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Переяславське повстання 1666 р. 85

висловлюється: «..Після укладення миру ми з усіма і за все розрахує
мося» 1.

Таким чином, незважаючи на те, що в Донецькому промисловому 
районі селянство не становило більшості населення і відігравало друго
рядну роль, у роки першої світової війни його 'боротьба досягла значних 
розмірів. Особливо запеклими були виступи проти столипінєького зем
левпорядкування, які увінчалися успіхом: проведення виділів на відру
би було припинено до закінчення війни.

Але найбільш важливим наслідком боротьби селянства в роки пер
шої світової війни було зміцнення союзу робітничого класу і багато
мільйонних мас селянства, який надалі став однією з основних перед
умов перемоги Великої Жовтневої соціалістичної революції в Росії.

К. 1. СТЕЦКЖ

ПЕРЕЯСЛАВСЬКЕ ПОВСТАННЯ 1 6 6 6  р .

В історії Лівобережної України другої половини XVII ст. визначне 
місце займає Переяславське повстання 1666 р., спрямоване проти фео
дального гніту козацької старшини і наступу царизму. Проте воно не 
знайшло належного висвітлення як в дореволюційній, так і в радян
ській історичній літературі.

*  *

*

Після возз’єднання України з Росією шляхетська Польща не відмо
вилася від зазіхань на Україну. В своїх агресивних діях вона спиралася 
на підтримку частини української шляхетсько-старшинської верхівки.

Польським панам і зрадницькій групі української феодальної знаті, 
хоч і з великими зусиллями, але все ж вдалося в 1660 р. відірвати 
Правобережну Україну від Лівобережної, яка залишилася в складі 
Росії.

Угода з шляхетською Польщею викликала обурення не тільки серед 
широких мас українського населення, а й серед значної частини козаць
кої старшини; внаслідок цього Юрій Хмельницький змушений був від
мовитись від гетьманства. Гетьманом Правобережної України при 
підтримці правлячих кіл шляхетської Польщі був проголошений Павло 
Тетеря — ставленик і слухняний агент польських панів. У 1665 р. його 
замінив Петро Дорошенко.

Для обрання гетьмана Лівобережжя в червні 1663 р. в Ніжині зібра
лася рада, відома під назвою «Чорної ради», бо в ній брали участь не 
тільки козаки, а й селяни та міське населення («чернь», як презирливо 
називала їх пануюча верхівка). Під час виборів знову яскраво вияви
лися класові суперечності на Україні. Частина козацької старшини 
висунула кандидатом у гетьмани Якима Сомка, який був у той час 
наказним гетьманом. На противагу цьому запорозькі козаки висунули 
кандидатом кошового Запорозької Січі Івана Брюховецького. Обдурені 
демагогічними обіцянками Брюховецького зменшити побори і обмежити 
захоплення «маєтностей» старшиною, народні маси підтримали на 
«Чорній раді» його кандидатуру. Брюховецький використав також під
тримку з боку царського уряду, який сподівався з його допомогою

1 ЦДІА СРСР, ф. Департаменту поліції, Особий відділ, спр. 167, ч. 20, 1916. 
арк. 73.
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зміцнити свої позиції на Україні. В результаті «Чорна рада» обрала 
Брюховецького гетьманом.

Народним масам дуже швидко довелося переконатися в тому, що 
гетьман Брюховецький і його старшинська група продовжують політику 
своїх попередників, захоплюючи землі і посилюючи експлуатацію селян, 
рядових козаків і міської бідноти.

Війна з шляхетською Польщею 1663 — 1664 рр., загострення класо
вої боротьби в країні змушували уряд гетьмана Лівобережної України 
Брюховецького і далі шукати підтримки у царського уряду, що знайшло 
свій конкретний вияв у «Московських статтях» 1665 р., складених під 
час перебування гетьмана в Москві

За «Московськими статтями», збір податків з населення у казну 
переходив до рук царських воєвод, які з цього часу мали бути не тільки 
у Києві, Чернігові, Ніжині, Переяславі, а і в Новгороді-Сіверському, 
Каневі, Полтаві, Кременчуці, Острі та інших містах1 2. Передбачалася 
також більша підлеглість українського духовенства московському 
патріарху.

Для з ’ясування контингенту населення, яке повинне було сплачу
вати податки і збори, передбачалось провести перепис селян і міщан. 
«Московські статті» були дальшим звуженням політичної автономії Ук
раїни. Вони були однією з ланок у загальному ланцюгу заходів, запро
ваджуваних царським урядом для посилення своїх позицій на Лівобе
режній Україні.

Верхівка козацької старшини під впливом загрози з боку шляхет
ської Польщі, а також щоб забезпечити себе від «частьіе в малорос- 
сийских городах шатости», пішла на посилення адміністративної і 
фінансової залежності України від царського уряду. В допомозі цар
ського уряду в тих умовах козацька старшина бачила єдину можливість 
зміцнити свої класові позиції. Необмежена влада російських поміщиків 
над своїми підданими була для українських феодалів соціальним зраз
ком, до якого вони прагнули.

Уже під час перебування Брюховецького в Москві козацька стар
шина в своїх чолобитних просила закріпити за нею у вічну власність 
села з їх населенням, тобто фактично перетворити селян на крі
паків.

Так, генеральний суддя Петро. Забіла просив закріпити за ним села 
Обтов, Ревутиці, Лучники, Погорілівку, Кавонки; київський полковник 
Василь Дворецький — Серединку, Надінівку, Бурки; генеральний пи
сар Захар Шийкевич — Покурницю, Ковчин; ніжинський полковник 
Григорій Гамалія — Нехаївку, полковник Лубенський — Хоружівку і Хи- 
ци. Великі надання одержав переяславський полковник Єрмоленко;. за 
ним закріплялось м. Домонтів з млином і всіма угіддями. Крім того, 
йому надавалося звання дворянина 3.

Після підписання «Московських статей» царський уряд щедро об
дарував Брюховецького, козацьку старшину і вище духовенство4. Геть
ман дістав звання боярина5 і підтвердження на рангове володіння 
Гадячем з усіма околицями, в особисте спадкове володіння за ним була

1 «Акти, относящнеся к истории Южной и Западной России (далі — «Актьі 
ІОЗР»)», т. VI, СПБ, 1869, стор. 17—18.

2 «Полное собрание законов», т. І, СПБ, 1830, стор. 620; «Акти * ЮЗР», 
т. VI, стор. 18.

3 «Акти ІОЗР», т. VI, стор. 23.
4 «Полное собрание законов», т. І, стор. 633 — 635; «Акти ЮЗР», т. VI, 

стор. 1 — 24.
5 «Собрание государственних грамот и договоров», т. IV, ч. IV, М., 1928, 

стор. 147.



Переяславське повстання 1666 р. 87

закріплена Шептаківська сотня в Стародубському полку «со всеми 
мельницами и с принадлежностями в помяненной сотне обретающими- 
ся..., чтоб ему ж, гетьману, и жене его, когда бог даст детям особое 
прибежище и прокормление кроме Гадяча бьіло» 1. Це означало, що 
у володіння Брюховецького переходила Шептаківська сотня з усіма се
лами, а селяни повинні були виконувати на його користь різні повин
ності 1 2. Брюховецький одержав також млин на р. Ворсклі, двір у Пере
яславі і двір у Москві3.

Спираючись на царський уряд, козацька старшина різко посилила 
соціальний гніт на Україні, викликавши цим гостре невдоволення народ
них мас. Старшина примушувала селян виконувати в своїх маетностях 
і в маетностях монастирів та духовенства послушенство у вигляді гатін
ня гребель, возіння сіна, а також польові роботи. В універсалі Макса- 
ківському монастирю від липня 1663 р. підкреслювалося, що «поменен- 
них сел обивателя, абьі предреченному монастиреве Максаковскому 
належное послушенство отдавали» 4. Трохи пізніше в універсалі Мгар- 
ському і Лубенському монастирям лубенські козаки попереджалися, що 
за найменшу «кривду» монастиреві гетьманський уряд буде карати 
кожного «войоковим каранням» 5, а селянам наказувалося виконувати 
«вшелякое послушенство» б.

Полтавський полковник Вітязенко примушував селян возити на 
будівництво свого двору ліс і будувати греблю 7, переяславський пол
ковник Єрмоленко брав для себе і полкової старшини великі податки з 
рибних промислів — десяту рибу, а з ратуші — мед, пиво, вино8. Це 
бралося зверх тих поборів, які переяславські селяни були зобов’язані 
давати на гетьмана, а міщани — в царську казну. З боку старшинської 
адміністрації зазнавали утиску також рядові козаки.

Велике обурення козаків викликали боярський сан гетьмана і 
дворянське звання полковників: «...У нас де в предках бояр не бьівало,— 
говорили козаки,—а он де заводит новий образец и волности наши от 
нас все отходят, да и приход де к нему стал тяжек» 9. Пригноблені маси 
українського народу зазнавали подвійного гніту: з боку українських 
феодалів і царизму.

Весною 1666 р. з Росії на Україну прибули переписувачі для пере
пису додаткового населення (міщан і селян) 10 11 12. Переписувач Степан 
Наумов заявив, що йому наказано бути «в малороссийских городах для 
переписки мещан и всех жителей тягльїх людей, и он де Миргородського 
и Полтавского полку городьі и местечки и тех городов в уезде села и 
деревни и что в них угодей переписал» п.

Млинарську міру почала збирати царська казна В міста Прилуки, 
Лубни, Гадяч, Миргород, Полтаву, Батурин та інші з ’явились російські

1 «Акти ЮЗР», т. VI, стор. 16—17; «Чтення в Московском обідестве истории 
и древностей за  1858 г.», ч. І, стор. 165—178.

2 «Акти ЮЗР», т. VI, стор. 14.
3 Т ам ж е, стор. 15.
4 «Генеральное следствие о маетностях Черниговского полка (1729—1730)», 

Чернигов, 1908, стор. 600.
5 «Генеральне слідство про маєтности Лубенського полку», «Український Ар

хів», К., 1931, стор. 81.
6 Та м ж е , стор. 83—84.
7 «Акти ЮЗР», т. VI, стор. 196.
8 Т а м ж е , стор. 102.
9 Т ам  ж е, стор. 101.

10 Центральний державний архів давніх актів (далі — ЦДАДА), ф. Разряд- 
ний приказ, Белгородский стол, стовб. 588, арк. 621—622.

11 Т а м ж е .
12 Т а м ж е , арк. 627—628.
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воєводи Вони зневажали місцеві традиції, нехтували правами україн
ського народу, захоплювали маєтності1 2.

Брюховецький скаржився, що в його відсутність гадяцький воєвода 
Федір Протасьєв та його помічники не тільки самі завдавали всякої 
кривди населенню, а й дозволяли це робити і своїм ратним людям; вони 
«допускали неправдьі, обидві, утесненья и насильства и неизносньїе 
бедьі» 3.

На Україні, в містечках Котельні і Куземині наймані царські війсь
ка чинили всякі утиски хазяям, гвалтували їх жінок4. «Уже не мало 
людей из Котелви разбрелось, не могуще терпеть тех обид нестерпи
мих»,— писав генеральний підскарбій Ракушка-Романовський до Моск
ви Івану Брюховецькому 5. Оправа доходила до того, що начальники 
найманих військ вимагали від населення етації «-говяжими» язиками6. 
Подібні факти наводив у своїх листах і Мефодій Філімонович, застері
гаючи, що треба вжити серйозних заходів, щоб «сохрани боже зло от 
того не учинилось» 7.

Самоуправство воєвод та їх найманих військ мало місце і в інших 
містах — в Переяславі і Ніжині. Коли селяни і міщани чинили опір, 
їх залякували бійками і стратою. «Всякому своє здоровье мило, а как 
станут угрожать -здоровью, трудно ж ить»8,— таїк характеризував сучас
ник тодішнє становище низів українського населення.

Іван Брюховецький в листі до царя, навівши приклади свавільних 
дій гадяцького воєводи І. Мещерінова і його ратних людей, просив 
вжити заходів, «ибо от того насильства и из иньїх многих починенньїх 
людем обид всякое б дурно уростати могло б; яко ж от того самого и 
Запорожские казаки, посльїшав о таковьіх насильствах, у мьісли бьіли 
и иную для того скореє взяли себе думу» 9.

Утиски з боку козацької старшини і царських воєвод були причиною 
масових втеч пригноблених мас на Запорожжя: «И видя то, сторонних 
городов жители покинув домьі, а иньїе женьї и дети, уходили в Запо- 
роги и там наносами своими смятение и разрушение меж войском 
Запорожским чинили...» 10 11.

В країні було настільки тривожно, що Брюховецький застерігав 
царський уряд діяти так, щоб «своеволньїх и непостояішьіх людей боль- 
шими поборами не ожесточить». Він рекомендував «имать с них по 
невелику», поки звикнуть до нової системи збору податків, бо інакше 
«один какой плевосеятель возмутит многими тисячами» 11.

Наведені факти свідчать, що в 60-х роках XVII ст. в зв’язку з 
посиленням феодального гніту і наступом царизму загострились кла
сові суперечності. Невдоволення народних мас Лівобережної України 
переростає у 1666 р. в активну збройну боротьбу проти козацької стар
шини і наступу царизму. Центром цієї боротьби стала Переяславщина 
і особливо м. Переяслав.

1 «Летопись Самовидца», К., 1878, стор. 90; «Летопись Григория Грабянки», 
К., 1854, стор. 180.

2 «Актьі ЮЗР», т. VIII, СПБ, 1875, стор. 44; т. V, СПБ, 1853, стор. 298; журн.«Киев. 
ская старина», 1891, листопад, стор. 246—258.

3 В. Е й н г о р н ,  Очерки из истории Малороссии XVII ст., ГМ., 1899, 
стор. 417.

4 «Актьі ЮЗР», т. VI, стор. 33, 38, 45.
5 Т а м ж е .
6 Т ам  ж е, стор. 61.
7 Т а м  ж е , стор. 45, 61.
8 Т а м ж е , стор. 61.
9 Т а м ж е , стор. 108.

10 Т а м же, стор 149.
11 Т а м ж е , стор. 102.
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Ще зимою 1665 р. в Переяславі почалися заворушення. Була роз
крита змова, яку очолив росіянин Скок Челюсткін, який довгий час 
прожив у Переяславі. Змовники ставили перед собою завдання вигна
ти з міста воєводу і ратних людей.

Наказний гетьман Єрмоленко схопив Челюсткіна і відправив до 
Москви. Але й після цього селяни, козаки і міська біднота відмовлялися 
виконувати накази полковників і сотників.

Гетьман Брюховецький скаржився, що в Переяславі «от каких-то 
своеволньїх людей, которьіе до бунту и до шерпании охочи, работать 
и хлеба пахать и собою жить ленивьт, вьірастает злой замьгсл... и о том 
де ведомо и воеводе Вердеревскому» К

У подіях 1665 р., очевидно, брала участь частина російського гарні
зону. В цей час ратні люди відмовлялися нести військову службу і 
великими групами — по 20,30 і більше чоловік — тікали з міста. Воє
вода називає імена призвідників «непослушних», тавруючи їх «бунтов- 
щиками и всякому воровству заводчиками». Це — Кондратій Данилов, 
Ісак Максимов, Павло Полганя 1 2 та ін. Коли ратні люди дізналися, що 
воєвода збирається повідомити царя про заворушення («воровство», 
«бунтовство», «побег»), вони зібралися на площі міста і «учинили меж 
себя неведомо какой воровский совет». Ратними людьми керував стрі
лець Нестор Кисіль. Коли воєводська адміністрація наказала їм розій
тись, вони «учинились сильньї и проходили к сьезжему двору гилем и 
с невежеством болілим и говорили, что хотят бежать все без 
остатку»3.

Неспокійно було в цей час і в інших частинах Лівобережної Укра
їни. Гетьманський уряд з тривогою писав до Москви: «Своеволньїх соб- 
рания, которьіе начала своего не смотря и не повинуюіцеся, покинув 
домьі свои, в розньїх городах и деревнях купами тулятся и досадьі людем 
чинят» 4.

Весною 1665 р. переяславські козаки похвалялись: «...Пойдем де в 
Запороги и не одним де мьі, переяславцьі, и из иньїх местечек соберемся 
в Запорогах и пойдем на гетмана». З великою тривогою про нові симп
томи заворушення говорили дяку Євстрату Фролову єпіскоп Мефодій 
Філімонович і гетьман Брюховецький. Гетьмана хвилював настрій пере- 
яславців, у яких «...вьіростает злой замьісел на смуту и на нелюбье про 
него боярина и гетьмана по замислом от запорожцов» 5.

Єпіскоп Мефодій радив воєводам і ратним людям жити у містах, 
в спеціальних укріпленнях, щоб уберегти себе під час повстань від 
усяких несподіванок. Особливу увагу він звертав на настрої полтавців, 
які, на його думку, «... пуще всех шатки и к запорожцам близки и с 
запорожцами в мислях бивают согласнн» 6.

В цей час гетьман Правобережної України Петро Дорошенко пиль
но стежив за подіями на Лівобережжі і ставив собі за мету скориста
тись незадоволенням мас козацькою старшиною, гетьманом Брюховець- 
ким і царськими воєводами, щоб з допомогою Туреччини стати гетьма
ном обох частин України.

В цій справі йому активно допомагали частина козацької старшини, 
група вищого духовенства на чолі з митрополитом Йосифом Тукаль-

1 «Актьі ЮЗР», т. VI, стор. 101.
2 Т а м ж е , т. V, стор. 291.
3 Т а м ж е .
4 Та м ж е , т. VI, стор. 87.
6 Т а м ж е , стор. 101.
6 Т а м ж е , стор. 104.
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ським. Ще восени 1665 р. Дорошенко надсилав до Полтави зазивні ли
сти, закликаючи полтавського полковника відступитися від Брюхове- 
цького і Москви *. На протязі травня і червня 1666 р. військо Дорошенка 
разом з поляками і татарами чинило напади на Лівобережну Україну— 
на міста Іркліїв, Буромлю, Кропивну, Миргород, Жовнин, Хорол, Луб
ни, Кременчук1 2, а окремі загони добирались навіть до Василькова і 
Києва 3.

Становище уряду Брюховецького ставало критичним. Зміцнюючи 
старшинське землеволодіння і поновлюючи послушенство, він викликав 
обурення селян, рядового козацтва. Аналізуючи становище на Україні, 
київський полковник Василь Дворецький говорив, що Івана Брюховець
кого підтримують тільки полковники, «а козаки де его не сама (не особ
ливо.— К. С.) любят» 4.

Духовенство і міщанство виявляло своє незадоволення тим, що 
гетьман монастирські маєтності і міщанські млини забирає і «со всех 
малороссийских городов, которьіми великому государю челом ударил, 
с мещан емлет хлеб и стацею большую грабежем, а с иньїх за праве
жем» 5.

Ворожнеча між феодальними групами Брюховецького і епіскопа 
Мефодія ставала все гострішою6. Мефодій і вище духовенство демаго
гічно обвинувачували Брюховецького в збиранні великих поборів з 
населення, в надзвичайному властолюбстві і жорстокості7.

Гетьман Брюховецький і його прихильники не бачили на Україні 
сили, на яку б вони могли спертись, щоб зберегти свою владу. В стані 
розгубленості Брюховецький буквально засипав царя листами з про
ханням прислати на допомогу якнайбільше ратних людей8.

З весни 1666 р. було неспокійно в Переяславі, зростало обурення 
утисками козацької старшини і воєводським управлінням 9.

18 липня 1666 р. в Переяславському полку вибухає повстання. 
Почали його козацькі частини — 400 переяславських козаків і 100 бо- 
риспільських, які стояли в слобідці Богушківці 10 11. Спочатку вони хотіли 
діждатися, поки Іван Брюховецький з військами вийде з Гадяча в похід, 
щоб «ево боярина и гетмана и всех старшин и государевьіх ратньїх лю
дей в городех побить и городьі засесть» и. Але гетьман у похід не пішов 
і залишився в своїй резиденції. Тоді обурення козаків спрямувалося про
ти полковника Єрмоленка, який дався козакам взнаки своїми утисками 
і жадобою у збиранні різних поборів. Про богушківські події київський 
воєвода П. Шереметьєв писав царю: «Июля де в 19 день переяславские

1 «Актьі ЮЗР», т. VI, стор. 51.
2 ЦДАДА, ф. Разряднмй приказ, Бел горо деки й стол, стовб. 588, арк. 803; «Акти 

ЮЗР», т. VI, стор. 34, 87, 110, 114, 125—126.
3 «Актьі ЮЗР», т. VI, стор. 127; ЦДАДА, ф. Разрядньш приказ, Белгородский 

стол, стовб. 588, арк. 843.
4 «Акти ЮЗР», т. VI, стор. 16.
5 Т а м ж е , стор. 82.
6 Про ворожнечу між гетьманом і епіскопом Мефодієм див. «Акти ЮЗР», 

т. VII, стор. 81—96.
7 Т а м ж е , стор. 103.
8 Так, у Полтавського воєводи Волковського Брюховецький просив через свою 

довірену особу прислати в Опішню 200, а коли можна, то й більш ратних людей 
«для береженья от всякої шатости». З цього приводу з Москви був даний наказ 
білгородському воєводі не гаючись послати в Опішню «и в иньїе малороссийские 
города ратних людей» (ЦДАДА, ф. Разрядний приказ, Белгородский стол, стовб. 580, 
арк. 29, 32).

9 ЦДАДА, ф. Разрядньїй приказ, Белгородский стол, стовб. 588, арк. 606.
10 Т а м ж е, арк. 561, 558.
11 Т а м ж е , арк. 696.
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жители и иньїх местечек Переяславского.полковника Данила Єрмолен- 
ка убили» К

Керівниками повстання були сотник Максим Хоменко із Харківців, 
який шаблею заколов Єрмоленка 2;, полковий обозний Іван Пригара, 
переяславські козаки Іван. Мамотів, або Мамон, Ярема Загарук, Захар 
Лободин, Панас Косик, Степан Білик, Богдан Словик, Панас Захаря- 
шенко, Григорій Кульбачка 1 2 3.

За деякими даними, у повстанні брали участь козак Семен Оприш- 
ко і міщанин Іван Кисіль — черкаські жителі, білоцерківські козаки 
Тимофій Деркач і Проць Дорошенко. Викликає інтерес учасник пов
стання донський козак Максим Логінов, за прізвиськом Щербак. За 
своїм походженням він білорус з містечка Орші. Під час повстання 
він був людиною уже немолодою. Відомо, що за тридцять років перед 
цими подіями Логінов утік на Запорожжя, де перебував .не менше семи 
років, а потім перейшов на Дон. В 1665 р. він прибув на Запорожжя 
як представник донського козацтва з листом на ім’я кошового Івана 
Сірка, який направив його до гетьмана Брюховецького. В Переяславі 
він, очевидно, зв ’язався з повстанцями і взяв участь у Переяславському 
повстанні. Серед осіб, причетних до повстання, був навіть шляхтич 
Самійло Жигановський 4.

Активних учасників повстання було досить багато. «А в заводе де 
их переяславских казаков, — говорив очевидець цих подій Василь Воло- 
чаев,— бьіло человек со сто»5.

Дізнавшись про повстання в Богушківці, переяславський воєвода 
Вердеревський замкнувся з ратними людьми у верхньому місті, тобто 
в Переяславському замку 6.

Розправившись з полковником Єрмоленком, козаки-повстанці на 
другий день, тобто 19 липня, на раді обрали з свого середовища нову 
старшину7. Полковником обрали сотника Хоменка, осавулами — пере
яславських козаків Івана Мамонтова та Івана Пригару8, обозним — 
Павла Косика, сотником — Захара Лободина 9.

Того ж дня послали до Дорошенка листа, в якому просили його 
йти не гаючись на допомогу, щоб вибити з Переяслава воєводу Верде- 
ревського з усім його гарнізоном 10 11. За кілька годин повстанці вирішили, 
що допомога від Дорошенка може затриматись і вони втратять слушну 
•годину, то'му домовились негайно іти до Переяслава самим п.

Щоб полегшити свою справу, керівники повстання написали ніби 
від імені полковника Єрмоленка листа, в якому говорилося, що в 
зв ’язку з появою противника від гетьмана Брюховецького дано наказ 
розставити козаків Переяславського полку над Дніпром по переправах 
проти Ржищева, Жердева, Стайок і Терехтемирова 12'.

1 ЦДАДА, ф. Разрядньїй приказ, Белгородский стол, стовб. 588, арк. 566, 808. 
Дата початку повстання подана у Шереметьєва неправильно; насправді початком 
повстання було не 19, а 18 липня; див. про це розповіді учасників повстання 
(ЦДАДА, ф. Разрядньїй приказ, Белгородский стол, стовб. 588, арк. 696; «Актьі ЮЗР», 
т. VI, стор. 137, 140).

2 ЦДАДА, ф. Разрядньїй приказ, Белгородский стол, стовб. 588, арк. 561.
3 Т а м ж е , арк. 699.
4 «Акти ЮЗР», т. VI, стор. 85.
5 ЦДАДА, ф. Разрядньїй приказ, Белгородский стол, стовб. 588, арк. 561.
0 Т а м ж е , арк. 605—606, 697; «Актьі ЮЗР», т. VI, стор. 127, 129, 137, 141.
7 ЦДАДА, ф. Разрядньїй приказ, Белгородский стол, стовб. 588, арк. 696.
в За іншими даними, Івана Пригару обрали полковим суддею, див. ЦДАДА,

ф. Разрядньїй приказ, Белгородский стол, стовб. 588, арк. 699.
9 ЦДАДА, ф. Разрядньїй приказ, Белгородский стол, стовб. 588, арк. 699.
10 Т а м ж е , арк. 696—697.
11 Т а м ж е , арк. 697—813.
12 Т а м ж е , арк. 556.



92 Л\ І. Стецюк

Очевидець цих подій бориспільський козак Василь Волочаєв роз- 
повідав, що в листі керівники повстання писали, «будто гетман Доро
шенко идет к Переяславлю, и чтоб он воєвода... на помочь прислал 
государевьіх людей, а то де у них бьіло вьімьішлено, как государевьіх 
ратньїх людей воєвода к ним пришлет, и им бьіло тех ратньїх людей 
всех побить, в Переяславль засесть»

19 липня кілька козаків привезли листа і подали його переяслав
ському воєводі. Майже одночасно у Переяслав з ’явилося багато козаків, 
які говорили, що прибули вони за різними військовими припасами.

Зрозумівши для себе небезпеку, воєвода наказав замкнути Пре- 
чистеїгські ворота, що вели до замка. Відкритими залишилися тільки 
Спаські ворота.

З приходом козаків у Переяславі почалося повстання, в якому взя
ли участь, крім козаків, і міщани 1 2.

Повстанці нападали на двори начальних людей воєводського гарні
зону, козацької старшини і купецтва. На торгу відбулися сутички між 
повстанцями і ратними людьми, де, за свідченням воєводи Вердерев- 
ського, чимало ратних людей було побито до смерті і поранено. Згодом 
повстанці почали штурм Спаських воріт, захопили їх і увійшли в «ма
лий город» 3, але під тиском переважаючої сили воєводського гарнізону 
відступили. Відійшовши, повстанці «учели из большого города стрелять 
в верхний город нарядними стрелами с огнем... и на другой день и с 
пушеїк из большого города к ним в верхний город стреляли» 4.

У повідомленні київського воєводи П. Шереметьєва говориться, що 
«казаки тот малий городок зажгли и твоя де в. г. денежная казна, что 
послана била на хлебную покупку и соболи и атласи и камки и сукна, 
что прислано на жалованье начальним людем, згорело» 5.

Під час пожежі згоріли воєводський і двори іншого начальницько
го складу воєводського гарнізону. Згоріло також багато різних військо
вих припасів6. Про розмір боїв у Переяславі свідчить значна кількість 
загиблих людей. За офіціальним повідомленням, із 500 чоловік гарнізо
ну 200 чоловік загинуло7.

Захопивши коней воєводського гарнізону, повстанці відступили від 
Переяслава і зупинилися в містечку Гельм’язові, у 25 верстах від 
Переяслава 8.

Один з керівників повстання, Максим Хоменко, послав до Доро
шенка терехтемирівського козака з листом, в якому просив негайної 
допомоги. На другий день, не чекаючи повернення свого посланця, 
Хоменко, взявши козаків Богдана Славика і Панаса Харченка, сам 
поїхав до Дорошенка. По дорозі в Богушківці Хоменко зустрів першого 
посланця — Данила, який привіз від Дорошенка лист. На словах він 
передав, що Дорошенко з військом і гарматами незабаром прибуде на 
допомогу повстанцям 9. З дим листам Дорошенка Хоменко послав Бог
дана Славика у всі містечки Переяславського полку.

З листом Дорошенка Славик їздив у Золотоношу, Березань, Бари-

1 ЦДАДА, ф. Разрядннй приказ, Бєлгородський стол, стовб. 588,*арк. 562, 697.
2 Т а м ж е , арк. 605, 606.
3 Т а м ж е , арк. 556—557, 662, 697.
4 Т а м ж е , арк. 606.
5 Т а м ж е , арк. 556—557.
6 Т а м ж е , арк. 606—622.
7 Т а м ж е , арк. 557, 606.
8 Т а м ж е , арк. 563, 697, 699.
‘ Т а м  ж е ,  арк. 563, 697.



Переяславське повстання 1666 р. 93

шівку, Гельм’язів і ін. Жителі більшості містечок висловили свою готов
ність включитись у іборотьбу, а березавці. і баришівці, захопивши Сла- 
вика, направили його до Києва у розпорядження воєводи.

В цей час повстанням була охоплена чимала кількість сіл, містечок 
і міст Переяславщини, в тому числі Бубнов, Піщане, Гельм’я зів1, До- 
монтів, Золотоноша, Кроливна, Іркліїв \

Неспокійно було і в сусідніх полках, особливо у Миргородському. 
«И посльїша (про події в Богушківці. — а . С.) де малороссийских горо- 
дов козаки и мещане в. г. указу чинятца непослушньї»1 2 3,—повідомляв 
С. Наумов. Тривожні листи писав полковник Василь Дворецький з Кане- 
ва, де були зібрані полки Київський, Канівський та Лубенський, усього 
близько трьох тисяч козаків. Дворецький підкреслював, що полковники 
і вся козацька старшина служать царю вірою і правдою, але на козаків 
він покластись не може і «опасаетца» від них «всякой шатости» 4.

Козацька старшина боялася приходу під Канів війська правобе
режного гетьмана і просила негайно прислати ратних людей5. За дея
кими відомостями, на допомогу повстанцям під Переяслав Дорошенко 
надіслав 1 тис. правобережних козаків 6.

Неспокійно було навіть на Глухівщині. Глухівський воєвода попе
реджав царський і гетьманський уряди, що він від глухівських жителів 
«чает шатости». В зв’язку з цим гетьман Брюховецький радив йому 
діяти з «великим оберегательством, чая от них того, чтоб они не учини
ли так же, как и Переяславского полку казаки» 7, і просив київського 
воєводу Шереметьєва послати туди військові частини, зокрема дра
гунів 8.

Воєводська адміністрація на Україні боялася, щоб переяславське 
повстання не переросло в повстання всієї Лівобережної України. Це 
побоювання сформулював київський воєвода Шереметьєв: «Апасаемся, 
государь, того, чтоб всех малороссийских городов казаки тебе в. г. не 
изменили»9. В зв’язку з цим Шереметьєв надіслав воєводам у різні 
українські міста розпорядження з вимогою бути обережними і готовими 
до всяких несподіванок 10 11.

У повстанні на Переяславщині досить значну роль відіграла право
бережна козацька старшина на чолі з гетьманом Дорошенком, який 
прагнув скористатися незадоволенням народних мас на Лівобережжі, 
щоб стати гетьманом обох частин України. В містах і селах Лівобереж
жя поширювалися відозви за підписом Дорошенка, які закликали до 
повстання и.

Воєводи, що перебували на Україні, повстання на Переяславщині 
ставили в прямий зв’язок з діяльністю П. Дорошенка. «А якоже и тех 
ньінешних ГІереяславских бунтовников, — писали вони, — не кто иной 
к тому привсл, толко он клятов-опреступник Дорошенко» 12. Але вони 
явно перебільшували роль Дорошенка в цьому повстанні, бо, як видно

1 «Актьі ЮЗР», т. VI, сю р. 137, 146—147.
2 ЦДАДА, ф. Разрядннй приказ, Белгородский стол, стовб. 588, арк. 674.
“ Т а м  ж е , арк. 622.
4 Т а м  ж е, арк. 673, 680, 691.
г> Т а м ж е, арк. 691, 672—673.
6 «Актьі ЮЗР», т. VI, стор. 139.
7 ЦДАДА, ф. Разрядпий приказ, Белгородский стол, стовб. 588, арк. 681, 

689, 819.
8 Т а м ж е , арк. 689, 690.
0 Т а м ж е, арк. 683, 819.

10 Т а м ж е , арк. 819—820.
11 Т ам  ж е, арк. 673, 691—692; «Актьі ЮЗР», т. VI, стор. 128, 138, 134;

Про з в ’ язки  повстанців з Дорошенком див. «Летопись Самовидца», стор. 92.
12 «Акти ЮЗР», т. VI, стор. 138.
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з викладеного матеріалу, події на Переяславщині були викликані в 
першу чергу внутрішнім становищем Лівобережної України, хоч певну 
роль у розгортанні повстання відіграла і діяльність правобережної 
козацької старшини на чолі з гетьманом Дорошенком.

З Правобережжя доносили, що на допомогу повстанцям гетьман 
Дорошенко надсилає 4 тис. татар і козацьке військо в складі полків 
Уманського, Кальницького і Черкаського Г

За повідомленням прилуцького полковника Лазаря Горленка, в 
кінці липня на правому березі Дніпра зібралося п’ять хоругвів «серде
нят» (найманого війська) і велика кількість татар, які незабаром мали 
переправитися на лівий берег Дніпра 1 2.

У всі містечки, розташовані біля Дніпра на Лівобережжі, Доро
шенко надсилав листи, в яких закликав, «чтоб казаки и мещане бьіли 
...ему послушньї»3. З листами Дорошенка були спіймані учасники пов
стання Богдан Славик, Панас Захаряшенко і бориспільський козак 
Матвій Малютченко 4.

Скориставшись складною обстановкою на Лівобережжі, Дорошен
ко зумів повести за собою частину незадоволених, про що повідомляв 
царський посланець Іона Леонтьєв, який приїздив на Україну в зв’язку 
з повстанням: «Ведомо учиніпось великому государю, что в малорос- 
сийских городах на сей стороно Днепра от изменников черкес и от ляхов 
с тое сторонні Днепра учела бьіть в людех шатость, и тех городов жи- 
лешие люди изменников черкас и ляхов в городи к себе пустили и 
с ними сложились заодно и в городех заперлись» 5.

Захоплені в полон повстанці теж говорили, що їм на допомогу з-за 
Дніпра прибували військові загони, які складалися з українських коза
ків, татар і поляків 6.

На придушення Переяславського повстання гетьманський уряд 
кинув значні сили козаків на чолі з полковниками: гадяцьким — Семе
ном Остренком, ніжинським — Матвієм Гвинтівкою, лубенським — Бог
даном Щербаком, прилуцьким — Лазарем Горленком, полтавським — 
Грицьком Витязенком та іншими7. Щоб швидше покінчити з заворушен
ням, Брюховецький радив припинити на деякий час перепис населення, 
«покамест их казачья шатость утишится».

Сам гетьман не наважувався іти на розправу з переяславцями і 
залишався в Гадячі. Він, боячись змови, не довіряв навіть полковникам, 
«... потому что и самого б его, взбунтовав, ньіне не убили». Стряпчий 
Свіязєв у листі до царя повідомляв, що гетьман з козацькими і росій
ськими військами, які є при ньому в Гадячі, піде в похід проти повстан
ців особисто тільки тоді, коли переконається, що інші полковники з 
казаками залишаються вірними царю і готові до боротьби з переяслав
ськими повстанцями 8.

Царський уряд послав на допомогу козацькій старшині Лівобе
режної України загін кінноти на чолі з Костянтином Щербатовим, а 
також загони калмиків 9.

1 ЦДАДА, ф. Разрядньїй приказ, Белгородский стол, стовб. 588, арк. 688.
2 Т а м ж е , арк. 831.
3 Т а м ж е , арк. 691.
4 Т а м ж е , арк. 694.
5 «Актьі ЮЗР», т. VI, стор. 145.
6 ЦДАДА, ф. Разрядньїй приказ, Белгородский стол, стовб. 588, арк. 683.
7 «Актьі ЮЗР», т. VI, стор. 129.
8 Т а м  ж е .
0 ЦДАДА, ф. Разрядньїй приказ, Белгородский стол, стовб. 588, арк. 559— 

560, 564—565, 693, 743-744 ; «Акти ЮЗР», т. VI, стор. 131—132, 147—148-
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Щербатову наказувалося взяти у воєводи Вердерєвського матеріа
ли про повстання на Переяславщині «и разьюкать накрепко, от кого тот 
бунт учинился и кто город зажог и сколоко твоих в. г. ратньїх людей 
побито» %�

Давалася також настанова, щоб містечки, жителі яких брали участь 
у повстанні, «все висечь, вьіжечь и всячески разорить, чтобьі впредь 
никому никаного пристанища не бьіло» 2.

В липні 1666 р. загін Щербатова вступив у Переяслав, примусивши 
повстанців відступити на його околиці. Переяслав цього часу став основ
ною базою для урядових військ в боротьбі з повстанням 3.

Перший удар намічалося завдати по містечку Березані, яке зна
ходилось в 20 верстах від Переяслава і де діяли повстанці під проводом 
Максима Хоменка. Але Хоменко від бою під Березанню ухилився і 
відійшов до містечка Сосновки 4 і далі до Піщаного, де об’єднався з 
серденяцькими військами дорошенкового наказного гетьмана Голов- 
ченка 5.

Великі бої між повстанцями і урядовими військами відбулися під 
містечками Гельм’язевим і Піщаним6. Разом з царськими військами 
Щербатова діяли гетьманські війська, зокрема полки Ніжинський на 
чолі з Матвієм Гвинтівкою, Чернігівський — з полковником Дем’яном 
Многогрішним, Переяславський — на чолі з новим полковником Авра- 
мом Райчи7.

Про силу опору, який чинили повстанці каральним загонам, можна 
судити з реляції київського воєводи П. Шереметьєва, надісланої до 
Москви. «И он де, князь Костянтин, — писав Шереметьєв, — с твоими 
в. г. ратньтми людьми и с обозом за неприятельскими людьми шол до 
местечка Пещаного, и с того де местечка Пещаного виходили на вилаз
ку многие люди и чинили с твоими в. г. ратними людьми бой. Да к тому 
ж де местечку пришли с степи на виручку и черкаси, и татари, многие 
ж люди и с твоими де в. г. ратними людьми бились с третьего до девя- 
того часу дни». З-під Піщаного Щербатов відступив до Переяслава 8, 
куди прибув 2 серпня. Тут він вирішив зібрати сили, бо йому доносили, 
що Дорошенко, одержавши велику допомогу від кримського хана, з 
великим військом збирається виступити на Київ «и на иньїе малорос- 
сийские городи войною» 9.

В цей же час більша частина повстанців зібралася в Золотоноші 
і Піщаному. Бої з ними тут вели полки Полтавський, Гадяцький і При
луцький на чолі з генеральним осавулом Антоном Мартиненком 10. Він 
звернувся до полковників ніжинського, чернігівського і переяславського 
з проханням, «чтоб де они под Золотоношу с полками своими шли к не- 
■му, ясаулу, на помочь без мотчанья, а он де под Золотоношею стоит, в 
ближних местах окопался, а из Золотоноши де и из Пещаной неприя- 
тельские люди внходят и с ним бьютца безпрестанно» п.

Згодом на допомогу Мартиненку прибули нові гетьманські і цар
ські війська на чолі з Щербатовим.

1 ЦДАДА, ф. Разрядннй приказ, Бєлгородський стол, стовб. 588, арк. 693—694.
2 «Актьі ЮЗР», т. VI, стор. 145.
3 ЦДАДА, ф. Разрядньїй приказ, Бєлгородський стол, стовб. 588, арк. 744.
4 Т а м ж е , арк. 745.
5 Містечко Іііщани знаходилось на відстані ЗО верст від Переяслава.
в ЦДАДА, ф. Разрядньїй приказ, Бел горо дский стол, стовб. 588, арк. 704, 746.
7 Т ам ж е
в Т а м ж е, арк. 571 —-672, 746 —747.
9 Т а м ж е, арк. 674 —•675, 683, 704.

ю Т а м ж е, арк. 704 —-705.
11 Т а м ж арк. 707.
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Дві тисячі повстанців1 мужньо захищались, замкнувшись у фор
теці. Готуючись до боїв, вони добре укріпили місто, загатили річку, а на 
греблі побудували шанці1 2. За наказом Щербатова місто почали обстрі
лювати з гармат. Від гарматних пострілів почалися пожежі.

Між повстанцями і урядовими військами точилася уперта боротьба 
за оволодіння греблею. З обох сторін було багато вбитих і поранених, 
чимало повстанців було захоплено в полон3.

До повстанців у Золотоношу і Піщане Дорошенко надіслав кілька 
татарських загонів4. Але допомоги від них було дуже мало, бо вони 
більше дбали про власну здобич. Ці мародерські настрої татар і дали 
змогу гетьманським і царським військам порівнюючи легко їх розгроми
ти. Щербатов писав, що 7 серпня «государевьі ратньїе люди гоняли за 
ними (татарами. — 	�� ��1  и многих де их, татар, побили, а иньїе де в 
Днепре потопились. А Дорошенко де в то число стоял на берегу, на той 
стороне Днепра против того места, где они топились» 5. Після поразки 
татар Дорошенко відступив з містечка Сокирної, де він в той час стояв, 
униз по Дніпру до м. Черкас6.

8 серпня частина військ за наказом Щербатова направилась в 
містечко Богушківку. Рятуючись від каральних загонів, жителі, кинувши 
свої домівки, втекли за Дніпро, ті ж, що залишились, загинули від рук 
ратних людей. «А ікоторьіх де, государь, небольших людей застали,— 
повідомляв царя Щербатов, — и тех твои, государевьі, ратньїе люди по
били» 7. Гетьман Брюховецькйй дав наказ генеральному осавулу 
Мартиненку зруйнувати Богушківку 8.

9 серпня Костянтин Щербатов надіслав з-під Золотоноші Брацлав- 
ський та Переяславський полки під містечко Домонтів, де знаходився 
наказний гетьман Головченко. Того ж дня після невеликого бою, захо
пивши кілька полонених, урядові війська відійшли на вихідні рубежі.

Під Золотоношею Щербатов зібрав військову нараду, на якій було 
вирішено відступити до Переяслава і надати перепочинок військам. 
4 серпня урядові війська знову з’явилися в Переяславі9.

За дорученням гетьмана Брюховецького і київського воєводи Шере- 
метьєва надзвичайно жорстоко розправлявся з повстанцями полковник 
Костянтин Мигалевський, який «посек» і спалив містечки 10 11, населення 
яких діяло заодно з повстанцями.

Об’єднавши свої сили, гетьманський і царський уряди придушили 
повстання на Переяславщині. Учасників повстання, взятих в полон цар
ськими військами, за наказом царя було передано в Гадяч гетьманській 
адміністрації. Київський воєвода Шереметьев залишив у себе лише 
двох11. З метою морального впливу на населення Лівобережної України 
цих двох повстанців мали стратити в Києві одночасно з тими, кого при
судить до смерті гетьманська адміністрація в Гадячі12. Про це гетьман
ський уряд і київський воєвода заздалегідь домовилися між собою.

Серед захоплених були керівники повстання — Богдан Славик, Па

1 ЦДАДА, ф. Разрядньїй приказ, Бєлгородський стол, стовб. 588, арк. 713.
2 Т а м ж е , арк. 708.
3 Т а м ж е , арк. 707—708.
4 Т а м ж е , арк. 674, 713.
5 Т а м  ж е, арк. 713.
6 Т а м  ж е , арк. 707, 814.
" Т а м  ж е , арк. 708.
з Т а м ж е.
9 Т а м ж е.

19 «Актьі ЮЗР», т. VI, стор. 146.
11 Прізвища їх невідомі.
12 «Актьі ЮЗР», т. VI, стор. 141—144.
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нас Захаряшенко, Матвій Малютченко, Григорій Іванов1, Сидір Іванов 
і Богдан Радченко 1 2, а також вісім рядових повстанців.

Переяславське повстання зазнало поразки. Селянсько-козацькі маси 
не могли перемогти об’єднані, добре озброєні сили царського і гетьман
ського урядів. Втручання Дорошенка не тільки не допомогло повстанню, 
але, навпаки, заважало його розвитку Орієнтація Дорошенка на татар 
не була популярною і відштовхувала від нього народні маси.

Для попередження на Україні заворушення в майбутньому цар
ський уряд запропонував заборонити козакам жити в Переяславі: «Чтоб 
для всякого умьіслу и заводу казакам в Переяславе впредь не жить, 
а жить бьі им за городом в слободках и в город не пропускать... а жить 
в городе мещанам, а в меньшем городе государевьім ратньїм людем» 3.

Але гетьманська адміністрація не дала на це своєї згоди, вважаючи, 
що «иьіне вскоре того учинить нельзя, потому что еле не во вся укротил- 
ся бунт, чтобьі еле иньїе городьі на то смотря не взбудоражились» 4.

Царський уряд рекомендував гетьманській адміністрації звернути 
увагу на запорожців, тримати їх завжди в полі зору і різними заходами 
домагатись, щоб вони «к дурну ни к какому не приставали, а промьісл 
бьі чинили над неприятслем» 5.

Царському послу Іоні Леонтьеву доручалося детально розвідати, як 
старшинська адміністрація обкладає українське населення податками 
і чи немає в цій справі відступу від стародавніх прав і вольностей. В 
розмові з Леонтьевим Брюховецький підкреслював, що «запорожским 
де казахом за малороссийские подати крамолитца не за что; а се де 
еще с малороссийских городов на великого государя податей никаких 
по се время не збирано и вновь никаких податей не наложено» 6.

Враховуючи, що повстання відбулося в умовах наступу на Ліво
бережну Україну дорошенкових і татарських військ, царський уряд по
обіцяв збільшити кількість російських військ для оборони України від 
зовнішніх ворогів7. Брюховецький просив, щоб були прислані війська 
в міста Кременчук, Миргород, Лубни, Переяслав і Канів 8, які найбіль
ше зазнавали нападів військ Дорошенка і його спільників— татар.

Тоді ж було дано наказ воєводі Юрію Борятинському зібрати кін
не і піше військо і йти до Києва, а з Путивля і Севська направити вій
ська до Глухова9. Воєвода Шереметьєв для зміцнення Переяславського 
гарнізону мав надіслати 700 чоловік кінного і пішого війська 10.

Незважаючи на те, що повстання на Переяславщині зазнало пораз
ки, значення його було дуже велике. Боротьба народних мас, спрямова
на проти феодального гніту козацької старшини і наступу царизму, 
затримувала юридичне оформлення кріпацтва і звуження політичної 
автономії України.

Крім цього, Переяславське повстання треба розглядати як одне 
кільце в цілому ланцюгу повстань, які вибухали на Україні і в Росії в 
період 1666— 1671 рр. і були спрямовані проти феодально-кріпосниць
кого гніту і всієї системи феодальної Російської держави.

1 Його взяли в полон в Гельм’ язові.
2 їх  схопили в Піщаному, див. ЦДАДА, ф. Разрядний приказ, Белгородский 

*стол, стовб. 558, арк. 627.
3 «Акти ЮЗР», т. VI, стор. 141.
4 Т а м ж е, стор,. 144.
5 Т а ім ж е, стор. 141, 144
в Т а м ж е, стор., 145.
? Т а м ж е, стор. 141.
8 Т а м ж е, стор. 134.
0 Т а м ж е, стор,. 145.

10 Т а м ж е,
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