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ДО ПИТАННЯ ПРОМОСКОВСЬКОЇ ОРІЄНТАЦІЇ ПЕРЕЯСЛАВСЬКОГО 

ПОЛКОВНИКА ТА НАКАЗНОГО ГЕТЬМАНА ЯКИМА СОМКА 

 

На основі аналізу архівних та опублікованих матеріалів, а також історіографічних 

напрацювань вітчизняних і зарубіжних науковців автор пропонує власне трактування 

деяких маловідомих сторінок біографії переяславського полковника та наказного гетьмана 

Лівобережної України Якима Сомка. 
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Часи так званого «міжгетьманства» початку 60-их років XVІІ ст. здавна перебували в 

полі зору науковців, однак, незважаючи на значну кількість наукових публікацій, присвячених 

цій тематиці, багато епізодів із життя та діяльності історичних персонажів тієї доби дотепер 

залишаються висвітленими неповною мірою. Недостатньо досліджений в історичній науці 

також такий аспект, як тогочасна політика московського царату, спрямована на утримання у 

сфері свого впливу представників лівобережної козацької старшини. Надзвичайно показовими 

з точки зору взаємин козацької еліти з царським урядом є деякі віхи біографії переяславського 

полковника та наказного гетьмана Якима Семеновича Сомка. 

Безперечно найбільш популярними в історичних дослідженнях були і залишаються 

сторінки життя цього представника військово-політичної еліти Гетьманату, безпосередньо 

пов’язані з боротьбою за гетьманську булаву та трагічними подіями Чорної ради 1663 р. 

Водночас в історіографії панує надзвичайна розмаїтість думок стосовно причин, які спонукали 

його розірвати стосунки зі своїм небожем, законно обраним гетьманом Юрієм Хмельницьким, 

та притримуватися курсу на збереження московської протекції.  

Поза всякими сумнівами переважна більшість вчинків Я. Сомка зумовлювалися його 

честолюбством та владними амбіціями. Посівши певне місце у козацько-старшинській ієрархії 

завдяки родинним зв’язкам з Богданом Хмельницьким, він намагався втримати свої позиції й 

після смерті гетьмана, але, опинившись у таборі противників Івана Виговського, змушений 

був переховуватися від переслідувань аж на Дону [2, т. VІІ, № 115, с. 337]. Після повернення 

на Переяславщину Сомко вимушено залишався у тіні надзвичайно діяльного переяславського 

полковника Тимофія Цицюри. Дослідник В. Борисенко небезпідставно вважає, що між 

Я. Сомком і Т. Цицюрою на той час проглядалася конкуренція за владу у Переяславському 

полку [6, с. 39], проте, не можна відкидати й варіант, при якому їх суперництво простягалося 

аж до претензій на гетьманську булаву. Якщо наявність у Т. Цицюри таких намірів 

підтверджена документально [2, т. ХV, № 11, с. 439], наративними джерелами [25, с. 32] та не 

піддавалася сумніву дослідниками його біографії [30, с. 91], то Я. Сомку, як правило, 

приписували бажання привести до влади свого племінника Ю. Хмельницького. Підставою для 

таких висновків послужило надзвичайно сумнівне повідомлення літописця про прибуття 

Сомка з 20-тисячним (!!!) військом лівобережних та правобережних козаків у табір 

Хмельницького [26, т. І, с. 399] (літописець помилково приписував Сомку організацію походу 

проти Виговського під Хмільник, який насправді відбувся не у вересні, а у листопаді – авт.). 

Однак, цілком передбачуване бажання Я. Сомка позбавити влади І. Виговського зовсім не 

означало, що він готував ґрунт для просування до влади когось іншого, навіть, якщо це був 

близький родич. Той же літописець підкреслював, що вручення булави Ю. Хмельницькому 

«… любо не въ смакъ было Сомкове», адже він плекав надію, що саме його «…тотъ Гетманскій 

не оминетъ гоноръ» [26, т. І, с. 399].  

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ІСТОРІЇ 
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Як засвідчують джерела, основну роль у приведенні до влади Ю. Хмельницького 

відіграли правобережні полковники [2, т. ІV, № 115, с. 254] (дослідниця із Санкт-Петербурга 

Т. Яковлева відносить їх до так званого «державницького угрупування» [33, с. 17]), а також 

І. Сірко, котрий презентував Запорозьку Січ. Відтак, знаходження булави у руках племінника 

гарантувало Я. Сомку перебування у владній вертикалі, але водночас породжувало неминуче 

протистояння з авторитетними правобережними полковниками за вплив на відомого своєю 

слабохарактерністю гетьмана.  

На початку березня 1660 р. (тут і надалі дати подаються за старим стилем – А.І.) Я. Сомко 

здійснив вояж до Москви. Цікаво, що на прийом до царя він прибув у компанії з впливовим 

ніжинським протопопом Максимом, але окремо від Т. Цицюри, котрий був на аудієнції у царя 

всього лише трьома днями раніше [5, с. 61–62; 18, с. 219–220]. Цілком можливо, що окрім 

традиційної гонитви за майновими затвердженнями царя, обидва могли шукати певної 

підтримки московського уряду у подальшій боротьбі за владу.  

Для розуміння тогочасних планів та дій Я. Сомка важливим видається з’ясування такого 

складного питання, як час набуття ним повноважень наказного гетьмана. Відразу зауважимо, 

що у поглядах на те, коли і в який спосіб Я. Сомко став наказним гетьманом, серед істориків 

до цього часу немає єдності. Свого часу козацькі літописці стверджували, що він обійняв цей 

уряд після того, як гетьман Ю. Хмельницький перейшов на сторону польсько-литовського 

короля. Якщо у Самовидця знаходимо: «А Переяславле Якимъ Сомченко наказнымъ 

гетманомъ присланный былъ, который одержался щире при его Царскому Величеству…» [25, 

с. 34], то Самійло Величко доволі безапеляційно запевняв, що Сомко «…остоялся непременно 

при стороне Царского Величества зъ своимъ полкомъ Переясловскимъ; за що и Гетманомъ 

Наказнимъ былъ до времени нареченъ…» [26, т. ІІ, с. 18]. Як бачимо, в обох випадках акцент 

робиться на тому, що Сомко був винагороджений цією посадою за свою відданність царю, а 

відбулося це після так званої «измены» Ю. Хмельницького. Григорій Граб’янка, хоч і обійшов 

мовчанкою питання призначення чи обрання Сомка, однак вважав його наказним гетьманом 

над трьома полками та наголошував на його вірності царському престолу [16, с. 174]. 

Цілком природньо, що із козацько-старшинських літописів XVІІ–XVІІІ ст. такі погляди 

на означену проблему плавно перекочували до компілятивних праць Д. Бантиш-Каменського 

[3, с. 239], М. Маркевича [27, т. 2, с. 23] та О. Рігельмана [31, с. 324]. Згодом цю, вже цілком 

сформовану традицію, взяли на озброєння історики другої половини XІX ст., які у своїх працях 

розглядали перипетії міжусобної боротьби на Лівобережжі між трьома претендентами на 

гетьманську булаву. Так, відомий своїми науковими розвідками про перебіг Козелецької [8] 

та Ніжинської [9] елекційних рад, російський історик А. Востоков не сумнівався, що Сомко 

був «…выбранный после измены Хмельницкаго» [8, с. 271]. Видатний український історик 

М. Костомаров стверджував, що після подій під Чудновом Сомко «…собралъ раду изъ 

чиновныхъ и простыхъ казаковъ въ Переяславле и уговаривалъ переяславцевъ стоять за 

царя» [22, с. 230], і саме тоді козаки Переяславського полку обрали свого провідника наказним 

гетьманом. В. Волк-Карачевський у своїй монографії «Борьба Польши с козачеством во 

второй половине XVII и начале XVIII века» теж наполягав, що Сомко був проголошений 

наказним гетьманом на зібраній ним же козацькій раді у Переяславі [7, с. 95]. Таких же 

поглядів притримуються вітчизняні історики В. Смолій та В. Степанков, вважаючи, що Сомко 

домігся проголошення себе наказним гетьманом, зібравши раду в Переяславі [32, с. 246]. 

Однак, слід зауважити, що версія обрання наказного гетьмана на раді у Переяславі 

викликає цілком обґрунтовані сумніви. Для прикладу, Сомко повідомляв царю про проведену 

ним раду, на якій переяславські козаки та жителі міста «…на верное и вечное подданство веру 

вновь учинили», лише 7 грудня 1660 р. [2, т. V, № 22, с. 42], у той час, як у листі до 

ніжинського наказного полковника В. Золотаренка від 19 жовтня, він вже позиціонував себе 

як «гетманъ наказный войска его царского величества Запорозскаго» [1, т. ІІІ, № 212, с. 192]. 

Таке саме титулування, без будь-яких застережень, використовував царський уряд у 

листуванні з Сомком [2, т. V, № 22, с. 42]. Вказані протиріччя можна пояснити лише тим, що 
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деякі дослідники факт обрання Сомка полковником Переяславського полку на полковій раді у 

жовтні 1660 р. помилково трактували як обрання його наказним гетьманом. 

Ще менш реалістично виглядає варіант, за яким Я. Сомка наказним гетьманом обрало 

козацтво трьох лівобережних полків, адже жодних даних про проведення спільної ради 

Переяславського, Ніжинського та Чернігівського полків ми не знаходимо.  

Не витримує критики, на нашу думку, і теза про «ратифікацію» цього призначення 

московським урядом. Як відомо, з часів «старшинського перевороту» осені 1659 р., коли 

завдяки сепаратистським діям лівобережної старшини, очолюваної Т. Цицюрою, Москві знову 

вдалося окупували Лівобережну Україну [20], «фаворитованим київським воєводою» 

В. Шереметьєвим був саме переяславський полковник [11, с. 19]. З іншої сторони 

загальновідомими є факти вкрай зневажливого ставлення В. Шереметьєва не тільки до 

гетьмана Ю. Хмельницького [26, т. ІІ., с. 13], а й до всього козацького загалу. Вочевидь, 

повною мірою це стосувалося і Я. Сомка. 

Повернення Сомка на Лівобережжя після «зради» його близького родича – гетьмана 

Хмельницького царські воєводи зустріли вкрай неоднозначно (про це мова піде далі – авт.), а 

про протекцію йому зі сторони центрального уряду на той час нічого не відомо. Та й не в 

правилах уряду Олексія Михайловича було надавати якісь преференції представникам 

козацької старшини заздалегідь. Прикметно, що у подальшому, навіть, після неодноразових 

підтверджень «ратнымъ трудомъ» вірності царю, у Москві не тільки не підтримали Сомка, а й 

стали на сторону іншого претендента на гетьманську булаву.  

Втім, в історіографії набула поширення і кардинально протилежна думка стосовно 

обставин, за яких Я. Сомко став наказним гетьманом. Так, свого часу, М. Петровський, 

порівнюючи літопис Самовидця з матеріалами Статейного списку Ф. Ладиженського, 

висловив припущення, що булаву наказного урядника Сомку вручив Ю. Хмельницький 

напередодні походу на Правобережжя влітку 1660 р. [29, с. 259]. Ця точка зору набуває все 

більшої популярності у новітній вітчизняній історіографії, зокрема її притримуються 

В. Горобець [15, с. 40] та В. Борисенко [6, с. 39]. У сучасній російській історіографії аналогічні 

думки висловлює Т. Яковлева [33, с. 140].  

Не вдаючись у детальний аналіз інституту наказного гетьманства, зазначимо, що йому 

належала доволі помітна роль в організації урядування Війська Запорозького. Як вказував 

дослідник генеалогії українського козацтва В. Кривошея існували два шляхи набуття цього 

статусу: призначення гетьманом одного із генеральних старшин чи полковників наказним 

гетьманом для частини війська (кількох полків), або ж обрання його групою полків [23, с. 54]. 

Повноваження наказного гетьмана визначалися тими обставинами, у зв’язку з якими його було 

обрано чи призначено [19, с. 373], але, як правило, вони полягали у делегуванні військових 

повноважень на період воєнних кампаній.  

Саме такі повноваження отримав влітку 1660 р. переяславський полковник Т. Цицюра, 

коли вирушав на чолі декількох лівобережних полків у похід на Правобережжя [30, с. 94]. 

Очевидно, Я. Сомку також були делеговані повноваження військового характеру, оскільки на 

час Чуднівської кампанії він перебував у Білій Церкві, де займався комплектацією додаткового 

контингенту із лівобережних та правобережних козаків для виправи його на підмогу 

українсько-московському війську [1, т. ІІІ, № 158, с. 186].  

Зважаючи на те, що призначення Т. Цицюри було результатом протекції зі сторони 

київського воєводи В. Шереметьєва, можемо припустити, що на противагу цьому 

Ю. Хмельницький прагнув мати на посаді наказного гетьмана людину зі свого оточення. Тому 

не дивно, що вибір впав на Я. Сомка, який перебував у тісних родинних зв’язках із гетьманом 

і належав до «клану» Хмельницьких. В умовах доволі натягнутих відносин української влади 

і царської адміністрації, спровокованих нахабною поведінкою В. Шереметьєва та його 

посяганнями на гетьманські прерогативи, це мало вкрай важливе значення для 

Ю. Хмельницького. 

Сам Я. Сомко у розмові з прибулим до Переяслава у кінці січня 1662 р. стольником 

Ф. Ладиженським заявляв, що у Ю. Хмельницького він «былъ наказнымъ, сбирался у Белой 
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Церкви» [2, т. VІІ, № 121, с. 356]. Кошовий отаман Іван Сірко у своєму емоційному листі 

звинувачував Сомка у тому, що він отримав уряд від Ю. Хмельницького, а не «… отъ войска, 

колко отъ войска, что пишесся наказнымъ гетманомъ» [2, т. VІІ, № 115, с. 337]. Варто звернути 

увагу і на те, що царські воєводи у повідомленнях до Москви, датованих жовтнем 1660 р., 

йменували Сомка не інакше як «наместникомъ Белоцерковскимъ» [1, т. ІІІ, № 158, с. 184, 191]. 

Напевно, цим терміном вони позначали незвичний для них уряд наказного гетьмана, адже 

аналога цій посаді у московській ієрархії урядників просто не існувало.  

Коротко проаналізувавши різні підходи істориків до питання визначення часу набуття 

наказного гетьманства Я. Сомком, ми схильні вважати, що більш вірогідним є варіант 

отримання ним владних повноважень від гетьмана Ю. Хмельницького і у подальшому викладі 

будемо виходити саме з такого бачення цієї проблеми.  

Повертаючись до висвітлення основної теми нашої розвідки, висловимо переконання, 

що наказне гетьманство в силу свого тимчасового характеру не могло повною мірою 

задовольнити честолюбство Я. Сомка, а лише заохочувало його домагатися статусу 

«совершенного» гетьмана. Вважаємо, що вже у той час Сомко виношував такі амбітні плани, 

а ситуація, яка склалася в результаті укладення Чуднівської угоди (або ж «Слободищенського 

трактату») у жовтні 1660 р., відкривала Сомку шлях до їх реалізації.  

Поза тим, у сучасній вітчизняній історіографії по-різному трактують події на 

Лівобережжі, які розгорнулися вслід за укладенням українсько-польської угоди. Так, 

В. Кривошея кваліфікував демарш наказного гетьмана та його прибічників, як виступ 

промосковськи налаштованої частини старшини корінних козацьких полків і одночасно як 

внутрішню боротьбу всередині родинного «клану» Хмельницьких [24, с. 105]. В. Смолій та 

В. Степанков вважають, що Я. Сомко, будучи прихильником міцної гетьманської влади, 

намагався усунути від гетьманства слабовольного Ю. Хмельницького, «спираючись на 

допомогу» московського царя. При цьому дослідники підкреслюють, що наказний гетьман 

скористався фактором значного невдоволення лівобережного козацтва поверненням під владу 

Речі Посполитої [32, с. 246]. Найбільш розважливими нам видаються міркування В. Горобця, 

який вважає, що Я. Сомко не відразу визначився із зовнішньополітичними пріоритетами [14, 

с. 340, 342].  

Для встановлення причин та передумов, які підштовхнули Я. Сомка розпочати боротьбу 

за владу на Лівобережжі, обравши саме промосковський варіант протекції, необхідно, 

насамперед, об’єктивно розглянути ті виклики, які постали перед наказним гетьманом після 

укладення Чуднівської угоди. 

Цікавим документом, який характеризує тодішню поведінку Я. Сомка, є його лист до 

київського воєводи І. Чаадаєва, датований 12 жовтня 1660 р. З нього видно, що Сомко, 

дізнавшись про Слободищенську битву та початок польсько-українських перемовин, спішно 

покинув Білу Церкву разом із козаками лівобережних полків. Наказний гетьман переконував 

царського воєводу в тому, що Ю. Хмельницький діяв під шаленим тиском свого оточення 

(«негли то учинилъ, але съ примусу» [1, т. ІІІ, № 203, с. 186]), а також підкреслював, що чекає 

більш достовірних відомостей від гетьмана. Відступ із Правобережжя Сомко пояснював 

поширенням там «бунтовъ», однак, на нашу думку, змальовані ним ризики були дещо 

перебільшені з метою виправдання своєї стрімкої втечі. Цілком можливо, що наказного 

гетьмана лякала не стільки можливість кардинального розвороту зовнішньополітичного 

курсу, стільки фактичне усунення Ю. Хмельницького від прийняття рішень (швидше за все 

мало місце банальне самоусунення гетьмана, котрий дав обітниця постригтися у ченці – авт.) 

До гетьманського оточення під час Чуднівської кампанії входили полковники восьми 

правобережних полків та представники генеральної старшини [28, т. ІІІ, с. 432–433] (згадуване 

вже «державницьке угрупування»), котрі були давніми соратниками І. Виговського [12, т. 113. 

Кн. І. с. 46] і, з котрими у Сомка були ворожі стосунки. Отож, не дивно, що наказний гетьман 

хотів якнайшвидше повернутися на Лівобережжя, де відчував себе набагато впевненіше. 

Щоправда, на рідній для Сомка Переяславщині політична ситуація теж з кожним днем 

ускладнювалася. Неабияке збурення суспільних настроїв викликали звістки про трагічну долю 
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козаків Переяславського полку, які у складі військового корпусу Т. Цицюри брали участь у 

виправі на Правобережжя. Крім значних втрат, які лівобережні козаки понесли у боях під 

Любаром та Чудновом [12, т. 111, с. 53–83; т. 112. с. 74–89], особливо катастрофічною для них 

виявилася спроба Т. Цицюри перейти на сторону Ю. Хмельницького та коронних гетьманів. 

Намагаючись пробитися до польського табору, полки наказного гетьмана наразилися на атаку 

кримських татар [1, т. ІІІ, №217, с. 198], в результаті чого декілька сотень козаків загинуло, а 

більше тисячі потрапило до полону [13, с. 72–73; 21, арк. 7зв]. Сам переяславський полковник 

Т. Цицюра був заарештований польським командуванням нібито за те, що вивів козацькі 

полки в поле раніше, аніж гетьмани вишикували свої війська [13, с. 73]. Ще більш фатальні 

наслідки лівобережцям принесла капітуляція армії В. Шереметьєва, під час якої, ставши, по-

суті, розмінною монетою у московсько-польсько-кримських торгах, 8–9 тисяч козаків були 

захоплені у полон татарами нурадин-султана Мурат-Гірея [13, с. 74–75].  

Варто сказати, що козацьке населення Переяславщини було вражене та приголомшене 

такими трагічними звістками, однак винуватців згуби своїх родичів та земляків визначало по-

різному. Допоки одні обурювалися віроломством московського командування, яке віддало 

козаків на поталу татарам, інші засуджували укладення угоди з польським королем, вбачаючи 

у ньому загрозу повного повернення польсько-шляхетського панування. Така дезорієнтація 

українського суспільства була неминучим наслідком втручання іноземних держав у внутрішні 

справи Гетьманату, обстоювання різними козацько-старшинськими угрупуваннями прямо 

протилежних векторів зовнішньополітичної орієнтації (на Москву, Варшаву, Стамбул чи 

Бахчисарай), а також поглиблення громадянської війни у розрізі протиріч між жаданнями 

лівобережних та правобережних еліт. Слід звернути увагу на те, що всі ці тенденції негативно 

відбивалися, передусім, на жителях Переяславщини, яка межувала з Правобережжям.  

Загостренню ситуації безпосередньо на Переяславщині сприяли також звернення 

гетьмана Ю. Хмельницького до тієї частини Переяславського полку, яка не брала участі у 

Чуднівській кампанії та перебувала під орудою наказного полковника Семена Гладкого. 

Воєвода Б. Мишецький повідомляв бєлгородському воєводі князю Г. Ромодановському, що 

гетьман закликав переяславських козаків «…ратныхъ людей въ Переясловле побить» [1, т. ІІІ, 

№ 219, с. 202], а також інформував про «…многіе въ Переясловле шатости и бунты» [1, т. ІІІ, 

№ 219, с. 202].  

У такій складній обстановці Я. Сомко, котрий прибув до Переяслава 15 жовтня [1, т. ІІІ, 

№ 212. с. 191], вирішив встановити контроль над тією частиною Переяславського полку, яка 

не брала участі у виправі на Правобережжя. За даними літопису, Сомко відразу після свого 

повернення, скориставшись відсутністю Т. Цицюри, «…назвался Полковникомъ 

Переясловскимъ, и отъ товариства полку того зосталъ на томъ ураде потверженъ» [26, т. ІІ, 

с. 18]. В. Кривошея вважав, що це стало можливим, як завдяки авторитету Сомка серед 

полкового товариства, так і дякуючи його зв’язкам з давніми переяславськими козацькими 

родами Калющенків, Щуровських, Берлів та Гладких [23, с. 160]. Принагідно зауважимо, що 

два роки потому Я. Сомко намагався визволити Т. Цицюру з московського полону [30, с. 96]. 

Набагато проблематичніше складалися стосунки наказного гетьмана з представниками 

московської військової адміністрації в Україні. Незважаючи на всі запевнення у відданості 

московському царю, яких Я. Сомко не шкодував у листах царським воєводам, останні доволі 

насторожено віднеслися до повернення гетьманського родича, котрий прибув із загоном 

козаків та заходився підпорядковувати собі Переяславський полк. Так, вкрай суперечливу 

інформацію Г. Ромодановському стосовно козацького старшини подавав переяславський 

воєвода В. Волконський. У своєму донесенні від 21 жовтня Волконський повідомляв, що 

Сомко ще з дороги радив йому укріпляти місто та готуватися до осади, а вже наступного дня 

він же сповіщав, що «…съ Самченкомъ въ собраньи людей, и те де люди стоятъ отъ 

Переясловля въ 5 верстахъ, и хотелъ де того числа въ ночи велеть быть своего полку казакомъ 

въ Переяславль и … ратныхъ людей побить» [1, т. ІІІ, № 212. с. 191]. Шляхтич з Могилева 

Ф. Бобров та київський міщанин Т. Булаков, відправлені київським воєводою І. Чаадаєвим у 

кінці жовтня до Москви, свідчили у Розрядному приказі про поголос, який ходив 
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лівобережними містами, про те, що Сомко прибув до Переяслава «…чтобъ казаковъ 

взбунтовать, и государевыхъ людей побить обманомъ» [21, арк. 5–6]. Водночас Іван 

Брюховецький (тоді ще незнаний широкому загалу в Україні – авт.) застерігав воєводу 

Б. Мишецького від просування до Переяслава, позаяк там «…стоитъ Самко съ черкасы» [1, 

т. ІІІ, № 212, с. 192]. Сам воєвода, який з ратниками направлявся до Переяслава, доповідав, що 

він «осаженъ за Еготинымъ за Тарасовыми Лозами, а отъ Переясловля будетъ верстъ за 7» [1, 

т. ІІІ, № 217, с. 198].  

На сьогоднішній день складно дати однозначну відповідь наскільки всі ці чутки 

відповідали справжньому стану справ, але можемо припустити, що і Сомко, і переяславське 

козацтво певний час перебували у стані невизначеності, зважаючи на те, що легітимний уряд 

козацької держави знаходився на Правобережжі, а у Переяславі перебував московський 

гарнізоном, тобто реальна військова сила, з якою неможливо було не рахуватися. 

Нагадаємо, що ще восени 1659 р., брутально нав’язавши Ю. Хмельницькому 

Переяславську угоду, московському уряду вдалося юридично закріпити перебування 

військового гарнізону у Києві (з’явився там ще 1654 р.), а також узаконити розміщення 

царських залог у «знатныхъ» містах Лівобережжя – Переяславі, Ніжині та Чернігові. З 

аргументацією, що «…Переясловль … Черкаскихъ городехъ въ средине и городъ болшой…» 

[2, т. ІV, № 115, с. 275], у ньому був розміщений достатньо чисельний та забезпечений 

воєнними припасами [2, т. VІІ, № 101, с. 314] військовий контингент. Перебуваючи за мурами 

фортеці, переяславський воєвода та його ратники мали значні можливості для контролю над 

самим містом та навколишньою округою.  

До участі у Чуднівській кампанії особовий склад переяславського гарнізону не 

залучався. Лише згодом воєвода В. Волконський отримав наказ передати під командування 

київського воєводи Ю. Барятинського стрілецький приказ Ф. Александрова та солдатський 

полк Є. Франзбекова для подальшого направлення їх на допомогу В. Шереметьєву [17, с. 934–

935]. 18 жовтня стрільці та солдати з переяславського гарнізону прибули під містечко Рожево 

у розпорядження князя Барятинського [4, с. 413–414], однак останній, дізнавшись про 

капітуляцію В. Шереметьєва та висилку йому назустріч польсько-татарських загонів, вирішив 

завершити свою напрочуд коротку експедицію. За повідомленням воєводи І. Чаадаєва вже 28 

жовтня він мав бути в Києві [21, арк. 7], а, отже, ратники переяславського гарнізону 

повернулися до місця постійної дислокації.  

Під кінець жовтня гарнізон Переяслава був поповнений додатковим військовим 

контингентом. Це було пов’язане з тим, що ще 26 вересня за царським наказом бєлгородський 

воєвода Г. Ромодановський мав направити на Лівобережжя стольника і воєводу 

Б. Мишецького з ратниками, які мали «стоять въ Переяславле и беречь Малые Росіи» [1, т. ІІІ, 

№ 158, с. 141]. Згодом царський уряд у відповідь на звернення Ю. Хмельницького про 

військову допомогу велів самому Г. Ромодановському і його воєводам «…съ конными и съ 

пешими людьми итти въ Переяславдь наспехъ» [1, т. ІІІ, № 203, с. 184]. Проте, з причин вкрай 

суперечливих повідомлень з театру воєнних дій, у Москві ніяк не могли визначитися, чи варто 

війську воєводи Г. Ромодановського вступати в межі України, а також, чи потрібно 

направляти запаси пороху до Переяслава та Ніжина. З цього приводу йшло надзвичайно 

інтенсивне і напружене листування [1, т. ІІІ, № 212, с. 192–193; № 217, с. 200; № 219, с. 202–

203; № 239, с. 246]. У результаті довгих обмірковувань та постійної зміни планів, царський 

уряд вирішив Ромодановського з усім військом не посилати, а обмежитися відправленим ще 6 

жовтня загоном воєводи Б. Мишецького [1, т. ІІІ, № 214, с. 142].  

Чому московське командування обмежилося лише загоном Мишецького, а не ввело на 

Лівобережжя доволі значні сили Г. Ромодановського? Допускаємо, що, потерпівши упродовж 

двох років дві грандіозні поразки під Конотопом та Чудновом, у Кремлі побоювались 

спровокувати нове воєнне зіткнення з польсько-татарсько-українським військом вже на лівому 

березі Дніпра. Не будучи готовим до нового масштабного протистояння з противником, 

царський уряд не ризикував вводити туди значні військові контингенти. Однак, незважаючи 

на значне погіршення політичної атмосфери після Чуднівської катастрофи, московський 
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царизм явно не збирався поступатися своєю владою над Лівобережжям, а військові гарнізони, 

розташовані в українських містах, залишалися доволі дієвим інструментом, за допомогою 

якого Москва могла впливати на тамтешню військово-політичну ситуацію. 

Під орудою воєводи Б. Мишецького, який прибув до Переяслава 23 жовтня, перебували: 

рейтарський полк (підполковник І. Сас), драгунський полк (полковник В. Корміхель), два 

полки піхотинців солдатського строю (полковники Я. Фанзагер та І. Ніротморцев), а також дві 

стрілецькі сотні (стрілецькі голови П. Гріньов та Г. Рогозін) [1, т. ІІІ, № 158, с. 142]. У своїй 

відписці Г. Ромодановському воєвода наголошував, що в результаті його приходу «…многіе 

въ Переясловле шатости и бунты межъ ими поунелись» [1, т. ІІІ, № 219, с. 202], а також, що 

наказний гетьман і всі жителі Переяслава відтепер «…противъ леховъ и татаръ стоять хотятъ» 

[1, т. ІІІ, № 219, с. 202]. Водночас Мишецький визнавав, що «… въ Переясловле де только не 

будетъ большихъ твоихъ ратныхъ людей, отнюдь верить не мочно» [1, т. ІІІ, № 219, с. 202]. Як 

бачимо, незважаючи на малочисельність загону воєводи Мишецького, його розміщення у 

Переяславі не тільки значно посилило потенціал місцевого гарнізону, а й змусило 

переяславців хоча б вдавано, але декларувати підтримку царської влади.  

Навіть, якщо припустити, що Я. Сомко та його оточення розглядали варіант збройної 

боротьби та вигнання з Переяслава вояків царського гарнізону, то зробити це «обманомъ» 

навряд чи вдалося б, а штурмувати переяславську фортецю, де були сконцентровані значні 

військові сили, маючи у своєму розпорядженні дуже поріділий після Чуднова Переяславський 

полк, ні до чого, окрім значних жертв, не привело б. Можемо припустити, що посилення 

переяславської залоги півторатисячним загоном ратників воєводи Б. Мишецького або ж 

остаточно переконали Я. Сомка у неможливості збройної конфронтації, або ж стали для нього 

певним виправданням його промосковської орієнтації. Недаремно ж, за свідченнями вже 

згадуваних Ф. Боброва та Т. Булакова, населення українських міст було переконане, що саме 

прихід загону Б. Мишецького утримав Сомка від виступу проти воєвод та примусив його 

«государю крестъ целовать» [21, арк. 6]. У будь-якому разі, подальші кроки Сомка, зокрема 

заклики до ніжинського полковника Василя Золотаренка вірно служити царю, а також плани 

по відправці власних дітей до Москви [1, т. ІІІ, № 212, с. 192–193], засвідчили його остаточне 

рішення триматися московської сторони.  

Зрозуміло, що, обравши промосковський вектор, наказний гетьман прирікав себе і своїх 

прибічників на неминуче втягнення в орбіту царської політики, яка була окупаційною за своєю 

сутністю по відношенню до населення Лівобережної України. Так, вже на початку листопада 

наказний гетьман звертався до бєлгородського воєводи Г. Ромодановського із закликом «…въ 

черкасскіе городы идти многолюдствомъ, для того, чтобъ въ черкасскихъ городехъ большими 

ратными людьми шатости устрашить» [1, т. ІІІ, № 231, с. 223]. У цьому ж місяці Сомко 

змушений був вдатися до проведення військових акцій проти тих лівобережних полковників, 

котрі не хотіли визнавати царську владу. Зокрема 4-тисячний загін козаків на чолі з 

полковником Іваном Гладким був надісланий для арештів прилуцького полковника Федора 

Терещенка та лубенського полковника Степана Шамрицького [1, т. ІІІ, № 240, с. 247]. На 

початку грудня Я. Сомко організував показову церемонію приведення Переяславського полку 

та жителів міста до присяги на вірність царю. Не знаємо, чи це була його власна ініціатива, чи 

він діяв за підказкою воєвод, однак, припускаємо, що участь переяславців у цьому дійстві 

носила вимушено-удаваний характер. Так чи інакше, але з Москви наказному гетьману за 

проведення присяги відразу ж надіслали монаршу похвалу [2, т. V, № 22, с. 42]. Царський 

уряд, усвідомлюючи хиткість свого військово-політичного становища в Україні, змушений 

був демонструвати свою позірну лояльність своїм небагатьом прибічникам з середовища 

козацької старшини. Що стосувалося конкретно Я. Сомка, то уряд Олексія Михайловича 

планував, передусім, використати його родинні зв’язки з Ю. Хмельницьким для навернення 

гетьмана знову під царський скіпетр.  

Поза всякими сумнівами, такі прояви царської «милості» лягали на цілком благодатний 

ґрунт особистих амбіцій наказного гетьмана, котрий з усіх сил намагався перебрати на себе 

роль лідера промосковської старшинської партії, яку раніше очолював Т. Цицюра. Тим не 

http://chtyvo.org.ua/authors/Hugo_Victor/
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менше, історики по-різному визначають ті мотиви, якими керувалися представники 

промосковськи налаштованого сегменту лівобережної старшини. Зокрема, нам доволі складно 

повною мірою погодитися із твердженням В. Горобця про те, що промосковський вектор 

устремлінь лівобережної козацької еліти був зумовлений, насамперед, боязню втратити 

набутий в роки Національної революції соціальний статус та майнові надбання у разі 

повернення під владу польського короля [14, с. 340]. Хочемо звернути увагу, що чинник, на 

який посилається дослідник, жодним чином не завадив старшині Гадяцького, Лубенського, 

Полтавського та Прилуцького полків не тільки визнавати владу Ю. Хмельницького, а й 

проводити активні військові дії проти московських військ [1, т. ІІІ, № 229, с. 220; № 240, 

с. 247; № 244, с. 249-250; № 249, с. 253–254]. Тим паче, що в очах переважної більшості 

представників лівобережної старшини Ю. Хмельницький залишався легітимно обраним 

гетьманом, а виступ Сомка сприймався як «бунт» проти законної влади.  

Вочевидь, вибір Переяславським, Ніжинським та Чернігівським полками 

промосковського вектору обумовлювався зовсім іншими причинами. Їх свого часу дуже чітко 

сформулював Самовидець, стверджуючи, що після подій під Чудновом вірними московському 

царю залишилися лише Переяслав, Чернігів та Ніжин, «… бо въ тихъ городахъ воеводы 

зоставали» [25, с. 34]. На наше глибоке переконання, саме присутність царських залог у цих 

трьох лівобережних містах у поєднанні зі значними втратами особового складу 

Переяславського полку у ході Чуднівської кампанії, а також Чернігівського і Ніжинського 

полків на литовському фронті стали тими вирішальними факторами, які дозволили царському 

уряду втримати під своєю владою територію цих полків.  

З іншої сторони, старшина цих полків не могла не усвідомлювати, що Ю. Хмельницький 

разом з польсько-татарськими військами буде силою зброї упокорювати Лівобережжя. Така 

загроза була доволі реальною, адже гетьман у своїх універсалах заявляв, що «…все войска 

коронние, татарские зъ всеми потугами и наши козацкие яко на спротивныхъ на Заднепре 

пойдутъ» [28, т. ІІІ, с. 445]. Отож, маючи, з однієї сторони царські гарнізони у своїх містах, а 

з іншої – загрозу вторгнення з Правобережжя польських військ та татарської орди, 

лівобережна старшина змушена була керуватися цілком прагматичними міркуваннями. На 

пряму залежність орієнтації лівобережної старшини від військової переваги тієї чи іншої 

сторони недвозначно вказували московські воєводи. Так, Б. Мишецький стверджував, що в 

українських містах «… ожидаютъ, съ которую де сторону ратные люди прежъ наступятъ» [1, 

т. ІІІ, № 219, с. 202]. Залежність своїх дій від розкладу воєнних сил відкрито визнавали також 

самі представники козацької еліти. Квінтесенцію поглядів значної частини лівобережної 

старшини доволі прямолінійно сформулював лубенський полковник С. Шамрицький, 

заявивши: «Намъ все равно москаль или ляхъ; кто сильнее, за темъ мы и будемъ» [22, с. 231]. 

Як це не прикро, але доводиться констатувати надзвичайно низький рівень державницького 

мислення більшості представників тодішньої лівобережної еліти. 

Таким чином, удавана прихильність до Москви лівобережної старшини трьох полків 

пояснювалася, насамперед, присутністю царських гарнізонів у їх полкових центрах. І тут 

маємо цілком і повністю погодитися з думкою дослідника В. Газіна про те, що вирішальну 

роль у ситуації, яка склалася на частині Лівобережжя, «…зіграла жорстка й активна позиція 

Москви, яка просто не дозволила лівобережним полкам примкнути до антимосковського курсу 

гетьмана Юрія Хмельницького» [10, с. 46]. Утримавши під своєю владою територію трьох 

полків, царський уряд згодом поширив її на все Лівобережжя.  

Підводячи підсумки, висловимо думку, що козацькі літописці, а вслід за ними деякі 

історики, намагаючись нарочито підкреслити факт збереження Я. Сомком вірності 

московському монарху після Чуднівських подій, хибно пов’язували початок його наказного 

гетьманування саме з цим періодом. Детальніший аналіз документальних матеріалів показує, 

що набагато більш вірогідним є варіант призначення наказного гетьмана Ю. Хмельницьким 

напередодні Чуднівської кампанії. У полеміці істориків стосовно визначення основної 

причини промосковських настроїв Переяславського, Ніжинського та Чернігівського полків 

маємо стати на сторону Самовидця та його послідовників. Саме московська військова 
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присутність на Лівобережжі стала тим фактором, який спровокував невизнання частиною 

тамтешньої старшини умов Чуднівської угоди та посилив сепаратистські тенденції в її 

середовищі. Дії ж Я. Сомка визначалися не лише його владними прагненнями, а й 

об’єктивними процесами поділу військово-політичної еліти на різні козацько-старшинські 

угрупування, що своєю чергою, було зумовлене втручанням іноземних держав у внутрішні 

справи Гетьманату та розгортанням громадянської війни на його теренах. Водночас не варто 

забувати, що цей непересічний представник істеблішменту козацько-гетьманської держави 

завжди виступав за її територіальну цілісність та номінальну залежність від Московської 

держави.  
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PRO-MOSCOW ORIENTATION OF PEREIASLAV COLONEL AND ACTING HETMAN 

YAKYM SOMKO 

 

The author suggests his own elucidation of some little-known episodes in the life of Pereiaslav 

colonel and acting hetman of the Left-bank Ukraine Yakym Somko, based on analysis of archival and 

published materials, as well as historiographical researches of national and foreign scientists.  

Key words: Yakym Somko, Left-bank Ukraine, acting hetman, Pereiaslav colonel, Moscow 

voivodes, tsarist government.  

  


