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ЩЕ ОДИН ШТРИХ ДО ІСТОРИЧНОГО ПОРТРЕТА 
ПЕРЕЯСЛАВСЬКОГО ПОЛКОВНИКА ТА НАКАЗНОГО 

ГЕТЬМАНА ЯКИМА СОМКА

Новітні дослідження вітчизняних науковців1 достатньо 
переконливо доводять, що, незважаючи на загалом промосковську 
спрямованість політики наказного гетьмана та переяславського 
полковника Якима Сомка, він наполегливо відстоював гетьманські 
прерогативи та намагався убезпечити козацьку державу від 
втручання царських воєвод у її внутрішні справи. Особливо випукло 
це проявилося у його підходах до вирішення проблеми перебування 
царських залог в українських містах Лівобережжя.

Як відомо, зазнавши краху у своїх експансіоністських 
зазіханнях на всю територію Українського Гетьманату в ході 
Чуднівської кампанії 1660 р., царський уряд з усіх сил намагався 
втримати під своїм контролем хоча б його лівобережну частину. Чи 
не єдиним дієвим інструментом, який дозволяв Москві впливати 
на військово-політичну ситуацію на Лівобережній Україні, 
були царські гарнізони, які, відповідно до Переяславської угоди 
1659 р., були розміщені, окрім Києва, ще й у Переяславі, Ніжині 
та Чернігові. Однак, скориставшись тим, що у своєму прагненні 
оволодіти гетьманською булавою Я. Сомко не гребував закликати 

1 Борисенко В. Й. Еволюція українсько-російських відносин у другій половині 
XVІІ ст. / В. Й. Борисенко, А. Г. Бульвінський, С. О. Візер; Ін-т іст. освіти, Нац. пед. 
ун-т. ім. М. П. Драгоманова. Київ: Старий світ, 2006. 256 с.; Борисенко В. Переясла-
вець Яким Сомко: особистість часів Руїни. Пам’ять століть. 2008. № 1/2. С. 35–51; 
Газін В. В. Політична програма Якима Сомка (початок 60-х рр. ХVІІ ст.). Наук. пр. 
Кам’янець-Подільського держ. ун-ту. Історичні науки. Кам’янець-Подільський, 
2000. Т. 4(6). С. 266–272; Газін В. В. Яким Сомко: на шляху до гетьманської була-
ви (політичний портрет діяча періоду руїни Української козацької держави). Вісник 
Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Істо-
ричні науки / [ред. кол.: В. С. Степанков (відп. ред.), Л. В. Баженов, В. П. Газін та 
ін.]. Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка, 2008. Вип. 1. 
С. 44–54; Горобець В. «Волимо царя східного…»: Український Гетьманат та росій-
ська династія до і після Переяслава. Київ: Критика, 2007. 462 с.; Горобець В. «Чорна 
рада» 1663 р. Передумови, результати, наслідки. Київ, 2013. 200 с.; Горобець В. М. 
Еліта козацької України в пошуках політичної легітимації: стосунки з Москвою та 
Варшавою, 16541665. Київ: Інститут історії НАНУ, 2001. 533 с.
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на допомогу царських «ратныхъ людей», московський уряд значно 
посилив свою військову присутність на Лівобережжі. Весною 
1661 р. тут з’явився експедиційний корпус білгородського намісника 
Г. Ромодановського, котрий під приводом боротьби з «изменниками» 
розмістив військові залоги в багатьох стратегічно важливих 
українських містах. Для прикладу, у Гадяч царський командувач 
направив «…две роты рейтаръ да пятдесятъ человекъ драгуновъ съ 
начальними людьми»2. Заарештувавши козацьку старшину, рейта-
ри повинні були повернутися назад, а драгуни мали залишитися у 
місті як залога. Московський гарнізон у складі драгунського полку 
А. Єля та слобідських полків був направлений Г. Ромодановським 
також до Кременчука. Гарнізони були запроваджені і в інших містах 
поблизу переправ через Дніпро3.

Варто звернути увагу на те, що військові залоги царський 
головнокомандувач розмістив без погодження з українською 
владою та всупереч Переяславській угоді 1659 р. Їх перебування 
в українських містах не було обумовлене жодним міждержавним 
договором чи якимось іншим документом. Це були окупаційні 
війська, покликані тримати в покорі місцеве населення лівобічної 
України.

Перебування царських воєвод із гарнізонами в українських 
містах стало справжнім каменем спотикання у стосунках Я. Сомка 
та московської влади. Тогочасні документи рясніють безперервними 
наріканнями наказного гетьмана на воєвод та їх підлеглих. На нашу 
думку, вкрай неприпустимим є зведення факту подання Сомком 
таких скарг до рівня звичайних інтриг та пояснення їх лише 
особистісними рисами характеру наказного гетьмана, як це інколи 
роблять історики. У дійсності вони стали закономірним результатом 
систематичних зловживань та утисків місцевого українського 
населення зі сторони московських прибульців.

Наказний гетьман повів безкомпромісну боротьбу за 
виведення з лівобережних міст тих гарнізонів, перебування яких не 
було передбачене Переяславською угодою 1659 р. Так, у відписці 
Г. Ромодановському гадяцький воєвода П. Каменєв повідомляв, 

2 Інститут рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. Ф. ІІ. 
Спр. 17407. Арк. 48.
3 Акты, относящиеся к истории Южной и Западной России, собранные и изданные 
Археографическою комиссиею. Спб., 1867. Т. V. № 34. С. 66.
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що 1 жовтня 1661 р. до нього прибув миргородський полковник 
П. Царенко, який від імені Я. Сомка «…быть въ Гадичахъ ему Петру 
не велелъ, и твой де в. г. указъ у гетмана о томъ есть, что воеводамъ 
по черкаскимъ городамъ окроме указныхъ городовъ не быть»4. 

Проте спроби Я. Сомка спровадити з Лівобережжя царські 
гарнізони наштовхнулися на впертий спротив московського 
уряду. Намагаючись за будь-яку ціну продовжити незаконне 
перебування своїх окупаційних контингентів в українських 
містах, Москва вдавалася до різноманітних хитрощів. Так, царська 
грамота від 30.01.1662 р. зобов’язувала переяславського воєводу 
В. Волконського повідомити Сомку про те, що «…по государеву 
указу изъ Черкаскихъ городовъ, кроме Плотавы и Кременчюка, 
государевы ратные люді выведены и чтобъ онъ Самко сказалъ, въ 
которыхъ Черкаскихъ городехъ государевымъ ратнымъ людемъ 
отъ приходу воинскихъ людей быть пристойно…»5. Втім, як не-
вдовзі з’ясувалося, це був лише хитрий тактичний хід Кремля, 
спрямований на приспання пильності наказного гетьмана. 

Такі маніпуляції царського уряду не могли не обурювати 
Я. Сомка та козацьку старшину, а тому весною того ж року це 
питання знову постало на порядку денному українсько-московських 
відносин. 13 квітня 1662 р. наказний гетьман звернувся до 
Г. Ромодановського та воєвод з листом, у якому викрив негідну 
поведінку та зловживання гадяцького воєводи та в черговий раз 
зауважив, що перебування воєводи у Гадячі є незаконним, оскільки 
«…имеемъ государеву грамоту, что въ Гадиче воеводе не быть…»6. 
Вказавши царському воєначальнику на неправомірність розміщен-
ня гарнізонів («…въ которыхъ местехъ воеводамъ быть не указано, 
напрасно было и заводить»7), Сомко у доволі різкій і категоричній 
формі зажадав «…изъ Гадича и изъ иныхъ городовъ воеводъ 
вывесть, чтобъ вамъ и намъ о томъ докуки не было…»8. 

Однак і цього разу вимоги української сторони були 
4 Інститут рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. Ф. ІІ. 
Спр. 15410. Арк. 5.
5 Дела Тайного приказа. Кн. І. Русская историческая библиотека, издаваемая Импе-
раторскою археографическою комиссиею. Т. XXІ. С.-Петербург: Типография Главно-
го Управления Уделов, 1907. С. 1007.
6 Акты, относящиеся к истории Южной и Западной России … С. 335. 
7 Акты, относящиеся к истории Южной и Западной России … Там само.
8 Акты, относящиеся к истории Южной и Западной России … Там само.
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проігноровані. Тому, вичерпавши всі дипломатичні засоби для 
вирішення конфлікту, козацький очільник змушений був вдатися 
до більш радикальних кроків. З повідомлення єпископа Мефодія 
ніжинському воєводі С. Шаховському, датованого 11.05.1662 р., 
дізнаємося, що, за наказом Я. Сомка, козаки силою вигнали 
царських воєвод разом з їхніми гарнізонами з Гадяча, Зінькова, 
Груні та деяких інших лівобережних містечок9. 

Принципова позиція стосовно виведення з лівобережних міст 
неправомірно розміщених там царських гарнізонів, а також інші 
дії, направлені на обстоювання політичних прав Гетьманату – усе 
це підштовхнуло царський уряд до підтримки іншого претендента 
на гетьманську булаву – Івана Брюховецького. Після завершення 
Ніжинської Чорної ради, за вказівкою Москви, І. Брюховецький 
стратив Якима Сомка та його соратників.

9 Эйнгорн В. Очерки из истории Малороссии в XVII в. Сношения малороссийского 
духовенства с московским правительством в царствование Алексея Михайловича. 
Москва, 1899. 1104 с.


