
у 
з архіву Ніжинської полкової канцелярії 

та міського магістрату 

Серед пам'яток писемності, що зберігаються у Ніжинському крає-
знавчому музеї, особливої уваги заслуговують 10 гетьманських універ-
салів кінця XVII —початку XVIII ст. Написані на одинарних аркушах 
цупкого паперу досить розбірливим скорописом, універсали скріплені 
особистими підписами гетьманів та кр^тлими печатками Генеральної 
військової канцелярії. 

Документи було передано в краєзнавчий музей з рукописного від-
ділу Наукової бібліотеки Ніжинського державного педагогічного інсти-
туту ім. М. В. Гоголя у 1967 р. Сьогодні вони становлять невелику уці-
лілу частину зібрань архіву Ніжинської міської Думи, який утворився 
з архівів міського хмагістрату та полкової канцелярії. Всі 10 універсалів 
знаходимо у переліку документів, складеному 1867 р. відомим дослід-
никОхМ Філаретом Гумілевським Ч 

Серед оригінальних документів XVII —XVII^ ст., що зберігалися 
в архіві Ніжинської Думи, були універсали гетьмана Б. Хмельницького 
ніжинським полковникам та полковій старшині від 1650, 1652 та 1656 ро-
ків, гербовий привілей та підтвердження Магдебурзького права місту 
Ніжину польського короля Яна Казиміра 1659 р., жалувана грамота 
царя Олексія Михайловича 1660 р., універсали гетьманів Ю. Хмельниць-
кого, І. Брюховецького, П. Дорошенка, І. Мазепи на підтвердження 
прав мешканців міста, накази ніжинських полковників тондо. 

Дослідники звернули увагу на цей архів ш,е наприкінці XIX ст. 
При створенні другого тому «Опису старої Малоросії» (1893 р.), при-
свяченого Нілїину та Ніжинському полку, з ним ознайомився О. М. Ла-
заревський 2. 

Ще одну спробу ввести ці універсали у науковий обіг було здійснено 
у 1966 р. Але у публікації «Українського історичного журналу» доку-
менти цитувалися вибірково, без дотримання загальноприйнятих правил 
друкування історичних джерел. Були помилки й в прочитанні тексту, до 
того ж більшість документів лишилася поза,увагою 

Найдавнішим матеріалом, що пропонується для публікації, є уні-
версал І. Самойловича від 1672 р. (№ 1) ніжинському полковнику Пи-
липу Уманцю, в якому гетьман звільняв мешканців міста від військово-
го постою строком на один рік. Треба зазначити, що цьому універсалу 
передували драматичні події 1668 р.: місто було спалене та пограбоване 
каральним загоном князя Г. Ромодановеького за участь ного мешканщв 
у повстанні проти московських воєвод. Наслідки нищівної пожежі, що 
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відчувалися упродовж тривалого часу, змусили ніжинський, магістрат 
звернутися до гетьмана з проханням звільнити міщан від стадійного 
обов'язку на користь війська 

Універсали №№ 2—9, видані на прохання ніжинського магістрату 
або його окремих посадових осіб, регламентують відносини міського 
уряду з полковою канцелярією. Вони свідчать про загострення супереч-
ностей між військовою та цивільною адміністраціями на початку 
XVIII ст. Так, розгорнутим варіантом документа № 2 є універсал № 8, 
причому в останньому конкретизується, які села Прохорської сотні Ні-
жинського полку підлягають юрисдикції міського уряду і з яких забо-
роняється брати селян на заготівлю сіна для війська. Універсал № 4 
є деталізованим варіантом універсалу № З, що зобов'язував козаків, 
які торгують горілкою у магістратських селах, сплачувати покуховний 
збір на користь міського уряду. 

У документі № 7 йдеться про створення при міській ратуші кінної 
поштової служби. Згідно з розпорядженням гетьмана, війт та магістрат 
відають поштою, а на місцевих землевласників покладається обов'язок 
виділяти підводи для її функціонування. 

Документ № 8 дає можливість простежити механізм вирішення кон-
фліктів, пов'язаних з несанкціонованим переселенням в українські міста 
російських «біглих» купців, визначити їх юридичний статус та адміні-
стративне підпорядкування. 

Досить цікавими є також документи №№ 4, 5 та 10, в яких зга-
дуються війти Стерій та Петро Тернавіоти, які належали до заможної 
родини ніжинських греків. Як встановив О. М. Лазаревський, трива-
лий час Петро Тернавіот та його батько Стерій володіли в Ніжині 
правом на «індуктний збір» — збирання мита з привізних товарів. Три-
вале перебування греків, що розбагатіли через відкупи, в уряді міських 
війтів (Стерій Тернавіот займав цю посаду у 17І4—1718 рр., а Петро — 
у 1727—1750 рр.) свідчить про значну роль грецьких купців в управлінні 
містом і розвитку торгівлі 

Таким чином, запропоновані документи дають можливість детальні-
ше ознайомитися з життям міст другої половини XVIII ст., висвітлюють 
юридичні відносини між міською та військовою адміністраціями. 

В публікації документи наведені у хронологічному порядку. Тексти 
адаптовані відповідно до існуючих вимог. Стилістичні особливості ябр-
режені. 

№ 1 

1672 р., жовтня 15.— Універсал гетьмана Івана Са-
мойловича ніжинському полковнику Пилипу Уман-
цю та полковій старшині про звільнення мешкан-
ців Ніжина від стаційного обов'язку на користь 
війська. 

Іван Самуйлович, гетман Войска Єго 
Царского Пресвитлого Величества Запо-
розкого. 

Всім вобец и каждому того потребуючому, а именно пану полковь-
никови ніжиньскому, сотникови атаманови городовому, особливе висла-
ному нашому, сим нашим писаньєм відомо чинимо: иж респектуючи 
мы на знищенє жителей ніжинських, для которого, по спаленю міста 
своєго и до сего часу до першої перфекциї не могут прийти, а особливе 
уважаючи немалую од розних мимоїздов наїздов оним діючуюся докуку, 
которим в приймованю звикли людзко ставитися, взглядом теди оних 
знищеня, яко теж и взглядом їх людскости, которую розним особам в по-
требах войскових через їх місто простуючим висвідчают, увольняємо 
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ВСІХ од мала до велика поменених жителей ніжиньских од даня стациї 
сегорочноє. Прєто аби пан полковник ніжиньский, сотник атаман горо-
довой, особливе наш висланий, за показанєм сєго нашего універсалу и 
наименьшее вибиранєм стациї не важилися помененим жителем ні-
жинъским завдавати трудности и оное витягати, пильно повагою владзи 
нашоє приказуємо. 

Писан в Батурини, 15 дня октоврия 1672 року. 
Іван Самуйлович, гетман Войска Єго Царского 
Пресвітлого Величества Запорозкого. 

НКМ, ПП —2617. 

№ 2 

1713 р., червня 5.—Універсал гетьмана Івана Ско-
ропадського про заборону використання на косови-
цю селян Прохорської сотні Ніжинського полку. 

Єго Царского Пресвітлого Величества 
Войска Запорожского гетман Іоанн Ско-
ропадский. 

Всім, кому о том відати будет надлежало, а особливе тому вислан-
ному, який будет прислан в полк Ніжинский от пана господара двору 
нашего для вигнання людей на вкошене сіна коням войсковим армат-
ннм, сим нашим універсалним писанем ознаймуем, иж просил нас 
войт 3 майстратовими города Ніжина, дабысмо в сілах їх, до ратуша 
прилеглих, в сотні Прохорской будучих, людей посполитих от сінокосу 
уволнили. Прето мы прошеніє его, войта з майстратовими, принявши 
за слушност, яко уволняем, так пилно приказуєм, абы тепер и впред, 
когда колвек будет в полк Ніжинский висланний для того прислан, не 
важилъся 3 сіл, до ратуша Ніжинского належних, людей на косовицю 
вигонити. 

Дан в обозе од Кобіжчи юня 5 року 1713. Звишъме-
нованний гетман рукою власною. 

НКМ, ПП —2621. 

№ 3 

1713 р., червня 5 — Універсал гетьмана Івана Ско-
ропадського ніжинському полковнику Лук'яну Жу-
раковському та полковій старшині з розпоряджен-
ням про сплату покуховного збору на користь місь-
кого магістрату. 

Єго Царского Пресвітлого Величества 
Войска Запорожского гетман Іоанн Ско-
ропадский. 

Пану полковникові ніжинскому з старшиною полковою и кому о том 
відати будет надлежало, сим нашим ознаймуем універсалом: иж пре-
кладали нам через супліку свою пан войт з майстратовими города Ні-
жина, что от безпрестанних переездов людей великороссійских неменшіє 
діются в ратушу їх тамошном росходи, на коториє ніотколь не міючи 
жадного подпоможеня, просили такого нашего респекту, жебы в селах, 
до ратуши належних, міскую на вишник давати горілку без плаченя 
покуховной повинности. Такоже и козаки, мешкаючиє в тих селах, 
єсли хто будет свою шинковати горілку, покуховний належитий платеж 
в подпоможенє помянутих росходов до ратуша Ніжинского отдавал. 
Теды мы, гетман, прошеніє его, войта з майстратовими, за слушное 
принявши, як через сей наш універсал позволяем їм в селах, до ратуша 
прилеглих, давати міскую горілку без плаченя покуховного, так при-
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казуЄіИ, жебы и козаки тамошниє, шинкуючи свою горілку, покуховную 
повинност на росходи ратуша Ніл^инского їм, войтови з майстратовими, 
отдавали, в яком отбираню не мієт пан полковник з старшиною жадного 
чинити препятія, упоминаем. Однак того варуєм, дабы войт з майстра-
товими тих збиранних покуховних грошей на свою потребу не забира-
ли, але бы они употребляли на росходи міскіє» 

Дан в обозі од Кобіжчи юня 5 року 1713, Звшмъ^ 
менованний гетман рі/кою власною. 

НКМ, ПП —2619. 

№ 4 

1714 р., травня 8.— Універсал гетьмана Івана Ско-
ропадського ніжинському полковнику Лук'яну Жу-
раковському та полковій старшині з розпоряджен-
ням про сплату покуховного збору на користь місь-
кого магістрату. 

Єго Царского Пресвітлого Величества 
Войска Запорожского обоїх сторон Дніп-
ра гетліан Іоанн Скоропадский. 

Пану полковникові ніжинскому, старшині єго полковой и всім, кому 
колвєк о том відати будєт належало, сим нашим ознаймуєм універса-
лом: илс прекладали нам через супліку свою пан Стерий Тарновіот^ 
войт тамошний з майстратовими, что од безпрестанних переїздов вели-
короссийских и наших людей неменшіє в ратуші їх чинятСя росходи, 
на которіє, не иміючи ніодколь жадного подпоможеня, просили нас о та-
ковий респект, жебысмо в селах їх, до ратуша належних, именно в Кру-
тах, Кагарликах, Печах, Хорошом Озері, Синяках и Кунашовці, монар-
шими Царского Величества грамотами до прислушаніа міского утвер-
жденних, позволили ратушнюю на вишинк давати горілку без оплаченя 
покуховной повинности, и козакам в тих селах мешкаючим приказали: 
єсли хто будєт свою шинковати горілку, належитий за покуховноє пла-
теж до ратуша їх ніжинского в подпоможенє помянутих росходов одда-
вати. Теди мы, гетман, принявши єго, пана войта з майстратовими, про-
шеніє за слушност, яко чрез сей наш універсал позволяем им в помя-
нутих селах, до ратуша прилеглих, міскую горілку без покуховной дачи 
шинковати, так міти хочем и пилно жадаєм, жебы и козаки тамошніє,. 
хто з них свою будєт горілку давати, покуховную повинност на росходи 
ратуша ніжинского платити, в яком тих грошей одбыраню не мієт пан 
полковник з старшиною своєю жадного чинити препятіа. Того зас ва-
руєм, дабы пан войт з майстратовими своими помянутих грошей, за 
покуховноє збьіраючихся, на свої пожитки не оборочаючи, на міскіє 
росходи оніє употребляли. Докладаєм тут же и тое, абы пан полковник 
ему, пану войтові, з села Плоской, на уряд войтовства монаршою гра-
мотою опреділенного, на обыход его показанних грошей, якіє од жите-
лей тамошних належатимут, не боронил вибырати. 

Дан в Глухові мая 8, року 1714, Звишъменованний 
гетман рукою власною. 

и к м , ПП — 2622. 

№ 5 

1715 р., жовтня 11.—Лист гетьмана Івана Скоро-
падського до ніжинського війта Стерія Тернавіота. 

Мой ласкавий пане войте н1жинскый з майстратом. 
Пишеш Ваша Милость до нас, просячи, абысмо дом Ваш Милостин 

и прочіїх майстратових от станцій великоросийских жолніров веліли 
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жити. Теды мы прекладаєм Вашой Милости, же превосходителній:-
€го Милость господин генерал и кавалер Реп, з десятма полками 
по указу Царского Пресвітлого Величества ити до Смоленска, а в 

у Ніжинском опреділено толко половині полку Ростовского да Глав-
й Аптеці на квартирах стояти Прето яко надіємся, же тая жолніров 

^станція не будет людяхМ тяжесна, так дом Ваш Милостин и майстрато-
X могут быти от оной свободни, поневаж ми писали до господ ком-
ялиров, ижъбы они на дворах началницких не становились, але бы 

стояли, где им будут отведени квартири. При том засилаєм Вашей 
Щнлости ласку нашу. 

3 Глухова, октоврия дня 11, року 1715. Вашой 
Милости ласкавий Іван Скоропадский, гетман Вой-
ска Єго Царского Пресвітлого Величества Запо-
розкого. 

НКМ, ПП —2616. 

№ 6 

1715 р.. Листопада 9.— Універсал гетьмана Івана 
Скоропадського до ніжинського полковника Л. Жу-
раковського та полкової старшини про звільнення 
членів міського магістрату від постою російських 
військ. 

Єго Царского Пресвітлого Величества 
Войска Запорожского гетман Іоанн Ско-
ропадский. 

Пану полковникові ніжинському, п. п. старшинам єго полковым и 
всім, кому колвєк о том відати надлежатхимет, а особливе їх милостям 
господам коммендіром армейских войск, сим нашим ознаймуем універ-
салом: иж реснектуючи мы на п. п. майстратових тамошних, что они 
уставичне на ратушу працуют, уволняєм доми їх од станції, за чим 
абы їх милость господа коммендіри великороссійскіє на дворах помя-
Еутих п. п. майстратових не становилися, а пан полковник бы, п. п. стар-
шина єго полковая и ніхто инший не веліли туда їх на станцію іДсила-
ти, хоча й бы быти міл валный який быти ^ наїзд. 

Дан у Глухові ноеврия дня 9, року 1715. Звишъме-
нованний гетман рукою власною. 

НКМ, ПП —2615. 

№ 7 

1717 р., лютого 3.— Універсал гетьмана Івана Ско-
ропадського ніжинському полковнику Л. Жура-
ковському та полковій старшині про запроваджен-
ня пошти у віданні міської ратуши. 

Єго Царского Величества Войска Запо-
рожского гетман Іоанн Скоропадский. 

Пану полковникові Ніжинському з старшиною єго войсковою, ата-
манов! городовому тамошнему, а особливе паном державцем духовним 
и свіцким, маетности свої в том уєзді міючим, и всім, кому о том відати 
надлежит. Сим нашим ознаймуем універсалом, иж яко перед сим чрез 
Омеляновича, писара сотні Глуховской, опреділилисмо почті при рату-
ши быти в завідованню пана войта з майстратовими и оною всякие 
приключаючиєся наїздьі заровно з ратушними конми одбувати, так 
и тепер, не обмінаючи того нашего опреділенія, повеліваєм, жебы не-
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премінно помянутая почта привернена была до ратуша, ддби посполу 
3 майстратовими в отбуваню всяких случаючихся подвод належитим 
порядком тую обш,енародную двегали и исполняли повинност, за чим 
сколко водлуг реестру, преждним опреділеніем учиненного, надлежит 
3 якого села подвод вистатчити, аби панове державці духовніе и свіцкиє 
видавати оних разною мірою не отрікали, о чом, иж бы непреміно ука-
зові нашому сталося за досит, повторе рейментарско приказуєм. 

Дан в замку нашом Гадяцком февруаря З, 
1717 року. Звишъменованний гетман рукою влас-
ною. 

НКМ, ПП —2614. 
№ 8 

і 
1717 р., лютого 4.— Універсал гетьмана Івана Ско-
ропадського військовій старшині їз забороною ви-
користовувати на косовицю та перевезення сіна 
селян із сіл Прохорської сотні, які підлягають ні-
жинському магістрату. 

Єго Царского Пресвітлого Величества 
Войска Запорожского гетман Іоанн Ско-
ропадский. 

Вам, атаманові армаскому артиллерії нашой войсковой и кожному, 
кому колвєк о том відати надлежит, сым нашим ознаймуєм універса-
лом: иж доносил нам войт ніжинскій з майстратовими, что любо указом 
нашим предложено Вам, абысте сіл их майстратових, в сотні Прохор-
ской будучих, именно Крутов, Кагарликов, Хорошого Озера и Печей, 
до кошеня и воженя сіна и инших повинностей не важилися чепати 
того ради, же они тими своїми селами всякіє наезди до ратуша отбу-
вают. Однак вы и тепер, як нам от их же майстратових доносится, не 
перестаєте людей их за вожене сіна грабыти, в чом просили нашего 
помянутіє майстратовіє респекту й заступленіа. Прето чрез сей наш 
універсал пилно вам приказуєм, обысте впред нікогда з сіл их майстра-
тових людей, которими они всякіє ратушніє отбувают повинности, ні на 
якіє потребы не зачепали и грабежов брати у них не дерзали под не-
опустним каранем повторе приказаєм. 

Дан в Гадячом февр. 4, року 1717. З в иилъ менован-
ний гетман рукою власною. 

НКМ, ПП —2618. 
№ 9 

1717 р., лютого 27.— Універсал гетьмана Івана Ско-
ропадського ніжинському полковнику Л. Жураков-
ському з розпорядженням про підпорядкування 
міському магістрату російських купців, що пересе-
лилися до Ніжина. 

Єго Царского Пресвітлого Величества 
Войск Запорожских обоих сторон Днепра 
гетман Іоанн Скоропадский. 

Пану полковникові наказному ніжинскому и впред совершенному, 
п. п. старшині полковой и всім, кому колвєк о том відати належит, 
сым нашым ознаймуєм універсалом: поневаж за прибытием в Ніжин 
господина полковника Єрголского, по указу Царского Пресвітлого Ве-
личества во всі полки рекменту нашого для взиску и виводу бігльїх 
великороссийской породи людей ординованного, явилися там нікоторіе 
в Нижном городі великороссийскіє купчины, домов своїх поселеніє там 
міючіє, яких княз Єго Милость господин Масалский, коммендант та-
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жошний окриваючи своєю протекцією, не допускал им прислушати 
ю ратуша. Того ради пан войт ніжинский з майстратом просил у нас ^ 
такового універсалу, иж бы помянутіє великороссийскіє купчини, мію-

свої поселеній в Нижнем городі Ніжині, до ратуши тамошного, так 
«к і протчіє міш^анє, прислушали и належитоє в обш,енародних повин-
востях посполитим чинили помоп^ествованіє. Теди мы прошенію єго, 
пана войта, склонившися, велілисмо з канцелярії войсковой сей наш 
видати універсал, которого повагою варуєм и приказуєм, абы више-
мененніє великороссийскіє купчины, в Нижном городі Ніжині домамы 
сво1мы мешкаючіє, если господин полковник Єрголский по указу Цар-
ского Пресвітлого Величества разсмотренієм своїм оставит их жити 
свободно, нікуда болш, толко до ратуша тамошного прислушали и вся-
кіє в обнденародних повинностях заровно з иншимы обывателямы поспо-
литимы чинили городові помоществованіє. 

Дан в Глухові року 1717, фе еру ара 27. Звишъмено-
ванний гетман рукою власною. 

НКМ, ПП — 2620. 
№ 10 

1729 року, жовтня 4.— Універсал гетьмана Данила 
Апостола ніжинському війту Петру Тернавіоту на 
підтвердження універсалів І. Скоропадського від 
1713 та 1717 років. 

Єго Операторского Величества Войска 
Запорожского обоїх сторон Дніпра гет-
ман Даніїл Апостол. 

Ознаймуем сим нашим універсалом всім, кому бы о том відати 
надлелсало: иж п. Петро Стерієвич Тернавіот, войт ніжинській майстра-
товий 3 урядниками тамошними, презентовали нам універсали покой-
ного антецессора нашого гетмана Скоропадского, один в 1713, а другій 
в 1717 годах данніє майстрату ніжинському, дабы з сел їх майстрато-
вих, а именно Крутов, Кагарликов, Хорошого Озера и Печей, людей, 
ЯКІЄ до ратуша тамошнего надлежат и всякіє повиности отбувают, до 
жадних тяглостей, а барзій для кошеня сіна войскового не употребляно, 
водлуг которих просили и нашего потверженя. Мы прето, гетман, озна-
ченному прошенію давши у себе місце, веліли з Єнералной войсковой 
канцелярії видат сей наш універсал, чрез который предлагаем, дабы 
з сел вищеозначенних, до ратуша ніжинского от антецессоров наших 
універсалами наданних, людей ніхто до кошеня и воженя войскового 
сіна и до других повинностей не чепал, но міют оних маєтностей люде 
до рашута тамошнего належать и всякіє повинности отбувать, по силі 
вищенаміненних от антецессора нашого данних універсалов, міти хочем 
и рейментарско приказуєм. 

Дан в Глухові октоврія в 4, 1729 году. Звишъмено-
ванний гетман рукою власною. 

Передмова і публікація Олександра Морозова 
НКМ, ПП — 2623. 
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® Князь Федор Кольцов-Масальський був ніжинським комендантом за часів 

гетьмана І. Скоропадського. Володів селом Дремайлівкою в Ніжинському полку. 

Київська старовина 17 


