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Роль Ніжинського козацького полку  
в українсько-російських протистояннях: 

історіографія питання 
 

Стаття присвячена аналізу вивчення участі Ніжинського козацького полку в 
українсько-російських конфліктах. Звернуто увагу на стан дослідження 
проблеми. Проаналізовано етапи розробки в історіографії питання участі 
Ніжинського полку в антимосковських виступах. Висвітлено праці, у яких 
знайшла відображення зазначена проблематика. Зокрема, зроблено наго-
лос на досягненнях у вивченні даного питання в сучасній українській 
історіографії. У ході дослідження було зроблено висновки, що, незважаючи 
на підвищений інтерес до Ніжинського полку як військової, так і адміністра-
тивної одиниці Гетьманщини, ґрунтовних праць, у яких би розкривалась 
досліджувана нами тематика, видано так і не було.  
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Українсько-російські відносини другої половини XVII – кінця XVIII ст. 

характеризуються неоднозначністю, оскільки супроводжувались як 
союзницькими угодами, так і збройними конфліктами. Причиною та-
ких протистоянь були різні інтереси українських гетьманів та москов-
ського уряду. Якщо гетьмани керувались національними інтересами 
та захищали право українського народу на самовизначення та власну 
державу, то плани московського царату полягали у ліквідації козацько-
гетьманської держави. І. Крип’якевич виділяє три українсько-москов-
ські збройні конфлікти: кін. 1658–1659 рр., кін. 1667–1668 рр. та 1708–
1709 рр. [17, с. 72–85]. Важлива роль у українсько-московських про-
тистояннях належала Ніжинському козацькому полку як провідному 
полку центру Лівобережжя.  

Ніжинський козацький полк як військова та адміністративна 
одиниця Війська Запорозького почав формуватися навесні 1648 р. 
Юридично Ніжинський полк з полковим центром у м. Ніжині офор-
мився 16 жовтня 1649 р., після Зборівської угоди Б. Хмельницького з 
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 королем Яном ІІ Казиміром [16, с. 37]. Він належав до новостворених 
козацько-шляхетських полків і мав особливу позицію щодо багатьох 
внутрішньо та зовнішньополітичних питань.  

Ніжинський полк займав лівий берег р. Десни, починаючи від 
м. Салтикова Дівиця і закінчуючи дельтою р. Івотки. Його землі 
простягалися по обох берегах річки Сейму, від Дельти до впадіння 
р. Клевані, займали береги однієї з приток Десни – Остра, починаючи 
від м. Мрин до витоки цієї річки. Загальна площа полку складала 
понад 30 000 кв. км. Як бачимо, Ніжинський полк охоплював значну 
територію [23]. 

Межував полк із Чернігівським, Київським, Переяславським та 
Прилуцькими полками. Ніжинський полк, станом на 1649 р., поділявся 
на 11 сотень, 1650 р. – на 9 сотень, а у травні 1654 р. – на 37 сотень. 
Уперше полк зазнав радикальної реформи у 1663 році, після про-
ведення Чорної Ради та приходом до влади І. Брюховецького. Цього 
року Ніжинський полк втратив на користь новоствореного Стародуб-
ського 8 сотень, Чернігівського – 6 сотень, Київського – 2 сотні, 5 
сотень реформовано у ході реорганізації. У 1663 році з Ніжинського 
полку виділено Сосницький полк. Певних змін зазнала територія 
Ніжинського полку і у XVIII ст., так до Київського полку перейшли 
Олишівська та Мринська сотні. Відтак станом на 1723 р. полк мав 19 
сотень, 1750 р. – 18 сотень, а в 1769 р. – 22 сотні. За час свого 
існування до Ніжинського полку входило 55 сотень [16, с. 37–38].  

Як стверджує дослідник П. Пиріг, Ніжинський полк був найбільш 
заселеним порівняно з іншими полками. За даними дослідника, на 
1654 р. чисельність населення полку становила 1/8 частину жителів 
всієї України. У 1782 р. Ніжинський полк, як адміністративно-терито-
ріальна одиниця, був ліквідований, а Ніжин з полкового перетворився 
на повітове місто Чернігівського намісництва. Як військова одиниця, 
Ніжинський козацький полк у 1785 р. був перетворений у регулярний 
карабінерний Ніжинський полк [27, с. 28]. 

Займаючи значну територію та маючи великі людські ресурси, 
Ніжинський козацький полк не міг залишитися поза увагою як гетьма-
нів України, так і російських правлячих кіл. Розуміючи впливовість 
Ніжинського козацького полку на населення Лівобережної України 
царські вельможі всіляко прагнули схилити його на свій бік, демонст-
руючи свою прихильність. Адже для російської влади Ніжинський 
полк був не лише могутньою військовою одиницею, але й засобом 
досягнення власної мети – поширити свій вплив та укріпити свої 
позиції на теренах України, щоб реалізувати свої загарбницькі плани 
та перетворити українську державу на підвладну їй територію. 
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Проблема українсько-московських відносин привертала увагу 
багатьох вітчизняних та зарубіжних дослідників. Утім, незважаючи на 
значний наукових доробок, питання участі та ролі Ніжинського ко-
зацького полку в українсько-російських протистояннях тривалий час 
так і не була предметом спеціальних досліджень. У переважній біль-
шості відомості про антимосковські виступи ніжинських козаків подані 
крізь призму історії Лівобережної України чи краєзнавчих студій з 
історії Ніжина. Лише нещодавно, в українській історіографії з’явилися 
перші спеціальні дослідження, присвячені зазначеній тематиці.  

На основі аналізу праць з’ясувати стан дослідження в історичній 
науці військової діяльності Ніжинського козацького полку в 
антимосковських виступах. Засобом для її досягнення є з’ясування 
стану історіографічної розробки проблеми; аналіз монографій, 
статей та матеріалів конференцій з історії військової діяльності 
полку; визначення досягнень та здобутків сучасної української 
історіографії щодо досліджуваної нами проблеми.  

Військова діяльність Ніжинського козацького полку в українсько-
московських протистояннях знайшла відображення у працях 
О. Ростовської, О. Мороза, В. Смолія, О. Уривалкіна, Р. Желєзка, 
Т. Яковлєвої та ін. 

Перші згадки про Ніжинський полк знаходимо на сторінках 
літописів Самовидця [20] та Самійла Величка [19]. З текстів праць 
дізнаємося про битву під Конотопом, що відбулась між полком, на 
чолі з ніжинським полковником Г. Гуляницьким та російськими вій-
ськами. Описуючи події боротьби І. Виговського і його прибічників 
проти Москви та її прихильників, автор Літопису Самовидця при-
пускається певних неточностей. Зокрема, ознайомлюючи читацький 
загал з перебігом подій на полі бою під Пирятином, автор зазначає 
на вимушеному відступі Г. Гуляновського з Чернігівським та 
Прилуцьким полками до Варви, де був оточений російськими 
військами, а про участь Ніжинського полку у військових сутичках літо-
писець замовчує [20, с. 247]. У той же час описуючи виступи проти 
московських військ населення Лівобережжя, часів правління І. Брю-
ховецького, відомості про участь у них Ніжинського полку відсутні.  

Утім, незважаючи на фрагментарність згадок про ніжинське 
козацтво та певні неточності, дані праці стали помітним явищем в 
українській історіографії, оскільки лягли в основу багатьох історичних 
видань, присвячених українсько-московським відносинам та Ніжин-
ському козацькому полку зокрема.  

У 1893 році світ побачила праця історика О. Лазаревського 
"Описаніе Старой Малороссіи. Материалы для истории заселения, 
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 землевладения и управления. Полкь Нежинской" [18]. За своїм зміс-
том праця є історико-топографічним описом. Цінність даного ви-
дання полягає у тому, що у праці автор уперше подав повний опис 
всіх сотень полку. У контексті надання короткої характеристики кож-
ного з полків, О. Лазаревський згадує й про антимосковські позиції 
серед Ніжинського полку та його участь сутичках під Конотопом.  

На початку ХХ ст. питання українсько-московських відносин 
привернула увагу українського дослідника М. Грушевського [2]. В 
контексті висвітлення історії України, автор згадує і про Ніжинський 
козацький полк, як військову одиницю у виступах проти російської 
армії. Описуючи події середини XVII – другої половини XVIII ст. 
історик вказує на перші протиріччя, що виникли між Ніжинським 
полком та московським царатом. Причиною непорозумінь стало 
захоплення козаками Могилева, який у Москві вважали своєю 
підвладною територією. Утім, як зазначає історик, боячись викликати 
невдоволення у війську, Олексій Михайлович вимушений був 
відмовитись від своїх вимог, щодо виведення козаків з міста та 
повернення його під свою владу. Що є безпосереднім доказом 
певного остраху перед могутністю Ніжинського полку та небажанням 
отримати ворога в його особі. Як видно з праці М. Грушевського, 
громадянська війна на Україні, яка розгорілась у середині XVII ст., 
переросла в українсько-московський конфлікт 1658–1659 рр., 
описуючи який, автор коротко згадує про Ніжинський полк.  

З встановленням тоталітарного режиму в СРСР та утверджен-
ням марксистської методології в історичній науці у 30-х роках ХХ ст. 
спостерігається занепад досліджень з історії козацтва. У даний 
період виходять поодинокі праці, в яких висвітлювалась козацька 
тематика з позицій радянської ідеології. Щодо питання українсько-
московських збройних конфліктів, то ця проблема знаходилась під 
забороною, оскільки історики дотримувались доктрини спільної 
історії та братського союзу двох народів. Вся історія України зводи-
лась до прагнення народу "возз’єднатись" з російською державою. 
Тому досліджуване нами питання не знайшло відображення на сто-
рінках видань часів СРСР. В період "відлиги" спостерігається певна 
активізація у вивченні українського козацтва, утім згадки про Ніжин-
ський козацький полк носили фрагментарний характер. Мова йде про 
праці В. Голобуцького [3] та 26-томне енциклопедичне видання 
"Історія міст і сіл Української РСР" [13], 22-й том якого присвячений 
Чернігівський області та був опублікований у 1972 році.  

Відомості про Ніжинський полк заходимо у праці Д. Дорошенка 
"Нариси історії України" [4], що вийшла друком у Варшаві 1932 року. 



 
62 Literature and Culture of Polissya № 92. Series "History Research" № 10  

Перебуваючи в еміграції, науковець був вільний від впливу радянської 
ідеології, утім брак інформації змушував історика використовувати 
праці своїх попередників, що позначилось на стані дослідження. 
Описуючи міжусобиці як на Правобережній, так і на Лівобережній 
Україні, а також виступи українського населення проти московського 
царату, автор епізодично згадує про участь у них Ніжинського полку.  

Представник української діаспори О. Оглобліна у своїй праці 
"Гетьман Мазепа та його доба" [21], що вийшла друком 1960 р., 
описуючи українсько-московську війну 1708–1709 рр. фрагментарні 
відомості про Ніжинський полк використовує з метою ілюстрації подій 
XVIII ст.  

З проголошенням незалежності України внаслідок лібералізації 
суспільства склались сприятливі умови для вивчення власної історії 
та історії козацтва зокрема. Виходить низка праць, у яких відобра-
жається козацька тематика, досліджуються питання національно-
визвольної революції та української державності, чільне місце серед 
яких зайняв і Ніжинський козацький полк. Утім, незважаючи на оче-
видний дослідницький прорив у вивченні військової діяльності Ніжин-
ського полку, говорити про ґрунтовний історіографічний дискурс 
сучасною українською історіографією даної наукової теми не дово-
диться. З-поміж історіографічних праць слід виділити дослідження 
О. Морозова, О. Ростовської, В. Смолія, О. Уривалкіна, Т. Яковлевої, 
Р. Жєлєзка, в яких тією чи іншою мірою висвітлюється зазначена 
нами проблема.  

Низка краєзнавчих публікацій та історичних розвідок вийшла під 
авторством О. Морозова [29] та О. Ростовської [24–27], які започат-
кували вивчення історії Ніжинського козацького полку. Розглядаючи 
події XVII ст. та висвітлюючи постаті ніжинських полковників, автори 
торкаються й питання участі Ніжинського полку в українсько-
московських конфліктах.  

Варто відзначити спеціальні наукові розвідки О. Ростовської, що 
вийшли у співавторстві з Р. Железко "Гетьман І. Мазепа та Ніжин-
ський козацький полк" та "Події 1657–1663 років на Ніжинщині: 
українсько-російське протистояння та громадянська війна в Україні". 
Розглядаючи події XVII–XVIII ст., історики подають Ніжинський полк 
як осередок "самостійництва", який був сподвижником й основним 
захисником політики І. Виговського, якого так хотіла ліквідувати Моск-
ва. Висвітлюючи події доби "Руїни", науковці зазначають на участі 
Ніжинського полку у запеклих боях проти московського війська, що 
відбулись під Конотопом та Борзною. Якщо під час конотопської битви 
російські війська зазнали поразки та великих втрат, то під час запеклих 
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 боїв, що відбулися в травні 1659 року поблизу м. Борзни, козаки на 
чолі з В. Золотаренком зазнали поразки від московитів [26, с. 79].  

Окремий параграф присвячений українсько-московскій війні у 
праці В. Смолія "Українська національна революція XVII ст. (1648–
1676 рр.)", з якого дізнаємося про оборонну діяльність Ніжинського 
полку під час наступу російських військ на терени України та про 
участь Ніжинського полку у битві з російськими військами на чолі з 
В. Золотаренком біля Борзни [28, с. 234].  

 Варто відзначити наукову розвідку О. Уривалкіна "Загадки 
історії. Лівобережна Україна та Ніжинський полк з середини XVII до 
кінця XVIIІ століть" (2000 р.), в якій висвітлюється військова діяльність 
Ніжинського полку крізь призму історії Лівобережної України. Викорис-
товуючи архівні документи, автор праці подав широку інформацію 
про участь Ніжинського полку у військових кампаніях проти Польщі, 
Туреччини та Швеції на боці російської армії. Автор ознайомлює 
читацький загал із виборами гетьмана в Ніжині 1663 року, перемогою 
на них І. Брюховецького, ярого прихильника Москви та з повстанням 
проти гетьмана, викликане його зовнішньополітичною діяльністю. 
Зважаючи на ситуацію що склалась, І. Брюховецький перейшов на 
бік повсталих. О. Уривалкін стверджує, що виступ гетьмана проти 
Москви, це було ніщо інше, як чітко продуманий та втілений у життя 
план Єпископа Мефодія, П. Дорошенка та Й. Тукальського, які пра-
гнули у такий спосіб позбавити гетьмана всілякої підтримки, а згодом 
і влади [30, с. 154]. Висвітлюючи подальший розвиток подій, що 
відбувались на теренах України, її поділ на Правобережну та 
Лівобережну, автор зазначає на промосковських позиціях населення 
Лівобережжя та Ніжинського полку зокрема. Навіть перехід І. Мазепи 
на бік шведів не змусив ніжинське козацтво змінити свої погляди. Як 
зазначає О. Уривалкін, під час Північної війни Ніжинський полк не 
лише залишився вірним Петру І, але й "став опорою царя і щитом 
перед військом Карла ХІІ" [30, с. 216]. Щоправда, з таким твердженням 
дослідника важко погодитись, оскільки історія доводить, що на 
Лівобережжі протягом усього періоду були як прихильники, так і 
противники царської влади, така тенденція спостерігалась і на 
Правобережній Україні.  

З-поміж історіографічних праць слід виділити монографію 
Т. Яковлєвої "Руїна Гетьманщини: Від Переяславської угоди (1659–
1667 рр.)". Дослідниця надає високу оцінку діяльності ніжинського 
полковника В. Золотаренка, наголошуючи на його доволі сильних 
позиціях та проведенні ним незалежної та державницької політики, 
що не могло не викликати невдоволення з боку Москви. В. Золотаренко 
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не був маріонеткою російських воєвод і нерідко чинив їм усупереч, 
що у подальшому, як зазначає історик, вплине на відносини гетьмана 
з Москвою та на його долю особисто. Доказом чого стануть вибори 
гетьмана 1663 року та перемога на них І. Брюховецького, особи, за 
твердженням Т. Яковлєвої, вигідної для Москви "нарешті гетьманом 
став той, хто цінував царські подачки більше від гетьманської влади, 
хто догоджав воєводам, а не прагнув установити власні порядки на 
підвладній йому території" [32, с. 320]. А власне, Я. Сомко та В. Золо-
таренко, які були вірними царю, за згодою Москви були страчені.  

Про мужню оборону конотопського гарнізону на чолі з ніжин-
ським полковником Г. Гуляницьким знаходимо у праці А. Бульвінсько-
го "Конотопська битва 1659 року" (2008 р.) [1]. Детально описуючи 
події напередодні та під час бойових дій під Конотопом, автор від-
значає мужність козаків під час оборони та відважність ніжинського 
полковника Г. Гуляницького, який, під час зборів московітів в один 
табір, здійснив з міста вилазку та завдав ворогам немалої шкоди. 
Даній битві автор відводить вагому роль в історії України, оскільки 
перемога під Конотопом змінила перебіг українсько-московської 
війни. Коротко згадується у праці і про битву під Борзною за участю 
ніжинського полку на чолі з В. Золотаренком.  

Значний науковий доробок у вивченні досліджуваної нами проб-
леми становить низка праць, що вийшли під авторством Р. Желєзка. 
У своїй праці "Українсько-московська війна 1668 р. в Ніжині" [14] автор 
зазначає, що однією з причин наступу Москви на українські землі ста-
ла промосковська політика І. Брюховецького та козацької старшини, 
які переймались власним збагаченням та захищали особисті інтере-
си. Висвітлюючи перебіг українсько-московської війни кінця 1667–
1668 рр., історик особливу увагу приділяє облозі ніжинськими 
козаками московських стрільців воєводи І. Ржевського у ніжинському 
замку. У цілому, аналізуючи зовнішню політику Ніжинського полку, 
Р. Желєзко приходить до висновку, що 1663–1668 рр. стали остан-
ньою яскравою сторінкою участі полку в національно-визвольних 
змаганнях українського народу сер. XVII ст. [10]. 

 Цікавим науковим доробком є чергове видання Р. Желєзка 
"Ніжинський козацький полк у політичних планах П. Дорошенка" [12], 
в якому історик хоч і не розкриває досліджуваної нами проблеми, проте 
подає цікаві відомості внутрішньої політики України. Зокрема, історик 
розглядає Ніжинський полк як інструмент у політичній діяльності геть-
мана П. Дорошенка, який використовував ніжинських полковників до 
тих пір, доки вони обіймали цю посаду і могли вести за собою козацтво. 
Така співпраця гетьмана з Ніжинським полком, за твердженням автора, 
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 є доказом прагнення П. Дорошенка визволити українські землі з-під 
влади сусідніх держав та об’єднати їх у складі однієї козацької держави.  

 Не можна оминути увагою і наукові доробки Р. Желєзка, присвя-
чені полковникам Ніжинського полку, крізь призму біографій яких 
автор торкається й досліджуваної нами проблеми. Зокрема, це статті 
присвячені полковникам М. Гвинтівці [5] та М. Борсуку [13].  

Незважаючи на вагомий внесок Ніжинського козацького полку в 
українсько-московські відносини, тривалий час діяльність Ніжинського 
козацтва не була предметом спеціальних досліджень. Розглядаючи 
українсько-російські конфлікти, історики обмежувались невеликими, 
фрагментарними згадками про участь та роль у них Ніжинського 
полку. Лише з проголошенням незалежності України Ніжинський полк, 
як військова одиниця, став привертати увагу науковців. З’являються 
перші спеціальні дослідження присвячені даній темі. Зокрема, ваго-
мий внесок у розвиток української історіографії зробив Р. Желєзко, 
під авторством якого вийшла низка розвідок, присвячених військовій 
діяльності Ніжинського полку у національно-визвольній війні україн-
ського народу XVII ст. Утім, незважаючи на низку наукових розвідок, 
присвячених досліджуваному нами питанню, роль полку в антимос-
ковських виступах залишається малодослідженою та поверхневою, 
що повинно спонукати науковців до подальшого вивчення проблеми.  
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Роль Нежинского казачьего полка в украинско-российском притовостоянии: 
историография вопроса 

 
Статья посвящена анализу изучения участия Нежинского казачьего полка в 
украинско-российских конфликтах. Обращено внимание на состояние исследования 
проблемы. Проанализированы этапы разработки в историографии вопроса участия 
Нежинского полка в антимосковских выступлениях. Освещены работы, в которых 
нашла отражение указанная проблематика. В частности, сделан упор на достиже-
ниях в изучении данного вопроса в современной украинской историографии. В ходе 
исследования были сделаны выводы, что, несмотря на повышенный интерес к 
Нежинскому полку как военной, так и административной единицы Гетманщины, 
фундаментальных трудов, в которых бы раскрывалась исследуемая нами 
тематика, выдано так и не было. 
Ключевые слова: историография, Нежинский казачий полк, украинско-русское 
противостояние, украино-московские конфликты. 
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The role of the Nizhyns’kyi cossack regiment in the russian-ukrainian confrontation: 
the historiography of question 
 
The article is devoted to the analysis of the study of the participation of the Nizhyn Cossack 
Regiment in the Ukrainian-Russian conflicts. The attention is paid to the state of the problem 
research. The stages of development in historiography of the participation of Nizhyn regiment 
in anti-Moscow speeches are analyzed. The works are reflected in which the mentioned 
problem has been reflected. It was clarified that the issues of the participation of the Nizhyn 
Cossacks in anti-Moscow insurrections were not the subject of special investigations in the 
New Age. Mostly faced with fragmentary references about Nizhyn regiment. The subject of 
study of the military activity of the regiment and in the revolutionary historical literature, on the 
pages of which we find episodic information about the participation of the regiment in military 
clashes with Moscow, did not become a subject. It has been established that due to the 
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involvement of Soviet historiography, research, the problem we mentioned, this period was 
not carried out. A similar situation is typical of the historical works of the Ukrainian diaspora. 
Being free of the influence of the Soviet ideology, emigre historians, due to lack of information, 
were forced to restrict themselves to short references to the Nizhyn regiment in Ukrainian-
Moscow confrontations. In particular, the emphasis was placed on the achievements in the 
study of this issue in contemporary Ukrainian historiography. With the proclamation of 
independence of Ukraine has published a number of works devoted to the problem of 
Ukrainian-Russian confrontation in the context of lighting which reflected the military activities 
of the Nizhyn regiment. In the course of the study, it was concluded that despite the increased 
interest in Nizhyn regiment, as military and administrative units of the Hetman, thorough 
papers that revealed, we have studied the subject, issued and was not. 
Key words: historiography, Nizhyn Cossack regiment, Ukrainian-Russian confrontation, 
Ukrainian-Moscow conflicts. 
  


