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Максим

Залізняк

“Хай милує нас Аллах! Ті, котрі не бачили цього
бритоголового народу, навіть великі тлумачі релігії
не можуть знати, яка душа цих ворогів общини
Мухаммеда та інших народів. Ступивши до їх
країни у середині місяці мухаррема (жовтня), ми
проїздили нею з молитвами; “О Господи, спаси нас
від їх злоби! Амінь!» Адже одного разу ... я, нікчемний, хопив лиха від цих лиходіїв та бачив, як вони
воюють і б’ються.
Евлія Чалебі “Сейахатнаме”

Такими словами описував козаків відомий турецький мандрівник після відвідин
Канева, Черкас та Чигирина. Такий образ бачу і я, коли згадуються козаки, згадуються наші діди. Не шаровари, жупани і сало, а шаблі, списи та пістолі. Саме ними,
не жалкуючи життя, боронили честь та гідність люду православного наші пращури.
Та що говорити, коли й державність зародилася зі слова короля Владислава IV
“Пан шаблю має?”. Так “През шаблю волю маєм”...
Постать Максима Залізняка ще із шкільної лави відома всім українцям... Адже
рано чи пізно кожен брав до рук поему “Гайдамаки” Тараса Шевченка й емоційно
переживав за долю її героя. Поема, написана з розповідей столітнього тарасового
рідного діда-гайдамаки, згодом надихнула не одне покоління на самовіддану боротьбу за ідею укаїнської державності.
Невигаданий, цілком реальний героїчний образ Залізняка став важливим ідеологічним фундаментом у підвалинах ідеї державності. На різних етапах визвольних
змагань провідні бійці з честю брали псевдо “Залізняк”. Авторитет імені очільника
Коліївщини* незаперечний в системі українських ідеологем. Іменем Максим доволі часто нарікають своїх дітей в Україні, при цьому ще можна й почути: “Як Максима Залізняка”.
Максим наважився очолити ризикований проект порятунку православного населення Речі Посполитої від розгулу конфедератів, від кріпосництва. Він, всупереч
офіційній волі січової старшини, з гуртом запорізьких козаків вирушив на терени
Польської України організувати нову “Хмельниччину”. Героїчна постать Залізняка
зійшла у невідомість на вершині популярності, у момент переможного лету нової
гетьманщини. При цьому, в силу підступності його захоплення православними
“братами” та мужньо знесених тяжких катувань, його постать набуває непідробної
святості в очах українців. Постає в образі мученика за Україну.
Більш чистого та переконливого образу героя годі шукати в усій українській
історії. Він незаплямований зрадами, інтригами, поразками.... Тому постать Максима потребує уваги та належного вшанування нащадками. Адже його приклад самовідданої боротьби за інтереси українського люду гідний наслідування.

* Коліївщина походить від укр. “колій”, “колоти”, оскільки маси повстанців були озброєні
холодною, колючою зброєю (ножі, коси, вила, списи), якою відповідно “кололи”, “покололи” противників. За іншою версією, назва походить від поль. “kolej”, що має варіант перекладу як
“черга” й стосується надвірних козаків, котрі “по черзі”, тобто “по колії”, “po kolej, “kolejno”
мали нести службу, як міліція (озброєне населення).
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Сини мої, гайдамаки!
Світ широкий, воля, Ідіть, сини, погуляйте,
Пошукайте долі.

ПЕРЕДУМОВИ
Спливають роки, змінюються покоління, забувається... багато що
зникає з пам’яті народу. Хотілося забути все те лихе, що пережили
покоління наших дідів, вважати, що то було з яким іншим
народом... війни, репресії, переслідування, голодомори, братовбивчі
війни, заборони рідного слова, кріпосництво, рабство... Невже те
було з моїм народом??? А, таки ж було... Поразка Гетманщини на
Правобережжі та повернення шляхетської вольниці стало пеклом
для простого люду “віри руської”, “віри грецької”.
Сучасники засвідчували, що селяни ніде у світі не живуть так
погано, як у Польщі. Англійський мандрівник Вілльям Кокс (Сохе)
називав Польщу найбіднішою країною Європи. У цій найбіднішій
країні, за його словами, найобездоленіший – селянин. Селяни тут,
відмічав мандрівник, “були біднішими й приниженішими, за будь-який
інший народ, що ми стрічали у наших подорожах”. Ці слова підтверджував і інший сучасник, котрий говорив, що польські селяни “мало
відрізняються від скотини, не мають жодної власності, живуть із дня
на день. Гніють в грязі та бідності; завдяки нестачі світла та життєвих
припасів гине половина їхніх дітей”. На завершення він відзначав,
що в Польщі “селяни затиснені найтяжчим рабством, пани їх бережуть менше за своїх коней, віддають їх на розсуд користолюбивих
орендаторів, які по варварському жертвують ними заради користі”.
Зрештою, наведемо слова Тадеуша Костюшка, який так говорив про
долю селян Речі Посполитої: “Селяни ледь сміють дихати без волі
своїх панів, вони не мають жодних прав, вони не мають жодної
змоги уникнути утисків та жорстокості, не говорячи про несправедливості, які їм доводиться терпіти постійно”1.
Важким було й становище міського населення Правобережжя.
У XVIII ст. правобережні міста втратили магдебургське право. Магнати та королівські урядники грубо втручалися в життя міських
общин, поступово знищуючи ознаки міського самоврядування та
1

Голобуцкий В. Максим Железняк. — М., Соцекгиз, 1961. — 70 с. — Стор. 16.
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привласнюючи адміністративні й судові функції. Міщан, як і селян,
примушували відбувати панщину та інші повинності, платити
чинші й т.д. Найбільші міста, такі як Дубно, Умань, Житомир, Старокостянтинів, находилися у володінні окремих магнатів. Українські
ремісники й торгівці піддавалися особливим обмеженням, які не поширювалися на польське й німецьке населення міст. Безліч податей
та повинностей розоряли міщан, підривали основи їх господарської
діяльності…
Австрієць Йоган Йозеф Кауш зазначив у “Листах Пастофіля”,
що до 1768 року включно володарі приватних міст на Київщині та
Брацлавщині мали право страчувати їхніх жителів за будь-яку провину2. “Зокрема, австрійця вразила новина, що у 1754 році певний
магнат (прізвища не вказується) наказав повісити 5 міщан лише за те,
що вони підібрали декілька рибин на березі його озера. У 1763 році
інший коронний “олігарх” спалив 5 українських дівчат “за чари”3.
Тяжкий соціальний гніт українського населення Правобережжя
доповнювався національними та релігійними утисками. Пануюча в
Польщі католицька реакція вкрай нетерпляче ставилася до іновірців. Їх піддавали найтяжчим покаранням – вириванню язика, здиранню шкіри, четвертуванням, спаленням живцем. Як гриби по
дощі примножувалися костели та монастирі, множилися католицькі
чернечі ордени – боніфрати, ораторіани, базиліани, босі кармеліти,
єзуїти та ін.. Останні набували неабиякого впливу, в силу широкої
підтримки магнатами. Переслідувань зазнавали не лише рядові селяни та міщани протестантської чи православної віри (“схизмати”),
а й духовенство та дрібна шляхта. Ватикан в союзі з польською
шляхтою не гребував жодними способами задля окатоличення та
ополячення руського населення Правобережжя.
Якраз релігійні утиски спричинили загальне повстання на Правобережжі у 1768 році. Син значкового товариша із Гетьманщини,
ставши, по здобутті освіти у київській духовній академії, ченцем
“закордонного” Мотронинського монастиря, поступово розгорнув
2
Kausch J. J. nachristen uber Polen. — cz. 1. — Grac, 1793 // Polska stanislawowska w oczach
cudzoziemcow. — t. 2. — s. 142
3
Чухліб Тарас. Козаки і Монархи. Міжнародні відносини ранньомодерної Української держави
1648-1721 pp . — 3-тє вид., випр. і доповн. — К.: В-во імені Олени Теліги, 2009. — 616 с. —
Стор. 519.
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масштабний супротив поширенню унійної церкви на Правобережжі. То був легендарний Мельхіседек Значко-Яворський. Йому
вдалося повернути до православ’я сотні парафій, від берегів Дніпра
і доки міг сягнути на захід. Швидко вдалось зробити православними
церкви у селах сучасних Чиниринщини, Смілянщини, Кам’янщини,
Городищини, Корсуньщини, Звенигородщини, Шполянщини, Канівщини, Черкащини. Сільські священники самі зверталися до отця
Мельхіседека з проханням повернути їх парафії у православ’я. Для
підтримки православного населення Правобережжя Мельхіседек
здійснив складну подорож до Санкт-Петербургу, де мав аудієнцію
у імператриці Катерини, яка висловила підтримку єдиновірного
народу. Повернувшись до свого монастиря, ігумен продовжив сподвижницьку працю на підтримку православного люду. Згодом ця поїздка до імператриці породила підстави вірити у отримання “Золотої
грамоти”, якою гарантувались права та свободи православного люду
на Правобережжі. Та не довго Мельхіседек був на Чигиринщині…
Поляки обрали нового короля й ігумен мусив прямувати до Варшави
для підтвердження прав ввіреного йому Мотронинського монастиря
на майно та угіддя. Станіслав ІІ Август Понятовський під тиском
російського двору не лише підтвердив володіння православних
монастирів, а й офіційно підтвердив права православного населення
Речі Посполитої.
Повернувшись до Чигиринщини Мельхіседек Значко-Яворський
не довго радів дипломатичним успіхам. Невдовзі він опиняється в
полоні у польських шляхтичів та єзуїтів. Його піддають знущанням,
переодягають в одежу ксьондза, водять містами й селами та висміюють. Опинившись у в’язниці Мельхіседек чекав суду. Та не судилося
йому пізнати інквізиторського таланту отців єзуїтів… Дізнавшись
про долю Мельхіседека, його рідні брати, що були старшинами гетьманського реєстрового війська, рушили на поміч. Їм вдалося підкупити охорону та викрасти “короля схизматів”. Змученого та
стомленого його доставили на Лівобережжя! Розголос про поневіряння легендарного ігумена рознісся по всій Україні4.
4
Лебединцев Ф. Архимандрит Мельхиседек Значко-Яворский // Сборник статей по русской
истории. — К., 1861. — 96 с.

6

Максим

Залізняк

1768 р. червня 6.— Універсал полковника Максима Залізняка отаманові Канівського куреня
Івану Чалому на право урядувати в селах і селищах
По указу е.и.в. самодержицы всеросийсхой Екатерины Алексеевны і протчая и прочая и прочая.
Імеючи я команду Войска Запорозкаго, комендерую от себе козака атамана Йвана Чалого, куреня Каневского, о котором извесно чиню всякому чину як войску росийскому, так и людям посполитим. И даю ему
тую.промоцею по селах и по деревнях следовати и испитовать ляхов и жидов, и порядок в селах и в деревнях учинять, и позосталые вещи от збеглых ляхов и жидов отберать. Самих же тих ляхов и жидов ко мне
не присилать, но своєю командою, врученою ему, казнить, даби ему вера была дана и всякому человеку
должно ему повиноватись во всем, что роскажет, что для лутчаго вероятия подписуюсь своеручно.
Максим Залізняк,
полковник Воиска Запорозкаго
1768 оду иуня 6 числа.
Архів МЗС СРСР, ф. Зносини Росії з Польщею, оп. 79/6, спр. 933, арк. 178. Оригінал.

Та ще більшого розголосу набули злодіяння конфедератів. Лише
у Каневі вони захопили 300 заручників, яких нещадно катували та
калічили. У “Маніфесті козаків воєводств Київського і Брацлавського” вказувалося, що “...від початку барського шляхетського
збурення, зазнали великих утисків”. Канівський міщанин Сидір Іванович засвідчував, що “Конфедерати нападали на православних,
загрожували їх життю і здоров’ю, катували їх, били, грабували,
калічили і вбивали”5.
5

Цит. за: Чухліб Тарас. Козаки і Монархи. Міжнародні відносини ранньомодерної
Української держави 1648-1721 pp . — 3-тє вид., випр. і доповн. — К.: В-во імені Олени Теліги,
2009 — 616 с. — Стор. 521.
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Якщо наїзди на маєтки шляхтичів та знущання над посполитими
були страшною буденністю тих часів, то огульне знущання не лише
над мирянами, а й над духівництвом стало тим, що переповнило
чашу терпіння. Не було на Україні того, хто б із острахом не переказував про мученицьку кончину мліївського титаря (церковного
старости) Данила Кушніра, який відмовився віддати ключі від
храму конфедератам.
“Мало муки!
Давайте приску! де смола?
Кропи його! отак! холоне?
Мерщій же приском посипай!
Що? скажеш, шельмо?.. І не стогне!
Завзята бестія! стривай!”
Насипали в халяви жару...
“У тім’я цвяшок закатай!”
Не витерпів святої кари,
Упав, сердега. Пропадай,
Душа, без сповіді святої!”
Т. Шевченко “Гайдамаки”

Конфедерати живцем спалили титаря на площі, вони публічно його
розіп’яли, обв’язали руки соломою та, обливши смолою, запалили. Згорів титар… Та в тому вогні вже загорілась іскра щедрої помсти “братам-полякам іже з ними пришедшим”… Один із учасників повстання
І. Байрацький 9 серпня 1768 року у Києві на допиті розповів слідчому,
що воював він “за те, що поляки в селі Млієві титареві Данилу, а як
прозвали його не сказано, за недопущення поляків руйнувати церкви
ті поляки голову відсікли і до стовпа цвяхами прибили, а тіло його
спалили і іншим благочестивим монастирям руйнування чинили”6.
Довідавшись про загрозу знущання над православними рідними
батьками, матерями, братами й сестрами, дітьми — Запоріжжя
загуло… Січова старшина не могла втримати гнів січовиків, котрі в
запалі були готові всім товариством вирушити на Правобережжя!
6

Центральний державний історичний архів у Києві. — Ф. 59. — Спр. 5520. — Арк. 84 зв.;
Державний архів Черкаської області. — Ф. Р-5624. — Оп. 1. — Спр. 17. — Арк. 26.

8

Максим

Залізняк

Та минули ті часи, коли товариство могло вільно діяти, вільно на
січовій раді приймати рішення про походи… Отримавши “милість”
царів московських і повернувшись у 1734 році із турецької міграції,
Нова січ втратила незалежність та ВОЛЮ. Старшина була вимушена
всі важливі питання узгоджувати з царськими урядниками. Старшина
не могла офіційно підтримати прагнення козацтва зупинити конфедератів. Так, козак Щербинівського куреня Влас Прутко на допиті
свідчив, що коли вони зустріли по дорозі (до коліїв) “завідателя”
хутора кошового отамана, то той, довідавшись куди вони йдуть, сказав
їм: “ Ідіть, хай вам Бог помагає”. За свідченням козака Корсунського
куреня Павла Головка, він, влітку 1768 року, стрів на своєму хуторі
групу запорожців, близько 70 осіб, котрі йшли на допомогу коліївським повстанцям. Він повідомив кошовому отаману, який відповів
йому на те: “Що ж, хай ідуть, я їх здержати не можу!”. Найяскравішим
свідчення співчутливого ставлення всього Запорозького товариства
разом із військовою старшиною слугує звіт російського шпигуна:
“Калнишевський дуже цікавився положенням українців під московським пануванням і висловив глибокий жаль, що Україна “втратила
свою давнину”. Скоро Москва закріпостить усіх селян, а тоді візьметься до козаків і до Запорозької Січі”7.
Тому, “з мовчазної згоди” січової старшини, наприкінці 1767 року,
до Польщі рушив невеликий загін козаків на чолі із Йосипом
Шелестом для організації “Нової Гетьманщини”. З невідомих
причин Й. Шелест не дожив до початку задуманого повстання й був
похований в околицях Мотронинського городища та свого дітища —
гайдамацької січі. Його могила знаходиться по ліву руку обабіч
шляху, що веде від монастиря до села Грушківки. Орієнтиром слугує
типовий для Холодного Яру білий кам’яний стовп з відповідним написом. Йосип Шелест згадується й у протоколах допитів Макима Залізняка російською слідчою комісією. Там говориться, що в 1767 році
він вийшов із Запоріжжя з метою побути на монастирському послуху.
До кінця року він жив у Жаботинському Онуфріївському монастирі,
а на початку 1768 року перейшов до Мотронинського монастиря.
7

Мірчук П. Коліївщина: Гайдамацьке повстання 1768 року. — Нью - Йорк, 1973. — 319 с. —
Стор. 112.
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На весні 1768 року з’явилися до того монастиря семеро запорожців,
один з яких і був Єсько Шелест, котрий називав себе отаманом. Він
показував і читав листа кошового Калнишевського, де говорилося
про потребу стати на захист православної віри та безправного селянства і з тою ціллю почати винищення поляків і юдеїв та привласнювати їх майно. В суперечці з одним із своїх товаришів-запорожців
Шелеста було вбито8. Пантелеймон Куліш записав переказ про початок Коліївщини, де також говориться про Йосипа Шелеста. Шелест
із двома своїми товаришами Лусконогом та Гнидою поселилися в
трьох монатирях – Мотронинському, Мошенському та Лебединському — й збирали там гайдамаків. Як зібралося по 300 душ в кожному монастирі, то приїхав із Запоріжжя Залізняк і повів їх на
Тальне, а тоді на Умань. Після розгрому росіянами гайдамаків під
Уманню серед страчених були й перші очільники повстання — Шелест,
Лусконіг та Гнида, яких розсріляли біля Монастирища9. Вірогідність
останнього сюжету сумнівна, але Постать Шелеста, як одна з ключових у повстанні підтверджується. Тож, після загибелі Йосипа
Шелеста, на весні 1768 року, готування до повстання не припинилися.
До Холодноярської січі щодень прибували нові загони повсталих
посполитих та козаків. Січ готувалася до походу, кувала зброю, жила
прагненням помсти… Підняв повстанську хоругву вірний побратим
Шелеста, відомий запорізький козак Максим Залізняк.
Максим Залізняк був останньою дитиною і єдиним сином осілого козака Григорія Гончаренка із села Івківці Суботівської волості
Чигиринського староства. У віці 13 років, лишившись сиротою, без
засобів до існування, він, поживши у сестри, що вже була заміжня
у Медведівці, пішов традиційним для кожного українського юнака
шляхом шукати омріяної долі на Запоріжжі. Там Максиму довелося відчути всі тяготи січового вишколу, “понюхати пороху” та
стати справжнім авторитетним січовиком. Показавши свої здібності, Максим, як то здавна на Січі водилось, отримав нове прізвище - Залізняк. Сам факт отримання такого прізвища засвідчував не аби-яку особистість серед славетного товариства січовиків.
8
Щербина В. Три Шелеста. Оттиск журнала “Кіевская старина”. — 1893. — К.: Типогр.
Г.Т.Корчак-Новицкого. — Стор. 4.
9
Там само. — Стор. 4.
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В мене ймення не одно,
А єсть їх до ката.
А якого роду я,
То всяк про те знає,
Хто по світу ходить-блука
Та долі шука.
На Запоріжжі Максима записали до козаків Тимошівського
куреня. У мирний час М.Залізняк наймався на роботу до зимівників заможних козаків. Але життя на місці Залізняка не вабило,
він радо наймався супроводжувати чумаків. З ними він побував
у Польщі, Криму, Туреччині. Чимало пізнав він у цих походах,
побачив як живе посполитий люд…
У 1762 році Залізняк відбував свою “чергу” в запорізькій
артилерії (“пушкарній команді”). Це засвідчує відповідні артилеристам антропоморфні риси Максима Залізняка, адже до
“пушкарних команд” брали козаків високого зросту, дужих та
вправних, здатних вміло орудувати багатопудовими гарматами. Служіння “підпушкарієм” засвідчує достатньо високу
військову грамотність та техніко-тактичну обізнаність
Залізняка. Відбувши чергу в Січі він знову пішов в пониззя Дніпра,
на рибні промисли, ходив з чумаками до Києва, Очакова10.
По смерті Йосипа Шелеста товариство Гайдамацької січі, у день
св. Юрія, 23 квітні/4 травня* 1768 року, обрало керівником повстання й полковником війська одного з організаторів повстанського руху, відомого запорожця Максима Залізняка. Так, волею
долі, Максим став не лише полковником, а й “glowny watazka”, “princypal haidamacki”, гетьманом України.
Як писав П. Щебальський, “Железняк был человек сметливый,
бывалый, известный между крестьянами”11. Численні документи
свідчать про великі організаторські здібності Залізняка, його вміння
розбиратися в людях та розуміння політичної ситуації на Правобережжі. Не були випадковістю й наради в Мотронинському монас* Тут і надалі дати подій подаються за старим/новим стилем.
10
Голобуцкий В. Вказана праця. — Стор. 34.
11
Щебальский П. Разсказы о западной Руси // Зборник по Южнорусской исторіи. Ч.3. — К.:
В Типографіи П. Бахметева, 1866. — 139 с. — Стор. 119.
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тирі, який, завдяки діяльності архімандрита Мельхіседека, набув
ключового значення у релігійному житті православного люду краю.
Залізняк добре розумів роль релігійного чинника в житті мас та
знав про неймовірний авторитет Мельхіседека Значко-Яворського.
Саме релігійні (ідеологічні) гасла на кшталт “захисту благовірних
монастирів та церков від конфедератів” дозволили покликати козацтво до Холодного Яру. Величезний накал страстей навколо релігійного життя на Правобережжі породив конфедерацію і як
відповідь — Коліївщину. Без релігійного чиника Коліївщини не
могло бути. Що засвідчують і слова заявлені згодом одним із керівників повстання, Семеном Неживим: “Понєваж не за майно стараємось, тільки щоб віра християнська... більше не осквернялася і щоб
не було ворогів на державу”12 .
Спілкуючись із духовенством з’явилась ідея використання авторитету образу православного царя та імені Кошового отамана для
залучення якнайширших мас до боротьби проти національно-релігійної дискримінації православного населення Польщі. І це ефективно спрацювало. “Золоту грамоту” активно використовували для
підготовки повстання, вона була переконливим аргументом. Звісно,
що не має можливості з’ясувати чи була вона наглою підробкою, чи
мав місце факт існування певного документу, виданого Російською
царицею для підтвердження прав православного люду в Польщі.
Поряд з тим був затверджений сеймом королівський указ про віротерпимість. Саме він призвів до шляхетського протесту — до конфедерації. Ситуація нагадувала 1647 рік, коли геніальний Богдан
Хмельницький, утікаючи на Запоріжжя, “прихопив” універсал короля Владислава IV і, саме завдяки йому, зумів переконати, вкрай
ослаблене Військо Запорізьке виступити супроти шляхти. Адже в
тому універсалі так само гарантувалися рівні із шляхтою права і
вольності козаків, релігійне рівноправ’я. У обох випадках, козаки
захищали гарантовані монархом права та свободи руського населення Польщі від засилля шляхти, магнатів. Підгрунтям для появи
“золотої грамоти” стали відомі загалу поїздки архімандрита до Петер12
Гермайзе О. Коліївщина в світлі новознайдених матеріалів // Україна. — 1924. — Кн. 1-2 —
Стор. 98.
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бургу та Варшави, його спілкування з Катериною II та Станіславом
Августом Понятовським. В будь-якім випадку, використання навіть
фальшифої царської “грамоти” було вмотивованим і розсудливим
кроком для розгортання масштабного визвольного повстання та відновлення козацького полково-сотенного устрою українських земель,
відновлення Гетьманщини. Як слушно відзначає академік Валерій
Смолій, “М. Залізняк добре розумів значення подібного роду документів у справі ідеологічного обгрунтування виступу проти шляхти”13.
У протоколі допиту запорізького козака Дем’яна Чернявщенка від
20 червня 1768 року, складеному в Київській губернській канцелярії,
на запитання про керівництво повстання засвідчив, що “Сечи Запорожской, куреня Пластуновского, козак Максим Железняк, называющийся полковником, от куда он выше — не знает, и слышал от
самого его, Железняка, что истребляет он поляков... по данному ему
от Коша Зпорожскому указу”14. Січовик Семен Галицький свідчив,
що він бачив один із таких указів: “В заглавіи же оной указ написан
тако: “Указ е.и.в. самодержиці всероссийской и пр. и пр. объявляется
во всенародное известіе...” и при конце подписано: “Атаманъ кошовый
Петръ Калнышевский съ Петербурга”15.
Виявлений на Смілянщині “Універсал до польських селян” гласив: “Жителі шляхетських, королівських і церковних маєтків! Ваш
час прийшов. Прийшла пора звільнення від іга та гноблення, які ви
терпіли від панів своїх. Зглянувся Бог з високого неба на важку долю,
почув Ваші сльози і стогін і послав Вам захисників, які помстяться
за злочини, які нанесли Вам пани. Отже йдіть на поміч тим, хто хоче
Вас звільнити, зберегти Вашу свободу. Зараз настав час розплати
за всі Ваші муки, побої, вбивства, знущання, а також за нечувані знущання, які Ви до цього часу терпіли від своїх панів. Посилаємо до Вас
керівників, яким Ви повинні вірити zі за якими повинні йти із зброєю —
хто яку має. Залишайте свої хати, дружин і любимих дітей. Не будете
жалкувати, адже скоро побачите, що Бог послав нам з вами, правовірними, перемогу і будете вільними панами, коли знищите це зміїне
13

Смолій В. Максим Залізняк // Український історичний журнал (далі — УІЖ) — 1990. —
№3. — С. 96-106. — Стор. 97.
Гайдамацький рух на Україні в XVIII cт. — К.: Наукова думка, 1970 — 658 с. —Стор. 367.
15
Там само. — Стор. 370.
14
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гніздо, тобто Ваших панів, які до цього часу п’ють вашу кров. Ми раніше застерігали Вас, але Ви не вірили, тепер можете вірити, коли
Ваші побратими почали щасливо визволятись з неволі і від цього ярма
на Україні та Поділлі. Покличте Бога на рятунок і приходьте на допомогу!”16. Тут говориться не лише заклик до “розплати”, а й ставиться завдання відновлення “свободи” задля того, щоб бути
“вільними панами”.
Висловлені в означених документах релігійні та соціальні мотиви мали значну мобілізаційну силу і свідчать про масштабну підготовчу роботу, виконану організаторами та засвідчують їх цілі.
Будучи професійним військовим, досвідченим січовиком, Максим
Залізняк добре розумів важливість січового елементу в організації
повстання. Валерій Смолій відзначав, що “Саме тому він налагодив
тісні зв’язки із Запоріжжям, де користувався великим авторитетом”17.
Військові навики та вміння перетворити строкатий натовп на боєздатну силу зумовив факт керівництва загонами саме січових козаків.
День і ніч в Холодний яр до гайдамацької січі звідусіль збиралися повстанці-гайдамаки. Їх зброєю були не лише шаблі та пістолі,
а й перековані коси, вила, ножі, рогачі. Не цуралися й добре загостреної палі, чи ба, кілка. Настільки велике полум’я ненависті розгорілося з мліївської іскри, що здавалось, земля здригнулася від
гніву народного. Не могло те полум’я постати з нічого! Йому передували десятиліття знущань та цькувань терплячого православного
люду. Та терпець урвався. Тієї весни не лише природа прокинулася
від сну, здавлося весь люд український прокинувся з надією на визволення від ненависних окупантів та їх поплічників. Холодноярська січ швидко зростала, все нові ватаги запорожців, посполитих
та польських козаків опинялися біля стін Мотрорнинської обителі.
Дружнє ставлення монастирської братії, можливість використання
монастирської інфраструктури та наявність розгалудженої ситеми
підземель, зручних для оперативної комунікації, визначили місце
січі – на захід від монастиря, за старими скіфськими валами, на схилах, у царині Холодного яру. Відомий краєзнавець Павло Соса
16
17

Там само. — Стор. 469-470.
Смолій В. Максим Залізняк // УІЖ — 1990. — №3. — С. 96-106. — Стор. 98.
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писав про цю січ таке: “На одному місці обладнали “Склик”. Так називався в них казан, що був підвішений на дуб, біля нього лежав
молот, яким били в казан, коли треба було скликати гайдамаків на
раду, чи в похід. Дуб з казаном стояв у байраці, який називали Бойковою Лукою. Цей казан, який служив “склику” під час народного
повстання, тепер знаходиться в Національному історичному музеї
у місті Києві”18. Місцем нарад для старшин став один із багатьох тисячолітніх дубів оточуючого реліктового лісу, який з тих пір йменується “Дуб Максима Залізняка”. Не виключено,
що саме там, під його пок-ровом, у день св.
Юрія (23 квітня/ 4 травня 1768 року) зібралися козаки на загальну військову раду, де
Максима Залізняка обрали полковником.
Саме цю дату вказують Аполон Скальковський та Петро Мірчук19. Після обрання
Максим Залізняк “жалував” своїх побратимів званнями сотників та осавулів. Кожен повстанський загін отримував власні клейноди та
прапори. Відомо, що під час повстання, лише біля Умані було 30
прапорів, з чого можна судити про кількість організованих підрозділів.
Запорожець Йосип Куций щодо військового звання Максима Залізняка, як і решта, свідчив, що “согласясь с козаком Трофимом и
Иваном Сукуром пошли без ведома кошевого атамана и и войсковой старшины в объявленный монастырь и явились у названного
полковником Максима Железняка”20.
ЩОДО ПОЧАТКУ ПОВСТАННЯ
Стосовно цього, на перший погляд простого питання, не має усталеної думки дослідників. Ретельно розглянув розбіжності у трактуванні дати початку повстання Григорій Храбан21. У 1968 році він
18

Соса П. Народний гнів з Холодного Яру // Черкаський край. — 1998. — 1 липня — №52. —
Стор. 6.
Мірчук П. Вказана праця. — Стор. 267.
20
Голобуцкий В. Вказана праця. — Стор. 38.
21
Храбан Г.Ю. З історії гайдамаччини. // УІЖ — 1968. — № 6. — С. 96–103.
19
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проаналізував твердження вчених і виокремив три версії: на Маковія, у квітні та у травні. Згідно першої з них, Коліївщина розпочалася
на свято Маковія (1/12 серпня). Ця версія давно спростована і має
виключно історичний інтерес. Вона звучить у додатку поеми “Канівський замок” польського поета С. Гощинського. Там говориться, що
“на Маковія 1768 року в Медведівці на ярмарку піп освятив ножі й
зачитав указ очищати кукіль від пшениці, винищувати шляхту й
ксьондзів. Цей же піп представив народу М. Залізняка, якого цариця
ніби призначила смілянським князем”22. Після кількох повторень ця
версія була остаточно спростованою.
Друга версія теж помилкова. Публіцист М. Грабовський 1838
року вказував, що повстання розпочалося “незадовго до великодня23”. Відомо, що Великдень 1768 року припадав на 30 березня/
10 квітня. Аполон Скальковський 1845 року писав, що 23 квітня ігумен Лебединського монастиря закликав народ до повстання і через
три дні гайдамаки рушили на Медведівку24. Цю дату вживав і Данило Мордовцев25. Датували початок повстання квітнем також польський дослідник Францішек Равіта-Гавронський26 та автори
енциклопедичного словника “Гранат”27.
Третя версія теж має давнє коріння й вказує, що початок
повстання припав на Трійцю, на 50-й день після Великодня.
Ще у 1842 році Микола Маркевич та Михайло Максимович
наго- лошували, що повстання розпочалося на зелені свята, що
Мельхіседек благословив Залізняка, його дружину і зброю28. Петро
Мірчук також стверджує, що “Повстання почалося святочним проголошенням його в Мотронинському манастирі на Зелені Свята за ста22
Цитата за Храбан Г.Ю. Вказана праця. — Стор. 96; Goszczynski Seweryn, Zamek Kaniowski.
Powie ze wst pem i obja nieniami Henryka Gallego. Warszawa 1909. Wydawnictwo Micha a
Arcta. s.125. — Стор. 14.
23
Цитата за Храбан Г.Ю. Вказана праця. — Стор. 96.
24
Цитата за Храбан Г.Ю. Вказана праця. — Стор. 96.; Скальковский А. Наезды гайдамакъ на
Западную Украіну в XVIII ст. 1733-1768. — Одесса, 1845 — 234 с. — Стор. 72.
25
Цитата за Храбан Г.Ю. Вказана праця. — стор. 96.; Мордовцев Д. Гайдамачина. — Спб., 1884. —
364 с. — Стор. 169, 220.
26
Цитата за Храбан Г.Ю. Вказана праця. — Стор. 96.; Rawita-Gavronski F. Historia ruhow hajdamackich. Lwow, 1909. — Стор. 171.
27
Цитата за Храбан Г.Ю. Вказана праця. — Стор. 96.; Энциклопедический словарь “Гранат”,
вид. 7, т. 12. — Стор. 328.
28
Маркевич Н. Исторія Малороссии. т.ІІ. — М., 1842. — ст. 661.; Максимович М. Собрание сочиненій, т.І. — К., 1876 — 865 с. — Стор. 634.; Храбан Г.Ю. Вказана праця. — Стор. 97.
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рим стилем, 18-го травня, а за новим стилем 29-го травня 1768 року”29.
Це ж повторює й Іван Бутич30.
Шляхтич Д. Завроцький ще у XVIII ст. писав, що під час “руських зелених свят” у Мотронинському монастирі зібралося дуже
багато народу. Слухаючи указ і бачачи на ньому велику печатку,
люди повірили, що його видано імператрицею і так розпочалося повстання31. Цієї дати притримувалися такі дослідники, як Володимир
Пічета, Кость Гуслистий. Але Григорій Храбан ставить її під сумнів
і посилаючись на свідчення гайдамак Н. Кожухара та О. Бондаренка
на допитах у Києві, приходить до думки, що розпочалась Коліївщина на перший день Петрівки, тобто 26 травня/ 6 червня 1768
року. На підтвердження цієї дати Григорій Юхимович наводить і
записані пантелеймоном Кулішем спогади Х. Цехмістра — очевидця
прибуття М. Залізняка до Черкас на другий день Петрівки, тобто
вже 27 травня/ 7 червня32. Цю точку зору поділяє і Валерій Смолій,
котрий неодноразово писав, що “Похід повстанського війська на
чолі з М. Залізняком розпочався 26 травня 1768 року”33.
Павло Соса вказував, що “...16 травня повстанці на чолі із Залізняком вийшли з Холодного Яру Жаботинським шляхом”34.
Олександр Солодар пише, що “27 травня 1678 року близько 400
гайдамаків з Мотронинського монастиря виступили у похід Правобережною Україною”35.
Зупинившись на самих пізніх датуваннях початку повстання, розкривається той, воістину, шалений темп з яким розгорталось повстання. Вийшовши 26 травня з Холодного яру, вони вже наступного
27 травня оволоділи Черкасами36. Якось швидко ця казка кажеться та
навряд чи так швидко справа робиться... Три названі містечка мали
свої фортеці, залоги в них, конфедератів... Велися бойові дії... Чи
29

Мірчук П. Вказана праця. — Стор. 268.
Недяк В. Україна - козацька держава. — К.: Видавництво "Емма", 2007 — 1216 с. —
Стор. 218-222. — Стор. 221.
31
Записки НТШ. Т.97. — Львів, 1910. — Стор. 52.
32
Храбан Г.Ю. Вказана праця. — Стор. 97.
33
Смолій В. Максим Залізняк // УІЖ — 1990. — №3. — С. 96-106. — Стор. 98.; Смолій В. Деякі
дискусійні питання історії Коліївщини (1768) // УІЖ — 1993. — №10. — С. 21-29. — Стор. 23.
34
Соса П. Народний гнів з Холодного Яру // Черкаський край. — 1998. — 1 липня. — №52. —
Стор.6.
35
Солодар О. “Діти Руїни” (Коліївщина у художній літературі) // Холодний Яр. – 2009. –
№1. – С. 205-216.
36
Куліш П. Записки о Южной Руси. т.1. — Спб., 1856 — 322 с. — Стор. 251.
30

17

Максим

Залізняк

було те під силу загону в 470 осіб, а саме така кількість бійців за
свідченям Залізняка37, була на початку повстання, ця нелегка задача? Могла... Адже все готувалось, місцевість добре вивчена, загони розділені.
Світло на дату початку Коліївщини проливают свідчення жителів Медведівки про діяльність Семена Неживого від 1/12 липня
1768 року, де сказано, що 18/29 травня У Жаботині та Медведівці
зявился загони конфедератів 450 і 100 осіб відповідно) й “через три
дни стоячи, ходили пяные по лесахъ и людей жаботинскихъ, которые позбегали по лесахъ, ловили и, имущество от онихъ отобравши,
до полусмерти кіями забивали, и скота рогатого зъ города Жаботина
не малое число забрали...”38. Таким чином, бойові дії проти конфедератів розпочалися не раніше, ніж за три дні по Великодню, тобто
не раніше 1/12 червня 1768 року.
Повстання, яке в значній мірі організовувалося за участі духовенства, розпочалося після публічного розголошення “Указу імператриці” на велике церковне свято, на храмовий день у Мотронинському монастирі — на “зелені святки”, на Трійцю 18/29 травня
1768 року. Для оголошення повстання організатори обрали храмове
свято, на яке до монастиря традиційно з’їхалися тисячі прочан. Про
це свідчать багаточисельні джерела і жодних сумнівів не має у правдивості цієї дати, як початку повстання. І вже по цьому непринципово,
коли ножі святили, коли шаблі гострили, коли спустіла гайдамацька
січ під стінами Троїцького монастиря і скільки ченців та послушників
враз покинули стару обитель...
Медведівку з округою звільнив від конфедератів загін Семена
Неживого. Залізняк через Кам’янку-Смілу пішов на Черкаси. Повстання дійсно вибухнуло з небувалою силою, ніби впала переповнена водою гребля і стрімкий потік розлився Україною.
Так, на перший погляд, просте питання, але відповіді на нього так
різняться!.. Тому, боячись “спіткнутись”, обачливі дослідники пишуть
про початок повстання на зразок “в другій половині травня”, або про
місце народження, що “народився на Чигиринщині”, “на Подніпров’ї”...
37

ЦДІА України у м. Києві. — ф. 59 — Спр. 5520. — Арк. 10.
Костомаров Н. Матеріалы для истории Колиивщины или резни 1768 г. // Кіевская старина. — 1882. — Т. 3. — №9. — С. 297-321. — Стор. 313.

38

18

Максим

Залізняк

Рапорт отамана
Тимошівського куреня про
Максима Залізняка
від 2-го липня 1768 р.
Центральний державний
історичний архів України,
Ф. 229. - Оп.1. - Спр. 227.
— Ч. І. - Арк. 34.
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Портрет Мельхиседека (1720 – 1809),
ігумена Мотронинського монастиря.
Невідомий художник.
Кінець ХVIII – початок ХIХ ст.
Напис у верхній частині:
“ÁîðåöÚ çà ïðàâîñëàâ²å/
ãîíèìûé ïîëAêàìè è òîìèìûé/
âÚ èõÚ òþðìàõÚ./
1753-1769 ã.” “â ìîíàøåñòâå ñÚ 1745/
ÓìåðÚ 2 ¯þíA 1809 ã./
îêîëî 100 ëEòÚ îòÚ ðîäÓ.”

Напис у нижній частині:
“ìåëõIñåäåêÚ ßßâîðñê¯é.”

Полотно; олія. 86 х 59,5 см.
ЧХМ. № КВ-2347, Ж-458.
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Факсиміле підпису ігумена
Мотронинського монастиря
Мельхиседека Значко-Яворського.
З портрета, друкованого у виданні
“Волынь. Исторические судьбы
Юго-Западного края”. – СПб., 1888.
МКДУ. № ДР-3822.
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ЩОДО БАТЬКІВЩИНИ МАКСИМА ЗАЛІЗНЯКА
Водночас складно знайти наукові, чи ба, художні твори, що присвячені окремо постаті Максима Залізняка. Чи не єдина окрема наукова праця присвячена керівнику Коліївщини належить перу
відомого дослідника козаччини Володимиру Голобуцькому й відповідно називається: “Максим Железняк” (1960 рік). Попри великий,
як для сьогодення, тираж (30 тис. прим.), вона є бібліографічною
рідкістю і навіть відсутня у центральних бібліотеках України, не говорячи про периферійні читальні і недоступна широкому загалу. За
структурою ця праця розділена на 6 частин: “Под панским игом”,
“Гайдамаки — защитники народа”, “Начало Колиивщины”, “Пламя
восстания разгорается”, “Отзвуки Колиивщины”. Не дивлячись на
красномовну назву, за змістом ця книга могла б успішно називатися
й інакше, скажімо: “Іван Гонта”, або й просто “Коліївщина”, адже на
її сторінках вповні розкриваються передумови та хід усієї Коліївщини. Постать Залізняка не виступає предметом дослідження автора. Водночас це жодним чином не применшує значимості цього
твору, цінності оприлюднених відомостей, у тому числі, й про Максима Залізняка. Грунтовна стаття присвячена Максиму Залізняку
вийшла в 1990 році з під пера Валерія Смолія на шпальтах Українського історичного журналу. Також розлого подано відомості про
Максима на сторінках монографії відомого українського історика
Петра Мірчука “Коліївщина” (Нью-Йорк, 1973 рік).
Спробуємо розглянути історіографію постаті Максима Залізняка
на прикладі висвітлення його ранньої біографії. Історикам небагато
відомо про життя Максима до початку Коліївщини. Існують дискусійні питання щодо віх його біографії. Зокрема, місця народження,
походження, статусу в ході повстання і кінцевої цілі повстанців, подальшої долі після вироку. Спробуємо оглянути літературу та, проаналізувавши думки істориків і краєзнавців на біографію Максима
Залізняка, з’ясувати, які населені пункти можуть претендувати вважатися місцем народження героя, яким було його походження та вік.
Довідникову історичну літературу, в залежності від трактування
місця народження М. Залізняка, можна розподілити на декілька
21

Максим

Залізняк

груп. Одна з цих груп однозначно стверджує, що Максим Залізняк
народився у селі Медведівка Чигиринського району Черкаської області. Це такі видання як: Советская историческая энциклопедия39,
Історія Української РСР40, Історія міст і сіл Української РСР41, Енциклопедія Українознавства42, Малий словник історії України43,
Ілюстрована енциклопедія історії України44, Українське козацтво,
Мала енциклопедія45 та ін.
Інша частина довідникової літератури, в силу невизначеності місця
народження М. Залізняка, займає двояку позицію (Івківці/Медведівка). Тобто, зазначають існування двох ймовірних місць народження
М. Залізняка. Це такі праці як: Українська радянська енциклопедія46, Довідник з історії України47, Украинский Советский Енциклопедический словарь48, Довідник історії України(А-Я)49 та ін.
Поряд з двома вказаними населеними пунктами, зустрічаємо
згадки про місце народження Максима Залізняка в таких місцевостях України як село Мельники (суч. Чигиринського району), село
Олексіївка (суч. Бобринецького району Кіровоградської області),
cело Пиківці (є біля Бердичева і біля Умані).
Серед цих сіл варто відмітити село Олексіївку. Вперше цей населений пункт фігурує як батьківщина Максима Залізняка у відомого дослідника Запоріжжя Аполона Скальковського. У його праці
“Наезды гайдамак на Западную Украину в XVIII в.” говориться, що:
“На річці Громоклей, в Бобринецькому повіті Херсонської губернії,
де тепер село Алексіївка, жив старий запорожець Григорій Залізняк,
бувший курінний товариш і полковий осавул, який до 1755 р. сидів
зимівником на річці Сурі, Кодацької паланки, а опісля переселився
туди. Із двох синів, молодший Максим заступав його у війську в Ти39

Советская историческая енциклопедия. Т.5. — М., 1964 — 959 с. — Стор. 534.
Історія Української РСР. Т.1. — К.: Наукова думка, 1967. — 808 с. — Стор. 322.
Історія міст і сіл Української РСР. Черкаська обл. — К., 1972 — 788 с. — Стор. 677.
42
Енциклопедія Українознавства. Т.2. — Львів: “Молоде життя”, 1993. — 800 с. — Стор. 735.
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Довідник з історії України. Т.1. — К.: “Генеза”, 1993. — 240 с. — Стор. 206.
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Стор. 656.
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Довідник історії України(А-Я). — К.: “Генеза”, 2001. — 1136 с. — Стор. 249.
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мошівському курені. Запорожці того куреня говорили, що, він був
родом із Польщі, із села Піковець і щойно, в 1740 або в 1750 р., прибув на Запоріжжя. Але всі погоджувалися, що Максим Залізняк був
козак хоробрий, розумний, грамотний і довго служив у військовій
пушкарській команді”50. Олексіївську версію повністю повторив Данило Мордовцев51, та через сотню років В. Чернецький52. Як видно,
вона ґрунтується лише на співпадінні прізвища “Залізняк” та народних переказах. Жодного документального підтвердження про
зв’язок Максима Залізняка (саме керівника Коліївщини) із селом
Олексіївкою на Громоклеї не знаходимо. Прізвище “Залізняк” мав
не лише герой Коліївщини, а й козаки, що у різний час були січовиками й проявляли “залізний” характер чи неабиякі фізичні можливості. Варто зробити поправку й на можливість співпадіння
прізвища. У Реєстрі Війська Запорізького записано два козаки на
прізвище Залізняк: Марко Залізняк – козак Верхньостеблівського
куреня та Грицько Залізняк – козак Коренівського куреня53. Так
лише в “Архіві Нової Запорізької Січі” за 1771 та 1773 рр.54 згадується ще два прізвища “Залізняк” – Семен та Степан. Цікаво, що в
справі за 1773 рік, згадується “Степан Залізняк, Максимів брат...”55.
Слід пам’ятати й про традицію змінювати прізвища по приході в
Січ... Вищеназваний Аполон Скальковський з часом змінює свою
точку зору й, спираючись на віднайдений ним рапорт курінного отамана Тимошівского куреня, відкидає “Олексіївську” версію й визнає місцем народження с. Івківці56. Данило Мордовцев також, з
часом, був змушений змінити свою думку на користь села Івківці57.
50
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Згадана вище “Олексіївська” версія, беззаперечно, має право на
існування, але без документального підтвердження зв’язку села
Олексіївка саме з М. Залізняком – героєм Коліївщини вона залишається припущенням, що породжене фактом проживання там родини козаків на прізвище “Залізняк”...
Аналізуючи наукову літературу, ми фіксуємо, що дослідницьке
товариство не сприйняло Олексіївську, Пиківську та Мельничанську
версії й зупинилося на двох вищезгаданих: чи село Івківці, чи містечко
Медведівка. Зі всією гостротою питання про місце народження Максима постало ще на зорі нашої державності – у 1993 р., коли громадськість готувалася до відзначення 225-річчя від початку Коліївщини.
Саме тоді, у селі Медведівка було встановлено пам’ятник керівникові
Коліївщини, гетьману Максимові Залізнякові. Появі цього монументу
передувала дискусія з приводу місця його встановлення. Розходження
в трактуванні місця народження М. Залізняка призвели до непорозуміння щодо місця встановлення монументу керівникові Коліївщини.
Жителі як села Медведівка, так і села Івківці Чигиринського району
ревно наполягали на встановленні пам’ятника саме в своєму населеному пункті. Жителі обох сіл і зараз пригадують ті запеклі
сварки... Врахувавши, що Медведівка розміщена на перетині шляхів
(Чигирин-Кам’янка-Олександрівка-Черкаси) та зваживши на потужне “лобіювання”, місцем, де “став” Максим виявилась Медведівка.
Та волею долі, його погляд спрямовано у бік Івківець.
Майже одночасно пам’ятники М. Залізняку було встановлено в
обох селах. Пам’ятник роботи скульптора А. Кравченка у селі Медведівка було встановлено коштом місцевого ПМК-203. А в селі Івківці – коштом сільської громади у центрі села, біля будинку
культури, було споруджено постамент й встановлено на нього гіпсове погруддя М. Залізняка. Автором цього погруддя виявився видатний громадський діяч, скульптор, живописець, графік, етнограф;
Народний художник України, Лауреат Державної премії України
ім. Тараса Шевченка, широко знаний в Україні та далеко за її межами заслужений скульптор України Іван Маркович Гончар58.
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Лавріненко Н. Під покровом таємниці: Що нам відомо про Максима Залізняка? // День. —
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На перший погляд, ситуація виглядала, як сутичка амбіційних
претензій окремих населених пунктів. Та попри місцеві амбіції, для
багатьох питання місця народження М. Залізняка залишається
нез’ясованим й донині. Коли ми знов звернемось до історичної наукової літератури, то відразу стає зрозуміло, що ця проблема так і
залишається відкритою. Виходять друком все нові праці присвячені
історії України XVIII ст. і в них продовжують “кочувати” різні дані
про місце народження Максима. Спостерігається і явище замовчування згадки про місце народження Залізняка.
У працях істориків, краєзнавців та публіцистичних творах питання про місце народження Максима Залізняка трактується порізному. Частина науковців зупиняє увагу на селі Медведівка. Так,
Кость Гуслистий у праці “Коліївщина (історичний нарис)” стосовно
М. Залізняка зазначає: “Він був селянином з містечка Медведівка
на Чигиринщині. Після смерті батька, коли Максимові минуло 13
років, він пішов на Запоріжжя, де деякий час був наймитом, потім
він оргатував (був робітником-наймитом) в Очакові”59.
Микола Котляр у праці “История в жизнеописаниях” говорить:
“...Развитие событий на первый план выдвинуло Максима Иевлевича
Зализняка. Историкам не много известно о раннем периоде его жизни.
Во время допроса в Каргопольском карабинерном полку (июнь 1768)
на вопрос: “Как тебя зовут, чей сын и прозванием и какой веры и с
какого звания, где жительство имееш?” он отвечал: “Зовут меня
Максимом Иевлев син, Зелезняк, веры греческого исповедания из
мужиков, жительство прежде имел я польской области Чегиринской губернии в местечке Медведовке, а потом по смерти отца,
пошел в Запорожскую Сечь тому уже назад пятнадцать лет, ... в турецком городе Очакове находился в шинковом промисле”60.
Дмитро Дорошенко в “Нарисі історії України” пише, що “На чолі
цього повстання став Максим Залізняк. Він був родом із селян містечка Медведівки, став запорожцем, ...”61.
Борис Сушинський в публіцистичній праці “Козацькі вожді України. Історія України в образах вождів та полководців XV-XIX ст.”
59
60
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говорить про Максима Залізняка наступне: “...Народився він, як
припускають, 1740 року, в селі Медведівці на Черкащині. Батьки
його були бідними селянами, але мабуть хтось у його роду свого
часу козакував....”62.
У праці “З під булави під корону: друга половина XVIII ст. Історія України в прозових творах та документах”, за ред. В.А. Смолія
та О.І Гуржія говориться: “Максим Залізняк народився 1740 р. у мку Медведівці на Чигиринщині, 13-річним хлопцем пішов на заробітки на Запоріжжя, на риболовні промисли. Згодом став козаком
Пластунівського Куреня”63.
Відомий дослідник Коліївщини Григорій Храбан, у праці “Спалах
гніву народного (Антифеодальне, народно-визвольне повстання на
Правобережній Україні у 1768-69 рр.)”, також підтримав “медведівську” версію64. Зі зрозумілих причин ми наводимо лише частину праць.
Краєзнавці із села Медведівка неодноразово намагались довести,
що народився М. Залізняк у їхньому селі, навіть на основі почутих
спогадів та власної фантазії була надрукована в місцевій газеті, у
1980-х рр. примітивно-мальовнича легенда про рід ковалів-Залізняків, що жили у їх містечку65. Наслідком їх діяльності було будівництво “Залізнякової криниці біля так званого “подвір’я Залізняків”.
Однак, в церковних записах з 1792 р, які збереглися до цього часу,
жодного прізвища Залізняк серед православних жителів Медведівки ми так і не знаходимо66 . Та й в окрузі такого прізвища не зустрічалось. Знову варто нагадати про звичай змінювати прізвище по
приході в Січ. Максим, якби й був сином ковалів-залізняків з містечка Медведівки, чи січового товариша із села Олексіївки, то навряд чи носив би у Січі прізвище своїх батьків.
У монографії дослідника гайдамаччини Петра Мірчука, представника української діаспори, “Коліївщина: Гайдамацьке по62
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XV-XIX ст. — Одеса: ”Альфа-Омега”, ОКФА, 1998. — 682 с. — Стор. 602.
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червня. — Стор. 4.
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встання 1768 року” ґрунтовно досліджуються вищеназвані версії.
Поряд з наведеними версіями згадується, що “запорожці Тимошівського куреня говорили, що Залізняк родом із Польщі, із села Піковець і щойно в 1740-1750 рр. прибув на Запоріжжя”67. Стосовно
цієї версії, тобто села Піковці, то навіть на перший, неупереджений
погляд, можна говорити про перекручену транскрипцію села “Івківці”. Хоча село Піківці (Пиковцы) ми зустрічаємо в праці Лаврентія Похилевича “Cказание о населенных местностях Киевской
губернии” в Бердичівському повіті68, а в “Списку населенных мест
Киевской губернии” за 1900 р. вже зустрічаємо Пиківці ще й поблизу Умані69.
Cело Івківці визнається місцем народження Максима в працях
таких дослідників, як Аполон Скальковський. На сторінках “Історії
Нової Січі або останнього коша Запорожського” він говорить: “отаман
же куреня Тимошівського засвідчив, що у війську був запорожець
Максим Залізняк, син жонатого запорожця родом із польського
села Івківці; близько 1757 року прибув він на Січ і був прийнятий
до товариства вищезгаданого куреня. Спершу був молодиком по
різних зимівниках, опісля у команді гармашів (артилеристом).
Часто пропадав безвісти, і тоді всі були впевнені, що він “ходив у
піхоту”, тобто гайдамачив у Польщі. Говорили також, що він мешкав
послушником у Межигірськім монастирі, а найчастіше ховався в
лісах коло Лебединського та Мотронинського монастирів. Тут він,
за переказами запорожців, отримав благословення від лебединського архімандрита на винищення поляків та євреїв. 1762 року
никав аргатом на дніпровських рибальнях або шинкував (продавав
горілку) в Очакові. Коли пішов у Польщу і як зібрав ватагу? Цього
ні в курені, ні в Коші ніхто не знав...”70.
Володимир Голобуцький у праці “Запорожское казачество”, чітко
спирається на рапорт курінного отамана Василя Коржа: “2 июля
1768 г. на запрос Коша о личности Зализняка атамана Тимошев67
Мірчук П. Коліївщина: Гайдамацьке повстання 1768 року. – Нью-Йорк, 1973 — 319 с. —
Стор. 216.
68
Похилевич Л. Cказание о населенных местностях Кіевской губерніи. К.: Типографія КіевоПечерской Лавры, 1864. — 763 с. — Стор. 757.
69
Список населенных мест Кіевской губерніи. — К., 1900. — 1985 с. — Стор. 1629.
70
Голобуцкий В. Запорожское козачество. — К., 1957 — 462 с. — Стор. 439-440.
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ского куреня Василий Корж сообщил следующее:” Щислясь при курене Тимошевском родился польской области села Ивковец Максим
Желизняк с приходу своего годов с п’ять находился на зароботках в услужении....”71.
У іншій своїй праці “Максим Железняк”
стверджує, що Максим Залізняк народився в
селі Івківці, тогочасної “Польської області”, а
нині Чигиринського району, Черкаської області. Голобуцький так описує біографію
Максима Залізняка: “Максим Железняк
был сыном крепостного крестьянина из
села Ивковец Чигиринского староства. Максиму было 13 лет, когда
он остался сиротой, без всяких средств к жизни. Еще в раннем детстве он слышал много рассказов о Запорожской Сечи, об отважных
запорожцах. Теперь, в тяжелую для него годину, Максим решил отправиться на Запорожье. Тут, правда, многое оказалось не таким,
как в рассказах. Максиму пришлось испытать тяжелую, полную лишений жизнь запорожского серомахи”72.
Про Івківську версію ствердно говориться й на сторінках “Хрестоматія з історії Черкащини. “Наш рідний край”, де зазначено, що
“Одним з керівників був запорозький козак Максим Залізняк. Він
народився в селі Івківці, поблизу великого села Медведівки (Чигиринського району, Черкаської обл.). За молодих літ наймитував
Максим Залізняк на Запоріжжі і в Очакові”73.
Відомий краєзнавець Павло Соса, у статті “Народний гнів з Холодного Яру” говорить: “Це був середній на зріст, широкоплечий,
сіроокий чоловік з темно-русявим оселедцем чуба. закинутим за
праве вухо. Народився Залізняк, як стверджують дослідники Мордовцев і Скальковський, на хуторі Івківці, недалеко від села Медведівки (нині села Чигиринського району) в сім’ї селянина”74.
71
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Слід зауважити, що населений пункт Івківці у XVIII ст. мав статус села, а не хутора. У згадці від 1762 р. говориться, що церква (як
визначник статусу населеного пункту - авт.) у с. Івківці є, і священник Прокопій “на унію не приставал”75. Івківці у XVIII ст., як до, так
і після Коліївщини відносилось до казенних земель, так званої “крулевщини”76. Тому твердження, що М. Залізняк був “из мужиков” (в
розумінні кріпосних) набуває дещо іншого змісту. М. Залізняк був
вихідцем з селянської (козацької) сім’ї, котра проживала на землях
керованих старостою і не були власністю старости чи певного шляхтича – ці землі разом з населенням належали “короні”.
Як не парадоксально звучить, але у паспорті до медведівського
спомника М. Залізнякові зазначено: “Максим Залізняк, народний
герой, керівник народного повстання Коліївщини народився, вірогідно, в 1740 р. у селі Івківцях...” Але ще й досі можна почути від екскурсоводів НІКЗ “Чигирин”, що М. Залізняк народився у селі
Медведівка, або на хуторі Калинівка, що між Медведівкою та Івківцями”. Щодо хутора Калинівки, то жодного наукового підтвердження зв’язку М. Залізняка з Івківським хутором “Калинівка” не
існує. Він постав як своєрідний компроміс, адже хутір знаходится
на півдорозі між Івківцями та Медведівкою.
З усього вищезазначеного видно, що на сьогодні як в українській,
так і в зарубіжній історіографії немає єдності щодо місця народження М. Залізняка.
Якщо поглянути, чим керуються прихильники тієї чи іншої версії,
яка джерельна база цих версій, то стає зрозуміло, що ґрунтуються
вони на двох документах: Рапорті отамана Тимошівського куреня
Василя Коржа від 2 липня 1768 р. та протоколі допиту Максима
Залізняка в Каргопільскому карабінерному полку від 26 червня
1768 р. Оригінали цих документів зберігаються в Центральному
Державному Історичному архіві України у місті Києві.
Рапорт отамана Тимошівского куреня Василя Коржа вперше опубліковано Володимиром Голобуцьким у вищезгаданій праці “Максим
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Железняк” 1960-го року. У зв’язку з тим, що наведена праця Голобуцького стала раритетом, ми вважаємо за потрібне, опрацювавши його у
фондах ЦДІАК України77, вдруге опублікувати текст рапорту отамана
Тимошівського куреня на сторінках цього видання (див. стор. 19).
З якого отримуємо наступну інформацію: “Счислясь при курене
Тимошевсном, родился Польской области: [тобто на Правобережній Україні] села Iвковец, Максим Жализняк с приходу своего
годов с пять находился на Заработках в услужении, а в 762 году, как
отсель отлучился, проживал аргатуя [на заробітках за межами Запоріжжя] в Очакове, отколь всяким Промыслом бадался [займався]. По бытности же в 762 году, подпушкарием, как з Сечи
отлучился, находился по низу между козаками [тобто, промишляв
на рибних промислах в дельті Дніпра], потом в турецком городе
Очакове находился в шинковом промысле, где будучи обходился
ли честно или нет — за отдаленностью не знаем...”78.
Протокол допиту Максима Залізняка в Каргопільскому карабінерному полку від 26 липня 1768 р опубліковано в збірнику документів “Гайдамацький рух на Україні в XVIIIст.” за номером 207:
“1768 году июня 26 дня между пойманными при местечке У[мани]
запорожскими казаками называемой полковник Зелезняк
допра[шиван], на [до]просе показал следующее:
Вопрос

Как тебя зовут,
чей сын и празванием,
какой веры и с какого звания,
где жительство имеиш?

Ответ
Зовут меня Максимом Иевлев син, Зелезняк,
веры греческого исповедания из мужиков,
жительство прежде имел я польской области
Чегиринской губернии в местечке Медведевке,
а потом, по смерти отца, пошел в Запорожскую
Сечь тому уже назад пятнадцать лет, а из оной
же области в монастыре Мотроневском, в который
я пришол прошлого году в ноябре месяце”79..

На думку Петра Мірчука, для більшості дослідників, непереконливою, щодо достовірності, є інформація, записана російськими
слідчими в зізнаннях самого Залізняка. “Немає сумніву, що Максим
Залізняк намагався, як і загал інших полонених, подавати росій77

Центральний державний історичний архів України. — Ф. 229 — Оп.1. — Спр. 227, ч. І, — Арк. 34.
Голобуцкий В. Максим Железняк. — М.: Соцекгиз, 1960. —72 с. — Стор. 34.
Гайдамацький рух на Україні в XVIII ст. Збірник документів. — К.: Наукова думка, 1970 —
658 с.; Смолій В. Максим Залізняк // УІЖ — 1990 — №3 — С. 96-106. — Стор. 97.
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ським слідчим неправдиві дані про своє народження і про своє минуле”80. Максим розумів, що в разі потрапляння протоколу до рук
поляків, жоден його родич не залишиться серед живих.
Цікаво, що в працях частини дослідників Коліївщини прослідковується поєднання інформації з двох документів без згадки про
с. Івківці як зразок: “Керівник Коліївщини - гайдамацького повстання
1768 року народився у містечку Медведівка на Черкащині. По
смерті батька 13-річним хлопцем пішов на Запоріжжя, де був приписаний до Тимошівського куреня. Працював на рибних промислах
на Дніпрі. Деякий час наймитував в Очакові...”81. Незрозуміло з якої
причини, частина інформації з рапорту курінного отамана постійно
визнається, а інша свідомо залишається поза увагою.
Як наслідок багаторазового запозичення авторами довідникової
літератури, істориками, авторами шкільних підручників твердження
про народження Максима Залізняка у селі Медведівка, огульно
створилась іллюзія “доконаного факту”. Тобто, в силу намагань видати бажане за дійсне, чи внаслідок неуважності, чи то поспіху, але
відбулось ототожнення термінів “проживав” на “народився”. Що призвело до однозначної підтримки “медведівської” версії, а серед громадськості утвердилась
думка, що дійсно Залізняк є уродженцем Медведівки.
Адже в такому випадку, варто взяти до рук будь-який
інший протокол, навіть сучасний, і на основі запису
про місце проживання (реєстрації, “прописки”) говорити про місце народження людини.
Лише уважне вивчення вцілілих першоджерел дозволяє максимально правдиво розкрити питання
щодо місця народження М. Залізняка. Якраз такі архівні документи, як рапорт отамана Тимошівського
куреня про Максима Залізняка від 2-го червня 1768 р.
та протокол допиту М. Залізняка в Каргопільському карабінерному
полку від 26 червня 1768 р.! Саме на основі цих документів ми стверджуємо, що місцем народження Максима Залізняка є село Івківці
80
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Чигиринського району, а з часом він, ймовірно, “жительство имел” в
містечку Медведівка. Слід об’єктивно розглянути поставлену проблему й правдиво віддати належну шану місцю народження людини, котра востаннє в історії Війська Запорізького стала на захист
“вольностей козачих та віри грецької”. У зв’язку з цими висновками,
пропонуємо внести корективи в екскурсійні маршрути, довідники
та підручники, зрештою намагатися віддати належну шану малій
батьківщині Максима Залізняка — селу ІВКІВЦІ.
ПЕРЕКАЗИ ПРО МАКСИМА ЗАЛІЗНЯКА
Із протоколів допиту довідуємося, що Максим пішов на Січ у
віці13 років. На допиті Максим також говорить, що перед тим, як
опинитися на Запоріжжі, мешкав у Медведівці. Постає питання:
“Як трапилося, що він народився у Івківцях, а на Січ пішов із Медведівки?” Відповідь може критися у легендах, що передаються століттями у селі Івківці. Ось один з варіантів, записаний від корінного
мешканця села Німченка Степана Митрофановича:
“Максим Залізняк точно з нашого села, мені ще мати показувала
хатнище їхнього дворища, там на Бурячківці (назва кутка - авт.).
Батьки його гончарювали, продавали глечики та миски на ярмарках.
Максим в них народився останньою дитиною, батько вже був тоді
сивовусим. Коли Максим був підлітком, батько застудився й помер.
Стара мати із сином пішла до однієї із дочок, яка була заміжня за
медведівським селянином. Кажуть, Максим частенько навідувався
на батьківський хутір перед повстанням...”82.
Зіставивши цей переказ із документальними свідченнями про
ранню біографію Залізняка, ми отримуємо доволі ймовірну картину
тих далеких подій. Максим, після смерті батька, якийсь час мешкав
у своєї старшої сестри, у містечку Медведівці. Медведівські перекази
про місце хати, де колись жив майбутній гетьман свідчать, що та хатина була на правому березі річки Серебрянки/Медведиці. Біля
того дворища зараз існує “криниця Максима Залізняка”. Відомо
також, що вказана річка ділила містечко Медведівку на “крулівське”
82
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староство та шляхтянські маєтності. Тобто на правому березі мешкали відносно вільні родини вчорашніх козаків, а на лівому – населення було покріпачено. Логічно, що сестра Максима Залізняка
вийшла заміж за парубка з правобережної Медведівської родини.
За переказами, у селі Івківці збереглися могили батьків Максима
Залізняка. Тут здавна лежить на старому кладовищі кілька каменів,
але що то за каміння, мало хто знав, доки влітку 2009 року автор не
завів розмову про минувшину села Івківці із місцевою жителькою
Одинець Марією Андріївною83, 1930 р.н. Вона й розповіла, що їй старі
люди казали, що “Максим Залізняк із нашого села, що їх двір був там
в яру (показала на схід - авт.)”. А далі розповіла про те, що ті камені
поклав на могили батьків перед повстанням Максим Залізняк... Виявляється, що те безмовне каміння у далекому 1767 році поклав на
могилі батьків Максим Залізняк. Воно й нині показує нащадкам про
місце, де, ймовірно, свій останній спочинок знайшли батьки відомого
земляка — Максима Залізняка. Могила потребує впорядкування.
МАКСИМ ЗАЛІЗНЯК У ТВОРЧОСТІ Ю. МУШКЕТИКА
Питання про місце народження Максима Залізняка, залишаючись
в очах науковців та громадськості остаточно нез’ясованим, слугує
основою для виниткнення все нових і нових легенд та міфів про події
1768 р. Окрім прихильників відомих науці Олексіївської, Медведівської та Івківської версій, останнім часом, доводиться неодноразово
чути, що М. Залізняк народився на “медведівському хуторі Калинівка”.
Поштовхом для поширення подібних міфів про Максима Залізняка слугує роман Юрія Мушкетика “Прийдімо вклонімося...”84.
Окрім чималого художнього впливу, роман “Прийдімо, вклонімось...” безперечно викликає і певний відголос у тлумаченні місця
народження М. Залізняка. Бачення подій Коліївщини через змалювання художнього роману, на тлі відсутності утвердженої наукової
думки з цього приводу, породжує ряд хибних уявлень. До них, безперечно, відноситься перетворення уявного зв’язку між Максимом
83
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Архів автора. Спогади Одинець Марії Андріївни, 1932 р. н.
Мушкетик Ю. Прийдімо, вклонімося... // Сучасність. — 1996. — №7-8. — С15-114.
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Залізняком і “медведівським хутором Калинівка” в реальну площину, що нерідко проявляється під час екскурсій.
Пропонуємо розглянути ряд тверджень, породжених цим романом.
На сторінці 90 згадуваного роману Юрія Мушкетика говориться:
“З гомону людського відомо.... отамана і гетьман гайдамацький
український — Залізняк Максим Легорович народився року 1723,
березня місяця, день недільний на хуторі Калинівка Медведівського
містечка, що в книзі актів про народження церкви св. Миколая
значилося: року 1725, березня місяця, 21 дня в день недільний у
козака Залізняка Легорія, сина Стефана народився син під ім’ям
Максим. Про рід Залізняків відомо мало, бо й людей знавших їх уже
немає, хутір Калинівка вщент зруйнований та спалений, його давно
немає, на тому місці з полуденного сходу заселяється околиця
Новоселиця. Мешканці Калинівки року 1768 виселились, залишивши в хуторі старих людей, яких усіх понищено каральними
експедиціями, в містечку Медведівка та навколишніх його хуторах
також колишніх мешканців не залишилось жодного. Лишився
єдиний житель села Івківці Юхим Геба”85.
У селі Івківці дійсно жили люди з вуличною кличкою “Геба”, їх
справжнє прізвище Лавріненко, котре є там одним із найпоширеніших. Станом на 1823 рік, у клірових записах Івківської Покровської
церкви прізвище Геба відсутнє, а зустрічаємо лише півтора десятка
родин Лавріненко, та дещо менше Кошових, Литвинів, Гончаренків,
Богунів, Ганж, Одинців та Німченків та ін.86. Такі розгалужені родини не виникли за 50 років, для цього потрібно значно більше часу.
Тож, навколишні хутори та села не були “виселені та вирізані”.
Пам’ять про Максима жила в переказах, живі були діди-колії, які
передавали нащадкам пам’ять про козацьку славу.
Далі, посилаючись на того ж івківського жителя Юхима Гебу, у
“літописі” Юрія Мушкетика зазначено: “Дід Залізняка Максима
промишляв гончарним ремеслом на Запоріжжі по імені Стефан Залізняк, син його Легорій також промишляв гончарним ремеслом і
був великим майстром. Батько Максима Легорій Залізняк посе85
86

Мушкетик Ю. Вказана праця. — Стор. 90.
Державний архів Черкаської області (далі ДАЧО). — Ф. 613. — Оп.1. — Спр. 1-9.
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лився в Медведівському хуторі Калинівка 1720 р. заради великих
ярмарок, що відбувались щотижня в Медведівці”87.
Хутір Калинівка справді існував на краю Івківців, тут, після колективізації, було утворено двір колгоспного господарства, на якому й
зараз розташована івківська тракторна бригада, де стоять спустошені,
напівзруйновані тваринницькі ферми. Попри всі епохальні зміни,
колишня назва місцевості залишилась незмінною – “Калинівка”.
Міфічний “медведівський хутір Клинівка” існував десь на землях
сучасного с. Новоселиця, бо, як пише Ю. Мушкетик, “на тому місці
з полуденного сходу заселяється околиця Новоселиця”88. Виникає
питання: “Яким чином хутір Калинівка був розташований якщо не
у Івківцях, то аж в Новоселиці і в той же час являвся приписаним
до містечка Медведівка?”. У такому випадку й інші івківські хутори
(Лісовівка, Шпаківка), що неподалік Калинівки теж опиняються у
Новоселиці? Звісно, ми маємо справу з чудовим художнім романом,
де на фоні певного фактажу панує талановита авторська фантазія.
Але де там фантазія, а де записані ним, чи ким іншим перекази, на
жаль, відомо лише добродію Мушкетику...
Далі в романі зазначається, що “За відсутністю потрібної гончарної глини в медведівських грунтах, Легорій Залізняк часто міняв
місце мешкання: мав гончарню на хуторі Полуднівка, в селах Івківці
та Мельниках, а тоді поїхав до Кам’янки, де й жив...” Якщо то так і
було, то Максим мав бути з батьком, а не жити у тітки в Медведівці?. А та тітка була не проста тітка: "Вона була сестрою ігумена
Мельхіседека, який тримав Максима за джуру"89.
Останнє твердження взагалі є доволі фантастичним, оскільки важко
уявити в ролі джури Ігумена Мельхіседека на п’ять років за нього молодшого Максима Залізняка. Ю. Мушкетик подає з "літопису", що
Максим Залізняк народився чи то 1723, чи 1725. Мелхіседек ЗначкоЯврський (Михайло) був старшим сином у сім’ї осавула Лубенського
полку Карпа Ільковича Значка й народився “около 1720 г.”90. Тобто,
вони мали бути ровесниками і статус джури тут аж ніяк не підходить...
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Наступний пункт – тітка Доленчук. Родинне прізвище осавула
Карпа Значка – Костеш-Яворські. Яким чином донька Карпа
Значка –Ксташ-Яворського, полкового осавула з Полтавщини, перебувала у маєтку "володарки Медведівки Ольгінії Яблуновської"
в якості незаміжньої, дворової ткалі килимів на ймення Палагея Доленчук залишається загадкою, відомою лише авторові роману. Відомо це й тим, хто бажає бачити в талановитому художньому романі
Юрія Мушкетика щось більше ніж художній вимисел, частково побудований на переказах.
Що було первинним, чи перекази, а потім вже роман Ю. Мушкетика, чи навпаки, роман породив перекази – судити складно! У поєднанні можна отримати щось на зразок: Батько Максима Залізняка
Григорій (Легорій) жив у с. Івківці й був гончарем знаним, а від зайняття свого й прізвище мав Гончаренко. Як згадувалось вище, рід
Гончаренків у селі відомий вже на початок XIХ ст. і є корінним в с.
Івківці. Стосовно гончарства у Івківцях, то воно було доволі розвинуте й останні професійні гончарі загинули на фронтах Другої Світової війни. Поклади гончарної глини відомі й зараз – це "глинища"
під Стрілицею (плато на південь від села - авт.). Тож і Гончаренки
мали селитись поблизу родовищ глини, а не за три дев’ять земель,
на незахищеному хуторі Калинівка – над Тясмином.
Поряд з критичним ставленням до історичного підгрунтя поданих
у романі ранніх біографічних даних Максима Залізняка, висловлюємо щиру подяку Юрію Мушкетику за створення роману про легендарні події 1768 р. і сподіваємось на екранізацію його сюжету.
ЗАГАДКИ ЗОБРАЖЕННЯ МАКСИМА ЗАЛІЗНЯКА
Постать Максима Залізняка ілюструється у різних виданнях порізному. Розглянемо, які ж зображення претендують на портрет народного героя.
Одне із яскравих непорозумінь, навіть свідчення поверхневого
ставлення до ілюстрування історичних видань стосується постаті
Максима Залізняка. Вперше звернув увагу на цю проблему ще у
1889 році Олександр Лазаревський у статті “Псеводо-Железняк”91.
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Він з’ясував, що то “портретъ одного селянина полтавской губ., срисованный Трутовским и награвированный В.В. Верещагиным”.
Вказану гравюру використав і художник Іван
Лось, чия робота увійшла до багатьох книг,
статей та підручників. Не зважаючи думку
О. Лазаревського, Г. Храбана та ін. дослідників, це зображення використовується досі й
його можна побачити у багатьох підручниках з історії України, статтях та у монографіях (М. Аркас “Історія України — Руси”,
В. Голобуцький
“Максим
Железняк”, Псевдо-Залізняк, худ. І. Лось
92
Б. Чорномаз та ін.).
Тож повторимо слова О. Лазаревського: “Кто же обратил въ Железняка сего мирнаго”селянина”, может быть и теперь еще сеющего
гречь на полтавскихъ пажитях?”93.
Інше зображення Максима Залізняка відоме як “Мотронинське”.
Його було виявлено у Мотронинському монастирі. Це кольорове
зображення чоловіка в рясі, козацької зовнішності, з “оселедцем” і
вусами, сережкою у вусі. На лівій руці намотано чотки, а права рука
лежить на ефесі “освяченої” шаблі з багатозначним написом: “Ось
вам”. Зображення виконано на полотні олійними фарбами невідомим
майстром у кінці XVIII ст. Дослідники схильні вважати цей портрет
вірогідним зображенням М. Залізняка. Відомий дослідник українського живопису XVIII ст. П. Жолтковський пише: “Важливо відзначити, що образ гайдамацького вождя виконаний у традиціях
XVII-XVIII ст., відповідає тому уявленню про зовнішність Залізняка,
яке зберегла народна пам’ять”94. Оригінальний екземпляр цього полотна зберігається у Сумському художньому музеї (див. стор. 57).
Працюючи над темою козаччини та, власне, “Коліївщини” нашу
увагу привернули особливості останнього зображення Максима
91
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Залізняка. А саме: козацький оселедець чомусь направлено за праве
вухо козака. Не менш загадково виглядає й сережка у тому ж таки
правому вусі. Як ми знаємо, що у козаків носіння сережки свідчило
про єдиного сина у родині. У бою таких козаків намагалися швидше
взяти до полону, ніж фізично знищити. Їх продаж родичам гарантував солідний прибуток. Для середньовіччя то була звична практика. І носили козаки-одинці сережку якраз у лівому вусі.
Не менш відомо, що козаки, за звичай, заправляли “оселедця” за
ліве вухо. Оселедець у традиційних козацьких віруваннях мав велике символічне, навіть магічне значення. Саме за нього Бог витягував козацьку душу до раю. Його пошкодження було недоброю
ознакою. Заправляння за ліве вухо свято дотримувалося запорожцями. Це підтверджено й численними зображеннями козака-Мамая.
Чому ж тоді на означеному полотні ми бачимо порушення козацьких канонів? Якщо випадковістю може виглядати оселедець за
правим вухом, то сережка на випадковість не схожа.
Інший аргумент: Максим Залізняк на зображенні у чернечій рясі.
Можливо він спеціально завернув так оселедця. Але ж сережку він
не переставляв у інше вухо. Більше того, ми маємо справу не із фото,
а із художнім зображенням, швидше за все писане по пам’яті художника. А художник мав би знати запорізькі козацькі традиції й у їх
відповідності прописувати оселедця та сережку.
Тож отримуємо кілька варіантів пояснення такого казусу. До оприлюднення Володимиром Недяком на сторінках унікального видання “Україна – козацька держава”95 кольорової репродукції портрету Максима Залізняка із фондів Сумського обласного художнього
музею, загалу доводилося користуватися чорно-білими зображеннями
низької якості. Тому спершу припускали, що при виготовленні фотографії чи у видавництві відбулося випадкове перевертання негативу, що дало нам дзеркальне відображення героя подій 1768 року.
Цей варіант спростовується присутнім на кольоровому зображенні
текстом, який невідзеркалено. Другий варіант: полотно із цим зображенням виготовлялося не в одному екземплярі й копіювалося
95
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шляхом поширеної у ХІХ ст. техніки “припороху”, за якої теоретично можлива ймовірність накладання “припороху” (ликала) “іншим
боком” і як наслідок — отримання дзеркального відображення. Тобто
у Сумському художньому музеї може зберігатися не первинне зображення, а одна із його копій на полотні. Первинне зображення
могло бути виконане й на стіні собору у вигляді фрески та, з часом,
втратитись. Інформації про збереження копій цього портрету на
сьогодні не виявлено. Третій варіант: автор зображення міг бути далеким від українських козацьких традицій, можливо іноземцем і міг
неусвідомлено допустити подібну невідповідність96.
На користь ймовірності віддзеркалення говорить і той факт, що
традиційно на портретах того часу постаті зображувалися із лівого боку.
До вище перелічених загадок зображення, що зберігається у
Сумському художньому музеї додамо й ще одну. Вона стосується
розташування козацької шаблі. Останню розміщено у правій
частині зображення, під ліву руку М. Залізняка. Але згадок про те,
що останній був шульгою не виявлено ні в польських, ні у яких
інших джерелах. Звісно, що поляки не могли б оминути такого
факту, який би яскраво свідчив про зв’язок Максима з “нечистими
силами”, про його ліворукість. Зовсім по іншому виглядає Максим
Залізняк на повторно віддзеркаленому зображенні. Там дотримуються традиції як козаків, так і живопису. Козак у рясі тримає руку
на ефесі шаблі розміщеної при лівому боці, у лівому вусі знак
єдиного сина — золота сережка, й козацький оселедець заправлено
відповідно козацьких традицій за ліве вухо.
Підсумовуючи, зазначимо, що доцільно використовувати при
ілюструванні постаті Максима Залізняка дзеркальну копію відомого зображення, яка й подається до уваги читачів. Віддзеркалене
зображення розміщено на обкладинці цієї книги. Звісно, шо останнє
слово у цій теорії мають сказати мистецтвознавці.
Відомий український художник Данило Нарбут свого часу написав цикл портретів українських гетьманів. Серед них є й Максим Залізняк. Зображення виконано у авторській техніці й виглядає
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доволі ориґінально. Ми радо оприлюднимо його на сторінках цього
твору (див. стор. 58).
Для ілюстрування постаті М. Залізняка можна використовувати
й відомі скульптурні зображення народного героя. Це вищезгадувані постаменти у селах Івківці та Медведівка. У Медведівці монумент встановлено 1993 року під час святкування 225-ї річниці
Коліївщини. Авторами цього монументального спомника стали
скульптр А. Кравченко та архітектор В. Гнєзділов.
У Івківцях майже одночасно встановлено на спорудженому руками селян постаменті гіпсове погруддя роботи Івана Макаровича
Гончара. Це погруддя скульптор таємно подарував мешканцям села
Івківці. Саме погруддя було привезено із майстерні І. Гончара на
батьківщину Максима Залізняка, місцевим художником Іваном
Лавріненко. Погруддя тривалий час стояло у фойє сільського будинку культури. Іван Гончар первинно був виготовив декілька
таких погрудь. Всі вони були знищені під час організованого КДБ
розбійного нападу на майстерню митця. Лише це погруддя дивом
вціліло. Свідченням існування решти лишилося чорно-біле фото,
на якому зафіксовано декілька погрудь у майстерні.
Існує чимало описів Максима Залізняка, зафіксованих різними
дослідниками у легендах і переказах, виявлених ними у різноманітних
архівосховищах. Спробуємо побачити образ Максима із цих джерел.
Так, відомий дослідник української старовини, Пантелеймон Куліш
зафіксував у народному переказі такий красномовний образ Максима
Залізняка: “Сидів на буланому коні, мав на собі червоний жупан,
сиву шапку, сап’янці, шалевий пояс, за поясом пістолі, при боці
шабля. Не старий іще чоловік, літ може сорок, а може й більше, і на
виду повний, круглолиций, уродою хороший, на зріст не великий
та плечистий; вуси русяві, невеличкі, за вухом оселедець”97.
Вероніка Кребс (дівоче прізвище Младанович), донька губернатора Умані Младановича згадує про Максима Залізняка так:
“Залізняк кілька хвилин до нас придивлявся. Я трішки пригадую
собі його лице; судячи з усього, то був звичайний розбійник”98.
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Данило Мордовцев, характеризуючи Максима Залізняка, зауважував, що “всі говорили про Максима Залізняка, що він був козак
сміливий, хоробрий і грамотний”99.
Володимир Ястребов зауважував, що Максим Залізняк “був
добре грамотний пушкар”100.
Відвертий ненависник визвольної боротьби українського народу
польський історик Францішек Равіта-Гавронський теж фіксує, що
Залізняк лишив на Січі “славу козака грамотного, відважного і
спритного”101.
Доводять факт “грамотності” Максима Залізняка декілька вцілілих документів. Перший з яких – вперше опублікований Аполоном
Скальковським у 1855 році “пашпорт” виданий Залізняком запорожцям Поломаному й Бочці, що везли горілку в Січ, для “свобідного” переїзду через російські форпости. Підпис документу гласить
наступне: “А для лучшаго віроятія подтвержденія, собственною
своею рукою подписуюсь, Полк. Максим Жедезняк” На ньому віза
командира орловського форпосту, Вульфа, з датою 19.06.1768 р.
Другий паспорт виявлений В. Пархоменком у московському архіві
закордонних справ, був виданий громаді містечка Теплика й
Ф. Осадчому, як установленому козацькому старшині; під ним був
підпис: “Максим Залізняк, полковник Низовський с товариством,
1768 года”102.
Стосовно віку Залізняка, то існують розбіжності і з цього питання. Так, в протоколі допиту Максима Залізняка (на полях аркуша) зазначено, що від роду йому 28 років103. Тобто, він народився
близько 1740 р. П. Куліш зазначав, що Залізняк “Не старий іще чоловік, літ може сорок, а може й більше ...”104. Варто вірити протоколові допиту М. Залізняка, і вік Максима був близько 28-30 років,
хоча, внаслідок складних умов життя, він міг мати вигляд і сорокарічного чоловіка.
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ЩОДО ПЕРЕБІГУ ПОВСТАННЯ
“Гине шляхта, гине!
Гине шляхта! Погуляєм
Та хмару нагрієм!”
Зайнялася Смілянщина,...
Хмара червоніє.
А найперша Медведівка
Небо нагріває.
Горить Сміла, Смілянщина
Кров’ю підпливає.
Горить Корсунь, горить Канів,
Чигирин, Черкаси;
Чорним шляхом запалало,
І кров полилася
Аж у Волинь...
Тарас Шевченко, “Гайдамаки”

Плануючи повстання, Максим Залізняк із старшиною добре розуміли, що на момент повстання дислокована в Україні польська
шляхетська армія слабобоєздатна й чинити належного спротиву не
зможе масштабному повстанню. Козакам доведеться провести блискавичну операцію й одномоментно захопити підвладні Польщі українські землі. У цій ситуації єдиновірним кроком було підняття
всенародного повстання від берегів Дніпра до Карпат. Для цього готувалася частина старшини, яка мала створити єдиний фронт від
Ново-Сербії до Пінщини. Командування нової Національно-визвольної війни розраховувало на швидке звільнення від поляків теренів Київщини та Полісся і, утворивши спільний фронт, маршем
пройти до західних етнічних меж. Упродовж червня — на початку
липня 1768 року загони досвідчених отаманів Семена Неживого,
Микити Швачки, Івана Бондаренка звільнили Канів, Ржищів, Фастів,
Брусилів. Польські сили нічого не могли вдіяти. Ліппоман говорить
про перехід до повсталих 500 литовців на чолі з Бендзинським, яких
гетьман Радзівілл надіслав на допомогу польським панам105. Впев44
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неності у власних силах додавала присутність на Правобережжі, надісланих для підтримки польського короля у боротьбі з конфедератами, російських регулярних військ, у тому числі й “братівдончаків”. Традиційно місцеве населення вбачало в них захисників
і визволителів від шляхетської сваволі. Керівники повстанських
загонів навіть намагалися узгоджувати з ними свої дії106.
Провідна частина повстанського війська на чолі із Максимом Залізняком за короткий строк від оголошення повстання 18/29 травня
до 9/20 червня захоплює масштабні простори від Дніпра до Південного Бугу. Успішно діяли загони, відряджені Максимом Залізняком
з Корсуня та Богуслава на Полісся. Семен Неживий 9/20 червня захопив Канів, Микита Швачка 15/26 червня зайняв Ржищів а 28 червня/ 9 липня спільно із Андрієм Журбою зайняли Фастів; Іван
Бондаренко 1/12 липня увійшов до Брусилова. В Руках Залізняка
у короткий строк опиняються такі міста, як Жаботин, Черкаси,
Сміла, Корсунь, Богуслав, Лисянка, Буки і 9/20 червня військо
Максима Залізняка вже стало під стінами Умані...
На жаль, відомості про перебіг повстання зафіксовані польськими
мемуаристами нерівномірно. Якщо Умань була “центром польскаго
просвещенія и культуры тогдашней Украины”107 куди зконцентрувалися всі втікачі від повстанців, то решті територій з освідченими
літописцями пощастило менше. Поляки, які не втекли — сконали
від рук гайдамаків і вже нічого розповісти не могли, селяни були не
в змозі лишити письмові спогади, а української шляхти (еліти) на
Правобережжі після згону 1712 року не лишалося.
Тому дані про перебування повстанського війська в інших містечках куці, фрагментарні. Одним із цінних джерел інформації про
повстання слугують записи судових справ, щодо учасників Коліївщини, яких після повстання ще довго виявляли та передавали до
суду. Збірка протоколів польського військового суду в Кодні була
опублікована у “Кодненській книзі”108.
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Яків Шульгін першим виявив там, у справі про вбивство унійного попа села Завадівки, відомості про перебування Максима Залізняка в Корсуні. Він пише: “ Железняк, действительно, двигался
по отмеченому выше маршруту, и шествие его было торжественно:
на всем пути его следования громады даных сел, даже тех, которые
оставались для него в стороне, выходили к нему с поклоном. Завадовцы случайно не знали этого обычая и не поторопились выслать
своей депутаціи, когда Железняк был недалеко от них — в Корсуне.
Это показалось Железняку подозрительным, и он послал в Завадовку загон из восьми своих козаков узнать въ чем дело. Посланцы,
явившись в Завадовку спросили: “Чи нема тут якого ляха, або попа
уніата?..”109. Якщо яке село не виходило з хлібом сіллю, то гайдамаки туди навідувалися й, виявивши причини, вживали заходів. Завадвці вирішили, негаячи часу, виправити ситуацію й наступного
дня прибули до Корсуня й “...остановились перед башней, перед
самим замком, где был Железняк...”. Протокол детально передає
розмову із Залізняком:
“— З якого ви села?
— З Завадівки.
— А чого ж ви не виходили до мене на поклон по добрій волі?
— Ми не знали, що ваша вельможність прибули до нас,
а як вже прочули про це — зараз до вас і зібралися з хлібом-сіллю.
— А чи були у вас в селі мої козаки?
— Були, ваша вельможність.
— Ну, щож вони грабували вас?
— Ні, не грабували.
— Я закажу своїм козакам, щоб не чинили проти вас ніякої
кривди.”110.
Серед інших Яків Шульгін наводить свідчення скарбового писаря Градовського із міста Богуслава, який лишився у панському
маєтку сторожити майно й став свідком грабунку тих маєтностей.
Він пише: “... предусмотрено у них было — как немедленно переводить все похищенное и непригодное для походной жизни в налич109
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ные деньги. У Градовского на этот счет есть ценное указание, что
при гайдамаках был купец. ...это некто Таран из г. Острога. Не знает
только Градовский, был ли етот Таран гайдамаком или только случайным спутником Железняка. Таран... все награбленное осматривал, начиная с волов и кончая мелочами, оценивал и затем, сойдясь
в цене с гайдамаками, платил им деньги. Так, в Богуславе были проданы Тарану захваченые гайдамаками волы и всякія панскія
вещи. Продали они также и часть водки, бывшей в подвалах,
но не Тарану, а людям из города Черкас. С собой же никаких напитков не забрали...”111. А далі, невпинно зростаюче
військо Залізняка, здобуло Лисянку, Буки, мирно зустрілося
із надвірними козаками та наближалося до столиці Східного
Поділля —Умані.
На очах тисяч переляканих міщан та втікачів із Поділля та
Подніпров’я мала відбутися битва за місто. На велике здивування і жах уманської шляхти, прямісінько біля Умані обоє
військ не зійшлися в запеклому герці, а радісно привітались!
Сотник надвірних козаків Іван Гонта ще напередодні “перебрав”
від поляків на себе командування всіма сотнями й відкрито
під’їхав до Максима Залізняка. Вони демонстративно обнялися
і війська стали єдиним фронтом біля стін приреченого міста.
Попереду було взяття Умані — міцної фортеці, з численними
і добре озброєними захисниками. Лише гармат різного калібру
у ній налічувалося 32 та чимало зброї і боєприпасів. Не було
сенсу затягувати із її штурмом. Він розпочався ще після обіду,
9/20 червня. Цілу ніч тривала запекла боротьба за міські мури.
Але доки у захисників вистачало пороху та боєприпасів — вони
мужньо тримали оборону. На ранок закінчилася шрапнель і доля
захисників визначилася. Розпочалася паніка... Події тих днів в
Умані яскраво описані у спогадах доньки уманського губернатора
Рафала Младановича, Вероніки112. З огляду на всебічне цитування
того твору та його малодоступність для загалу ми, наприкінці цього
видання, подаємо повний текст її спогадів (див. стор. 64-73).
111

Шульгин Я. Вказана праця. — Стор. 214.
Уманская резня (записки Вероники Кребс). Перевод с предисловием И.М.Рева. Киев: Типография С.Кульженко, 1879 — 36 с.

112

47

Максим

Залізняк

Захопивши Умань, Максим Залізняк зупиняє своє військо від
подальшого маршу. Створюється враження, що повстанці досягли
свого й радіючи успіху щось очікували. І дійсно, настав найбільш
загадковий період повстання. Шістнадцять днів, із 10 по 26 червня
за старим стилем, багатотисячне військо відпочивало. Чому? Що
робив у цей час Максим Залізняк? Спробуємо пошукати відповідь
на ці питання.
ПРО ГЕТЬМАНЩИНУ
Отримавши контроль над значними просторами, Максим Залізняк почувався їх цілковитим володарем. Залізняк заснував свою резиденцію в уманському замку113. Повстанське військо стало табором
в урочищі Карпівці, між Уманню та селом Городецьке.
У польській історіографії збереглися спогади шляхтичів Тучабського та Квасневського про обрання повстанцями “гетьманом і
князем Смілянським” Максима Залізняка; “полковником і князем
Уманським” Івана Гонту; “радцею Уманщини” козака Уласенка114.
Володимир Голобуцький також акцентує, що після взяття Умані,
на раді повстанців відбулося утворення Гетьманщини. Він пише: “...
рада повстанців обрала Максима Залізняка гетьманом, Івана Гонту
— воєводою, управителем міста було обрано (сотника Панька - авт.)
Уласенка”115.
Стосовно дати обрання, то Петро Мірчук логічно припускає, що
то відбулося у середу 11/22 червня 1768 року “в Умані за козацьким
звичаєм на Козацькій Раді, на якій було проголошено відновлення
Гетьманщини й вибір полковника Максима Залізняка гетьманом
України”116.
Із Умані керівники повстання звернулися до усього правобережного селянства й проголосили ліквідацію кріпосництва, визнання
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селян козаками та про найменування краю Гетьманщиною. Необхідно відмітити, що повстання від самого початку мало високий рівень організації та потужну інформаційно-пропогандистську
систему, яка дозволяла проводити підготовчу роботу серед місцевого люду задовго до появи там повстанських частин. Таємні агенти
розходилися з письмовими та усними відозвами до населення не
лише Подніпров’я, а й етнічно польських земель. Крім перевдягнених козаків та ченців, головну роль у цій справі відігравали “українські історики”, котрі й писати рідко які вміли - кобзарі! Саме
кобзарі, як потужний ідеологічний цех, після Трійці розійшлися по
Україні, й вільно ходячи від села до села, проводили ідеологічну підготовку населення.
Для подальшого продовження бойових дій, військо повинно
було мати надійні тили та забезпечувати обози. Для цього робилося
все, для забезпечення нормального економічного життя Нової Гетьманщини. За свідченнями сучасників, на певному етапі повстання
1768 р., його керівництво “почало відділяти козаків від хлопів і віддавати останніх під владу поставлених ними комендантів, а по другим селам поставили отаманів, які слідкували за тим, щоб хлопство
господарювало і працювало на них, козаків, щоб на них збиралися
з хлопства прибутки і щоб увесь отримуваний від них провіант і
фураж вчасно доставлявся у військо”117.
Валерій Смолій слушно зауважує, що “Максим Залізняк рішуче
виступав проти необгрунтованих репресій з боку повстанців і фізичного знищення поляків, які знаходилися на території, зайнятій
козацько-селянським військом. Між ними налагоджувалися нормальні людські взаємовідносини, в яких етнічна і релігійна приналежність були далеко не визначальними”118.
Перебування війська Залізняка в Умані зумовлювалося потребою підготовки до боїв з конфедератами на Поділля та маршу на
Волинь. Саме для цього керівники повстання організували поши117
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рення різноманітних відозв до місцевого населення. Пан Яків Кузалкевич зазначав у листі до полковника Чорби: “... ужасныя проделки Максима Железняка, Войска Низового запорожца, который
успел распустить множество своих воззваний и прокламаций по
всей Уманьщине, а также Ивана Кгонтенка и Пантилеймона Уласенка, уманских сотников”119.
За свідченнями козака донського куреня Лавріна Кантаржея,
який був у торгових справах на Правобережжі, “Залізняк всякого
їм по достоїнству жалує і дає письмовий від себе всяким людям
наказ, щоб усі його наглядом були… і за всім виходячим від нього
порядком залишалися під його владою, а тих, хто не слухається
жорстокими штрафами лякав”120.
Козаки Остап Поломаний та Остап Бочка розповідали у Коші:
“Сей имянующійся полковник Железняк, имеет управительную резиденцію над оным городом Уманью и целою Уманською губернією,
и всякие между тамошними жителями расправы производить”121.
У червні 1768 року Петро Рум’янцев писав Катерині ІІ, що в Каневі
запоріжці і місцеві селяни після вигнання шляхти почали “учреждать
там порядки экономические, к чему уже и определен от них эконом
из тамошних жителей городовой писарь греческого исповедания”122.
Було необхідно забезпечити на визволеній території нормальне
функціонування новоутворених народних органів влади. Незважаючи
на постійні сутички із польськими загонами, вдалося чимало зробити.
У містах і селах Київського і Брацлавського воєводств створювалися органи управління, які наслідували риси полково-сотенного
ладу, відновлювалася оспівана в думах Хмельниччина. Керівники
прагнули зберегти громадський мир, припинити міжконфесійні
конфлікти. На значній території було реалізовано заповітну селянську вимогу “землі та волі”.
Разом з відновленням Гетьманщини, гетьман Максим Залізняк
розіслав розпорядження усім священикам Уманьщини, щоб вони
119
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вирушали до Переяславського єпископа відрікатися від унії й приносити “присягу на благочестие” (тобто переходити у грецьку віру).
Він заявив їм, що, коли вони бажають зберегти життя і ввірені їм
парафії, то мають отримати у Переяславі благословення єпископа,
його уставну грамоту та антимінс. Одні добровільно, а інші з примусу, боячись втратити життя, рушили у Переяслав рукопокладатися у єпископа123.
Організатори повстання прагнули відновлення українського
гетьманату часів Хмельниччини. У зверненні до населення звільнених територій Максим Залізняк оголошував “що треба відібрати
Україну в Польщі аж по Случ і Дністер” 124.
Саме цього очікували українці й так панічно боялися поляки.
Повсебічне прагнення відновити козацький устрій пояснює й масову підтримку селянства, й безвідмовний перехід на бік Максима
Залізняка надвірного козацтва. Особливо яскраво про те свідчить
перехід уманського козацького полку та, обласканого самим воєводою Потоцьким головного сотника Івана Гонти. Коли на кону виявилися сите життя у фаворі пана чи відновлення Гетьманщини, то
свідчень про вагання Гонти невідомо. Його полк перейшов на бік
повстанського війська. Для цього він мав отримати від Залізняка
переконливі докази подальшого успіху цього проекту. Й, очевидно,
він їх отримав на нараді при зустрічі із Максимом Залізняком та
старшиною у Соколівці.
Свідченням планів повстанців можуть слугувати відомості із донесення сучасника, шляхтича С. Крушельницького, що в час Коліївщини
був адміністратором села Буки. Максим Залізняк написав лист, де
“проголошував відновлення Гетьманщини і всіх своїх підданих звав
козаками" та “промовляв, що належить відібрати Україну в ляхів
аж по Случ і Дністер, витяти жидів, Січ наново утворити і в той
самий спосіб звільнити козаків від панського ярма”125.
Микола Костомаров наводить свідчення польських сучасників,
що коли Залізняк ще підійшов під Лисянку й поляки пробували бо123
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ронити місто, то українські повстанці закликали їх до здачі, заявляючи: "Все одно — Гетьманщина буде, не встоїтесь"126.
Максим Залізняк мав перед собою чітко визначену ціль повстання: звільнення Правобережної України з-під польської окупації і відновлення Гетьманщини як вільної, відносно самостійної
української держави.
Тому, як слушно наголошує Петро Мірчук, зовсім логічним кроком у розгортанні національно-визвольної війни стало проголошення
11/22-го червня 1768 р. відновлення Гетьманщини й обрання
ініціатора та керівника коліївського повстання, Максима Залізняка,
гетьманом України.
Знаний дослідник Кооліївщини Петро Мірчук також писав, що
“Гермайзе ставить під сумнів відомості про вибір Залізняка гетьманом, бо про це немає згадки у протоколах зізнань Залізняка перед
російськими слідчими. Залізняк, —каже Гермайзе — називав себе у
слідстві лише козацьким полковником. Але ж у наведеній нами цитаті
із протоколу, на якій спирається Гермайзе, Залізняк відповідає на
виразно сформульоване йому слідчим питання, чим він був "у тому
війську". "У тому війську" відповідає Залізняк, він був полковником.
Про політичне становище Залізняка, як гетьмана, російські слідчі
Залізняка або не питали, або не внесли того до протоколу свідомо.
Інша справа, якщо б Залізняк, Гонта або хтось інший із визначних
керівників повстання на слідстві заперечив вибір Залізняка гетьманом України; але ж такого заперечення ніхто досі ніде не зустрів.
А тому немає підстав ставити в сумнів, що Максим Залізняк був
гетьманом України в червні-липні 1768 р.”127.
ЩОДО РОЛІ РОСІЇ У ПОДІЯХ КОЛІЇВЩИНИ
Це чи найгостріше питання, яке постає перед тим, хто хоч на
мить замислювався над пошуком причин та наслідків Коліївщини.
Не потрібно бути спеціалістом в галузі історії, щоб побачити прописну істину – національно-визвольну війну придушили підступно,
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непорядно з точки зору військової етики, а тим більше християнської моралі. Володимир Висоцький писав “Я не люблю ударів в
спину”. Придушення Коліївщини — це якраз класичний приклад
цієї підступної тактики.
На всіх етапах організатори повстання вбачали в Росії якщо не
партнера, то хоча б одновірців, які співчувають тяжкому становищу
населення Правобережжя. Є всі підстави вважати, що Максим
Залізняк не міг розраховувати на утворення на звільнених просторах нової держави. В умовах тодішньої традиції, держави мали
очолювати монархи. Лише їх володарювання було правомірним.
Навіть Богдан Хмельницький не міг вирішити цієї проблеми
й шукав “протекції”. Не виключено, що у планах організаторів
був розрахунок на протекцію імператриці та утворення правобережної Гетьманщини. Це можна підтверджувати текстами
“золотих грамот” чи свідченнями учасників. Ще одним яскравим
доказом сподівань на російську підтримку слугує лист Семена
Неживого від 10/21 червня до командира гусарського полку
Ф. Чорби: “Я, Семен Неживий, атаман Курінний уманський, видячи
кривду народа православного, собравши козаків... конфедератов з
України отогнал, а некоторих ляхов и жидов смерти предал.
Теперича содержусь в Медведовце со всею своею командою и
ожидаю от вашего высокородія милостивой резолюции: что мнє
впредь поступать?”128. Як бачимо, у одного з керівників повстання
навіть дещиці сумніву не має у союзі з Росією. Але ще на початку
повстання богуславський сотник Шелест звернувся до київського
генерал-губернатора Воєйкова щодо чуток, ніби імператриця
оголосила волю правобережним “хлопам”? Воєйков прямо відповів:
“Монархия российская очень далека от того, чтобы покровительствовать преступникам”129.
Як би то не було, але цілком реальна ілюзія “доброго царя” простежується у сподіваннях та діях повстанців. Міф “доброго царя”
породив цілковиту довіру до російських військ, які боролися із
спільним ворогом — конфедератами.
128
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Що ж відбувається під Уманню? А там 16 днів нової Гетьманщини завершуються не боєм з конфедератами, не боєм із польським
посполитим рушенням, не боєм із російськими військами, а бенкетом!.. Так, саме спільним бенкетом козацької старшини та командирів російських частин! Втративши пильність і обачність,
провідники повстання, як сліпі телята, душа щира, піддалися на
московську гру в дружбу.
На допомогу генералу Кречетнікову та польським частинам генерала Бранницького з Лівобережжя “на истребление разорителей”
як говорилося в наказі, було спрямовано карабінерський полк
Ф. Чорби, Єлецький піхотний полк та декілька сотень донських і
лівобережних козаків.
Генерал Кречетніков вирішив скористатися довірою повстанців
до російських військ, як союзників у боротьбі з поляками. Знявши
облогу Бару, де сиділи конфедерати, він направився до головного
центру повстання — до Умані. В авангарді йшов загін донських козаків під командою полковника Гур’єва, Прибувши до Умані, він заявив,
що направлений допомогти повстанцям й хоче з ними рухатися на
Волинь для повного винищення шляхти. Це привітно зустріли повстанці, не підозрюючи про підступні задуми одновірців.
Гур’єв розташував табір свого війська між Уманню і повстанцями. Табори стояли поряд. У той час, як донські козаки вільно ходили до табору повстанців та дружньо з ними спілкувалися, Гур’єв
став таємно готувати ліквідацію коліїв. Він домовився із Залізняком
про те, що вранці 26 червня обоє військ рушать у похід. У зв’язку з
цим, Гур’єв запропонував звезти до купи всі гармати та привести до
табору всіх коней. У цей час Кречетніков із своїми військами таємно
підійшов до Умані й став у Грековому лісі. Серед ночі Залізняк,
Гонта та старшина за невідомих обставин опинилися у шатрі Гур’єва
й виявилися скутими у кайдани.
Потім загули бойові труби й донські козаки, верхи, з оголеними
шаблями й криками “здавайтесь!” з усіх боків кинулися на сплячий
повстанський табір. Колії кинулися до гармат та коней, але вже було
пізно...130.
130

Голобуцький В. Максим Железняк. — М.: Соцекгиз, 1960. — 72 с. — Cтор. 55-56.
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Богу дякувати, ніч була темною й більшість товариства змогла
вислизнути з рук завзятих донців, але на ранок до трьох тисяч повстанців піймали та переодягли у новенькі кайдани. Під час того
“геройського” бою московські війська захопили 30 прапорів , 15 гармат, безліч зброї та заволоділи всіма трофеями повстанців. А їх було
чимало! До Умані із усім скарбом зійшлася вся шляхта від Дніпра
й далеко за Умань та всі юдеї тих просторів. Тікали ж вони не з пустими руками, а брали все найцінніше! Не судилося їм те втримати,
не згодилося воно й повстанцям... Навіть польських коней і волів
погнали на схід... А натомість поляками полишили закутих І. Гонту,
С. Шила та тисячі козаків...
З точки зору права, то російські урядники чинили цілком грамотно. Російських підданих (запорожців) забрали на суд до Києва,
а решту, польських підданих, віддали на розтерзання осмілілій
шляхті, отцям єзуїтам на поталу! Та чи тільки їх? Весь люд від
Дніпра до Умані вчора радів звільненню, а з відходом російських
частин опинився беззахисним перед помстою шляхти... Як карали,
кого і де, читайте у Коденській книзі, а коли там і на своє прізвище,
ненароком натрапите, не лякайтесь... давно було... загоїлось.
26 червня вже датуються перші протоколи допитів учасників повстання... А Коліївщина триває! Ще повним ходом діють загони Семена
Неживого, Микити Швачки, Андрія Журби, Івана Бондаренка. 1/12
липня, під час переговорів із представниками полковника Ф. Чорби,
ув’язнили С. Неживого, 9/20 липня у бою із військами полковника
Протасова під селом Блощинці загинув Андрій Журба, того ж дня,
біля Богуслава, здався полковнику Брінку Микита Швачка. На Ілії,
20 липня/1серпня Іван Бондаренко з усім загоном із-за зради опинився в руках М. Ходкевича... Уманський сотник Панько Уласенко втік до
Ново-Сербії де був заарештований і отруївся131... Так, на кінець
липня 1768 року, московські війська ліквідували основні сили повстанців, що вийшли у травні із Максимом Залізняком із Холодного Яру.
На цьому повстання не скінчилося, ще довго шляхта оглядалась...
Коли вже доля повстання була вирішеною, імператриця відверто
відреклася від будь-якої підтримки цих подій. Та й чи були шанси
131

Храбан Г.Ю. З історії гайдамаччини // У.І.Ж. — 1968. — № 6. — С. 96 – 103. — Стор. 103.

55

Максим

Залізняк

на підтримку, особливо після розголосу про уманську різанину?
Хто те знає? Катерина ІІ у Маніфесті від 9 липня 1768 року до православного населення Правобережної України, в категоричній
формі заперечувалася причетність цариці до повстання. Вона називала повстанців “розбійниками, злодіями, бунтівниками спокою народу”. Особливо наголошувалося, що “... скрізь і до останнього таких
розбійників будуть переслідувати наші військові частини, а спійманих будуть віддавати найвищому судові для покарання, на яке заслуговують”132.
Звісно, для імперії поява Нової Гетманщини, з її вольностями,
користі не мала, гра велася на всю Польщу із Литвою разом, що та
Україна! Використавши повстання у своїх геополітичних цілях, не
захистивнши мирних мешканців і допустивши розгул конфедератів
до самої Медведівки, подавши надію на підтримку, зрештою, зрадили й віддали на поталу полякам тисячі повстанців...
Клеймити повстанців розбійниками радо бралися і москалі, і поляки... А як же інакше? Й Хмельницького інакше, як розбійником
ніхто б і не назвав, якби він не був ХМЕЛЬНИЦЬКИМ, а програв
першу-другу битву. Звісно, що логіка відома: програв — розбійник,
переміг — ясновельможний пан Гетьман!!! Та, в будь-якім випадку,
чи в праві ми, українці, назвати їх бандитами? Переконаний, що НІ!
То були герої, котрі власного життя не пошкодували за ідею української державності! Та й згадаймо ту пророчу мудрість:
За святую правду-волю
Розбойник не стане,
Не розкує закований
У ваші кайдани
Народ темний, не заріже
Лукавого сина,
Не розіб’є живе серце
За свою країну.
Тарас Шевченко, “Холодний Яр”

132
Гайдамацький рух на Україні в XVIII ст. Збірник документів. — К.: Наукова думка, 1970. —
658 с. — Стор. 378.
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ДОЛЯ МАКСИМА ЗАЛІЗНЯКА ПІСЛЯ АРЕШТУ
Важко зараз передати стан Максима Залізняка після такого ганебного знеславлення, після розуміння того, що сталося... Після допитів,
глуму та етапування Максим із 73-ма товаришами-запорожцями
8/19 липня опинився у Києві. В’їздив він до стольного граду Русі не
на коні, як його славетний попередник Богдан Хмельницький, а пішки,
у обтріпаній одежині, в гурті закутих у ланцюги невільників... Гримлять кайданами полонені, повільно рухаючись до печерської в’язниці, а юрби збігаються подивитися на тих легендарних коліїв...
Чи був серед них Максим Залізняк? Хотілося б вірити тим побіжним свідченням, що йому вдалося втекти від теплих московських обіймів і ще погуляти степами... Хочеться вірити, що в Києві
судили підставного козака, що боялися звітувати про втрату очільника повстання, що зробили театр.
Навіть сумнозвісний маніфест Катерини ІІ (“Чорна грамота”) від
9 липня 1768 року гласив, що у разі покаяння та “участия в поимке
зачинщиков”133 буде помилування. Тобто, всі організатори не були
схопленими. Враховуючи прагнення примирення з Туреччиною та
Польщею, російська влада намагалася показово скарати винуватців
і всіляко від них відцуратися. Тож, це й породжувало припущення
про можливість підставного “Залізняка”.
У ранній польській історіографії про Коліївщину відомості про
долю Залізняка різнилися. Так, Рачиньський134 писав, що Залізняка
четвертовано у Львові; ходили чутки, що Залізняка, як і Гонту, посаджено на палю. Вероніка Кребсова у своїх мемуарах засвідчує, що
“в Умани Хмелевичу расказывали, что Железняк бежал, как только
взяли Гонту”135. Аполон Скальковський, у “Наезды гайдамакъ на
Западную Украину въ XVIII столетiи. 1733-1768” піддержує версію
про втечу Залізняка й підсилює її знайденими ним в запорозькому
133
Костомаров Н. Матеріалы для исторіи Коліивщины или резни 1768 г. // Кіевская старина. —
1882. — Т. ІІІ, август. — С. 297-321. — Стор. 298.
134
Raczynski E. Obraz Polakуw i Polski w XVIII wieku. – Poznan, 1842. — t. XV Bunt Hajdamakуw na Ukrainie r[oku] 1768 opisane przez Jana Lippomana i dwуch bezimiennych wyd. z
rekopisu przez Edwarda Raczy skiego. — Poznan , 1854. — s.146
135
Уманская резня (записки Вероники Кребс). Перевод с предисловием И.М.Рева. — К.: Типография С. Кульженко, 1879. — 36 с. — Стор. 28.
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архіві свідченнями запорожців про те, що вони бачили Залізняка
між повстанцями в липні-серпні 1768 р. Так, напр., полковник Бугогардовської паланки Мусій Головко подав, що він 27 червня/
8 липня 1768 р. зустрів на запорізько-польському пограниччі відділ
повстанців, і їхній командир сказав йому, що він є Максим Залізняк,
якого російські війська витиснули з Умані136. У вістках про бої коліївських повстанців із турецькими залогами в Голті і Балті 24 червня/
5 линня говорилося, що там брав участь сам Залізняк і російський
генерал-губернатор в Києві Воєйков, приймаючи ті вістки за правдиві, 2/13-го липня вислав кошовому листа, в якому писав: "При
Гарде 24 числа минувшаго перешли черезъ Бугъ реку до 30 чел. пешихъ і до 20 конныхъ Запорожскихъ казаковъ, кои в урочище Романковой, разстояниемъ от Голты в 15 верстахъ, расположились и
что главный начальникъ реченной Максим Железнякъ, низивающийся Полковникомъ, имеетъ при себе есаула с перначемъ, одну
хороговь и 8 прапоровъ."137.
Але виявлення у 1924 році протоколів допитів та ряду інших документів майже розвіяло ці сподівання.
У Києві тримали учасників Коліївщини у переповнених приміщеннях в нелюдських умовах. Шляхтич К. Хоєцький розповідав,
що там щоденно мерло по 5-8 ув’язнених, й при цьому трупів не виносили по кілька діб, лежали біля живих. Уцілілі гайдамаки були
засуджені до різних тяжких покарань. “Ми щоденно бачили, — пише
К. Хоєцький, — як виводили по кілька осіб, карали їх батогами, виривали ніздрі..., а потім відправляли на пожиттєве заслання”138.
Керівника Коліївщини Максима Залізняка, “яко главного нарушителя пограничной тишины”, як сказано в наказі, присудили до четвертування. Постановлялося “живова положить на колесо”. Але, потім
було змінено покарання й Залізнякові мали “бить кнутом, дать стоп’ятдесят ударов и, вырезав ему ноздри и поставя на лбу и на щеках указанные знаки, сослать в Нерчинск в каторжную работу вечно”139.
136

Цитата за Мірчук П. Вказана праця. — Стор. 225.
Скальковский А. Наезды гайдамакъ на Западную Украину въ XVIII столетiи. 1733-1768. —
Одеса, 1845. — 239 с. — Стор. 197-198.
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Але присуд виконали не в Києві, а демонстративно повезли Максима Залізняка та 70 запорожців аж на лівий берег Південного Бугу
до прикордонного форту “Орлик” (суч. місто Первомайськ). У ті
часи на злитті рік Синюхи, Кодими та Бугу сходилися кордони Війська
Запорізького, Туреччини та Польщі. І саме там відбувся збройний
конфлікт за участі уманських гайдамаків, що призвів до дипломатичної напруги між російською та османською імперіями. Прагнучи
продемонструвати небажання конфлікту, російська сторона 15/26
вересня організувала публічне катування керівників Коліївщини на
очах у поляків та турок. Екзекуцією керував бригадир Чортков, для
охорони була призначена спеціальна конвойна команда на чолі з поручником Жеронкіним, якій в окремому наказі було доручено суворо берегти кожного в’язня так, щоб і вдень, і вночі при кожному
в’язневі стояв із голою шаблею в руці московський солдат140. Там
засудженим нанесли визначену кількість ударів, виривали ніздрі та
ставли клейма на лобі. Після цього, їх закули в кайдани та повезли
до Москви, до “Розыскной експедиции” для подальшого етапування
на пожиттєву каторгу до Нерчинських рудників.
Полонені колії десь в душі надіялися на порятунок своїми побратимами. Та марно... Щойно “запахло смаленим” рештки повстанців
розтанули по лісах та байраках... Запорожці теж перевелися, скрізь
форпости... скрізь москалі... страшно... Страшно було і полякам,
коли їм віддали Гонту та тисячі повстанців. Вони не те, що боялися
страчувати Гонту в Умані, вони боялися там і на годину лишатися
без прикриття російського війська. Боячись “вітру з сучками”, поляки чимдуж гнали полонених до ближчого російського війська у
Сербах, де, не гаючи часу, й почали масові страти. Але не знайшлося
кому звільнити Івана Гонти. Не знайшлося сміливців звільнити й
Максима Залізняка, якого до пізньої осені водили Україною від
Умані до Києва, із Києва до берегів Бугу, а звідти до Москви.
Лишалося борцям за волю надіятися лише на свої власні сили.
1/12 листопада 1768 року, вже на шляху до Білгороду 51 козак під
орудою Максима Залізняка, біля слободи Котельви на Слобожанщині “... разбивъ караулъ, и виламавъ двери, и отбивъ у солдатъ
140
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десять ружей и у козаковъ копья и ружья сбежали”141. Але не судилося... У рапорті “о разискании збежавших из под стражи” від 19/30
грудня 1768 року далі зазначалося, що “изъ которыхъ колодниковъ
52-хъ человекъ Железнякъ с товарищи 33 человеки, да въ малоросийскомъ Полтавскомъ полку 2 человека пойманы, 16 человекъ за побегомъ ихъ не пойманы ... и ежели где усмотены будутъ и пойманы, то,
забивъ ихъ в колодки, прислать их подъ конвоемъ въ Киевскую губернскую канцелярию”142. Подальший шлях втікачів проліг далі на схід, до
Москви. За свідченнями Гаврила Державіна, Залізняк у 1769 році був
у Москві. У записках Г. Державіна говориться: “По приводе въ Москву
некоторыхъ изъ техъ разбойниковъ и главныхъ ихъ предводителей,
Железняка и Черняя, последний занемог, или притворился больнымъ, то до выздоровления посаженъ въ тотъ же сыскной приказъ,
где содержался Серебряков; и какъ они сидели в одномъ покое, то
между разговорами разсказалъ Черняй Серебрякову о награбленномъ съ его артеллю богатстве, а может быть и с прикрасою, что ямы
наполнены ими, покрытыя землею, серебряной посудой, и пушки
жемчугомъ и червонцами.143”. Державін не бачив повстанців особисто, він переказує за словами Серебрякова, кріпака свого двоюрідного брата, у якого Державін тоді мешкав144. Із того тексту ми
дізнаємоя, що Черняй настільки переконав Серебрякова у реальності швидкого збагачення, що той долучив родича Державіна, а той
“довольно значущихъ чиновныхъ людей изъ господъ сенатскихъ и
прочихъ благородныхъ людей, своихъ приятелей, чрезъ коихъ бы
высвободить Черняя и Серебрякова изъ тюрмы145”. З наступного
тексту дізнаємося, що втечу успішно організували й Черняй опинився на волі. Подальша його доля, звісно, невідома, але до Сибіру
він вже навряд чи потрапив. Якою була доля Залізняка після звільнення побратима і чи зміг той допомогти отаману — невідомо.
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Академік Сергій Максимов, повертаючись із Далекого Сходу,
мав завдання оглянути сибірські каторги та побут засланих туди
злочинців. На початку 1860-х рр. він побував і в Тобольських краях.
Як наслідок, він виклав результати дослідження у книзі “Сибирь и
каторга”, де містяться згадки про коліїв: “... Жители поражают всех
наивною простотою, патріархальностью и теперь въ новомъ поколеніи представляютъ смесь русских, тунгусов и запорожцевъ. То же
явление и на сибирской линии, населенной 138 запорожцами, присланными за участье в набегах Максима Железняка с Гонтою и
Швачкою. Гонту поляки четвертовали, Железняка судила Россія:
по наказании кнутом, его сослали в Сибирь. За ними шли все те, которые уцелели после ужаснаго польскаго суда въ Кодне, рубившаго
руки и ноги, вешавшаго, четвертовавшаго и пускавшаго ползать по
міру и внушать тем народу страх и повиновеніе”146. Далі С. Максимов також зазначає, що на тих 138 запорожцях, в силу скорої ліквідації Січі, закінчився вплив на життя Сибіру засланих за політичні
злочини “малоросів”. Але про самого Максима Залізняка у тих текстах не йдеться, а тому й не можемо вважати, що таку долю поселенця розділив Максим Залізняк. Відомо, що із Залізняком було
осуджено ще 222 повстанці й за невеликим вийнятком всі вони були
направлені до Сибіру, але на поселенні опинилося лише 138 осіб.
Решта померли від хвороб, етапів, побоїв, або втекли із заслання.
Григорій Храбан припускає, що Залізняк міг потрапити у Нерчинськ не на каторгу, а на поселення, але відразу зауважує, що
“...таке припущення суперечить документам, проте заслуговує пильного вивчення”147.
Перебування Залізняка на каторзі заперечують і свідчення запорожця Дмитра Поповича, про які згадує Володимир Голобуцький і
котрі зберігаються у фондах Російського державного архіву давніх
актів: “Запорожский козак Дмитрий Попович, проводивший агитацию уже после поражения восстания рассказывал, что в войсках Пугачева находился Максим Железняк”148. У іншій своїй праці щодо
146

Максимов С. Вказана праця. — Стор. 373.
Храбан Г.Ю. З історії гайдамаччини. // У.І.Ж. — 1968. — № 6. — С. 96-103.
Голобуцкий В. Запорожское козачество. — К., 1957. — 462 с. — Стор. 415.; РГАДА — Ф.6. —
Спр. 2455 — Арк. 4.

147
148

63

Максим

Залізняк

цього питання Володимир Голобуцький також зазначав, що “Более
того, во время восстания Пугачева среди народа ходила молва, что
в етом восстании принимает участие бывшый предводитель Колиивщины Максим Железняк”149.
Відсутність інформації про загибель Максима Залізняка породжувала віру в його могутність, додавала надії, що він ще колись повернеться й звільнить свій народ від окупанта! І він приходив...
Приходив у наївних надіях повстанців у ХІХ ст, коли ходили легенди про повернення із Сибіру Залізняка. Він повертався у часи
боротьби за українську державність після зречення царя Миколи
ІІ, приходив і пізніше і ще прийде, у разі потреби, у вигляді нових
борців за Україну!
Стосовно кваліфікації описуваних подій, то не можна погодитися із думками іноземців, які схильні зводити сенс Коліївщини до
уманської різанини та грабунків. Коліївщина була останнім в історії
України проявом національно-визвольної війни під керівництвом
запорізького козацтва. Ця війна була належно організованою та
спланованою. На заваді її реалізації стала підступна зрада поневолених царями одновірців.
Щодо жорстокості, проявленої обома сторонами конфлікту, то
варто нагадати читачеві, що то було ще пізнє Середньовіччя з притаманним для нього релігійним світоглядом та системою цінностей.
Вбивство “не правовірного” не вважалося гріхом: мусульмани не
мали гріха від вбивства християн чи юдеїв, католики — від вбивства
православного, юдея, чи мусульманина, православні — від вбивств
католиків, юдеїв та мусульман, а юдеї — від злочинів проти решти.
Я не виправдовую уманської різанини чи масових вбивств українців...
Але й не можу споглядати, як із героїв національно-визвольної війни
роблять кровожерливих злочинців. Хтозна, як могла скластися доля
повстання без уманської різанини, у разі прояву мудрості з боку керівників повстання й організації покарання, суду над кривдниками.
Та чи було те можливо, коли у місто ввірвалися розлючені люмпенізовані селяни, які вбачали винуватцями усіх своїх нещасть захисників того міста. То було ще “темне” Середньовіччя у відсталій Польщі...
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Незважаючи на короткий строк гетьманування, Максима
Залізняка слід включити до пантеону українських гетьманів поряд
із Богданом Хмельницьким, Петром Дорошенком, Івано Мазепою,
Павлом Полуботком.
Підсумовуючи, погоджуся, що можна було й ширше розкрити
повстання і самого Залізняка. Та “що пусте терти”!.. Що мав — поділився з Вами, дорогі читачі. На останок подякую ще Тарасові,
адже переконаний, що коли поставити на один бік терезів вплив на
людський загал самої Коліївщини, а на іншу шальку — поему Тараса
Шевченка “Гайдамаки”, то невідомо ще куди схилиться їх стрілка!
Тому й звершимо рядками Пророка:
...”Спочинь, батьку,
На чужому полі,
Бо на своїм нема місця,
Нема місця волі...
Спи, козаче, душа щира!
Хто-небудь згадає”.
(Тарас Шевченко, “Гайдамаки”

Так, повернулись гайдамаки, Залізняк і Гонта, через роки, з уст
Пророка, до кожної хати!..
Завершено 9 березня 2012 року, село Івківці.
P.S.
Навесні 2009 року у Івківцях, біля підніжжя погруддя Максима
Залізняка, місцеві школярі нагорнули символічну могилу та висадили чорнобривці. З метою вшанування пам’яті Максима Залізняка
із 2009 року проводиться щорічна наукова краєзнавча конференція
“Залізнякові читання”.
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ДОДАТКИ:
УМАНСЬКА РІЗАНИНА
(спогади Вероніки Кребс, у дівоцтві - Младанович)

Для більшої ясності моєї розповіді та для доказу її правдивості я розповім про деякі обставини, що передували описуваній мною події. Мій
батько, Младанович, втративши разом батька й матір, потрапив під опіку
й протекцію князя Дмитра Яблуновського, старости ковельського. Коли
він виріс та одружився, цей добрий пан дав йому рекомендаційного листа
до київського воєводи Потоцького. Завдяки тому листу, мого батька прийняв на службу Потоцький і 1757 року він став комісаром його українських володінь.
Було мені сім років, коли я вперше побачила, вартуючий мені в майбутньому стількох сліз, Умань. Виховання я отримала таке, яке у той час за
звичай давали шляхтянкам. Мене навчали бути чесною, набожною, роботящою. Хоча у той час було не багато шляхтянок, що вміли читати, писати
і рахувати, але мій батько, на стільки йому дозволяв час, навчав мене
цьому; він наказував мені вивчати на пам’ять не лише молитви та житія
святих, але й імена польських королів, і для цього у нас була книга з портретами цих королів. Читаючи її, не раз я плакала, дивлячись як миші їли
Попеля... Потім батько наказав мені вчити напам’ять тодішній щорічний
політичний календар й за ним я мала знати назви всіх царюючих у Європі
осіб, герби кожної держави, ордену й т.д.; стосовно нашого краю, то я мала
знати усіх сенаторів, головних сановників королівства та князівства
Литовського, потім – чиновників кожного воєводства та кожного повіту.
У Вінниці була пошта й туди їздив козак з Умані. Його повернення завжди
було для мене мало приємним, адже він привозив газету редактора
Лускуни і в ній я мала вивчати на пам’ять деякі фрагменти. Маю зізнатися,
що те зайняття для мене було цілковито не цікавим, оскільки црювання
Августа ІІІ минулося спокійно, а вибори Августа IV, хоча й були бурхливими, але без особливих заворушень. Лускуну, вочевидь, не цікавили події
за кордоном, а тому в газеті його містилися лише новини про в’їзди та виїзди знатних панів із столиці, весілля цих панів, хрестини та хвороби.
Невдовзі після нашого приїзду, в Умань почали з’являтися жителі воєводств Волинського, Подільського і Брацлавського з документами від воєводи Потоцького на села, надані їм в безплатне володіння до особливого
розпорядження воєводи; Імена усіх цих новоприбулих шляхтичів я теж
мала вивчати напам’ять. у той час наука ця мені була вкрай неприємною,
а зараз те може здасться декому смішним, що я оглохнувши на старості літ
більше знаю про чий-небудь рід, ніж деякі самі члени того роду.
Першою великою подією для мене був приїзд в Умань холмського Єпископа Рило для посвячення 150 попів в нові церкви Уманьщини; єпископ з
усією свитою жив у нас близько року. Другою подією був приїзд за розпоряд66
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женням воєводи для заснування колегіуму ксьондза Костецького. Він вкрай
швидко розпочав будівництво дерев’яного монастиря, костелу та школи.
То був період все більшого й більшого заселення Умані й Уманьщини;
тоді вже була збудована і велика дерев’яна ратуша, у котрій розміщувалися
турецька, грецька, московська і жидівська лавки. Нові власники маєтків
на Уманьщині із-за постійної загрози наїздів гайдамак, боялися жити у
своїх селах і будували свої будинки в Умані; у мій час таких будинків було
більше двадцяти.
Тепер починаю описувати уманських козаків, котрих було до двох тисяч.
Кли мій батько приїхав в Умань, він уже застав там полковника Обуха
(здається, то був шляхтич) й старшого сотника Гонту, селянина с. Розсішки.
Щорічно на Трійцю увесь козацький полк збирався в Умані для перевірки
та навчань. Зазвичай, козаки розташовувалися табором біля Грекового лісу
й самі ці зібрання тривали днів три. Уманські козаки всі були людьми видними й гарними; коні у них були добрі й у кожної двух сотень коні були
різної масті. Одяг козаків складався із жовтих жупанів, блакитних контушів та шароварів; шапки на головах були чорні з овчини із жовтим верхом;
потім червоний пояс, піка в руці, рушниця за плечима, пара пістолів за поясом та пара у сідлі. Вони були оперезані кількома “салатурками”, у котрих
зберігалися порох, дріб, кулі, кремінь і т. д.; збоку висів великий ріг, теж
для пороху. У простих козаків усі ці речі були оправлені жестю, у сотників
і особливо у Гонти, в срібло. Жупани на сотниках були жовті атласні, кунтуші із французького сукна були обшиті срібними галунами, а шапки були
бархатними. Одним словом, цей полк нічим не поступався будь-якому королівському полку. Козацьке військо формувалося наступним чином: три,
або чотири господарі утримували за свій рахунок одного козака й за це
вони були звільнені від усіх повинностей і платежів та отримували право
орати, сіяти, косити стільки, скільки їм заманеться.
В будинку моїх батьків була спеціальна кімната під назвою “команда”; у
ній зберігалися хоругви, знамена, котли й труби і біля неї стояла сторожа.
Коли полк збирався для перепису, то під спів дзвонів урочисто виносилися
військові знаки й попи благословляли їх; при цьому хорунжі тримали хоругви, а знамена – отамани й осавули. Під час цих зборів й полковник Обух
одягався як козаки.
На самому місці перепису козаки влаштовували ігри на конях і при
цьому вони так вправно виробляли різні штуки, що можна було подумати,
що лише благословення попів захищає їх від травм та смерті.
Після навчань сотники сідали за приготовані для них столи з наїдками, при
чому співалися різноманітні думи під акомпанемент бандур. Одного разу мій
батько почув, як в одному місці козаки співали думи про Хмельницького; Він
відразу покликав Обуха й попрохав раз і на завжди припинити виконання
подібних дум та все таки у 1768 році ця засторога ні чому не прислужилася.
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Щорічно змінюючись, 300 козаків ходили на стражу в Христинополь.
Мій батько вже був в Умані, як одного разу з цими козаками пішов до
Христинополя Гонта й повернувся з документом воєводи, що дозволяв йому
безплатно користуватися прибутками від села Розсішки. Через декілька
літ Гонта повторив цей похід й тоді воєвода надав йому в пожиттєве володіння село Осадівку.
Та й не дивно, що Гонта зумів сподобатись воєводі! Це був гарний, представницький мужчина й до того ж він не лише говорив, а й прекрасно писав
польською мовою, а виховання його було таким, що й зараз його можна
було б сприйняти за шляхтича.
У той час Умань був маленьким містом; По всьому периметру його оточував палісад (частокіл), у двох місцях якого було пророблено ворота, що
закривалися рогатками; у воротах стояло по дві гармати або мортири.
Був гарнізон із 600 осіб, що перебував під командою поручика Ленарта.
Цей гарнізон займав караули на воротах й біля кардегардії, котра була
дуже великою й постійно заповненою спійманими гайдамаками.
Наш будинок було обнесено другим палісадом із чотирма баштами, котрі
були такими великими, що влітку на верхньому поверсі міг розміститися
й працювати надісланий воєводою землемір Шафранський. Єпископ Рило
збільшив поля для попів і шафранський мав розпланувати їх. Сам Шафранський був уже не молодим чоловіком, що раніше служив у австрійському війську.
У межах міських укріплень не було води.; Шафранський наказав викопати криницю, там де тепер ратуша; джерела так і не знайшли, не дивлячись на глибину до 300 сажнів. Під час жахливої різні та криниця стала
гробом для багатьох мучеників, в тім числі й для моїх батьків, бабусі 88
років, тітки, деяких ще родичів.
На початку 1768 року у діях мого батька почала проглядатись якась таємничість. Я бачила, як до нього почали прибувати офіціалісти й посессори; я
бачила, що наслідком тих приїздів були постійні таємні переговори, наради,
а оскільки мені вже було 18 років й, завдячуючи старанням батька й тітки, я
не була дурою, як чимало з моїх ровесниць, то я, старанно придивляючись до
подій, помітила, що ночами неподалік від нас розташований магазин наповнювався сідлами, черпаками й т.д. Я зрозуміла, що це коїться за таємним
розпорядженням воєводи й дійсно у перших числах квітня у Шпиченці,
що у брацлавському воєводстві, у маєтку Радзивілів прибув Пулавський з
трьома синами й об’явив себе маршалом барської конфедерації, під стягами
віри і вольності. Він силою забрав у регіментаря Воронича частину народної
кавалерії й упродовж одного тижня до нього приєдналося 8 тисяч шляхти.
У травні почали з’являтись відомості про якогось Залізняка, котрий отримав благословення від ігумена Лебединського монастиря й підбурював
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до бунту селян на Смілянщині, у маєтках князя Яна Любомирського, воєводи брацлавського, а маєтки ті були на стільки ж великі, як і Уманьщина.
Чим далі, то чутки про Залізнякові злодіяння робилися загрозливішими, що
змусило мого батька наказати зібратися в Умані усьому козацькому полку. Я
бачила, як полк при повному параді, з полковником Обухом на чолі, присягав на ринку в Умані, у присутності трьох попів, на св. євангелії про вірність
своєму пану. Очевидно, що з найбільшою охотою присягав Гонта, старший
із трьох сотників того полку. (Хорунжі козацького полку були поляками,
а отамани, осавули, й ін. походили із селян. На утримання хорунжого йшло
6 господарів, котрі мали обробляти й засівати поля того шляхтича).
Після присяги увесь полк покинув Умань, завіряючи, що він йде знищувати розбійників Залізняка.
Жителі – шляхта й жиди – натовпами з’їздились до Умані. Упродовж
трьох днів наїхало стільки люду, що у місті більше не вистачало місця й
прибуваючі почали розташовуватися великим табором під Грековим лісом.
Із того табору приходили до мого батька кілька шляхтичів й повідомили
мого батька, що мають точні відомості про з’єднання за Звенигородкою
Гонти із Залізняком. Ті шляхтичі радили, як найскоріше, призвати Гонту
назад й відрубати йому голову.
– Я не можу того чинити; не тому, що Гонта в милості у пана, а тому, що
у мене немає точних доказів його вини. А взагалі, то я зараз пошлю до полковника Обуха, щоб той наказав сотнику явитися в Умань.
Упродовж цих днів табір під Грековим лісом все збільшувався.
На заклик батька Гонта з’явився з двома іншими сотниками й кількома
отаманами. Тоді мій батько у присутності великого натовпу як міщан, так
і з під Грекового лісу, почав говорити Гонті, що його звинувачують в переговорах із Залізняком. Гонта енергійно, навіть із сльозами на очах, спростовував всі звинувачення, наголошуючи на їх неправдивості й просив, щоб
обвинувач повторив те звинувачення в очі. По тому Гонта з товаришами
попросив щоб їх знову заприсягли на вірність й охорону панських маєтків
від Залізняка. Послали за попами й ті прийшли з хрестами та євангелієм
й знов відбулася присяга. Після тієї царемонії я чула розмову Гонти з батьком і, думаю, що кожен, почувши ті завіряння, подумав, що Гонта лише
про те й думає, як збільшити до себе добре ставлення воєводи.
Після виїзду Гонти з міста, упродовж чотирьох днів від полковника
Обуха не надходило жодних повідомлень, хоча його жінка й була в Умані.
А тим часом, табір під Грековим лісом все розростався.
Наше становище ускладнювалося. І ось, майже у той момент, як батько
хотів надсилати гінця до полковника Обуха, повідомили, що до міста наближається якесь військо. Шафранський побіг на своє вежу й дивлячись
у підзорну трубу радісно закричав:
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– Це йде пан Гонта з полком!
У місті піднялася суєта; за кілька хвилин Шафранський знову закричав:
– Йде інший, значно більший натовп у різноманітній одежі. Через
декілька хвилин, все дивлячись в трубу, він з горем крикнув: – Я бачу, як
Гонта по-дружньому вітається із керівником того натовпу; це їх керівник –
Залізняк!...
У слід за цими словами він збіг з башти й почав на швидкоруч приводити
до ладу ті дві гармати, що стояли у воротах, обернених до нового міста;
Ленарту він доручив турботу про інші ворота.
На всіх напав жахливий страх.
Гайдамаки у першу чергу напали на табір біля Грекового лісу, а всіх там
налічувалося близько восьми тисяч душ.
Із тих, що були у місті, одні бралися до зброї й готовилися до захисту, а інші,
за прикладом ксьондза Костецького та фарного вікарія, молилися і плакали.
Костецький, цей мученик, і фарний вікарій, узявши св. дари, ходили процесією вулицями Умані; ходили й ми разом із ними.
Захищати місто було нікому, оскільки увесь тодішній гарнізон складався
з 50 душ селян, з яких деякі відразу утекли. У той же час понад сто арештантів вибили двері в кардегардії, перебили стражу й з’єдналися з 50 козаками, котрі були в Умані у якості економічної прислуги, перескочили через
огорожу та пішли до Гонти.
Близько двох годин ходила процесія вулицями й ми не відступали від
неї ні на крок.
Упродовж тих жахливих годин до нас набігла сила народу із передмістя
Турок.
Води, для задоволення спраги у місті не було і краплі й, саме тому, не
один випив через міру вина, вишнівки й тому подібного. Завдяки цьому,
число захисників зменшилося, а тим часом селяни сходилися до стін Умані
для підрубування дерев’яних укріплень міста.
Шафранський з усіх сил намагався скрізь поспіти. Він роздав рушниці
євреям, щоб ті, крізь огорожу відстрілювалися від селян. Пригадую, як
йдучи за процесією, я бачила жидів з обпаленими бородами і пейсами,
жваво стріляючими, захищаючими.
Я можу сказати, що лише одні жиди й захищались...
Найсильніше гайдамаки нападали на ворота, але там їх знешкоджували
пострілами з гармат. Зрештою, коли було витрачено всю шрапнель, заготовлену для захисту від гайдамацьких нападів, Шафранський сказав
моєму батькові, що немає іншої надії на порятунок, окрім побачення батька
з Гонтою. Шафранський радив батькові вийти із новогородських воріт й
вимагати побачення з Гонтою, а щоб слова батька були переконливішими,
він, Шафранський, візьме до рук підпаленого фітіля й ніби наміриться цілити в Гонту, а батько мій буде його стримувати.
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Щойно у місті довідались, що нічим захищатись, то відразу здійнявся
жахливий плач, крик і жах. Одні бігли за ксьондзом Костецьким до базиліанського монастиря, інші в фарний; до цих останніх належала і я з
матір’ю, бабусею, тіткою, братом та всім сімейством...
Аж тут вбігає до нас батько й каже:
– Я був біля воріт; я говорив з Гонтою; Покладемось на Божий захист,
оскільки ми маємо померти.
Легко собі уявити наше становище.
Костел було битком забито.
Невдовзі до костелу вбігло декілька уманських козаків й захопили мого
батька, наказуючи, всій його рідні йти слідом. Нас вивели на ганок. Перед
дверима стояв Гонта з двома сотниками. Я стала біля батька й тому добре
чула й пам’ятаю їх розмову. Батько казав Гонті:
– Пан Гонта! Багато милості ти маєш від нашого пана; поміркуй,
стільки ти отримаєш від нього нових ласк і добра, якщо захистиш його
маєтності.
Що саме відповів йому на це Гонта, я не чула; але до цього часу пам’ятаю
його розбійницький погляд.
Мій батько, звертаючись до другого сотника, крикнув:
– Пан Ярема, спаси нас!
Ярема, дивлячись на нього, з сльозами відповідав:
– Хай вас Бог спасе, а я не можу.
Тоді батько, обернувшись до мене, надів на мене ікону Божої матері,
котру завжди носив сам й сказав:
– Вероніка! Це все, що я можу тобі дати; пам’ятай, що цей образ дав мені
твій прадід.
Він вийняв з кармана торбинку, де було кілька сотень дукатів й поклав
її до мого карману.
Гонта закричав:
– Візьміть комісара й всю його рідню!
При страшних криках жертв і злобних лайках розбійників, схопили
мого батька, маму, бабусю й тітку і вивели за ворота костелу. Мене якийсь
козак вдарив пікою в бік і я впала з думкою, що вже більше жити не
буду; та, правду кажучи, я й сама бажала смерті. Козак, котрий мене
вдарив, схопив мене за коси, підняв, вийняв з кармана покладену батьком
торбинку й поволік мене до того двору, де ми жили раніше.
Нас було багато.
Йдучи, ми переступали через трупи та конаючих.
З того часу я вже не бачила нікого із своїх рідних, окрім брата й тітки,
котра колись разом із батьком мене вчила.
Коли нас привели у двір, я побачила, що наш будинок цілковито розграбовано та розламано.
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Серед плачу, крику та вбивств прискакав якийсь козак і наказав, щоб нас
вели до церкви хреститись. У натовпі було й чимало жидівок. Вислухавши
таке розпорядження, моя тітка впала навколішки, здійняла до гори руки й
голосно змолилася:
– Господи, дай мені вмерти у тій вірі, у якій народилась!
Ледве вона встигла це вимовити, як підбіг селянин (здається, то був наш
сторож) й ударом сокири розрубав її голову навпіл.
Після цього жахливого для мене видовища, усіх нас повели до церкви
Св. Михайла, щоб там охрестити. Старий, сивий як місяць священик тієї
церкви стояв на порозі, обливаючись слізьми й коли козаки наказали йому
хрестити, він запитав:
– А де ж куми?
– Куми? Кумами будуть пан Гонта і пан Залізняк.
Тоді той добрий старий виголосив над нами молитву та окропив святою
водою. Звідси нас повели а кардегардію, з котрої втекли арештанти.
Йдучи туди ми ступали по трупах. Я бачила, як бочки з водою, приготовані для гасіння пожеж, були наповнені кров’ю від частого полоскання в
них пік, сокир та ножів.
Коли ми прийшли в кордегардію, то нас виявилось стільки, що ми тісно
стояли одна біля одної.
Якийсь шляхтич, переодягнений по-козацькому, втиснувся серед нас і,
добравшись до мене й мого брата шепнув мені на вухо:
– Я бачив, як за наказом Гонти були вбиті перед ратушею ваші батьки,
бабуся, тітка і її чоловік.
Почувши цю звістку, я хотіла зірвати пов’язку, накладену на мою рану,
зійти кров’ю й померти, але в тісноті я не могла зняти шнурівки: мені заважали дістатись до рани грубі кості корсету.
Цілу годину простояли ми в кордегардії, прислухаючись до лунаючих на
вулиці криків. Тих, хто стояв ближче до виходу, витягнули на вулицю й
убили; їх крики й моління лунали по всій кордегардії.
Так минула ніч.
Нам здавалось, що дня вже ніколи й не буде.
Наступного дня, близько опівдня, до нас увійшло декілька козаків та
сказали:
– Наказав пан Гонта вивести комісарових дітей.
Я, у переконанні, що нас ведуть страчувати, доручила себе та брата Богові.
Вийшовши до двору, я побачила на конях двох вершників - Залізняка й
Гонту. Двоє селян цілували їх ноги й просили віддати їм комісарових дітей.
Залізняк придивлявся до нас кілька хвилин. Я пригадую його обличчя;
судячи з усього, то був звичайний розбійник.
Гонта не дивився на нас.
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Декілька хвилин добрі селяни цілували ноги Залізняка й Гонти, говорячи:
– Подаруйте нам комісарових дітей!
Зрештою, Гонта голосно сказав:
– Беріть їх до дідька!
Тоді нас посадили на воза запряженого трьома добрими кіньми й ми поскакали щосили.
У той час я абсолютно не розуміла, що на нас чекало. Щойно ми минули
розбійницький тил біля Грекового лісу, їздовий притримав коней сказав нам:
– Не бійтеся; я осадчий із с. Оситна; ми випросили вас, щоб хоч вас двох
врятувати від смерті.
Потім він сказав, що й інший наш брат живий. Його мамка-годувальниця
була родом із Оситної, туди вона й утікла разом з піврічним дитям.
Приїхавши до Оситної, ці добрі люди переодягли нас у свою одежу й відвели нас в очерети та добре про нас піклувалися. Можна собі уявити, як
ми провели ту ніч.
Рано-вранці до нас приїхав осадчий, приніс нам поїсти і дав нам двоє грабель,
запрошуючи на свій сінокіс, нібито гребців. Село Оситна було в посессії у мого
батька, котрому вступив її подільський шляхтич Городецький, а він не платив
за неї поміщику нічого. У такому становищі ми провели 14 днів, ночуючи
в очеретах; день проводили ми або на сінокосі, або в якому-небудь сараї.
Мій батько, окрім Кошової, яку тримав в посессії, й урочища на 24-літній
слободі, орендував ще кілька сіл у шляхтичів, котрим давав ці села безплатно Потоцький. Доглядачем цих оренд був Хмілевич. Дізнавшись, що
ми в Оситній, він прийшов до нас, переодягнувшись в селянську одежу.
Від нього ми дізналися, що розбійники піймані князем Кречетніковим; він
сам бачив Гонту, закутого в кадани. Хмілевич спільно з осадчим та кількома селянами, відвів нас до панського будинку, туди вже привели мамку
з нещасним немовлям. На цьому подвір’ї було вбито блукаючими гайдамаками якогось економа Маєвського з жінкою й трьома дітьми; тому осадчий і тримав нас у такій конспірації.
В оситній жоден селянин не приєднався до гайдамак. Через 6 днів після
цього, приїхав до нас якийсь старий гусарський полковник, серб, котрий,
дивлячись на нас трьох, плакав гіркими слізьми. Бачачи, що Хмілевич вже
не хлопчик, а людина розсудлива, він сказав йому:
– Я пришлю за цими сиротами й дам їм квартиру в Умані. Наступного
дня він прислав за нами карету із старим дворецьким. Я не хотіла їхати,
щоб не бачити жахливої для мене Умані, але Хмілевич та Осадчий радили
мені не противитись цьому. Нас забрали й перевезли до передмістя, котре
було з боку Бабанки. Я пам’ятаю, що будинок, де нас розмістили був на
правому боці. Я ще раніше знала власника цього будинку: він готував золотий пісок для листів і часто приносив його моєму батьку; ймовірно, в
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наслідок цього його й прозвали золотарником. Ми вже застали там кухаря
й провізію. Хмілевич лишився із нами, а осадчий повернувся додому,
обіцяючи частенько до нас навідуватися. Прощаючись з ним, я ледь не
втратила свідомості від сліз та горя.
Наступного дня приїхав полковник, розмовляв з нами, заспокоював нас
і плакав разом з нами.
– Не турбуйтесь, говорив він нам, я вийду у відставку, заберу вас з собою,
відвезу в Петербург, імператриці; я маю потурбуватися про ваше щастя,
адже ви сироти, а тим більше - ви діти мого друга.
Я не пам’ятаю, щоб цей полковник бував коли у моїх батьків; бували
інші: Сич, Гикориця, а цього я не бачила жодного разу. Я пам’ятаю, що колись мій батько їздив по Уманьщині по службових обов’язках. Найдальше,
він засиджувався в Торговиці.
Кожен, хто займався вивченням країни, знає, що там, де тепер поселення
й Херсонська губернія, раніше була Ново-Сербія. Серби, що її заселили,
належали до партії Текелії, котрий хотів звільнити угорське королівство
від австрійського володарювання; переможений, він втік до Стамбулу.
Його партизани розбіглися в пошуках порятунку та прихистку. Декілька
тисяч цих втікачів знайшли захист і заступництво Росії.
Упродовж кількох днів сумного життя у золотарника, я прислухалася до
розповідей про ті жахливі події, що відбулися в Умані. З числа нещасних
недобитків до нас доволі часто приходили перевдягнені у селянську одіж
ректор уманських шкіл, чоловік вже не першої молодості й знайомий мені
посесор села Молодецьке Пєнтковський. Обое вони розповідали, що випадково роздобувши простий одяг та сокири, вони злилися з натовпом, що
підрубував укріплення фортеці. Пєнтковський бачив, як Шафранський,
коли нас вивели з костелу побіг на верх своєї вежі й довго там захищався,
стріляв по нападниках з рушниці. Він встиг убити трьох розбійників, перш,
ніж його взяли з вежі, а коли його нарешті витягли звідти, то мучили самим
страхітливим чином.
Ксьондза Костецького, тримаючого в руках св. дари, вивели з костелу й
кілька козаків підняли на піки; й так тримали доти, доки він не сконав.
Пєнтковський і ректор, перевдягнені, ходили разом з натовпом, котрий
скрізь нишпорив, вишукуючи здобич. Він бачив також прихід князя Кречетнікова, розповідав, яким чином він знищив і забрав розбійників, котрих
було до 5 тисяч. Але цю розповідь я наведу нижче.
Через декілька днів добрий полковник прибув із сумною для нас новиною:
він отримав наказ рушити із своїм полком до бару для придушення
конфедератів. Через два дні він дійсно пішов разом з полком, обіцяючи
невдовзі повернутися, але я його більше не бачила.
Перед виїздом, він посадив мене з братом та Хмілевичем до свої карети
й повіз нас у табір до князя Кречетнікова.
74

Максим

Залізняк

Я добре пам’ятаю, що князь був уже в поважному віці.
Полковник провів нас до нього та розповів про наше горе; після його розповіді очі князя налилися слізьми. Взявши нас за руки, він повів нас до найближчої палатки й там я побачила, лежачого лицем до землі, Гонту, з цепами
на руках та ногах. Одягнений він був у форменний атласний жупан.
Князь штовхнув його палицею в голову. Гонта припіднявся.
Тоді князь, показуючи на нас сказав:
- Поглянь на цих нещасних сиріт!
Гонта з хвилину дивився на нас, потім відвернувся й крикнув:
- Та ну їх до дідька! й знову увіткнувся лобом у землю.
Вийшовши з палатки, полковник просив князя, щоб той потурбувався
про нас на час його відсутності й дав нам яку-небудь одежу з награбованого.
Князь відразу покликав свого ад’ютанта й наказав відвести нас на площу,
де раніше стояв розбійницький табір. Я побачила там декілька куп шляхетської та жидівської одежі; була там і церковна.
Ходячи між тими купами, я побачила одіяло та шубу моєї матері та портрет мого діда. Я попросила щоб мені віддали їх; Ад’ютант відразу виконав моє прохання. Крім того додав ще якийсь одяг, для мене жупан, для
брата шапку й пояс Хмілевичу.
По правді кажучи, ми не дуже радо брали, ці, облиті кров’ю речі.
Наступного дня полковник із слізьми на очах розпрощався з нами, наказавши, щоб два полковники ходили до нас на стражу, щоб захистити нас
на випадок небезпеки.
По тому від’їзді приїхав осадчий з Оситної й порадив нам переїхати до
нього. Так ми й зробили.
Осадчий та інші селяни щоденно їздили в Умань на розвідку, вернувшись
одного разу, вони сказали нам, що прийшов регіментарь Стемпковський з
кавалерією. Князь Кречетніков віддав йому Гонту й усіх розбійників, а здобич забрав собі. Хмілевич поїхав до Умані щоб дізнатися про все детальніше, й для нього, як для поляка, то було легко зробити.
В Умані Хмілевичу розповідали, що Залізняк втік, як взяли Гонту; що полякам із здобичі нічого не дісталося, навіть з коней та волів; що більшість
розбійників утекла; що Стемковському віддали Гонту з двома тисячами його
товаришів; що Гонту хотіли стратити в Умані, але коли князь Кречетніков
пішов проти конфедератів, то вирішили його стратити в іншому місці. Боялися селян, в руках котрих ще були багато зброї й вони ймовірно б намагалися
відбити Гонту. Внаслідок цього всіх скутих гайдамаків забрали з Умані.
Чотири тижні ми не мали вістки про доброго полковника, й, нарешті довідались, що він загинув під Баром. Довелося нам поміркувати про наше майбуття. Осадчий запитав, чи маю я кого-небудь із родичів. І як маю, то як далеко? Я відповіла йому, що у мене є дядечко поблизу Проскурова. Тоді осадчий нагадав Хмілевичу, що мій батько хотів послати на продаж кілька возів з
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пшоном і салом, і що він отримає від батька трішки грошей для винайму
возів; ділі осадчий говорив, що хоч при пограбування маєтку з магазинів позабирали пшоно та сало, але він ручається, що селяни повернуть все назад.
І, дійсно, багато повіддавали.
Зібране пшоно заклали на три вози й середин кожного возу лишили
пустою, так, щоб там помістилася одна людина. Я сіла в один віз, брат – в
другий, а мамка з дитиною – до третього. Зверху вози вкрили лубом,
боячись, щоб нас не повбивали у дорозі. Як же здивувалися ми, коли приїхали до Ладижина й дізналися, що там в Грановщизні не було бунту та
вбивств. Чотириста грановських козаків та двісті ладижинських лишилися
вірними своїм панам. Та шляхта й жиди, що звідси втекли до Умані загинули абсолютно марно.
У закритих возах доїхали ми до самого Тульчина, а звідти до Брацлаву
їхали вже відкрито. Губернатором у Брацлаві був тоді Курцевич, котрий і
лишив нас у себе.
Хмілевич, написав дядькові про наше лихо, послав продавати наше сало
та пшоно.
У Курцевича я почула про бій під баром між росіянами та поляками, у
якому було вбито нашого доброго полковника. Там я чула й про те, як Кречетніков захопив розбійників. Ця розповідь була цілковито тотожна з тією,
що переказував мені Пєнтковський.
Як сама чула, так і тут розповім.
Князь Кречетніков, прийшовши під кінець різні, став з того боку, як їхати
з Грекового лісу до Війтківки. Побачивши, що у нього не достатньо війська,
щоб негайно атакувати розбійників, він дружньо прийняв прибулих до
нього Залізняка й Гонту з усіма старшинами. Десять днів обидва табори
мирно стояли поруч. В розбійницькому таборі постійно відбувалися гуляння, п’янки, крики та пісні під акомпанемент бандур. На одинадцятий
день князь отримав повідомлення, що з Києва їдуть донці й везуть багато
возів наповнених кайданами. Він відправився до Гонти й сказав йому, що
хоче познайомитися з його рідними. Гонта радо запросив князя й увесь
його штаб у Розсішки. Князь Кречетніков наказав, щоб його офіцери не
пили, а намагалися напоїти Гонту та його оточуючих. Поїхавши з Розсішок, перш за все князь, а потім вже його штаб і вся його ватага розбійників.
Гайдамаки, будучи дуже п’яними, скоро заснули. Тоді донці відігнали їх
коней, почали ловити розбійників та заковувати в кайдани.
Ніч була темною й у наслідок цього багато злодіїв втекло.
Захоплено було лише дві тисячі й передано регіментарю Стемпковському.
Стемпковський був призначений регіментарем замість Воронича, у котрого Пулавський в Лисянці забрав кавалерію. Я не знаю, чи сам Воронич
відмовився від регіментарства, чи його в нього забрали, лише в Варшаві
регрегіментарство дали бригадиру Стемпковському. Про себе скажу лиш
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те, що прибувши до дядька, ми застали його хворим: у нього згорів будинок
й від страху його розбив параліч.
Наприкінці 1768 року я вже була в Христополі у Потоцької, жінки воєводи київського. Мій старший брат був відданий до школи піарів. Ймовірно,
йому було не особливо добре там, якщо він дав себе вмовити лишитися
ксьондзом у піарів.
Минуло чимало років після того жахливого року. Я була вже заміжньою.
Я бачила будівництво великих кам’яних будівель в Тульчині, бачила поспішність, з якою велося їх спорудження; бачила регімент, що формувався
на рахунок Потоцького. Потоцький був тоді регіментарієм української партії та артилерії. Тульчин починав робитись багатолюдним. Король Понятовський гостював у ньому три дні. Звідусіль з’їздилася шляхта вітати
короля, зібралися тоді й чимало знайомих.
Тут, між іншим, я мала радість познайомитися з бригадиром Гольєвським. Він часто відвідував нас і полюбляв спілкуватися зі мною, оскільки
я була однією із уманських сиріт. У час жахливої катастрофи Гольєвський
служив у народній кавалерії й був при Стемпковському, коли тому віддавали Гонту. Він хотів і від мене почути деталі сумних для мене подій.
У своїх розповідях Гольєвський продовжував те, про що я говорила вище.
Він казав, що Стемпковський хотів карати Гонту на місці його злодіяння.
Але, оскільки при ньому було лише 400 осіб кавалерії, то він побоявся селян,
котрих в одну хвилину могло зібратися декілька тисяч. У наслідок цього,
забравши дві тисячі закутих розбійників, він ступив з ними до Могильова.
Всю здобич – коні, воли, гроші, майно – забрали собі росіяни.
В Сербах, розповідав Гольєвський, зупинилися, щоб стратити Гонту та деяких із того товариства. Там стояв із загоном російський полковник Шишков.
Було вирішено, щоб з Гонти живцем різати смуги шкіри, потім четвертувати.
Коли кат приступив до страти, Гонта у відчаї закричав:
– Чому тут немає Залізняка та його указу!
Підбігло два солдати й забили йому рота землею.
Так загинув той бродяга, а разом з ним загинуло ще кілька тисяч, хто від
меча, хто від шибениці.
Потім до Степковсьго ще підійшла кавалерія та якийсь регімент із Кам’янця;
Між ними розділили решту розбійників. Одних із гайдамак відвели на Поділля, інших на Волинь.
По дорозі у кожному місці страчували їх по декілька.
Регіментар Стемпковський пішов до Лебедина щоб покарати ігумена за
дане ним Залізняку благословення. На його думку, й там слід було діяти
обережно. Селяни Смілянщини розпочали збиратися в гурти й сходитись
до Лебедина.
Стемпковський мав чекати, доки не привезли чотирьох гармат та зброю
із Лисянки.
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Війська вже мали увійти в монастир, коли їм на зустріч вийшов ігумен.
Два ченці несли за ним на блюді три тисячі червінців у подарунок Стемпковському.
Ігумен дав регіментарю поцілувати хреста і євангеліє.
Солдати, в один момент, вкопали три загострені стовпи й не звертаючи
уваги на слова регіментаря й поручиків, схопили ігумена й двох цього асистентів і живцем посадили їх на кілки.
Монастир було розграбовано. Стемпковський набрав тоді багато й грошей, і срібла, й іншої здобичі.
Із бувших там кількох десятків ченців, одні повтікали, інших було вбито.
Багато, мабуть, знають, що ті три кілки, на котрих сконали ігумен та два ченці
до останнього часу, з невідомої причини, стояли не рушеними. Можливо, ченці
спеціально їх зберегли на спомин про тиранію поляків над їх ігуменом.
Незнаючим, здається, не буде зайвим розповісти до якого типу людей належали ті гайдамаки, що так прославилися своїми набігами та грабунками й
котрих уманські козаки ловили, відбирали здобич і саджали до уманської
кардегардію. Вони жили у тому місці, де Дніпро наближається до гирла, а оскільки там є кам’яні пороги, то й місця ті називають Запоріжжям, або Січчю.
Було там запорожців кілька тисяч.
Поміж них не було жодної жінки: такий був вже у них звичай; вони ділилися на коші й кожен керівник коша звався кошовим. Жили вони в куренях Зайняттям їх було випасання великих табунів коней, ловля риби, її
соління, виготовлення сиру та риб’ячого жиру.
Деякі поляки, особливо молодь, їздили до них купувати коней. Повернувшись вони розповідали, як їх добре приймав кошовий. Ці запорожці
приходили в Умань на ярмарку на св. Івана.
Вони привозили багацько возів з величезною рибою різного роду, з
сіллю, сиром, визигою та риб’ячим жиром. Продаючи товар вони довго веселилися в Умані. Одежа їх складалася із коротких жупанів, зшитих з телячої шкіри й підшитих іноді дуже багатими тканинами.
Я пам’ятаю, що на підкладці одного з прибулих запорожців було шито
“Jesus”; мій батько, після довгих зусиль, наполіг на тому, що запорожець
продав йому ту підкладку. Ймовірно, вона належала до майна, награбованого в якім костелі.
У час царювання Катерини ІІ, запорожці були переведені на Кубань, на
східний берег Чорного моря, й ними було збільшено число чорноморців.
У 1817 році я сама переконалася в тому, що серед запорожців були жителі
різних країн. У одному селі я знала селянина, на прізвище Ангельчик. На моїй
пам’яті він доводив по судах, що його не правомірно записали до селян. Він
мені особисто показував документи, надані його дідам старим князем Любомирським. У них князь Любомирський говорить, що він дає безкоштовно
землю англійцю, що прибув із Запоріжжя й бажає жити мирно й т.д.
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Славний гайдамака Савва був валах Саво, котрий одного разу прийшов
з своїм товаришем до Немирова, застав там тодішнього немирівського поміщика, гетьмана Потоцького. Гетьман зволів бачити Савву, довго з ним
розмовляв й, зрештою, вговорив полишити розбійницьке життя. Від дав
йому житло у селі Рубані. Оселившись там, Савва одружився. Знаючи про
всі гайдамацькі схрони, він із гетьманськими козаками, ловив їх. Як наслідок, гайдамаки дізналися хто керує гетьманськими козаками, увірвалися
в Рубані й вбили Савву. Його жінка з малим сином утекла. Селяни до цих
пір співають пісню про Савву. У 1790-му році нащадкові того Савви сейм
надав дворянство та землю в Чигиринському старостві.
Цими словами закінчуються спогади Вероніки Кребс.
/Українською переклав Лавріненко Н. за: Уманская резня (записки Вероники
Кребс). Перевод с предисловием И.М.Рева. — Киев: Типография С.В. Кульженко,
Маложитомирская улица. — 1879. — 36 с.

Письмо запорожскаго атамана, уманскаго куреня, Семена Неживого
къ гусарскаго полка командиру Федору Чорбе, 21 іюня 1768 г.
Высокородный и высокопочтенний г-нъ полковникъ, правящій командою, нашъ всегдашній благодетель.
Поневажъ въ польской области показалося немалое разореніе, яко и въ.
старостве чигиринскомъ отъ году 1766-го огъ уніатъ, которые уніаты народу христіанскому великіе беды и разоренія делали, при томъ-же разореніи, священниковъ благочестивых словившы, головы, бороды и усы
обстригали и тиранско мучили не токмо свящевникамъ и монахомъ тое делали, но и народу христіанскому, и еще войкво конфедерацкое, въ Украину
спровадивши, хотели народъ, христіанскій мучити, яко в городе Каневе
отъ козакъ отобравши ружья хотели (ихъ) смертью казнить. Я, Семен Неживий, атаманъ куринный уманскій, видячи кривду народа православнаго,
собравши козаковъ, вооружился и техъ конфедератовъ, зъ Украины отогналъ, а некоторых ляховъ и жидов смерти предалъ. Теперича содержусь
въ Медведовце со всею своєю командою и ожидаю отъ вашего высокородія
милостивой резолюцій: что мне впредь поступать; поневажъ со всею своєю
командою народу христіанскому никакой обиды не ділалъ и которые города доставалъ, и те города подписалися, при которомъ письме до вашего
высокородія для разсмотренія и предоставляю. В. в-дія покорный слуга,
атаманъ куреня уманскаго Семенъ Неживый со всем своимъ товариствомь.
Іюня 21 дня, 1768 г. зъ Медведовки.
// Кіевская старина. — 1882. — С. 313-314.
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1768 году, августв 9 дня просил присланого в кіевскую губернскую
канцелярію в государственной колеги иностранных дел от 24 июля сего
году указа пойманной в польской Украине гайдамакв оной Киеской
губернии канцелярии в присутствии допрашиван и показал:
Нестором его зовут, Иванов сын, по прозванию Литвиниченко, от роду
ему тритцать лет, родился он малоросийского Лубенского полку в селе Перекоповке, отец его находился в козацкой службе, и тому лет с восем он,
Литвиниченко зашел в Запорожскую Сечь и по желанию его записан в Канеквский курень в козаки; а в великий пост, сего году отлучился он из Сечи
ведомства запрожского в село Самару а от туда шел ведомства запорожского в урочище называемое лиман для ловли рыбы, и не доходя оного лиману сретившиеся на пути польського местечка Лысянки жители сказывали
ему и другому бывшему с ним товарищу Запорожскому козаку Дмитрию
Швыдкому что при польском Мотронинском монастыре якобы по указу
Запорожском козак Железняк которого называли там полковником и того
монастиря игумен собирают охочих запорожских и польських козаков для
недопущения поляков к разорению тамошних благочестивых монастырей
и церквей, по чему он с товарищем пошли в Польшу о троицина дня сего
году без ведома кошевого отамана и войсковой старшины, и нашед в
Польше оного Железняка с собранными козаками в польском селе Константинове к нему Железняку явились и по желанию их приняли к тем козакам кои при нем Железняке. От есаула Запорожского козака прозиваемого
Бурки слышал что оного Мотронинского монастиря игумен, имени его не
обявлял, изходатайствовал указ, чтоб оному Железняку собрать козаков і
не допустить поляков к разорению того Матроненского монастыря и прочих тамошних благочестивых монастырей и церквей, а из оного села Константинова оный Железняк повел тех козаков на польские места Корсунь,
Богуслав и Соколовку и следуя никаково в оных местечках грабительства
и смертного убийства не учинивши и поляков не видали, а как прибыли
под город Умань, то уманьский сотник прозиваемой Гонта с четырьмя
стами козаками вышед из уманского лесу к нашему Железняку побавлял,
яко он от уманских поляков выслан для того что российским войскам противиться не хочет и не пристает в согласие полякам и конфедератам, и что
при том он Гонта согласиля с оным Железняком для разорения того города
Умани и пошел с своими козаками вперед а по нем шли и оного Железняка
казаки и напав обще на оный город Умань разграбили і поляков и жидов
покололи при чем и он Литвинченко был и получил себе в добычь одну
лошадь серую которая отобрана у него оным Железняком, і будучи там
видел что убийство там полякам и жидам чинили уманские мужики дубем,
разграбленное ж ражное и деньги по собрании было при оном Железняке
у его старшине а сколько денег и какое именно имение было он обстоятельно показать не может, потому что в скоре по разграблении Умани по80
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сылан был в состоящую неподалеку от Умани польское село Соколовку с
тамошним соколовским жителем.
ЦДІА України у м. Києві. — Р.59, — Оп. 1, — од. Зб. 5520, — Арк. 65
/з оригіналу набрав Лавріненко Н./

Приказ кіевской губернской канцелярии о разысканіи бежавших
из под стражи на пути из Kіeвa в Белгород гайдамак с заметкою о
поимке уже 36 из бежавших, в том числе, и Максима Железняка.
1708 года, декабря 19.
1768 году, декабря 19 дня. По указу ей императорского величества Кіевская губернская канцелярия, слушав промемории из канцелярии новороссийской губернии, в которой объявлено, что из отправленной из оной
канцелярии за надлежащим конвоем для препровождения в Белгород 71
человека колодников, Максим Железняк с товарищи, согласясь с протчими 51 человеком, во время ночлегу ахтырской провинции в слободе Котельве, ноября 1 дня сего 1768 году, ночью, разбив караул, и выломав
двери, и отбив у солдат десять ружей и у козаков копья и ружья; из которых колодников 52-х человек Железняк с товарищи 33 человеки, да в малороссийском полтавском полку два человека пойманы, а 16 человек за
побегом их не пойманы и тою премемориею требуется о подтверждении,
куда надлежит, о присматривании и доимки, по показанным в приложенном при оной промемории списке приметам, оных беглых колодников, и,
если пойманы будут, о присылке оных в ту канцелярию новороссийской
губернии под караулом для отправления их в надлежащая места. Приказали: в кіевской магистрат, також в полицмейстерскую контору и на состоящие в киевской губернии главные пограничные форпосты послать
указы и при оных приложить с оного, присланного при промемории из
канцелярии новороссийской губернии бежавшим колодникам списка
копии, и велеть тех бежавших 16 человек колодников, по показанным в том
списке приметам, присматривать и ловить, и ежели где усмотрены и пойманы
будут, то, забив их в колодки, прислать под крепким караулом в кіевскую
губернскую канцелярию немедленно, и для ведома о том в оную канцелярию
повороссийской губернии сообщить промемориею. Наум Ск..., Василий
Флееров, секретарь Василей Чернявской. Подписано 20 декабря 1768 года.
// Кіевская старина. 1882 — Стор. 565-566

Свидетельство медведовцевь.
Благородному и достойно почтенному атаману войск низовыхь запорожскихъ Семену Нежывому куреня уманского оть мещанъ и козаковъ медведовских.
Сего 1768 г. месяца мая 18 числа въ польской области въ старостве чигринскомъ везде по городахъ и селахъ великое разореніе народу показалося
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отъ поляковъ, то-есть отъ конфедератовъ, которые то, пріехавши въ Жаботинъ войска четиреста пятдесять человекъ съ козаками и черезъ три дни
стоячи, ходили пяные по лесах и людей жаботинскихъ, которые позбегали
по лесахъ, ловили и, имущество отъ оныхъ отобравши, до полусмерти
кіями забивали, и скота рогатого зъ города Жаботина немалое число забрали. Которые-жъ то конфедераты, враги и непріятели Ея Императорскому Величеству и Короне польской, пріехавши сто человекъ у
Медведовку и стали вь замку и заразъ отъ козаковъ и клеяновъ списы и
оружья со всеми припасами отобрали и, недовольны темъ будучи, но еще
хотіли нашего пана полковника Квасковскаго взять съ собою до конфедераціи, но онъ ушолъ въ границу россійскую. И неотменное ихъ такое намереніе было, чтобъ пановъ и козаковъ сь собою забрать, а священниковъ,
греко-россійской православной веры и людей главныхъ и ктиторей мучити
смертно за благочестіе, и чтобъ привесть всехъ до присяги на верность конфедераціи. Но мы все правоверные христіане, не хотя своей присяги касовати благочестивой, но, верними быть (хотя) Ея Императорскому
Величеству, отъ ихъ конфедератовъ гордо бежали зъ домовъ своихъ по лесахъ, островахъ и на розныхъ местахъ непристойныхъ, скрывалися и чрезъ
тое гоненіе не единъ въ домахъ имущество потерявъ. И как бы сей атаман
войска Запорожскаго Семен Неживый, собравши команду козаков и вооруживши, оных конфедератов из Украины не отогнал, то бы оные поляки,
чтобъ похотели, то тобе и зделали съ вами. Понеже пановъ нашихъ и арендаровъ розогнали и не было за нами никакого обстоятеля; только сей атаманъ Семенъ Неживый сталъ за веру христіанскую и конфедератовъ
отогналъ зъ Украини и явися съ командою у Медведовку, грабителства и
обидм народу христіавскому не ділавъ нигде, но еще великое спомоществованіе отъ своевольцевъ; и какъ бы не онъ у насъ содержался, то бы до
сего времени великое кровопролитіе между народомъ было и имущества
били бы отъ насъ пограблены. Но только онъ отъ насъ громадъ требуетъ
харчей для войска, а грабительства не делаетъ И вь томъ мы ему атаману
Семену Неживому свидітельство (даемъ) и подписуемся руками своими
властными. Написуемъ кресты. Деялося сіе на уряде городовомъ въ Медведовке дня 1 іюля 1768 году.
Семенъ Рудь, атаманъ городовый +
Федоръ Латка, Василь Буханъ, Григ. Колесникъ, Авр. Гончаръ, Борисъ
Гончаръ, Симонъ Крамаръ, Уласъ Зобенко, Сем. Коваль. После каждаго
изъ этихъ йменъ слідуетъ знакъ +
Къ сему и целая громада медведовская.
// Кіевская старина. - 1882. - С. 313-314.
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