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Переклад та на основі науково-популярної літератури 

Данило Апостол — гетьман Лівобережної України (1727— 1734) 
 

В 1727 г., пять лет спустя после смерти гетмана И. 
Скоропадского, российский император Петр II разрешил 
выборы нового гетмана на Левобережной Украине. 
Малороссийская коллегия, с 1722 г. управлявшая этой 
территорией, была ликвидирована. Вопросы политической и 
экономической жизни Левобережья с подчинения Сената 
Российского государства перешли в Коллегию иностранных 
дел. 

Одной из главных причин, вызвавших изменения в 
политике российского правительства по Левобережной 
Украине, было обострение международной обстановки. В 
начале 1725 г. определилось разграничение политических 
сил в Западной Европе, в результате чего образовались два 
вражеских лагеря. 19 апреля 1725 г. Австрия и Испания 
объединились в Венский оборонительный союз, 
направленный прежде всего против Англии и Франции. В 
ответ эти страны, к которым присоединилась Пруссия, в 
Герренгаузене (близ Ганновера) подписали договор, 
оформив так называемый Ганноверский союз. 

Россия долгое время не присоединялась к созданным 
союзам. Только в июле 1726 г., заключив в Вене русско-
австрийский договор, она фактически вошла в австро-
испанский оборонный союз. Международная ситуация все 
больше обострялась. В Европе запахло войной. 

В связи со сложной международной обстановкой и 
образованием двух вражеских лагерей российское 
правительство было озабочено позицией Турции. 
Французская и английская дипломатия, которая стремилась 
к усложнению отношений России с этой страной, 
поддерживала турецкого султана в его агрессивных планах. 

Чувствуя неизбежность войны с Турцией, российское 
правительство приняло решение пойти на некоторые 
уступки казацкой старшине и населению Левобережной 
Украины, так как в предстоящей войне эта территория из-за 
своего географического положения должна играть важную 
роль. 

В начале 1726 г. этот вопрос рассматривался на 
заседании Верховного тайного совета Российской империи. 
Было принято решение, учитывая приближающуюся войну 
с Турцией, разрешить выборы гетмана. Налоги с населения 
Левобережной Украины планировалось передавать не в 
царскую казну, как раньше, а в военную казну, а также 
возобновить создание на этой территории собственных 
судебных органов и только дела по апелляциям 
рассматривать в Малороссийской коллегии. 

22 июля 1727 г. был опубликован указ российского 
императора Петра II о порядке выборов в Левобережной 
Украине гетмана и старшины. В соответствии с ним для 
проведения выборов был направлен тайный советник Ф. В. 
Наумов. Коллегия иностранных дел подготовила для него 
по этому вопросу специальную инструкцию. 

В инструкции отмечалось, что гетманом должен стать 
миргородский полковник Даниил Апостол "по старшинству 
и по заслугам, и ради имеющего его у них кредиту". 

У 1727 р., через п’ять років після смерті гетьмана І. 
Скоропадського, російський імператор Петро II дозволив 
вибори нового гетьмана на Лівобережній Україні. 
Малоросійська колегія, яка з 1722 р. управляла цією 
територією, була ліквідована. Питання політичного та 
економічного життя Лівобережжя з підпорядкування 
Сенату Російської держави перейшли до Колегії 
іноземних справ. 

Однією з головних причин, що викликали зміни у 
політиці російського уряду щодо Лівобережної України, 
було загострення міжнародної обстановки. На початку 
1725 р. визначилося розмежування політичних сил у 
Західній Європі, в результаті чого утворилися два 
ворожих табори. 19 квітня 1725 р. Австрія та Іспанія 
об’єдналися, у Віденський оборонний союз, спрямований 
насамперед проти Англії' та Франції. У відповідь ці 
країни, до яких приєдналася Прусія, у Герренгаузені 
(Поблизу Ганновера) підписали договір, оформивши так 
званий Ганноверський союз. 

Росія тривалий час не приєднувалася до утворених 
союзів. Тільки у липні 1726 р., уклавши у Відні 
російсько-австрійський договір, вона фактично увійшла 
до австро-іспанського оборонного союзу. Міжнародна 
ситуація дедалі більше загострювалася. В Європі запахло 
війною. 

У зв’язку із складною міжнародною обстановкою і 
утворенням двох ворожих таборів російський уряд був 
стурбований позицією Туреччини. Французька та 
англійська дипломатія, яка прагнула до ускладнення 
відносин Росії з цією країною, підтримувала турецького 
султана в його агресивних планах. 

Відчуваючи неминучість війни з Туреччиною, 
російський уряд, прийняв рішення піти на деякі поступки 
козацькій старшині і населенню Лівобережної України, 
бо у майбутній війні ця територія через своє, географічне 
положення мала відігравати важливу роль. 

На початку 1726 р. це питання розглядалося на 
засіданні Верховної таємної ради Російської імперії. Було 
ухвалене рішення, враховуючи наближення війни з 
Туреччиною, дозволити вибори гетьмана.  Податки з 
населення Лівобережної України планувалося передавати 
не у царську скарбницю, як раніше, а до військового 
скарбу, і також відновити створення на цій території 
власних судових органів і тільки справи по апеляціях 
розглядати у Малоросійській колегії. 

22 липня 1727 р. було опубліковано указ російського 
імператора Петра II про порядок виборів на 
Лівобережній Україні гетьмана і старшини. Відповідно 
до нього для проведення виборів був направлений 
таємний радник Ф. В. Наумов. Колегія іноземних справ 
підготувала для нього з цього питання спец інструкцію. 

В інструкції зазначалося, що гетьманом повинен 
стати миргородський полковник Данило Апостол "по 
старшинству и по заслугам и ради имеющего его у них 
кредиту". 
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Следовательно, на выборах гетмана Левобережной 
Украины сохранился только принцип выборности, а они 
были сведены к назначению лиц на эту должность царским 
правительством. На этот раз им стал миргородский 
полковник Даниил Апостол, которому исполнилось 73 года. 

Родился он 4 декабря 1654 в казацкой семье. Род 
Апостолов происходил из Молдавии (Валахии). Отец 
Даниила - Павел Ефремович Апостол, поселившись на 
Левобережной Украине, вступил в казацкое войско и вскоре 
занял в нем значительное положение. В 1658 г. он был уже 
сотником, а в 1659 – полковником Гадячского полка. В том 
же году П. Апостол одновременно исполнял обязанности 
наказного гетмана. В 1660 г. он возглавил как Гадячский, 
так и Миргородский полки. 

Заняв в казацком войске высокий пост полковника, 
который осуществлял на территории полка как военную, так 
и высшую административную власть, Павел Апостол, как и 
другие представители казачьей старшины, стремился к 
улучшению своего экономического положения. С этой 
целью он начал скупать земельные участки у казаков и 
крестьян сел Харьковцы, Хомутцы и Бакумовцы 
Миргородского полка. 

В 1682 г. должность миргородского полковника в 
молодом возрасте (28 лет) занял один из сыновей П. 
Апостола — Даниил. Военные действия русских войск 
конца XVII - начала XVIII в., в которых было задействовано 
казацкое войско, выявили его военные способности. Так, в 
1695 г., когда казаки приняли участие в походе русских 
войск под Азов, во время осады и штурма Ослам-городка, 
Тавани, а особенно г. Казы-Кермена миргородский 
полковник Д. Апостол, по свидетельству летописца, 
"знатную паче прочиих показывал храбрость". 

Участвовал он и в русско-шведской войне (1700—1721 
гг.), вошедшей в Историю под названием Северной. В 1701 
г. миргородский полковник был назначен наказным 
гетманом казачьих полков, направленных царским 
правительством на помощь русским войскам, сражавшимся 
со шведами в Прибалтике. В бою у поселения Эрестфер, к 
востоку от Чудского озера, украинские и русские войска 
одержали блестящую победу над шведским генералом 
Шлиппенбахом. В этом бою проявились незаурядные 
командирские способности Д. Апостола. Конечно, не все 
военные операции, в которых он участвовал, оканчивались 
победой. Так, в 1704 г., когда Д. Апостола во главе 
нескольких тысяч казаков в составе русских войск царь 
направил в распоряжение польского короля Августа II, 
союзника Петра I, русско-украинские войска понесли 
поражение и значительные потери. 

Несчастливым был и поход казачьих войск в 1706 г. во 
главе с миргородским полковником Апостолом и русскими 
войсками под руководством бригадира Неплюева в помощь 
переяславскому полковнику Мировичу, окруженному 
шведскими войсками в г. Ляховичи. Летописец, описывая 
эти события, отметил одну из причин поражения русско-
украинских войск. Когда войска приблизились к узкой 
плотине близ Клецка, по бокам которой было топкое 
болото, Д. Апостол посоветовал Неплееву проверить, нет ли 

Отже, на виборах гетьмана Лівобережної України 
зберігся тільки принцип виборності, а вони самі були 
зведені до призначення осіб на цю посаду царським 
урядом. На цей раз їм став миргородський полковник 
Данило Апостол, якому на той час виповнилося 73 роки. 

Народився він 4 грудня 1654 р. у козацькій сім’ї. Рід 
Апостолів походив з Молдавії (Валахії). Батько Данила 
— Павло Єфремович Апостол, поселившись на 
Лівобережній Україні, вступив до козацького війська і 
невдовзі зайняв у ньому значне становище. У 1658 р. він 
був уже сотником, а в 1659 — полковником Гадяцького 
полку. Того ж року П. Апостол водночас виконував 
обов’язки наказного гетьмана. В 1660 р. він очолив як 
Гадяцький, так і Миргородський полки. 

Зайнявши у козацькому війську високу посаду 
полковника, який здійснював на території полку як 
військову, так і вищу адміністративну владу, Павло 
Апостол, як і інші представники козацької старшини, 
прагнув до поліпшення свого економічного становища. З 
цією метою він почав скуповувати земельні ділянки у 
козаків та селян сіл Харківці, Хомутці та Бакумівці 
Миргородського полку. 

В 1682 р. посаду миргородського полковника у 
досить молодому віці (28 років) зайняв один із синів П. 
Апостола — Данило. Воєнні дії російських військ кінця 
XVII — початку XVIII ст., в яких було задіяне козацьке 
військо, виявили його військові здібності. Так, у 1695 р., 
коли козаки взяли участь у поході російських військ під 
Азов, під час осади ’і штурму Ослам-городка, Тавані, а 
особливо м. Кази-Кермена миргородський полковник Д. 
Апостол, за свідченням літописця, "знатную паче 
прочиих показывал храбрость". 

Брав він участь і в російсько-шведській війні 
(1700— 1721 рр.), що увійшла в Історію під назвою 
Північної. В 1701 р. миргородський полковник був 
призначений наказним гетьманом козацьких полків, 
направлених царським урядом на допомогу російським 
військам, які билися із шведами у Прибалтиці. В бою 
біля поселення Ерестфер, на схід від Чудського озера, 
українські та російські війська одержали блискучу 
перемогу над шведським генералом Шліппенбахом. У 
цьому бою проявилися неабиякі командирські здібності 
Д. Апостола. Звичайно, не всі воєнні операції, в яких він 
брав участь, закінчувалися перемогою. Так, у 1704 р., 
коли Д. Апостола на чолі кількох тисяч козаків у складі 
російських військ цар направив у розпорядження 
польського короля Августа II, союзника Петра І, 
російсько-українські війська зазнали поразки і втрат. 

Нещасливим був і похід козацьких військ у 1706 р. 
на чолі з миргородським полковником Апостолом і 
російських військ під керівництвом бригадира Неплюєва 
на допомогу переяславському полковнику Мировичу, 
оточеному шведськими військами у м. Ляховичі. 
Літописець, описуючи ці події, відзначив одну з причин 
поразки російсько-українських військ. Коли війська 
наблизились до вузької греблі біля Клецька, по боках 
якої було багнисте болото, Д. Апостол порадив 
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за плотиной шведских войск. Однако тот невзирая на совет 
и когда войска вступили на узкую дамбу, они попали в 
засаду. Многие из них погибли. "...Даниил Апостол, - 
сообщает летописец, - спешившись легко, в болото упал и 
копием оборонялся от шведов, выскочил к своему через 
силу войска, лая хорошо в глаза Неплюева, что своим 
нерадением много запропастил войска". 

Участие Д. Апостола в походах русских войск во главе 
украинских казаков, многие из которых заканчивалось их 
победой, проявленная им личная храбрость и знание 
военного дела свидетельствовали, что миргородский 
полковник был мужественным человеком и талантливым, 
опытным командиром. 

В ходе русско-шведской войны, 28 октября 1708 г. 
гетман Левобережной Украины И. С. Мазепа с некоторыми 
представителями казацкой старшины и 5-6-тысячным 
войском перешел на сторону шведского короля Карла XII. 
Среди казацкой старшины был и миргородский полковник 
Д. Апостол, знавший о намерении гетмана отделить 
Левобережную Украину от России и в этом вопросе был его 
единомышленником.  

Неплюєву перевірити, чи нема за греблею шведських 
військ. Однак той незважив на пораду і коли війська 
вступили на вузьку греблю, вони потрапили в засідку. 
Багато з них загинуло. "...Даниил Апостол, — повідомляє 
літописець,— спешившись легко, в болото впал и копием 
оборонялся от шведов, выскочил до своего через силу 
войска, ругаючи добре гаразд в глаза Неплюева, что 
своим нерадением много запропастил войска". 

Участь Д. Апостола в походах російських військ на 
чолі українських козаків, багато з яких закінчувалося їх 
перемогою, виявлена ним особиста хоробрість та знання 
військової справи свідчили, що миргородський 
полковник був мужньою людиною і талановитим, 
досвідченим командиром. 

У ході російсько-шведської війни, 28 жовтня 1708 р. 
гетьман Лівобережної України І. С. Мазепа з деякими 
представниками козацької старшини і 5—6-тисячним 
військом перейшов на бік шведського короля Карла XII. 
Серед козацької старшини був і миргородський 
полковник Д. Апостол, який знав про намір гетьмана 
відокремити Лівобережну Україну від Росії і в цьому 
питанні був його однодумцем. 

 
Однако 21 ноября 1708 г. он покинул И. Мазепу в 

шведском военном лагере и с большим трудом добрался до 
своего имения в г. Сорочинцы Полтавского полка, где 
стояла русская военная часть. Оттуда он написал письмо 
избранному гетманом вместо Мазепы И. И. Скоропадскому, 
в котором просил защиты от гнева и наказания русского 
царя. В письме он уверял Скоропадского, что попал в беду 
по незнанию дела и должен был повиноваться Мазепе. 

Такая же мотивация поступка Д. Апостола изложена и в 
казачьих летописях.  
Так, в летописи Самовидца отмечалось: "Полковник 
миргородский Даниил Апостол, страхом и лестию от 
Мазепы уведенный, последовал ему дочасно, /а как/ 
получил свободное и удобное себе время, тотчас от Мазепы 
тайно на пути отлучившись и отцуравшись его, в сторону 
государеву к великороссийскому войску прибегл..." 

Однако существуют документальные данные, 
опровергающие факт тайного бегства Д. Апостола из 
шведского лагеря. Известный дореволюционный историк Д. 
Н. Бантыш-Каменский опубликовал в сборнике документов 
к истории Украины два письма, написанные гетману И. 
Мазепе миргородским полковником Д. Апостолом и 
канцлером России графом Г. Головкиным 22 декабря 1708 г. 
из штаба царя в г. Лебеди. Из содержания писем следует, 
что Мазепа снова решил изменить свою политическую 
ориентацию и перейти от Карла XII на сторону Петра I. 
Поэтому для переговоров с царем он направил Д. Апостола. 
Сначала посланец гетмана вызвал недоверие царя, потому 
что никаких документов, подтверждающих эти намерения 
Мазепы, миргородский полковник не имел. Однако через 
некоторое время к царю прибыли еще два посланника от 
гетмана и тогда между Петром I и Д. Апостолом начались 
переговоры.  

Однак 21 листопада 1708 р. він покинув І. Мазепу у 
шведському військовому таборі і з великими 
труднощами добрався до свого маєтку в м. Сорочинці 
Полтавського полку, де стояла російська військова 
частина. Звідти він написав листа обраному гетьманом 
замість Мазепи І. І. Скоропадському, в якому просив 
захисту від гніву й кари російського царя. В листі він 
запевняв Скоропадського, що потрапив у халепу через 
незнання справи і мусив коритися Мазепі. 

Така ж мотивація вчинку Д. Апостола викладена і в 
козацьких літописах. Так, у літопису Самовидця 
зазначалося: "Полковник миргородский Даниил Апостол, 
страхом и лестию от Мазепы уведенный, последовал ему 
дочасно, /а как/ получил свободное и удобное себе время, 
тотчас от Мазепы тайно на пути отлучившись и 
отцуравшись его, в сторону государеву к 
великороссийскому войску прибегл..." 

Проте існують документальні дані, які спростовують 
факт таємної втечі Д. Апостола із шведського табору. 
Відомий дореволюційний історик Д. Н. Бантиш-
Каменський опублікував у збірнику документів до історії 
України два листи, написані гетьману І. Мазепі 
миргородським полковником Д. Апостолом і канцлером 
Росії графом Г. Головкіним 22 грудня 1708 р. із штабу 
царя у м. Лебедині14. Із змісту листів випливає, що 
Мазепа знову вирішив змінити свою політичну 
орієнтацію і перейти від Карла XII на бік Петра І. Тому 
для переговорів з царем він направив Д. Апостола. 
Спочатку посланець гетьмана викликав недовіру царя, бо 
ніяких документів, що засвідчили б ці наміри Мазепи, 
миргородський полковник не мав. Однак через деякий 
час до царя прибули ще два посланці від гетьмана і тоді 
між Петром І і Д. Апостолом почалися переговори.  
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Содержание основных вопросов, поднимавшихся во время 
них, в основном изложено в опубликованных письмах. Д. 
Апостол от имени И. Мазепы предложил царю захватить в 
плен и передать ему Карла XII или кого-нибудь из его 
приближенных лиц. За это Петр I обещал вернуть Мазепе 
все его права, положение и поместья. Гетман просил 
гарантий, которые бы подтвердили представители 
некоторых европейских дворов. Этот пункт был самым 
трудным при переговорах с царем, но и с ним пришли к 
согласию. Из писем неизвестно, каковы были мотивы такого 
поступка гетмана Мазепы. Возможно, потеряв веру в силу 
шведов, он желал примирения с царем. 

Некоторые исследователи скептически отнеслись к 
этим документам. Так, Б. Крупницкий, автор наиболее 
основательного труда о жизни и деятельности Д. Апостола, 
считал их достаточно сомнительными. По его мнению, 
"трудно поверить, как такой умный человек как Мазепа мог 
надеяться на полное извинение от царя после всего, что 
произошло". Относительно возвращения Апостола к царю, 
автор, ссылаясь на труд Адлерфельда, считал, что причиной 
тому был приказ Мазепы, который обязывал миргородского 
полковника забрать жену и детей в шведский военный 
лагерь. 

Однако мнение о сомнительности документов, 
опубликованных Д. Н. Бантишаменским, опровергнуто М. 
И. Костомаровым в исследовании о гетмане И. С. Мазепе. 
Историк излагает события, связанные с возвращением 
Апостола к царю на основе двух опубликованных писем, не 
имея никакого сомнения в их подлинности. Одно из них, 
письмо канцлера Г. Головкина, он приводит в исследовании 
полностью, ссылаясь на Архив иностранных дел. Таким 
образом, сомнения в действительности одного из двух 
писем, как видим, безосновательны. А поскольку в письме 
канцлера упоминается о письме Д. Апостола к И. Мазепе, то 
подтверждается и подлинность второго письма. 

Итак, переговоры Д. Апостола с царем способствовали 
согласованию условий перехода И. Мазепы к царю, что 
подтверждали оба письма. Однако, не получив никаких 
сведений от своих посланников и не зная, как к переговорам 
с ним отнесется царское правительство, Мазепа продолжал 
поиски выхода из затруднительного положения. 5 декабря 
1708 г. гетман направил роменского жителя Ф. Хлюса к 
польскому королю Станиславу Лещинскому с письмом, в 
котором просил его поспешить с войском для взаимной 
борьбы "против Москвы". Посланник Мазепы был задержан 
русскими солдатами, а письмо обнародовано гетманом И. 
Скоропадским.  
Конечно, после этого о переговорах Петра I и И. Мазепы не 
могло быть и речи. 

Д. Апостол остался в состоянии российских войск. Как 
и некоторым другим представителям казацкой старшины, 
покинувшим военный лагерь шведов во время объявления 
Петром I амнистии, Апостолу вернули должность 
миргородского полковника, имения, принадлежавшие ему 
раньше, и еще три деревни. Перейдя на сторону русского 
царя, Д. Апостол храбро сражался против шведских войск 
до победоносного окончания войны и подписания в 1721 г. 

Зміст основних питань, що порушувалися під час них, в 
основному викладений в опублікованих листах. Д. 
Апостол від імені І. Мазепи запропонував царю захопити 
у полон і передати йому Карла XII або когось з його 
наближених осіб. За це Петро І обіцяв повернути Мазепі 
усі його права, становище та маєтки. Гетьман просив 
гарантій, які підтвердили б представники деяких 
європейських дворів. Цей пункт був найважчим при 
переговорах з царем, але й з нього дійшли згоди. З листів 
невідомо, які були мотиви такого вчинку гетьмана 
Мазепи. Можливо, втративши віру у силу шведів, він 
бажав замирення з царем. 

Деякі дослідники скептично поставилися до цих 
документів. Так, Б. Крупницький, автор найбільш 
ґрунтовної праці про життя і діяльність Д. Апостола, 
вважав їх досить сумнівними. На його думку, "тяжко 
повірити, як така розумна людина як Мазепа могла 
сподіватися повного вибачення від царя після всього, що 
сталося". Щодо повернення Апостола до царя, автор, 
посилаючись на працю Адлерфельда, вважав, що 
причиною цього був наказ Мазепи, який зобов’язував 
миргородського полковника забрати дружину і дітей до 
шведського воєнного табору. 

Однак думка про сумнівність документів, 
опублікованих Д. Н. Бантишаменським, спростована М. 
І. Костомаровим у дослідженні про гетьмана І. С. 
Мазепу. Історик викладає події, пов’язані з поверненням 
Апостола до царя на основі двох опублікованих листів, 
не маючи ніякого сумніву щодо їх аутентичності. Один з 
них, лист канцлера Г. Головкіна, він наводить у 
дослідженні повністю, посилаючись на Архів іноземних 
справ. Таким чином, сумніви щодо дійсності одного з 
двох листів, як бачимо, безпідставні. А оскільки у листі 
канцлера згадується про лист Д. Апостола до І. Мазепи, 
то підтверджується і справжність другого листа. 

Отже, переговори Д. Апостола з царем сприяли 
погодженню умов переходу І. Мазепи до царя, що 
підтверджували обидва листи. Однак, не одержавши 
ніяких відомостей від своїх посланців і не знаючи, як до 
переговорів з ним поставиться царський уряд, Мазепа 
продовжував пошуки виходу із скрутного становища. 5 
грудня 1708 р. гетьман направив роменського жителя Ф. 
Хлюса до польського короля Станіслава Лєщинського з 
листом, в якому просив його поспішити з військом для 
взаємної боротьби "проти Москви". Посланця Мазепи 
було затримано російськими солдатами, а лист 
обнародувано гетьманом І. Скоропадським. Звичайно, 
після цього про переговори Петра І і І. Мазепи не могло 
бути й мови. 

Д. Апостол залишився у стані російських військ. Як і 
деяким іншим представникам козацької старшини, які 
покинули воєнний табір шведів під час оголошення 
Петром І амністії, Апостолу повернули посаду 
миргородського полковника, маєтки, що належали йому 
раніше, і ще три села. Перейшовши на бік російського 
царя, Апостол хоробро воював проти шведських військ 
до переможного закінчення війни і підписання у 1721 р. 
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Ништадского мирного договора. После окончания войны 
произошли изменения в политической жизни Левобережной 
Украины, внесшие свои коррективы и в его судьбу. 

Еще при жизни И. Скоропадского, ставшего гетманом 
после перехода И. Мазепы к шведам, российское 
правительство проводило политику на ограничение 
автономии Левобережной Украины. Важным шагом в этом 
направлении было создание осенью 1722 г. для управления 
ее территорией Малороссийской коллегии из шести русских 
офицеров во главе с бригадиром Вельяминовым. 

1722 г. умер гетман И. Скоропадский. На период до 
выборов наказным гетманом Левобережной Украины был 
назначен черниговский полковник Павел Полуботок. 
Представители казацкой старшины обратились к царю за 
разрешением на выборы гетмана. Претендентами на этот 
пост выступили двое: миргородский полковник Д. Апостол 
и черниговский полковник и приказный гетман П. 
Полуботок. Однако царское правительство, стремясь к 
постепенной ликвидации автономии Левобережной 
Украины, находило разные причины для отказа. 

Двоевластие, возникшее на этой территории (с одной 
стороны Малороссийская коллегия, представлявшая 
интересы российского правительства, а с другой — 
гетманское правительство во главе с Полуботком, энергично 
настаивающее на сохранении автономии) привело к ряду 
конфликтов, в которые вмешалось царское правительство. 
Царь вызвал в Петербург наказного гетмана П. Полуботка 
вместе с генеральным писарем С. Савичем и генеральным 
судьей И. Чарнышем. Там они снова от имени всего Войска 
Запорожского обратились к Петру I с просьбой разрешить 
выборы гетмана. 

Миргородский полковник Д. Апостол и после 
окончания Северной войны, как свидетельствуют летописи, 
участвовал в военных походах.  
В 1722 г. он возглавлял десятитысячное казацкое войско, 
которое вместе с русской армией воевало в Персии. А уже 
осенью 1723 г. русские войска во главе с князем Н. Н. 
Голицыным и казацкими полками под руководством 
наказного гетмана Д. Апостола, готовясь к новому походу, 
стояли лагерем на реке Коломак. 

В сентябре 1723 г. представители казацкой старшины 
представили миргородскому полковнику подготовленную 
просьбу к царю о выборах нового гетмана и о передаче 
сбора налогов на Левобережной Украине с царской казны к 
Военному скарбу.  
Д. Апостол, как отмечалось позже в царском указе, в них 
"многое переправил и некоторые пункты прибавил и 
приложа сам руку, других полковников и полковую 
старшину прикладывать заставливал", что затем царским 
правительством было ему поставлено в вину. 

1 октября 1723 г. за подписями миргородского 
полковника и наказного гетмана Д. Апостола, полковой и 
сотенной старшины, бунчукового и значкового 
товарищества, от имени всего казацкого войска, 
участвовавшего в походе на Коломак, эти просьбы 
(челобитные) были переданы Петру I. Летописец отмечает, 
что царь, прочитав их "с большим гневом и яростием", сразу 

Ніштадського мирного договору. Після закінчення війни 
відбулися зміни у політичному житті Лівобережної 
України, які внесли свої корективи і в його долю. 

Ще за життя І. Скоропадського, який став гетьманом 
після переходу І. Мазепи до шведів, російський уряд 
проводив політику на обмеження автономії Лівобережної 
України. Важливим кроком у цьому напрямі було 
створення восени 1722 р. для управління її територією 
Малоросійської колегії у складі шести російських 
офіцерів на чолі з бригадиром Вельяміновим. 
1722 р. помер гетьман І. Скоропадський. На період до 
виборів наказним гетьманом Лівобережної України був 
призначений чернігівський полковник Павло Полуботок. 
Представники козацької старшини звернулися до царя за 
дозволом на вибори гетьмана. Претендентами на цю 
посаду виступили двоє: миргородський полковник Д. 
Апостол і чернігівський полковник та наказний гетьман 
П. Полуботок. Проте царський уряд, прагнучи до 
поступової ліквідації автономії Лівобережної України, 
знаходив різні причини для відмови. 

Двовладдя, що виникло на цій території (з одного 
боку Малоросійська колегія, яка представляла інтереси 
російського уряду, а з другого — гетьманський уряд на 
чолі з Полуботком, який енергійно наполягав на 
збереженні автономії) призвело до ряду конфліктів, у які 
втрутився царський уряд. Цар викликав до Петербурга 
наказного гетьмана П. Полуботка разом з генеральним 
писарем С. Савичем та генеральним суддею І. Чарнишем. 
Там вони знову від імені всього Війська Запорозького 
звернулися до Петра І з проханням дозволити вибори 
гетьмана. 

Миргородський полковник Д. Апостол і після 
закінчення Північної війни, як свідчать літописи, брав 
участь у воєнних походах. У 1722 р. він очолював 
десятитисячне козацьке військо, яке разом з російською 
армією воювало у Персії. А вже восени 1723 р. російські 
війська на чолі з князем М. М. Голициним і козацькі 
полки під керівництвом наказного гетьмана Д. Апостола, 
готуючись до нового походу, стояли табором на річці 
Коломак. 

У вересні 1723 р. представники козацької старшини 
представили миргородському полковнику підготовлене 
прохання до царя про вибори нового гетьмана та про 
передачу збирання податків на Лівобережній Україні з 
царської казни до Військового скарбу. Д. Апостол, як 
зазначалося пізніше в царському указі, у них "многое 
переправил и некоторые пункты прибавил и приложа сам 
руку, других полковников и полковую старшину 
прикладывать заставливал", що потім царським урядом 
було йому поставлено в провину. 

1 жовтня 1723 р. за підписами миргородського 
полковника і наказного гетьмана Д. Апостола, полкової і 
сотенної старшини,' бунчукового і значкового 
товариства, від імені усього козацького війська, яке 
брало участь у поході на Коломак, ці прохання 
(чолобитні) було передано Петру І. Літописець зазначає, 
що цар, прочитавши їх "з великим гневом и яростию", 
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же отдал приказ арестовать П. Полуботка, С. Савича и И. 
Чарныша, которые тогда были в Петербурге. 18 декабря 
1724 г. П. Полуботок в тюрьме и скончался. 

8 февраля 1725 г. императрица Екатерина I, пришедшая 
к власти после смерти Петра I, издала манифест, за которым 
" за те вышепоказанные от старшин вины и преступления 
наших указав и за чинимые к малороссийскому подлому 
народу обиды и разорения... надлежали сослать в ссылку на 
вечное житье в Сибирские городы, а движимые и 
недвижимые их имения взять на наше величество; однако ж 
Мы... указали жить им в Петербурге с женами и детьми 
безс’ездно..." Миргородскому полковнику Д. Апостолу, 
отмечалось в манифесте, "на которого от малороссийского 
народа в обидах челобитья хотя и не явились", тоже 
приказано было жить с семьей в Петербурге.  

відразу ж віддав наказ заарештувати П. Полуботка, С. 
Савича і І. Чарниша, які тоді були у Петербурзі. 18 
грудня 1724 р. П. Полуботок у в’язниці і помер. 

8 лютого 1725 р. імператриця Катерина І, яка 
прийшла до влади після смерті Петра І, видала маніфест, 
за яким "за те вышепоказанные от старшин вины и 
преступления наших указав и за чинимые к 
малороссийскому подлому народу обиды и разорения... 
надлежали сослать в ссылку на вечное житье в 
Сибирские городы, а движимые и недвижимые их 
имения взять на наше величество; однако ж Мы... 
указали жить им в Петербурге с женами и детьми 
безс’ездно..." Миргородському полковнику Д. Апостолу, 
зазначалось в маніфесті, "на которого от 
малороссийского народа в обидах челобитья хотя и не 
явились", теж наказано було жити із сім’єю у Петербурзі.  

 
Следовательно, за 43 года, которые Д. Апостол состоял 

в должности миргородского полковника, царское 
правительство не получило на него никакой жалобы от 
жителей Левобережной Украины, что характеризует его как 
хорошего администратора и порядочного человека. 

Только в 1726 г., после приведения к присяге на 
верность царскому правительству, миргородский полковник 
был отпущен на Левобережье. Вместо него заложником в 
Петербурге остался его сын Петр. 

Такую жизнь прожил Д. П. Апостол, когда с 
восстановлением гетманства на Левобережной Украине 
выбор царского правительства пал на него. 

18 сентября 1727 г. тайный советник царя Ф. В. Наумов, 
назначенный министром при гетмане, приехал в г. Глухов, 
где находились административные учреждения по 
управлению Левобережной Украиной, и объявил о 
разрешении царя на выборы гетмана. 

1 октября 1727 г. в Глухове назначенный царским 
правительством Даниил Апостол был утвержден казацким 
советом. Бунчуковый товарищ Я. Маркович так описал это 
событие в своем дневнике: "Октябрь месяц. Неделя 1. 
Сегодня рано приехали мы до полковника миргородского 
Данила Апостола, где все были с знатных людей и 
бунчуковые и полковники и старшина полковая и сотники с 
всеми казаками при войсковой музыце с знаками ишли 
пешо в город... а постановилися округ площаде". К площади 
везли на серебряном блюде "тавтою червоною покрытое" 
царскую грамоту и несли казацкие клейноды: гетманскую 
булаву, корогв, бунчук и печать. На площади стоял стол с 
лестницей, покрытый красным сукном. С одной стороны 
стояли министр Ф. Наумов и Д. Апостол вместе с другими 
полковниками, а с другой — лица, несшие казацкие 
клейноды. Ф. Наумов объявил, что приехал для выборов 
гетмана, и трижды спросил, кого казаки хотят избрать. И 
три раза ему отвечали, что миргородского полковника. 
Тогда министр, обратившись к Д. Апостолу, сказал: "Его 
императорское величество, по вольным голосам, именным 
своим указом жалует тебя в гетманы". 

 

Отже, за 43 роки, які Д. Апостол перебував на посаді 
миргородського полковника, царський уряд не одержав 
на нього жодної скарги від жителів Лівобережної 
України, що характеризує його як доброго 
адміністратора та порядну людину. 

Тільки у 1726 р., після приведення до присяги на 
вірність царському уряду, миргородський полковник був 
відпущений на Лівобережжя. Замість нього заложником 
у Петербурзі залишився його син Петро. 

Таке життя прожив Д. П. Апостол, коли з 
відновленням гетьманства на Лівобережній Україні вибір 
царського уряду випав на нього. 

18 вересня 1727 р. таємний радник царя Ф. В. 
Наумов, призначений міністром при гетьмані, приїхав до 
м. Глухова, де знаходилися адміністративні установи по 
управлінню Лівобережною Україною, і оголосив про 
дозвіл царя на вибори гетьмана. 

1 жовтня 1727 р. у Глухові призначений царським 
урядом Данило Апостол був затверджений козацькою 
радою. Бунчуковий товариш Я. Маркович так описав цю 
подію у своєму щоденнику: "Октябрь месяц. Неделя 1. 
Сегодня рано приехали мы до полковника миргородского 
Данила Апостола, где все были с знатных людей и 
бунчуковые и полковники и старшина полковая и 
сотники с всеми казаками при войсковой музыце с 
знаками ишли пешо в город... а постановилися округ 
площаде". До площі везли на срібному блюді "тавтою 
червоною покрытое" царську грамоту та несли козацькі 
клейноди: гетьманську булаву, корогв, бунчук і печатку. 
На площі стояв стіл із сходами, накритий червоним 
сукном. 3 одного його боку стояли міністр Ф. Наумов і Д. 
Апостол разом з іншими полковниками, а з іншого — 
особи, які несли козацькі клейноди. Ф. Наумов оголосив, 
що приїхав для виборів гетьмана, і тричі спитав, кого 
козаки хочуть обрати. І три рази йому відповідали, що 
миргородського полковника. Тоді міністр, звернувшись 
до Д. Апостола, сказав: "Его императорское величество, 
по вольным голосам, именным своим указом жалует тебя 
в гетманы". 
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Это событие имело отклик даже за рубежом. Известный 
лейпцигский журнал «Die Europäische Fama» опубликовал в 
№ 315 за 1728 г. сведения об этом событии, портрет и 
биографию гетмана Д. Апостола. 

Таким образом, новым гетманом стал назначенный 
русским правительством один из наиболее заслуженных и 
старых представителей казацкой старшины. 

Одним из первых действий гетмана Д. Апостола было 
создание упорядоченной системы владения имениями, в 
первую очередь ранговыми. Это было временное владение – 
с утратой должности терялось и право на имение. Однако 
казацкая старшина разными путями пыталась закрепить его 
в пожизненное владение. Гетман начал с этим борьбу и 
обнаружил при этом множество злоупотреблений. Так, 
гетман И. Скоропадский свободные военные села, 
служившие фондом для раздачи имений на ранг, 
предоставлял лицам, вообще не несшим военной службы. 
Он и сам захватил в частном владении некоторые ранговые 
поместья. Например, на гетманскую булаву принадлежали 
деревни Пушкари, Роговка и Бирин. Гетман И. 
Скоропадский отдал их своей жене и утвердил их за ней 
царской грамотой. 

В связи со злоупотреблениями впал в немилость 
лубенский полковник А. Маркович. 27 октября 1727 г. он 
был осужден и отстранен от должности. Я. Маркович, его 
сын, отправился в Москву ходатайствовать за отца и за 
тетю, вдову гетмана И. Скоропадского.  
Действовал он, как видно из его дневника, довольно 
энергично, нанося визиты нужным чиновникам, даря им 
подарки и деньги: "По обеде ездилось до Петра Вас. 
Курбатова, которому и листи от род. и ясновельможной 
отдалем, где было 30 р". 

Таким образом, Я. Маркович добился того, что его отца 
даже повысили в должности — назначили генеральным 
подскарбеем. Однако не все имения, о чем больше всего 
хлопотал Я. Маркович, удалось отстоять. Те, что 
принадлежали на ранг или в городские ратуши, царское 
правительство приказало забрать у А. Марковича и А. 
Скоропадской. Последней вместо утраченных были 
выделены другие имения. А судьбу некоторых имений 
Марковичей должен был решить новый министр при 
гетмане Д. Апостоле князь А. И. Шаховской. Однако князь, 
несмотря на то, что только в 1728 г. На А. Марковича было 
подано 700 челобитных от жителей Лубенского полка, где 
он был ранее полковником, получив от Марковичей 
подарки, не дал жалобам хода. 

По вопросу злоупотреблений ранговыми владениями Д. 
Апостол вступил в конфликт с приставленными к нему 
русскими чиновниками. На должность русского министра 
при гетмане были выделены три села в Нежинском полку: 
Литвиновичи, Стахорщина и Блистова, которые в 1727 г. 
получил Ф. Наумов. Однако он не довольствовался этими 
селами, и гетман универсалом от 26 ноября 1727 г. утвердил 
за ним на ранг еще и село Середину Буду. В то же время, Д. 
Апостол отдал в пользование другому российскому 
чиновнику, назначенному на Левобережную Украину, 
бригадиру Арсеньеву, с. Викторов в Нежинском полку. 

Ця подія мала відгук навіть за рубежем. Відомий 
лейпцізький журнал «Die Europäische Fama» надрукував 
у № 315 за 1728 р. відомості про цю подію, портрет та 
біографію гетьмана Д. Апостола. 

Таким чином, новим гетьманом став призначений 
російським урядом один з найбільш заслужених і старих 
представників козацької старшини. 

Однією з перших дій гетьмана Д. Апостола було 
створення упорядкованої системи володіння маєтками, 
насамперед ранговими. Це було тимчасове володіння — з 
втратою посади втрачалося і право на маєток. Проте 
козацька старшина різними шляхами намагалася 
закріпити його у довічне володіння. Гетьман розпочав з 
цим боротьбу і виявив при цьому багато зловживань. 
Так, гетьман І. Скоропадський вільні військові села, що 
служили фондом для роздачі маєтків на ранг, надавав 
особам, які взагалі не несли військової служби. Він і сам 
захопив у приватне володіння деякі рангові маєтки. 
Наприклад, на гетьманську булаву належали села 
Пушкарі, Рогівка та Бирин. Гетьман І. Скоропадський 
віддав їх своїй дружині і затвердив їх за нею царською 
грамотою. 

У зв’язку із зловживаннями впав у немилість 
лубенський полковник А. Маркович. 27 жовтня 1727 р. 
він був засуджений і усунутий з посади. Я. Маркович, 
його син, відправився до Москви клопотатися за батька і 
за тітку, вдову гетьмана І. Скоропадського. Діяв він, як 
видно з його щоденника, досить енергійно, наносячи 
візити потрібним урядовцям, даруючи їм подарунки і 
гроші: "По обеде ездилось до Петра Вас. Курбатова, 
которому и листи от род. и ясновельможной отдалем, где 
было 30 р". 

Таким чином Я. Маркович добився того, що його 
батька навіть підвищили у посаді — призначили 
генеральним підскарбієм. Проте не всі маєтки, про що 
найбільше клопотався Я. Маркович, вдалося відстояти. 
Ті, що належали на ранг або до міських ратуш, царський 
уряд наказав забрати у А. Марковича і А. Скоропадської. 
Останній замість втрачених було виділено інші маєтки. А 
долю деяких маєтків Марковичів повинен був вирішити 
новий міністр при гетьмані Д. Апостолі князь О. І. 
Шаховськой. Проте князь, незважаючи на те, що тільки у 
1728 р. на А. Марковича було подано 700 чолобитних від 
жителів Лубенського полку, де він був раніше 
полковником, одержавши від Марковичів подарунки, не 
дав скаргам ходу. 

З питання зловживань ранговими володіннями Д. 
Апостол вступив у конфлікт також з приставленими до 
нього російськими чиновниками. На посаду російського 
міністра при гетьмані було виділено три села у 
Ніжинському полку: Литвиновичи, Стахорщина і 
Блистова, які у 1727 р. одержав Ф. Наумов. Проте він не 
задовольнився цими селами, і гетьман універсалом від 26 
листопада 1727 р. затвердив за ним на ранг ще й село 
Середину Буду. Водночас Д. Апостол віддав у 
користування іншому російському чиновнику, 
призначеному на Лівобережну Україну, бригадиру 
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Однако уже в следующем 1728 г. гетману, который в то 
время находился в Москве, сообщили, что Наумов и 
Арсеньев очень угнетают крестьян. А Наумов, кроме того, 
продал бунчуковому товарищу Фаю два села: Стахорщину и 
Блистову. Поэтому гетман приказал старшине, управлявшей 
Генеральной канцелярией и судом, изъять с. Середину Буду 
из владений Наумова и с. Викторов – Арсеньева. 
Бунчуковому товарищу Фаю гетман поручил от своего 
имени приказать, чтобы он Наумову "денег закупних не 
одной копейки не давал, а если даст, то нехай будет певен, 
же дармо тие деньги пропадут". 

О фактах продажи ранговых владений и получении 
министром Ф. Наумовым взяток Д. Апостол сообщил 
российскому правительству. Министр был отозван из 
Левобережной Украины. Села остались в ранговом 
владении и в 1728 г. их получил на должность министра при 
гетмане князь А. Шаховской. 

Однако отдельные меры, направленные на сохранение 
ранговых владений, не могли дать ощутимых результатов. 
Поэтому 27 июля 1728 г. гетман Д. Апостол обратился к 
царю с предложениями по основным вопросам 
политической и экономической жизни Левобережной 
Украины. С большинством из них царское правительство 
согласилось, но одновременно внесло свои изменения. 

Один из вопросов, изложенных в "Пунктах" Д. 
Апостола, затрагивал независимое судопроизводство. 
Царское правительство согласилось на то, чтобы судебные 
дела были переданы в ведение местных судебных органов. 
Генеральный военный суд должен был заниматься только 
делами по апелляциям. Царское правительство приняло, что 
этот высший для Левобережной Украины суд должен 
состоять из трех россиян и трех украинцев. Главой 
Генерального военного суда назначался гетман. Однако 
высшей апелляционной инстанцией, в которую можно было 
обращаться через Коллегию иностранных дел в случае 
неудовлетворения решением Генерального суда, был царь. 
Этим была подорвана попытка гетмана Д. Апостола 
отстоять независимость судопроизводства на Левобережной 
Украине. 

Царское правительство внесло изменения и в 
финансовые дела Левобережья. Военный скарб, который 
ведал ими, ранее возглавлял Генеральный подскарбий. 
Решением царского правительства вместо одного 
подскарбия назначались двое: украинец и россиянин. 

В "Пунктах" Д. Апостола, утвержденных царским 
правительством, поднимался вопрос о ранговых и ратушных 
имениях. В начале XVIII ст. быстрыми темпами 
происходила концентрация земельной собственности, 
которая являлась мерилом ценности и главным богатством 
тогдашнего общества. 

Наряду со скупкой земли, заселением слобод и хуторов 
представители господствующего класса прибегали и к 
насильственному захвату земель и злоупотреблениям. 
Происходило захват и ранговых и ратушных владений. По 
"Пунктам" Д. Апостола их следовало вернуть владельцам. В 
личном владении казацкой старшины оставались только 
выслуженные и купленные имения.  

Арсеньеву, с. Вікторів у Ніжинському полку. Проте вже 
у наступному 1728 р. гетьману, який у той час перебував 
у Москві, повідомили, що Наумов і Арсеньєв дуже 
пригноблюють селян. А Наумов, крім того, продав 
бунчуковому товарищу Фаю два села: Стахорщину і 
Блистову. Тому гетьман наказав старшині, що управляла 
Генеральною канцелярією і судом, вилучити с. Середину 
Буду з володінь Наумова і с. Вікторів — Арсеньева. 
Бунчуковому товаришу Фаю гетьман доручив від свого 
імені наказати, щоб він Наумову "денег закупних не 
одной копейки не давал, а если даст, то нехай будет 
певен, же дармо тие деньги пропадут". 

Про факти  продажу рангових володінь та одержання 
міністром Ф. Наумовим хабарів Д. Апостол повідомив 
російський уряд. Міністра було відкликано з 
Лівобережної України. Села залишилися у ранговому 
володінні і в 1728 р. їх одержав на посаду міністра при 
гетьмані князь О. Шаховськой. 

Проте окремі заходи, спрямовані на збереження 
рангових володінь, не могли дати відчутних результатів. 
Тому 27 липня 1728 р. гетьман Д. Апостол звернувся до 
царя з пропозиціями щодо основних питань політичного 
та економічного життя Лівобережної України. З 
більшістю з них царський уряд погодився, але водночас 
вніс свої зміни. 

Одне з питань, викладених у "Пунктах" Д. Апостола, 
торкалося незалежного судочинства. Царський уряд 
погодився на те, щоб судові справи було передано у 
відання місцевих судових органів. Генеральний 
військовий суд повинен був займатися тільки справами з 
апеляцій. Царський уряд ухвалив, що цей вищий для 
Лівобережної України суд мав складатися з трьох росіян 
і трьох українців. Головою Генерального військового 
суду призначався гетьман. Однак найвищою 
апеляційною інстанцією, до якої можна було звертатися 
через Колегію іноземних справ у разі незадоволення 
рішенням Генерального суду, був цар. Цим було 
підірвано спробу гетьмана Д. Апостола відстояти 
незалежність судочинства на Лівобережній Україні. 

Царський уряд вніс зміни і у фінансові справи 
Лівобережжя. Військовий скарб, який відав ними, раніше 
очолював Генеральний підскарбій. Рішенням царського 
уряду замість одного підскарбія призначалися двоє: 
українець і росіянин. 

У "Пунктах" Д. Апостола, затверджених царським 
урядом, порушувалося питання про рангові та ратушні 
маєтки. На початку XVIII ст. швидкими темпами 
відбувалася концентрація земельної власності, яка була 
мірилом цінності і головним багатством тогочасного 
суспільства. Поруч із скуповуванням землі, заселенням 
слобід і хуторів представники пануючого класу 
вдавалися і до насильницького захоплення земель та 
різних зловживань. Відбувалося захоплення і рангових та 
ратушних володінь. За "Пунктами" Д. Апостола їх слід 
було повернути власникам. У особистому володінні 
козацької старшини залишалися тільки вислужені та 
куплені маєтки.  
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Царское правительство установило ограничение 

гетманской власти и в порядке предоставления новых 
владений. Раньше гетман универсалом предоставлял 
определенные владения, а царь, если к нему обращались, на 
этом основании утверждал право на них жалованной 
грамотой. Теперь это право полностью переходило к царю, а 
гетман терял реальную экономическую власть. 

В связи с решением царского правительства о 
предоставлении владений Д. Апостол в мае 1729 г. 
специальным распоряжением, направленным во все полки, 
остановил действие выданных им универсалов на владение 
имениями. Таким образом, решение царского правительства 
о восстановлении гетманата имело целью только частичное 
возвращение автономии Левобережной Украине. Власть 
политическая и экономическая гетмана по сравнению с 
предыдущим гетманством стала еще более ограниченной. 

С прибытием в Левобережную Украину нового 
министра при гетмане князя А. Шаховского было начато 
генеральное следствие по имениям. Основной его задачей 
было уяснение прав хозяев на владение их имениями и 
выявление свободных поместий. 
Одним из результатов следствия явилось облегчение для 
старшины перехода к личной собственности приобретенных 
ею земель. В этом был заинтересован и сам гетман, один из 
самых крупных землевладельцев Левобережной Украины. В 
1754 г., уже после смерти Д. Апостола, был составлен 
"Табель, сколько в малороссийских полках во владении 
составляло подданных на достоинство гетманское..." По 
этому "Табелю" у гетмана Д. Апостола насчитывалось 9103 
крестьянских двора. Однако это было гораздо меньше, чем у 
других гетманов. Так, И. Мазепе принадлежало 19654 
крестьянских двора, И. Скоропадскому-19882, К. 
Разумовскому в первые годы его гетманства - 9628. 

Значителен был вклад Д. Апостола в улучшение 
судопроизводства на Левобережной Украине. "Пункты" 
гетмана, утвержденные российским правительством, 
определяли только общую схему судов. Поэтому для 
улучшения судопроизводства была подготовлена и от имени 
гетмана 13 июля 1730 г. издана инструкция судам, 
разосланная для управления по всем полкам. 

Главной целью инструкции было установление четкой 
системы судопроизводства. Это достигалось, во-первых, 
ступенчатой системой апелляции. Высший суд не имел 
права принимать дела, которые не рассматривались в 
низших. Генеральный военный суд занимался только 
делами по апелляциям. Верховной апелляционной 
инстанцией был царь. Во-вторых, инструкцией 
регламентировался состав полковых, сотенных и сельских 
судов и определялась их компетенция. В-третьих, ею 
сотенные, городовые и магистратские чиновники 
обязывались выдавать купчие на продажу почв, духовенки и 
другие документы. Ранее переход недвижимого имущества 
происходил, как отмечалось в инструкции, "голословно", то 
есть без документального оформления, от чего "немалые в 
народе устают тяжбы и в судах деется трудность". 

Царський уряд установив обмеження гетьманської 
влади і в порядку надання нових володінь. Раніше 
гетьман універсалом надавав певні володіння, а цар, 
якщо до нього зверталися, на цій підставі затверджував 
право на них жалуваною грамотою. Тепер це право 
повністю переходило до царя, а гетьман втрачав реальну 
економічну владу. 

У зв’язку з рішенням царського уряду щодо надання 
володінь Д. Апостол у травні 1729 р. спеціальним 
розпорядженням, надісланим у всі полки, зупинив дію 
виданих ним універсалів на володіння маєтками. 

Таким чином, рішення царського уряду про 
відновлення гетьманату мало на меті тільки часткове 
повернення автономії Лівобережній Україні. Політична 
та економічна влада гетьмана, порівняно з попереднім 
гетьманством, стала ще більш обмеженою. 

З прибуттям на Лівобережну Україну нового 
міністра при гетьмані князя О. Шаховського було 
розпочате генеральне слідство про маєтності. Основним 
його завданням було з’яснування прав господарів на 
володіння їхніми маєтками та виявлення вільних маєтків. 

Одним з результатів слідства стало полегшення для 
старшини переходу до особистої власності придбаних 
нею земель. У цьому був зацікавлений і сам гетьман, 
один з найбільших землевласників Лівобережної 
України. В 1754 р., вже після смерті Д. Апостола, був 
складений "Табель, скільки у малоросійських полках у 
володінні складало підданих на достойність 
гетьманську..." За цим "Табелем" у гетьмана Д. Апостола 
налічувалося 9103 селянські двори. Однак це було значно 
менше, ніж у інших гетьманів. Так, І. Мазепі належало 
19654 селянські двори, І. Скоропадському—19882, К. 
Разумовському у перші роки його гетьманства — 9628. 

Значним був вклад Д. Апостола у поліпшення 
судочинства на Лівобережній Україні. "Пункти" 
гетьмана, затверджені російським урядом, визначали 
тільки загальну схему судів. Тому для поліпшення 
судочинства була підготовлена і від імені гетьмана 13 
липня 1730 р. видана інструкція судам, розіслана для 
керування по всіх полках. 

Головною метою інструкції було встановлення 
чіткої системи судочинства. Це досягалося, по-перше, по-
ступеневою системою апеляції. Вищий суд не мав права 
приймати справи, що не розглядалися в нижчих. 
Генеральний військовий суд займався тільки справами у 
апеляціях. Верховною апеляційною інстанцією був цар. 
По-друге, інструкцією регламентувався склад полкових, 
сотенних і сільських судів і визначалася їх компетенція. 
По-третє, нею сотенні, городові і магістратські урядовці 
зобов’язувалися видавати купчі на продаж ґрунтів, 
духівниці та інші документи. Раніше перехід нерухомого 
майна відбувався, як зазначалося в інструкції, 
"голослівно", тобто без документального оформлення, 
від чого "немалые у народе устают тяжбы и в судах 
деется трудность". 
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Таким образом, инструкция судам от 13 июля 1730 
способствовала упорядочению законодательства на 
Левобережной Украине. 

Во время гетманства Д. Апостола началась работа по 
кодификации украинского права. Она продвигалась 
медленно. Не хватало специалистов для сведения "правных" 
книг, которые использовали в судопроизводстве Украины, в 
один кодекс и перевод их на русский язык. В 1730 г. Д. 
Апостол обратился к архимандриту Киево-Печерской лавры 
с просьбой направить на эту работу "духовных персон к 
тому делу искусстных и знающих".  
В 1733 г. всех лиц, занимавшихся этой работой, собрали в 
городке Ичня Черниговского полка. Неких из них Д. 
Апостол даже "освободил от военного похода". 
Кодификация украинского права была окончена уже после 
смерти Д. Апостола. 

28 апреля 1733 г. в 4 часа пополудни, как отмечают 
архивные документы, "гетман и ордена Александра 
Невского кавалер  Даниил Павлович Апостол заболезновал 
пералечом, которая болезнь его ясновельможности левую 
руку и ногу отняла". Состояние здоровья гетмана 
ухудшалось. В мае 1733 г., чувствуя приближение смерти, 
он обратился к императрице Анне Иоанновне "с 
испрошением всемилостивого ее императорского 
величества на дом и детей его по смерти его... защищения". 
26 мая князь А. Шаховской, посетивший гетмана, сообщал 
императрице, что "Д. Апостол очень болен, левой рукой не 
владеет... Мало надежды, что будет жив. Никаких бумаг не 
подписывает". 

Из-за болезни гетмана встал вопрос о назначении лица, 
выполняющего его обязанности. Гетман приказал 
генеральной старшине принять управление Генеральной 
военной канцелярией. Однако министр при гетмане С. 
Нарышкин и князь О. Шаховской, ссылаясь на отсутствие 
приказа императрицы по этому вопросу, 
противодействовали этому решению. А. Шаховской на 
вопрос российского правительства о действиях на случай 
смерти Д. Апостола, ответил, что во время болезни гетмана 
и после его смерти управление военной канцелярией 
следует поручить министру С. Нарышкину, ибо "раз 
допустив старшину к правлению, на случай неверных их 
действий сложнее будет их отлучить". 

12 июня 1733 г. министру была отправлена царская 
грамота с приказом принять управление Генеральной 
военной канцелярией. А уже с 23 июня документы 
канцелярии направлялись "по докладу по резолюции" С. Г. 
Нарышкина. 

В июле здоровье гетмана улучшилось. Он провел 
встречи с А. Шаховским и киевским губернатором 
Шереметьевым, с которыми обсуждал государственные 
дела. Д. Апостол продолжал контролировать работу по 
кодификации украинского права. В октябре 1733 г. он 
приказал прилуцкому полковнику позаботиться "о 
вистаченню дров для согревания квартир, отведенных в 
Ичне персонам, определенным для переводу книг правных", 
а подскарбиям - "о покупке бумаги стоп 5". 

Таким чином, інструкція судам від 13 липня 1730 р. 
сприяла упорядкуванню законодавства на Лівобережній 
Україні.  

Під час гетьманства Д. Апостола почалася робота по 
кодифікації українського права. Вона просувалася 
повільно. Не вистачало спеціалістів для зведення 
"правних" книг, які використовували у судочинстві 
України, до одного кодексу та перекладу їх на російську 
мову. В 1730 р. Д. Апостол звернувся до архімандрита 
Києво-Печерської лаври з проханням направити для цієї 
роботи "духовных персон до того дела искусстных и 
знаючихся". У 1733 р. усіх осіб, які займалися цією 
роботою, зібрали у містечку Ічня Чернігівського полку. 
Деяких з них Д. Апостол навіть "увільнив від воєнного 
походу". Кодифікація українського права була закінчена 
вже після смерті Д. Апостола. 

28 квітня 1733 р. о 4 годині пополудні, як зазначають 
архівні документи, "гетман и ордена Александра 
Невского кавалер  Даниил Павлович Апостол 
заболезновал пералечом, которая болезнь его 
ясновельможности левую руку и ногу отняла". Стан 
здоров’я гетьмана погіршувався. У травні 1733 р., 
відчуваючи наближення смерті, він звернувся до 
імператриці Анни Іоанівни "с испрошением 
всемилостивого ее императорского величества на дом и 
детей его по смерти его... защищения". 26 травня князь 
О. Шаховськой, який відвідав гетьмана, повідомляв 
імператриці, що "Д. Апостол дуже хворий, лівою рукою 
не володіє... Мало надії, що буде живий. Ніяких паперів 
не підписує". 

Через хворобу гетьмана постало питання про 
призначення особи, яка виконувала б його обов’язки. 
Гетьман наказав генеральній старшині прийняти 
управління Генеральною військовою канцелярією. Проте 
міністр при ‘ гетьмані С. Наришкін та князь О. 
Шаховськой, посилаючись на відсутність наказу 
імператриці з цього питання, протидіяли цьому рішенню. 
О. Шаховськой на запитання російського уряду про дії на 
випадок смерті Д. Апостола, відповів, що під час хвороби 
гетьмана і після його смерті управління військовою 
канцелярією слід доручити міністру С. Наришкіну, бо 
"раз допустивши старшину до правління, на випадок 
невірних їх дій складніше буде їх відлучити". 

12 червня 1733 р. міністру була відправлена царська 
грамота з наказом прийняти управління Генеральною 
військовою канцелярією. А вже з 23 червня документи 
канцелярії надсилалися "за докладом  по резолюции" С. 
Г. Наришкіна. 

В липні здоров’я гетьмана покращало. Він провів 
зустрічі з О. Шаховським та з київським губернатором 
Шереметьєвим, з якими обговорював державні справи. Д. 
Апостол продовжував контролювати роботу по 
кодифікації українського права. У жовтні 1733 р. він 
наказав прилуцькому полковнику потурбуватись "о 
вистаченню дров для согревания квартир, отведенных в 
Ичне персонам, определенным для переводу книг 
правных", а підскарбіям — "о покупке паперу стоп 5". 
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Переклад та на основі науково-популярної літератури 

В начале 1734 г. здоровье гетмана снова ухудшилось и 
15 января 1734 г. на 80-м году он умер. Похоронен гетман в 
с. Сорочинцы в построенной на его средства каменной 
церкви. 

Итак, за годы правления гетмана Д. Апостола было 
проведено некоторое упорядочение прав владения 
имениями в Левобережной Украине, особенно ранговыми и 
ратушными. Однако в связи с переходом права на 
предоставление новых поместий царю, сдерживать передачу 
его в полную собственность феодалов гетману становилось 
все сложнее. 

Происходило ограничение автономии Левобережной 
Украины. Кроме назначения к гетману российского 
министра, что было и при предыдущем гетмане И. 
Скоропадскому, к руководству Генерального военного суда 
и Военного скарбу наряду с казацкой старшиной вводились 
российские чиновники.  
Высшей апелляционной судебной инстанцией для 
украинского народа на Левобережье стал российский 
император. 

Возвращение в 1727 г. к автономным началам 
управления было делом временным и закончилось со 
смертью гетмана. Указом царского правительства от 31 
января 1734 г. создавалось правление гетманского 
правительства, состоявшее из шести человек - трех русских 
и трех украинцев во главе с князем А. И. Шаховским. 

После смерти Д. Апостола его жене Ульяне Васильевне 
царским правительством была назначена ежегодная пенсия 
в 3000 руб., выдававшихся из денег, собиравшихся из 
бывших гетманских ранговых поместий. 28 мая 1734 г. 
вдова и его дети получили царскую грамоту на имения, 
которыми владел гетман Д. Апостол. 

У гетмана было девять детей. Двое из его сыновей – 
Петр и Павел – занимали должности Лубенского и 
Миргородского полковников. Петр Апостол знал несколько 
иностранных языков и известен как автор дневника на 
русском и французском языках, который был опубликован. 

В начале XIX ст. род Апостолов по мужской линии 
заканчивался на Михаиле Даниловиче Апостоле. Для 
сохранения рода и фамилии, известного от "предков по 
заслугам", в 1801 г. он обратился к императору с просьбой, 
чтобы его имения и его фамилию унаследовал после смерти 
его двоюродный брат, тайный советник Иоанн Матвеевич 
Муравьев, который стал называться Муравьевым-
Апостолом. Из этой семьи вышли трое декабристов: Сергей, 
Ипполит и Матвей Муравьевы-Апостолы.  

На початку 1734 р. здоров’я гетьмана знову 
погіршало і 15 січня 1734 р. на 80-му році він помер. 
Похований гетьман у с. Сорочинцях у побудованій на 
його кошти кам’яній церкві. 

Отже, за роки правління гетьмана Д. Апостола було 
проведено деяке упорядкування прав володіння маєтками 
на Лівобережній Україні, особливо ранговими та 
ратушними. Однак у зв’язку з переходом права на 
надання нових маєтків до царя, стримувати передачу їх у 
повну власність феодалів гетьману ставало дедалі 
складніше. 

Відбувалося дальше обмеження автономії 
Лівобережної України. Крім призначення до гетьмана 
російського міністра, що було і при попередньому 
гетьмані І. Скоропадському, до керівництва 
Генерального військового суду та Військового скарбу 
поряд із козацькою старшиною вводилися російські 
урядовці. Найвищою апеляційною судовою інстанцією 
для українського народу на Лівобережжі став російський 
імператор. 

Повернення у 1727 р. до автономних начал 
управління було справою тимчасовою і закінчилося із 
смертю гетьмана. Указом царського уряду від 31 січня 
1734 р.  створювалося правління гетьманського уряду, 
яке складалося з шести осіб — трьох росіян і трьох 
українців на чолі з князем О. І. Шаховським. 

Після смерті Д. Апостола його дружині Ульяні 
Василівні царським урядом була призначена щорічна 
пенсія у 3000 крб., що видавалися з грошей, які 
збиралися з колишніх гетьманських рангових маєтків. 28 
травня 1734 р. вдова та її діти одержали царську грамоту 
на маєтки, якими володів гетьман Д. Апостол. 

У гетьмана було дев’ятеро дітей. Двоє з його синів 
— Петро і Павло — займали посади Лубенського та 
Миргородського полковників. Петро Апостол знав 
кілька, іноземних мов і відомий як автор щоденника 
російською і французькою мовами, що був 
опублікований. 

На початку XIX ст. рід Апостолів по чоловічій лінії 
закінчувався на Михайлі Даниловичі Апостолі. Для 
збереження роду і прізвища, відомого от "предков по 
заслугам", у 1801 р. він звернувся до імператора з 
проханням, щоб його маєтки і його прізвище успадкував 
після смерті його двоюрідний брат, таємний радник Іван 
Матвійович Муравйов, який став називатися 
Муравйовим-Апостолом. З цієї сім’ї вийшли троє 
декабристів: Сергій, Іпполіт та Матвій Муравйови-
Апостоли.  

 

Н. О. Гераеименко (Київ) 
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