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Переклад та на основі науково-популярної літератури 

Малоизвестный гетман Правобережной Украины Андрей Могила (1684-1689) 
 

Правобережная Украина, которая по Андрусовскому 
договору 1667 между Московским государством и Речью 
Посполитой отходила к Польше, фактически не 
подчинялась варшавскому правительству. К концу 70-х гг. 
XVII ст. это была часть самостоятельного Украинского 
государства и только после отказа в 1676 г. П. Дорошенко 
от гетманской булавы, а также опустошительных 
Чигиринских походов 1677-1678 гг. собственно украинская 
политико-административная структура на правобережных 
землях приходит в упадок. Однако это не означало ее 
полного уничтожения — в 80-е гг. возрождаются казачьи 
полки, являвшиеся главным фактором национальной 
государственности, получающей новый толчок институт 
гетманства. 

Украинская историография почти обошла вниманием 
жизнь и деятельность гетманов Правобережной Украины 
последней четверти XVII в. - А. Гоголя (1675-1679 гг.), С. 
Кумицкого (1683-1684 гг.), А. Могилы (1684-1689 гг.), 
Гришко (1689-1694 гг.), Самуся (1694-1699 гг.). Именно в те 
годы на территории Правобережья завершался период так 
называемой «руины» - разрушения политико-
административных структур Украинского государства, 
образовавшегося во времена Освободительной войны под 
руководством Б. Хмельницкого. 

Цель данного сообщения — осветить военно-
политическую биографию правобережного гетмана Андрея 
Могилы (Мигули, Мигули, Могиленко), заслуживающего 
того, чтобы его имя наравне с другими было занесено в 
реестр гетманов Украины. 

К сожалению, документальных свидетельств о его 
происхождении, месте рождения и деятельности до того, 
как он появился среди казачества Правобережной Украины, 
нет. В письме из канцелярии левобережного гетмана И. 
Самойловича (1685 г.) говорится о том, что Могила перед 
тем, как перейти на правобережные земли, был «присяжный 
товарищ из рядовых компанийских казаков регимента его 
милости гетмана». В летописях Самовидца и Грабянки 
читаем, что он был «запорожским казаком». Вот и все, что 
можем сказать об А. Могиле до того, как в конце 1683 г. в 
чине казацкого полковника возглавляет пехотные отделы в 
войске гетмана Правобережной Украины С. Кумицкого во 
время похода в Молдавию. Именно тогда имя Могилы стало 
известно среди правобережного казачества, что позволило 
ему вскоре занять высшую военно-административную 
должность на этих землях. 

По приказу польского короля Яна III Собеского С. 
Кумицкий, возглавляя 8-тысячное казацкое войско, 
отправляется в помощь молдавскому хозяину Петриченку в 
его борьбе с турецко-татарскими отрядами. 4 декабря 1683 
г. под Тиглотиным украинцы побеждают многочисленные 
турецкие подразделения. Однако 30 декабря около 
переправы через р. Прут близ с. Табок отряды буджацкого и 
белогородского ханов окружают казацкое войско. Во время 
жестокого боя, где «татар казнили немало», конница во 
главе с гетманом Кумыцким не выдержала навального удара 

Правобережна Україна, яка за Андрусівським 
договором 1667 р. між Московською державою і Річчю 
Посполитою відходила до Польщі, фактично не 
підкорялася варшавському урядові. До кінця 70-х рр. 
XVII ст. це була частина самостійної Української 
держави і тільки після відмови у 1676 р. П. Дорошенка 
від гетьманської булави, а також спустошливих 
Чигиринських походів 1677—1678 рр. власне українська 
політико-адміністративна структура на правобережних 
землях занепадає. Однак це не означало її повного 
знищення — у 80-ті рр. відроджуються козацькі полки, 
які були головним чинником національної державності, 
одержує новий поштовх інститут гетьманства. 

Українська історіографія майже обійшла увагою 
життя та діяльність гетьманів Правобережної України 
останньої чверті XVII ст.— О. Гоголя (1675—1679 рр.), 
С. Кумицького (1683—1684 рр.), А. Могили (1684—1689 
рр.), Гришка (1689—1694 рр.), Самуся (1694—1699 рр.). 
Саме в ті роки на терені Правобережжя завершувався 
період так званої «руїни» - руйнації політико-
адміністративних структур Української держави, яка 
утворилася за часів Визвольної війни під проводом Б. 
Хмельницького. 

Мета даного повідомлення — висвітлити військово-
політичну біографію правобережного гетьмана Андрія 
Могили (Мигулі, Мигули, Могиленка), який заслуговує 
на те, щоб його ім’я нарівні з іншими було занесене до 
реєстру гетьманів України. 

На жаль, документальних свідчень про його 
походження, місце народження та діяльність до того, як 
він з’явився серед козацтва Правобережної України, не 
маємо. У листі з канцелярії лівобережного гетьмана І. 
Самойловича (1685 р.) говориться про те, що Могила 
перед тим, як перейти на правобережні землі, був 
«присяглий товариш з рядових компанійських козаків 
регіменту його милості пана гетьмана». У літописах 
Самовидця та Грабянки читаємо, що він був 
«запорозьким козаком». Ось і все, що можемо сказати 
про А. Могилу до того, як він наприкінці 1683 р. в чині 
козацького полковника очолює піхотні відділи у війську 
гетьмана Правобережної України С. Кумицького під час 
походу до Молдавії. Саме тоді ім’я Могили стало 
відомим серед правобережного козацтва, що дало йому 
змогу невдовзі зайняти найвищу військово-
адміністративну посаду на цих землях. 

За наказом польського короля Яна III Собеського С. 
Кумицький, очолюючи 8-тисячне козацьке військо, 
вирушає на допомогу молдавському господарю 
Петриченку в його боротьбі з турецько-татарськими 
загонами. 4 грудня 1683 р. під м. Тіглотиним українці 
перемагають численні турецькі підрозділи. Однак 30 
грудня біля переправи через р. Прут поблизу с. Табок 
загони буджацького та білогородського ханів оточують 
козацьке військо. Під час жорстокого бою, де «татар 
стратили немало», кіннота на чолі з гетьманом 
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противника и отошла за Прут, оставив на поле боя пехотные 
сотни во главе с полковником Могилой. Последний, 
неожиданно оказавшись в столь затруднительной ситуации, 
не растерялся. С. Величко свидетельствует, что Могила, 
руководя казацкими пехотинцами, «дрался с татарами 
целый день и, хотя испытал немалый ущерб от татар в своих 
людях, причинил и им такой же ущерб».  
Когда наступила ночь, Могила приказал переправляться 
через реку по тонкому льду, и хотя десяток казаков утонули, 
казацкий вожак избежал полного поражения, добравшись до 
г. Ясы. 

В январе 1684 г. он вместе со своими казаками 
появляется в г. Мотылев, что на Днестре. Вскоре здесь 
состоялся казацкий Совет, который отобрал булаву у 
Куницкого и поставил на гетманство А. Могилу. С января 
того же года решения могилевского Совета были 
утверждены польским королем. Следовательно, можно 
утверждать, что гетманство Могилы на Правобережье по 
правовому статусу ничем не отличалось, например, от 
правления гетманов И. Самойловича или И. Мазепы на 
Левобережной Украине. Они также избирались на казачьих 
Советах, а затем утверждались своим сюзереном – 
московским царем. Таким образом, имя А. Могилы должно 
занять свое, принадлежащее ему место среди когорты 
украинских гетманов. 

Решения казачьего Совета в Могилеве свидетельствуют 
о существовании определенных автономных прав казацкой 
администрации в пределах Правобережной Украины 
задолго до известного указа Яна III Собеского в 1685 г., 
которым разрешалось формирование казачьих полков на 
территории Киевщины и Брацлавщины. Возрождению 
украинской военно-политической структуры на землях 
Правобережья способствовало и неуверенное 
международно-правовое положение этой территории - ведь 
ни Журавницкий мир 1676 между Турцией и Польшей, ни 
Бахчисарайский договор 1681 между Россией и Турцией не 
способствовали укреплению на этих землях власти одного 
из монархов.  

Кумицьким не витримала навального удару противника і 
відійшла за Прут, залишивши на полі бою піхотні сотні 
на чолі з полковником Могилою. Останній, зненацька 
опинившись у такій скрутній ситуації, не розгубився. С. 
Величко свідчить, що Могила, керуючи козацькими 
піхотинцями, «бився з татарами цілий день і, хоч зазнав 
немалої шкоди від татар у своїх людях, учинив і їм такий 
самий ущербок». Коли настала ніч, Могила наказав 
переправлятися через річку по тонкому льоду, і хоча з 
десяток козаків втонули, козацький ватажок уникнув 
повної поразки, діставшись до м. Яси. 
У січні 1684 р. він разом зі своїми козаками з’являється в 
м. Мотилів, що на Дністрі. Невдовзі тут відбулася 
козацька Рада, яка відібрала булаву в Куницького і 
поставила на гетьманство А. Могилу. 30 січня того ж 
року рішення могилівської Ради були затверджені 
польським королем. Отже, можемо стверджувати, що 
гетьманування Могили на Правобережжі за правовим 
статусом нічим не відрізнялося, наприклад, від правління 
гетьманів І. Самойловича чи І. Мазепи на Лівобережній 
Україні. Вони також обиралися на козацьких Радах, а 
потім затверджувалися своїм сюзереном — московським 
царем. Таким чином, ім’я А. Могили повинно зайняти 
своє, належне йому місце серед когорти українських 
гетьманів. 

Рішення козацької Ради у Могилеві свідчать про 
існування певних автономних прав козацької 
адміністрації в межах Правобережної України задовго до 
відомого указу Яна III Собеського в 1685 р., яким 
дозволялося формування козацьких полків на території 
Київщини і Брацлавщини. Відродженню української 
військово-політичної структури на землях Правобережжя 
сприяло і непевне міжнародно-правове становище цієї 
території — адже ні Журавницький мир 1676 р. між 
Туреччиною і Польщею, ні Бахчисарайський договір 
1681 р. між Росією і Туреччиною не сприяли зміцненню 
на цих землях влади одного з монархів.  

 
В 80-е гг. XVII ст. Речь Посполита продолжает 

проводить решительную политику по усилению своего 
влияния в Молдавии и Валахии. В этой связи А. Могила 
ведет активную переписку с грецким хозяином Дмитрашко. 
В мае 1684 г. украинский гетман отправляется на помощь 
своему западному соседу, но этот первый поход Могилы в 
ранге высшего казацкого руководителя заканчивается 
неудачно. Под г. Студеницей его войско потерпело 
жестокое поражение от татар. Сам гетман вырвался из 
окружения только с тридцатью казаками. Узнав о 
значительных потерях среди своих товарищей (общее 
количество убитых и пленных составляло около 3000 чел.), 
казаки «за шею его, Могиленко волокли», но булавы не 
отняли. Неудачный поход правобережного гетмана привел к 
массовому переходу казачества на левый берег Днепра в 
Переяславский полк. Дополнительным толчком к бегству 
4000 казаков из-под власти А. Могилы была небольшая 
плата от польского короля. 

У 80-і рр. XVII ст. Річ Посполита продовжує 
проводити рішучу політику щодо посилення свого 
впливу в Молдавії і Волощині. У зв’язку з цим А. Могила 
веде активне листування з волоським господарем 
Дмитрашком. У травні 1684 р. український гетьман 
вирушає на допомогу своєму західному сусідові, але цей 
перший похід Могили у ранзі найвищого козацького 
керівника закінчується невдало. Під м. Студеницею його 
військо зазнало жорстокої поразки від татар. Сам гетьман 
вирвався з оточення лише з 30 козаками. Довідавшись 
про значні втрати серед своїх товаришів (вся кількість 
вбитих і полонених становила близько 3000 чол.), козаки 
«за шию його, Могиленка волочили», але булави не 
відібрали. Невдалий похід правобережного гетьмана 
спричинив до масового переходу козацтва на лівий берег 
Дніпра — у Переяславський полк. Додатковим 
поштовхом до втечі 4000 козаків з-під влади А. Могили 
була також невелика плата від польського короля. 
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1 июня 1684 г. Могила пишет письмо к Яну III, в 
котором, как гетман Войска Запорожского, жалуется на то, 
что ему подчиняется не вся казацкая старшина, а потому он 
не в состоянии снова идти на помощь молдавскому хозяину. 
Также он сообщает о том, что полковник С. Палий, забрав 
100 000 злотых с платы короля, перешел вместе с 
полковником Дробязгой и Хрусталем к И. Самойловичу. 
Вернувшись на Правобережную Украину, Палий уверяет 
короля, что будет подчиняться приказам гетмана Могилы. 
Однако еще два года спустя своего слова он не сдерживал. 
Лишь после того, как С. Палий принял участие в 
молдавском походе вместе с польскими войсками (октябрь 
1687 г.), а затем разбил хана Батыр-агу, Ян III Собеский в 
письме к «мятежному» полковнику выражает надежду, что 
тот «помирится» с А. Могилой. 

Беспорядком в войсках Могилы и переходу большей 
части правобережных казаков на Гетманщину 
способствовала политика левобережного гетмана И. 
Самойловича. По его приказу переяславский полковник Л. 
Полуботок весной 1684 г. «засылает» в г. Немиров, 
гетманскую резиденцию Правобережья, бориспольских 
казаков братьев Яковенко «для возвращения войска и его 
самого (Могилы – Т. Ч.)». После пятинедельного 
пребывания в гетманском стане они склонялись перейти на 
левый берег несколько тысяч казаков. Кроме переманивания 
на свою сторону лядских казаков, И. Самойлович делал все 
возможное для дискредитации А. Могилы как 
правобережного гетмана перед польским королем. Сразу 
после избрания Могилы гетманом он заявляет официальный 
протест перед польскими властями, указывая на 
неправомерность таких действий правобережного 
казачества. Впоследствии в своих письмах к представителям 
правительства Речи Посполитой Самойлович называет 
Могилу «изменником», «глупым Могиленком», который 
«не только пьяный, но и трезвый не имеет ума». 
Руководствуясь субъективной оценкой левобережного 
гетмана, Антонович, а за ним другие украинские историки 
дают негативную характеристику деятельности Могилы. 
Мы не можем согласиться с такой оценкой правобережного 
гетмана, поскольку еще казацкие летописцы отмечали его 
значительную роль в изгнании турок из Подолья в 
последней четверти XVII ст. Совершенно не определено 
место А. Могилы в процессах на землях Правобережной 
Украины. В августе 1684 г. он провозглашает наказным 
гетманом димерского полковника Мирона, который сразу 
же после избрания начинает рассылать универсалы по всем 
правобережным землям. В них он утверждал, что польский 
король отдал запорожскому гетману Украину по г. Случ, 
как это было при Б. Хмельницком. Все крестьяне должны 
были перейти в казацкое сословие и не подчиняться властям 
польской шляхты. Вполне возможно, что Мирон действовал 
не без ведома своего патрона А. Могилы. Казацкие 
предводители хотели воспользоваться известным приказом 
Яна Собеского, который предоставлял казакам территорию 
«около Корсуня, около Черкас, около Чигирина, около 
Лисянки, понад Тясминем, понад Тикичем и около Умани». 
Итак, видим, что как только правительство Речи 

1 червня 1684 р. Могила пише лист до Яна III, в 
якому, як гетьман Війська Запорозького, скаржиться на 
те, що йому підкоряється не вся козацька старшина, а 
тому він не в змозі знову йти на допомогу молдавському 
господарю. Також він повідомляє про те, що полковник 
С. Палій, забравщи 100 000 злотих з плати короля, 
перейшов разом з полковником Дроб’язгою і Кришталем 
до І. Самойловича. Повернувшись на Правобережну 
Україну, Палій запевняє короля, що буде підкорятися 
наказам гетьмана Могили. Однак ще два роки по тому 
свого слова він не дотримував. Лише після того, як С. 
Палій взяв участь у молдавському поході разом з 
польськими військами (жовтень 1687 р.), а потім розбив 
хана Батир-агу, Ян III Собеський у листі до «бунтівного» 
полковника висловлює надію, що той «помириться» з А. 
Могилою. 

Заворушенням у військах Могили і переходу більшої 
частини правобережних козаків на Гетьманщину сприяла 
політика лівобережного гетьмана І. Самойловича. За його 
наказом переяславський полковник Л. Полуботок весною 
1684 р. «засилає» у м. Немирів, гетьманську резиденцію 
Правобережжя, бориспільських козаків братів Яковенків 
«для повернення війська і його самого (Могили - Т. Ч .)». 
Після п’ятитижневого перебування у стані гетьмана вони 
загітували перейти на лівий берег кілька тисяч козаків. 
Крім переманювання на свій бік «лядських» козаків, І. 
Самойлович робив усе можливе для дискредитації А. 
Могили як правобережного гетьмана перед польським 
королем. Відразу після обрання Могили гетьманом він 
заявляє офіційний протест перед польською владою, 
вказуючи на неправомірність таких дій правобережного 
козацтва. Згодом у своїх листах до представників уряду 
Речі Посполитої Самойлович називає Могилу 
«зрадником», «дурним Могиленком», який «не тільки 
п’яний, але й тверезий не має розуму». Керуючись 
суб’єктивною оцінкою лівобережного гетьмана, В. 
Антонович, а за ним інші українські історики дають 
негативну характеристику діяльності А. Могили. Ми не 
можемо погодитися з такою оцінкою правобережного 
гетьмана, оскільки ще козацькі літописці відзначали його 
значну роль у вигнанні турків з Поділля в останній чверті 
XVII ст. Зовсім не визначене місце А. Могили у 
державнотворчих процесах на землях Правобережної 
України. В серпні 1684 р. він проголошує наказним 
гетьманом димерського полковника Мирона, який зразу 
ж по обранні починає розсилати універсали по всіх 
правобережних землях. В них він стверджував, що 
польський король віддав запорозькому гетьману Україну 
по р. Случ, як то було за Б. Хмельницького. Всі селяни 
повинні були перейти у козацький стан і не підкорятися 
владі польської шляхти. Цілком можливо, що Мирон діяв 
не без відома свого патрона — А. Могили. Козацькі 
ватажки хотіли скористатися відомим наказом Яна 
Собеського, який надавав козакам територію «коло 
Корсуня, коло Черкас, коло Чигирина, коло Лисянки, 
понад Тясминем, понад Тикичем і коло Умані». Отже, 
бачимо, що як тільки уряд Речі Посполитої починав 



https://infua.top    Додаткові знання - більші можливості 

Переклад та на основі науково-популярної літератури 

Посполитой начинало проводить в отношении 
правобережного казачества «политику пряника», там снова 
начинали срабатывать государственные факторы, 
выразителем которых был также и гетман А. Могила. 

В войске Могилы к концу лета 1684 г. насчитывалось 
около 12 тыс. казаков — они, несмотря на запрет, 
переходили под власть гетмана Правобережной Украины, 
надеясь, что польское правительство обещало платить им 
большие деньги. Правобережные земли успешно заселялись 
выходцами из Левобережной Украины, Волыни, Полесья и 
других украинских регионов. Могила сообщал Яну III, что 
московский царь запретил такой переход под страхом 
смертной казни, а также, что гетманом Самойловичем 
«залогы поставлены по границе от Запорогов по Киев и по 
Батурину крепки» и уже казнены двадцать казаков. 
Левобережный гетман арестовал даже жену А. Могилы. 
Выразил желание перейти на службу в правобережное 
войско переяславский полковник Войца-Сербин, за что и 
был отправлен Самойловичем в кандалы в Москву. Однако 
репрессивные меры не сдерживали казаков и крестьян — 
Правобережье успешно заселялось, в войсках Могилы 
появлялось все больше опытных воинов.  

проводити щодо правобережного козацтва «політику 
пряника», там знову починали спрацьовувати 
державнотворчі чинники, виразником яких був також і 
гетьман А. Могила. 

У війську Могили на кінець літа 1684 р. 
налічувалося близько 12 тис. козаків — вони, 
незважаючи на заборону, переходили під владу гетьмана 
Правобережної України, сподіваючись на те, що 
польський уряд обіцяв платити їм великі гроші. 
Правобережні землі успішно заселялися вихідцями з 
Лівобережної України, Волині, Полісся та інших 
українських регіонів. Могила повідомляв Яну III, що 
московський цар заборонив такий перехід під страхом 
смертної кари, а також, що гетьманом Самойловичем 
«застави поставлені по границі від Запорогів по Київ і по 
Батурин міцні» і вже страчено двадцять козаків. 
Лівобережний гетьман заарештував навіть дружину А. 
Могили. Виявив бажання перейти на службу до 
правобережного війська переяславський полковник 
Войца-Сербин, за що і був відісланий Самойловичем у 
кайданах до Москви. Однак репресивні заходи не 
стримували козаків та селян — Правобережжя успішно 
заселялося, у військах Могили з’являлося дедалі більше 
досвідчених воїнів.  

 
Это давало возможность успешно проводить военные 

операции против турок, татар и казаков, перешедших на их 
сторону. В ноябре под Немировым Могила разбивает войско 
во главе с полковником Самойленко, перешедшим на 
сторону турецкого султана. Польскому королю А. Могила 
неоднократно высылает пленных татар и турок. «По грядам, 
возле Каменца, выгнав турок, своими войсками казацкими 
грады осадил», — так оценивает данный период 
деятельности правобережного гетмана Г. Грабянка. В 
декабре 1684 войска Могилы отличились в битве польско-
украинских сил с турками под Цецорой. 

Признанием выдающейся роли казачества в обороне 
Правобережной Украины, Речи Посполитой и всей 
Восточной Европы от турецкой агрессии стало 
постановление вального сейма от 16 февраля 1685 г., в 
котором говорилось, что «всех казаков Низовых и 
Украинских, как тех, которые есть в службе действительной 
под гетманом нашим Могилой, так и пожелавших признать 
его должны оседать на Украине, вернуть им их древние 
вольности, свободы и привилегии, дарованные нашими 
предшественниками...». А. Могиле также было поручено 
набирать полковников не из шляхетского сословия, как 
было раньше, а среди казаков. Вместе с тем сеймовая 
конституция предоставляла казачеству землю в пределах 
шляхской собственности, что и стало причиной дальнейших 
конфликтов между ними и польскими властями. Сразу 
после этого на Правобережной Украине возрождаются 
четыре казачьих полка — Белоцерковский (Фастовский), 
Брацлавский, Богуславский и Корсунский. Главенствующие 
круги Речи Посполитой в данном случае руководствовались 
принципом «меньшего зла» — перед угрозой турецкой 
агрессии казачество юридически признается как отдельная 

Це давало можливість успішно проводити воєнні 
операції проти турків, татар та козаків, які перейшли на 
їхній бік. У листопаді під Немировим Могила розбиває 
військо на чолі з полковником Самойленком, який 
перейшов на бік турецького султана. Польському королю 
А. Могила неодноразово висилає полонених татар і 
турків. «По градах, біля Кам’янця, турків вигнавши, 
своїми військами козацькими гради обложив», — так 
оцінює даний період діяльності правобережного гетьмана 
Г. Грабянка. У грудні 1684 р. війська Могили 
відзначились у битві польсько-українських сил з турками 
під Цецорою. 

Визнанням видатної ролі козацтва в обороні 
Правобережної України, Речі Посполитої і всієї Східної 
Європи від турецької агресії стала постанова вального 
сейму від 16 лютого 1685 р., в якій говорилося, що «всіх 
козаків Низових і Українських, як тих, які є в службі 
дійсній під гетьманом нашим Могилою, так і тих, які 
побажали признати його, мають осідати на Україні, 
вернути їм їхні прадавні вольності, свободи і привілеї, 
що даровані були нашими попередниками...». А. Могилі 
також було доручено набирати полковників не з 
шляхетського стану, як було доти, а серед козаків. Разом 
з тим сеймова конституція надавала козацтву землю в 
межах шляхської власності, що і стало причиною 
подальших конфліктів між ними та польською владою. 
Відразу ж по цьому на Правобережній Україні 
відроджуються чотири козацьких полки — 
(Фастівський), Брацлавський, Богуславський і 
Корсунський. Панівні кола Речі Посполитої у даному 
випадку керувалися принципом «найменшого зла» 
Білоцерківський — перед загрозою турецької агресії 
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военно-политическая сила, способствующая возрождению 
элементов национальной государственности на 
правобережных землях Украины. 

Однако снова срабатывает фактор, всегда 
препятствовавший украинству создать полноценное 
государство. Полковники Сулимка, Булук-Баша, Барабаш и 
Корсунец отказываются подчиняться гетману Могиле. Один 
из них высказал такое мнение: «Я ни короля, ни гетмана не 
боюсь, у меня король — царь турецкий, а гетман — хозяин 
волоский, потому что надо тое знать: где Барабаш, там 
ничего не маш». В конце 1685 г. А. Могила разбивает 
войска полковника Сулимки. В том же году он участвует в 
совместном походе с хоругвями коронного гетмана 
Яблоновского.  
Войска Могилы, в которых насчитывалось 6000 казаков, 
разбивают татар под Зинковым, а затем вместе с полком 
Апостола-Щуровского отбрасывают татарские отряды от 
Немирова. 

В конце лета 1686 г. уже 2-тысячный отряд Могилы 
приходит на помощь войскам короля Яна III, 
отправлявшихся под Цецору «в помощь цесарю римскому 
против турок». В сентябре польско-украинские войска были 
оцеплены турецко-татарской армией неподалеку от 
Каменца. Осада длилась двенадцать суток. После того, как 
погибло около трети королевских войск, коронный гетман 
Яблоновский дал приказ отступать в направлении Львова, а 
«казаков распустил, заплатив на два человека по 3 таляра и 
по зыпуну на казака». Получив деньги, три полковника 
покинули А. Могилу и отправились на Левобережье. 

 
Коронный гетман вовремя отошел из Подолья, оставив 

украинского гетмана на растерзание татарской орде — 50-
тысячное войско сына татарского хана в ноябре 1686 г. 
оцепило гетманскую столицу г. Немиров. Однако Могила, 
умело управляя оборонительными действиями 
немировского гарнизона, заставляет татар отступить уже 
через три дня. Зимой того же года в гетманской резиденции 
был большой голод, в результате чего город оставили 
многие казаки. 

В мае 1686 г. между Московским государством и Речью 
Посполитой был заключен так называемый Вечный мир. По 
этому договору Польша отдавала царю на правом берегу 
Киев с землями между р. Стугной и г. Ирпенем, но 
московское правительство должно было выплатить за это 
полякам 146 тыс. руб. Территория Запорожья отходила 
также в Москву. Однако статус «исконных» казачьих земель 
— вниз по Днепру от Ржищева и Трахтемирова до Черкас и 
Чигирина — снова не был определен. Седьмая статья 
договора постановляла, что те места должны оставаться 
пустыми, так как они есть теперь. Кроме того, было 
договорено о совместных действиях против Турции и 
Крыма. Также была решена проблема перехода казаков с 
Правобережья на левый берег Днепра и наоборот — отныне 
«их царское величество, тех казаков, которые живут в 
Немирове, в Паволочи и возле Белой Церкви, не будут и не 
велят принимать в свою оборону». Так же должен был 
действовать и польский монарх по отношению к 

козацтво юридично визнається як окрема військово-
політична сила, що сприяє відродженню елементів 
національної державності на правобережних землях 
України. 

Однак знову спрацьовує чинник, що завжди 
перешкоджав українству створити повноцінну державу. 
Полковники Сулимка, Булук-Баша, Барабаш і Корсунець 
відмовляються підкорятися гетьману Могилі. Один з них 
висловив таку думку: «Я ні короля, ні гетьмана не боюся, 
у мене король — цар турецький, а гетьман — господар 
волоський, бо треба тоє відати: де Барабаш, там нічого не 
маш». Наприкінці 1685 р. А. Могила розбиває війська 
полковника Сулимки. В тому ж році він бере участь у 
спільному поході з хоругвами коронного гетьмана 
Яблоновського. Війська Могили, в яких налічувалося 
6000 козаків, розбивають татар під Зінковим, а згодом 
разом з полком Апостола-Щуровського відкидають 
татарські загони від Немирова. 

Наприкінці літа 1686 р. вже 2-тисячний загін 
Могили приходить на допомогу військам короля Яна III, 
які вирушали під Цецору «на допомогу цесарю 
римському проти турок». У вересні польсько-українські 
війська були оточені турецько-татарською армією 
неподалік від Кам’янця. Облога тривала дванадцять діб. 
Після того, як загинуло близько третини королівських 
військ, коронний гетьман Яблоновський дав наказ 
відступати у напрямку на Львів, а «козаків розпустив, 
заплативши на дві людини по 3 таляри і по зипуну на 
козака». Отримавши гроші, три полковники покинули А. 
Могилу і подалися на Лівобережжя. 

Коронний гетьман вчасно відійшов з Поділля, 
залишивши українського гетьмана на поталу татарській 
орді — 50-тисячне військо сина татарського хана в 
листопаді 1686 р. оточило гетьманську столицю м. 
Немирів. Проте Могила, вміло керуючи оборонними 
діями немирівського гарнізону, змушує татар відступити 
вже через три дні. Зимою того ж року в гетьманській 
резиденції був великий голод, внаслідок чого місто 
покинули багато козаків. 

У травні 1686 р. між Московською державою і Річчю 
Посполитою було укладено так званий Вічний мир. За 
цим договором Польща віддавала цареві на правому 
березі Київ із землями між р. Стугною та р. Ірпенем, % 
але московський уряд повинен був виплатити за це 
полякам 146 тис. крб. Територія Запорожжя відходила 
також до Москви. Однак статус «споконвічних» 
козацьких земель — вниз по Дніпру від Ржищева і 
Трахтемирова до Черкас і Чигирина — знову не був 
визначений. Сьома стаття договору постановляла, що «ті 
місця мають лишатися порожні, так як вони є тепер». 
Крім того, було домовлено про спільні дії проти 
Туреччини й Криму. Також було вирішено проблему 
переходу козаків з Правобережжя на лівий берег Дніпра і 
навпаки — віднині «їхня царська величність, тих 
козаків,... які живуть у Немирові, в Паволочі і біля Білої 
Церкви, не будуть і не велять приймати в свою оборону». 
Так само мав діяти і польський монарх по відношенню до 
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запорожским казакам, часто приходившим на помощь 
гетману Могиле. 

В 1687 г. Могила участвует в осаде Каменца, которой 
руководил королевич Якуб. В том же году он назначает 
наказным гетманом Максима Булыгу. Известное письмо 
Андрея Могилы от 30 декабря к хелмскому каштеляну и 
комиссару над казаками С. Дружкевича, в котором 
правобережный гетман спрашивал его, задерживать ли тех 
казаков, которые недовольны зимней кампанией и 
невыплатой обещанных денег и угрожают покинуть 
казацкие полки Правобережной Украины. Известно также 
послание Могилы к польскому королю Яна III Собескому от 
13 июня 1688 г. (хранится в Главном архиве древних актов 
AGAD, Варшава, Польша), в котором гетман сообщает о 
победе над татарами в битве под Немировым. 

 
16 августа 1688 г. датируется еще один интересный 

документ, а именно письмо московского царя Петра I к 
польскому королю «О запрете польскому подданному 
Андрею Могиле (Мигули) писаться запорожским 
гетманом». Итак, как видим, Московскому государству, 
которое по Коломацким статьям 1687 г. снова отбирало 
часть автономных прав Гетманщины, была небезразлична 
даже такая «мелочь». Возникает вопрос, почему именно 
летом 1688 г. (Могила ведь именовался гетманом Войска 
Запорожского уже четвертый год) появилось такое 
послание? 

А. Могила привлекает внимание московской власти и 
левобережного гетмана И. Мазепы тем, что пишет письма 
на Запорожскую Сечь к кошевому атаману Г. Сагайдачному, 
в которых приглашает запорожцев на службу к польскому 
королю. Одно из таких писем было перехвачено и попало к 
Мазепе. Последний сразу же переправляет его в Москву, 
чем вызывает невиданный гнев запорожских казаков. 
Результат был противоположным желанию царя и 
левобережного гетмана. Несмотря на большие заслоны, 
выставленные И. Мазепой, многие запорожцы переходят на 
службу к А. Могиле.  

Зимой 1688 г. гетман Могила с почетной миссией 
направляет в Крымское ханство своего переводчика (к 
сожалению, фамилия его в документах не сохранилась). Тот, 
имея при себе большую сумму денег из гетманской казны, 
должен был выкупать из татарской неволи пленных казаков. 
Весной он появляется в Запорожском Коше с большим 
количеством бывших невольников и с письмом 
кизикерманского беглер-бея к кошевому атаману. 

Последнее документальное известие, касающееся 
непосредственно деятельности А. Могилы в должности 
правобережного гетмана, датируется 22 сентября 1688 г. 
Именно в этот день польский король Ян III пишет письмо к 
старому гетману, приказывая ему отправиться из г. Бара в г. 
Бучач под командованием коронного гетмана Яблоновского 
(это письмо хранится в архиве Чарторыйских, Краков, 
Польша). «Компут войска запорожского» свидетельствует, 
что в это время под руководством Могилы в полках Искры, 
Самуся и Макаренко находилось 1872 казака. Умер А. 
Могила в январе 1689 г.  

запорозьких козаків, які часто приходили на допомогу 
гетьману Могилі. 

У 1687 р. Могила бере участь в облозі Кам’янця, 
якою керував королевич Якуб. Того ж року він призначає 
наказним гетьманом Максима Булигу. Відомий лист 
Андрія Могили від 30 грудня до хелмського каштеляна і 
комісара над козаками С. Дружкевича, в якому 
правобережний гетьман запитував його, чи затримувати 
тих козаків, які не задоволені зимовою кампанією та 
невиплатою обіцяних грошей і погрожують покинути 
козацькі полки Правобережної України38. Відоме також 
послання Могили до польського короля Яна III 
Собеського від 13 червня 1688 р. (зберігається у 
Головному архіві давніх актів AGAD, Варшава, Польща), 
в якому гетьман повідомляє про перемогу над татарами у 
битві під Немировим.  

16-м серпнем 1688 р. датується ще один цікавий 
документ, а саме лист московського царя Петра І до 
польського короля «Про заборону польському підданому 
Андрію Могилі (Мигулі) писатися запорозьким 
гетьманом». Отже, як бачимо, Московській державі, яка 
за Коломацькими статтями 1687 р. знову відбирала 
частину автономних прав Гетьманщини, була небайдужа 
навіть така «дрібниця». Виникає запитання, чому саме 
влітку 1688 р. (адже Могила йменувався гетьманом 
Війська Запорозького вже четвертий рік) з’явилося таке 
послання? 

А. Могила привертає до себе увагу московської 
влади та лівобережного гетьмана І. Мазепи тим, що пише 
листи на Запорозьку Січ до кошового отамана Г. 
Сагайдачного, в яких запрошує запорожців на службу до 
польського короля. Один з таких листів був 
перехоплений і потрапив до Мазепи. Останній зразу ж 
переправляє його до Москви, чим викликає небачений 
гнів запорозьких козаків. Наслідок був протилежний 
бажанням царя і лівобережного гетьмана. Незважаючи на 
великі заслони, що були виставлені І. Мазепою, багато 
запорожців переходять на службу до А. Могили. 

Взимку 1688 р. гетьман Могила з почесною місією 
направляє до Кримського ханства свого перекладача (на 
жаль, прізвище його в документах не збереглося). Той, 
маючи при собі велику суму грошей з гетьманської 
скарбниці, мав викупляти з татарської неволі полонених 
козаків. Весною він з’являється у Запорозькому Коші з 
великою кількістю колишніх невільників і з листом 
кизикерманського беглер-бея до кошового отамана. 

Остання документальна звістка, що торкається 
безпосередньо діяльності А. Могили на посаді 
правобережного гетьмана, датується 22-м вересня 1688 р. 
Саме в цей день польський король Ян III пише листа до 
старого гетьмана, наказуючи йому вирушити з м. Бару до 
м. Бучач під командуванням коронного гетьмана 
Яблоновського (цей лист зберігається в архіві 
Чарторийських, Краків, Польща). «Компут війська 
запорозького» свідчить, що на цей час під керівництвом 
Могили у полках Іскри, Самуся та Макаренка перебувало 
1872 козака. Помер А. Могила в січні 1689 р.  
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После его смерти гетманом стал Гришко (1689-1694 
гг.), но он уже, в отличие от А. Могилы, был назначен 
польским королем. 

Конечно, не следует делать из А. Могилы народного 
героя, борца за общественные идеалы украинского народа и 
государственность. Колонизация Правобережной Украины, 
возрождение казацких полков, защита украинских земель, 
Речи Посполитой и всей Восточной Европы от турецко-
татарской агрессии – вот главные заслуги гетмана Могилы. 
Без этого было бы невозможно движение правобережного 
казачества за свое освобождение из-под власти польской 
шляхты в конце XVII - начале XVIII ст.  

Після його смерті гетьманом став Гришко (1689—
1694 рр.), але він вже, на відміну від А. Могили, був 
призначений польським королем. 

Звичайно, не слід робити з А. Могили народного 
героя, борця за суспільні ідеали українського народу та 
державність. Колонізація Правобережної України, 
відродження козацьких полків, захист українських 
земель, Речі Посполитої та й усієї Східної Європи від 
турецько-татарської агресії — ось головні заслуги 
гетьмана Могили. Без цього був би неможливий рух 
правобережного козацтва за своє визволення з-під влади 
польської шляхти в кінці XVII — на початку XVIII ст.  

 

Т. В. Чухліб (Київ) 

 

 
      Оригинал статьи с ссылками на документы –  
УКРАЇНСЬКИЙ ІСТОРИЧНИЙ ЖУРНАЛ 1993 №9  

 
 


