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НА ДНІСТРОВСЬКОМУ "ПОБЕРЕЖЖІ"

К. Антонович-Мельник

Киевская старина. Т. 18. К., 1887. – С.

Назвою Побережжя на Поділлі народ із давніх-давен – з ХVІІ ст., коли

не раніше – називає  ту смугу цього краю, яка  простирається вздовж течії

Дністра,  приблизно  від  Могилева  до  гирла  річки  Ягорлик.  До  складу

Побережжя  входять  нинішні  повіти  Подільської  губернії:  Ямпільський,

Ольгопільський, Балтський і частина Могилівського.

Первісна  історія  цієї  місцевості  не  може  бути  відновлена  навіть  у

найзагальніших  рисах  через  відсутність  бодай-якихось  документальних

свідчень;  наші літописи, що зберегли певні  відомості  про західну частину

Поділля, майже не згадують про ту його смугу, яка тягнеться вздовж Дністра

нижче  міста  Ушиця.  Відомо  тільки,  що  під  час  походів  князя  Олега

територію  нинішнього  Побережжя  населяло  русько-слов’янське  плем’я

уличів,  яке  мешкало  вгору по  Дністру.  Відтак  усі  відомості  про  уличів

припиняються,  вони неначе зникають з лиця землі подільської,  і  тільки за

окремими рядками літописів можна здогадуватися, що в період найбільшої

могутності галицького князівства цей край тягнувся до Галича.

Після татарської  навали,  тобто в  ХІІІ  та  ХІV століттях,  ця  південна

частина  улицької  території,  ймовірно,  була  зайнята  кочовищами

найзахідніших татарських орд. Проте після вигнання татар великим князем

Ольгердом Побережжя разом із усім Поділлям перейшло у володіння князів

Коріатовичів  і  розділило  подальшу  долю  західного  Поділля  до  першої

половини ХV ст. Ще з першої чверті цього століття нам відомий литовський

кам’янецький  староста  Гедиголд,  який  управляв  цілим  Подністров’ям  від



Кам’янця  до  самого  Лиману  і  будував  фортецю  навпроти  Мункастра

(Аккермана)1.

У другій половині ХV ст. унаслідок завзятої боротьби між поляками та

литовцями за володіння Поділлям, ця спірна територія була розділена на дві

частини: західне Поділля, що залишилося під владою поляків, та південно-

східну частину, яка під назвою Брацлавщини увійшла до складу Великого

князівства  Литовського.  До  Брацлавщини  увійшло  і  Побережжя,  межею

якого  від  польської  частини  Поділля  була  річка  Мурафа2.  Лихої  долі

зазнавала ціла Брацлавщина протягом майже двох наступних століть: це був

той  шлях,  яким  щороку  татари  вдиралися  на  руські  землі,  щоб  їх

плюндрувати. Тоді як на окраїнах басейну Бугу татарські загони прямували

так званим Чорним шляхом, Побережжя перетинав інший татарський шлях –

Кучманський,  що  отримав  назву  від  Кучманського  поля,  через  який  він

пролягав; цією назвою була визначена вся територія між Дністром і Бугом, у

теперішніх Ольгопільському та Ямпільському повітах.

Не легко було зем’янам, що оселилися на землях Побережжя, боронити

свій  край  та  господарство  від  непроханих  гостей.  Літописи  того  часу  не

зберегли нам імен цих перших захисників південної Брацлавщини, які рясно

проливали  кров,  захищаючи  свою  землю.  Тільки  з  випадково  уцілілих

фамільних документів ми дізнаємося імена давніх брацлавських зем’янських

родів, що поступово гинули і зникали в боротьбі з татарами. Такими були

Шашкевичі, що в першій половині ХV ст. заснували замок Комаргород і в

1459 році отримали грамоти на землі від князя Симеона Олельковича. Далі в

Джурині надибаємо на рід Чурилів, родове найменування яких нагадує нам

одного  з  богатирів  билинного  циклу3.  Ще  великий  князь  Витовт  видав

грамоту  зем’янам  Слупичам  на  право  володіння  замком  Бершаддю  та

численними прилеглими до нього селами. Членів цього роду ми зустрічаємо

до  початку  ХVІІ  ст.  На  найсхіднішій  окраїні  Побережжя,  в  Саврані,

знаходимо старий рід князів Козарів, що занепав раніше за всі інші. Нарешті
1 Guilbert de Lannoie – Voyages et pélérinages.
2 Акты Зап. Рос., т. ІІ, с. 362.
3 Про одного з членів цього роду випадково уцілів уривок пісні, що не так давно ще ходила серед населення 
Джурина, уривок, який за дивним збігом нагадує характер билинного Чурила: "Йде Чурило за міст, а за ним 
дівок триста". – Baliński i Lipiński, Starożytna Polska, s. 1375.



Красненською  та  Шпиківською  волостю  володіли  Кішки.  Одним  із

найдавніших  представників  цього  давнього  роду  на  початку  ХVІІ  ст.  є

козацький гетьман Самійло Кішка, перебування якого в турецькому полоні

стало сюжетом для найкращої козацької думи4.

Наприкінці ХVІ ст., після Люблінської унії, старе руське зем’янство на

Побережжі поволі поступається місцем польським прибульцям. Нечисленні

нащадки  місцевих  зем’ян,  які  ще  вціліли  в  боротьбі  з  татарами,  не  були

спроможні  витримати  конкуренції  з  напливом  польської  чи  ополяченої

шляхти.  Через  шлюбні  союзи,  купівлю або  королівське  дарування  маєтки

Чурилів, Кішок та інших отримують у володіння Конецпольські, Збаразькі та

ін.  Нові  власники  перебувають  у  дещо  інших  стосунках  із  місцевим

населенням, ніж попередні. Не пов’язані з туземцями ані походженням, ані

тривалим співжиттям в одній країні, ані спільністю інтересів – вони завжди

готові пожертвувати цим населенням задля вигоди тієї держави, що наділила

їх знатністю і привілеями. Яскравою ілюстрацією цього може бути факт, на

всі лади прославлений істориками Речі Посполитої, що стосується одного з

побережанських  міст.  У  1617  році  польська  армія  під  проводом  гетьмана

Жолкевського розташувалася на березі Дністра навпроти значно потужнішої

турецької  армії,  яка  стояла  на  протилежному березі.  Не  покладаючись  на

власні сили, Жолкевський спробував почати з турками перемовини про мир,

але візир заявив, що не погодиться на жодний трактат доти, доки не будуть

роззброєні  жителі  побережанських  міст,  які  з  власної  ініціативи  створили

доволі заповзятливе і хоробре козацьке ополчення. Особливо він скаржився

на  непогамовну  вдачу  мешканців  Бершаді.  Почувши  про  це,  власник

названого міста,  що замінив собою Слупичів,  князь  Юрій Збаразький,  без

жодних  вагань  послав  власний  військовий  загін,  який  тієї  ж  ночі  спалив

дотла Бершадь і розігнав її населення. У цьому факті прихильники інтересів

польської держави вбачали найвищий вияв патріотизму й жертовності з боку

її  власника;  не знаємо,  чи так само сприймали його позбавлені  домівки й

майна мешканці міста...

4 Rulikowski – Przed kilkuset lat.



Серед давніх поселень дністровського Побережжя як найважливіше на

ньому місто і замок ще ХV ст. виокремлюється Ямпіль. Це жалюгідне нині

містечко відігравало колись, особливо в ХVІІ і в першій половині ХVІІІ ст.,

неабияку  роль  у  житті  всього  дністровського  Побережжя  і  було  його

центральним пунктом. Пізніше з його іменем пов’язані спогади про ту роль,

яка  завжди  випадала  на  його  долю в  питанні  стосовно  судноплавання  по

Дністру та знищення порогів і розчищення фарватеру цієї річки.

Років  два-три  тому  мені  довелося  влітку  побувати  в  Подністров’ї;

випало між іншим відвідати Ямпіль і навіть провести там кілька днів. Маючи

намір  поділитися  моїми  спогадами  про  тамтешню  місцевість  та  її

минувшину,  я  зосереджу  свою  увагу  на  Ямполі,  історична  доля  якого

характеризує в загальних рисах історію всього Побережжя.

***

Ямпіль лежить на лівому березі Дністра, майже в тому самому місці, де

ця  ріка  прориває  нарешті  ту  гранітну  гряду,  яка,  відокремившись  від

Карпатських  гір,  прямує  на  схід  і  спершу  становить  підґрунтя  для

різноманітних гірських порід – піщаників, глинистих і вапнякових сланців та

третинного силурійського вапняку, поміж яких Дністер із  його допливами

прорив своє річище; відтак потроху оголюється – спочатку по берегах річки,

а далі на схід і просто на поверхні ґрунту і нарешті утворює пороги на трьох

найголовніших річках південно-західного краю – Дністрі, Бузі та Дніпрі. Цей

гранітний шар з’являється над рівнем річок в верстах двадцяти на північ від

Ямполя, але там оголення його ще доволі незначні, тоді як поблизу Ямполя їх

товщина  досягає  таких  розмірів,  що  трохи  нижче  міста  він  утворює  цілу

низку порогів через річку.

Околиці Ямполя напрочуд мальовничі й строкаті та абсолютно подібні

на околиці більшості придністровських міст і містечок, розташованих вгору

за течією, наприклад, Могилева, Старої Ушиці, Жванця та інших. З якого б

боку  ми  не  наближалися  до  міста,  чи  то  великим  поштовим  трактом  із



Могилева,  чи  іншими  шляхами,  що  ведуть  із  Ямполя  до  Сорок  або  до

найближчих  станцій  залізниці,  яка  пронизує  цілу  подільську  губернію,  –

всюди, скільки бачить око, простирається одна підвищена рівнина,  порита

глибокими ярами. Ось по обидва боки дороги на цілі сотні десятин тягнуться

поля, оброблені краще за інші і повністю засіяні самою лишень пшеницею.

Жнива вже почалися, і нерідко можна бачити, що в різних кінцях тієї самої

ділянки,  десь біля криниці  або на бережку струмка,  працюють дві  чи три

молотарки, віялки тощо, навколо яких вовтузиться натовп людей і пасуться

цілі  стада  рогатої  худоби.  Далі  на  такі  ж  величезні  простори  тягнуться

плантації  кукурудзи,  тютюну  й  цукрового  буряку  –  сировини  численних

цукрових заводів, розсіяних по повіту вздовж залізничної лінії. Здавалось би,

дворянське  серце  могло  б  порадіти  тому,  що  бодай  у  цьому  куточку

збереглося  ще  крупне  землеволодіння;  але  тут  нерідко  роботами  на

сільськогосподарських машинах завідують євреї, з чого можна виснувати, що

деякі з цих багатих маєтків уже потрапили в орендне користування чи навіть

у власність єврейського населення.

Із наближенням до міста картина дещо міняється: величезні плантації

змінюються  невеличкими  нивами,  зораними  абияк  і  засіяними  переважно

кукурудзою  та  житом.  Це  починаються  ділянки  ямпільських  селян,  що

живуть на околицях міста.

Мало по малу рівнина понижається, і що ближче до Дністра, то схили

стають  стрімкішими.  Спершу  відкривається  підвищений  та  урвистий

бессарабський берег, дуже живописний, як узагалі і всі дністровські береги;

далі  починає визначатися і  більш похилий подільський берег,  а  між ними

сяють і переливаються на сонці сірі хвилі Дністра, і ми в’їжджаємо в глибоку

долину мостом, перекинутим через невелику гірську річку Русаву. Звідси вже

як на долоні видно невеличке містечко Ямпіль,  що розкинулося в глибині

долини, в куті при впадінні р. Русави в Дністер.

Я  не  буду  описувати  природи,  краси  Дністрових  берегів,  загальних

ознак міста і  так далі,  бо їх  читач уже не раз оглядав на сторінках цього

видання. До всього, що було сказано раніше, додам тільки, що як за своїм



місцерозташуванням, так і за характером довкілля Ямпіль багато чим нагадує

Могилів на Дністрі. Місто так само простягнулося вздовж річкової долини з

тією  лише  відмінністю,  що  тут  бессарабський  берег  вищий  і  крутіший,

нерідко  майже  зовсім  сторчовий,  тоді  як  подільський  берег  менше

підвищений, гори далі відходять від Дністра і являють собою, хоч і крутий,

але правильний схил. Такою є місцевість поблизу міста, але з наближенням

до порогів подільський берег стає вищим, стрімкішим і абсолютно подібним

до  бессарабського.  Такими  ж  береги  залишаються  протягом  усього

Ямпільського  повіту,  але  з  віддаленням  від  Дністра  місцевість  набуває

характеру  степових  подільських  повітів,  а  разом  із  тим  змінюється  й

етнографічний  тип  населення.  Якщо  по  Дністру  та  його  найближчих

допливах  ми  зустрічаємо  таких  самих  подолян,  які  населяють  все  це

побережжя  вгору  по  ріці  до  самого  кордону  і  з  невеликими  змінами

продовжується  і  в  галицькому  Поділлі,  –  із  віддаленням  від  Дністра  ми

бачимо  інший  різновид  цього  племені,  який  визначився  виразніше  на

території над Бугом.

Отже,  проминувши  міст  через  Русаву,  ми  в’їжджаємо  на  головну

вулицю Ямполя, яка з кінця в кінець протинає місто та передмістя. Попри те,

що Ямпіль все-таки повітове місто, він дуже невеликий і нагадує радше гарне

містечко південно-західного краю. Спершу потягнулися обабіч вулиці охайні

селянські  хати,  оточені  тінистими  садами  та  городами,  що  становлять

передмістя;  далі  йдуть різнобарвні  будиночки ямпільських міщан – жовті,

зелені, блакитні, переважно в три вікна, з яскраво пофарбованими дверима та

віконницями;  за  ними  слідують  приміщення  повітових  урядових  установ,

помешкання  місцевих  чиновників,  просторіші,  а  проте  з  більш  казенною

зовнішністю.  Посеред  міста  розташований  ринок,  занадто  обширний  для

такого містечка і заледве не більший, ніж, наприклад, у Кам’янці; на ньому –

величезний корпус кам’яних крамниць, розташованих у вигляді подвійного

квадрата;  більшість  крамниць  замкнуті  наглухо,  вони  постійно  протягом

цілого  року  залишаються  порожніми  і  бувають  зайняті  хіба  що  під  час

ярмарків.  У  проміжках  між  крамницями  розташований  базар,  який  також



складається з двох частин: одна майже повністю зайнята фруктами, і площа,

можна  сказати,  буквально  завалена  продуктами  місцевого  садівництва  та

городництва;  в  іншій відбувається  торгівля  різноманітними припасами.  За

звичаєм  провінційних  містечок  на  базарі  торгують  до  самого  вечора,  але

особливе пожвавлення буває тут у базарні дні. Ринок оточений у кілька рядів

єврейськими будинками, з яких кожен є водночас і "заїздом", і крамницею, і

винним погребом,  тому  що  в  кожному  чим-небудь  торгують.  Ця  частина

міста  нічим  не  відрізняється  від  того,  що  ми  звикли  бачити  в  усіх

подільських містах і містечках; будинки стоять без подвір’їв, без огорожі, без

жодних господарських будівель, просто в ряд, на відстані один від одного в

аршин, аби була змога пройти. Далі йде вузький брудний провулок, що являє

собою непролазні піски чи таке ж непролазне болото (залежно від пори року

та погоди);  за ним паралельно до першого тягнуться другий і  третій ряди

таких самих заїздів, із тією тільки відмінністю, що ті, які виходять на площу

й  головну  вулицю,  охайніші,  просторіші  і  взагалі  становлять

аристократичний  єврейський  квартал.  Але  що  далі  в  провулки,  то

зовнішність їх стає все менше привабливою, зменшуються розміри будинків,

скорочується відстань між ними і взагалі будинки, побудовані без усякого

визначеного  плану,  сяк-так,  де  кому  сподобалося,  –  набувають  все

жалюгіднішого та непривабливішого вигляду.

Прямуючи  далі  головною  вулицею,  ми  помічаємо  міське  двокласне

училище  та  будиночок  для  смотрителя  і  вчителів,  обсаджений  деревами;

навпроти –  місцеве  поліцейське чи  повітове  правління –  маленький білий

будинок, що кокетливо визирає з-поміж зелені дерев і  в якому – як би ви

думали! – можна почути гру на фортеп’яно. Далі, якщо не помиляюся, слідує

тюрма, потім починається передмістя і місто закінчується, а головна вулиця

перетворюється  на  поштовий  шлях,  який  піднімається  на  гору,  звідки

відкривається вид на цілий Ямпіль,  і  тягнеться далі  рівниною. Дорога  ця,

здається, була колись вимощена каменем, але її покриває такий товстий шар

наносного піску, що під ним важко й запідозрити бруківку; її час від часу

розчищають арештанти з місцевої тюрми.



Увесь  простір  між  околицями  міста  і  берегом  Дністра  зайнятий

фруктовими  садами  –  густими  й  тінистими.  Тут  віє  прохолодою,  пахне

дозріваючими фруктами; довкола так тихо, спокійно, не чути ані людського,

ані  звірячого  голосу;  тільки  щебетання  горобців  –  природних  ворогів

садівника – єдине порушує тишу, та безперебійне дзижчання і тріскотіння

різноманітних  комах  зливається  в  якийсь  особливий  гамір,  наче  кожний

листок у садку заговорив. Садки стоять впритул, тин у тин, між ними немає

відстані  навіть  для  найменшої  стежечки,  тому,  вийшовши в  одному  кінці

міста, потрібно пройти кілька верст вздовж вузької піщаної берегової коси та

обігнути всі  заміські садки, щоб потрапити назад до міста.  Найбільше тут

розводять різноманітні сорти слив, переважно угорських, і  найкращі сорти

грушок і яблук.

Як  на  повітове  місто  Ямпіль  дуже  невеликий.  За  статистикою  1881

року в ньому нараховувалося 4 905 мешканців, із яких найбільша кількість

православних, переважно малоросіян; далі йдуть євреї  (1 338 ч.) і  нарешті

поляки (357 ч.).  Серед загального числа мешканців Ямполя нараховується

107  душ  ремісників,  решта  населення  займається  землеробством  чи

торгівлею. Місто складається з 597 дерев’яних будинків та 68 кам’яних; в

ньому є дві православні церкви, католицький костел, каплиця на цвинтарі і

три синагоги; крім того, дві лікарні – міська на 20 ліжок і тюремна на 12.

Якщо  додати  до  цього  різні  урядові  установи:  поліцейське  управління,

тюрму,  мировий  з’їзд  і  т.  ін.,  то  вийде  справжнісіньке  місто  з  усіма

атрибутами.  Лише стосовно  просвіти  Ямпіль  значно  відстав  від  більшості

інших повітових міст; тут наявні тільки двокласне училище і, вже не кажучи

про  бодай-якусь  гімназію,  немає  навіть  книгарень  чи  бібліотеки,  як

наприклад у Могилеві. Не говоримо про єврейські школи: їх тут, як і скрізь,

задосить, і більшість місцевих євреїв вміють читати й писати не тільки по-

єврейськи, але й по-російськи. З розмов із ними не важко впевнитися,  що

середній рівень розвитку єврейського населення є незрівнянно вищим, ніж

решти населення. Їхні щоденні торгові оборудки, часті пересування з місця

на місце, контакти з людьми різних класів, стану й освіченості розвивають у



них  спостережливість  і  кмітливість,  дають  їм  практичне  знання  життя  і

людей,  будять  у  них  енергію та  заповзятливість.  Завдяки  всьому  цьому  і

особливо своїй умовній моралі євреї тут, як і у всьому краю, мають помітну

перевагу  над  рештою  населення  і  є  серед  нього  експлуататорським

елементом. Вся,  наприклад, торгівля в Ямполі з його округом і майже вся

промисловість прямо чи опосередковано перебувають у руках євреїв. Крім

звичайної в містах торгівлі всіма необхідними предметами, мануфактурами

тощо,  Ямпіль  провадить  доволі  значну  торгівлю  лісом  та  дерев’яними

виробами,  переважно з  ялини;  все  це  сплавляється  Дністром із  Галичини.

Донедавна  сюди  ж  доставлявся  весь  зерновий  хліб  із  Ямпільського  та

найближчого  до  нього  повітів,  перевантажувався  на  галери  і  звідси  вже

сплавлявся  Дністром  до  Бендер,  Аккермана  та  Маяків  до  Лиману;  таким

шляхом ішла хлібна  торгівля  від  ХVІІ  ст.  донедавна,  але  з  прокладенням

південно-західної  залізничної лінії  вона змінила напрямок. Рух по Дністру

значною мірою послаблюється, і Ямпіль втрачає значення хлібної пристані;

тепер  хліб  доставляється  на  найближчу  залізничну  станцію,  звідти  вже

просто  йде  в  Одеський  порт.  Зрештою доставка  сухим шляхом є  занадто

дорогою, тому час від часу знову виринають проекти покращення водного

шляху.

Ми  вже  говорили  вище,  що  околиці  Ямполя  постачають  велику

кількість  зернового  хліба,  переважно  пшениці  та  кукурудзи.  Більшість

крупних  маєтків  так  чи  інакше залежать  від  євреїв:  одне  закладене,  інше

віддане в оренду, третє навіть продане чи дісталося єврею за борги; та сама

доля  спіткала  й  дрібних  власників.  Селяни  більше  за  все  розводять

кукурудзу,  але  загалом  мають  дуже  мало  прибутку  зі  своїх  наділів;  вони

зазвичай сіють, а не садять кукурудзу і, по-перше, витрачають на це значно

більше зерна,  ніж потрібно,  а  по-друге,  нераціонально докладають чимало

праці,  тому  що  коли  посів  зійде,  його  потрібно  прополювати  так,  щоб

кукурудза росла рядками і щоб між стеблинами була певна відстань, близько

чверті аршина; тільки за цих умов можна сподіватися врожаю.



Ледь  закінчиться  перше  полоттz,  як  настає  час  платити  подушне,

різноманітні податки та недоплату; платити, зрозуміло, нічим, грошей немає,

і дістати їх можна лише в єврея, і ось селянин продає весь хліб за небачено

дешеву  ціну,  аби  тільки  отримати  гроші  вперед.  Але  цим  справа  не

закінчується:  він  повинен  ще  два  рази  на  літо  прополоти  свою  ділянку,

зібрати, звезти і вимолотити кукурудзу, і тільки тоді закінчуються всі його

зобов’язання перед євреєм. Трапляється, що селянин продає весь свій посів,

нічого  не  залишаючи  для  утримання  своєї  родини,  і  тоді  він  змушений

купувати в єврея хліб назад за ціну втроє чи вчетверо вищу за свою. Таким

чином, частину врожаю використовують на місці,  решта йде на винокурні

(горілчані) заводи. Нам говорили, що десятина кукурудзи коштує зазвичай

близько 10 – 12 рублів,  а  приносить євреєві  чистого доходу не менше 40

рублів. Непоганий процент за одне літо; зрештою, мені не вдалося перевірити

ці цифри.

Після  землеробства  чи  не  найголовнішим промислом є  садівництво;

фруктові  сади  тягнуться  безперервною  смугою  вздовж  берега  Дністра  і

займають простір значно більший за саме місто. Розводяться фруктові дерева

найкращих сортів, і кількість плодів просто вражає; дерева буквально гнуться

під  тягарем  велетенських  грушок  і  яблук,  сливок,  абрикосів,  і  гілки  без

підпорок  не  спроможні  витримати  їхньої  ваги.  Садівництвом  займається

християнське населення міста, проте ми не знаємо, чи цей промисел вільний

уповні  і  чи  не  перебуває  він  у  якійсь  залежності  від  місцевих  євреїв.

Принаймні на базарі торгують переважно єврейки, хоч варто зауважити, що

дешевизна цього продукту дорівнює його рясноті і пречудовій якості. Крім

споживання на місці,  в  Ямполі,  так само,  як  і  в  інших містах і  містечках

Подністров’я,  у  великій  кількості  заготовлюють  сухофрукти,  які  є

самостійним предметом вивізної торгівлі. Близькість міста Сорок, одного з

найважливіших  центрів  виноробства  на  бессарабському  березі,  до  певної

міри відбився і на промисловості Ямполя. Гори, що зусібіч оточують Ямпіль,

особливо  їх  південні  схили,  покриті  розлогими  виноградниками,  з  яких

щорічно виготовляють у середньому близько 5 000 відер дуже пристойного



бессарабського  вина  трьох  чи  чотирьох  сортів,  яке  потім  розходиться  по

повіту.  Нарешті,  в  місті  існує  ще  й  пивний  завод  із  середнім  оборотом

близько 1 500 рублів на рік.

Говорячи  про  Ямпіль,  неможливо  не  згадати  про  незвичайну  його

патріархальність і дешевизну в ньому життя. Тутешні євреї майже все своє

життя  проводять  на  вулиці,  їм  відомі  найменші  таємниці  всіх  інших

обивателів; така ж увага поширюється і на приїжджу людину, яка випадково

зупинилася в місті. Що стосується дешевизни, яка впадає в око в подільських

взагалі,  а  особливо  в  придністровських  містах,  то  Ямпіль  в  цьому  сенсі

перевершує,  здається,  всі  інші  міста.  За  найкращий  номер  у  найкращому

готелі тут просять 30 копійок за добу, а хто вміє торгуватися, ймовірно, може

отримати вдвічі  дешевше.  Такі  ж мінімальні  ціни на  всі  предмети першої

необхідності,  тобто  місцеві  продукти  і  вироби,  дістаються  тут  мало  не

задарма;  просто  не  сходиш  із  дива,  яку  вигоду  можуть  мати  зі  своїх

промислів місцеві мешканці при такій продажі за безцінь.

Ямпіль належить до числа старих подільських міст, але про це важко

подумати,  дивлячись  на  нього  тепер.  Інші  міста  та  містечка,  які  виникли

навіть  пізніше  за  Ямпіль,  мають  на  собі  певний  відбиток  старовини  в

архітектурі  та  плануванні  будинків,  певні  характерні  особливості  в

етнографічному  типі  населення  та  ін.,  тоді  як  Ямпіль  є  звичайнісіньким

повітовим містечком,  тільки  побудованим за  особливим планом минулого

століття.

Хто  й  коли  саме  заснував  Ямпіль,  про  це  ми  не  знаходимо  точних

відомостей ні в литовсько-руських, ні в польських джерелах; відомо тільки,

що в ХV ст. він був одним із найважливіших укріплених центрів краю, а на

початку  ХVІ  ст.  –  містечком,  що  мало  значні  торгові  обороти.  За

економічними порядками того часу у володіннях Речі Посполитої міста та

містечка  засновував  хтось  із  магнатів  на  подарованій  території  або  їх

отримували в подарунок від короля чи купували або діставали в спадок тощо.

Як власність містечко приносило певний дохід своєму власникові у вигляді

мита  з  усіх  галузей  торгівлі,  за  що  отримувало  від  нього  певні  права  та



привілеї  щодо  самоврядування.  Ямполю  довелося  зазнати  майже  всіх

переходів  приватного  володіння.  Спершу  містечко  належало  родові

Замойських, відтак як віно однієї з Замойських, Варвари, доньки коронного

канцлера, перейшло до роду Конецпольських; а з першої половини ХVІІ ст.

Ямпіль то звільнявся на якийсь час від свого власника і  ставав козацьким

містом, якщо козакам удавалося взяти гору над поляками, то, при занепаді

козацтва, знову потрапляв у власність того чи іншого польського пана5.

Під  час  повстання  1648  року  подільські  міста,  як  відомо,  одними  з

перших відгукнулися на  заклик Хмельницького та  пристали до народного

руху.  Ямпіль  не  відстав  тоді  від  інших,  коли  тільки  сам  не  подав  усім

приклад,  звільнившись  від  влади  свого  власника  та  надавши  посильний

контингент  для  козацького  війська.  У  перші  роки  повстання  він  був  для

Поділля одним із провідних центрів, куди стікалися всі охочі взяти участь у

боротьбі  з  ворожим польсько-шляхетським елементом;  тут усі,  хто  бажав,

безборонно могли записуватися до реєстру козацького війська; тут кожен мав

змогу  цілком  безпечно  сховати  свої  сім’ї  та  майно6.  Коли  завершилася

остаточна організація козацьких полків, Ямпіль після Зборівської угоди був

призначений сотенним містом брацлавського полку і таким чином залучений

до України, являючи собою крайній по Дністру пункт свого полку7.

Із  перших же літ  козаччини починається для цього міста ціла смуга

нещасть. Насамперед йому довелося постраждати під час відомого сватання

Тимофія Хмельницького, іншими словами, під час молдавських походів його

батька.  Протягом  цього  сватання,  що  тривало  майже  три  роки  (такого  ж

нещасливого для Молдови, як і для України), Ямпіль не раз бачив у себе то

козацьке, то польське військо і не раз пив гірку чашу таких відвідин. Цими

відвідинами  він  найбільше  завдячує,  здається,  передусім  вельми  зручній

переправі  на  Дністрі,  яку  й  понині  вважають  однією  з  найкращих  на

Побережжі.

5 Słownik geograficzny Królewstwa Polskiego, Warszawa, t. II, s. 394.
6 Там само.
7 Акты Южн. и Зап. Россіи, т. ІІІ, с. 455; Максимовичъ, Собр. сочин., т. І, с. 698.



17 вересня 1650 року Богдан Хмельницький, повертаючись з першого

молдавського походу разом зі своїм сином та у супроводі великого війська,

що  складалося  з  20  000  татар  та  16  000  козаків,  переправився  навпроти

Ямполя через Дністер і  отаборився довкола міста,  очікуючи на результати

перемовин про сватання сина.  Якщо взяти до уваги,  що під  час  воєнного

постою війська всіх часів і народів не церемоняться з місцевим населенням,

нехай  навіть  і  своїми  співвітчизниками,  а  орда  ще  менше,  ніж  будь-хто

інший,  то  можна  не  безпідставно  здогадуватися,  що  такі  гості  не  багато

задоволення принесли ямпільським обивателям.

Особливо важкої долі зазнали ямпільчани наступного, 1651 року, що

став  роковим для  цілого  козацтва.  У лютому цього  року готувався  новий

похід на Молдову: Василій Лупул, розраховуючи на захист і сприяння з боку

поляків,  продовжував  зволікати  з  відданням  доньки  і  різноманітними

відмовками  відхиляв  сватання  Хмельницького,  поки  гетьман  врешті-решт

вирішив  сам  із  доволі  потужною  озброєною  силою  вести  молодого  до

нареченої.

Поки  тривало  це  нещасливе  сватання  поляки  встигли  знову

розміститися  в  Україні,  оскільки  за  Зборівською  угодою  польському

військові було дозволено квартирувати в Подільському воєводстві. Всі міста

без  заперечення  підкорилися  гетьманському  універсалові,  але  польські

жовніри  "поводячись  на  квартирах  не  по-людськи  та  немилосердно,  дуже

утискали вбогих людей податями і  знущаннями таємно і  явно,  від  чого в

народі було чути гірке стогнання та нарікання на Хмельницького, який після

вигнання ляхів з України їм у неволю Україну віддав"8. Тому при першій же

звістці про можливу війну вся Україна знову повстала проти польських панів,

не  з’ясувавши  навіть,  як  годиться,  проти  кого  власне  здійснюватиметься

похід. Повстання розпочалося з подільської землі, і раніше за всіх за нього

довелося  поплатитися  Брацлавському  полкові.  Спершу  польське  військо

захопило кілька північних міст і містечок: Красне, Шаргород, Мурафу тощо,

але  невдовзі  дійшла  черга  й  до  самого  Ямполя.  Цього  часу  в  містечку

8 Летоп. Самовидца, сс. 233 – 234.



відбувався ярмарок, на який з’їхалося з різних місць чимало людей – купців

із коштовними товарами та покупців із більш-менш значними капіталами. У

ніч  із  5  на  6  березня  1651  року  брацлавський  воєвода  Лянцкоронський з

двома полками за дорученням польного гетьмана Калиновського несподівано

увірвався у Ямпіль, застав його мешканців зненацька і заходився грабувати,

палити й убивати все, що траплялося йому під руку. Жителі зі страху і не

помишляли  про  захист  чи  спротив,  кидали  все  та  бігли  до  річки  в  надії

перебратися  на  протилежний  берег  і  там  шукати  порятунку.  На  Дністрі

скупчилася така велика кількість людей, що лід не витримав, обломився під

їхнім  тягарем,  і  всі,  хто  був  на  ньому,  загинули  в  воді.  Поляки  оточили

містечко і взялися грабувати все, що могли, а коли вже нічого було брати,

спалили містечко і вирізали всіх мешканців поголовно, так що, за словами

літописця,  не  залишилося  в  ньому  жодної  живої  душі9.  Як  свідчив

Кохановський,  у  цю ніч у Ямполі  загинуло близько 10 000 чоловік10 –  як

місцевих, так і прибульців.

Місто, проте, від цього не спорожніло, але швидко заселилося знову і

вже в наступному 1652 році, коли Богдан Хмельницький утретє відправився з

сином у Молдову і поляки заступили їм дорогу, то Тиміш Хмельницький, що

розгромив  їх  до  ноги,  після  битви  на  Батозі  з  загоном  своїх  козаків

попрямував до Дністра і став у Ямполі, очікуючи переправи на румунський

берег,  а  насамперед  заручників  від  нареченого  тестя  Лупула.  Цього  разу

сватання  відбулося,  і  молодий  Хмельницький  нарешті  одружився.

Ямпільчанам  довелося  бути  свідками  незвичайного  вступу  нареченого  в

Молдову, а незабаром побачити і зворотню процесію новоженця. Коли відтак

нещасливого Лупула скинули з престолу і разом із його зятем, що прибув

йому  на  порятунок,  розбило  об’єднане  військо  трансильванців  і  волохів,

обидва вони сховалися в Ямполі, де на них чекав полковник Носач із загоном

з  16  000  козаків  та  1  500  татар,  якого  старий гетьман  вислав  на  підмогу

синові. Із випадкової нотатки одного мемуариста ми довідуємося, що Ямпіль

9 Дневник Освецима, "Киевск. Стар." 1882 г. февраль; Богд. Хмельницкий, т. ІІ,. сс. 294 – 295.
10 Baliń. i Lipińsk., Starożyt. Polska, s. 1348.



у  цей  час  мав  замок  на  горі,  невідомо  коли  і  ким  збудований,  і  взагалі

вважався добре укріпленим містечком11.

Але  погром 1651  року  та  воєнні  постої,  що послідували  за  ним,  не

вичерпують усіх тих лих, які випали на долю Ямполя та прилеглого до нього

округу.  Наприкінці  гетьманату  Хмельницького  сталася  кардинальна  зміна

зовнішньої політики: колишні вороги стали союзниками, союзники ворогами,

і хоч зміна ця тривала недовго, вона все ж таки позначилася певною мірою на

долі  не  тільки  цілого  краю,  але  навіть  і  окремих  областей.  У  1654  році

Україну на обох берегах було підпорядковано московському государеві і як

результат  цього  почалися  відомі  польсько-московські  війни,  у  яких  взяли

участь  і  деякі  сусідні  держави.  Коли козацьке військо разом із  угорським

спустошували  споконвічні  польські  землі,  кримська  орда  відправилася  на

поміч  полякам  спершу через  Молдову,  відтак,  коли  угорці  й  шведи  були

відбиті  і  козаки  відступили  з  великою  здобиччю  в  межі  України,  татари

кинулися вслід  за  ними і  розпустили свої  загони в усі  боки.  Один із  цих

загонів,  що  спустошував  Подністров’я,  на  початку  1657  року  пограбував

Ямпіль і вирізав усе населення міста12.

Згодом  протягом  десяти  років  ми  не  натрапляємо  в  історичних

джерелах  на  прямі  свідчення  про  долю  цього  міста,  хоч  можна  з

достовірністю припустити, що, заселяючись, воно мало б потроху розділити

спільну  долю  всіх  придністрянських  поселень,  тобто  брати  участь  у  всіх

народних рухах і  постачати для них посильний військовий контингент.  За

цей  час  територія  Брацлавського  полку  дещо  скоротилася:  від  нього

відокремилися всі подністрянські поселення, зокрема і Ямпільська сотня, які

й  склали  новий  полк,  Могилівський,  що  також  називався  Подільським  і

Подністрянським.

Після  запеклої  десятилітньої  війни  між  Польською  і  Московською

державами за володіння Україною, що закінчилася Андрусівською мирною

угодою 1667 року і поділом за нею України на дві частини під верховною

владою двох  різних  урядів,  розпочалися  зусилля гетьмана Дорошенка,  що

11 Там само, с. 1349 (на основі нотаток Альбрехта Радзивілла).
12 Акты Южн. и Зап. Рос., IV, 50 и ХІХ, 712.



дорого коштували йому, об’єднати обидві половини України під верховною

владою Росії, які врешті-решт змусили його віддати Правобережну Україну

під  протекторат  турків  і  втягнути  їх  у  війну  з  Польщею.  Планувалося

розпочати похід із вигнання поляків із подільських міст, а відтак і з цілого

краю,  і  вже  наприкінці  1672  року  чи  на  початку  наступного  турки  для

переправи  на  подільський берег  свого  війська  будували в  Ямполі  міст  на

Дністрі13,  чому  сприяли  розташовані  неподалік  міста  гранітні  скелі,  що

загороджували річище річки на доволі незначній відстані одна від одної.

Перший  похід  турків,  у  якому  брав  участь  і  Дорошенко  зі  своїми

полками,  закінчився,  як  відомо,  взяттям  Кам’янця,  осадою  Львова  і

принизливою для Речі Посполитої Бучацькою угодою. Захопивши Поділля,

турки  осіли  в  найкращій  його  частині,  у  Придністров’ї,  і  на  тому

заспокоїлись,  не  намагаючись  навіть  поширити свою владу  на  Волинь чи

Київщину,  а  дали  Дорошенкові  змогу  влаштовуватися  у  краю,  як  йому

завгодно. Близько двадцяти семи років тривало панування турків на Поділлі;

головним їхнім центром була столиця краю Кам’янець, але крім того, у своїх

руках  вони  тримали  і  сім  дністровських  бродів,  тобто  найголовніші

переправи через Дністер, у тому числі, зрозуміло, і Ямпіль і всі бодай трохи

значущі міста та містечка в басейні Дністра.

Тепер настає найважчий період у житті Південної Русі, що в народній

пам’яті зберігся під назвою  Руїна.  Протягом цього періоду ми маємо дуже

мало свідчень щодо самого Ямполя, але немає сумніву, що це місто зазнало

всіх  лих  і  нещасть  та  розділило  спільну  долю  всіх  придністрянських,

брацлавських  та  й  узагалі  подільських  поселень.  Період  турецького

панування  позначився  виснажливою  боротьбою  за  володіння  Україною;

боротьба  точилася  безперервно,  велика  чи  мала,  але  завжди  з  однаковим

завзяттям із обох сторін. Майже щороку турки влаштовували наїзди на ту чи

іншу територію, в якій ще утримувалися поляки і тут плюндрували все, що

тільки траплялося на шляху: грабували та випалювали міста і села, забирали

13 Акты Южн. и Зап. Рос., ХІ, 250.



в  полон  населення  цілих  областей  та  наповнювали  ним  свої  невільничі

базари, з інших збирали данину дітьми тощо14.

У  свою чергу  поляки  докладали  всіх  зусиль,  щоб  відвоювати  назад

старі  володіння,  особливо  славні  колись  своїм  багатством  торгові

придністрянські  міста.  Як  правило,  перевага  була  на  боці  турок  і,  хоч

польські  загони  з’являлися  час  від  часу  на  території  Брацлавського  та

Подільського  полків,  але  їхні  наїзди  обмежувалися  переважно  північними

околицями  цих  полків;  їм  рідко  коли  вдавалося  проникнути  в  міста,  які

лежали по Дністру, що їх особливо ретельно охороняли турки. Тільки 1675

року  Собеський  проник  далі  на  Брацлавщину,  причому  подільський

полковник Євстафій Гоголь здав без опору всі міста, які ще перебували під

його владою, за що його призначили гетьманом із польського боку. Зрештою,

поляків наступного року вигнали з  Поділля,  і  захоплені  ними міста  знову

відійшли під владу турок. Під час кожного вторгнення як турецьких, так і

польських загонів місцеві мешканці чисельно втікали за Дніпро. Спорожніли

не  тільки  села,  але  й  міста  і  містечка,  у  цілих  округах  неможливо  було

віднайти  жодного  населеного  пункту.  Особливо  масштабне  переселення

відбулося  в  1674  році,  коли велика  кількість  мешканців  Брацлавського  та

інших полків зі своїм майном виселилися за Дніпро, в степи по річці Орелі;

багато сіл переносили на нові  місця навіть свої  церкви і  свої  старі  назви.

Якщо  додати  до  всіх  лих  постійної  війни  безмежну  сваволю  та  всіляке

насильство  з  боку  супротивників  над  особистістю  та  майном  місцевих

мешканців, чи то у вигляді розорення церков і монастирів, перетворення їх у

костели,  зневажання  духовенства  та  насильницького  впровадження  унії  з

боку поляків, чи то у вигляді податків, що важким тягарем лягали на плечі

мешканців, воєнних поборів і контрибуцій із боку турок – то вийде доволі

повна картина внутрішнього стану цілого краю та частково й міста, яке нас

цікавить.

Щоправда, за турецького панування особиста та майнова безпека були

більше  забезпечені,  ніж  під  час  панування  поляків,  принаймні  випадки

14 В.Б.Антонович,Последние времена козачества, сс. 111 – 112.



беззаконня  або  насильства  над  місцевим  населенням  з  боку  турецьких

правителів  не  випливали  з  загальної  системи  та  не  були  санкціоновані

законодавчими кодексами або сеймовими конституціями, як це було в Речі

Посполитій;  до  того  ж  турки,  як  можна  виснувати  з  окремих  слідів  їх

перебування  тут,  у  вигляді  наприклад  фортець,  шосейних доріг,  бруківок,

дуже добротно опоряджених криниць і прекрасних фруктових садів, значно

більше піклувалися про добробут краю, аніж сучасне польське суспільство,

що вміє в руських землях тільки руйнувати, і коли б туркам удалося надовше

осісти  на  Поділлі  і  витіснити  з  нього  шляхту,  то,  без  сумніву,  турецьке

панування було б із двох лих меншим. Але турки не вміли й не хотіли цього

робити, а поляки у свою чергу не бажали відмовитися від своїх зазіхань, які

коштували їм  так  дорого,  і  всі  зусилля противників зводилися  лишень до

того, щоб якомога більше винищити і зруйнувати все те, що може хоч якось

знадобитися противникові, а це посилювало нещастя країни.

Що стосується власне Ямполя, то протягом всього цього бурхливого

періоду,  який  розпочинається  1648  роком  та  закінчився  Карловицьким

трактатом,  цьому  місту  довелося  зазнати  стількох  погромів,  руйнувань,

пожеж із  боку всіляких  друзів  і  ворогів,  як  дуже небагатьом подільським

містам. Цим і пояснюється той факт, що Ямпіль є, можливо, чи не єдиним

містом південно-західного краю, в якому, як видається, не збереглося жодних

залишків  старовини;  саме  його  планування  абсолютно  унікальне  і  мало

нагадує загальний тип міст  цього  краю,  та  ні  в  архітектурному типі,  ні  в

етнографічних  особливостях  сучасного  населення  неможливо  вловити

жодних ознак польського чи турецького впливу або більш-менш тривалого

перебування  іноземних  торговельних  колоній  –  греків,  вірмен,  румунів,

караїмів та інших, як ми це бачимо повсюди в інших подільських містах і

містечках. Якщо й можна в чомусь убачати тут залишок старовини, то хіба

що в прекрасних тінистих садах та виноградниках, які розкинулися на багато

верст по берегу Дністра.

Після  падіння  Дорошенка  турецький  уряд  в  1681  році  віддає  в

управління  молдавському  господареві  Олександрові  всю  територію  між



Дністром  та  Дніпром  із  зобов’язанням  постачати  допоміжне  військо.  Але

країна виявилася до такої міри спорожнілою та сплюндрованою, що нічого

було й думати про бодай якийсь набір військового контингенту, і господар

був першим гетьманом, що взявся колонізувати ввірену йому територію. Він

відкликає назад на слободи старих мешканців, намагається відновити старі

козацькі полки, які абсолютно зникли до цього часу, але його організаційна

діяльність була перервана на самому початку разом із припиненням самого

його короткочасного гетьманства15.

Хоч  невдовзі  турки,  згідно  з  Карловицьким  трактатом  1699  року,

очистили Поділля і їх місце посіли давні польські пани, становище краю від

такої  зміни  не  змінилося  на  краще.  Поляки  негайно  відновили  в  ньому

колишні  форми  суспільного  устрою,  застосувавши  попередні  прийоми

зовнішньої політики, засновані на закріпаченні та експлуатації селянства, а

католицьке  та  уніатське  духовенство,  що повернулося  на  свої  парафії,  не

могло  миритися  з  поняттям  про  свободу  віровизнання  для  православного

населення, яку воно мало за турецького панування.

Відразу  по  відході  турок  із  Поділля  поляки  видають  цілу  серію

сеймових  конституцій,  спрямованих  на  знищення  релігійних  та

громадянських прав корінного православного населення: 1) православним, як

і євреям, заборонено мешкати в столиці Поділля Кам’янці; 2) тільки уніати

(зрозуміло  й  католики)  допускаються  на  виборні  магістратські  посади  в

містах; 3) за колишнім, нині відновленим законом, тільки уніатські церкви й

духовенство були звільнені від постою та всіляких військових повинностей;

4)  нарешті  все  Поділля  було вилучене  з  відомства  київської  православної

митрополії  та  підпорядковане  львівському  уніатському  єпископові16.

Водночас  поміщики,  що,  повертаючись  у  свої  маєтки,  знаходили  їх

спустошеними та знелюдненими, хоч і надавали для притягнення поселенців

пільги, але ніколи й не думали виконувати їх на ділі навіть до закінчення

пільгового терміну, тоді як кріпосне право, фактично перерване турецьким

владарюванням,  не могло,  принаймні  за  короткий час,  прищепитися знову

15 Последние времена козач., с. 31. – "Киев. Стар." 1887 г, кн. ІІ, сс. 369 – 370.
16 Там само, с. 117.



після доволі тривалої перерви в ціле покоління. В народі ще значною мірою

збереглися  старі  інстинкти  свободи  і  незалежності,  тому  селяни  постійно

переходять від одного пана до іншого, шукаючи кращого та більш пільгового

місця,  або  відходять  назад  за  Дніпро  і  в  Молдову.  Особливо  помітну

підтримку  в  цьому  їм  виявило  українське  козацтво,  яке  знову

відроджувалося.

Ще перед відходом із  цього краю турок король Ян Собеський,  який

потребував  козацького  війська  для  успішнішого  ведення  війни з  турками,

почав  роздавати  з  1685  року  "приповідні  листи"17,  які  вповноважували

досвідчених у військовій справі людей формувати козацькі полки в Україні.

Такими були між іншими новопризначені полковники: Самусь, Іскра, Палій і

Абазин,  мабуть,  виходець  із  Молдови.  Для  нас  є  цікавим  останній,  що

з’явився  близько 1690  року  та  взявся  за  відновлення  Подільського  полку,

який цього разу зайняв спершу всю територію колишнього Брацлавського

полку, а незабаром охопив і все побережжя Дністра, де трохи раніше, ще до

виходу  турок  із  Поділля,  почалася  така  сама  колонізація.  Коли  мешканці

Поділля шукали свободи й безпеки по той бік Дністра, їх місце посідають

вихідці  з  Молдови,  що  рятуються  від  закріпачення  на  своїй  батьківщині;

вони селяться у найближчих місцевостях до Дністра і  створюють козацькі

загони  під  назвами  рот,  сотень  і  так  далі18.  Після  1690  року  всі  ці  нові

козацькі  поселення  підпорядковуються  Абазинові,  і  Побережжя  знову

входить до складу Подільського полку майже в повному обсязі, від Могилева

до  впадіння  річки  Ягорлик  у  Дністер,  визнаючи  над  собою  владу

новопоставленого гетьмана Самуся. З цього часу Ямпіль також входить до

складу цього нового полку і поділяє його долю: його мешканці беруть участь

у  загальних  козацьких  походах  і  повстаннях,  і  в  тих  випадках,  коли  не

трапиться прямих указівок на них, ми будемо просто спостерігати за долею

найближчих центрів Побережжя.

17 Грамота, видана королем вибраному ним офіцеру, що доручала йому навербувати певний військовий 
загін.
18 В.Б.Антонович. Послед. врем. козач., с. 61.



За такого стану краю не дивно, що невдовзі після Карловицької угоди,

а саме 1702 року, спалахнула в народі реакція проти відновлення колишніх

польських  порядків.  У  різних  місцевостях  серед  селян  починаються

заворушення, що поступово захоплюють все більший і більший регіон. Мало

по малу заворушення втягують у себе й інші суспільні класи і врешті-решт

набувають  характеру  відкритих  повстань,  які  виникають  одночасно  і  в

південній смузі  подільської  землі,  на території  колишніх Могилівського  й

Подільського полків, і на Брацлавщині, і на Київщині.

Розлад  між  урядом  і  козацтвом  починається  відразу  після  відходу

турок.  20  серпня  1699  року  наказному  гетьманові  Самусеві  та  всім

полковникам був наданий універсал, що наказував їм звільнити зайняті ними

квартири,  розпустити  й  зовсім  ліквідувати  козацькі  полки.  Всі  козацькі

ватажки, у тому числі й подільський Абазин, з’їхалися на нараду до Палія у

Фастів,  оголосили  селянам  вічні  "слободи"  та  звільнення  від  кріпосної

залежності19 і  негайно  почали  організовувати  відсіч  полякам.  Повстання

розпочалося  з  місцевостей,  підвладних  Палієві,  але  вже  в  1702  році,

скориставшись із того, що увага уряду прикута до війни зі шведами, а шляхта

також відправила свої ополчéння в похід, народ піднявся по цілій Україні як

один.  Особливо  потужним  повстання  було  серед  селян  на  території

Подільського  полку  і  невдовзі  сягнуло  таких  розмірів,  що  неабияк

збентежило  місцеву  шляхту.  У  червні  цього  року  сеймик  Подільського

воєводства наказує поміщикам та їхнім управителям, економам, орендарям

стежити за настроями підвладних йому селян та затримувати всіх, на кого

може  впасти  підозра  про  заколот.  Водночас  сеймик  доводить  до  відома

коронного гетьмана, що на Поділлі починають з’являтися загони "левенців"

(гайдамаків), і просить захисту від них. Збурення тим часом посилювалося з

дня на день, все частіше й частіше траплялися випадки нападу гайдамаків на

панські двори, роздавалися вимоги, щоб шляхта підкорилася громадському

судові, тобто відмовилася від своїх станових привілеїв.

19 Там само, сс. 112 – 121.



Місяць по тому шляхтичі вже вдруге зібралися на новий сеймик і цього

разу, упевнившись, що на сприяння уряду сподіватися нічого, зважилися зі

свого боку вдатися до більш енергійних заходів, а саме: створити посполите

ополчення, скасувати всі пільгові умови слобід, які ще подекуди вціліли, і

впровадити повсюди однаково обмежувальні для народу умови, щоб таким

чином  заспокоїти  селян20.  Зрозуміло,  цей  захід  призвів  до  цілком

протилежних результатів.  Невдовзі,  а  саме на  початку  вересня  1702 року,

Самусь закликає до зброї селян нарівні з козацькими загонами, розсіяними по

всьому Поділлю й Подністров’ю, та збірним пунктом призначає свій табір

під  Білою Церквою.  Із  приватного  листа  гетьмана ми довідуємося,  що до

цього часу в придністровських містах перебувало кілька козацьких старшин,

яким він доручає керувати повстанням. У Ямполі такою довіреною особою

був Стефан Ринґаш, імовірно, румун за походженням21.

Народна  маса  тільки  й  чекала  заклику  з  боку  гетьмана  та  вмить

відгукнулася на нього: "величезні натовпи хлопів покидали міста, села, свої

домівки,  збиралися  з  дітьми,  дружинами,  майном  і  худобою,  інколи

спалювали свої житла та незліченними  таборами прямували до козацького

табору".  Тут  начальники  відбирали  людей,  спроможних  тримати  зброю  в

руках, і формували полки22. До табору Самуся стікалися не тільки козаки й

селяни з цілого Подністров’я, але навіть і в значній кількості молдавани з-за

Дністра. Мешканці Ямполя не відставали від загального руху і брали в ньому

посильну участь. У багатьох містах і містечках ініціативу повстання брали на

себе місцеві осадчі. Один із них, Білецький, підняв селян у Побережжі, від

Ягорлика до самого Китай-города, і очолив їх під іменем полковника Шпака.

Його владу над собою визнав Ямпіль, інші придністрянські міста пристали до

інших ватажків. Подільський полк роздроблюється все більше і більше, і до

кінця року кількість таких дрібних полковників помітно зростає.

Решта населення – міщани й ті з селян, хто з якихось причин не зміг

залишити своєї домівки, звернулися до гетьмана з проханням вислати до них

20 Там само, сс. 131 – 132.
21 Арх. Юго-Зап. Рос., ІІІ, т. ІІ, с. 561.
22 Послед. врем. коз., с. 121.



козацькі  загони,  щоб  вигнати  польські  власті  і  взяти  їх  під  своє

покровительство.  З  таким  проханням  до  гетьмана  з’явилися  делегації  з

Побережжя й Брацлавщини; на їхнє запрошення туди відправився також зі

своїм  загоном  пасинок  Палія  Семашко,  і  поки  Абазин  з  подільськими

козаками брав  участь  в  осаді  Білої  Церкви,  взятті  Бердичева  й  Немирова,

подністрянські  поселення  від  Студениці  до  Ямполя  включно  встигли  за

допомогою обраних ними самими полковників – Шпака, Скорича, Дубини та

інших,  звільнитися  з-під  влади  своїх  панів  і  пристати  до  козацтва.  За

короткий  час  близько  двадцяти  волостей  Побережжя  підкорилися

Семашкові, який відразу ж перебив орендарів-євреїв, вигнав панів із краю, а

їхні маєтки приєднав до території Білоцерківського полку23.

Що  далі,  то  повстання  набувало  все  грізнішого  характеру,  тоді  як

адміністрація  Подільського  воєводства  була  не  спроможна  чинити  ані

найменшого опору збуреній народній масі: не було війська та засобів, щоб

його найняти, а поміщики, які залишилися майже без селян, тим самим були

позбавлені  можливості  створити  біль-менш  значне  ополчення.  Дійсно,

народне  ополчення  у  1702  році  ледве  перевищувало  400  чоловік.  Тому

полякам  та  євреям,  позбавленим  всяких  засобів  для  оборони,  залишалося

тільки втікати з краю: одні з них у великій кількості покидають свої домівки і

виселяються  в  добре  захищене  Волинське  воєводство  та  далі,  у  межі

нинішньої Галичини; інші шукали порятунку в добре укріплених містах, як

наприклад,  Кам’янці,  Немирові  тощо,  так  що  після  побиття  шляхти  в

Могилеві та інших подністрянських містах і містечках, у тому числі і Ямполі,

не залишилося жодної польської чи єврейської душі. Зрідка лише подекуди в

глухих селах утрималося кілька шляхтичів, проте ці села залишилися майже

без селян. Велика кількість документів із 1702 року мають примітку: видано

в спорожнілому чи безлюдному селі такому-то.

Якою  б,  однак,  не  великою  була  кількість  повсталих  селян,  але,

гуртуючись  дрібними  загонами  та  діючи  розрізнено,  вони  хоч  і  могли

вигнати одного за другим всіх панів та євреїв, але за своїм складом не являли

23 Там само, сс. 123, 134.



собою  ефективно  організованої  військової  сили.  Щоправда,  крім  селян,  в

краю  перебувало  ще  12  000  козаків,  але  всі  вони  розбрелися  дрібними

загонами по цілому Поділлю й Брацлавщині.  Утворилася велика кількість

нечисельних  полків,  що  заледве  досягали  кількох  сотень  чоловік,  і  між

провідниками їх та окремих селянських загонів було дуже мало солідарності;

кожен діяв за власним розсудом, як знав і де хотів. Настала зима, селяни й

козаки розташувалися по селах невеликими купками по квартирах,  маючи

намір відпочити до весни і зібратися з силами для нових воєнних дій. Саме

цей час поляки обрали як найзручніший момент для придушення заколоту.

Їм вдалося, хоч і з великими трудом, зібрати кілька приватних ополчень від

волинських магнатів. Провід над ними прибрав польний гетьман Сенявський,

який на початку 1703 року з’явився на подільській землі і з надзвичайною

енергією взявся викорінювати розсіяних по селах козаків і селян, які були не

в  змозі  дати  серйозної  відсічі  польському  війську.  Поки  брали  міста  та

поголовно  винищували  мешканців  північного  Поділля  і  Брацлавщини,

південні  подністрянські  полки,  не  чекаючи  на  наближення  ворога,  якому

вони  не  могли  протиставити  належної  сили,  починають  дбати  про  свою

безпеку  і  негайно  цілими  масами  відходять  за  Дністер.  Всі  полковники

відводять  своїх  козаків  до  Молдови,  за  ними  слідує  осіле  населення  сіл,

містечок і міст; кожен перевозить на молдавський берег усе своє майно, а

також і  те,  що  вдається  прихопити  з  панського  майна  і  худоби.  У  таких

масштабах  переселення  могло  відбуватися,  зрозуміло,  лише  з  дозволу  чи

принаймні з мовчазної згоди молдавських властей. І дійсно, ми натрапляємо

в актах на неодноразові скарги подільських шляхтичів на те, що найближчі

прикордонні начальники, перкалаби24 сороцький і хотинський, самі сприяють

селянам при переході  за  Дністер.  Так,  наприклад, перкалаб міста Сорок у

тісній  співдії  з  Ямполем (Сороки  розташовані  на  відстані  близько  десяти

верст  на  південь  від  Ямполя,  на  правому  березі  Дністра),  захопивши

подільський  паром,  відрізав  полякам  сполучення  з  Молдовою,  а  ночами

перевозив подолян на свій берег на цьому самому паромі. Не дивно, що за

24 Перкалаб – начальник округу, який дорівнює приблизно нашому губернаторові.



такого  сприяння  за  короткий  час  все  побережжя  Дністра  від  Жванця  до

Ягорлика цілком спорожніло, як після татарського наїзду25.

Сенявський,  ані  трохи  не  бентежачись  таким  зникненням  половини

ворогів,  задумав  достойно  відсвяткувати  легку  перемогу  над  залишками

безборонного народу, і ось в усіх північних подільських полках починається

суд і розправа над повсталими. Першим покарали на смерть Абазина, якого

взяли в полон під Ладижином, потім стратили не тільки всіх захоплених у

полон козаків, але й селян; вирізали поголовно населення тих сіл, які бодай

якось  виказали  співчуття  та  сприяння  повстанцям.  Пани  зопалу  ревно

допомагали гетьману і самі приводили до нього на суд своїх селян, навіть тих

із  них,  кого тільки підозрювали у  прихильності  до  козаків  і  які  навіть  не

виявили цієї своєї прихильності. З-поміж великої кількості судових процесів

того часу ми натрапляємо на випадки звинувачень, спрямованих не тільки

проти  селян,  а  навіть  і  осіб  шляхетського  стану,  імовірно,  представників

дрібної шляхти, в тому, що вони підбурювали народ до повстання в Ямполі

та інших містах26. Проте коли розправа на півночі була завершена і справа

дійшла до Побережжя, виявилося, що тут не залишилося ані душі, над ким

можна  було  б  чинити  суд  та  слідство.  Місцеві  пани  відправляють  до

молдавського  господаря  депутацію,  яка  мала  б  просити  про  видачу  їхніх

підданих і повернення захопленого ними майна, а водночас, користаючи зі

зручною нагоди, поскаржитись на молдавські власті,  що відкрили селянам

вільний доступ на свій берег і навіть полегшили їм пересування, і нарешті на

всіх  молдаван.  До  інструкції,  яку  видали  послам,  був  доданий  детальний

покажчик  тих  місць,  де  сховався  кожний  козацький  полковник  зі  своїм

загоном чи населення того чи іншого подністрянського міста чи містечка. З

цього  документу  довідуємося,  що  ямпільчани  разом  зі  своїм  осадчим,

румуном Георгіцею і начальником козацького загону Рингашем скористалися

з  гостинності  сороцького  перкалаба  і  мешкали  в  найближчому  місті

Сороках27.  Зрештою,  депутація  не  мала  успіху:  господар  під  різними

25 Арх. Юго-Зап. Рос., ч. ІІІ, т. ІІ, с. 561.
26 Там само, с. 573.
27 Там само, с. 561.



благовидними приводами відмовився видати втікачів, і вони продовжували

спокійно жити в Молдові, очікуючи на ліпші часи.

Лише після того,  як була задоволена перша жага помсти,  подільські

пани зауважили, що придушення повстання мало для них такі самі невигідні

наслідки,  як  і  саме  повстання,  позбавляючи  панські  маєтки  робочих  рук.

Доводилося знову думати про те, як урятувати край від повного запустіння, а

головне повернути дармову робочу  силу у  знелюднені  маєтки.  І  ось пани

починають  самі  захищати  і  відстоювати  перед  судом  своїх  селян,  навіть

силою звільняти їх з-під арешту.  Вони вдруге звертаються до господаря з

проханням  повернути  селян-утікачів,  але  цього  разу  вже  не  для  судового

переслідування,  а  для  повернення  їх  на  старі  поселення,  і  нарешті  після

чергової  відмови  з  боку  господаря,  всупереч  дуже  категоричній  забороні

свого власного сеймика, оголошують знову нові строки  слобід і тим самим

притягують  на  свої  землі  осіб,  що  скомпрометували  себе  участю  у

повстанні28.

Нарешті у лютому 1703 року Сенявський оголосив загальну амністію

селянам,  як  уцілілим ще де-не-де  на  Поділлі,  так  і  тим,  що проживали в

Молдові, і відійшов, залишивши в містах невеликі гарнізони, яким заборонив

подальші  переслідування  мешканців.  Після  відходу  польського  війська

населення  починає  поволі  повертатися  і  знову  підпорядковується  Палієві,

вигнавши насамперед нечисленні залишки польських хоругов. Таким чином

все Побережжя на перших же порах знову визнає над собою владу Палія і

продовжує  відносини з  ним.  Однак,  попри це,  суспільний спокій  не  було

порушено доти, доки не стала потрібною участь козаків у новій шведській

війні. Проте заледве Мазепа зі своїми полками перейшов за Дніпро, з’явився

в Києві і закликав до участі в поході правобережних полковників, як увесь

нарід піднявся знову, сприймаючи появу гетьмана, як сигнал до повстання.

На  Поділля  повертаються  полковники  1702  року  і  починають  формувати

полки; крім того, повсюдно самовільно створюються невеликі загони селян,

які  поновлюють ворожі дії  проти шляхти,  але рух цей не набув розвитку.

28 Послед. врем. козач., с. 149 – 152.



Усім  відомі  аристократичні  тенденції  Мазепи  та  його  неприхильність  до

народних інтересів. Він поспішив відкликати з Поділля Шпака з його полком,

і народ, позбавлений підтримки, мимоволі змушений був заспокоїтись.

Незабаром,  однак,  увага  Мазепи була відвернута  від  піклування про

внутрішній благоустрій; він змушений був зайнятися походами в різні боки,

тоді  як уся Правобережна Україна,  в  тому числі  й Побережжя,  вважалися

підпорядкованими  його  владі.  Народ  відмовляється  визнавати  шляхту  і

намагається повернути до життя колишній козацький устрій: селяни платять

відповідні  податки  у  військову  казну  і  вільно  користуються  землею,  без

усіляких інших зобов’язань і повинностей. Повертаються з Молдови всі старі

мешканці,  услід за  ними йдуть нові  переселенці  з-за  Дністра та Дніпра,  з

Полісся і  ще віддаленіших місцевостей,  і  вже в  1709 році  в  Україні  було

відновлено  сім  старих  козацьких  полків  у  попередніх  межах,  серед  них  і

колишній Могилівський29, що охоплював всю південну частину подільської

землі.  Полковником  у  цьому  останньому  був  Сава  Волошин  (судячи  з

прізвища,  виходець  із  молдавського  берега),  який  належав  до  числа

селянських  ватажків  1702  року,  а  відтак  разом  з  іншими  відійшов  до

Молдови і тепер, дочекавшись зручного моменту, знову з’явився на Поділлі.

Отже, колишні козацькі полки були відновлені, але одного цього кроку

було  замало  для  того,  щоб  зміцнити  порядок  усередині  краю,  добробут

всього  населення  і  лад  між усіма  тогочасними суспільними групами.  Для

цього  потрібно  було  змінити  від  самих  основ  весь  громадянський  та

економічний устрій, і  якщо ті,  хто тримав у своїх руках долю та інтереси

цілого краю, ще не могли усвідомити потреби докорінної реформи, то нова

полкова старшина тим більше була не в змозі винайти нові, справедливіші та

раціональніші  форми  міжстанових  відносин,  не  могла  віднайти  жодних

компромісів, щоб вивести народ із розпачливого стану двох котів в одному

мішку,  у  якому  перебували  обидві  ворожі  щодо  себе  народності,  що

уособлювали  й  дві  непримиримі  суспільні  групи.  Цього  разу  знову

повторюється  стара  історія:  пани  не  можуть  і  не  хочуть  існувати  без

29 Послед. врем. козач., с. 169 – 179.



кріпосної праці, народ у свою чергу не може вживатися з панами. Тому нові

полковники  тільки  повторюють  стару  програму:  починають,  як  і  раніше,

виганяти  панів  із  їхніх  маєтків,  винищують  їхніх  агентів-євреїв  і  всіма

способами очищують від них край. У цьому відношенні Сава Волошин не

відстає від усіх інших; він так само переслідує і винищує євреїв та виганяє

панів із меж свого полку, вбиває тих, хто чинить спротив, і зараховує їхні

села й міста до військових земель30.  Незважаючи на втручання російських

властей,  такі  спроби  здобути  автономію  тривали  до  останнього  моменту

існування  козаччини  у  цій  місцевості.  Ще  за  1709  рік  ми  знаходимо

документальні  відомості  про  те,  що  російський  уряд  зобов’язує  гетьмана

Скоропадського стримувати Волошина нарівні з іншими полковниками від

зіткнень із поляками31.

Зрештою, панування козацтва і на цей раз було не тривалим. У 1710

році  починається  війна  між  Росією  й  Туреччиною  через  Карла  ХІІ.

Прибічники  Карла  вважали  за  можливе  оволодіти  Україною  і  вирішили

зробити це якомога  скоріше,  не чекаючи наближення російського війська.

Справді,  на  початку  1711  року  різномастий  натовп,  що  складався  з

буджацьких та білгородських татар, поляків і запорожців, переправився через

Дністер  під  проводом  Пилипа  Орлика  і  розсіявся  по  цілому  Поділлю.

Населення, виснажене до краю безперервними війнами, як також і захоплені

зненацька  козаки  не  виявили  жодного  опору;  багато  міст  та  містечок

здавалися добровільно, аби тільки уникнути плюндрування, але все це мало

полегшувало  долю  туземців.  Як  відомо,  поява  татар  ніколи  не  бувала

безслідною для краю; от і цього разу вони, як звично, грабували церковне

майно  і  забирали  у  мешканців  усе,  що  могли.  За  короткий  час  Орлик

пройшов ціле  Подністров’я  та  попрямував  на  північ,  однак  невдовзі  його

різномаста дружина  розсіялася,  сам  він  відійшов  назад  за  Дністер,  у

Молдову, а його місце посіло російське військо, яке прямуючи на Туреччину,

у свою чергу підпорядковувало край Росії.

30 Послед. врем. козач., с. 179.
31 Там само, с. 184



Після  відомого  прутського походу  у  вересні  1711 року  було видано

царський указ, за яким вся Правобережна Україна мала би відійти до Польщі

за умови назавжди залишатися незаселеною, а все її населення мало перейти

на  лівий  берег  Дніпра32.  Сам  гетьман  Скоропадський  із  полковниками  і

російськими генералами керував переселенням. Спершу переводили один за

одним подністрянські міста й містечка, починаючи з найзахідніших, причому

жителі забирали все своє майно і все, що тільки можна було відвозити, навіть

розбирали церкви, а житла і все, що мало залишитися, спалювали, щоб не

дісталося полякам. Відтак, мало по малу просуваючись на схід, наприкінці

1714  року  закінчилося  і  переселення  найближчих  до  Дністра  полків.  З

приватного листування Петра І з Меньшиковим дізнаємося, що останньому

було подаровано у власність велику кількість мешканців Подністров’я після

їх переведення до Гетьманщини33.

Коли виселення завершилося, поляки знову повернулися в Україну і на

Побережжя, але застали тут таку пустку, що, наприклад, на території цілого

Могилівського полку ледве можна було нарахувати 76 душ всього населення

з жінками та дітьми. Імовірно, це та невеличка купка людей, яким вдалося

вчасно  сховатися  і  тим  самим  уникнути  насильницького  переселення  за

Дніпро.

Отже,  панам доводилося наново починати колонізацію спорожнілого

краю, але й цього разу немає й натяку на якісь реформи, а повторюються ті

самі  стереотипні  прийоми,  які  застосовувалися  протягом  всього  століття.

Попри всі вікові важкі уроки, пани не зуміли ще виробити нового погляду на

життя  та  іншого,  справедливішого  ставлення  до  селян.  І  цього  разу  вони

проголошують  ті  самі  "слободи"  чи  пільги,  а  після  закінчення  пільгового

строку настає нове закріпачення, яке неминуче мало викликати нову реакцію

з боку народу. Справді, незабаром починається новий, доволі тривалий рух,

відомий  під  назвою  гайдамаччини.  На  противагу  всім  попереднім

повстанням, які спалахували час від часу зі страшною силою, але ніколи не

були  тривалими,  гайдамаччина  мала  характер  постійного  явища  майже

32 Там само, с. 192.
33 Арх. Юго-Зап. Рос., ч. ІІІ, т. ІІ, с. 756.



протягом століття. Подеколи народний рух посилювався в одному воєводстві

та  слабшав  в  іншому;  інколи,  унаслідок  якихось  загальних  причин,  він

загасав  чи  спалахував  із  новою силою на  просторах  цілої  Правобережної

України. Три рази можна відзначити таке посилення народного повстання: в

1734, 1750 та 1768 роках, але найбільший інтерес для нас становить рух 1734

року, що сильніше за інші виявив себе на Побережжі. Південна степова смуга

Брацлавського  воєводства,  більше  за  інші  віддалена  від  усіх

адміністративних  центрів  та  колонізована  порівняно  недавно,  тим  самим

виявилася найзручнішою для повстання34.

Наприкінці 1733 року у Польщі почалися відомі політичні міжусобиці,

приводом для яких послужила невдала кандидатура Станіслава Лещинського

на королівський престол. Дрібна шляхта в Україні, прибічники Лещинського,

створили  проти  його  суперника  та  його  прибічників  конфедерацію  і

притягнули до  участі  в  ній  своїх  селян.  Коли наступного  року  в  Україну

увійшло  російське  військо,  що  прямувало  далі,  до  самої  Польщі,  то  при

першому  зіткненні  його  зі  шляхтою  народ  піднявся  на  всій  території  від

Дністра  до  Київського  воєводства.  Знову  з  народного  середовища

виокремлюються  найенергійніші  особистості  під  назвою  полковників,

закликають  народ  до  зброї  і  намагаються  організувати  щось  схоже  на

козацькі полки. На Побережжі роль такого полковника взяв на себе Верлан,

начальник надвірної міліції в Шаргороді, маєткові сандомирського воєводи,

князя Любомирського. На його заклик відгукнулися і ямпільчани та нарівні з

іншим населенням взяли участь у повстанні. Наступного 1734 року рух цей

набув уже таких розмірів, що на Побережжі, в околицях Ямполя утворився

окремий,  доволі  численний  загін  із  селян  під  проводом  якогось  Стефана

Кифи, ротмистра надвірної міліції князя Четвертинського, що називав себе

ротмистром  його  імператорської  величності,  але  визнавав  над  собою  за

старшого начальника полковника Верлана.

Можна вбачати в цьому вказівку на той цікавий факт, що повторювався

не  раз  протягом  ХVІІ  і  ХVІІІ  ст.  та  виявився  особливо  яскраво  під  час

34 Антонович, Изслед. о Гайдамаччине, сс. 19 – 107.



останнього  повстання,  Коліївщини,  коли  надвірна  панська  міліція  замість

того, щоб переслідувати повсталих селян, нерідко переходить на їхній бік та

поповнює  їхні  ряди,  помітно  допомагаючи  їм  своїм  знанням  військової

справи.  У цьому немає нічого дивного, якщо згадати,  що надвірна міліція

крупних магнатів формувалася переважно з їхніх же кріпаків та з вільних

осіб – молдавських колоністів та представників найдрібнішої шляхти, яка в

економічному  та  матеріальному  відношенні  повністю  залежала  від  того

магната,  на  землях  якого  проживала,  і  за  своїми  інтересами  перебувала

значно ближче до селянства, аніж дворянства. Ротмистрами, полковниками,

взагалі  начальниками  над  міліцією  призначали  переважно  таких  самих

шляхтичів.

У  судових  актах  із  гайдамацьких  процесів  натрапляємо  на  кілька

цікавих  деталей,  що  характеризують  внутрішній  устрій  гайдамацьких

загонів.  Так,  наприклад,  в  документах  одного  процесу  зберігся  фрагмент

списків загону Кифи та цілої його "великої компанії"35. На жаль, чисельність

цієї "великої компанії" не вказана точно в документі,  оскільки, за словами

писаря, що складав реєстр, він покинув складати списки, коли число тих, хто

примкнув до загону селян, стало помітно збільшуватися. Але можна все ж

таки відзначити, що вона складалася з двох головних складових: з козацьких

сотень, які стояли окремо, та повсталих селян, що разом із молдаванами з-за

Дністра  утворювали  особливий  корпус  із  понад  1  000  чоловік,  що  носив

загальну  назву  волохи та  не  змішувався  з  козаками.  Волохи  ділилися  на

десятки, а не на сотні, як козацькі полки; кожний десяток носив назву того

поселення,  мешканці  з  якого  переважали  в  ньому,  причому  траплялося

деколи по кілька десятків з однієї  назвою, але різними ватажками. Всього

десятків чотирнадцять, але їх було більше, як це видно з самого документа;

чисельність їх не вказана,  вказано тільки порядок, за яким вони слідували

один за одним відповідно до своєї важливості та значущості. У тому списку,

що до нас дійшов, ямпільський десяток є п’ятим із черги. Провід над ним

35 Арх. Юго-Зап. Рос., ч. ІІІ, с. 75.



знову  прийняв  Рингаш,  хоч  і  не  той,  який  керував  ямпільчанами  у

попередньому повстанні, а можливо його родич на ім’я Мойсей.

Той же документ (свідчення  трьох гайдамаків  на  судовому слідстві)

зберіг нам ще одну цікаву деталь, що характеризує військову дисципліну в

загоні  Кифи.  Наводимо  в  перекладі  цей  цікавий  уривок:  "Його  милості,

панові  Сефану,  ротмистрові  війська  його  імператорської  пресвітлої

величності  та  команді  його,  десятникам  і  війську  його,  неслухняним

призначається військове покарання: у разі, коли б хтось без відома десятника

відлучився  з  війська,  тому кара  50  київ  та  понад  те  протягом трьох  днів

ходити йому пішки попереду знамені і пити горня води. На це підписується

полковник  Верлан.  Те  саме  покарання  призначається  всім  офіцерам,

десятникам і черні". Далі йдуть підписи чотирнадцяти десятників.

Весь  полк  Верлана,  доволі  численний,  сформувався  на  самому

Побережжі,  тут  же  зосередилася  і  основна  його  діяльність.  Отримавши

нарівні з іншими циркуляр російських властей із запрошенням діяти разом із

російським військом проти прибічників Лещинського, Верлан зрозумів цей

циркуляр  по-своєму:  він  умить  проголосив  себе  полковником,  скликав  до

себе надвірну міліцію сусідніх магнатів, навербував селян та створив цілий

козацький полк36. За свідченням указаних документів, Верлан почав із того,

що  привів  до  присяги  на  вірність  російській  імператриці  своїх  козаків,

волохів і всіх начальників, що примкнули до нього добровільно. Інших він

притягнув насильно, як наприклад, Стефана Скорича з села Сербів, маєтку

того ж таки князя Любомирського. Після присяги Верлан відпускає їх назад,

а їхні команди залишає в себе.  Якщо хтось із селян ухилявся від участі  у

повстанні,  його  змушували  до  цього,  відбираючи  худобу  та  майно,  і

повертали все тільки після того, як він вступав до полку. Сформоване таким

чином військо не отримувало платні, а мало живитися за рахунок панських

маєтків. За короткий час Верлан пройшов із кінця в кінець усе Брацлавське та

Подільське воєводства,  повсюди винищуючи поляків і  євреїв та збурюючи

народ на своєму шляху; згодом він переніс свою діяльність на Волинь і далі,

36 Антонович, Изслед. о Гайдамаччине, с. 106.



залишивши на місці кілька загонів, зокрема і загін Кифи, які продовжували

розгулювати  та  порядкувати  на  Побережжі,  закінчуючи  те,  чого  не  встиг

зробити  полковник.  Взагалі  діяльність  цих  гайдамацьких  загонів

характеризуються головно нападами на панські маєтки, вигнанням панів чи

побиттям їх у разі спротиву, грабуванням панського майна та захопленням

худоби  й  коней,  яких  особливо  потребували  повсталі  селяни,  майже

поголовним винищенням євреїв, навіть жінок. Особливо часто повторюються

напади  на  єврейських  купців,  що повертаються  з  ярмарків  із  грошима  та

коштовними  товарами.  Зрештою,  варто  зауважити,  що  не  всі  напади

закінчувалися  смертю  для  євреїв;  траплялося,  що  гайдамаки  брали  з  них

викуп і навіть відпускали їх під поручительство місцевої громади за грошима

за Дністер, де був головний кагал37.

Не обмежуючись залученням селян до повстання, інколи насильно, але

переважно  добровільно,  Верлан  так  само  запрошує  до  участі  в  ньому  і

дворян-поміщиків,  погрожуючи  їм  у  разі  відмови  розграбуванням  маєтку.

Окремі  дворяни  на  Побережжі,  керуючись  інстинктом  самозбереження,

приймаються  запрошення  Верлана,  з’являються  в  його  табір  та  навіть

очолюють загони гайдамаків.

Тридцять років по тому в південній Київщині та східній Брацлавщині

розгорівся  найбільший  гайдамацький  рух,  так  звана  Коліївщина,  але

Побережжя  він  торкнувся  тільки  злегка  і  не  охопив  цілого  населення.

Мешканці  Побережжя не  взяли  участі  в  цьому  русі,  мабуть,  тому,  що  їх

територія була зайнята тоді польським військом, стягнутим із усіх руських

воєводств Речі Посполитої на береги Дністра для захисту їх від вторгнення

барських конфедератів, відтиснутих до Молдови спільними зусиллями росіян

та поляків. На головній квартирі начальника останніх, Кс. Браницького, біля

села Сербів (нинішнього Могилівського повіту, між Ямполем, Могилевом і

Шаргордом),  розігрався  останній  акт  цього  короткочасного  та  водночас

найгрізнішого гайдамацького руху. Сюди були доставлені захоплені в полон

російськими військами ватажки та учасники Коліївщини, а організований тут

37 Арх. Юго-Зап. Рос., ч. ІІІ, с. 73.



воєнний суд виносив їм найжорсткіші вироки, та деякі з них тут же на місці

виконували,  у  тому  числі  і  вирок  над  одним  із  найвідоміших  ватажків

Коліївщини Іваном Гонтою, покарання якого вразило навіть його сучасників

своєю  варварською  жорстокістю.  Ціле  Побережжя  стало  ареною  для

найкривавіших видовищ; гайдамаків розвозили для страти по різних містах і

містечках  цілого  краю,  розраховуючи  таким  чином  сильніше  залякати

непокірне населення, або ж відтинали їм навхрест по одній руці й нозі  та

відпускали на волю скалічених і ні до чого не придатних людей. Такі заходи і

справді навели на всіх паніку, але разом із тим росла й народна озлобленість,

і нове повстання мало ось-ось спалахнути як не тут, то в іншому пункті, і

мабуть, спалахнуло б у першому поколінні після Коліївщини, якби не велика

подія зовнішньої політики – розподіл Польщі. Щоправда, Польська держава

перестала  існувати,  зате  селяни були закріпачені  дуже міцно і  тим самим

задоволено  найзаповітніші  ідеали  та  прагнення  поміщицької  влади.  Цим

одним для багатьох окупалася втрата вітчизни. Впровадженням нової, більш

стійкої,  правильно  організованої,  хоч  і  складнішої  адміністрації,  що

спиралася на доволі значні військові сили, новий уряд відразу поклав край

всякій  можливості  для  народу  виявити  ті  автономістські  та  демократичні

принципи, що були його плоттю і кров’ю, відібрав можливість будь-якого

протесту  проти  нового  законодавства,  що,  як  і  попередній,  санкціонував

кріпосне право та клав його в основу державного устрою.

Вісімнадцяте століття було чи не найважчим часом для Побережжя або

принаймні  не  поступалося  за  важкістю  попередньому  століттю.  З  одного

боку гайдамацький рух та його сумний фінал, з другого барська і тарговицька

конфедерація  і  як  їх  результат,  грабунки,  внутрішні  безпорядки,  постійні

воєнні постої та переходи російських і польських військ – усе це, ясна річ,

мало  б  погано  позначитися  на  народному  добробуті  та  промисловому

розвиткові краю. Коли ж до всього сказаного додати повені (у 1780, 1785 та

інших роках),  пожежі,  моровиці,  як  наприклад  чума,  що спустошила  ціле

Поділля в 1770, 1786 і 1812 роках та інші суспільні лиха, що час від часу

вражали ту чи іншу частину Побережжя, то вийде доволі повна картина для



характеристики  внутрішнього  стану  цього  нещасливого  краю  наприкінці

ХVІІІ ст. Дійсно, міста і містечка цілком занепадають, загасає торгівля і всі

місцеві  промисли,  колонії  іноземних  купців  назавжди  покидають

Подністров’я;  залишаються  самі  лише  закріпачені  села  –  частково

поміщицькі, частково конфісковані в казну. Що стосується Ямполя, то він

занепав  того  часу  до  такої  міри,  що  близько  1751  року  в  ньому  ледь

нараховувалося 118 будинків, і так колись це доволі квітуче містечко було

позбавлене всіх прав та відраховане до розряду сіл. У такому стані він якийсь

час був власністю дворянського роду Орловських. За їх володіння ми знаємо

тільки  один  факт  піклування  про  прикрашення  цього  маєтку:  одна  з

Орловських,  Катерина,  дружина  Домініка  Орловського,  збудувала  тут

католицький костел; можливо Ямпіль був її резиденцією.

У 1794 році Поділля було приєднане до Росії. Тоді край поділено на

губернії та повіти, і в 1795 році Ямпіль є вже повітовим містом Брацлавської

губернії.  Указом від  8  серпня  тут  було  встановлено  митницю і  карантин;

відтак  наступного  року  Ямпільський  повіт  відрахували  до  Подільської

губернії,  а  повітові  власті  були  переведені  звідси  до  містечка  Цекинівки.

Невдовзі,  однак,  унаслідок  повені  в  цьому  містечку  їх  перевели  назад  до

Ямполя,  який  указом  1804  року  був  остаточно  затверджений  у  статусі

повітового  міста  Подільської  губернії,  залишившись,  як  і  колись,

власницьким містом та лише змінивши власника38.

Дещо раніше, близько 1790 року, його придбав у Орловських відомий

багатій свого часу Прот Потоцький. Він перший звернув серйозну увагу на

розвиток і покращення судноплавства по Дністру та, маючи намір зробити

Ямпіль  головною пристанню в  краю,  влаштував  тут  торговельну  контору,

різноманітні фабрики, склад тощо; місто ожило і зовсім переродилося; але

його добробут обірвався із банкротством і смертю Потоцького, що сталися

незабаром. Наступний власник Добжанський ще в двадцятих роках ХІХ ст.

намагався підтримувати окремі починання Прота Потоцького, сам створював

нові фабрики та всіляко дбав про розвиток місцевої промисловості, але всі

38 Słownik geograph. Krół. Polsk., t. III, Jampol.



його зусилля були паралізовані повною відсутністю збуту продуктів, які тут

вироблялися.

Рік  за  роком  Ямпіль  занепадав  і  в  такому  стані  перебуває  й  тепер,

залишаючись, як і колись, приватною власністю. Всі його будинки збудовані

на  поміщицькій  землі  та  орендуються  за  чиншовим  правом  місцевими

євреями  і  міщанами.  Окремі  відомості  про  сучасне  торговельне  та

промислове  значення  Ямполя  ми  наводили  раніше;  про  його  минулу

короткочасну славу скажемо далі.

(Закінчення буде).


