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1710 р., квітня 5. З-під Бендер. - Конституційні пакти Пилипа Орлика,
новообраного гетьмана Війська Запорзького, з його присягою
Договорьі и постаповлєпА правь и волностєй войсковьіхь межи
ЯС Н ЄВЄЛ М О Ж 'Н ЬІМ Ь єго милостю паномь Филиппомь Орликомь
новоизбранньїмь Войска 2апорожского гєтманомь, и межи єнєральшшм
особами, полковниками и тимь жє Войском 2апороз/сскимь с полною
з обоихь сторонь обрадою утвєржєппьіе и при волной єлєкції формалною
присягою о т того жь яснєвєлможного гєтмана потверженпьіе
року о т Ро.ждєства Христова а\\іі, м[єся]ца априля дня є. //
Во имя 0.)/нца и С[ьі]на и С[вя]того Д|у]ха, Б[о]га во Тройцьі С[вя]той славимого.
№хай станє/ися на вікопомную Войска 2 апороже кого и всєго народу малороссийского славу и пама/нку.
Дивньїй и нєпостижимьій в с^дбахь своих Б[о]гь, милосердний в
долготєрпінії, пріа|вєсіньїй в казни, яко всєгда о т початку видимого сєго
світа на пр[а]вдномь правос^дія свого мирилі, єдньї Панства и Мародьі
возвьішаєть, другіє за гріхи и бєззаконія смираєть, єдньї порабощаєти,
другіє свобождаєть, єдньї возносить, другіє низвєргаєть, такь и пародь
валєчньїй стародавньїй козацкий, прє.ждє сєго имєнованьїй козарскій,
пєршь прєвознєсль бьіль славою нєсмєртєлною, обши/>ньімь владініємь
и ошвагами рицєрскими, которими нє тьілко окрєстньїм пародомь, лєчь
и самому восточному панству на морі и на зєлши страшєнь бьіль такь
далєцє, жє цєсар восточньїй, хотячи оньїй сєбі вічне примирити, сопрягль малжєнскимь союзомь с[ьі]нови своєму дочку кагана, то гст князя
коза/>ского.
Потомь славимьій во вьішньїх той жє пр[а]в[є]дньій с^дія Б[о]гь, за
^множившієся нєправдьі и бєззаконія, многими казн[я]ми наказавши тот
пародь козацкім, понизиль, смириль, и лєдво невічною Руїною низвєргль,
на остатокь воєнньїмь ор^жігмь державі Полской чрєз Болєслава Храброго и Стєфана Баторія, королєй полских, поработиль.
И любо н є д о м ь і с л и м ь і й и нєпонятьій в правос^дії своємь Б[о]гь,
наказуя, наказаль сорог)ньіх п[а]ших прєдковь нєщислєнньїми плягами,
однакь нє до конца прогніваючися, ни во віки враз/сдуючи, а хотячи на
пєрвую свободу помянутьій пародь козацкий з пос) тяжкого на тот чась
панованя полского випровадити, воздвигнуль рєвностного православія
св[я]тиого, о/ичизньї правь и волностєй войсковьіх // стародавньїх оборонцу,
валєчного гєтмана, славной памяти Богдана Хмєлницкого, которьій
помощію Его всєсилною, нєпрєодолінньїмь пособіємь паяснійшого
короля єго милости швєдского, нєсмєртєлной и вічнодостойной памяти
Кароля Десятого, и с полньїмь і сопособствєнньїмь Панства Крьімского и
Войска 2апороз/сского оружіємь, а своїм бл[а]горазумньімь промьісломь,
працами и отивагами визволивши з полского подданства Войско
2апороз/сскоє и пародь порабощєнньїй и ^ т ь і с н є н ь і й малороссийскій,
поддалься з оньїмь добровольнє под самодержавную р^ку великих г[осу]
дарєй, ц[а]рєй и великих кн[я]зєй, повєлитєлєй россійских, надіючися,
жє обовязковь своих, в договорах и статьях изображєньїх и присягою
ствєржєньїх, Г[осу]д[а]рство Московскоє, яко з нами єдьіновірноє,
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додержим, и вічне Войско 2апороз/сскоє и пародь волньїй малороссійскій
при правахь и волностях нєнарушимо пос) обороною своєю заховагт.
Лєчь по смєрти, славной памяти , того ж гєтмана Богдана Хмєлницкого,
кгдьі тоє жь Г[осу]д[а]рство Московскоє многими изобрітєнннми спо
собами всилувало права и волности войсковьіє собою потвєржєньїє,
надвєрєдити и до конца раздр^шити, а на пародь волньїй козацкій, собою
никогда нєзавоєваньїй, нєволничоє ярмо вложити, тєдьі клєкроть Войско
2апороз/сскоє в томь насилство терпіло, тилєкрот прин^ждєно бьіло
кровію и отивагами цілости правь и волностєм своих боронити, до которьіх
оборони самь Б[о]гь мститєль пособствоваль.
№ послідокь. когда ^жє свєжо тєпєрь, за гєтманства славной памяти
нєбоз/счика яснєвєлмоз/сного Іоанна Магєпи помянутоє Г[осу]д[а]рство
Московскоє, хотячи своє глоє намірєніє в скутокь привести, а воздаючи
злая возблагая, вомісто вдячности и рєспєктовь, за такь многіє вірньїє
служби и ронєніє на оньїх до оста/ннєго знищєня коштьі и втрати, за
нєщислєніє о/нваги и воєнньїє кр[о]вав/є працьі, // хотіло нєпрємінно
козаковь в регулярнеє войско перемінити, городьі в облас т свою одобрати, права и волности войсковьіє поламати, Войско 2апороз/сскоє
ІЧизовоє искорєнюим и имя тоє вічне згладити, чого явньїє бьіли и под
сєє врємя с'іт гнаки доводьі и початки, тогда прєрєчоньїй славной памяти гєтмань яснєвєлможньїй Іоань Ма/єпа, подвигнувшися правдивою
рєвностію за ціло с т отичизньї, правь и волностєй войсковьіх, а жєлаючи
‘з'сєрдньїмь жєланіємь, /а дній гєтманского своєго владінія видіти, и
по смєрти своєй для вікопомной имєни своєго памяти зоставити тую
ж ш/нчизну. милую матку п[а]шу, и Войско 2апорожскоє Городовоє и
ІЧизовоє. нє тьілко в нєнарушимьіх, лєчь и в разширєньїх и розмножених
волностєх, квітнучую и изобьілуючую, о/идался в нєпрєламанную обо
рону паяснійшого короля єго милости, швєдского Кароля Дванадцято
го, особливьшь Б[о]га всємогущого промьісломь з войсками своїми
вступившого в Україні/; послідуючи и наслідуючи антєцєссора своєго,
славной памяти, валєчного гєтмана Богдана Хмєлницкого, которьій г
паяснійшьімь королємь швєдскимь, єго королєвскому в[є]л[и]ч[є]ству
соимєнитимь дідомь, Каролємь Дєсятьімь, єдиномьісліємь и промисла
ми воєнними в внсвобожєню отйчизнн своєй о т полского на тот чась
тяжкого подданства согласуючися, нємєншую м іл ь в гамнслах своих помощь до розєрваня силь полских стягаючуюся.
И хочь то нєизслідованннї с^дбьі Б[о]жії, такь рєвностного
пєбоз/счиковского памірєнія, за опачннмь отимінной фортуни воєнной
поводомь, нє тьілко нє исполнили, лєчь и самого тут в Бєндєрі дєкрєтомь
смєртєлньїмь прикрили. Однак, осиротілоє, по смєрти своєго пєрвєнствуючого рєимєнтара, Войско 2апороз/сскоє, нє отчаєваючися жєлаємой
сєбі свободи, аполагаючи сталую 'іоиост в помощиБ[о]жой, в // протекції
паяснійшого короля, єго милости, швєдского, и в пр[а]в[є]дной п[а]шой
справі, якая всєгда обьікла трі^мфовати, на попарте оной и для лучшнхь
войскових порядковь и поводу, постановило зь общою єнєралной стар
шини обрадою, послідуючи и согласуючи в томь воли паяснійшого
протектора п[а]шєго королєвского в[є]л[и]ч[є]ства швєдскаго, избрати
сєбі пового гєтмана, на котороє избраніє, назначивши тєрмінь, кгди
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на приличноє тому акту єлєкціалному містцє под Бєндєромь, вь общую
Раду 2 прєдвоводитєлємь своїмь паномь Константиномь Гордієнкомь,
атаманомь кошовьімь, совокупилося; тєдьі в с і сполнє з старшиною
єнєралною и з послами о т Войска 2апороз/сского ІЧизового ^ Дніпру
гостаючого, знєсшися, по давньїмь обьїкновєніямь и по правамь войсковьімь, шбрали сєбі волньїми єдиноста/иньшм голосами за гєтмана єго
мил[о]сти пана Филиппа Орлика, достойного тоєй гєтманской чєсти и могучого, при помощи Б[о]жой и при протекцій паяснійшого королєвского
в[є]л[и]ч[є]ства швєдского, вьісокимь своимь розумомь и искустивомь
‘з'рядь тот гєтманскій, пос) сєє врємя труг)ноє, тяжким двигати, Управляти
и о интєрєссахь о/нчизньї Малороссийской радіти и радити.
А понєважь прєз/сдньїї гєтмани Войска 2апорозкого, зостаючи пос)
самодєржцами московскими, привлащати сєбі дерзали, над сл^шности и
право, самодержавную владгу, которою бьіли /начнє надвєрєдили давньїє
порядки, права и волности войсковіє, нє без всєнародной тяжєсти. Прєто
мьі, єнєральная старшина, ту т притсшная, и мьі, атамань кошовьій зь Войскомь 2апороз/сскимь, запобігаючи впрєдь такому бєзправю, найба/>зій
под сєй до того д іла погодньїй чась, когда тоє жь Войско 2апорозкоє нє для
чого иншого под протекцію паяснійшого королєвского в|є|л|и|ч|є|ства
швєдского вдалося и тєпєр оной кріпко и нєпоколібимо держимся, Т Ь ІЛ ко для // поправьі и подвигнєня ^пальїх правь своих и волностєй войсковьіх, договорили и постановили З Я С Н Є В Є Л М О Ж Н Ь ІМ Ь , єго милостю, па
номь Филиппомь Орликомь, повообранньш гєтманомь, абьі нєтьілко єго
вєлможнос/и. за щасливого гєтманского своєго владінія, всіхь тьіх тут
послідуючих пунктами изображєньїх, а собою поприсяжєньїх договоровь
и постановленій, нєнарушимо додєржаль, лєчь и за инших впрєд будучих
гєтмановь Войска 2апорозкого, чтобь оньїє нєпрємінно захованьї и
содєржаньї бьіли, которьіє такь ся вь сєбі міють:
А
Понєважь межи трємя добродітєлми б[о]гословскими вір а пєрвєнствугт, тєдьі в пєрвомь сємь пункті о віри с[вя]той православной восточного исповіданія діло надлєжить начати, которою, яко раз пародь валєчньїй
козацким, за владінія єщє кагановь козарскихь о т столиці апостолской
Константинополской просвіщений /осталь. такь и тепер нєпорушимо в оной
триваючи, жадньїмь іновіріємь никогда нє колібалься и нє тамно то ест, же
славной памяти гєтмань Богдань Хмєлницкий з Во мекань Запорозишь нє за
что иншоє, опрочь правь и волностєй войсковьіх, ‘з'нялься и пр[а]в[є]дную противь Річи Посполитой Полской воздвьігнуль войну: тьілко, во-пєрвьіх, за віру
с[вя]тую православную, якая рожними тяжєстями насилствована бьіла о т власти Полской до й’нії зь Костєломь Рьімскимь, а по іскорєнєнії иновірія зь от чшньї п[а]шой нє для чого иншого, зь тьімь жє Войскомь Запорож'скимь и народомь малороссийск и і/ь. в протекцію Г|осу |д|а|ре7нва Московскаго ‘з'далься.
и доброволнє поддалься, тьілко для самого єдиновірія православного. 2ачимь
тєпєрєшньш повообранньїй гєтмань, когда Г[оспо]дь Б[о]гь, кріпкий и силь
ний вь бранєх, пособить щасливнмь оружіємь паяснійшого // короля єго ми
лости швєдекаго, свободити о/нчизну п[а]шу, Малую Россію, о т нєволничого
ярма московского, мієть и повинєнь б'з'дєть. во-пєрвьіх старатися и кріпко
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/астановлятися, абьі жадноє іновіріє вь Малую Россію, о/нчизну нашу, ни о т
кого нє бьіло впроважєно, котороє єсли бьі гдє, чи то тайно, чи ли явне могло по
казатися, тєдьі владгою своєю, должєнь б'з'дє/и оноє искорєняти, про повідатися
и разширатися оному нє допускати. Іновірцємь сожитія на ^країні, а намбарзій
/ловірію жидовскому нє по вволяти и на тоє всі стараня ложити, жєбьі єдина
віра православная восточнаго исповіданія, пос) послушєнствомь с[вя]тійшого
ап[о]столского фрону константинополского вічне ‘з'твє/гжєна бьіла, из
помножєнємь хвальї Б[о]жой, ц[є]рквєй святьіх, а з цвічєнємь в науках
вьізволіоньїх синовь малороссийских, разширалася, и яко кринь в тєрнії,
межи окрєстньїми іновірними панствами, процвітала.
Для болшой зас поваги пєрвоначалного в Малой Россії пр[є]стола мюирополитанскаго Кієвского и для снаднійшого д іл ь д[у]ховньіх
^правлєнія, м ієть той жє яснєвєлможньїй гєтмань за вьісвобожєнємь
(шичизньї о т іга московского, справити ^ столиці ап[о]столской константинополской, є|а/>шєскую пєрвобьітную власт, чтобь чєрєз тоє (обновилася
реляція и послушенство синовскоє до помянутого ап[о]столского констатинополского фрону, о т которого проповідію є[ван]г[є]лскою в віри
с[вя]той кафоличєской просвіщена и змоцнєна бьіти ^достоилася.
і:
Яко всякоє Панство цілостію границь нєнарушимою состои/ися и
^твєржаєтися, так и Малая Россія, ютичизна п[а]ша, жєбьі в своих грани
цях, пактами о т Річи Посполитой Полской, от Маяснійшой Портьі и
о т Г[осу]д[а]рства Московского ствєржєнньїх, намбарзій в тих, которьіє
по ріку Случь, за гєтманства славной памяти Богдана Хмєлницкого,
о т тоєй жє Річи Посполитой Полской, областьі гєтманском и войсковои поступлєньї, вічне // ютиданьї и пактадш обварованьї зостали, нє
бьіла /игва/чєна и нарушєна, м ієть о тоє яснєвєлможньїй гєтмань,
при трактатах паяснійшого короля єго м[и]л[о]сти швєдского, стара
тися, и кріпко, сколко Б[о]гь сильї и розуму пошлє/н. /астановлятися. гдє
б'з'дє/и належати, а найпаче супліко вати о тоє до паяснійшого маєстаті єго
королєвского в[є]л[и]ч[є]ства швєдского, яко юборонцьі и протектора п[а]шєго,
чтобь єго в[є]л[и]ч[є]ство нє допускаль никому, нє тьілко правь и волностєй,
лєчь и границь войсковьіх надвєрєжати и сєбі привлащати. №дто повинєнь
б'з'дєть тот жє яснєвєлможньїй гєтмань, по скончєню, дай Б[о]жє щасливомь,
войньї, впросити У королєвского в[є]л[и]ч[є]ства швєдского такого трактату,
чтобь єго в[є]л[и]ч[є]ство и єго с^кцєссоровє паяснійшьіє королі швєдскії
вічньїми протекторами ^країни титуловалися и самимь діломь зоставали
для болшой кріпости ш/нчизньї п[а]шой й для /ахованя оной цілости в пра
вах наданих и границяхь. Такь тєжь и о тоє должєнь б'з'дєть яснєвєлможньїй
гєтмань до паяснійшого королєвского маєстату супліко вати, аби ^ трактатах
єго в[є]л[и]ч[є]ства зь Г|осу |д|а|рс/ивомь Московскилгь бьіло тоє доложєно:
чтобьі, якь нєволниковь п[а]шьіх, на сги чась в Г|осу |д|а|рс/нві Московскомь
найдуючихся, по скончєню войньї, памь свободннх возвращєно, такь и всі
починєньїє вь н[н]нішную войну на ^країні шкоди, нагорожєно и слушне
о т Москви пополнєно. А особливе о тоє просити и старатися ^ паяснійшого
королєвского в[є]л[и]ч[є]ства повинєнь, жєбьі нєволниковь п[а]шьіх в Панстві
єго ж в[є]л[и]ч[є]ства зостаючих, всіхь свобожєно и памь возвращєно.
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Г
Понєваж памь всєгда пріязнь с^сідская Панства Крьімского єст потрєбна,
о т котораго помощи нє раз Войско 2апорожскоє до оборони своєй /асягало.
тєдьі илє пос) сєй чась возможно б'з'дєть. мієть яснєвєлможньїй гєтмань "з1
паяснійшого хана, єго ми[лост]м, крьімскаго, // чєрєз пословь старатися о
ш/нновлєнє давнєго з Панство.
Кримскиї/ь братерства, коллігації воєнной
и потвєржєнє вічной пріязни, на которую бьі впрєдь окрєстньїє Панства
/аглядуючися. нє дерзали порабощєнія сєбі ^країни жєлати и оную в чомь
колвєкь насилствовати. По скончєню зась войньї, когда Г[оспо]дь Б[о]гь пособить при жєлаємомь и помьіслномь памь покою повообраному гє/нман'з' на
своєй осісти резиденції, тогда кріпко и невсипно постерігати того, должностію
"з1ряду своєго обовязань б'з'дєть. абьі ни в чомь зь Панство. Кримскимь пріязнь
и побратимство нє нарушилося чєрєз своєволньїх и лєгкомьіслнньїх з пашой
сторони людей, коториє обикли нє тилко с^сідскую /году и пріязнь, лєчь и
союзи мирниє рвати и раздрушати.

д
Войско Запорозкоє ІЧизовоє. яко нєсмєртєлную сєбі славу многими
рьїцєрскими омивагами на морі и на /ємли /аслужило. такь и нємєншими на
даннями обогащєно било для общого своєго пожи/нку и промисловь, лєчь
кгди Г[осу]д[а]рство Московскоє, винаходячи розньїх способовь до ‘з'тиснєня и
знищєня оного, построїло на власньїхь войсковьіх кгрунтах и "з1годі ах. то городи
Самарскіє. то фортєцьі на Дніпрі, чимь, хотячи в промислах рибних и /віриних
тому ж Войску 2апорозкому Низовому перешкоду вчинити, незносную шко
ду, праволомство и ‘з'тємєнжєнє вчинило. N3 остатокь гніздо войсковоє, Січь
2апорозкую, воєнньїмь наступлєніємь разорило. Прєто, по скончєню, дай
Б[о]жє щасливомь, войньї (єсли тепер помянутоє Войско 2апорожскоє тих
кгрунтовь своих и Дніпра о т насилства московского нєочистить и нє'з'вольни/н)
повинєнь б^дет яснєвєлможньїй гєтмань, при трактованю паяснійшого короля
єго мил[ости] швєдского, з Г|осу |д|а Ірствол/ь Московскгш о покою, о тоє стара/имся, жєби // Дніпрь о т городковь и фортець московских, таю ж и кгрунта
войсковиє о т посєссії московской очищєньї и до пєрвобитной области Войска
Запорозкого привє/жєньї били, гдє впрєдь никому ани фортець строїти, ани городковь фундовати, ани слободь осажувати, ани яким жє колвєкь способомь
тих войскових "з1годі й пустошити, нє тилко нє м іет яснєвєлможньїй гєтмань
позволяти, лєчь и до оборони оньїх обовязань б'з'дєть Войску 2апорожскому
Низовому всякую помощь чинити.
е
Городь Тєрєхтємировь, понєважь здавна до Войс ка 2апоро ж ‘Ского Низового
налєжаль и шпиталємь оного називался, тєди и тєпєр за освобожєнємь, дай
Б[о]жє, м/ичиньї о т московского подданства мієть яснєвєлможньїй гєтмань тот
же городь Войску 2апорожскому ІЧизовому зо всіми ‘з'годіами из пєрєвозомь
на Дніпрі, тамь /остаючимь. привернути, шпиталь в ономь для старинних
зубожалих и ранами скалічєньїх козаковь коштомь войсковимь построїти, и
о/нколь мієть имь бити пшца и одєжда, промисл[...]. Так жє Дніпрь ‘з'весь
зь гори о т Пєрєволочной внизь, пєрєвозь Пєрєволочанскій, и самий городь
Пєрєволочную зь шродомь Кєрєбєрдою, и ріка Ворскло зь млинами, в полку
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Полтавскомь /найдуючимися. *"и фортєцу Кодацкую зь приналєжитостями"*,
повинєнь б'з'дєть яснєвєлможньїй гєтмань и понємь будучії "з1ряду того
гєтманскаго паслідники, вєдлугь давньїх правь и привилєєвь при Войску
2апорожскомь /аховати. никому зь властьі д[у]ховной и свіцкой нє допускаю
чи и нє позволяючи ізовь тамь на Дніпрі о т Пєрєволочной внизь забивати и
строїти, становь и рьібньїхь ловль /аводити. особливе в полю, ріки, річки и
всякіє прикмети, аж по самьій Очаковь нє до кого иншого, тьілко до Войска
2апорожского Низового вічними часьі міють належати.
5
Если вь Панствах самодєржавньїхь хвалєбньш и состоянію публичному полєзньш заховує/ися порядокь, в томь II порядокь жє завшє, якь в бою,
такь и в покою, о общомь м/ичьістаї/ь добрі прива/иньїє и публичньїє обьікли
о/иправоватися Радьі, в которьіх и самьії самодєржавцьі притомностю своєю
продкуючи, нє возбраняю/ися соизволєніє своє пос) общоє министровь своих
и совітниковь /дане и Ухвалу подлагати. А чому ж бьі в волномь народі таковьій /бавєнньїй порядокь нєміль бьіти /аховань. которьій любо в Войску
2апоро.жскомь при гєтманах перед симь, вєдлугь давньїх правь и волностєй,
нєпрємінно содє/гжался. однакь кгдьі нікоторії Войска 2апорожского гєтмани, привлащивши сєбі нєлушнє и безправне самодержавную владгу,
Узаконили самовластіємь такоє право: “Такь хочу, такь повеліваю”, чєрєз якоє
самодєржавіє, гє/имансколп’ і/рядови нєприличноє, Зросли многіє в ш/нчизні и
в Войску 2апоро.жскомь нєстроєнія, правь и волностєй разорєнія, посполитьіє
тяжєсти, насилньїє и накупньїє ‘з'рядовь войсковьіхь роспоражєня, лєгкоє стар
шини єнєралной, полковниковь и значного товариства поважєнє.
Прєто мьі, єнральная старшина, атамань кошовьш и все Войско
2апорожскоє договорили и постановили з яснєвєлмо.жньїмь гєтманомь, при
єлєкції єго вєлможности, таковоє право, котороє мієть бьіти вічне в Войску
2апорожскомь /аховано. абьі в ш/нчизні п[а]шой пєрвєнствуючими бьіли
совітниками єнєралная старшина, такь рєспєктомь ‘з'рядовь их пєрвонача/ньїх.
яко и ‘з'ставичной при гєтманах резиденції; по ньіх зась обьікльїмь порадкомь
послідуючії полковники городовіє, подобньїмь жє публичньїх совітниковь
характєромь, почтєнньї нехай будуть; надто з кождого полку по єдной
/начной. старинной, благоразумной и /аслужоной особі міють бьіти до общой Радьі єнєралнії совітники, за согласіємь гєтманскимь избраньї, зь которьіми всіми єнєралньїми особами, полковниками и єнєралньїми совітниками
должєнь б'з'дєть тєпєрєшньш яснєвєлможньїй гєтмань и єго с^кцєссоровє
о цілости М /И ЧИ ЗН ЬІ. о добрі оной посполитомь и о всяких ділєхь публич
ньїх радитися, ничого, без их соизволєнія и совіту приватною // своєю владгою нє зачинати, нє встановляти и в скутокь нє приводити. Для чого тєпєр
при єлєкції гєтманской, єдиногласною всіхь обрадою и Ухвалою, назначаю/ися три єнєра/ньїє в кождом року Радьі, міючієся в резиденції гєтманской
м/иправовати: пєрвая о Рождєстві Х|ри|стовомь. другая о Воскрєсєнії Х[ри]
стовомь. трєтая о Покрові Пр[єсвя]той Б [огороди] цьі, на которьіє, нє тьілко
панове полковники з старшиною своєю и сотниками, нє тьілко зо всіхь полковь єнєральньїї совітники, лєчь и о т Войска 2апорожского Низового, для
* * Написано над рядком.
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прислухованя ся и совітованя, посльї міють и повинни будут /а присланємь
кь сєбі о т гєтмана ординансу прибувати, ничого назначеного терміну нє
Схиляючи, гдє что-колвєкь бСдєт о т яснєвєлможного гєтмана до общой обрадьі прєдложєно о томь всємь бл[а]госовістно, без жадньїх приватного своєго
и чужого порядку* рєспєктовь, без д[у]шєгубной /авізсти и враждьі, совітовати
обовязаньї бСдут , такь далєцє, жєбьі ничого нє бьіло в тьіх Радах з ‘з'ближєнємь
чєстьі гєтманской з пСбличною ютчизни тяжєстію и разорєніємь, а, нє дам
Б[о]жє, и пагубою. Если бьі зас. опрочь тьіх вьішьрєчєнньїх, до Енєралной
Радьі назначєньїх тєрміновь, притрафлялися якіє публичньїє справи скорого
‘з'правлєнія. исправлєнія и о/иправлєнія потребуючі є, тєдьі яснєвєлможньїй
гєтмань моцєнь и волєнь б'з'дєть зь обрадою єнєралной старшиньї, таковьіє діла
повагою своєю гєтманскою Управляти и о/нправова™. Такь жє єсли бьі якіє
писма приключалися зь /аграничньїх посторонньїх Панствь до яснєвєлможного
гєтмана ординованньїє, тєдьі оньїє мієть єго вєлможность єнєралной старшині
юбявляти и м/ивітьі. якіє сотписуватимутся, освідчати, нє ‘з'таєваючи прєс)
ними жадньїх ко/трєспондєнцій листовньїх, намбарзій /аграничньїх и тьіх, якіє
могут цілости ш/нчистой и добру посполитому врєдити.
А жєбьі скутєчнійшая бьіла в секретних и публичньїх Радахь
мєждоСсобная яснєвєлможнош гєтмана з старшиною єнєральною, з полков
никами и єнєралньїми совітниками по"з1фалост, повинєнь // б'з'дєть кождьій
з ньіх, при обнятю своєго "з1ряду, на ві/жость ку ютчизні, на /ьічливост ку
рєимєнтарови своєму, на /ахованє повинностєй своих, якіє-колвєкь до "з1ряду
чієго налєжатимут, фо/талную присягу, вєдлугь ротьі публичнє ‘з'хвалєной
вьїконати. И єсли бьічто противного /дорожчого, правамь и вольно ста і/ войсковьш врєдьітєлного и ютчизні нєполєзнош ‘з'смотрєно бьіло в яснєвєлможномь
гєтману, тєдьі тая ж старшина єнєралная, полковники и єнєральньїї совітники
моцньї б'з'дут волньїми голосами, чи то прива/ннє. чи ли когда ножная и
нєютволочная потреба ‘з'кажє/и публичнє на Раді єго вєлможности виговори
ти, и о нарушєнє правь и волностєй ютчистьіхь Споминатися, без ‘з'ближєня
и найменшого поврєждєнія високого рєимєнтарского гонору, о якіє вигово
ри нє мієть яснєвєлможньїй гєтмань вражатися и помсти чинити, овшгмь
развращєнная исправити старатиметься.
Особливе єнєральньїї совітники, кождий з них в своємь полку, т, которого на радєцгво избєрєтся, силєнь б'з'дє/и совокупнє / паномь полковникомь городовимь постерігати порядковь и оньїє общиі/ совітомь Справляти,
/астановляючися за кривди и тяжєсти людскіє.
А яко єнєральная старшина, полковники и єнєральньїї совітники, повинни будут яснєвєлможнош гєтмана в должномь міти почитанії, налєжити єму
вьфажати гонорь и вірноє ютдавати послушенство, такь и яснєвєлможиомС
гєтману взаємне шановати оньїх, и /а товариство и нє за слугь и прєдстоятєлєй
работньїхь, надлєжит консєрвовати, нє принужаючи их ‘з'мьіслнє: для понижєнья
особь до публичного, нєприличного и нєпоноснош прєс) собою стояня, опрочь
того, гдє потреба Скажєть.

* Слово написано над рядком.
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З
Если бьі хто з єнєралньїх особь п о л к о в н и к о в і , єнєралньїх совітниковь,
/начного товариства и инньїх всіхь войсковьіх Срядниковь над той самой чє/жи.
чи то гонор гєтманский // дєрзнуль образити, чи ли в иншомь якомь д іл і про
винити, тєдьі таковьіх проступков самь яснєвєлможньїй гєтмань, приватною
своєю помстою и владгою нє м іг т карати, лєчь на сСдь войсковьій єнєралньш
таковую справу чи то криминалную, чи ли нєкриминалную повинєнь бСдєть
/дати. С которого який нєлицєми/жьій и нєлицєзритєлньш падєть дєкрєть, та
ким должєнь всякь проступньш понести.
й
Тьіє жь єнєральньїї особьі, Сставичнє при боку гєтманскомь рєзидуючіє,
всякіє справи войсковьіє, якіє до чієго чину и повинносте будуть належати,
міють яснєвєлможному гєтману доносити и декларації о/нбирати. а нє слуги
приватньїї домовьії, которіє до жадньїхь справь, докладовь и діль войсковьіхь
нє повинни интєрєсоватися и посьілокь найменших в интєрєссах войсковьіх
м/иправовати.
Понєваж пєрєдь симь вь Войску 2апоро.жскомь всєгда бьівали подскарбії
єнєралньїї, которьії скарбомь войсковьімь, мльїнами и всякими до скарбу войсковош належачими приходами и повинностями /авідовали и оньїми /а
відомомь гєтманскимь шафовали. Тєдьі и тепер таковьш порадокь общимь
договоромь встановляється и нєпрємінно ‘з'законяєтся. абьі /а ‘з'волнєнємь.
дасть Б[о]гь, ютичизньї п[а]шой г ярма московского, увагою гєтманскою и
сошволєніємь общимь, бьіль обраньїй подскарбій єнєралньш, ч[о]л[о]вікь
/начньїй и /аслужоньш, маєтньїй и бл[а]госовістньій, которьш би скарбь войсковьш в своємь дозорі міль, мльїнами и всяким» приходами войсковьіми
/авідоваль и оньїє на потребу публичную войсковую, а нє на свою приват
ную, /а відомомь гєтманскимь оборочаль. Самь зас яснєвєлможньїй гєтмань
до скарбу войскового и до приходовь, до онаго налєжачихь, нє мієть належати
и на свой персональний пожитокь ‘з'потрєбляти. доволствуючися своїми // об
роками и приходами, на булаву и на особу єго гєтманскую належачими, яко то
индуктою, полкомь Гадяцкимь, сотнею Шєптакувскою, добрами Почєповскими
и Оболонскими и иншими интратами, якіє /давна ‘з'хвалєньї и постановлєнн
на ‘з'рядь гєтманскій; болшь з ас яснєвєлможньїй гєтмань маєтностєй и добрь
войсковьіх нє мієть самовластно сєбі привлащати и иншьімь мній в Вой
ску 2апороз/сскомь /аслужоннмь, а найбарзій чєрнцямь, попамь, вдовамь
бєздітньїмь, ‘з'рядникомь посполитьімь и войсковьімь мілкимь, слугамь
своїмь гєтманскимь и особамь приватньїмь, для рєспєктовь яких жє колвєкь
нє роздавати.
А нє тьілко до боку гєтманскою подскарбій єнєральньш поприсяжньш
для дозору скарбу войскового мієть избиратися и гдє рєзидєнціа гєтманская
Ствердиться, тамь /оставати, лєчь и в кождомь полку два подскарбії так жє
поприсяжньїї, людє /начньїї и має/иньїї. общою полковника, старшиньї войсковой и посполитой Ухвалою, повинньї /найдоватися. которьії бьі о полковьіх и
городовьіх приходахь и посполитьіх поборах гнали, оньїє вь своємь /авідованю
и шафунку міли и кождого року порахунокь з сєбі чинили, якії полковіє
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подскарбії, міючи рєлацію до єнєралного подскарбєго, должньї б^дут в своїхь
полках о належачих до скарбу войскового приходах гнати, оньїє ю/ибирати и
до рукь єнєралного подскарбєго о т давати. Панове полковники зас нє повинни
такьжє интєрєсоватися до скарбцовь полковьіх, контєнтуючися своїми прихо
дами и добрами, на ‘з'рядь полковничій належачими.
ї
Яко всяких в ютчизні и Войску 2апорожскомь порядкові, по должности "з1ряду своєго, мієть яснєвєлможньїй гєтмань постерігати, такь намбарзій
повинєнь б'з'дє/и и на тоє пилноє и нєСсьіпноє міти око, жєбьі людємь войскоВ Ь ІМ Ь и посполитьімь /бьітєчньїє // нє чинилися тяжєсти, налогьі, ‘з'тємєнжєня
и /дьі/гства. для которьіх они, остановивши жилища свої, обьікли в прочку ити
и в /аграничньїх Панствахь спокойнійшого, лєгчамшого и помьіслнійшого
шукати сєбі помєшканя. 2ачимь, абьі панове полковники, сотники, атаманя и
всякіє войсковьіє и посполитьіє Урядники, нє важилися панщизнь и работшнь
своих приватних господарских козаками и посполитими людми, тьіми, якіє
ани на ‘з'рядь их нє налєжат , ани пос) ихь персональною державою /остають,
ю/ибувати, до кошеня сінь, /бираня зь поли пашєнь и гачєнья гребель примушати, вь одимманю и кгвалномь куплєню кгрунтовь насилія чинити, /а
лєда якую вину то вєсй худобьі лєжачой и рухомой обнажити, рємєсниковь
бєзплатєжнє до діль своих домашньїх принєволяти и козаковь до посьілокь
приватньїх /аживати. повинєнь б'з'дєть того яснєвєлможньїй гєтмань владгою своєю возбраняти; чого и самь на добрьій иншьімь подручньїмь сєбі прикладь мієть вистерігатися и нє чинити. А понєважь всякіє на людєм вірньїхь
тяжєсти, Утиски и /дьірства походять найбарзій о т властолюбньїхь пакупнєвь,
которії нє фундуючися на /аслугах своих, а прагнучи неситою пожадливостю
для приватного своєго пожюику ‘з'рядовь войсковьіх и посполитьіх, прєлщаю/и
с[є]рдцє гєтманскоє коррупціами и оньїми втискаються, бєзь волного избранія,
над слушнос/н и право то на ‘з'рядьі полковничіє, то на иншіє власти.
Прєто всєконєчні постановляється, аби яснєвєлможньїй гєтмань жадними
хоч би намболшими нє^водячися датками и рєспєктами, ни кому за коррупції
‘з'рядовь полковничихь и инших войсковьіх и посполитьіх пачальствь нє вручаль,
и насилно на оньїє никого нє настановляль, лєчь всєгда, якь войсковиє, такь и
посполитиє Зрадники міють бити волними голосами, особливе зась полковни
ки обирани, а по шбранію владгою гєтманскою потвєрживани; однакь такових ^рядниковь єлєкції, нє без волі гєтманском м/иправоватися повинни. Тоє жь право должньї будуть и полковники /аховати // и нє постанов
ляєм, без волного избранія цілой с о т н і, сотниковь и инших ^радниковь
для коррупцій и яких жє колвєкь рєспєктовь, а для ‘з'разь своих приватньїх
нє повинни такьжє о т ‘з'рядовь м/истановляти.
ЛІ

Вдови козачии и осиротілиє козацкіє діти, вдови козацкіє и жони,
без битности самихь козаковь, когда в походах, албо на яких жє колвєкь
службах войскових /найдоватиму/нся. жєби до всяких посполитих повинностєй нє били потягани и вимаганємь да/нковь обтяжєвани, договорено
и постановлено.
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ВІ

Нємєншая городамь ‘з'країнскимь и м/итоль діється тяж ест, жє многіє
сала* до ньіх, для о/нбу ваня всяких посполитих повинностєй налєжачіє,
под рожних дєржавцовь д[у]ховньіх И СВІ)цких в поссєссію пош/нходили.
житєли зась их посполитьіє, в малолюдствії оставшієся, мусят , без жадной фолги, тьіє жь самьіє двигати тяжари, якіє з помощію отиторгнєньїх
и одойшльїхь сєль на сєбі носили. 2ачимь, т,а Успокоєнємь о т воєнного
мятєжу ютичизни и га Уволнєнємь, дай Б[о]жє, оной о т подданства мо
сковского, єнєралная м ієть бьіти встановлена, чєрєзь избраннихь на
тоє комисаровь рєвизіа всіхь маєтностєй, под дєржавцами гостаючих и
до Уваги єнєралной при гєтману Радьі подана, на которой разсудюися и
постановишся, кому годнє налєжит , а кому нє належим войсковьіє до
бра и маєтностьі держати, и якіє повинносте и послушенства подданскіє
міються дєржавцамь о т поспольства отидавати.
Такь тєжь и ютитоль людємь Убогимь посполитьімь Умножає/ися
тяжєсть, жє многіє козаки людей доста/нньїх посполитих в подсУсідки
сєбі пріймуючи, охороняють оньїх о т юбьікльїх имь повинностєй,
ку общой тяглости городой и сілской стягаючихся, а купцьі маєтньїє
/ащшцаючися то Універсалами гє/иманскими. то // протекцією полковни
чою и со/нницкою. Ухиляются о т двиганя с полньїх тяжаровь посполи/ньїх
и нє хотять бьіти помощньїми в о/нбуваню оньїхь людємь ‘з'богимь. Прєто
яснєвєлможньїй гєтмань унивєрсалами своїми привернути нє занєхаєть,
такь подсУсідковь достатньїх козацких, яко и купцєвь до посполитих
повинностєй и /аборонити оньїх протекції.
ҐІ
Городь столєчннй Кієвь и инньїє Українскіє городи т, маїстратами
своїми, во всіхь правах и привилєях слУшнє наданих, нєпорушимо
жєби /ахованьї били, повагою сєго акту єлєкціалного постановляється и
подтвєржєнє оньїх своєго часу гєтманской власти поручається.
ді
Жє посполитимь людємь прєждє сєго на ^країні наєзди и подводи,
а козакаїп, проводничєства найболшь приносили тяжєсти, чєрєзь коториє
людє до крайнєго в худобах своих приходили /нищєня. Тєди тєпєрь аби тиє
подводи и проводничєства вовся били о/нставлєньї. и нихто з пєрєєзджаючих
жадной нигдє подводи брати, напоєвь, кормовь и датковь найменших вима
гати ш/ннюдь не важился; хиба хто в пУбличних ділєхь и то за подорожною
яснєвєлможнош гєтмана бУдєть єхати, то и тому, без жадньїх поклонних дат
ковь, подводь толю дати, сколю в подорож™й б'з'дє/и написано. Особливе,
чтоби жадниє особи войсковиє и ихь слуги, також и слуги яснєвєлможнош
гєтмана, за приватними ділами, а нє войсковими пєрєижджаючіє, подводь,
кормовь, напоєвь, поклоновь и проводниковь м/инюдь нє вимагали, бо чєрєз
тоє городови разорєніє, а людємь бідньїмь /нищєнє наноси/ися. лєчь всякий
особа великий, мілкий и наймілший, за прива/нньїмь своїмь діломь, а нє войсковимь, без подорожной рєймєнтарской пєрєєжджаючий, должєнь будє/н
* сєла

УНІКАЛЬНИЙ ДОКУМЕНТ

165

своїмь грошємь всюда по // городахь и селах сУстєнтоватися, позводь и проводниковь нє вимагати и Усиловнє никогда нє брати.
Єї
Жє арєндьі, для платьі роковой компанії и сєрдкжамь, и для иншьіх росходовь войсковьіхь Установлєниє, /а тяжєсти посполитую о т всіхь юбьіватєлєй
малороссійских войсковьіхь и посполитьіх, такьжє и станціа компанійская
и сє/июцкая за прикросте и Утяжєнє У посполства почитається. Прєто, якь
арєндьі, такь и помянутая станціа повинна бьіти обставлена и вєсьма /несена.
О/нколь зась скарбь войсковьш Упалий на о/ибуванє и Удовольствованіє
всяких публичньїхь войсковьіх жє расходовь, рєставроватися и постановитися,
и якь много, по скончєню войньї, яснєвєлможньїй гєтмань мієть людей пла/нньіх, компанії и піхотинцєвь, при боку своємь на Услугах войсковьіх держати,
о томь на Енєралной Раді общая бУдєть Увага и постановлене.
51
Востокро/ннє люде Убогі є воплять и Уска/Г/каю/ися. жє такь индуктари и их
фактори, яко и вьієжджіє я/шарковьіє, многіє чиня/н нєюбьікльїє и нєщислєнньїє
имь /дьірства. за которими /гола нєвозможно ч[є]ловіку Убогому свободнє на
я/шарокь появитися, малой якой річи для подпартя Убозтва своєго продати,
албо на домовую потребу кУпити, без платєжи я/шарковой. а, нє дай Б[о]жє, в
вину якую хочь малую попастися, то з ногь до голови о т вьієжджьіхь ярмарковьіхь ободраному бити прнйдється. 2ачимь аби индуктари и их фактори, о т
тьіх тьілко товаровь и таковнє є^сакції, євєктьі и индуктн до скарбу войскового
о/нбьірали. якіє бУдут вьфажєнн в интєрцизах, ничого лишнєго // о т купцєвь
нє вимагаючи и людємь бідньїмь Убогимь найменшого /дьі/?ства нє чинячи.
Такьжє и внєжджіє ярмарковнє, аби повинносте ярмарковую, Укого належите,
а нє У людей Убогихь з малою продажєю домовою, албо для куплєня чого на
домовую потребу на я/шарокь прибьільїх, вибирали. Справь жадньїх, нє тилко
криминалньїхь, але и поточних нє судили и нєобиклого /дирства людємь и
городови нє чинили, потрафляти в тоє бУдє/и яснєвєлможньїй гєтмань своїмь
благоразу.і/ньїмь радєніємь и владгою, которого и всі в ш/нчизні нєстроєнія,
премудрому исправлєнію, права и волности войсковиє, нєпорушимому
/ахованю и обороні, договори зась сії и постановлєня скутєчному исполнєнію
поручаю/ися. якіє єго вєлможность нє тилко подписомь руки своєй, лєчь и формалною присягою и притиснєнємь пєчати войсковой изволиль потвердити.
А присяга тая такь ся в сєбі мієть:
Я, Филиппь Орликь, повоизбранний Войска Запорожского гєтмань,
присягаю Г[оспо]ду Б[о]гу, во Тройци С[вя]той славимому, на томь: ижь
бУдучи волними голосами по давнимь правамь и обикновєніямь войсковимь, /а соизволєнієї/ь паяснійшого королєвского в[є]л[и]ч[єс]тва швєдского,
протектора пашєго, о т єнєралной старшини и о т всєго Войска 2апорожского
ту/н при боку єго жь королєвского в[є]л[и]ч[єс]тва и У Дніпра на низу
/остаючого, чєрєз посланних особь, обраний, оголошений и возвєдєньїй на
/намєнитьій Урядь гєтманский, яко сіє договори и постановлєня тут описанниє,
а с полною обрадою на акті тєпєрєшной єлєкції, межи мною и тимь жє Войскомь 2апорож‘Скимь Узаконєнньїє и Утвєржєниє, во всіхь пунктахь, комма-
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тах и пєріодахь нєпрємінно исполняти милость, // вірность и пєчаловитоє
ку ютичизні Малороссийской, матцЬ п[а]шой, о добрі оной посполитомь, о
цЬлости п'з'бличной. о разширєню правь и волностєй войсковьіх старанє, сколко силь, розуму и способовь станєть міти, жадньїх факцій з посторонньїми
Панствами и №родами. и вну/ирь в ютичизні на /руїнованє и якоє жь колвєкь
оной /ашкожєнє нє строїти, подсьілки всякіє, ютичизні правамь и волностємь
войсковьімь шкодливьіє, єнєралной старшині, полковникомь и кому-колвєкь
налєжатимєть, обявляти; к^ годньїмь и /аслужоньїмь в Войску 2апороз/сскомь
особамь пошановане и к^ всєму старшому и меншому товариству любовь, а к^
проступньїмь, вєдлугь артик^ловь правньїх, справєдливость /аховати обіцяю и
должєнь б'з'ду. Такь мні, Б[о]жє помоги, нєпорочноє сіє Е[ван]гєліє и невинная
страсть Х[ристо]ва.
А тоє все подписомь руки моєй власной и пєчатю войсковою ствєржаю.
Діялося вь Бєндєрі, року оці, апріля є дня.
Филиппь Орликь, Гєтман Войска Запорожского. р'з'кою власною.
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