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здобуття ступеня доктора права може замінити післядипломне навчання та 

складання кваліфікаційного іспиту. За виконання цих умов правник може 

претендувати на такі посади: судді; прокурора; адвоката; радника з права; 

нотаріуса [2, с.18]. 

Отже, на сучасному етапі юридична освіта в Польщі займає одне з 

перших місць у рейтингу спеціальностей вищих навчальних закладів. 

Модернізація польської системи освіти практично повністю відповідає 

Болонській конвенції: повсюдно впроваджена дворівнева система вищої 

освіти, європейська система залікових одиниць, європейський додаток до 

диплома, участь громадськості і студентів в управлінні освітніми 

установами і забезпеченні якості освіти.  
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«ВЕЛИКИЙ ЗГІН 1678 – 1679 РР.» – СПРОБА ПОРЯТУНКУ ЧИ 

ДЕПОРТАЦІЯ? 

 

Одним із найдраматичніших періодів в історії української 

державності є доба Руїни. Постійні зовнішні втручання та внутрішні 

протиріччя не дозволили зберегти завоювання Хмельниччини. Досвід 

цього буремного тридцятиліття не втратив своєї актуальності і до 

сьогодні. З огляду на це, в своїй роботі автори вирішили зосередити увагу 
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на одному з контроверсійних епізодів Руїни – так званому «великому 

згону». Саме так дослідники визначають насильне переселення мешканців 

Правобережної України на Лівобережну, здійснене за наказом гетьмана 

Івана Самойловича у 1678 – 1679 рр., який в свою чергу виконував волю 

московського царя. Так яким ж були справжні причини «великого згону»? 

Спробуємо розібратися.  

Протягом 1670-х рр. Правобережжя опинилося у центрі 

протистояння між Османською Портою та Московією. Українське 

козацтво теж не залишилося осторонь цих подій, але особливо руйнівними 

для наших земель виявилися Чигиринські походи, організовані турками та 

поставленим ними на гетьманство Юрієм Хмельницьким. 

Українське населення Правобережжя, рятуючись від війни, голоду 

та злиднів розпочало переселятися на лівий берег Дніпра, що 

контролювався І. Самойловичем та Москвою. Лівобережний гетьман 

вирішив скористатися ситуацією і надати цьому стихійному процесу 

певної «організованості». 

Перша спроба організувати масове примусове переселення 

правобережних українців на Лівобережжя відбулася на початку осені 

1678 р. Канівський полковник Д. Пушкаренко отримав тоді наказ 

наступного змісту: «Якщо хто не захоче йти з вами, того … силоміць 

забирайте з собою і відправляйте до Переяслава» [1, с. 200]. 

Згодом аналогічне завдання отримав переяславський полковник 

І. Лисенко. Гетьманським наказом йому було дозволено не тільки 

агітувати місцевий люд за переселення, але й руйнувати їх поселення на 

Правобережжі. Проте з І. Лисенко пішло відносно небагато козаків, тому 

вагомих наслідків їх похід не мав [3, с. 85]. 

У січні 1679 р. Хмельниченко здійснив невдалу спробу 

переправитися через Дніпро і закріпитися на Лівобережжі. Натомість, 

козацькі полки, що знаходилися у підпорядкуванні І. Самойловича, 

швидко витіснили з території Переяславського полку османів і татар на 

чолі з Ю. Хмельницьким, перейшли Дніпро і блискавично взяли під свій 

контроль більшість міст на Черкащині (Черкаси, Жаботин, Корсунь, Канів, 

Ржищів), розпочавши переселення десятків тисяч місцевих мешканців на 

Лівобережжя та Слобожанщину [4 с. 25]. При цьому з метою послабити 

позиції Ю. Хмельницького, позбавити його можливості набирати нове 

військо та підірвати економічні можливості турків, І. Самойлович наказав 

знищувати села, а тих, хто відмовлявся переселяти, зганяти 

насильницькими методами, фактично поводячись як з полоненими. 

Безпосередньо операцією керував син гетьмана Семен Самойлович. 

За результатами походу гетьман підготував доповідь для 

Малоросійського приказу у Москві. У ній про населення Правобережжя 

йшлося наступне: «На сю сторону (Лівобережжя – авт.) зігнані й від 

неприятеля відлучені, а села і містечка в тій стороні всі без остатку 
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спалені» [5, с. 393]. Відомий козацький літописець Самійло Величко, 

оплакуючи знесення з лиця землі цієї колиски козаччини, у своєму 

літописі порівнював «великий згін» з падінням Вавилону [1, с. 202]. 

Переселення дійсно було масштабним. Воно охопило козаків і селян 

усіх 11 полків Правобережжя: Черкаського, Канівського, 

Білоцерківського, Корсунського, Брацлавського, Уманського, 

Чигиринського тощо. Внаслідок цього вони фактично припинили своє 

існування. Лівобережний гетьман пропонував Москві переселити близько 

20 тис. сімей з Правобережжя до Слобожанщини, після чого перевести всі 

слобідські полки під своє керівництво. Але цар відхилив цю ідею. Гетьман 

і надалі переймався питанням щодо розміщення переселенців з 

Правобережжя, втім справа просувалася надто повільно. Як зазначав 

М. Костомаров, завершити її вдалося тільки до середини 1680-х рр. [2, 

с. 261].  

Таким чином, «великий згін» беззаперечно був частиною планів 

Івана Самойловича силою, за допомогою московських військ, возз’єднати 

Гетьманщину, максимально послабивши при цьому своїх конкурентів – 

Петра Дорошенко, Юрія Хмельницького. Але реалізувати цей задум йому 

не довелося, так як це вступало у протиріччя з планами щодо українських 

земель Речі Посполитої, Московії та Туреччини. 

Безумовно, треба відзначити, що переселення дозволило евакуювати 

з міст жорстоких боїв велику кількість людей, втім його супроводжували 

репресивні дії підпорядкованих І. Самойловичу козаків, які долучилися до 

перетворення Правобережжя на руїну. Саме тому цю акцію передусім слід 

розглядати як своєрідну депортацію, здійснення якої було насправді 

вигідно лише ворогам української державності. 
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