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1. ЗАГАЛЬНИЙ ОПИС ВЕРКІЇВСЬКОЇ СОТНІ
Веркіївська сотня як адміністративно-територіальна і вій-

ськова одиниця Ніжинського полку Війська Запорозького іс-
нувала впродовж 1652 – 1781 років.

За переписом (ревізією) 1764 року в її складі було 1 містеч-
ко (Веркіївка) і 24 сіл і хуторів, в яких мешкало 2319 «душ», як 
зазначено в ревізії1.

Сотенним містечком Веркіївської сотні була Веркіївка (те-
пер це село Вертіївка Ніжинського р-ну Чернігівської обл.).

Крім того до Веркіївської сотні належали2 села Велика Ко-
шелівка, Заньки (до 1758 р.), Мала Кошелівка, Британи (нині 
це Дуболугівка) – всі тепер Ніжинського р-ну, а також Смо-
ляж, Іллінці й Берестовець – тепер Борзнянського р-ну.

На той час Веркіївка була містечком, в якому було 2 
дерев’яні церкви, 534 поміщицьких, козацьких та селянських 
будинків і 1 водяний млин на болоті, що звалося Богачка.

У Веркіївці мешкало тоді 14 чиновницьких та духовних 
осіб, козаків виборних (62 двори зі 134 хатами) і козаків-під-
помічників (240 дворів з 306 хатами) – 1399 «душ», селян гра-
фа Олександра Безбородька (206 дворів з 296 хатами) і селян 
інших власників (20 дворів із 46 хатами) – 1226 «душ»3.

Основним заняттям мешканців Веркіївки було хлібо-
робство. Зерна вироблялося з надміром і тому мешканці 
містечка вивозили його для продажу до Ніжина, Березни, 
Седнева, Городні й Чернігова. Проте найбільший прибу-
ток вони отримували від тютюну, який у великій кількос-
ті вивозили до Могилева, Шклова, Вітебська й Полоцька. 
Крім того серед мешканців були майстри, що виробляли 
вози й колеса і возили їх на продаж до Ніжина. У містеч-
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ку бракувало деревини і тому її закуповували в сусідніх 
місцевостях3.

Історія не донесла нам імен усіх веркіївських сотників. Се-
ред тих, імена яких дійшли до наших днів, значаться4:

- Косинський (Колибаба) Іван Семенович (? – 1654 – 1672 – ?);
- Зимницький Самійло Опанасович (1692 – 1709 рр.);
- Зимницький Павло Самійлович (1721 – 1732 рр.);
- Зимницький Самійло Опанасович (1725 р., наказний);
- Адасовський Іван Адамович (1733 – 1738 рр.);
- Армашевський Іван Петрович (1739 – 1761 рр.);
- Армашевський Сидір Іванович (1761 – 1766 рр.);
- Виридарський Іван (1770 – 1777 рр.);
- Армашевський Сидір Іванович (1777 – 1781 рр.).

2. КОРОТКА ІСТОРІЯ ВЕРКІЇВСЬКОЇ СОТНІ
2.1. Передісторія
До 1648 року Веркіївка й навколишні місцевості входили до 

складу Київського воєводства Речі Посполитої і були поселен-
нями Ніжинського староства – комплексу державних маєтків, 
що ще звалися «королівщинами». Вперше, як Веркіївка, зга-
дується під 1635 роком, коли як село перебувала «у держанні» 
шляхтича Григорія-Веркія (Оверкія) Осишковського2, від імені 
якого отримала свою первинну назву і звалася Веркіївкою.

На початку Української національної революції 1648 – 1676 
років після перемоги української революційної армії над вій-
ськами Речі Посполитої під Корсунем Гетьман Війська Запо-
розького Богдан Хмельницький спрямував корпус, очолюва-
ний наказним гетьманом Петром Головацьким, на Сіверщину 
для її звільнення від влади адміністрації Речі Посполитої. На 
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початку червня 1648 року козаки Петра Головацького здобули 
Ніжин5. Тоді ж було створено нову адміністративно-терито-
ріальну одиницю Війська Запорозького – Ніжинський полк, 
адміністрація якого замінила собою колишню адміністрацію 
Речі Посполитої. На чолі полку став Прокіп Шумейко, що по-
ходив зі старовинного боярського роду міста Остер6.

Окремої Веркіївської сотні на той час історія не фіксує. 
Веркіївські козаки, скоріш за все, увійшли тоді до складу Ні-
жинської сотні Івана Нагірного. На це вказує той факт, що 
Іван Косинський, пізніший веркіївський сотник, згадується 
у Реєстрі Війська Запорозького 1649 року у складі саме цієї 
сотні7. 

Тож саме у складі 3-ї Ніжинської сотні, яку тоді, найімо-
вірніше, очолював Іван Нагірний, що очолював її і 1649 року, 
веркіївські козаки брали участь у продовженні походу корпусу 
наказного гетьмана Петра Головацького на Сіверщину, під час 
якого було звільнено Чернігів, Мену, Сосницю, Новгород-Сі-
верський, Стародуб і Гомель5.

Слідом за тим увесь Ніжинський полк відправився на здо-
буття Кодака, однієї з найпотужніших на той час фортець 
Речі Посполитої. Вирушивши човнами по Дніпру 27 серпня 
1648 року, полк на початку вересня прибув до Кодака (залиш-
ки – біля села Старі Кодаки неподалік міста Дніпро), який на 
той час вже тримав в облозі Корсунський полк, приєднався 
до його облоги і 1 жовтня 1648 року фортецю було здобуто8.

Згодом веркіївські козаки у складі Ніжинського полку взяли 
участь у поході Богдана Хмельницького 1649 року до Збаража і, 
відповідно, у Збаразькій облозі й у Зборівській битві 1649 року, а 
також у молдавському поході Богдана Хмельницького 1650 року9. 
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1651 року Ніжинський полк разом з Чернігівським полком 
брав участь в обороні північо-східних рубежів Війська Запорозь-
кого і зазнав на початку липня тяжких втрат під Ріпками у битві з 
військом гетьмана польного литовського Януша Радивила. Після 
цієї битви українські війська відступили до Чернігова й відбили 
напад литовського війська. У складі Ніжинського полку, найімо-
вірніше, билися й веркіївські козаки10.

Після поразки української армії під Берестечком і укладення 
Білоцерківського договору 1651 року Військо Запорозьке мало по-
вернути землі колишнього Чернігівського воєводства Речі По-
сполитій. Тож козаки Чернігівського полку за наказом Гетьма-
на Богдана Хмельницького мали перейти до сусідніх південних 
полків, території яких до Чернігівського воєводства не належа-
ли. Таким був і Ніжинський полк. Внаслідок цього кількість ко-
зацтва в ньому значно збільшилася, тож у полку було проведено 
адміністративну реформу, що супроводжувалася збільшенням 
кількості сотень. Так на початку 1652 року утворилася Веркіїв-
ська сотня Ніжинського полку Війська Запорозького.

2.2. Історія періоду Української Національної Революції 
1648 – 1676 років

2.2.1. Часи гетьманування Богдана Хмельницького та 
Івана Виговського (до 1659 року)

Наступною яскравою сторінкою в історії веркіївського коза-
цтва була участь Веркіївської сотні у походах корпусу наказного 
гетьмана і, водночас, ніжинського полковника Івана Золотарен-
ка в Білорусь, яка тоді у складі Литовського великого князівства 
входила до Речі Посполитої. Веркіївська сотня брала тоді участь 
у здобутті Гомеля 1654 року11, Могилева, Мінська, Вільна (тепер 
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це Вільнюс)12 і Новгородка 1655 року13. В результаті цих походів 
велику частину Білорусі було приєднано до Війська Запорозького 
і в її межах утворено Білоруський полк.

По смерті Гетьмана Богдана Хмельницького в Україні поча-
лися спровоковані Москвою виступи проти уряду нового Геть-
мана Івана Виговського. Мета Москви полягала в послабленні 
Війська Запорозького зсередини за допомогою внутрішньої 
опозиції. Керівництво Ніжинського полку дотримувалося тоді 
безумовної підтримки уряду. Коли заколотники з Січі почали 
зносини з Москвою саме Ніжинський полк разом з Прилуць-
ким полко восени 1657 року було поставлено заставами по річ-
ці Ворсклі нижче Полтави, щоб перехопити січових посланців 
кошового Якова Барабаша, що мали вертатися з Москви14.

Коли антиурядовий заколот розрісся й охопив межі Мир-
городського і Полтавського полків, Ніжинський полк, очолю-
ваний Іваном Гуляницьким, взяв участь у каральних акціях 
проти нього. По дорозі до Полтави у травні 1658 року полк 
зліквідував осередок заколоту у Миргороді15. По прибутті під 
Полтаву його було послано на Гадяч, де був один з найсиль-
ніших осередків заколоту. До складу цього корпусу входили 
Ніжинський, Чернігівський і Прилуцький полки, загальне 
керівництво якими здійснював ніжинський полковник Іван 
Гуляницький. 12 червня 1658 року Гадяч було здобуто й осе-
редок заколоту в ньому ліквідовано16. 

Історія Веркіївської сотні тісно пов’язана з Українсько-мос-
ковською війною 1658 – 1659 років, яка розпочалася як наслі-
док ворожої політики Москви щодо Війська Запорозького. 

Коли восени 1658 року корпус московських військ, очолю-
ваний воєводою Ґріґорієм Ромодановскім, рушив через Пол-
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тавщину походом на Київ, його під Пирятином зустрів кор-
пус наказного гетьмана й ніжинського полковника Григорія 
Гуляницького, до якого входили Ніжинський, Чернігівський, 
Прилуцький та Лубенський полки17. В результаті битви, що 
відбулася 11 листопада, ворога було зупинено. Проте українці 
мусили відступити до Варви, бо у відкритому полі не могли 
продовжувати боїв з ворогом, що переважав їх чисельно. Але 
й ворог, знесилений в битві, не міг продовжувати походу, за-
лишаючи у себе в тилу потужній корпус Григорія Гуляницько-
го. Тож він обліг його у Варві. Героїчна оборона Варви тривала 
до 11 грудня, аж поки на допомогу Григорію Гуляницькому не 
прийшла підмога, очолювана наказним гетьманом і військо-
вим осавулом Іваном Скоробогатим. Після перших же сути-
чок московське військо відступило до Лохвиці17.

У квітні 1659 року розпочався новий похід московських 
військ на Київ. На цей раз армія воєводи Алєксєя Трубєцкого 
вирушила з Путивля і вдерлася безпосередньо на територію Ні-
жинського полку. Її в Конотопі зустрів Ніжинський полк Гри-
горія Гуляницького. Оборона Конотопа розпочалася 29 квітня і 
тривала до 9 липня, коли українська армія, очолювана Гетьма-
ном Іваном Виговським, прийшла на підмогу його оборонцям і 
розгромила московські війська у славетній Конотопській бит-
ві18. Тож козаки Ніжинського полку, серед яких були й козаки 
Веркіївської сотні, зірвали й цей ворожий похід  на Київ.

Поки тривала облога Конотопа, московські війська зробили 
спробу здобути Ніжин. 22 травня 1659 року з-під Конотопа на 
Ніжин було відправлено корпус Ґріґорія Ромодановского. Роз-
бивши під Борзною відділок Ніжинського полку, очолюваний 
ніжинським наказним полковником Василем Золотаренком, 
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московське військо 6 червня підступило до Ніжина19. Зайвим 
буде казати, що Веркіївка, яка не мала міцних укріплень, була 
ворогом сплюндрована, а веркіївці мали або гинути, або ховати-
ся за стінами Ніжина. Українське військо й допоміжне кримське 
військо, очолювані наказним гетьманом Іваном Скоробогатим, 
дало ворогові бій під стінами Ніжина, але зазнало поразки20. 
Сам Скоробогатий потрапив у полон, рештки українського вій-
ська, очолювані Василем Золотаренком, замкнулися в Ніжині, а 
кримці відійшли від міста і стали в Лосинівці. Спроби Ромода-
новского здобути Ніжин з ходу зазнали невдачі і він повернувся 
до Конотопа. Так Веркіївка вперше зазнала зруйнування.

Руйнації, спричинені московським військом на Сіверщи-
ні, здеморалізували її населення і воно почало схилятися до 
московської протекції, яка б унеможливила подібні руйнації в 
майбутньому. Цим скористалася старшина сіверських полків 
і на початку вересня 1659 року почала слати до Путивля, куди 
після поразки під Конотопом відступила московська армія, 
своїх посланців і присягати на вірність Цареві московському. 
11 вересня до Путивля прибули й посланці Ніжинського полку, 
старшина якого, скориставшись відсутністю ніжинського пол-
ковника Григорія Гуляницького, вчинила в полку переворот і 
перебила прибічників уряду21. Очолив цей заколот Василь Зо-
лотаренко, пов’язаний з Москвою своїми справами в торгівлі. 
16 вересня до Ніжина було введено московські війська. 

2.2.2. Часи гетьманування Юрія Хмельницького та Пав-
ла Тетері (1659 – 1665 роки)

Щоб урятувати українську державу від розпаду, держав-
ницька верхівка Війська Запорозького, очолювана паволоць-



10

ким полковником Іваном Богуном, вирішила пожертвувати 
особою Івана Виговського задля збереження єдності держави. 
Для цього вона вирішила використати високий моральний 
авторитет родини Хмельницьких, обравши Гетьманом Юрія 
Хмельницького, 17-річного на той час сина Богдана Хмель-
ницького. Позбавивши на Германівській Раді Івана Виговсько-
го гетьманської булави, група Івана Богуна влаштувала Мас-
ловоставську Раду, на якій 23 вересня 1659 року Гетьманом 
Війська Запорозького було обрано Юрія Хмельницького. 

Цей політичний хід позбавив опозиційну сіверську старши-
ну виграшної моральної позиції і змусив її вступити в пере-
говори з новообраним урядом Війська Запорозького. Проте на 
той час Сіверщина вже була окупована московськими війська-
ми і в пошуках компромісу між різними частинами української 
політичної верхівки тепер вже не можна було уникнути впливу 
позиції Москви. Тож під час переговорів у Переяславі, де сто-
яло велике московське військо, очолюване воєводою Алєксєєм 
Трубєцкім, Гетьман Юрій Хмельницький мусив погодитися на 
значні політичні поступки Москві, закріплені Переяславським 
договором, підписаним 28 жовтня. За цим договором, зокрема, 
ніжинський полковник Григорій Гуляницький ніколи не мав 
допускатися до будь-яких урядових посад у Війську Запороз-
ькому, а в Ніжині мала стати залога московських військ.

Цим договором Військо Запорозьке водночас розривало со-
юзницький Гадяцький договір 1658 року з Річчю Посполитою й на 
боці Московського царства мало з нею вступити у війну. Для Ні-
жинського полку це обернулося походом на Могилів у Білорусі, 
в якому крім нього взяли участь Стародубський, Чернігівський, 
Прилуцький та Лубенський полки. Наказним гетьманом цього 
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корпусу став ніжинський полковник Василь Золотаренко. Похід 
розпочався 5 серпня 1660 року і протривав до листопада22. Тим 
часом під Чудновим головне московське військо, очолюване Ва-
сілієм Шерємєтьєвим, яке рухалося з Києва на Варшаву, зазнало 
нищівної поразки, в тому числі й завдяки позиції уряду Гетьма-
на Юрія Хмельницького. Він не надав Шерємєтьєву військової 
допомоги, вступив у переговори з керівництвом Речі Посполи-
тої і 16 жовтня уклав з нею договір про замирення. Проти Чуд-
нівського договору піднявся заколот сіверської старшини, до якої 
після повернення з походу на Могилів приєднався й ніжинський 
полковник Василь Золотаренко23. Можливо, він мусив це роби-
ти ще й тому, що в Ніжині стояла залога московських військ.

Внаслідок розірвання урядом Війська Запорозького Переяслав-
ського договору 1659 року з Москвою розпочалася довготривала 
Українсько-московська війна 1660 – 1676 років, події якої не могли 
не зачепити Сіверщини. 17 лютого 1661 року до Носівки підійшов 
корпус урядових військ, очолюваний наказним гетьманом Григо-
рієм Гуляницьким, до якого входили Корсунський, Канівський, 
Черкаський та Білоцерківський полки24. Ставши в Носівці, Гуля-
ницький почав надсилати під’їзди до Ніжина. Зрозуміло, що до 
руйнувань навколишніх поселень він не вдавався, бо йшлося про 
рідний йому Ніжинський полк. Василь Золотаренко заперся в ні-
жинському замку зі своїми прибічниками і залогою московських 
військ і міста не здав. Тож у першій половині березня Григорій Гу-
ляницький повернувся за Дніпро. Після цього у квітні до Ніжина 
із Сум прийшло московське військо, очолюване воєводою Ґріґо-
рієм Ромодановскім25. Не обійшлося, думається, без каральних 
акцій щодо тих, хто під час приходу Григорія Гуляницького став 
на його бік. 
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У грудні 1661 року урядова армія, очолювана самим Гетьма-
ном Юрієм Хмельницьким, знову підійшла до Ніжина26. Проте 
штурмувати міста не стала і, постоявши якийсь час біля нього, 
вирушила далі на Ромни. Веркіївка й на цей раз не постраждала, 
оскільки своє українське військо не стало вдаватися до терору 
проти співвітчизників.

11 грудня 1663 року до Ніжина підійшов корпус урядового 
війська, очолюваний наказним гетьманом і військовим осаву-
лом Іваном Богуном27. У місті замкнулися прибічники Івана 
Брюховецького, очолювані Матвієм Гвинтовкою, разом з зало-
гою московських військ. Українським урядовим військам і на 
цей раз здобути Ніжина не вдалося і 14 грудня воно вирушило 
далі на Батурин, в якому замкнувся сам Іван Брюховецький.

Очевидно, що під час усіх цих приходів українських уря-
дових військ до Ніжина Веркіївка, яка не мала міцних укрі-
плень, ними займалася й використовувалася як база. 

Слідом за тим Військо Запорозьке, виснажене багаторіч-
ними війнами і змушене вести війну водночас і проти Мос-
ковського царства, і проти Речі Посполитої, війна проти якої 
поновилася 1666 року, знизило свій тиск у східному напрямку 
і територія Ніжинського полку з Веркіївською сотнею зали-
шилася під владою промосковського режиму Івана Брюхо-
вецького. В Ніжині продовжувала перебувати залога окупа-
ційних московських військ.

Разом з московськими військами Ніжинський полк на чолі 
з Матвієм Гвинтовкою навесні 1664 року взяв участь у поході 
Івана Брюховецького на Чигирин, столицю Війська Запороз-
ького28. Проте здобути Чигирина їм не вдалося. 
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2.2.3. Часи гетьманування Петра Дорошенка (1665 – 1676 
роки)

У листопаді 1665 року Іван Брюховецький, перебуваючи з ве-
ликою старшинською делегацією у Москві, прийняв від неї статті, 
за якими повноваження місцевої адміністрації в підконтрольній 
Москві частині України різко обмежувалися, кількість окупацій-
них московських військ збільшувалася і запроваджувалися по-
датки на користь московського скарбу, яких перед цим не було.

Це обурило українців окупованих територій і вже у липні 
1666 року у Переяславському полку спалахнуло протимос-
ковське повстання. Проте адміністрація Івана Брюховець-
кого, що продовжувала стояти на промосковських позиціях, 
вжила заходів до його придушення. Взяв у цьому участь і Ні-
жинський полк, очолюваний Матвієм Гвинтовкою29. Допомо-
ги, присланої повстанцям Гетьманом Петром Дорошенком, 
виявилося недостатньо, і у серпні 1666 року повстання було 
придушене. Так ніжинським і веркіївським козакам довелося 
воювати проти своїх братів, що не бажали коритися москов-
ській окупації й виявили палке бажання повернутися в лоно 
своєї держави Військо Запорозьке зі столицею в Чигирині.

Проте невдоволення промосковським режимом у народі 
зростало. Тож Іван Брюховецький відчув неухильне набли-
ження всенародного протимосковського повстання, внаслі-
док якого міг втратити не лише владу, а й життя. Отже, щоб 
якось урятуватися, він вирішив грати на випередження й са-
мому очолити й підійняти це повстання, уникнути якого не 
виявлялося можливим. 19 січня 1668 року він зібрав у Гадячі 
нараду своєї старшини, на якій було постановлено підняти 
повстання 11 лютого 1668 року. 
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1 лютого до Ніжина увійшла Веркіївська сотня, а разом з 
нею Батуринська, Конотопська, Новомлинська, Кролевецька, 
Спаська і Глухівська сотні, які ніжинський полковник Артем 
Мартинович розставив по всьому місту30. Вони разом з ніжин-
ськими козаками й розпочали повстання 11 лютого. Проте за-
лога московського війська, очолювана воєводою Іваном Ржев-
ським, засіла в ніжинському замку, здобути якого українським 
військам так і не вдалося. Слідом за тим 21 вересня 1668 року 
до Ніжина прийшло московське військо, очолюване воєводою 
Ґріґорієм Ромодановскім, звільнило замок від козацької облоги 
і сплюндрувало Ніжин31. Веркіївка, козаки якої брали участь у 
повстанні, також не уникнула репресій.

У відповідь на акцію Ґріґорія Ромодановского Гетьман Пе-
тро Дорошенко спрямував на Сіверщину військо, очолюване 
його братом наказним гетьманом Григорієм Дорошенком, і 
хоча при його наближенні Ґріґорій Ромодановскій спішно за-
брався до Путивля, проте вибити залогу московського війська 
з Ніжина й на цей раз не вдалося32.

Слідом за тим відбулася зрада й перехід на бік Москви 
чернігівського полковника Дем’яна Гнатовича, якого Гетьман 
Петро Дорошенко, повертаючись у липні 1668 року до Чи-
гирина, залишив наказним гетьманом на Сіверщині, і Сівер-
щина знову опинилася під владою Московського царства.

Тож козаки Ніжинського полку, не вільні над собою, разом з 
московським військом взяли участь у війні Московського царства 
проти Війська Запорозького і, зокрема, у походах 1674 та 1676 ро-
ків Ґріґорія Ромодановского та Івана Самойловича на Чигирин. 
Під час останнього з них Гетьман Петро Дорошенко мусив 29 ве-
ресня 1676 року скласти гетьманську булаву. Тож Українсько-мос-
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ковська війна 1660 – 1676 років закінчилася поразкою Війська За-
порозького і ліквідацію його як держави. 

2.3. Історія періоду занепаду української державності
Оскільки капітуляція Гетьмана Петра Дорошенка не розці-

нювалася урядом Османської імперії як підстава для відмови 
від союзницьких зобов’язань щодо Війська Запорозького, то він 
виправив 1677 року на Чигирин велике військо з метою віднов-
лення суверенітету Війська Запорозького на чолі з Гетьманом 
Юрієм Хмельницьким. 

Проти османського війська Москва скерувала під Чиги-
рин армію на чолі з Ґріґорієм Ромодановскім, до якої входили 
й українські полки, серед яких і Ніжинський полк на чолі з 
Марком Борсуком, який відзначився у битві на Бужинській 
переправі через Дніпро в ніч з 5 на 6 вересня33. Учасниками 
битви були й козаки Веркіївської сотні.

Надалі Ніжинський полк, а в його складі й Веркіївська со-
тня, продовжували обслуговувати інтереси Московського 
царства, які, найчастіше, суперечили інтересам України й біль-
шості українців. Це стосувалося й антиосманських війн Мос-
ковського царства, в які воно втягувало Україну, використову-
ючи її територію й ресурси для їх ведення, і війн у Прибалтиці. 
Так під час походу 1701 року до Прибалтики, де Московське 
царство вело війну проти Шведського королівства, 7-тисяч-
не військо, яке складалося з українців на чолі з ніжинським 
полковником Іваном Обидовським, до складу якого входив і 
Ніжинський полк, зазнало великих втрат не лише в боях, а й 
від холоду й хвороб. Помер там і сам Іван Обидовський34. З 
походу повернулися лише 80 козаків Ніжинського й Прилуць-
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кого полків35. Решта залишилася лежати у снігах Прибалтики.
Проте під час походу Короля шведського Карла ХІІ в Укра-

їну Ніжинський полк не підтримав Гетьмана Івана Мазепу, 
що зі своїми прибічниками з’єднався зі шведським військом 
в надії на здобуття з його допомогою незалежності України. 
На чолі з ніжинським полковником Лук’яном Жураківським 
полк перейшов на бік Москви і Ніжин, а з ним і Веркіївка, 
став однією з військових баз для ведення воєнних дій проти 
військ Карла ХІІ й Івана Мазепи.

Зрештою всі ці обставини призвели до моральної деградації 
козацтва і остаточної втрати ним набутків Української Націо-
нальної Революції 1648 – 1676 років. Козаки ставали все більше 
залежними від сотенної адміністрації36. Вони платили податки 
– гроші й продукти на утримання уряду сотника, хорунжого, 
осавула, платили збори з тютюнових ділянок і пасік, а також не-
прямі податки. Козаки відбували поштову службу, їх залучали 
до лагодження укріплень, шляхів, гребель, примушували виді-
ляти підводи. І це при тому, що військова служба надовго відри-
вала їх від свого господарства. Веркіївські сотники часто брали 
хабарі грішми й худобою за звільнення козаків від походів. Все 
це призводило до того, що перебування в козацтві ставало непо-
сильним тягарем. Це використовувала московська влада як для 
компрометації козацького устрою, так і для заохочення козаків 
до переходу у стан селянства, де вони невдовзі закріпачувалися. 

Зрештою, 1781 року козацький устрій у підлеглій Москві 
частині України було скасовано. Веркіївська сотня була скасо-
вана також і увійшла до складу Ніжинського повіту Чернігів-
ського намісництва Московського царства.
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ПІСЛЯМОВА
Історія Веркіївської сотні є типовою для сотень усіх полків Сі-

верщини. Заснована в перші роки Української Національної Рево-
люції 1648 – 1676 рр., сотня стала її безпосередньою учасницею, 
стоячи на сторожі північно-східних рубежів відновленої україн-
ської держави. Ніжинський полк, у складі якого була сотня, без-
посередньо межував з Московським царством. Тож коли розпо-
чалася Українсько-московська війна 1658 – 1659 років, бойові дії 
розгорнулися безпосередньо на території Ніжинського полку. 
1659 року вони зачепили й територію Веркіївської сотні, населен-
ня якої сильно постраждало від московських військ, очолюваних 
Ґріґорієм Ромодановскім, які підступили до Ніжина. Ситуація 
ускладнилася тим, що керівництво Ніжинського полку 1659 року 
хитнулася у бік Московського царства і тому територія полку ста-
ла ареною кривавих боїв в наступній Українсько-московській війні 
1660 – 1676 років. Оскільки Ніжин став безпосереднім об’єктом 
змагань між ворогуючими сторонами, то Веркіївка, безпосеред-
ньо наближена до нього й позбавлена власних укріплень, всякий 
раз зазнавала руйнувань.

Зрештою це спричинило занепадницькі настрої в народі, при-
давило в ньому бажання продовжувати боротьбу за свободу й 
незалежність і Веркіївка, разом з усією Сіверщиною, опинилася в 
московському рабстві, втрати в якому виявилися тяжчими, ніж в 
боротьбі за свободу, хоча формально як стан козацтво існувало на 
Сіверщині аж до 1917 року.

Деякого ренесансу козацькі традиції боротьби за незалежність 
України зазнали під час Української Революції 1917-1921 років. 
Проте комуністична Російська Федерація, окупувавши Україну, 
скасувала козацтво як стан, щоб убити прагнення українців до 
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власної державності. Невтішну картину колишніх козацьких міс-
течок Ніжинщини 1920-х років показав уродженець Ніжина Ігор 
Качуровський у своїй поемі  «Село в безодні». Таким був результат 
відмови народу від боротьби за свободу у власній державі в обмін 
на популістські соціальні обіцянки большевицьких окупантів37. 

Це і є той урок історії, який дає нам історія Веркіївської сотні. 
За свободу треба битися до кінця, бо вона є найвищою цінністю 
для людини. 

Зараз, з набуттям державної самостійності України, роз-
гортається зворотній процес – відродження славних козаць-
ких традицій.
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