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Ураховуючи суспільно-політичну ситуацію, що склалася в Україні, усе 

більшої актуальності набуває виховання в молодого покоління почуття 

патріотизму, відданості загальнодержавній справі зміцнення країни, активної 

громадянської позиції. Ця дослідницька робота що була проведена в 

загальноосвітній школі №9 пошуковим загоном «Козачата», стала для кожної 

дитини осередком становлення громадянина-патріота України, готового 

самовіддано розбудовувати свою  Батьківщину. Чим можна зацікавити 

школярів такого віку як мої? Я довго думала і запропонувала найкращим учням 

об'єднатися і розпочати дослідження про славне минуле нашого міста у період 

козачини.  

У ході пошуку діти виявили неабияку зацікавленість, бажання кожного 

дня дізнаватися щось нове, вони навчилися правильно формувати свої думки, 

навчилися працювати в групі, у них розвився неабиякий потяг до історії, вони 

стали більш самостійними і дорослими. 

Вони начилися  добувати інформацію і переробляти її,  активізувати свої 

потенціальні здібності на виконання творчого завдання, самостійно вибирати 

найбільш вдалий спосіб виконання завдання, прогнозувати свої успіхи, 

оцінювати свої здібності. 

А.М. Іващенко, керівник загону 
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Мета і завдання: 

 Розпочати дослідження періоду козацької доби на Миргородщині. 

 Розповісти широкому загалу учнів та громадськості про славне 

минуле козаків та їх боротьбу з поневолювачами. 

 Навчитися працювати в команді, враховувати думку товаришів. 

 За результатами дослідження  підготувати виховний захід . 

 Організувати спільну роботу з батьківською громадою.  

 Ознайомитися з сучасними козацькими осередками Миргороду. 
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Створення творчої групи та розподіл обов’язків 

Відвідування шкільної та міської бібліотеки 
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Основні віхи дослідження: 

 Дослідницько-

пошукова робота 

(використання інтернет 

ресурсів, періодичних видань 

з теми, а також досвіду 

батьків)   

 Підготовка 

доповідей, рефератів, 

повідомлень 

 Розробка та проведення гри- квесту 

“Миргород – моє місто”  

 екскурсії,відвідування 

музеїв,конкурси, змагання 

 Проведення годин спілкування з тем: 

«Козацькому роду – нема переводу»,  «Ми  

нащадки козаків» 

 Проведення змагань до дня 

Козаччини «К» 

 Зустріч з підполковником козаків 

Гичкаленком Володимиром Михайловичем. 
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Вступ 

Час руйнує кам’яниці, стирає надписи, нищить книги. Стираються в 

людській пам’яті імена, дати, події. Але наше минуле, забуте й відновлене, – 

завжди з нами. Воно – у цій землі, у цьому місті, яке наші предки з гордістю, 

теплом і любов’ю називали «город Мир».   

Наше рідне місто – найкраще на Землі. Воно насичене особливим 

колоритом,  люди привітні і доброзичливі. Так було завжди. Осінню та зимою 

місто поринає в досить теплу атмосферу домашнього затишку. Воно ніби 

ховається в кокон, де все ж вирує життя, щоб навесні знову заявити про себе 

нескінченною енергією. Це надихає нас дізнаватися все більше про наше місто 

Миргород. 

Наше місто славиться історичними визначними пам’ятками. 

У світі всього декілька міст включають до своєї назви одне з важливіших 

прагнень всіх людей – прагнення до миру. Серед цих міст наше рідне місто 

Миргород. 

Ми так любимо його, що коли станемо дорослими, то будемо намагатися 

його захищати і розбудовувати! 
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 Миргород – одне з давніх-прадавніх поселень на Лівобережній Україні. 

Дослідники старовини висловлюють припущення, що Миргород було 

засновано у ХII - ХIII століттях за часів Київської Русі як сторожовий пункт 

східної окраїни давньоруської держави. Він був зручним місцем для ведення 

мирних переговорів між сусідніми народами і племенами. Звідси, буцімто, і 

давня назва – Миргород. 

Історія Миргорода тісно пов'язана з становленням українського козацтва. 

З давніх давен це було полкове місто Миргородського козацтва. Створено полк 

у 1625-му році задля захисту маєтків Вишневецьких на Лівобережжі.  

Як адміністративно – територіальна одиниця Війська Запорозького постав 

16 жовтня 1649 року після Зборівської угоди. 

Територія Миргородського полку зазнавала істотних змін. 1649 року до 

нього приєднано територію Лубенського полку. На той час полк налічував 16 

сотень, які мали осідком 12 містечок. 

Протягом 1649-1654 років полк межував з Полтавським (південь і 

південний-схід), Чернігівським (північ, у 1649 році), Ніжинським (північ, у 

1654 році), Прилуцьким та Кропивнянським (захід) полками. 

У переписних книгах та присяжних списках 1654 року вже не згадуються 

Устивицька та Паньківська сотні. У цих же джерелах до Миргородського полку 

зараховано ще Жигимонтівську, Пісоцьку (містечко Піски), Смілянську 

(містечко Сміле) та Яреськівську (містечко Яреськи) сотні. 

Територія Миргородського полку від 1660 до 1676 року зазнавала 

постійних, майже щорічних змін. 

Згідно з компутом 1723 року полк мав 15 сотень, 454 піших і 4386 кінних 

козаків, 3250 заможних і середняків і 1527 убогих та злиденних. Найбільшими 

сотнями були Миргородська (18 населених пунктів) та Хорольська (17 

населених пунктів), найменшою — Багацька.(додаток 1) 

На 1781 рік у Миргородському полку було 12 містечок і 1271 село. В 

тому ж році полк за указом Катерини ІІ від 16 вересня 1781 року ліквідовано. 
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Картина з зображенням 

Якова Остряниці 

Преображенська 

церква 

Територія полку увійшла тим складом, що лишився від 1775 року (12 сотень) до 

Київського намісництва. 

На самому початку козацькі осідки 

розташовуються в межиріччі Хорола та Псла. 

У цей час це суто приватний військовий 

підрозділ що підпорядкувався Яремі 

Вишневецькому.  Миргородські козаки брали 

активну участь у визвольній боротьбі 

українського народу проти чужоземних 

поневолювачів. З літературних джерел відомо, 

що миргородці брали активну участь у 

селянсько-козацькому постанні 1638 року 

проти польської шляхти під проводом гетьмана 

Якова Остряниці.  

Миргородський козачий полк був одним із 

найбільш боєздатних і стійких у війську Богдана 

Хмельницького під час визвольної війни 1648-1654 

рр. 

У 1695 році миргородські козаки у складі 

війська російського царя  Петра I штурмували 

фортецю Азов, Тамань та інші укріплення турків, де 

"полковник Миргородський Данило Апостол паче 

прочих показал храбрость". 

З відновленням гетьманства у 1727 році 

миргородського полковника Данила Апостола було 

обрано гетьманом Лівобережної України. На цій 

шанованій козаками посаді він пробув до 1734 року. 

Данило Апостол і похований у гоголівських Великих 

Сорочинцях у закладеній ним Преображенській 

Ярема Вишневецький 
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церкві, яка і понині є одним з кращих зразків культових споруд Лівобережжя 

початку ХYIII століття. Церква відзначається багатством декоративного 

оформлення фасадів у стилі українського бароко. У церкві зберігся унікальний 

дерев'яний різьблений іконостас. У цій церкві, до речі, у 1809 році хрестили 

майбутнього славнозвісного, великого у майбутньому письменника, Миколу 

Васильовича Гоголя. 

Кого з миргородців не хвилювало почуття священного трепету, почуття 

причетності до історії, дотику до старовини, коли вони бували біля 

Успенського собору, що нині на території курорту?  

А надто коли сходили з асфальту й опинялися на порослій травою місцині 

між собором і вигином річки Хоролу. Саме тут і знаходиться та найдавніша 

територія, звідки пішов наш Миргород – Мир-городок, Мир-город, Мироград 

(такі назви зафіксовано в документах). А в «купчій грамоті» за 1751 рік 

згадується ще одна назва: там ідеться про продаж «сенокосной луки, лежачей 

под городом Мир, в урочище, прозываемом Килдиш»  

Собор на честь Успіння Божої Матері. 
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Знайомимося з виставковими матеріалами 

Час заснування Миргорода губиться в глибині століть. Миргородський 

лікар, знавець місцевої старовини Іван Зубковський стверджував: «На одній 

історичній карті, яка стосується 1411 – 1514 років, мені довелося бачити його 

(Миргород – Л.Р.) таким, що існував уже в той час і позначений під назвою 

«Миргородок» . 

Саме в 

цьому зручному 

місці, 

захищеному з 

двох боків 

дугою Хоролу, 

збудували 

перші поселенці 

найдавнішу 

миргородську 

церкву, без якої 

тоді не уявляв свого життя хрещений люд. Коли церква руйнувалась, то на її 

місці або поряд споруджували нову. Так було кілька разів. Відомо декілька дат 

спорудження в Миргороді нових церков, які носили назву Успінська: 1648, 

1802. Остання соборна церква простояла до 80-х років ХІХ століття, коли 

почалося будівництво нового мурованого храму Успіння Пресвятої Богородиці, 

яке завершене 1887 року. 

Миргородська фортеця 

Успенська соборна церква розміщалась на території миргородської 

фортеці. Уже в самій назві міста Миргорода є підтвердження того, що воно з 

найдавніших часів свого існування мало фортецю, тобто власне «город» – 

оборонну споруду, огороджену, захищену від ворогів. А друга частина назви 

Миргород вказувала на те, що громада («мир») була визначальним фактором 

життя давнього міста (згадаймо вислови «зібралося багато миру», «з миру по 

нитці – голому сорочка» тощо).  
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Є дані про те, що 1659 року в Миргороді зміцнили осаду в малому 

городі», себто у фортеці. Миргородська фортеця займала територію, яку 

умовно можна окреслити з чотирьох сторін такими сучасними 

орієнтирами: з заходу – вулиця Гоголя (де тепер будинок районної 

державної адміністрації, алея Героїв), з півночі й сходу – вигин річки 

Хоролу, з південного сходу – початок вулиці Сорочинської (там де нині 

краєзнавчий музей). Фортеця мала такі розміри: 210 сажнів довжини, 90 

сажнів ширини. У середині фортеці була менша за розмірами цитадель з 

чотирма бастіонами – бойовими баштами (чи не відтоді дійшло до нас і 

миргородське прізвище Баштовий?). 

Фортеця була оточена валом, палісадом і ровом. За даними 1778 

року, вона мала четверо воріт. Так звані Міські ворота виходили на захід, 

на «місто», за ними відразу починалося торжище, місце торгу, де стояли 

ряди лавок; це місце як торгове зберігалося навіть у 70-х роках ХХ 

століття. Сьогодні це сквер навпроти будинку райдержадміністрації, 

східна частина сучасного ринку. Лавки були також на місці нинішнього 

універмагу, пошти. 

Другі ворота – Дзвіничні («Звонишні») виходили на північний захід 

– від соборної дзвіниці до річки, на міст. На північний схід вели ворота, 

що звалися Малими; це приблизно там, де нині міст через Хорол, що веде 

до Палацу культури курорту. А четверті, Сорочинські, ворота виходили 

на південь, звідки починався Сорочинський шлях, що нині є 

однойменною вулицею. 

Залишки фортечного оборонного валу збереглися до нашого часу: 

це підвищення понад лівим берегом Хоролу від Успінського собору до 

початку вулиці Сорочинської. 

На південь і захід від фортеці починався ретраншемент – 

укріплення, розміщене позаду головної оборонної позиції. Це район 

сучасних вулиць Якова Усика, Воскресінської, Кашинського, Тут здавна 

розташовувалися селітряні заводи: у Миргороді ще з 30-х років XVII 
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століття існувала окрема королівська «адміністрація селітряних угідь». За 

описом 1778 року, ретраншемент у Миргороді «селитренными завотчиками 

изрыт так, что по набережной сторони ретранжамента мало што осталось». 

Залишки валу і цих селітряних буртів ще зберігалися на початку ХХ століття в 

садибах миргородців Костомарова й Воскобійника (нині вулиця 

Воскресінська). Біля Харківської греблі було багато млинів. У межах 

ретраншементу знаходилась церква Воскресіння Христового; тепер це 

південно-західна частина території ринку, перехрестя вулиць Кашинського й 

Воскресінської. 

Із ретраншементу йшло два шляхи: Хорольський і Багачанський, через 

річку пролягала дорога на Лубни. Річка Хорол була оточена луками й болотами 

та ще орними полями миргородців. Два століття тому місто простягалося 

пообіч Хоролу на три версти двісті сажнів на схід, а на південь – на три версти 

двісті сорок сажнів. План міста не мав чітких обрисів: як свідчить один із 

документів «фигура оного Иррегулярная». 

Ратні подвиги Миргородського полку 

За часів визвольної війни українського народу на чолі з гетьманом 

Б.Хмельницьким миргородці 

хоробро билися під Пилявцями, 

Жовтими Водами й Корсунем, 

ходили на Львів і Замостя, 

брали участь у облозі фортеці 

Збаражу, рубалися в бою під 

Зборовом і першими 

увірвалися до нього. 

Полковник Матвій Гладкий 

очолював миргородських козаків у Берестецькій битві 1651 року. Згідно з 

універсалом Богдана Хмельницького у 1652 році було створено Чортомлицьку 

Січ, на якій три курені утворили козаки Миргородського полку.           Події 1657 

– 1659 та 1666 – 1669 років позначені гострими суперечностями в 

Битва під Берестечком. Картина 

А.Орльонова 
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Миргородському полку між прихильниками проросійської орієнтації та її 

супротивниками. З-поміж інших діячів середини XVII століття 

постать українського патріота – миргородського полковника Григорія 

Лісницького, який підтримував політику гетьмана Івана Виговського. 

по Миргородщині прокотилася потужна хвиля непокори московським 

воєводам, які осіли в містах і містечках, доходило до козацько-селянських 

заворушень. 

Усі гетьмани у своїй політиці прагнули заручитися підтримкою 

Миргородського полку, позиція якого багато важила. 1690 року до 

Миргорода з Гадяча приїздив гетьман Іван Мазепа. Бував він тут і вдруге: 

1692 року його шлях пролягав 

від Хорола до Гадяча, і 10 

липня він стояв “у табору на 

урочищі Бієвому Байраці”, 

ймовірно, це поблизу 

сучасного села Бієвого. 

Великою була роль 

Миргородського полку в 

обороні України проти 

татарських наскоків. Близько 

1678 – 1689 років він 

заслоною стояв у порубіжному 

місті Кременчуці. У лютому 

1696 року, коли татарське військо почало плюндрувати миргородський 

край, козаки трьох лівобережних полків – Гадяцького, Миргородського й 

Полтавського – на чолі зі своїми полковниками М.Бороховичем, 

Д.Апостолом і П.Герциком, відбили й знищили татарську навалу в 

межиріччі Псла й Говтви. 

1701 року Миргородський полк брав участь у бою під Ерестфером; 

1704 року корпус під орудою Д.Апостола й Ф. Мировича, в якому 
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налічувалося 17 тисяч козаків, перебував у рейдах на Правобережній Україні, 

на території Польщі, здобував Варшаву. 

У листопаді 1708 року козаки Миргородського полку стояли в обороні 

міста Батурина – резиденції гетьмана І.Мазепи, коли московське військо під 

командуванням російського фельдмаршала О.Меншикова вщент зруйнувало і 

спалило гетьманську столицю з її мирним населенням. 

За полковництва (1682 – 1727) Данила Апостола козаки Миргородщини 

були учасниками штурму Азовської фортеці, Північної війни, Перського й 

Гілянського походів. В одному з боїв під Гезлевом (Євпаторією) у липні 1736 

року від тяжкої бойової рани загинув миргородський полковник Павло 

Апостол, син гетьмана. 

У 1737 – 1739 роках, коли миргородські терени знову зазнали татарських 

уторгнень, в оборону рідної землі вкотре стали козаки. Особливо відзначився 

під час бою миргородський полковий суддя Федір Остроградський, який зумів 

відбити татарські загони від його рідного містечка Говтви та навколишніх 

земель. 

1740 року козаками Миргородського полку на чолі з полковником 

В.Капністом у щойно створеній провінції Новій Сербії на місці запорізького 

зимівника Тресягів було засновано місто Новомиргород. У 40-х роках XVIII 

століття територія Миргородського полку поширилася на Правобережжя: було 

приєднано Архангелогородську, Крилівську й Цибулівську сотні, які були 

створені для охорони від татарської експансії. 

Миргородське козацтво брало участь у Семилітній війні 1756 – 1763 

років. Під час бою біля села Грос-Егерсдорфа в Пруссії у серпні 1757 року 

загинув полковник В.Капніст. 

Як бойова й військово-адміністративна одиниця Миргородський полк 

існував до початку 1782 року, коли, згідно з указом імператриці Катерини ІІ від 

16 вересня 1781 року, було ліквідовано козацький устрій в Україні. Проте сам 

процес перетворення Миргородського полку в регулярні частини російської 

армії тривав ще понад рік, аж до весни 1783 року. 
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Три століття козацької слави навіки залишилися в історичній 

пам’яті миргородців. 

У XVIII столітті в Миргороді виділялося кілька найбільших 

регіонів: на лівому березі – Портянки, Лісок, на правому – Ведмедівка, 

Прилипка, Харківка, Личанка. Чотири останні в давнину були, по суті, 

хуторами. Три із цих назв пов’язані з невеликими липовими гайками, що 

колись оточували Миргород. Залишилися нам відтоді етимологічно 

прозорі назви Лісок (самого ліску вже давно немає), Прилипка (назва, 

можливо, пішла від «хутір при липках»). 

Що ж до назви Личанка, то можливі два пояснення її походження. 

Перше – тут жили люди, які дерли лико з лип. Друге – що, на нашу 

думку, більш вірогідно – це був хутір власника на прізвище Личенко, 

тобто Личенків хутір. «Хутор Лыченко» Миргородської волості 

зафіксований у російськомовному виданні – «Материалах подворной 

переписи Полтавской губернии» за 1900 рік. А вже згодом хутір Личенка 

став Личанкою. Хоча, якщо вже йти в глибину етимології назви, то й саме 

прізвище Личенко є похідним від прізвища Лико або Личко – все від того 

таки липового лика. 

Топонім Харківка теж походить від власного імені Харко 

(Харитон). Назва Портянки в давнину звучала як Портянники – бо там 

жили ремісники-портянники, які виготовляли порть (мовою наших 

предків це означало полотно, одяг із полотна). 

Ведмедівка (або ще Медведівка), колишній хутір, названий за 

прізвищем його власника. Відомо, що на початку XVIII століття Трохим 

Медвідь володів селом Шахворостівкою й хутором поблизу Миргорода. 

У документі 70-х років XVIII століття Медведівка названа селом. 

Досить великий район у центрі міста (нинішні вулиці Незалежності, 

Кашинського, Старосвітська, І. Білика, територія від магазину «Україна» 

до Острова) ще в 60–70-х роках ХХ століття старші миргородці називали 

давнім найменуванням – Пожежа; у XVIII столітті це був «форштадт», 
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тобто передмістя. Сама назва Пожежа не потребує коментаря. Проте ми не 

схильні пов’язувати її з конкретною подією – зі спаленням частини Миргорода 

татарами за гетьмана Івана Виговського (така версія усталилася в краєзнавчих 

публікаціях). Для цього твердження немає документальних підстав; крім того, 

пожежа за часів Виговського була не єдиною, упродовж віків ці стихійні лиха 

не раз охоплювали цілі кутки Миргорода, який мав усуціль дерев’яну забудову. 

Ні в «Плане полковому городу Миргороду с ближнею ситуациею» 1778 року, ні 

в «Описах Київського намісництва 70–80-х років XVIII століття» топонім 

Пожежа не зафіксований. А на плані міста другої половини ХІХ століття він 

позначений. Отже, можемо зробити припущення, що назва Пожежа пов’язана з 

великою стихійною бідою, внаслідок якої вигорів цілий район міста, десь у 

часовому проміжку кінця XVIII – середини ХІХ століття. 

Уявлення про Миргород початку ХІХ століття дає список проектованих 

будівель, помічених в експлікації до плану міста 1802 року: це корпус для 

городничого, суду і скарбництва, народне училище, поштова контора, лікарня, 

поштовий кінний двір, кузні, дігтярні, «съезжий двор», себто поліцейська 

частина, нова ратуша. Стара ратуша – будинок міського самоврядування – в 

кінці XVIII століття розміщалась у центрі міста, якраз посередині між 

Успінською й Воскресінською церквами, це приблизно на місці сучасної 

районної державної адміністрації. 

У 80-х роках XVIII століття ще зберігалось, хоч і дуже занепале, 

напівзруйноване міське дерев’яне оборонне укріплення [6], яке навіть у ті часи 

називали старовинним. Оборонний вал, що тоді вже осунувся й поріс травою, 

проходив неподалік від «плецу» військового товариша Семена Ячного. Міська 

влада не відновлювала укріплення, бо на той час уже відпала потреба в ньому: 

кордони Російської держави просунулись далеко на південь, до Новоросії, і 

загроза з боку татар зникла; останній їхній напад на Полтавщину стався 1768 

року, коли вони дійшли тільки до Кобеляк. 

Усі будинки в Миргороді – й адміністративні, і власницькі – у XVIII 

столітті були дерев’яними, а в бідноти переважали глинобитні «мазки». На все 
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місто не було жодної кам’яної споруди, навіть церкви робилися з дерева. 

1786 року всіх «обивательських» будинків було 656, а жило в них, як 

свідчить офіційний опис, трохи більше трьох тисяч чоловік. Основною 

категорією населення були козаки, їх налічувалося 1368. Державних 

селян у місті жило всього 107, зате «владельческих подданных», тобто 

кріпаків – 1095. Було ще 364 так званих підсусідки, котрі не мали власних 

господарств і жили «в сусідах»; 134 різночинці, 20 церковнослужителів і 

23 міщан. Мешкали в місті 14 купців, які утримували 52 лавки. Це була 

тоді досить шанована категорія населення. Крім купців, у офіційних 

документах згадуються ще «купеческим промыслом бавящиеся» – місцеві 

жителі, які вели дрібну торгівлю, одержуючи товари від приїжджих 

купців. 

Миргород того часу був розкинутий вільно й широко. Двори 

жителів перемежовувалися «плецами», тобто незабудованими площами, 

садками й городами. Щедро родили вишні, яблуні й сливи; поселені в 

Миргороді грузини розводили виноградники. Було кілька невеликих 

винокурень, водяні млини на Хоролі, вітряки на вигонах за містом. 

Щопонеділка й щоп’ятниці в Миргороді влаштовувалися торги. 

Своєрідними святами в тихому житті Миргорода ставали ярмарки. 

Ярмаркова площа споконвіку була там, де нині стадіон. 1665 року в 

Миргороді проводилося два ярмарки: на свято Різдва Богородиці й у 

Миколин день осінній. У XVIII столітті ярмаркували чотири рази на рік: 

перший, весняний ярмарок – «у середопісному тижні», другий – на свято 

Вознесіння, третій – 8 вересня, в день Різдва Богородиці, а четвертий – 6 

грудня, «в Миколаїв день». Ярмарки тривали, бувало, по кілька тижнів. 

Далекі купці привозили сіль із Таврії, рибу та кав’яр (ікру) з Дону, 

«гаряче вино» в бочках із Катеринославщини, мед із Чернігівщини, 

«красні товари» з Харківщини, дьоготь із Правобережної України. 

Миргородці везли на ярмарки й торги залізні, шкіряні й суконні 

вироби. З навколишніх сіл приганяли для продажу коней, худобу, овець, 
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птицю. Варили на продаж пиво й мед. Торгували коноплями, полотном, 

ремісничими виробами. Чоботарі, кравці, ткачі навперебій вихваляли на 

ярмарковій площі свої товари. Жебрували старці. Біля сліпих кобзарів 

товпилася молодь, жіноцтво, грали музики. Гуло ярмарковище! 

На чолі Миргородського полку стояв полковник. До складу полкової 

старшини входили обозний, суддя, писар, осавул і хорунжий. Найвища судова 

влада належала полковникові. 1763 року полкові суди було реорганізовано в 

гродські, а також створено земський і підкоморський суди. Гродський суд 

розглядав усі кримінальні справи, підкоморський – розбирав позови за землю 

серед представників привілейованих верств, а прерогативою земського суду був 

розгляд справ про втечі слуг, розподіл майна, виплату боргів тощо. У штаті 

Миргородського полку в середині XVIII століття утримувалося десять 

канцеляристів «для исправления дел», тобто для ведення канцелярських справ. 

Населення самого міста входило до першої Миргородської сотні. Другою 

особою після сотника, за тогочасною ієрархією, йшли возний, що відав 

громадськими справами, і сотенний отаман, котрий керував під час військових 

походів. Городовий отаман очолював поліцію. 

Миргородські козаки не тільки брали участь у військових кампаніях і 

походах, а й залучалися до примусових робіт з будівництва та ремонту фортець 

і укріплених ліній на півдні України, для копання шанців, каналів далеко за 

межами полку. 

Миргородський полк мав зв’язки, в тому числі й торговельні, з багатьма 

зарубіжними містами. Так, наприклад, 1725 року хорунжий Яреськівської сотні 

Миргородського полку Григорій Іващенко був посланий до міста Шльонська 

для закупівлі баранів. 

У 50–60-х роках XVIII століття, коли закріпачення набуло особливо 

широкого розмаху, в середовищі «підданих» поширився рух, відомий під 

назвою «шукання козацтва». Всіма засобами, через суд люди намагалися 

довести своє козацьке походження, аби уникнути поневолення. Безліч 

миргородських документів свідчать про це. 
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Іншою поширеною формою протесту були втечі до південних 

вільних земель, на Запорізьку Січ. Так у травні 1744 року до полкової 

миргородської канцелярії прибуло розпорядження про публічне 

покарання козаків Д. Тараненка й Ф. Гапоненка, які намагалися втекти на 

Запоріжжя. У 70–80-х роках на Полтавщині діяли селянські повстанські 

загони, які очолював ватажок Семен Гаркуша. Збереглися свідчення, що 

жителі Миргородщини допомагали переховувати його. 

1783 року, коли Миргород увійшов до складу Київського 

намісництва, було засновано міський магістрат, повітове скарбництво, 

дворянську опіку, суди – повітовий, нижній земський та сирітський. Були 

введені посади землеміра й стряпчого. 

З утворенням повіту колишня козацька полкова старшина стала 

називатися дворянством, а щоб не дуже «грубо» звучали насмішкуваті й 

дошкульні козацькі прізвища, то їх «облагороджували» на російсько-

дворянський кшталт. Так Бровки стали Бровковими, Гаркушенки – 

Гаркушенковими, Гавриші – Гавришевими тощо. Серед дрібних 

миргородських дворян були Короленки, Кирпотенки, Кизенки, Бакали, 

Корсунські, Лещенки, Маляренки, Пищимухи, Ячні, серед простих 

козаків та міщан – Винниченки, Лимарі, Панащатенки, Гуржії, Сушки, 

Заїченки, Міщенки, Батієнки... 

Можна налічити кілька сотень миргородських козацьких прізвищ, 

тих, що зустрічаються в місті й нині. 
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Участь у козацькому фестивалі 

У селі Попівка Миргородського району вперше відбувся регіональний 

козацький фестиваль «Ми – майбутнє твоє, Україно!», у якому наш невеличкий 

загін взяв безпосередню участь. 

30 вересня невелике село перетворилося на козацьку столицю – сюди 

з’їхалися представники осередків з усієї області, завітали й гості із Запоріжжя. 

Повести таке свято виникла ідея у генерал-хорунжого Українського 

козацтва Віктора Ворони, крайового судді Полтавського обласного товариства 

Українського козацтва. Приїхали чимало тих, хто живе за давніми принципами 

запорожців, передає традицію та ідею козацтва молодому поколінню. 

– Козацтво завжди було і є українською ідеєю. Любіть Україну, 

поважайте батьків, не зраджуйте друзів – це постулати козацтва. І хіба це не 

ідея, якої потрібно дотримуватися? І ми цю ідею несемо молоді, хочемо, щоб 

вони це розуміли і цим жили, – говорить генеральний осавул Українського 

козацтва, отаман відокремленого структурного підрозділу Українського 

козацтва Полтавської 

області Андрій 

Касаткін. 

Але нині козаки 

не тільки займаються 

патріотичним 

вихованням молоді, а 

й виконують своє 

головне призначення 

– боронити країну. 

Чимало із них пішли на війну, яка вже четвертий рік точиться та Сході України. 

– Зараз у Полтавському осередку залишилися лише пенсіонери. Усі інші 

служать. Є і загиблі серед нас, і поранені. Це всі хлопці, якими ми пишаємося. 

Вони поклялися захищати Батьківщину, і вони це роблять, – запевняє Андрій 

Касаткін. 
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Провести фестиваль планували на Покрову Пресвятої Богородиці, 

яку козаки вважали за свою покровительку та захисницю. Проте 

побоялися холодів і перенесли на кінець вересня. Щоправда і тут погода 

не порадувала, хоч це і не завадило учасникам дійства викластися на 

повну, а гостям насолодитися видовищем.  

До слова, фестиваль випав також на релігійне свято – Віри Надії та 

Любові. Отож у центрі Попівки, на майдані біля пам’ятного знаку Борцям 

за незалежність України зібралися кілька сотень людей. Дійство 

розпочалося з урочистої 

ходи за участі 

вихованців спортивно-

патріотичних 

організацій, козацтва, 

духовенства. На чолі 

колони – вершниці на 

конях, які, як відомо, 
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були в пошані у козаків.  

Далі – представники козацького проводу із клейнодами, іконою Покрови 

та хлібом. 

Після молитви за Україну та її захисників, яку відправив архієпископ 

Полтавський та Кременчуцький 

Федір, хвилиною мовчання 

вшанували полеглих за 

незалежність нашої держави у 

війні з країною-агресором 

Росією. До речі, по обидва боки 

від пам’ятного знаку в Попівці 

до фестивалю розмістили 

портрети загиблих миргородців. Їх написали та подарували музею місцева 

художниця Катерина Користильова та майстер з виготовлення обрамлень Юрій 

Маслов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Галерея 

портретів 

загиблих миргородців 
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І ось – найбільш хвилюючий момент: 37 вихованців шкіл 

Миргородського району склали присягу на вірність України і стали 

козацького війська. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Під час складання присяги 
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 Джура – зброєносець козака, той хто готується стати козаком. У нас 

джури – хлопці та дівчата, 

які до 18 років проходять 

вишкіл і готуються до вступу 

до козацтва. Тобто із 

настанням повноліття, після 

проходження підготовки, 

вони можуть приймати 

присягу козака і вступати до 

нашого товариства. 

Ми тут наймолодші  

У ході підготовки джури в складі роїв зокрема беруть участь у кількох 

етапах Всеукраїнської військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»). 

На Полтавщині – один із найпотужніших осередків козацтва в Україні, з 

яким за чисельністю конкурують хіба Черкаська або Херсонська області. Цього 

року тільки Попівська сотня поповнилася сотнею хлопців та дівчат. 

– На сьогодні Попівська сотня, за реєстром, налічує 57 козаків. Але ми маємо 

лише цього року поповнення серед джур близько сотні хлопців та дівчат, – 

розповідав Іван Колодько, булавний Українського козацтва, сотник Попівської 

сотні.  

Вишкіл розпочався 

одразу ж після посвяти: 9 роїв 

(команд) змагалися в 

подоланні смуги перешкод, 

стрільбі з пневматичних 

рушниць, грі з лазертагу, у 

якій на практиці відточували 

вміння ведення бою. 
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Поки хлопці та дівчата вправлялися у швидкості та кмітливості, гості 

свята могли роздивитися зразки зброї, прослухати характеристики кожного 

зразка від інструктора клубу «Воїн». Найбільш зацікавленим пропонували 

розібрати та зібрати автомат під керівництвом представників Миргородського 

військкомату. 

Елементи акробатики, бойового гопака, козацького рукопашу, вправність 

у володінні холодною зброєю показали вихованці та військово-патріотичного 

клубу «Воїн». 
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Додаток 1 

 

Розташування полку на карті. 
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Додаток 2 

 

 

 Миргород з висоти пташиного польоту 

Миргородська фортеця
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