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Щербак В.А. Приобретение политического статуса 
Войска Запорожского

В статье анализируется путь гетманского правитель-
ства от Зборовского соглашения 1649 г., которым признавалась 
териториальная автономия Войска Запорожского в пределах 
Киевского, Черниговского и Брацлавского воеводств, до приоб-
ретения политического статуса Украинского казаческого госу-
дарства, зафиксированного в «Мартовских статьях» 1654 г.
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Shcherbak V.O. The obtaining of the political status of 
Zaporizhia Cossack’s army

The article examines the transformation of the status of the 
Cossack state from the 1649 Treaty of Zboriv, which recognized 
its autonomy within the borders Kyiv, Chernihiv and Bratslav 
voivodeships, to the recognition of the political status of Zaporizhia 
Cossack’s army in the 1654 «March Articles».
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КОНОТОПСЬКИЙ СОТНИК 
ФЕДІР КАНДИБА

У статті досліджується біографія конотопського 
сотника Федора Кандиби. Вказано, що він походив із міста 
Корсуня на Правобережній Україні. Проаналізовано його 
діяльність на посадах корсунського полковника, конотопського 
сотника і ніжинського полкового обозного. 

Ключові слова: Федір Кандиба, ніжинський полковий 
обозний, корсунський полковник, конотопський сотник, 
Конотопська сотня, Ніжинський полк.

Важливим елементом дослідження історії нашої 
країни є вивчення біографій окремих її діячів, 
адже через життя людини можна більш ґрунтовно 
дослідити ті чи інші події. Однією із таких осіб був 
конотопський сотник Федір Андрійович Кандиба. 
На прикладі його біографії можна прослідкувати 
тенденції суспільного і політичного життя, які мали 
місце в часи Руїни, встановити деякі особливості 
господарського життя того періоду. 

Федір Кандиба походив з правобережного міста 
Корсунь. Можливо, він брав участь у Корсунській 
битві 26 травня 1648 р. У Реєстрі 1649 р. Кандиба був 
включений до Корсунської полкової сотні під ім’ям 
Феська Кандибенка [4, 132]. 6 квітня 1656 р. він ку-
пив половину млина в урочищі Верхні Буки біля Кор-
суня у мельника Микити Дем’яненка [5, 164-165]. 

Не виключено, що Ф. Кандиба був нобілітований 
після укладення Гадяцької угоди 1659 р. 
Підтвердженням цьому може бути опис його герба, 
який зберігся в історичній літературі, однак нам не 
вдалося встановити час, коли він був пожалуваний. 
Як там не було, але лише особи шляхетського роду 
могли мати герби, а до шляхти козацька старшина 
не відносилась. В описі герба зазначалося, що він 
мав на щиті стропило, яке супроводжувалося вгорі 
двома, а внизу – однією зірками. У нашоломнику 
містився птах, повернутий праворуч [2, 67]. Можли-
во, саме у зв’язку з нобілітацією 1662 р. король Ян 
ІІ Казимир підтвердив право Кандиби на його млин 
у Верхніх Буках [1, 28]. 25 травня 1666 р. король за 
вірну службу дав йому грамоту ще на один млин, що 
стояв на р. Рось біля Корсуня. 

Саме після ймовірної нобілітації Федір Кан-
диба почав активно скупати нерухомість. Так 3 
жовтня 1670 р. він купив у корсунського коза-
ка Івана Креховецького його дідизні і отчизні 
маєтки: Кики, Гноєнки, Старосілля з ґрунтами на 
р. Василькові за 16 000 злотих [2, 711]. 5 квітня 
1672 р. Кандиба купив Дахнівське крило пасіки у 
Лебедині, продане пасічником і послушником Ле-
бединського монастиря Прокопом за дорученням 
Івана Богомола [5, 165-166]. 

У 1669 р., за сприяння гетьмана Петра Доро-
шенка, Федір Кандиба був обраний на посаду кор-



Сіверщина в історії України, випуск 6, 2013

176

сунського полковника. Він був ним до 1672 р. В часи 
апогею Руїни Кандиба підтримав лівобережного 
гетьмана Івана Самойловича. Останній 25 березня 
1674 р. видав універсал про взяття під гетьмансь-
ку оборону «заслуженого у Війську» пана Федора 
Кандибу [8, 682]. У 1675 р. Ф. Кандиба знову був 
обраний корсунським полковником. Незабаром, 
під тиском польських військ, він зі своїм полком 
спочатку змушений був переселитися до Канева, а 
потім, у 1676 р., – на Лівобережжя до Конотопської 
сотні Ніжинського полку [6]. Тут, у 1677 р., він ку-
пив у жителя с. Семянівки Герасима Скиби став із 
млином, лісок біля греблі, поле і сіножаті за 800 
злотих. На цій землі Кандиба заснував пізніше 
хутір Скибенці, а біля нього оселив слободу 
Кандибівку. Його права на ці маєтності пізніше 
були затвердженні універсалом гетьмана Івана Ма-
зепи у 1688 р. [2, 261]. 

26 листопада 1679 р. гетьман Самойлович 
своїм універсалом дозволив Федору Кандибі у 
Конотопській сотні «завідувати і владіти людми 
тими якіє з того боку Дніпра (правого. – С.С.) за-
йшлими будучи, около хутора єго в селі Семяновці 
за річкою посідали, яких іменуют биті з двадцет, 
которіє люди повинні єму п. Кандибі, як до воженя 
дров, так і до кошеня і пратаня (скиртування. – С.С.) 
сіна биті послушними» [8, 747-748].

На Лівобережжі Кандиба проявив себе як вірний 
прихильник гетьмана, тому Іван Самойлович 8 
серпня 1681 р. видав універсал про призначення 
Ф. Кандиби, як «заслуженого військового товари-
ша», конотопським сотником [8, 768-769]. У 1687 
р. він брав участь у Кримському поході московської 
армії, у 1689 р. – у Чигиринському. 

Цінував конотопського сотника і Іван Мазе-
па. Так 5 жовтня 1688 р. він видав універсал, яким 
Кандибі «по заслугах надаєм єму селу Курилов-
ку (Кирилівка. – С.С.) в полку Прилуцком, в сотні 
Краснянской лежачоє, з слободою от нєго в уєзді 
Конотопском осаженною, Кандибовкою прозва-
ною» [7, 140-141]. 

Федір Кандиба належно виконував доручення 
Мазепи. У 1690 і 1697 роках він їздив на Січ із пода-
рунками від гетьмана, а у червні 1701 р. перебував на 
Січі для розслідування нападу запорожців на стам-
бульських купців [9, 80, 232]. За відданість Мазепі 
сотник у 1698 р. був призначений ніжинським пол-
ковим обозним, і на цій посаді перебував до своєї 
смерті у 1701 р. [3, 49].

Ф. Кандиба мав дочку Уляну та сина Андрія [2, 
262]. Останній у 1729-1730 рр. перебував на посаді 
генерального судді.

Отже, не дивлячись на обмеженість 
біографічних даних, можна частково 
реконструювати життя Федора Кандиби. Нами 
встановлено, що він у різні часи був корсунським 
полковником, конотопським сотником і 

ніжинським полковим обозним. Хоча Кандиба 
народився у Корсуні на Правобережній Україні, 
але значну частину свого життя він провів на 
Лівобережжі в Конотопській сотні. На даний час 
тривають дослідження по встановленню дат його 
народження і смерті.
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Степенькин С.Ю. Конотопский сотник Федор Кандыба
В статье исследуется биография конотопского сотника 

Федора Кандыбы. Указано, что он происходил из города 
Корсуня на Правобережной Украине. Проанализирована 
его деятельность на должностях корсуньского полковника, 
конотопского сотника и нежинского полкового обозного. 
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Stepenkin S.Yu. Konotop’s sotnyk Fedir Kandyba
The biography of sotnyk of Konotop Fedir Kandyba is 

investigated in this article. We have some information that he took 
place from Korsun on Right bank Ukraine. His activity is analysed 
on positions of Korsun’s colonel, sotnyk of Konotop and Nizhyn’s 
regimental leader by artillery. 
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