
Петро Дорошенко 

 

 

"Сонце Руїни": трагічна історія гетьмана, 

який об'єднав українські землі 

Він став жертвою агресивної політики Речі Посполитої, Московії й Туреччини, які намагалися не 
допустити створення незалежної Української держави 
 

Народився в 1627 році в Чигирині, нині Черкаська область, Україна. Походив із давнього 

козацького роду, онук соратника Петра Сагайдачного Михайла Дорошенка, який загинув під час 

виправи на Крим 1628 року. Героїчна смерть діда стала для юного хлопця блискучим 

прикладом беззастережної відданості своєму народові.                                                                      

Петро Дорошенко здобув широку освіту, добре знав латинську і польську мови, був освіченим 

та активним юнаком.  

 У 1658 р. Дорошенко – прилуцький полковник, активний учасник російсько-української війни 

(1658-1659). Деякий час він співпрацював з гетьманом Іваном Виговським, запеклим ворогом 

Москви, а потім і з Юрієм Хмельницьким, сином Богдана.  

У 1665 р. Петро Дорошенко був обраний гетьманом Правобережної України, замінивши на 

цьому становищі Павла Тетерю, який в своїй політиці орієнтувався на Польщу і тим втратив 

довір’я в значної частини козаків. Стратегічною метою всієї внутрішньої і зовнішньої політики 

Дорошенка було об’єднання під своєю владою Лівобережної і Правобережної України. Після 

підписання між Московською державою і Польщею Андрусівського перемир’я 1667 р., умови 

якого абсолютно нехтували державні інтереси України, Дорошенко вирішив укласти військовий 

союз з Кримським ханством і перейти під політичний протекторат Туреччини.  

У вересні 1667 р. об’єднане українсько-турецьке військо, розпочавши воєнні дії в Галичині, 

змусило польський уряд визнати широку автономію Правобережної України і встановити 

українсько-польський кордон по річці Горині. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87-%D0%A1%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE_%D0%94%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/1628


Проте гетьманування Дорошенка на Лівобережній Україні тривало недовго. Занепокоєна 

зміцненням гетьманської влади в Україні Москва та Кримске ханство взялися підривати її 

шляхом підтримки суперників Дорошенка і прямою військовою агресією. 

Турецькі залоги, закріпившись у стратегічно важливих містах, вимагали сплати данини 

турецькому султанові, руйнували церкви або перетворювали їх на мечеті, грабували і 

захоплювали в полон місцеве населення. Жителі цілих сіл були змушені тікати на лівий берег 

Дніпра, сподіваючись знайти там безпечні умови для життя. Авторитет Дорошенка почав падати 

серед українського населення.  

Восени 1676 р. 30-тисячна московська армія і полки І. Самойловича знову обложили Чигирин. 19 
вересня 1676 р. розпочався штурм гетьманської столиці, яку обороняв двохтисячний загін. Після 
кількагодинного запеклого бою Дорошенко, розуміючи всю безвихідь становища, переконав 
козаків припинити опір. 

У цій ситуації гетьман вирішив зректися булави. 

Після зречення з гетьманства Дорошенко поселився в м. Сосниця (тепер Чернігівська область), 
проте через деякий час на вимогу царського уряду переїхав до Москви. У 1679-1682 рр. Петра 
Дорошенка був призначеним вятским воєводою. 

Останні роки життя Дорошенко провів у с. Ярополчому під Москвою. Помер  у 1698 р. 

 


