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ПЕТРО КАЛНИШЕВСЬКИЙ
(1691–1803) – останній кошовий
отаман Запорозької Січі у 1762
та 1765–1775 роках.
Канонізований УПЦ КП у
2008 році, вшановується як Петро
Багатостраждальний.
Цьому козацькому отаманові
судилось особливе місце в історії
українського козацтва, історії Січі,
а отже й України. Сталося так, що
Петро Калнишевський (Калниш)
виявився
останнім
кошовим
отаманом
Запорозької
Січі,
останнім оборонцем її традицій, її
лицарства, самого її існування.
Кошовим отаманом Січі Калнишевський пробув десять
років. Але можна сказати, що то була ціла епоха – епоха
Калнишевського – в існуванні цього степового лицарського
Ордену, так само, як свого часу була епоха Д. Вишневецького,
К. Гордієнка чи І. Сірка. Калнишевський прожив довге, сповнене
пригод та лицарського служіння, козацьке життя
Народився Петро Калнишевський в липні 1691 року в
с. Пустовійтівка, нині Роменського району Сумської області.
Предки його по батьківській лінії належали до старшини
Лубенського адміністративного полку і звалися Калнишами: то
вже згодом московські писарі "вихрестили" кошового на
Калнишевського.
На Січі, куди, за переказами, Калнишевський потрапив ще в
юному віці, у 8 років, він пройшов шлях від джури до найвищих
посад Війська Запорозького. Відзначався своїм розумом і
фізичною силою. Був військовим осавулом і відповідав за стан та
організацію війська, потім суддею Війська Запорозького
низового (1760).
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У 1762 р. обраний кошовим отаманом, але того ж року після
зустрічі в Москві із царицею Катериною II усунутий із посади. У
січні 1765 року всупереч царській волі старшина знову обрала
його кошовим і переобирала на цю посаду протягом наступних
10 років, до ліквідації Січі Катериною ІІ у 1775 р.
За
мужність
у
російськотурецькій війні 1768–1774 роках
Військо Запорозьке дістало подяку від
цариці. Кошовий отаман у віці
80 років став кавалером найвищого
ордену Російської імперії – Андрія
Первозванного, йому було присвоєно
військовий чин генерал-поручика
Російської армії.
Петро Калнишевський обстоював
Пам’ятна монета НБУ,
земельні володіння і територіальні
присвячена Петру
права
Запоріжжя,
задля
чого
Калнишевському
неодноразово їздив з депутаціями до
Петербурга у 1755–1756, 1762, 1765 роках. Намагався посилити
свою владу й обмежував права старшин і козацької ради. Дбав
про поширення хліборобства й торгівлі в запорозьких степах, про
заселення запорозьких земель, сприяючи переселенню туди селян
із Лівобережної та Правобережної, а також Слобідської України.
Попри вимоги поміщиків, не видавав із володінь Січі втікачів.
Вважав створення хуторів і зимівників засобом стримування
наступу царизму на територію Вольностей Війська Запорозького
низового: 1770 року там налічувалося 45 сіл та близько
4000 хуторів-зимівників.
Калнишевський був людиною заможною і віруючою. Його
коштом були збудовані церкви: св. Трійці в с. Пустовійтівка,
Покрови Пресвятої Богородиці в м. Ромни, Свято-Миколаївська в
м. Сміла та інші, також він придбав багато церковної літератури,
фінансував чимало шкіл.
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Погром Запорозької Січі
та арешт кошового
4 червня 1775 року 100-тисячне військо під командуванням
генерал-поручника Петра Текелія, повертаючись із турецької
війни, обступило Січ, скориставшись тим, що Військо Запорозьке
ще було на турецькому фронті. Не маючи сил боронитися,
Калнишевський змушений був здати фортецю без бою.
Загарбники розграбували військову скарбницю, припаси, архів,
церкву. Разом зі старшиною Калнишевського 25 червня
1776 року було заарештовано і довічно заслано до Соловецького
монастиря. Монастирському керівництву було наказано
утримувати Калнишевського «без відпусток із монастиря,
заборонити не лише листування, але ще й спілкування з іншими
персонами і тримати під вартою солдат монастиря».
3 серпня 1775 року Катерина II видала маніфест, яким
оголосила, «что нет теперь более Сечи Запорожской в
политическом ея уродстве». 6 пунктів довгого маніфесту
фактично зводяться до звинувачення запорожців у захопленні та
присвоєнні чужої власності та намаганні створити незалежне
управління.

Соловецький монастир
Петра
Калнишевського утримували в
казематі
№
15.
«Порційних
грошей»
виділяли 1 карбованець
на добу, що в 40 разів
перевищувало
суми,
виділені іншим в’язням. На
Соловецький монастир
заощаджені
гроші
він
відремонтував свій каземат, а наприкінці життя купив Євангеліє
вартістю 2435 карбованців і подарував його монастирю.
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Просидівши в тюрмі такий
довгий час, кошовий здичавів,
став похмурим і втратив зір; у
нього, як у звіра, виросли великі
нігті, довга борода. Весь одяг на
ньому розпався на лахміття і
падав з плечей.
За
указом
нового
імператора Росії Олександра
Павловича 2 квітня 1801 року Камера, де був ув’язнений
Калнишевський
Петра Калнишевського було
помилувано за загальною амністією. Кошовий отримав право на
вільний вибір місця проживання. За своїми літами (йому минав
111-й рік) і станом здоров’я він вирішив залишився ченцем у
монастирі, де й помер на 113-му році життя 12 листопада (31
жовтня) 1803 року.
Похований Петро Калнишевський
на головному подвір’ї Соловецького
монастиря перед Преображенським
собором. Могила не збереглася, але на
паперті
Спасо-Преображенського
собору
Соловецького
монастиря досі
збережено
могильну плиту з
текстом: «Здесь
погребено тело в
Бозе почившего
Святокошевого
Преображенський
бывшей некогда
собор, біля вівтаря
якого був похований
Калнишевський

Запорожской
Могильна плита
грозной
Сечи
Петра
казаков атамана Петра Кальнишевского, Калнишевського
сосланного
в
сию
обитель
по
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Высочайшему повелению в 1776 году на смирение. Он в
1801 году по Высочайшему повелению снова был освобожден, но
уже сам не пожелал оставить обитель, в коей обрел душевное
спокойствие смиренного христианина, искренно познавшего свои
вины. Скончался 1803 года, октября 31 дня, в субботу 112 лет от
роду смертию благочестивою, доброю».
Книги про останнього кошового
Петра Калнишевського
Авдеенко, С.И. Последний атаман ; Тайна императора :
повести из истории Запорожского края / С.И. Авдеенко; худож.
Р.Д. Абдурахманов, Е.В. Ралдугина. – Запоріжжя : Дніпровський
металург, 2008. – 107 с. : ілюстр., портр.
Апанович, О.М. Козацька енциклопедія для юнацтва : книга
статей про історію буття укр. козацтва / О.М. Апанович ; упоряд.
О. Яремійчук ; наук. ред., авт. післямови Ю. Мицик. – К. :
Веселка, 2009. – 719 с. : ілюстр., карти.
Гітін, В.Г. Видатні постаті козацької доби : вчинки, шляхи,
долі / В.Г. Гітін. – Х. : Торсінг плюс, 2009. – 336 с.
Григор'єв-Наш. Історія України в народних думах та піснях
/ Григоріїв, Никифор ; худож. В.І. Лопата. – К. : Веселка, 2001. –
286 с. : ілюстр.
Гук, О.М. Сто великих таємниць і загадок України /
О.М. Гук. – К. : Арій, 2010. – 447 с. : фотоіл. – (100 великих).
Євангеліє Петра Калнишевського : [історія, опис] //
Козацька абетка : коротка історія українського козацтва для дітей
і дорослих / авт.-упоряд. О. Яремійчук. – К. : Веселка, 2013. –
С. 31 : ілюстр.
Затуливітер, В. Четвертий із триптиха / Затуливітер,
Володимир ; [обкл. А. Рубльова]. – Вид. 2-ге, допов. – Канів :
Бучак-Ирій, 2009 ; К. : Задруга, 2009. – 185 с. : ілюстр.
Історія України в особах : Козаччина / упоряд., передм.
В.М. Горобець [та ін.] ; худож. В.С. Соловйов. – К. : Україна,
2013. – 302 с. : ілюстр.
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Калнишева рада [Ізоматеріал] : міжнародний худож. пленер
/ дизайн та верстка Д.Ю. Бикова ; фото Ю.В. Вовченко. – Полтава
: АСМІ, 2011. – 48 с. : фотоіл.
Калнишевський Петро Іванович : [кошовий отаман
Запорозької Січі : життя і діяльність] // Козацька абетка : коротка
історія українського козацтва для дітей і дорослих / авт.-упоряд
О. Яремійчук. – К. : Веселка, 2013. – С. 40-41 : ілюстр.
Карась, А. Троїцька церква гетьмана Калнишевського :
(історія створення Троїцької церкви в с. Пустовійтівка
Роменського повіту) // Карась, А. З історії Сумщини : історичні
нариси. – К. : Аверс, 2008. – С. 88-94. – Бібліогр.: с. 93-94.
Кащенко, Адріан. Оповідання про славне Військо
Запорозьке низове / А.Ф. Кащенко ; передм. В. Шевчука. – К. :
Національний книжковий проект, 2011. – 512 с. : ілюстр. –
(Бібліотека шкільної класики).
Кулиняк, Данило. «Од Калниша вісті...». Лицарі Дикого
поля : (історично-документальна повість про останнього
кошового Запорізької Січі Петра Калнишевського; цикли віршів
та поеми з історії України) / Д.І. Кулиняк. – К. : Київська правда,
2004. – 344 с.
Кулиняк, Данило. Лицар Дикого Поля : останній кошовий
отаман Запорізької Січі Петро Калнишевський та його доба : іст.докум. повість-есе / Д.І. Кулиняк. – К. : Варта, 2005. – 144 с. –
(Військово-патріотична бібліотечка).
Кулиняк,
Данило.
Лицар
Дикого
поля.
Петро
Калнишевський : іст.-докум. роман-есе / Д.І. Кулиняк ;
Всеукраїнський благодійний фонд ім. П. Калнишевського. – Вид.
6-те, допов. – К. : Літопис-ХХ, 2012. – 191 с. : фотоіл., портр.
Майданська, Софія. Зрада : драматична поема /
С. Майданська. – Суми : Ярославна, 2008. – 46 с. – (Наші славні
земляки).
Павличко, Д.В. Вибрані твори. У 2 т. – Т. 1 : Вірші. Поеми /
Д.В. Павличко ; вступна ст. М.Г. Жулинського; уклад.
Д.І. Пилипчук; ілюстр. І.С. Марчука. – К. : Українська
енциклопедія ім. М.П. Бажана, 2008. – 608 с.
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Петро Калнишевський – останній кошовий отаман
Запорозької Січі : [біографічний нарис ; вшанування пам’яті] //
Міжнародний художній пленер «Калнишева рада». – Ромни,
2011. – С. 4.
Петро Калнишевський : (1691-1803 рр.) : [життєвий шлях]
// Сто великих українців. – К. : Арій, 2007. – С. 147-151.
Петро Калнишевський: постать і епоха : книга-путівник /
відпов. за вип. К. Полтавець. – Суми : Ярославна, 2008. – 103 с. :
ілюстр. – (Наші славні земляки).
Потоцький, В.П. 500 найцікавіших питань та відповідей про
найвидатніших людей України / В.П. Потоцький. – Х. : Школа,
2009. – 112 с. : ілюстр. – Бібліогр.: с. 112.
Потоцький, В.П. Петро Калнишевський (1690-1803) /
В.П. Потоцький // Хто є хто в українській історії. – Х. : Школа,
2010. – С. 96-98.
Рішняк, І.М. Петро Калнишевський: повернення на
батьківщину : до 10-річчя заснування Всеукраїнського
благодійного фонду ім. Петра Калнишевського : [інтерв’ю з
головою фонду І.М. Рішняком про діяльність фонду та
особистість П. Калнишевського] / І.М. Рішняк // Земляки :
альманах Сумського земляцтва : вип. 5. – Суми : Собор, 2009. –
С. 32-36.
Сегеда, С.П. Петро Калнишевський : [нарис життя та
діяльності останнього кошового Запорозької Січі (1690-1803)] //
Сегеда, Сергій. Гетьманські могили. (Пантеон національної слави
України). – К. : Наш час, 2009.– С. 378-412. – (Невідома Україна).
Середницька, Г.В. Історія України : 9 кл. : опор. конспекти /
Г.В. Середницька ; ред. Н. Кунцевська. – К. : Книги України,
2009. – 336 с.
Струкевич, Алексей. Последний кошевой Запорожской
Сечи : [жизнь и деятельность Петра Калнышевского] / Струкевич,
Алексей // Две Руси. – К. : Украинская пресс-группа, 2004. –
С. 122-129.
Український пантеон / доктор істор. наук С. Сегеда ;
фотогр. О. Іванова [та ін.]. – К. : Балтія-Друк, 2013. – 184 с. :
фотоіл.
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Статті в періодичних виданнях
про Петра Калнишевського
Бондаренко, Сергій. Золоті імена Сумщини : сотні відомих
людей, які прославили нашу область : [портрети та короткі
відомості] / Бондаренко, Сергій, Меднікова, Наталія // Панорама.
– 2012. – № 3. – С. А8-А9.
Бреяк, Олена. Будівлі Межигір’я : [будівлі колишнього
козацького Межигірського Спасо-Преображенського монастиря ;
історія спорудження ; П. Калнишевський як благодійник] / Бреяк,
Олена // Пам’ятки України. – 2014. – № 9. – С. 22-33. – Бібліогр.:
с. 33.
Вакулішина, Марина. Козаки : [сумчани поклали квіти до
пам’ятного знаку на честь останнього кошового Запорізької Січі
Петра Калнишевського] / Вакулішина, Марина // Суми і сумчани.
– 2011. – № 42. – С. 8.
Вертіль, Олександр. Благодать від Великого Українця :
[нинішнього року минає 320 літ від дня народження легендарного
отамана Запорозької Січі Петра Калнишевського] / Вертіль,
Олександр, Нестеренко, Петро // Урядовий кур’єр. – 2011. –
№ 191. – С. 17.
Гнатюк, Людмила. Дорога до Калниша : 6 липня 2011 року
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