
ВАСИЛЬ ДУБРОВСЬКИЙ..
(Харків).

ПРО ГИЛЯНСЬКИЙ ПОХІД 1725 РОКУ.
Війна Росії з Персією 1722 — 23 року скінчилася придбанням від 

•останньої всього західнього побережжя Каспійського моря (по замиренню 
12 вересня 1723 р .) х). Проте місцеві гірські князьки не одразу визнали 
цей дипломатичний акт, і до нового підданства довелося довгий час приво
дити їх збройними заходами в надзвичайно важких умовах 2). Для цього 
завоювання російський уряд використав українських козаків: Дербент- 
•ський похід з 10.000 у 1722 р. Данила Апостола, Сулацький похід з 10.000 
у 1723 р. Андрія Марковича, Сулацький похід з 10.000 у 1724 р. Михайла 
Милорадовича і нарешті Сулацько-Гилянський похід з 2.000 у 1725 р. 
Михайла Ограновича, Семена Лизогуба й Кандиби 3). Про останній похід 
залишив цікаві щоденні записи Яків Маркович 4), хоч власне ці замітки 
стосуються тільки до того періоду, коли козацьке військо оперувало ни 
Передкавказзі між Кумою-Сулаком-Дербентом; що-ж до другої частина 
кампанії, яка відбувалась у Гилянській провінції, у південно-західньому 
кутку Каспійського моря, то Яків Маркович, не бувши там, хоч корпус 
його пішов туди у вересні 1726 р. 5), відомостів не залишив. Цей Гилянський 
похід 1725 року був мабуть найважчим з усіх: Яків Маркович з иншими 
47 особами через хворобу (а також ріжними подарунками) ледве ублагав 
відпустити його додому на початку 1727 р., — инші промешкали там більше— 
навіть до 5 років. Не дурно товариство, знаючи таку гірку долю з досвіду 
минулих років, збиралося у 1725 році поволі, не охоче, — було навіть 
чимало випадків фальсифікованої хвороби, аби одержати звільнення від 
служби чи які-небудь пільги6). Було чимало дезертирів, навіть дехто ви

*) Соловьев, Истор. Рос.,кн. IV, ст. 682 і дальші. 2) Ibid., с. 945—949J дальші.
3) Летопись Самовидца... etc., М., 1846, ст. 9 9 — 101. Ригельман, «Летоп. пове-
ствован. о Малой России», М., 1847, ст. 119— 120. «История Руссов», Чтен. Моск. О. И.
Др. Р ., 1846, № 4, ст. 227—231 (дві тисячі козаків у 1725 р. за «Істор. Русов» перевер
тається на 20.000). М. Грушевський, «Ілюстр. Іст. України», ст. 398. 4) «Дневные 
записки»... Якова Марковича, М., 1859, ч. І, ст. 70—212. в) Ibid., ст. 191, дивись 
також ст. 194 — 195, 196 (як бунчукові повертаються до Астрахани). ®) Ibid. ч.
І, ст. 9.
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святився в попи. Російський уряд жорстокими репресіями боровся проти 
сваволі та ухилення від військової служби х).

Сенат наказом запропонував Малоросійській Колегії відрядити до 
Гиляни«бунчуковых и с ними добрых козаков конных і оружейных две ти- 
сячи члвек и чтоб оные наряжены и к походу были во всякой готовности, а 
в марте мце 725 году іли ранее, ежели в полях трава будет, ітить им своим 
провиантом к креп ости Свтаго Креста придав ім генералу-ферть-мар- 
шалу і кавалеру кнзю Голицыну штап офицера доброго»2). Головкоманду- 
вач М. Голіцин вимагав промеморіями, щоб Малоросійська Колегія пові
домила, скільки є нині бунчукових «і при них в котором полку порознь 
добрых козаков на лицо», а коли буде «учинено наряд», виключити із списків 
дезертирів, а до козаків призначити «действительных сотников» і подати 
на всіх їх іменний розпис. Малоросійська Колегія писала до Військової 
Генеральної Канцелярії, щоб та відрядила бунчукових з 2000 козаків, 
«которые были б в пожитках своих достатные, а не убогие, также между 
іми наемщиков отнюдь не было», призначила до тих дійсних сотників і щоб 
вони всі були напоготові.

Таким чином були наряджені в похід 2.000 бунчукових, значкових 
і рядових козаків «конные и оружейные», а Голіцину надіслали їх список. 
13 квітня 1725 р. Голіцин запропонував Малоросійській Колегії промемо- 
рією, «чтоб Малороссійская Колегія благоволила бунчуковый і козакам 
дать указ і приказать по полкам которых сотники во оной поход наряжены, 
чтоб они командированных с ними от своих полков казаков пересмотрели 
каждой сами всех на лицо, чтобы были во всякой готовности і ишли с ними 
купно (с) своими сотни, а не так, как шли на Сулак,— в разности один за 
одним, і выступали б в поход конечно з 25-го числа апреля и збирались 
в Царицьше і явились Нарвского полку полковнику Еропкину, которому 
над оными і протчими нерегулярными войски повелено иметь команду». 
Негайно Малоросійська Колегія наказала про це Генеральній Канцелярії^ 
Остання-ж 27 квітня повідомила, що наказала ще 18 квітня виступити 
25 квітня, як належить за наказом.

4 травня 1725 р. з Сенату знову було надіслано до Малоросійської 
Колегії наказ, щоб «онцх бунчуковых по наряду всех в тот Гилянский 
поход выслать, несмотря ни на какие их отговорки безо всякого замедления. * з

х) Ibid., 94— 95 (свавільна стрілянина, лайка підчас походу); ст. 183—відомість, 
про те, як з усіх бунчукових-дезертирів стягають штраф,по 100 карб, і як Маркевич 
клопочеться в Єропкіна за свого дядю Федора. Далі всі відомості про дезертирів взято
з так званого «Фонду Генер. Військ. Суду» в Харк. Центр. Істор. Архіві з оп. З, 
вяз. 18, № 114 «1725 года мця генваря 4 д. Дело по указу Правит. Сената о Гилянском. 
походе на 330 листах» (фактично тільки 152 арк.). Власне-ж ця справа за внутрішніми 
ознаками документів належить до фонду Малоросійської Колегії.

2) Цитати всі подано без ѣ , ъ, ѳ.
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а как высланы будуть, о том в Сенат репортовать». Малоросійська Колегія 
підтверджує це до Військової Генеральної Канцелярії. 5 травня Військова 
Генеральна Канцелярія відповідає на це промеморією, що вона їх вислала 
вже 25 квітня, а зараз знову по полках підтвердила, щоб бунчукові й ко
заки «следовали в том маршы с поспешением». В той-же день Малоросійська 
Колегія промеморією повідомляє про це Сенат і М. Ґоліцина.

Але 11 травня Голіцин шле промеморію до Малоросійської Колегії 
таку: «... в походной де военной канцеляріи извесно, якобы ис полков ма- 
лоросійских, кои здесь по близости, еще в марш не выступили і по нне, 
.а из далных потому ж в скорости выступить не могут, и чтоб в подтвержде- 
ние о том марше послать жестокие указы, ежели кто за сими числами оста
нется в доме іли случившейся команды при Царицыне не застанет — будуть 
жестоко штрафованы, і к тому ж бы вместо наряженных в обмен пересланы 
были другие, чтоб в случаи смотру полковником Еропкиним не было по- 
мешательства і в марше от Царицына остановки». Малоросійська Колегія 
наказала Генеральній Військовій Канцелярії розіслати по полках накази 
про це для публікації, «дабы о том всяк бьш сведом».

27 серпня Голіцин знову пише до Малоросійської Колегії, нагадуючи, 
що він надсилав промеморії про цей похід 9 і 25 квітня та 2 і 8 травня, 
а Малоросійська Колегія 14,21 й 22 квітня й 4 травня і Військова Генеральна 
Канцелярія з 5 травня відповідали, що ніби-то 25 квітня козаки вже вийшли 
в похід, а тимчасом Голіцин спостерігав у дійсності зовсім инше: «...а по
неже во учиненном их прйбытии к Царицину медлении, которые прибыли 
іюля 25 дня 1), повелено полковнику Еропкину у командира их бунчуковых 
також каждого полку і от сотников за руками іх взять скаски в которых 
числех они получали о выступлении указы и выступили в марш и зачем 
так продолжительно в пути медлили... Також выписав и с присланных от 
полковника Еропкина смотровых імянных списков кто против присланных 
імянных списков іс Колегии Малой России бунчуковые и казаки при смотре 
не явились і бежали і по наряду дети іх при котором смотре, как полковник 
Еропкин пишет, в том имело быть немалое затруднение і остановка... чтоб 
оных прослушников указу і беглецов сыскать і до указу Правительствую
щаго Сената, что повелено будет с ними чинить, содержать под караулом, 
а кто сысканы будуть и не сысканы и зачем, о том уведомить».

В екстракті в цій промеморії було дано перелік: «Бунчуковые не яви
лись: К и е в с к о г о  п о л к у  — Василей Солонина, а вместо его сн 
Степан, Семен Шаула, а вместо его сн Карп, Іван Шаула, Ч е р н и г о в с к о г о  
п о л к  у—Іван Ломиковский за болезнью а вместо ево сн Павел ,Антон Макси
мович за старостью, вместо ево сн Іван, Михайла Домонтович, Василий *)

*) Як. Маркович приїхав до Царицына 4 липня 1725 р. «Дн. Зап.» І, 84; 26 липня 
був «смотр» (ibid., ст. 92), а 1 серпня рушили в похід (ibid., ст. 94).
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Дорошенко, а вместо ево сн Васйлий же, С т а р о д у б о в с к о г о  
п о л к у  — Степан Ширяй за старостью, а вместо ево сн Федор, Максим 
Корсак, Данила Кутневский, а вместо ево сн Гван, Н е ж и н с к о г о  — 
Федор Кочюбей, Андрей Лизогуб, а вместо ево сьш Антон, Петр Уманец, 
Алексей Туранский, Потап Назаренко, а вместо ево сн Павел, Яков Долен- 
ский, а вместо ево сн Карп, Александра Греков, Андрей Конзеровский, 
Гаврила Милорадович, Яков Жураховский Глуховский, Козма Заруцкой, 
Яков Сергеенко, Іван Забела, Степан Карпека, Петр Уманец, Гаврила Ми
лорадович, Андрей Конзеровский, Александра Грек, П е р е я с л о в с к о г о  
п о л к у — ВасилейТанский,Афендик з детми,ВасилейДмитрашко, Данила 
Берли, Андрей Берли, Л у б е н с к о г о  п о л к  у—Андреяш, Лук’ян Свечка, 
Петр Кулябка, а вместо ево сн Іван, Андрей Петровский, а вместо ево сн 
Филип, Данила Кулябка, П о л т а в с к о г о  п о л к у  — Василей Зе- 
ленский, Павел Кованько, Дмитрий Левенец, Василей Зеленский, Г а- 
д я ц к о г о  п о л к у  — Василей Бугаенко Опошанский, а вместо ево̂  
родной брат Алексей Бугаенко, П р и л у ц к о г  о—Г ригорей Г оленковский, 
а вместо ево сн Данила, Захарей Прокопович, Федор Маркович, Яков 
Якубович, происком посвящен в попы Стародубского полку Андрей За
руцкой».

Крім того не явилися 7 значкових і 11 рядових та втекли 2 значкових 
і 32 рядових.

За цим списком було заарештовано — бунчукових («написаны по гет
манскому списку») — 17 (Антон Максимович, Мих. Домонтович, Ів. Ломи- 
ковський, Вас. Бугаенко, Ст. Ширай, піп Андрій Заруцький, Дан. Курнів- 
ський, Сем. Шаула, Павло Кованко, Мат. Кованко, Андріян, Лук. Свічка, 
Петро Кулябка, Сем. Афендик, Андр. Лизогуб, Яків Сергіенко, Пот. Наза
ренко). Крім того «по спискам генеральной старшины и В. Г. Канцеляріи 
учиненным в прошлой 723 году по смерти оного гетмана Скоропадского 
в походе под Коломаком» — I (Зах. Прокопович); «по спискам оной же стар
шины и правителей» — б (Ів. Шаула, Вас. Дорошенко, Як. Зеленський, 
Андр. Петровський, Григ. Голенковський, Андр. Бирли — «попом»); «ш> 
списку В. Г. Канцеляріи нежинского полку Петр Уманец, Гаврила Мило
радович для того что в полку не служат и до суду не належать кроме вой
скового генерального. Андрей Кондзеровский — написан для того, что 
в войсковых походех не служил, а служил он в доме гетмана Скоропадского 
і оной гетман Скоропадской дал ему во владенія до ласки войсковой село; 
Александр Грек — написан для того, что имеет-тетманской уневерсал по 
которому бы ему в гетманской обороне быть». Значкових було заарештовано 
7 чоловіка, рядових — 29 чол.

1 листопада Голіцин, нагадуючи свій попередній наказ і сповіщаючи, 
що від Сенату все ще нема розпорядження, писав до Малоросійської Коле
гії: «...а от некоторых происходит прозба и доношеніями об’являют, якоби
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они напред сего и никогда в бунчуковых не были, а написаны от Гєн. В. Кан
целяріи бунчуковыми й нне взятьі в Глухов и содержатца под караулом 
и чтоб до получения ис Прав. Сената указу таких, кой под бунчуком прежде 
сего по справке не были, надлежать препоруча отпустить в домы, а егда 
указом спросят те б их поруки могли поставить в немедляном времяни, 
а протчих казаков и незнатных содержать по прежнему определению под 
караулом»... 27 листопада Голіцин знову наказував відпустити додсму на 
поруки всіх бунчукових і знатних, бо скаржилися до нього Вас. Бугуславт 
ський, Андр. Лизогуб, Ант. Максимович, Мих. Домонтович, Сем. Шаула, 
Пот. Назаров та инш., що декого вже звільнили, а їх все ще не відпустили.

Що-до тих, кого не розшукали для арешту, то за зібраними по полках 
відомостям з ’ясувалося: 1 був «выслан в 725 году к крепости свтаго креста 
в другий наряд», 11 — «по выходе в Гилянский поход в домех не явились»» 
2-оє — «августа 19 дня пошли за войском в Гилянский поход», 1 — був 
у Москві, 1—«поехал в Петербург по указу светлейшаго князя», 5—померли, 
2-оє «в Гилянском походе», 1 — «выслан в Терковский поход с пятитысяч- 
ним числом», 1 — «пошол в другой поход к крепости Св. Креста», 1 — «бе- 
.жал от полковника», 1 — втік, а замість нього послали другого, 1 — «где 
обретается,известия нет», 1 — «в Полше в науке», 1 — «был сыскан и бе- 
жал из Глухова», 3 —займали високі посади — наказного полковника, 
сотника й ротмістра, 1 — «держится под караулом в Колегій по интересному 
делу», 1 — «в 723 году поехал в Петербург для своих нужд», 1 — «про- 
пал безвестно»...

14 грудня 1725 року Сенат надіслав до Малоросійської Колегії наказа 
що-до дезертирів з Гилянського походу: «з бунчуковых которые в поход 
не пошли взять штрафа (кроме тех вместо которых пОшли дети их и свой
ственники) по сто рублев с человека, а которые об’являют, что в бунчуковых 
не служили и как написаны неизвестны, о тех исследовать Малор. Колегій 
и буде явитца что оные в бунчуковых никогда не служивали, то их свобо- 
дить, а для чего они з бунчуковыми записаны от в Сенат писать, а рядовым 
козакам, которыя такожде упрямством своим в поход не пошли, учинить на- 
казание по их войсковым правам, а буде сверх тех бунчуковых, которьщ 
в тот поход наряжены, явятца другіе, которым наряду не было, о тех кго 
имяны прислать в Сенат имянной список, а для чего іс того наряду они 
выключены о том в Сенат ответствовать». Малоросійська Колегія цей на
каз одержала 4 січня, а трохи пізніше надійшло підтвердження його ще 
й від М. Голіцина.

31 січня 1726 р. Малоросійська Колегія постановила: негайно викли
кати всіх тих, кого віддали на поруки, і з тих, хто не виставив кого-небудь 
замість себе, стягнути по 100 карб., а кого нема дома, «то те штрафные 
деньги доправить на женах их і на детех і на подданных их, не опущая 
в доимку», крім Заруцького Козьми, якого досі тримали під караулом
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«в интересной деле»; також довідатися про тих, хто одмовився від свого 
бунчукового звання; значкових і рядових покарати за їх військовими 
правами, про що писати до Генеральної Військової Канцелярії; довідатися 
й про тих, хто явився поза списком — чому їх не було в списку; а після 
покарання всіх відпустити додому; тим, хто надіслав дітей чи родичів за
мість себе, оголосити, що вони вільні від покарання, взявши з них під
писку, що во::и в разі потреби являться для виконання царської служби 
(10 лютого 1726 р. дали таку підписку 15 чол.). ^

28 лютого 1726 р. Генеральна Військова Канцелярія відповідала Мало
російській Колегії, що надсилає витяг з прав військових, за якими треба 
покарати винних і що за царським наказом «...надлежит их козаков нака
зать арматным вязенем и кіевим боєм, а которіе и нне сидят под караулом, 
тих одним тилько кіевим боєм, як в войску по здешнему поведенію обыкно- 
вено делается, а зверх бунчукових, которіе в тот поход наряжени, других 
з оного наряду подлуг содержащихся в Войсковой Енеральной Канцелярій 
компутов никого не виключено, кроме умерших и которіе з бунчукового 
товариства по указу держани в Санкт Петербурху, о яких хто именнов 
прежде посланной компуте в оную Колегію показано, и в прошлом 1724 году 
декабрія 1 д. послани били в полки к настоящим и наказним полковникам 
з оной канцелярій укази, даби оны если бы зверх наряженых в поход якіе 
бунчуковіе могли винайтися о тих бы, хто іменно, прислали в войсковую 
Енеральную канцелярію ізвестіе, и некоторіе з тих винайшовшихся зверх 
компуту бунчукових товарищей по ведомости оних полковников в поход 
виправлени. А болш о других бунчукових не о ком известія в оную канце
лярію не прислано и,Малороссійская Коллегія да благоволит о том ведать» 
(підписи: Іван Левенець, Іван Манулович,старший канцелярист Данило 
Покорський, канцелярист Матвій Себастіянович). До цього прикладені 
виписки: 1) з права магдебурзького під словом «король» («еслибы король 
виправу воєнную расказал.до того все з ’ихать повинни, а если бы то зане
дбали, та платять вину, а именно тую вину в той же книзе под словом вина 
показано—шляхте, которіе своиимеют отчины, платить десять гривен албо 
фунтов, а фунт каждій значит подлуг тое же книги двадцять шелягов тое ж 
по малоросійскому исчисленію две копійки з полушкою, итого видет з тих 
десяти фунтов золотій один и пять денег»); 2) з Литовського Статуту — роз
діл 2, арт. 6 (хто ухиляється явитися на вправу до хорунжого, карається 
ув’язненням на призволення гетьмана) і розд. 2 арт. 13 (хто запізниться 
без достатньої підстави, того гетьман записує в особливий реєстр і з розпо
рядження вел. князя його призначається на військові вправи удвічі, порів
нюючи з тим, що прогаяв).

28 лютого Малоросійська Колегія, заслухавши цю промеморію Гене
ральної Військової Канцелярії і виписку з прав малоросійських,«... со
гласно приговорили: значковим и рядовым казакам, которые по наряду
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упрямством своим в Гилянский поход не пошли і вместо себя детей и свой- 
ственников своих не послали, по силе присланного Ея И. В. указу из высоко
правительствующаго Сената по оным войсковим правам учинить наказа
нія — бить в торговые дни на площади киями каждому по пятидесяти уда- 
ров, чтоб на то смотря другим впредь чинить было не повадно и по учиненій 
оного наказанія отпустить». Таким чином присуд Колегії не спирався на 
українські права, а лише на звичаї, і був підказаний Генеральною Канце
лярією.

18 березня 1726 року Малоросійська Колегія звернула увагу, що деякі 
бунчукові товариші не платять штрафу, і постановила через полковників 
доправити його на жінках та дітях їх, про кого полковники писали, що дома 
нема, а хто помер (а саме: Як..Жураховський, Ів. Забіла, Федір Маркевич, 
Як. Якубович, Ст. Карпека, В. Зелененко, Дм. Левенець, Макс. Корсак, 
Федір Кочубей, Вас. Дмитрашко, Вас. Танской, Дан. Борлій, Алексій 
Туранський, Дан. Кулябка), а також довідатися, чи дійсно померли до від
рядження в похід.

Що-до долі окремих осіб, то штрафні 100 карб, заплатили: Мих. До- 
монтович, їв. Шаула, Зах. Прокопович, Вас. Пригоревич (за свого дядька 
попа Опан. Заруцького), Фед. Кочубей, Як. Жураковский, Ст. Карпека. 
Завчасно помер Сем. Афендик, а на синах його штрафу не правили, бо вони 
не були ніколи бунчуковими. Також померли до походу Ст. Туранський 
і Дм. Кулябко. Козаки Полтавського полку Павел та Матвій Кованьки, 
волоський полковник Андріяш Дмитрієв — потрапили до списку бунчуко
вих випадково, бо туди приписав їх гетьман Скоропадський, збираючи 
серед бунчукових пожертви на будівництво в Лаврі. Також скаржився й піп 
Берло Андрій, що його помилково віднесли до бунчукових. Малоросійська 
Колегія подала клопотання всіх цих осіб на вирішення Сенату, а їх самих 
відпустила на поруки.


