
МИКОЛА ГОРБАНЬ

Глухівські сутички 1750 року.
У харківському центральному історичному архіві переховується

чимало справ, що малюють нам взаємини ріжних кол місцевого українського
населення з постояльцями  офіцерством та салдатством російських
військових частин. Взаємини ці здебільшого гостро ворожі, і ціла низка
справ подає дані про великі зловживання постояльців. Одну з таких
справ використав Д. П. Мілер у статті Хозяева и постояльцы" 1). Ця
справа, як і чимало ще неопублікованих справ, яскраво вказує, що
постояльці власне й були хазяїнами, а не тубільці. Відомі також численні
факти зневажливого ставлення до місцевих форм урядування з боку
російського штаб та обер-офіцерства. Досить згадати поводження Веліямі-
нова, увагу Мініха про суд на Україні тощо. Кожен перший - ліпший
офіцер найменшої ранги вважав себе за персону значнішу від генеральних
старшин українських, що може діяти що хоче і як хоче. Отже в тих
справах, що збереглися до наших днів, чимало є скарг на поводження
військових, на їхні знущання. Нема жодного сумніву, що взаємини між
хозяевами" й постояльцами" були дуже й дуже напружені. Зрозуміла

річ, що це напруження набирало за першої-ліпшої нагоди цілком
конкретних форм.

Від смерти Дан. Апостола й до обрання на гетьмана Кир. Розумов-
ського, Україною командували" настановлені від центрального уряду
резиденти з генералів російських. Це був час, коли і сотенна, і полкова,
і генеральна старшина на кожному кроці відчували своє безсилля й упо-
слідження. Обрання на гетьмана Кир. Розумовського сприйняли верхи
українського суспільства, як новий курс у політиці, - курс, що ставив
конкурента української старшини  російського офіцера на другий план.
Разом з тим і широкі кола населення в обранні гетьмана також бачили
кінець пануванню російського офіцерства. Що це так, стверджує справа
про сутички в Глухові, якої зміст я тут перекажу2).

Глухівський комендант полковник Делятур у покорнейшем доношений"
гетьманові з 5 листопада 1750 року повідомив про цілу низку
незвичайних подій у Глухові.

Насамперед Делятур скаржився на те, що вночі 8 жовтня хорунжий
військової генеральної артилерії Григорий Кологривий прийшов пяной
незнаемо зачем" у глухівську гарнізонну канцелярію, де сидів авдитор
цієї канцелярії, декілька ротніх писарів та инші, і почав бити
заарештованого купця Черникова, ругая ево и называя злодеем"., Коли-ж, пише
Делятур, авдитор й инші почали втихомирювати Кологривого, той почав
хапатися за шаблю з погрозами, і до того-ж «ругал и бранил матерна
и сквернословил всех и при том говорил мы де всех вас скурвих сынов
москалей перевешаем и вам де уже лихо будет".

I ось із такими нахвалками приходив він тієї ночи неоднократно"»
приводив з собою незнаемо каких Малороссіян , сідав у шапці за су-
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дейський стіл та нарешті говорив при тому салдатам і всім присутнім
у канцелярії: знаєте де, что он генеральной артилерій такой обер офицер,
как и ваши да еіце и лутче". Далі Кологривий, сидячи на гауптвахті,
кричав, лаявся, взагалі немалые чинил азорничества", і скинувши шаблю
кинув її на гауптвахті тай пішов. Ідучи дорогою знову так^ лаявся
матерно же й называя москалей скурвими детьми хуже де ви моих

собак и вы де все пропадете в прибьітіе гетмана как собаки".
Делятур  так пише він гетьманові одразу представил" Генер.

Військовій Канцелярії, щоб ця допитала Кологривого, але Кологривий на
допиті заявив, що він нічого не говорив лихого і що приходив він у
гарнізонну канцелярію зовсім тверезий і розмовляв спокійно з авдитором
та иншими токмо де в жартах", а без нахвалок. Далі Кологривий
відзначав, що сторонніх свідків в авдитора та писарів нема, а їм яко
того доносителям в свидетельстве быть не должно". Генер. Військова
Канцелярія пристала на цю думку і ухвалила, що коли є инші свідки, то
належить комендантові їх к подлежащому разсмотрению представить
генеральной канцелярій".

Далі скаржився Делятур, що того-ж таки 12 жовтня до нього годині
в четвертій дня в дім комендантський прийшов писар глухівської ратуші
Семен Євсеїв з глухівським обивателем Михайлом Яковлевом. І ось,
мовляв, Євсеїв веема пяной" почав говорити с немалою неучтивостию
ваши де гренадеры убили мене". Коли-ж я спитав, пише Делятур, де
вони, Михайло Яковлев також п яний сказав: утекли. І ось, пише
Делятур, я загадав Євсеїву іти на говтвах и на кого покажет сищут и
сатисфакція учинена будет", але Євсеїв зняв галас великий, не хотів іти.
Тоді Делятур послав його з вартовим сержантом до глухівського
сотника Туранського. Трохи згодом прийшов той сержант л заявив, що
Євсеїв дорогою парнув його палицею в груди, так що той ледви на ногах
устояв, та до того щей почав гукати що-сили вы де скурвые сыны воры
какіе,де вы воры такіе и командиры ваши будет де вам москалям скур-
вым синам лихо".

I ось ізнову, пише Делятур, від Генеральної Військової Канцелярії
никакой сатисфакція не учинено".
Крім того, 9 листопада приблизно о 3 годині дня, коли надсилали

з Військової Генеральної Канцелярії на гауптвахту якобы с краденою
коровою" так пише Делятур  глухівського салдата Суханова
связанного и привязанного к корове", зібралася незнаемо чего ради" юрба
Малоросіян", і серед них був Грек Демянов. Цей Грек почав спершу

лаяти салдат называя всех москалей злодеями", а далі почав битися з
салдатами, поліном ударив одного салдата. А далі і вся юрба, вхопивши
поліна, почала бити вартових салдат. Побачивши це, вартовий поручик
Алфимов вийшов, щоб припинити бійку, але один Малороссиянин 
называемый Макаров", скинувши з себе вовчу шубу, вхопив поручика,
налаяв його і хотів бити.

Тимчасом підполковник Яблонський пішов до Військової Генер.
Канцелярії повідомити про події, але підскарбій Скоропадський1) сказав
Яблонському: я де малоросійского народу раздражать не буду... и ни-
каково в том нападеніи запрещенія не учинил".

І ось Делятур далі скаржиться гетьманові, що солдатству от мало-
российскаго народа чинены были и ныне непрестанйо чинятся немалые
обиды, яко то в напрасном битьи и увечьи и в непеіченіи солдатству
хлеба в недопусканіи до квартир, а у кого и покажут от ратуши сол-
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датству квартири, то многих те обиватели не пускают и бьют в чем
солдатство претерпевают великие нужды", і що Генер. Військ. Канцелярія
та инші українські установи не дають сатисфакції і замісць розібрати
усні заяви салдат і жінок їхніх за день - два, примушують подавати
писменніе прошеніе", затягають справу.

І ось Делятур прохав гетьмана в усіх цих справах повелеть
наследовать при определенном от полку Глуховского депутата и с винними
учинить по государственным правам".

Генеральна Військова Канцелярія 7 грудня 1750 року повідомляла у
покорнейшем доношений" гетьмана у відповідь на його ордер, що ні

на Кологривого, ні на Євсеїва нема певних доказів, що справа з Коло-
гривим припинилася без надлежащего доследованія", бо полковник Делятур
не надіслав сверх доносителей" свідків, ба навіть не дав відповіли
Генеральній Військовій Канцелярії. Що-ж до Євсеїва, то його свідки присягли,
що він нічого лихого не говорив; що-ж до сержанта, то з його свідків
є власне самий тільки Яковлев, що його яко едного свідителя за силу
малороссійских прав не сидно, за неимением же такових доказателств
по малороссійским же правам ближае показан отвод ответной стороні
нежели истцевой присягою", а Євсеїв склав присягу. Отже Генеральна
Військова Канцелярія видя з оного таково его полковника и коменданта
Глуховского Делатура напрасное бездоказателнде и поклепное представле-
ніе приводящое ведно токмо здешній народ огорченіе и безвинное порица-
ніе не могла сего опустить без докладу о том ясневелможности вашей".

До свого доношенія" Генеральна Військова Канцелярія додала екстракт
справ, і з цього екстракту такі подробиці виявляються: на Євсеїва, коли
йшов він передмістям, напало 12 салдат, і почали бити, приказуючи:
нада де чубов бить, а то де на них роги будут рости понеже де не один

чуб что солдатам учинил". І ось пішов Євсеїв жалітися полковникові,
але полковник наказав вести його на гауптвахту; свідок Євсеїва додав,
що сержант і салдати ведучи Євсеїва обще сукиным и скурвым сыном
и чубом называли", пхали його, штовхали, кажучи при тому, что они
знают, как с чубами поступить".

Делятур надіслав скаргу Воєнній Колегії.
Цікаво відзначити, що в скарзі Делятур і про те писав, що Генер.

Військова Канц. заарештованого салдата Григор'єва определила" під
вікнами Делятуровими в три пили бревна резать, о чем послан был
с прозбою порутчик Воропанов коему подскарбій господин Скоропацкій
обявил бревна перевозить некем, а что же режут и под то еще лутче спать".

, 5 грудня 1750 року С. Апраксин писав гетьманов?, що Воєнна Колегія
одержала Делятурову скаргу на Генер. Війск. Канц., но понеж каким
образом от лица военной коллегіи с вашим графским сіятелством о
таковых и протчих случившихся делах кореспонденцію иметь пристойно,
о том еще постановленій не учреждено, и в таком случае для скорейшого
тех от малор. народа оказуемых своеволных и противных поступок пре-

кращенія, и чтоб без далнійшаго чрез учрежденный апартаменты затруд-
ненія и разглашенія миноватца могло, за потребно разсуждено мнЪ вашему
графскому сіят. представить", щоб гетьман наказав організувати спеціяльну
комісію, що має розслідувати справу і покарати винних.

У січні 1751 року в Глухові згідно з ордером гетьмана утворено таку
комісію: з полковн. ніженського Кочубея, бунч. тов. Хведора Чуйкевича
та обозного полк, стародубівського Юркевича. За депутата від глу-
хівського гарніз. полку надіслано капітана .Михайла Денисова.

Комісія почала була драцювати, але незабаром капітан Денисов зірвав
роботу, кинув, заявивши, що Чуйкевич робить Кологривому немаліє
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наставленій и поправку и притом сумнителніе имліричиненіе от него слова
растолковивает", і в руках держачи попередні відповіді Кологривого
приводит на то чтоб с нин Ь произведенними ответами были сходни, и раз-

суждая говорили между собою что де, напрасно о пустом представлено".
Подавав Денисов ще низку фактів, і що Комісія не в повному складі
працює. Але відповідь Комісії малювала поводження Денисова инакше}
що Денисов поводився не як депутат, утручався в допит і так далі, і коли
йому обявлено от присудствующих чтоб он депутат в допросе его хорун-
жаго не перемешивал, но подолжности депутатства его слушал бы, то
с того разсердясь и вящше стал помішателства в допросе оного хор.
чинить, и ходя по коммЄссіи кричал".

Почалася дальша тяганина, і чим саме скінчилася справа з Кологри-
вим та Євсеївом, відомостів нема. Можна тільки відзначити, що
Кологривий спокійно провадив свою службу далі. Тай те треба відзначити, що
утворено в цей час і иншу комісію, яка мала провадити слідство про
шкоду та насильства, що заподіяли салдати населенню.

У комісії тій за депутата від Генер. Військ. Канц. був бунчуковий
товариш І. Яновський, а решта були офіцери глухівської залоги, бо-ж
за головних об єктів слідства мали бути військові глухівської залоги. І ось
23 грудня І. Яновський подав екстракта, в якому відзначав, що того
слідства здешнего глух, гарнизона по означенням делам ни штап ни
обер-офицерам производить не доводится", бо всі вони винні в
насильствах над населенням, і слідству подлежат даже самого до самого
первенствующего штапа полковника и коменданта глуховского .

Такий був висновок депутата, представника скривдженої частини
населення Малороссіян". І як бачимо, депутат кидав обвинувачення
чисто всьому офіцерству глухівської залоги.

У цілому вся вище згадана справа подає, хоч і коротко, яскраві дані,
що свідчать, яку реакцію викликали надуживання військових. Хоч і
Кологривого, і Євсеїва формально ніби виправдано хоч справу не скінчено,
проте ми маємо два гостро ворожі табори: місцеве українське населення
(звісно, це не заперечує моментів класової боротьби всередині цього
населення) і великоросійське військо, маємо боротьбу двох влад: місцевої
Генер. Військ. Канцелярії, влади, що втілювала й боронила інтереси
української козацької старшини, котра перетворювалася на дворян, і влади
зайшлої військової, в даному раві * глухівського коменданта. Обрання
гетьмана це було підсилення значення місцевих українських установ і
зменшення впливу зайшлої військової сили.

Це й стверджує справа, якої зміст ми оце переказали.


