
КАТЕРИНА ЛАЗАРЕВСЬКА.
( К и їв ) .

КИЇВСЬКА РЕЄСТРОВА КОРОГВА ТА НАПОЛЕОНІВСЬКІ 
ВІЙНИ В ЕВРОПІ (1806—1807 рр.).

Реєстрова корогва, обрана з цехових міщан м. Київа на підставі магде
бурзького права, мусіла охороняти своє рідне місто, коли цього вимагала 
потреба.

Не складні були обов’язки її напрікінці XVIII в. та на початку XIX в. 
у звичайний час. «Въ одеждѣ самой лучшей чистоты, при сабляхъ, лядун
кахъ и ружьяхъ, съ потребнымъ количествомъ патроновъ безъ пуль» му- 
сіли товариші реєстрові разом з усіма цеховими міщанами брати участь 
в урочистих випадках м. Київа, як то: водохреща, приїзд «високих осіб», 
відкриття установ, то-що. Та не завжди ретельно ставились вони до цих 
своїх повинностів — то зброя або одіж була в непорядку, а то дехто з то
варишів і зовсім не з ’являвся.

Київський магістрат, починаючи з кінця XVIII в., що далі то більше 
намагався урізати самоврядування міщан — і тут він взявся суворо під
тягати товаришів реєстрових — за невихід на церемонію накладалася вина 
від 2 до 10 карб. (1794 р . ) J). А що-до зовнішнього вигляду, то тих товари
шів, що здавались не досить заможні, щоб мати всю амуніцію та одіж у доб
рому стані, магістрат просто наказував звільняти з корогви й приписувати 
до цехів (1809 р.). Трохи пізніше заможність стала необхідним моментом, 
щоб бути реєстровим товаришем: указом магістрату «предписано на мѣсто 
состоящихъ въ регистровыхъ товарищахъ обѣднѣлыхъ не могущихъ имѣть 
поратного платья... избрать изъ цеховыхъ мѣщанъ имѣющихъ капиталъ, 
кои без нужды могутъ имѣть пристойное регистровымъ товаришамъ одѣя
ніе — и для утвержденія въ семъ званіи представить имянной списокъ 
магистрату» (1817 р. 26 березня).

Такими насилуваннями магістрат нищив ідею високої чести належати 
долав оборонців рідного міста, і зводив все до виконування декоративних

J) Див. Л а з а р е в с ь к а ,  Київські цехи на кінці XVIII та початку XIX вв-
(Київ та його околиця, Київ, 1926, с. 281).
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церемоній, що могли тішити пиху міщанства, але не виховувати сві
домого ставлення до своїх повинностів. Така тенденція — самої декорації, — 
що оформлювалася наведеним наказом магістрату, безперечно намічалася 
і мала свій вплив і за попередніх часів.

Коли підчас Наполеонівських воєн в Європі російський уряд вирішив 
наприкінці 1806 р. використати реєстрову корогву як військову силу,—мі
щани виявили протест, очевидно, в такій виразній формі, що магістрат при
мушений був не тільки наказувати, а й умовляти — аджеж ця новоперетво- 
рена корогва була ніби-то вільнообрана організація.

Без сумніву, цей протест базувався не на самому небажанні приймати 
участь у воєнних подіях, а ще й на недовір’ю до уряду — чи не буде корогву 
повернуто в постійний військовий загін. Тим більше, що й у наказі магі
страту (початок грудня 1806 р.), що мав заспокоїти міщан, не згадувалося 
про основну повинність корогви реєстрової — захищати м. Київ, а зазна
чено було в загальній формі, що «сіе внутреннее ополченіе или милиція 
учреждается единственно на защиту православной вѣры и отечества», а до 
того не відкидалася можливість, що корогву буде послано за межі Київа х). 
Щоб заохотити мирно настроєних міщан утворити цю корогву, додавали 
найріжноманітніші роз’яснення та обіцянки; цехи мусіли зібрати всіх це. 
хових, прочитати їм цей наказ і «внушить» все, що там говорилося. «Мѣры 
принимаются не оттого чтобы французскіе войска были близко къ границѣ, 
а какъ мѣры предосторожности»; ця міліція буда тимчасова; кожний «на 
кого падетъ жребій * 2) на волѣ можетъ быть въ одѣяніи какомъ хочетъ и безъ 
бритья головы и бороды» 3).

Нагороди, що обіцяв магістрат, були такі: коли повернуться благопо
лучно додому, — «знакъ», а всім — «безсмертіе и имя защитниковъ отече
ства» 4).

г) «Безъ нужды ихъ съ мѣстъ не тронутъ»—говорилося в наказі.
2) Тут неясно, чи дійсно товаришів мали не обирати, а брати по жеребку, чи це 

тільки метафоричний зворот.
3) Що військове убрання якраз і цікавило міщан, що попали в міліцію, видно 

з наказу магістрату з приводу цієї міліції цехам; цей наказ яскраво малює, як стави
лися товариші реєстрові до своїх повинностів; цехам наказувалося, щоб вони «имѣли 
надъ ними (товаришами) смотрѣніе, чтобы они не шатались праздно, отдавать ихъ май- 
страмъ; а въ тѣ дни когда ученіе должни всѣхъ на лицо доставлять ихъ съ нарочнимъ 
на то мѣсто гдѣ будуть учиться, а затѣмъ снимать съ каждого одѣяніе и хранить по 
цехамъ» (1807 р. 21 лютого).

4) У відомій статті В. Прокоповича «Київська міліція» (Наше Минуле, ч. І, 1918р.) 
як доказ бажання міщан вступати в міліцію наводяться: указ сенату 1796 р., нагороди 
начальству і «высочайшее благоволеніе» (с. 83—84). Ці офіційні документи найскорше 
і єсть подібні нагороди, що ближче начальство випрохувало в Петербурзі по закін
ченню справи. Слова Закревського, наведені там-же, виявляють його особисте вражіння, 
не згадуючи про поводження цехових підчас воєнної небезпеки. На жаль, більш ніяких 
джерел не вказано.
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І нарешті магістрат сподівався, що «всѣ могущія носить оружіе съ ра
достію вступятъ въ ряды» і будуть виявляти «строжайшее повиновеніе» х).

Звичайно, міщанство київське на ці часи не було таке організоване 
й міцне, щоб і далі боротися з урядом, і міліція була утворена.

Такі уривчасті відомості знайшлися в документах Архіву Міщан
ської Управи, що переховується в Центральному Архіві ім. Антоновича 
в Київі.

Можна ще додати ті матеріяльні витрати, що падали на міщанство 
в звязку з реорганізацією корогви. Цехи мусіли «одѣть, снабдить ружьями, 
саблями, лядунками, порохами и пулями» * 2) частину міліції, а саме 213 чо
ловіка. Кожний цех мусів зібрати всю суму на 14 січня 1807 р.,«ибо отря
женный начальникъ будетъ осматривать, за которую (суму) непремѣнно 
исправляется вся амуниція, провіантъ и жалованье (3 карб.) къ 20-му числу». 
На ці витрати кожний цеховий мав дати 2 карб. 10 коп.

г) В наказі не згадується, але сама собою розуміється звичайна пільга товаришів 
реєстрових—вони не платили ніяких податків.

2) Ця повинність поміж цехами розподілялася так: за ордером з управи 12 січня 
1807 р.: кравецький цех мав одягти 16 чол.; кушнірський— 15 чол.; шевський—46; 
ковальський— 17; ткацький—5; іконописний—8; серебряників—3; перепечайський— 19; 
бондарський—14; різницький—13; рибальський—26; крамарський—25; ганчарський—3; 
цилюрницький—2; музицький—1.


