
У К Р А Ї Н С Ь К І  К О Ш І  І і  Л А І О І С Ь К І М  К А Н А Л І .
Написала Е. Радакова.

І.
З царя Петра Великого почалась для України нова доба; з сього 

часу ..вона повинна була жити спільним життем з Росиєю, слу
жити спільним державним інтересам, що до сього часу були чужі 
для неї.

Цар Петро закликав росийську громаду помагати йому в його 
замірах; але громада не обзивалась на сї закликання, не розуміла 
його плянів і ремствовала. Могутна воля Петра не могла зупинити 
ся перед такою перепоною: він ішов по переду громади і силоміць 
примусив її прийняти участь своїм добром і працею в його замірах 
на „спільну користь“. Не кажучи вже про низші верстви громади, 
що мовчки гнулась перед ним, але й своїм близьким, вельможним 
панам цар повинен, був частенько виясняти значінне і користь тієї 
чи иньшої реформи або заходу. Але в його за все був один спосіб 
супроти сього незрозуміння і байдужости. Виповняючи свою укохану 
думку — завести ф л о т , в ін  обернув ся до сього способу — с и л о 
м і ц ь  примусив росийську громаду помагати йому в сїм дїлї. 26 т. 
чоловіка, виряджених з поблизьких міст, працювало на варстатах 
в Воронежу. Духовенство, пани і торгові люди „кумпанствами“ му- 
сїли теж принять участь своїм добром і працею в будові Флоту.1)

Коли після Нарвскої невдачи треба було як найшвидше укрі
пити близші до границі міста (Новгород, Псков та и.), то для сього

Реферат сей читано 1892 р. в Харківськім Історично-філологічнім товаристві. 
х) Див. М. Костомаров „Рус. Исторія въ жизнеописаніяхъ“ т. IV с. 549, 551.
Записки Наук. Тов. ім. Шевченка. __ 1
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були вислані туди не тілько салдати, сьвященники, дяки, але навіть 
і жінки.1)

Нічого й казати про будову Петербурїа, сього „Парадиза“, як 
його називав Петро; 1708 року було послано туди 40 т. чоловік 
робітників і таке ж число другого року; за 1710 —11 рік близько 
15 т., а коли в кінці 1711 року треба було ще 40 т. чоловік, то 
стількох вже не,можна було набрати: багато дворів тілько на па
пері стояло, в дїйсности ж  були порожніми; та за 3 роки знов по- 
требувано було 34 т. душ. Ті хазяїни, що самі не йшли на сю ро
боту, повинні були годувати робітників і постачати їм платню.2) 
Се страшенне напружеине сил тяглось через увесь час царювання 
Петра і викликало багато ремствовань серед підданих, раз тому, що 
вони не розуміли Петрових замірів, а в друге й тому, що жертви 
були вже занадто великі.

Самі північні війни поглинули більш як 100 т. душ безповоротно. 
Та ще з 1699 до 1709 р. посилано робучого та майстрового люду 
на варстати та иньші будови щось близько 17 т. пересічно що 
року.3) ' •

Перепис 1710 р. з невблаганою жорстокостю чисел показав 
урядови, яких надмірних жертв вимагало воно від людности Росиї ; 
показалось; що порівнюючи з переписом 1678 р., число людности 
зменьшилось на х/5 часть, а в декотрих ґубернях зменьшенне се 
досягло 40'У0 4).

В рефераті Ледрана, старшого урядника міністерства справ за
грай., уложенім р. 1726, зібрано багато відомостей про нещасне стано
вище податкової людности Росиї за царювання Петра.5) „Нараховують, 
каже він, що на роботах коло ФортиФІкаций та при копанню Ла- 
дожського та Кронштадського каналів загинуло більш як 15Ó т. се
лян та більш як 500 т. на війні і в ф л о т і . Наслідком сього на про- 
вінциї людність мужеська рідша, і перевагу складають жінки і діти 
своєю більшістю. Не маючи спроможноети заплатити зажаданої з них 
дани, богато родин покидують свої хати та тікають в иньші провінції

0  ibd. стор. 572, а также Милюкова „ Государственное Хозяйство при Петрѣ I а 
стор. 149, 344, 344.

2) ibd. стор. 609, 625 і Милюкова „Госуд. Хоз. въ Россіи при Петрѣ. I стор. 
440, 453, 508 1710—Ч  р . ; в канцеляриї до справ мінських збирано що року більш 
як 2 0 0  т. рублів.

3) Милюков стор. 177, 270, 271 
*) ibd..
б) Сборникъ Русскаго Историческаго Общества т. 40, стор. 426 і далї. "
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або криють ся по лїсах. Вони переходять, як тільки найдеть ся спро
мога, в иньше підданьство; в саму Польщу, каже Ледран, перейшло 
більше 60 т. родин. До гнету савіих поборів грішиш, продуктами 
і людьми треба додати ще й страшну захланність тодішнього уряд- 
ництва, надужитя иоборцїв. Цїла ґрупа „вельвюж“ набиває собі 
кишенї на рахунок підданих кляс, як показало слідство 1715 р. 
Меншиков, Брюс, Апраксин, Ситсвін, Волхонский, Лопухин і ще 
богато не меньш голосних імен, оказались замішаними в нечистих 
ділах.1)

Усе те разові і привело Росию до того стану, який виявила 
перепись 1710 р. Нарід виявляв свій протест надмірним для нього 
побораві звичайної своїві способові — утікав.

Одначе, уряд не спинив ся і після сієї переписи: його полі
тика не зміняєть ся.

Привіушуючи до таких жертв росийську гровіаду, Петро не вііг 
обвшнути і України. Між тивт, не всгіівши ще поправити ся і скрі
пити ся по страшенних розрухах XVII віку, Україна і в ХУДІ віцї 
віусїла бути то полеві війн, то стражницею від нападів південних 
ворогів/а войовничі поривання Петра на далекий полудневий схід 
(„по стезї Олександра Македонського“) вивіагали від неї все нових 
та нових жертв. Особливо важким тягареві лягла ся доба на 
українських козаків. Петро не увіів шанувати козацькі права і воль
ности, він дивив ся на козаків, просто як на силу, гідну для до
брого ужитку на державні мети і „ і н т е р е с и “.

І він перший з’увіів широко використати сю силу. Коли того 
став вивіагати „інтерес“, він перший не рахуючись нї з якивіи иун- 
ктавш увюв узброїв „вільних“ козаків замісць рушниць рискалявіи 
та заступавш і погнав їх будувати кріпости та копати канали. Ко
заків не питали, чи хочуть вони йти на роботу за ту чи иньшу за
плату. Се була не наємна, а привіусова робота.

Тисячі козаків копали канал вііж Донові та Волгою2 3). ІІезаба- 
рові треба було копати Ладожський канал і знов козаків погнали 
за тисячі верстов, під страхові прилюдної кари батогавіи за непослух 
або втікачку.

2) Див. Сб. Р. її. О. т. 40 ст. 457.
3) Див. Черниговская лѣтопись (вид. Київ. Старины) ст. 99; Крат. Описаніе 

Малой Россіи ст. 303; Ригельмаиа „Лѣтописное пов. о Малой Россіи ст. 113; Б. Ка- 
менський т. II 1716 р. ст. 47, 48.
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В сїм начерку ми й хочемо зупинити ся докладнїйше на істориї 
сього канала, бо його спорудженне коштовало найбільшого напру
ження не лише росийських, а й українських сил та, як далї поба
чимо, і величезних жертв.

II.

Коли 1720 р. уряд порішив збільшити число робітників, заня- 
тих копаннем Ладожського каналу, щоб покінчити його в сїм роцї, 
він звернув ся і на Україну за запомогою в людях.1)

17-го грудня 1720 р. гетьман Скоропадський відібрав від царя 
Петра наказ, щоб на початку 1721 року вислано було 10 т. коза
ків для копання Ладожского каналу (не лїчучи кухарів і обозних 
людей). По тому росказу козаки виступили в перших числах лю
того 1721 р. В сьому п е р ш о м у  походї на Ладогу, старшинами 
були: Павло Полуботок, тодї ще чернигівській полковник, генераль
ний хорунжий Ів. Сулима і лубенский полковник О. Маркович. Не 
дійшовши до Вишнього Волочка (губ. Тверська) Сулима вмер і його 
заступив Чорниш.2)

В далеку і тяжку дорогу виступили козаки. Але не кажучи 
вже за далеч, і самий час виходу вибрано було дуже нещасливо. 
З дня на день сподівались, що почнеть ся весняне бездорожже, а за 
козаками тягнув ся обоз з харчами, рискалями та пашею для ко
ней. На довго йшли козаки з дому, тож треба було набирати з со
бою багато і одежи і харчу. Найліпшою характеристикою усіх при
год, що зазнали козаки за часів сїеї подорожи, а також і при по
вороті, може бути для нас тогочасний документ: описує сю иодїю 
кременчуцький сотник Иляшенко, і хоча він розказує тілько за 
свою кременчуцьку сотню, але про теж його оновіданнє може бути 
для нас доброю ілюстрациєю сього нещасного „ м а р ш у “ до Ладоги 
й назад.3)

г) Див. Сб. Р. И. О. т. 40 ст. 209, депеша Лави* до аббата Дюбуа, 22 груд. 
1720 р . : Росказують, ніби 15 т. чоловіка, що працюють при копаню давно вже по
чатого, для обходу небезпечного Ладожського озеря, каналу*, зміцнить ся 20 т. робіт
ників, щоби скінчити канал за сею помогою.

2) Див. Чернигівська лїтопись ст. 99; Ригельман ст. 115—116; Я. Марнович 
„Дневныя записки“ вид. К. Старини, р. 1721; Марковичъ „Исторія М. Россіи т. II 
ст. 556; Бантиш Каменський т. II ст. 59.

3) Див. Харьківський Історичний Архив, Акти . Малоросийської колегії N 1637 
(в' тексті ми наводимо зміст, а оригінал подаємо в додатку).
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„Поки ми йшли через міста українську пише сотник, то нас 
скрізь пускали на ночівлю в великі морози, волам і коням нашим 
давали сїна й соловій. Але так було тілько до Сївска; від Сївска 
вже почалась велика нужда і для нас і для нашої худоби. Нас ні
куди не пускали на ночівлю; сїна*ж і соловій не тілько иїде було 
взяти (як людяві служебнивт в походї) але навіть і купити за зви
чайну цїну не вюжна було: з нас правили подвійну цїну за сїно; 
вій привіушені були ночувать на вулицях в великі вюрози без при
тулку. Конї і воли поохлявали без корвіу. Але поки ще не збігли 
гроші, що взяли з дому, то хоч і за дорогу цїну, а все таки можна 
було купувати . пашу, коли-ж грошей, що взяли з довіу, не стало, 
і нї защо було його купити, худоба почала гинути. ІІо дорозї до 
Говіля довелось іти пішки глибокивш снїгавш, а харч, взятий з довіу 
нести на плечах, щоб полекшити підводи; приходилось повіагать 
і обозови — тягнуть його шлеями, разові з хворивш. Так вш біду
вали до савтої Калуги. Від Калуги стало наві трохи лекше і худобі 
нашій, якої лишилось вже дуже мало: до нас приставлено було 
драгунів від графа Кантакузена і вони знаходили каві кватири для 
ночівлі*. Так було до самого Новгороду, а відтїль вже незабарові 
прийшли й до каналу. Скоро стали до роботи, козаки раз від да
лекої подорожи і негоди, а вдруге, що не віалй чиві живити ся, по
тративши всі гроші в дорозї, тепер почали хорувати, одні повіерли, 
нньші позоставались хоривш.

При повороті*, ідучи від канала велккоросийськивіи городавш, 
щоб як небудь дістати ся до довіу, довелось продавати за безцїн 
одежу, рушницї, конї. Так один 3 дні не їв, бо нї в кого не ви
просив, і віусїв продати в Калузі рушницю цїною 6 кіп за таляр. 
F  другого з гіятьма товаришами був кінь, ціною 6 кіп, і той здох 
„з нужди“ і т. и. От така то була ся подорож за тисячу верстов — 
без корму для худоби і коней, назад — надголодь для козаків, звіу- 
чених важкою і не звиклою для них роботою.

Але ще гірше бідували козаки пів року на „канальній“ роботі*. 
Нездоровий клївіат, злий харч і тяжка праця зробили те, що з де
сятьох тисяч козаків за сей час згинуло близько 3 тисяч.1) Б. Ка- 
віенський знайшов в Колежськім Архиві відовюсть, що за сей перший 
ладожський похід повіерло 2460 душ, окріві 24.4 душ, що зостались 
в шпиталях, не лїчучи ще двох полків — Миргородського та Старо* 
дубського, про яких не було відовюсти2). Такиві робові загальне

0  Див. Київська Старина 1890 ст. 99.
2) Бантиш Каменський т.Л І ст. 59.
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число померлих всїх козаків становить 30% смертельности. Така 
страшенна смертельність повинна була звернути на себе увагу укра
їнської старшини, і коли року 1722 Петро знову зажадав ще 10 т. 
козаків на ту ж роботу, то старшина обернулась до сенату з таким 
проханневі: 1) Щоб козакам дали в Вишнїм Волочку або в иньшім 
місті* байдаки для харчу. 2) Щоб для самих козаків додано було 
байдаки та лоцманів від В. Новгорода, але „без найму“, і щоб там 
їм дозволено було відпочити. 3) Щоб в Новгороді’ видали їм корму 
для коней, аби годувати їх, доки не буде паші, а коли будуть на 
роботї, то щоб конї паслись вкупі з обивательськими, а на останку 
старшина прохала, щоб всїх українських козаків ставлено на ро
ботї вкупі, а не нарізно.1)

Такий новий численний виклик козаків не міг не обтяжати Укра
їни. А ще рівночасно з сим другі 10 т. мусїли йти в похід до Царицина. 
Саму ж  Україну знесилювало перебуваннє там московського війська. 
До сього часу на Україні харч для війська постачав ся за гроші. 
Але в дїйсности, завдяки нерішучости Скоропадського було инакше : 
„консиетенти“ (московське війско на постою) невідступно вимагали 
тепер харчу і до того без ніякої заплати. До характеристики відно
син віожуть послужити „пункти“ подані Петрови Скоропадськиві; 
от що було в тих „пунктах“ : „За 13 літ стаций і переходів вели- 
коросийських війск, Україна збідніла людьвш й статкові. Яко раб 
вюлю вкупі зо усївіа Українцявш ослобонити її від сих стаций. Число 
козаків і посполитих сильно звіеншилось і козаки не можуть разові 
нести служби свого стану й годувати драгунів. Тепер до Ладоги 
й до Царицина вийшло 20 т. козаків, а двори їх не увільнені від 
драгунського постою. Опріч всего сього, скрізь по всій державі по
дорожні платять „прогони“ за підводи; на Українї-ж здебільша бе
руть силовііць і нічого не платять“.2)

Ш.

При таких обставинах дуже тяжко було знову вислати 10 т. до 
Ладоги, а тим часом все таки збори в дорогу йшли поспішно. Знати, 
що козаків до канальної роботи спершу покликано ще далеко більше. 
Ханенко пише в своїх Записках, що 8 лютого прийшов з колегії на
каз, що до Ладоги вже лише 10 тис. треба, а иньших — теж 10 тис.

L) Див. Діарушъ Н. Хапенка 1722 р. 11 марта.
2) Ibidem 1722 р. квітень.
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до Царицину. Старшим над канальною командою настановлено 
було полтавского полковника Івана Чорняка, а при ньому В. Тамару 
і иньших. Іван Чорняк жваво заходив ся коло зборів в дорогу; він 
на першім тиждню посту виступив з своїм полком з Полтави і йшов 
вже великим шляхом до Калуги. Йому зроблено докір, що поспі
шив ся і не діждав нового наказу; зайвих козаків свого полтав
ського полку звелено вернути до дому та прилучивши до них ще 300 
чолов. Полтавців, послати в похід до Царицина, самому ж Чорня- 
кови лишити при собі тільки тисячу козаків свого полку.1)

Тим часом з сенату наспіла відповідь на проханне старшин 
про полекшу для козаків в сїм тяжкім походї; але вона не задо
вольняла всіх пунктів. Козакам вільно було відпочити під час не
годи там, де лучить ся їх приетанок, обіцяно дати їм харч, але з умо
вою, щоб все, що „ изживу ть“, було звернено з київських магазинів; 
призначено видати 2 т. рублїв на рахунок канальної роботи для 
найму байдаків і лоцманів в Новгороді*. Але тілько в кінцї цьвітня 
Чорнякови післано сей сенатский наказ, а також і інструкцию від 
старшини — дбати про свою команду, щоб козаки не мали таких 
клопотів в дорозі і на роботі, як торік 2).

Одначе еї перестереження і деяке піклуванне про долю коза
ків не мали очевидячки важних наслідків. Правда, ми не знаємо 
запевне, скілько їх померло сього разу, але про теж відомо, що за 
перший похід з Гадяцкого полку послано 1184 душі, а не вер
нулось — 401 (або — 33%), а за другий похід з посланих тогож 
полку 1400 душ — не вернулось 338 (або 2 4 % )3) ; ріжниця 
отже є, але дуже не велика і може бути зачислена на припад- 
ковість.

Але з того, що писав Чорняк, видно, що сей 2-ий похід був 
такий-же страшенно тяжкий для козаків, як і перший. Дїло було 
в серпню, коли козаки під проводом Чорняка розпочали канальну 
роботу. От що писав Ч орняк:4) Прибули ми до Ладоги в перших 
числах червня, але не могли зараз стати до земляної роботи, бо 
в каналї була велика повінь; одначе козаки даремно не сидїли, не 
лінувались : що дня то гатили струмки, що текли з болот в канал,

х) Ibidem марта 12.
2) Ibidem.
3) К. Ст. 1884, X: „Спѣцификація полку Гадяцкого“, подав Д. Вагалїй.
4) К. Ст. 1884, V : поясненне полк. Чорняка в справі роботи козаків на 

«Надожськім каналї; ми подаємо тут зміст cero цікавого документа; Чорняк писав сю 
записку, щоб виправити себе й козаків від закидів неробства та непорядносте.
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то перегачували самий канал, то направляли ті струмки, що мусїли 
текти в нього; возили пісок, копали рови, щоб витягнути воду з ка
нала, переносили на своїх плечах за-кілька верстов хмиз, дошки, 
палі. Коли-ж випустили з к.аналу всю воду і можна було почати 
земляну роботу, то козаки викопали посеред усего каналу рів 1 ар
шин глибоко і сажінь вширшки, що б спускати воду. Повиносили 
з нього землю, вичистили як слїд, хотіли вже взятись за самий ка
нал, але полковник Вітвер звелів одному з унтер-ОФІцерів для проби 
розібрати вгорі канала одну греблю. Се було 9-го червня. Коли-ж 
побачив, що канал знов набрав ся водою, то звелів козакам знову 
загатить сю греблю. Козаки працювали над нею з полудня всю ніч, 
бо вода її дуже розмила. З 9 до 18 червня довелось знову випус
кати воду з каналу, і через се нової роботи в каналі не можна 
було робити. Але козаки і тоді дурно не сиділи: одні готували дерево, 
справляли та гатили греблі, иньші тим часом по кілька разів хо
дили за 10 верстов до доставника за колесми, тачками. Все се до
водилось переносити на плечах, бо хоча й було призначено на полк 
по 15 коней скарбових, але вони були такі замучені та худі, що 
й порожні вози ледві-ледві тягли.

Коли вода в каналі почала спадати, знов довелось розчистити 
рів посеред каналу, бо єго занесло піском і мулом. 19-го червня 
козаки в другий раз взялись до земляної роботи. Взялись щиро, 
хотіли швидче скінчить свій пай роботи, щоб не захопити осени 
і скоріще вернутись до дому. Робили не тілько за себе, а й за 
слабих і за тих, що вмерли. А два полки — Чернигівський і Старо- 
дубський навіть мусїли наняти на свій кошт бурлаків замість умер
лих та слабих, що не могли кінчити своєї пайки роботи.

23-го червня приїхав генерал-майор Писарев; оглядів нашу 
роботу, звелів каналу більше не копати, а тілько трохи вирівняти 
його й поправити береги. А щоб зміряти канал, звелїв знов напустити 
в нього води; через сю нову повінь (а тут ще й дощі почались) до 
12 липня робота на каналі припинилась. Але за увесь той час, поки 
не спала вода, козаки працювали над палями, хмизом, під доглядом 
старшини та унтер-ОФІцерів; . иньші взяли від драгунів дві машини, 
щоб витягати з каналу воду. Кілька сот козаків, з великою напру
гою ледве перенесли їх на своїх плечах. А тут ще довелось з обох 
боків канала викопати рови на пів верстви, в сажінь ширини і на 
„пів стоя“ глибини, аби одвести воду, що бігла з озер в канал“.

Подаючи все се до відомости сенату, Чорняк просить оглянути 
роботу козаків. Він каже, що козаки вже порівнялись роботою з дра
гунами й салдатами і перегнали нанятих бурлаків, хоч сі за свою
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роботу беруть гроші. Далї Чорняк пише: Одно тілько засмучує 
і мучить мене, що козаки що дня все більше слабують і поми
рають від тяжкої хороби. Одначе, не вважаючи на таку пригоду 
бідних козаків, настановлені від Леонтєва офіцери немилосердно 
бють їх на роботі кіями, хоча козаки працюють не тільки в день 
і в ночи, а і в неділю і в сьвято. І я, боячись щоб як торік не за
напастить тут козаків, бо з них торік хіба третина вернулась до 
дому, прошу уклінно сенат не дати пропасти моїм козакам на сій 
„канальній“ роботі. Прошу не переносити їх на нову роботу, (як 
хоче зробить Вітвер) і не тримати їх до глибокої осени і слоти, 
а пустити до дому в перших днях вересня. Тоді ще лекше буде 
перевозить слабих, та й здоровим лекше буде, бо їм усім доведетъ 
ся йти пішки. З слабими і тепер не знаю, що робити і куди їх по
діти, бо їх дуже багато; скільки разів прохав, щоб прислали ліка
рів з лїками, але їх не присилають. Далї Чорняк нагадує про пла
тню козакам за їх тяжку роботу. Заплату було обіцяно, але козаки 
її не діставали та ще в додаток з сїєї заплати хотіли були вивер
нути залеглість за р. 1721. Не звісно, чи заплачено козакам чи нї, 
а звісно добре, що й за сей 2-ий похід вони набідувались не менче, 
як за, 1-ий.

IV.

Але на сьому діло не стало: на початку 1723 року знов при
слано наказ вислати до Ладоги пять т. козаків щоб кінчали канал. 
Старшим над сїєю командою настановлено гадяцького полковника 
М. Милорадовича, що повинен був виступить 1 цьвітня. На пів до
роги козаки мусїли мати свій власний харч, а далї обіцяно їм ви: 
давати з магазинів. Так заспокоював козаків Меньшиков *).

Старшина хапала ся зібрати козаків; але дїло не ладилось, 
бо рівночасно з сим треба було вирядити 10 т. козаків у Терський 
похід,2) окрім того на Україні „постоєм“ стояли вісім драгунських 
полків та мекденбургський. Командирі сих полків завше вимагали від 
козаків, аби рівняли дороги та підправляли мійські кріиости. Старшина 
кілька разів писала до Шереметєва, що мійські роботи зупиняють

0  Харківський Історичний Архив Акти Малоросийської Колегії N 8539
2) Въ томъ же 1723 г. з весни другимъ разомъ 10 т. войска малорос.- с ко

мандиромъ А. Марковичемъ, полк. Луб., на Сулакъ пошли и тамъ на той рекѣ пло
тину здѣлали, фортецу укрѣпили — див. „Краткое Описаніе Малороссіи“ 303. -

Записки Наук. Тов. ім. Шевченка. .
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подорож козаків на канал *). Чорнуський сотник писав, що капітан 
Карабдїн вимагав вислання I і/, т. душ для мінських робіт, і коли 
сотник не задовольнив його вимоги, то прислав до його дому 25 
драгунів для змушення (ibid). -Між тим висилка таки йшла своєю 
чергою і уряд вимагав виконання наказу. Прикладом того, як тяжко 
було на сей раз зібрати потрібне число козаків може бути такий 
Факт: лохвицький сотник писав старшині, що за „убожеством“ він 
не міг швидко вислати козаків, тай тих зібрав тілько, лякаючи 
увязненнєм 2)

В останніх днях квітня наказано було до Ладоги не йти, 
вернути вже посланих і готувати ся до походу з Ґолїциним3). 
Тодї-ж II. Полуботок подав цареви супліку, де писав,4) що два 
Ладожські та Дербентський походи цілком з’убожили козаків, вони 
позбулись коний, добра, здоровля, а декотрі навіть .життя. Тепер-же 
знову звелено вирядити в Терський похід 10 т. і в Ладожській 5 т. 
В Терський похід козаки вже зібрані, а для Ладожського нема 
звідки взяти, хіба тілько тих, що наготовлені супроти татарських 
нападів. Окрім того козакам треба виживити 8 драгунських полків 
та мекленбурський корпус.“

Все се досить виразно малює нам тодішнє невідрадне стано
вище козаків.

• 1723 р. Пісарев, що управляв будовою Ладожського каналу, 
був обвинувачений в крадїжи державних грошей, призначених на сю 
будову. „ШаФІров, писав Кампредон 29 січня 1723 р. до кардинала 
Дюбуа, викладає і подає докази на се, що по загальній думці Пі
сарев обікрав царя більш як на 800 т. рублів“.5)

Сей Пісарев дістав за се дімісию зі всіх урядів, йому відо
брано всі права і майно і навсе засуджено в салдати.6)

Після Пісарева будовою Ладожського каналу управляв Мі- 
нїх; 1724 р. зажадав він на р. 1725 висилки 24 тисяч чоловіка, щоби 
покінчити роботу.

З присланої в 1725 р. відомости видко, що при сій роботі було 
18 т. чол. „із полевих і московських їарнїзонних полків“.7)

х) Див. „Дневныя Записки“ Я. Марковича, ст. 13. 14, 15.
2) Ibd. стор. 27.
3) Див. Харьк. Іст. Архив N 8539.
4) Див. „П. Полуботокъ“ Київ. Ст. 1890. XII стор. 531
5) Див. Со. Р. И. О т. 49 ст. 293.
6) ibd. ст. 299.
7) Див. Сб. Р. И. О. т. 63 ст. 26 і т. д.



У К РА ЇН С ЬК І КОЗАКИ  Н А ЛАДОЖ СЬКІМ  К А Н А Л І 11

На 1726 р. Мінїх зажадав ще 25 тисяч душ, щоби довершити 
найважяїйші роботи. На се жадане визначено вписати сї 25 т. з ар- 
віейських полків.

На останку, коли і в 1726 році канал все таки готовий не був, 
і Мінїх запитував, яким способом доводити до кінця сю роботу, 
виданий був указ із Найвисшої Тайної Ради — кінчати її самими 
тільки „вільними“ (с. е. наемниками).

Не обійшлось звичайно без протестів з боку самого козацтва, 
але сї протести виявлялись лише численною втікачкою козаків з по
ходу, і уряд, щоб спинити її, став вживати тяжких кар проти вті
качів : їх ловили, били прилюдно батогами, і знов відпроваджували 
на роботу. Старшина була теж не вдоволена з сих робіт, бо і їй 
приходилось разом з козаками нести всі сї тягари. Козаки і стар
шина вважали таке уживаннє воєнної сили, „вільних“ козаків без
правним, противним всім умовам: ся служба не відповідала їх 
стану, була зневагою для них, — і на примус до такої служби 
вони дивились просто як на ламанне привилеїв України. Такий 
погляд виявив ся багато років пізнїйше в „наказах“ українських 
козаків. Досить типовим заступником сього погляду являєть ся 
й автор „Істориї Русів“. Ось що читаєм ми у нього: „Загальну піві- 
сту над Українцями перевів Меншиков, пославши силу війська з ве
ликим числом старшини до каналів та лїний біля Ладоги, Сулака 
та Астрахани, іцо він повигадував, і там від каторжно-тяжких робіт 
та недобрих харчів тисячі їх погнили і перемерли, а за повторен
ной! сих робіт за кілька літ загинуло і все організоване військо ко
зацьке. Тих же молодих козаків, що заступили їх місце було за
лишено без ніякого догляду, занедбано й усунено майже від вой- 
ськових справ.1) Типовий тут погляд, що уживаннє козаків до тяжких 
робіт вважав лихим замислом, підступом на козаків. З сього погляду 
анальоїічним являєть ся лист Орлика до Запорожців; хоч писаний він 
1734 р., але зачіпає туж саму справу. От що він писав: Бажаючи 
не тільки знесилити, але й занапастити військо запорожське горо- 
дове, Москва знайшла для сього спосіб: копане якогось каналу 
в далекій своїй стороні та будову кріпостей в Персні. І спровадивши 
наказами своїми в такі далекі міста тисячі козаків, одних загубила 
тяжкими та незвичними роботами, других голодові, третих потруїла 
гниливі та пріливі борошнові, перевіішанивт з вапнові та ящіркавіи. 
Сподїваюсь, що ніхто, навіть вороги вюї не вюжуть закинути віенї *)

*) Исторія Русовъ ст. 222.
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брехню, бо се відомо всему сьвітовн. Тай між вами єсть багато та
ких, що зацїлили від катування московського, а на свої очі бачили 
все те, про що я тепер пишу“.1)

Автори наведених уступів помилялись тілько в погляді на лихий 
замір „Москви“ — забуваючи, що „Москва“ занапащала й свої вій
ська, і що разові з козакавш і на Ладозї і в Персиї працювали 
й салдати й драгуни. Щ о-ж до всього иньшого, то запевне вюжна 
сказати, що сї автори писали сущу правду.

Здаєть ся, не було жадної більш меньш визначної епохи в жит
тю українського народу, що не вилилась-би в народній піснї. Вжи- 
ваннє козаків на такі тяжкі і, як вони думали савіі, не відповідні 
їх стану роботи, та сила жертв і втрат, що були сполучені з сиві — 
були справді такою визначною появою в життю козацтва (а пізнїйше — 
і всього українського народу), що віусїла відбити ся в його пісневій 
лїтературі. З сїеї епохи ми маємо багато пісень, але щоб не ухи- 
лять ся далеко від самої річи, увіістивю тут лише одну, що доти- 
чить копання каналу. В козаків одібрано рушницї, їх закуто в кай
дани і з лопатавш в руках вони повинні йти копати канави.

Ой дали хлопцяві широкі лопати 
Та послали хлопця вюлодого 
Та канави копати.

Далї віалюєть ся тяжка доля і журба козака:
Ой летїв ворон та із чужих сторон,
Та летючи кряче,
Ой сидить хлопець та над канавою 
Та жалісно плаче 
Ой летїв ворон та із чужих сторон 
Та летючи в гору крикнув,
Ще-ж бо я хлопець, хлопець вюлоденький 
Ой тутечки не привикнув.“

Доля козака порівнюєть ся з татарською неволею, він просить 
батька викупити його з сїеї неволї: •

„Ой продай же, тату, та вороні ковї,
„Та викупи мене, хлопця молодого,
„Із тевіної неволї.“

Але батько не хоче продавати коней і викупати сина. 2

2) Київ. Стар. 1882, IV ст. 113. 
2) ibd. ст. 261.
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V.

Ми вже згадували, що рівночасно з копанєві Ладожського ка
налу, Петро наміряв ще розширити границі росийської держави 
на далекім південно-східнім теренї перських ировінций.

. ГІохід сей, легкий з погляду стратегічного, показав ся дуже 
тяжкиві і згубнивт в наслідок декотрих иньших обставин. Богато 
війська згинуло від різних хороб, від перемученя, від недостачи 
поживи.

З самого початку походу, 1722 р. судна, на яких виправлений 
був провянт в Астрахань і далї, показались так погані, що два 
рази розбивались. 32 судна згинуло. Коиї здихали від недостачи 
корму так, що, як давав звістку в Сенат Петро, в одну ніч здохло 
їх 1700 штук.1)

Заволодівши Дербентом і заложивши кріпоеть сьв. Хреста, Петро 
зіставив там їарнїзони і вертав в Петербург, та сам ледви не 
згинув в часі морського переїзду.2)

В сьому році, коли 10 тис. козаків було вислано, другим ра
зом, на роботи Ладожського каналу, иньші 10 тис., під командою 
Д. Апостола, були вислані на Сулак.5)

1723 р. коли до Ладоги вислано знову 5 т. козаків, на Су- 
лак зажадано було другим разом 10 т. на зміну Д. Апостолу і його 
козакам. 15 лютого вони вирушили туди під командою А. Марковича. 
В той самий час иньші 10 т. козаків з Д. Апостолові стояли над 
Коломаком під командою М. Голїцина.4)

1724 р. ще 10 тис. козаків під командою М. Милорадовича було 
вислано на зміну.5) -

На останку й 1725 р. вислано було до кріпости сьв. Хреста 
ще 2 тис. козаків з Лизогубом, Горленком, Огроновичем в додаток до 
передтим висланих (в 1724 р.) козаків.6)

х) Д ив . Сб. Р. И. О. т. XI. ст. 497.
2) ibd.
3) Див. Б. Каменський т. II. ст. 63.
4) Тогож року Г. М. Матюшкина вислано в Дербент з 14 т. військом. Див. 

Сб. Р. Ист. Общ. т. XI. ст. 351.
5) 9 лютого 1724 Кампредон писав до Де-Морвиля: на границі Турциї розмі

щено під командою М. Їолїцина коло 60 т. чоловіка 5 25 т. тепер в Персні під ко
мандою Матюшкина, 17 т. на Ладожськім каналі під командою Мінїха •— усього 
118 т. чоловіка. Див. Сб. Р. И. О. т. 52 ст. 159—160.

е) Див. Б. Каменський т. II. ст. 78—80 і Ригельмана Лѣтописное повѣствова
ніе с. 116.
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Доперва 1726 р. залишена була висилка козаків до кріиости 
сьв. Хреста і замінено трирублевим податком за кождого козака, 
що перед тим висилано:1)

„З українських козаків, яких уживано більш до городової ро
боти, більше не посилати, бо користи з них мало, а тілько богато 
з них від тяжкого тамошнього воздуху і нужди умирають“. За гроші, 
що рішено взяти з козаків замісць висилки, мали найняти робітників.

Дійсно, з доносення сената в Верховний Т. Оовіт видно, які 
біди терпіли козаки в тому походї і як богато гинуло їх від незви
чайної їм і тяжкої роботи та нездорового климату.

Так з 10 т. віддїлу, що 1725 р. прийшов до кріиости сьв. 
Хреста, на Сулак, як доносив в Сенат А. Маркович „від цинготної 
й иньшої • тяжкої хороби упало і було убитих всього 5183 чол., 
ще в Астрахань вислано хорих 874 чол., на Чотирьох Буграх 
зіставлено хорих 87.“ По тому при кріпости сьв. Хреста оставало ся 
046 чол., і сї від давнавже „не мають одежі, обуви і иньших річий 
„харчевих“ крім, роздаваного хлїба.“ Маркович просить пустити 
його з тими нужденними останками його віддїлу до дому.2)

Далї, з 5 тис. віддїлу, висланого 1725 р. з Милорадови- 
чем, вже в Астрахани показало ся при численю тільки’4230 д. Вони 
вернули ся по домах аж в 1726 р., всього числові 895 душ.3)

бропкін, що був нїби головним шєфом над сими командами, 
писав що всі козаки „кіньвш дуже слабо стоять“, що від них годї 
сподіватись „кінної служби“, вони ослабли. На наказ виступати 
в похід з тою ковтандою по першовіу жаданню Рувіянцева, Ѳропкин 
писав, що після всіх трудів походної і караульної служби богато 
коней пало, „і вся вюя нерегулярна ковіанда в дїйстности не істнуе: 
по перше — безкінна, по друге '— уживаеть ся до роботи; і тепер 
ніякого діяльного кроку против неприятеля з нею не вюжна зробити, 
а коли й коні всі були в цїлости, то ся вюя нереїулярна ковіанда 
против неприятеля без регулярної і тисячкою против ста стояти не 
буде... і коли тут роботи городові і греблї покінчать ся, то вся вюя 
ковіанда дарвю буде провіянт їсти.“ 4)

Правда, не самі тільки козаки збувались житя і віайна в сївї по
ходї. Вже 1723 р., себ то рік після початку походу, завойованне Дер-

х) Б. Каменський стор. 81, Ригельман стор. 121, Харківський Історичний Ар« 
хив, Акти Малоросийської Колеїії N 867.

2) Див. Сб. Р. И. О. т. 55 ст. 149, 150. .
- 3) ibd. ст. 150-180 .

4) Див. Сб. Р. И. О. т. 55 ст. 184.
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бенту і кріп. сьв. Хреста коштовало державі 15 тис. коний, 4 т. 
реґулярного війська, не числячи далеко більше козаків, і мілїони 
рублів.1) Один, Перс говорив Кавіпредону, Французькому послу при 
ІІетербурському дворі, що чужосторонцї зовсїм не можуть жити 
в Гилянї в наслідок клївіатичних обставин, за-для чого „ціла та
мошня мужеська людність ослаблена, і лише жінки заходять ся 
коло рису (рижу) та шовкових червів.2)

От що писав прилуцький полковник Галаган в Війс. Ієн. кан- 
целярию, що жадала від него звістки, скільки умерло козаків в по
ходах Ладожськім і Терковськім, скільки позіставалось в дорозі 
хорих і ослаблених : '

„Вертаючи ся з минулого Терковського походу, ми зіставили 
в кріпости при ріці Агтрахани 196 чол., 160 хорих в станиці Кур- 
дюковій, а в Астрахани 213 хорих. На морю утонуло 41 чол. Так 
що, поки дійшли вій до Астрахани, увіерло 350 чол. Коли-ж добрали 
ся до Царицина, то таві (також з Донських і Слободських сотень) 
дуже багато віусїло зістатись з причини сильних хороб. Та скільки 
і де їх зістало ся, про се звістки невта, бо сотні йшли не всі 
разом, а тільки сі, що вюгли, волочучи ся от аби-як. І коли числили, 
то раховали лишень тих, що були присутні, а не тих, що були від
стали. Т і, що відставали, часові знову доганяли полк, і коли 
вюгли йшли, а не вюгли — знову зіставили ся відотхнути, а богато 
й увшрало там, де зустрічали їх хороба і свхерть. І коли-б хто на
віть і захотів взяти таких і підвезти, то се було неможливо, бо 
козаки савіі не мали чивт їхати : часть коней було взято в армію, 
иньші пропадають від шкідливої трави, так що вій на-силу добрались 
до України на волах. Добравшись туди, вій зараз казали тиві, 
у кого були в сім поході брати, сини або рідня, їхати туди, де вони 
нозіставались. Так що одних вернули, иньші, наколи вже померли 
— то померли, а багато козаків і до сього часу не повернуло.

Що до Яадожського каналу, то з 411 козаків прилуцького 
полка, що ходили туди війнувшого 1721 р , вернулось 316, а по- 
віерло 95 “.3)

Після всього висіле згаданого, певно не покажеть ся побіль
шеною сувіна картина, нарисована авторові „Історій Русі в“ про сей

х) X. І. А., А. М. К. N. 10425.
2) Сб. Р. И. О. т. XI. ст. 526.
8) Див. Харківський Істор. Архив, Акти М. К. N 30782.
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нещасливий похід. Розказуючи про те, що похід сей був дуже лег
шій „що-до воєнних дїл£С, він каже, що він показав ся погубним 
і тяжким „е причини положеня тамошньої землі, її гір і скал, 
а найбільш з причини сухого (?) й горячого климату... війська вертались 
звідти в дуже тяжкім станї, без коней і провянту, з видом зісхлнм 
і подібним до єгипетських мумій, і богато більша часть їх перемерла 
й розгубила ся в скалах і провалях гірських“.1)

Відгомін про бідуванє в сїм походї і про ужите козаків для 
копаня там каналів також стрічають ся в нашій народній поезиї.

Ось як представляєть ся Сулацький похід і стоянє на р. Синюсі:

~ Ой понад річкою" понад Синюхою 
Та терни погоріли —
Гей вже-ж наші, наші сїромахи 
Без харчів помарніли.
Ой понад річкою, понад Синюхою,
Та зацьвили ожини —
„Гей подай, батьку,
Подай переміну.“

Ой не моя воля, та милії брати,
Переміну давати,
Гей просіть собі в пана воєводи 
Та дорожшої плати!

Ой обізвав ся козак молоденький 
Воєводі за плату:
Ой набили на ноги кайдани 
Дали в руку лопату —

Ой послали на вишню роботу 
Та канави копати... і т. д.2)

В ряді иньших, більше зложених причин, такі зневажні відно^ 
сини до козаків, безнастанне уживане їх на різні роботи, походи, 
не могли не відозватись згубно на їх станї економічнім. Вони ни
щили ї х ; козаки бідніли, меньшали числом і все в меньшій та мень
шій мірі могли повнити козацьку службу.

Ми наводили висше письмо 0,рлика до Запорожців і погляди 
автора Історій Русів на се вживаннє, незаконне на їх думку; а те
пер послухаєм, як дивили ся на се дїло чужосторонцї.

2) Исторія Русовъ ст. 227;
2) Драгоманов „П олїтичііі пісіії“ .



У К Р А ЇН С Ь К І КОЗАКИ  Н А  ЛАДОЖ СЬКІМ  КАН АЛ І 17

В мемориялї Ледрана „про доходи царського скарбу“ розка- 
зуеть ся межи иньшим: „Цар має зі своїх підданих иньші вигоди, 
не меньше значні (як грошеві і натуральні податки), що вповнї за
ступають йому готові капітали, бо в Росиї їх уживають на те, на іцо 
в иньших сторонах треба грошевих капіталів. Сюди належать перед 
всїм т. зв. контрибуції/ с. є. достарченнє людей підданими єго Ц. 
В., особливо козаками і Черкасами“...1) І далї: вони зобовязали ся 
зі своєї сторони (після прилученя) достачати цареви 60 тис. корпус 
кінницї кождого разу, наколи він потрібує.2)

Але тепер, коли цар орїанїзовав свої власні війська реґулярні 
а козаки не приносять такої користи, він у них стараєть ся потиху 
відняти всї їх привілєґії, свободу від всякого роду накладів і по
датків. Він (цар) поставив собі метою не нищачи козаків, ослабити 
Іх. Тепер вони вже не в стані виставити більше ЗО т. кінних... 
в їх стороні* збудовані тепер дві кріпости і розміщена в їарнїзонах 
майже вся росийська кавалєрия. Козаки обовязані також достачати 
безплатно почтових коней всїм особам, що ідуть за паспортами 
і скоро у них збирають ся завести державні шинки, що істнують 
в цїлій державі. Се — зруйнує Україну, якої давнїйша людність 
й без того вже зменьшилась на половину за-для того, що її зму
шували замісь салдат ставити людей на роботи в Петербурзі і на 
Ладожськім озері, де їх дуже багато погинуло“.3)

З легкої руки Петра Великого, що так широко користував ся 
за дурно народною силою за для урядових мет (государственнаго 
інтереса), і иньші його наслїдникн робили теж саме; так велось майже 
через все XVIII столїттє. Навіть і в тих випадках, коли за працю 
робітникам платили, все таки се була не вільна, а ц р и м у с о в а  
праця; се була урядова повинність. І з сього погляду вона являєть 
ся характерною рисою державної господарки минулого віку.

Приклади подібного уживаня горожан в публичній роботі на
ходять ся в істориї майже всїх західно-європейських держав і явля
ють ся характеристичними для епохи гіановання натурального госпо
дарства. Але ще більше подібних прикладів можемо найти в істориї 
Сходу, де індивідуальність віддавала ся на жертву не тільки „висо
ким інтересам“, але й капризам своїх володарів.

г) Сб. Р. И. О. т. 40. ст. 449.
2) ibidem.
s) ibd. ст. 450—о2.
Записку Наук. Тов. ім. Шевченка. 2
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Д О Д А Т О К ,

- Вѣдомость сотнѣ Кременчуцкой, колшое число ходило Козаковъ до 
Ладоги па каналную роботу и як много ихъ од нужды померло; много 
теоюЪ) оттуда повернувшися, повставало ся хорихъ и въ якихъ городѣхъ 
великороссійскихъ и яковую имѣютъ утрату въ коняхъ, въ оруоюоюу 
и въ ипихъ рѣчахъ, будучи при великой нуоюдѣ на харчъ} и кто что 
въ себе мѣлъ — продаючи безцѣнне: тое все ниже сего приложеній ре
естръ окажетъ.

Когда рушили з домовъ до Ладоги, было изо віною Гавриловіъ 
Илляшенковгъ, сотниковіъ, товариства сотнѣ Кревіенчуцкой 54. С того 
числа перво повіеръ Денисъ Савтуленко тамже на каналной роботѣ. 
Другой Хв. Левченко померъ, когда повернулисмося къ домавіъ. 
Перво-ж хоривіъ остался Севіенъ Куценко подъ селовіъ Голенище- 
вивіъ. Тот же Севіенъ, при нуждѣ будучи, віѣлъ рушницю цѣною 
чотири рублѣ, а продалъ- за полкопы. Знову теж осталося два хо
рихъ Козаковъ Яцко Воленко и Якимъ Доценко у Ярополци; тот же 
Якивіъ мѣлъ рушницю цѣною 3 копы и онъ при нуждѣ продалъ за 
вусеві шаговъ.

Тутъ теж подъ совѣстію по савтой истинѣ и тое обявляевіъ : 
віного идучи отъ Ладогп къ довіамъ попродалисвю кони безцѣнне, 
будучи при нуждѣ, для чего и тое все нижей сего реестръ ознавіуетъ. 
— Первое віѣлъ сотникъ коня цѣною копъ 20, и онъ при нуждѣ 
продалъ того коня з хомутовіъ и з ковдрою за вусевіъ копъ безъ 
гривны. Тивіко Курка з товариствовіъ віѣли кони 3, цѣною ЗОдсопъ, 
и продали при нуждѣ вси трое за 10 копъ. Мартынъ Поясокъ с то
вариствовіъ савіъ пять мѣли коня цѣною за 6 копъ, и тотъ в нихъ 
здохъ з нужди. Матвѣй Мырилко с товариствовіъ савшятъ віѣли коня 
цѣною за шѣстъ копъ, и тотъ в нихъ здохъ з нужди. Панько Ци- 
ценко віѣлъ коня цѣною 19 копъ и при своей нуждѣ продалъ за 
7 гривенъ. По севіъ боку села Нѣдрова якобы з 3 верстви напали 
насъ явіщики разбоевіъ и отняли у сотника коня из сѣдловіъ и ко
жухъ волчій, покритій зеленою китайкою.

Такъ тежъ и тое истеннѣ обявляевіъ: много оружжа и одежи 
попродалисмо безцѣнне, віѣючи превеликую нужду на харчъ, идучи 
отъ канали городавш великоросскивш, и хто именно що продалъ тое 
значится нижей сего:

Олексій Севіенко чрезъ 3 днѣ не илъ, понеже нѣ в кого не вы
просилъ, и такожъ ради нужди якую втѣлъ ручницю цѣною копъ 
шѣсть, и онъ продалъ у Калузѣ за таляръ. Андрущко Досѣиченкд
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тежъ з голоду — мѣлъ ручницю цѣною пятъ копъ, и онъ продалъ 
въ Вишнюмъ Волочку за полкопы. Грицко Келебсрдяненко мѣлъ 
ручницю цѣною за 10 золотихъ, а при нуждѣ продалъ за копу... 
мѣлъ жупанъ цѣною копъ шѣстъ, а при нуждѣ продалъ за 4 золо
тихъ. Игнатъ Коротенко мѣлъ жупанъ цѣною за 10 золотихъ, а при 
нуждѣ продалъ за полталяра. Иванъ Богомоленко мѣлъ жупанъ 
цѣною 10 копъ, а при нуждѣ продалъ за 3 копи. Иванъ Курка 
мѣлъ жупанъ цѣною за 5 копъ, а при нуждѣ продалъ за чотири 
золотихъ. П ы л и і і ъ  Курка мѣлъ жупанъ цѣною за 5 копъ, а при- 
нуждѣ продалъ за гіолчварти золотого. Яцко Беленко купылъ былъ 
ярвіолку за сѣмъ золотихъ, а при нуждѣ продалъ за копу.

Такъ тѣжъ и тое под совѣстію по самой истиннЬ обявляемъ, 
якую имѣлисмо нужду въ маршу, трахтуючи до Ладоги чрезъ городы 
великороссійскіе.

ГІонеже когда ншлимы городами украинскими, то поволно 
намъ было, где ночлѣгъ приспѣетъ, по господахъ становити ся ради 
зимной поры и тяжкихъ морозовъ; такъ тежъ конемъ и воламъ 
сѣна или соломи для корму не зборонно было взяти; и сіе намъ 
доволствіе тилко до Сивска было; а когда пришлисмо к Сивску, то 
якъ намъ самымъ, такъ тежъ конемъ и волавіъ вашимъ стала ве
ликая нужда таковихъ причинъ, же самыхъ насъ у господи на ночъ 
нѣгде не пускано, а сѣна или соломи для статку нетилко якъ у по
ходѣ людемъ елуживимъ неможно было взяти, але и купыти по 
настоящой цени невозможно было, поневажъ в насъ у двое за пудъ 
сѣна цѣни правятъ, а не такъ якъ промежъ собою продаютъ и ку- 
пуютъ. И того ради мы на крѣпкихъ морозахъ по улицахъ безъ ква- 
тиръ ночуючи, барзе повимерзали, а кони и воли бе-звичайного корму 
весма знемощѣли. Еднакъ же поколъ ставало в насъ взятыхъ з дому 
денегъ, то любо и не по надлежащей цѣнѣ, кормъ конемъ и волавіъ 
своивіъ покупалисвю, то потолъ и статокъ нашъ віаленко держался; 
а когда не стало в насъ довіашнихъ денеіъ и незащб было купыти 
сѣна или соловій, въ тотъ часъ яко конѣ такъ и воли стали зди
хати. Отъ того вревія еще до Говіля навіъ нужда стала, що савіы 
великивіы снѣгавіы пѣши віашіруючи, віногажды весма вивюгалися, 
а правыянтъ, которій вгѣлисвю з довювъ задля самыхъ себе, и товтужъ 
нужновту своевіу статку віусѣлисмо повіагати и шлеявіы тягти; 
и если хто з насъ и занемощѣвъ, то и того тимъ же худивіъ стат- 
ковіъ и самы шлеямы товіужъ статку повіагаючи подвозилисмо; 
которая навіъ и статку нашему нужда была чрез всю Ковіарицкую 
волость до савіой Калуги. А якъ мынули Калугу, то як навіъ коза- 
кавіъ такъ тежъ и статку нашевіу (которого вже в тотъ часъ мало
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осталося) повулнѣше стало, понеже отъ его ііревосходителства его 
млсти господина генерала графа Кантакузына вмѣсто конвуевъ при
ставлений намъ были драгуне, которіе где либо прилутся ночлѣгъ, 
кватири намъ отвожовали ; прі нихже драгунахъ свободнѣше и статку 
было корму покупати, и такъ намъ до самого Новогорода удобнѣши 
путь былъ. И оттуду скоро пришлисмо до канали и стали на роботѣ 
то заказъ козаки (едно отъ далекопутной зымной непогодной до
роги, другое — же идучи дорогою гроши потратили и на каналѣ нѣ* 
чимъ имъ было оживити ся) стали недужатися, отъ яковой болѣзни 
иніе поумѣрали, а инніе недужіе пооставалися, яко вышшепысанній 
реестръ показуетъ. Сіе все вышіие пысанное по истинной правдѣ 
обявляемъ и подпысуемся именамы: Гаврыло Илляшенко сотникъ, 
Хведоръ Голѣнка атаманъ городовый, такъ тежъ атамання куренное 
будучое на каналной роботѣ: Данило Волошиненко, Тымко Курка, 
Мартинъ Поясокъ и все товариство на каналной роботѣ будучеє, 
жителѣ кременчуцкіе, и ведлугъ лучшаго вѣроятія печатію горо- 
довою ствержаемъ.“

Харькгвсъкий Історичний Архиву Актц, Малоросійської 'Коле/гг 
N 1637. .


