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Присвячую моїм південноукраїнським предкам,
нащадкам однодворців Курської і Тамбовської губерній –

Абакумовим, Єфановим, Жихарєвим і Шпитальовим

ВСТУП
Історія Української ландміліції є важливим складником воєнної історії XVIII століття як українського, так і

російського народів. Разом із цим ландміліція як історичне явище XVII – XVIII століть має й більш широкий
контекст.  Багато  в  чому її  укоріненню на  вітчизняному ґрунті  передували  прямі  запозичення  з  військових
практик інших держав і  народів. Так, у країнах Західної Європи міліцією називали народне ополчення,  яке
збиралось  у  випадку  воєнної  небезпеки.  Ландміліція  (від  нім. land –  країна,  край,  земля  і  лат. militia –
ополчення) являла собою прикордонне військо, сформоване із поселеного на окраїнах держави населення. У
країнах Європи ці військові формування мали наступні назви: land-miliz – у Німеччині, land-militia – у Великій
Британії, land-militie – у Нідерландах, land-milits – у Норвегії, mark-milis – у Швеції, jord-milits– у Данії, terrа-
milizia – в Італії, terres-milices – у Франції.

Започаткування прикордонної міліції в Російській державі було пов’язане із створенням на початку XVIII
століття “разновооружённых конных рот”, сформованих із синів зубожілої смоленської шляхти, зведених у так
званий  “Рославльский  шквадрон”,  котрий  пізніше  іменували  Смоленською  міліцією1.  Фактично,  першу
російську ландміліцію було сформовано у 1712 році із людей старих служб Новгородського військового округу
для оборони С.-Петербурзької  губернії.  У Південній Росії і  на Україні  ландміліція з’явилась у 1713 році як
резервний  піхотний  корпус,  котрий  призначався  для  гарнізонної  служби  у  фортецях  Київської  губернії  на
випадок війни з Османською імперією, але того ж року розпущена. У 1724 році Українську ландміліцію було
відновлено як кінне резервне формування. На 1730 рік Український ландміліцький корпус налічував 20 полків:
16 кінних і 4 піхотних. Служба у цьому корпусі набула регулярного характеру. У той самий час на південно-
східних  окраїнах  держави  прикордонну  службу  несли  Закамська  і  Сибірська  ландміліції.  У  1770  році
українські,  закамські  і  сибірські  ландміліцькі  полки влились  до складу регулярної  армії.  Надалі  ландміліції
будуть  збиратися  лише  у  воєнний  час  і  матимуть  вигляд  резервних  ополченських  частин,  сформованих  з
ветеранів  і  волонтерів  прикордонних  військових  округів.  Остаточно  ландміліційні  формування  в  Росії
припинять своє існування у 1828 році.

Слід  зазначити,  що  науковий  інтерес  до  історії  Української  ландміліції  з’явився  ще  у  60-ті  роки  XІХ
століття. Першим із науковців теми Української лінії і Української ландміліції торкнувся професор Військово-
інженерної  академії  Ф.  Ласковський.  По  його  слідах  20  років  потому  пішов  професор  Харківського
університету  Д.  Багалій,  котрий висвітлив  історію Української  ландміліції  у  контексті  колонізації  степових
окраїн Росії. На початку ХХ століття вагомий внесок у тему зробив професор Академії Головного штабу А.
Байов. На результати роботи цих дослідників пізніше орієнтувалися усі, хто брався за тему2.

За  радянської  доби  історії  Української  ландміліції  приділили  місце  у  своїх  працях  Л.  Бескровний  і
О. Апанович. Неоціненний вклад у розвиток даної теми зробили також В. Важинський, В. Кабузан, Д. Ляпін, В.
Недосєкін,  В. Проторчина, М. Рабинович,  Н. Ткачова, С. Черніков,  які  висвітлили  ряд  питань  з  історії
російського  служилого  стану  XVI  –  XVIII  століть  і  однодворців  зокрема. За  часів  розбудови  демократії  у
країнах колишнього СРСР питанням формування Української ландміліції займалися Н. Петрухінцев і В. Пірко.

Попри  таку  дослідницьку  зацікавленість,  вітчизняна  історіографія  відтворила  лише  загальний  хід  подій
організації  і  військової  служби  Української  ландміліції;  глибоких  розвідок  не  проводилось. На  сьогодні
найбільш ґрунтовною спеціальною працею, присвяченою історії Української лінії і Українській ландміліції, є
кандидатська дисертація російської дослідниці О. Гукової – “Оборона южных рубежей России в XVIII веке:
Украинская  линия  и  Украинский  ландмилицкий  корпус  (1710  –  1780)”,  захищена  у  2009  році3.  Наразі  ряд
молодих українських дослідників зацікавився даною темою. Можемо сказати, що сьогодні вона “на підйомі”.
Але говорити, що усі проблеми в ній повністю розкриті, ще зарано.

Джерельну  базу  даного  дослідження  становлять  переважно  писемні  джерела,  як  опубліковані  так  і
неопубліковані.  Серед  опублікованих  особливе  місце  посідають  документальні  матеріали,  поява  яких
зумовлена потребами та вимогами центральних органів влади Російської імперії. Серед них – імператорські і
сенатські укази, а також iнструкцiї Військової колегії, які були опубліковані упродовж XVIII cтоліття. Чимало
матеріалів з історії Української ландміліції міститься у збірниках урядових документів, складених наприкінці
ХІХ – на початку ХХ століття М. Дубровіним і А. Філіпповим. Велику цінність мають також документи, зібрані

1У 1765 році була перетворена на кінний ландміліцький полк.
2Ми принципово не поділяємо учених за національною ознакою, бо наука не має національності. Національними можуть бути лише
наукові або навчальні заклади, які виробляють інтернаціональний продукт – нові знання. Тим паче, що досліджуване питання, як
ми надалі покажемо,  стосується обох народів – російського і українського.  А дослідники, які бралися за тему, робили спільну
справу.
3Так уже  сталося, що й автор даної  розвідки, й О.  А. Гукова досліджували дану проблему,  так би мовити,  паралельно.  Один
дослідник нічого не відав про доробок іншого. Коли ж нам раптом стало відомо про напрацювання російської колеги, роботу над
даною студією було відкладено.  І  лише за наполяганнями колег та друзів,  переосягнувши власні погляди та суттєво змінивши
попередні акценти, виносимо дану розвідку на оцінку наукового і читацького загалу.
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викладачами кафедри історії росiйського воєнного мистецтва при Академiї Головного штабу Росiйської iмперiї
у  С.-Петербурзі  генералами А.  Байовим,  Д.  Масловським,  М. Петровим  i  начальником  Воєнно-історичного
архіву  А.  Мишлаєвським.  На  жаль,  бiльшiсть  документів  усе  ще  залишається  поза  увагою  дослідників.
Переважно вони зберігаються в архiвах Російської Федерації.  Найбільшим представництвом документальних
джерел з досліджуваної проблеми відзначаються фонди Російського державного архіву давніх актів (РДАДА) і
Російського  державного  воєнно-історичного  архіву  (РДВІА)  у  Москві.  Зокрема,  у  РДАДА  найбільш
репрезентативними з даної теми є ф. 20 – Справи військові, ф. 177 – Кабінет міністрів Анни Іоаннівни, ф. 248 –
Сенат  і  його  установи.  У  РДВІА найбільший  інтерес  становить  ф.  14  –  Ландміліцьке  повиття  канцелярії
Військової колегії, ф. 20 – Воїнська експедиція Військової колегії і ф. 846 – Воєнно-учений архів Головного
штабу. Частково їх було залучено для написання нашої роботи.

У  цілому,  дана  історична  розвідка  присвячена  питанням  організації  оборони  України  у  XVIII  столітті
військами, сформованими із південноросійських служилих людей. У ході роботи над цими питаннями автору
вдалося виконати наступні дослідницькі завдання: 1) подати загальну картину історичних подій, які передували
утворенню ландміліцьких  формувань  на  Україні;  2)  конкретизувати  процес  формування  південноросійської
служилої категорії населення – однодворців; 3) з’ясувати особливості формування, комплектації, озброєння і
забезпечення  Української  ландміліції;  4)  визначити  місце  Української  ландміліції  у  складі  збройних  сил
Російської  імперії;  5)  показати  роль  Української  укріпленої  лінії  в  обороні  українських  земель;  6)
реконструювати  бойовий  шлях  ландміліцьких  підрозділів  у  російсько-турецьких  війнах  XVIII  століття;  7)
з’ясувати причини занепаду і ліквідації Української ландміліції. Усе це дозволило показати місце Української
ландміліції у воєнній історії як України, так і Росії. Звісно, ця робота не є кінцевим продуктом у розробці теми
– можливість нових відкриттів є цілком реальною.

Автор  висловлює  щиру  подяку  колегам  по  Запорізькому  національному  університету,  усім,  хто  своєю
порадою,  критичними  зауваженнями  та  дружньою  підтримкою  сприяв  здійсненню  студії.  Зокрема,  щиро
дякуємо  доктору  історичних  наук,  професору  В.І.Мільчеву,  кандидату  історичних  наук,  доценту
Р.Л.Молдавському та іншим співробітникам кафедри джерелознавства, історіографії та спеціальних історичних
дисциплін ЗНУ за час, який вони присвятили появі цієї книги. Хотілося б вшанувати й світлу пам’ять нашого
вчителя – Анатолія Васильовича Бойка, який свого часу доклав чимало зусиль аби вивести автора на “наукову
стезю”. Особливу подяку за терпіння, допомогу і розуміння висловлюю моїй дружині Ользі і сину Дмитру.

Розділ 1
ПЕРЕДІСТОРІЯ  СТВОРЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ  ЛАНДМІЛІЦІЇ

Оборона південно-західного кордону  відігравала в житті Московської держави досить важливу роль. Так,
наприкінці XV – початку XVI століть, за правління великих князів Івана ІІІ і Василія ІІІ, для оборони Русі від
наскоків військ правителів Великої (Волзької) орди щовесни на Оку, до впадіння в неї р. Москви, виходило
військо,  котре  стояло  там  до  глибокої  осені.  В  місцях  річкових  мілин  лівий  берег  Оки  у  цьому  районі
укріплювався  частоколом.  Ця  оборонна  лінія  називалась  “Берегом”.  По  лінії  “Берега”  знаходились  міста-
фортеці  Козельськ,  Перемишль,  Воротинськ,  Калуга,  Алексин,  Таруса,  Серпухів,  Коломна.  Нижче  гирла
Москви Ока ставала повноводною, що являло собою природну перепону для кочівників. Там по лівому берегу
Оки  знаходились  міста-фортеці  Переяслав-Рязанський,  Касимів,  Муром,  Нижній  Новгород.  Від  гирла  Оки
центральні  райони  Східної  Русі  захищались  природним  бар’єром  –  рікою  Волгою,  а  далі  на  північ  –
непрохідними лісами. При цьому великий князь Іван ІІІ поселяв на південно-східних кордонах своєї держави
татарських султанів (царевичів), беїв і мурз, котрі перебігали зі своїми ордами на московську службу. Іван ІІІ
наділяв  їх  землями  на  Оці  (так  виникли  городки  Касимів,  Кашира,  Серпухів  та  ін.).  Ці  татари  не  тільки
охороняли московський кордон, а й ходили походами на своїх одноплемінників у якості авангардних загонів
російських ратей [90, c. 3-5; 111, с. 73-86].

У 1502 році із розгромом кримським ханом Менглі-Гіреєм ослабленої міжусобицями Великої орди ситуація
змінилась;  Кримський  юрт  збільшився  удвічі  за  рахунок  підкорених  поволзьких  улусів.  Менглі-Гірей
проголосив  себе  володарем  усієї  Татарії  і  спадкоємцем  золотоординських  ханів.  Ключовим  питанням  для
Менглі-Гірея і його наступників  стає підкорення Хаджі-Тарханського (Астраханського) і Казанського юртів.
Через це Кримське ханство розірвало союз із Москвою і переорієнтувалося на Литву. Перший набіг кримців на
південні землі Східної Русі  по “наводу” литовської  сторони відбувся у 1507 році.  Відтоді   кримці постійно
ходили на Московію по водорозділу вірхів’їв Дніпра і Сіверського Дінця через Тулу, так званим Муравським
шляхом. Між тим міста нижньої течії Оки стали об’єктом нападів казанців. Особливо важкі часи для Московії
почалися у 1521 році, коли ханський трон у Казані почали посідати представники роду Гіреїв. Так, влітку 1521
року об’єднане 130-тис. кримсько-литовсько-казанське військо на чолі із кримським ханом Мухаммед-Гіреєм
перейшло Оку у декількох місцях і підступило до Москви. Замирення обійшлося Василю ІІІ занадто дорого; він
змушений був надати Мухаммед-Гірею грамоту, за якою ставав данником Кримського юрту. По суті мова йшла
про  відновлення  зовнішньополітичної  залежності  Східної  Русі,  як  це  було  у  часи  Золотої  орди.  Щоправда
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кримський хан не встиг потішитися своїм успіхом; на зворотньому шляху кримців і литовців ту грамоту у хана
відбив рязанський воєвода І. Хабар-Симський4 [105, с. 78-89].

Тим  часом  Василь  ІІІ  разом  із  своїми боярами  і  воєводами проаналізував  помилки  і  зробив  відповідні
висновки. Берегові війська стали виставляти не тільки власне по “Берегу”, а й по усіх небезпечних для прориву
супротивника місцях. Так, Великий полк став під Дівичем, Передовий – в гирлі Осетра, Полк правої руки – під
Голутвином,  Полк  лівої  руки  –  супроти  Ростиславля,  а  Сторожовий  полк  –  під  Каширою.  Тоді  ж  було
організовано висунуті в “Дикое поле” (Половецьке і Куликове поля) легкокінні сторожові застави. Вжиті заходи
дали  позитивний  результат.  У  1527  році  Кримська  орда,  очолювана  ханом  Іслам-Гіреєм,  зазнала  нищівної
поразки вже на підступах до “Берега”. Суттєву допомогу в боротьбі Москви з кримцями надали ногаї (магнити).
Ногайські бії5 ходили походами на Перекоп, у результаті чого кримські хани залишили у спокої Астраханський
юрт і не змогли надати допомогу Казані, яка опинилась сам на сам із Москвою [105, с. 90-95; 111, с. 112-124;
135, с. 66-72].

Смерть Василя ІІІ (04.12.1533) помітно ускладнила зовнішньополітичне становище Московської держави. З
приходом до влади і вінчанням на царство великий князь Іоанн ІV Васильович, за прикладом свого батька і
діда, надав перевагу наступальним діям і повів завойовницьку політику по відношенню до усіх своїх сусідів.
Особливі успіхи були на сході – царю підкорились Казанський,  Астраханський і Сибірський юрти,  а також
поволзькі  улуси колишньої Великої орди. Втім, зняти проблему набігів “перекопских царей” не вдалося.  На
заваді  цьому  стали  Литва,  Туреччина  і  Ногайська  орда6.  Внаслідок  довготривалої  і  невдалої  для  Москви
Лівонської війни (1558 – 1583) Російська держава змушена була перейшти в глуху оборону на Півдні [111, с.
125-162; 135, 74-78].

Згідно  рішень  Боярської  думи і  Ближньої  ради  молодого царя Іоанна IV вигин  правого  берега  Оки від
Козельська до Переяслава-Рязанського впродовж 1541 – 1566 років було перекрито Великою засічною чертою,
яка зв’язала міста-фортеці Більов, Лихвин, Одоєв, Крапивну, Тулу і Венів. Черта являла собою досить складну і
подекуди кількаярусну лінію оборони довжиною в 600 верст і шириною від 20 саженів до 35 верст; включала
засічні смуги в лісових хащах, а на відкритій місцевості – вали, рови, укріплені башти, острожки, частоколи,
надовби, вовчі ями і т.  ін. [163, с. 64-69].  У такий спосіб перетнули Муравський, Ізюмський і Кальміуський
шляхи на  дальніх до Оки підступах.  Правий фланг Черти прикривався непрохідними Брянськими лісами,  а
лівий – повноводною Окою, на лівому березі якої  були непрохідні  Мещерські ліси.  Передовими фортецями
Черти,  винесеними  в  поле,  стали  новозведені  Орел,  Болхів,  Мценськ,  Чернь,  Дедилів,  Пронськ,  Михайлів.
Бакаїв  шлях  перекривали  міста  колишнього  Новгород-Сіверского  князівства7 –  Брянськ,  Севськ,  Путивль,
Рильськ,  Новосиль.  Ногайський  і  Новий  Кальміуський  шляхи  перекрила  лінія  новозведених  укріплених
городків – Єпіфань, Скопін, Ряжськ, Сапожок, Шацьк, Темників, Алатир. На землях, що лежали по правому
березі  Оки,  було  створено прикордонний військовий округ  – Тульський розряд,  який складався з Великого
полку (став у Тулі), Сторожового полку (став у Крапивні) і Передового полку (став у Дедилові) [90, с. 7-11, 19-
24].

У ті далекі часи служилий люд, котрий поселявся на окраїнах держави – “у края”, вважався “украинским”.  У
народі,  а  також  в  офіційних  документах  обширна  південна  область  Московської  держави  називалась
“Украйной”, а фортеці,  розташовані на правому березі Оки,  – “Низовыми украинскими городами”. (За своїм
географічним положенням це Середньоруська височина)8.

Зазначимо,  що в тогочасному розумінні росіян “городок”, “город” – це фортеця,  де перебувала  “засада”
(гарнізон). Низові городки, на відміну від городів центральних областей держави, являли собою суто військові
поселення, де служилі люди селились слободами довкола фортець і по черзі несли гарнізонну службу. Слобода
являла собою укріплене передмістя городка. Торгово-промислової частини – посаду – жоден низовий городок
не мав, оскільки посадські люди (ремісники і торговці) в тій місцевості не селились [131, с. 211-212]. Низові
городки перебували у віданні Розрядного приказу, котрий структурно поділявся на столи і повиття. Зокрема,
Тульський  стіл  здійснював  управління  засічною  і  станичною  службами,  а  також  забезпечував  українних
служилих людей земельним і грошовим жалуванням.  У свою чергу Помісний приказ,  котрий відав  фондом
“пустопоместных”  земель,  наділяв  служилих  людей  помістями  згідно  окладів,  встановлених  Розрядним
приказом [110, с. 4-12].

Поселені в низових городах “на вечное житье для украинного береженья” служилі люди несли “польскую”
(польову) дозорну службу. На цю службу записувались безвотчинні діти боярські і безпомісні дворяни, котрі

4 А було це так. Хан підійшов до Рязані і запропонував містянам викупити частину московських полоняників, не здатних добігти до
Криму. Воєводі-наміснику І. Хабару-Симському хан наказав з’явитися у свій стан з виявом покірності, як велить йому данницьке
зобов’язання,  прописане у  великокнязівській  грамоті. Воєвода став із  стрільцями та  гарматами в  міських  воротах і  попросив
показати ту грамоту.  Як тільки-но він отримав документ у власні руки,  то дав залп по татарсько-литовських парламентерах і
зачинився у фортеці. З точки зору тогочасної дипломатії прийом аж занадто нахабний. Втім, спіймавши облизня, обдурений хан
пішов геть. Було ясно, що рязанці готові заплатити життям за “смачного ляпаса”, завданого хану, і стоятимуть до кінця.
5 Бій – титул правителів Магнитського юрту; те саме, що у татар “хан” (не плутати з титулом “бей”).
6 Ногайська  орда  перестала  підтримувати  Іоанна IV після  того,  як  той  включив  до  складу  своєї  держави  Казанський  і
Астраханський юрти і прийняв на себе титули казанського і астраханського царів.
7 Відвойованих у Литви в 1503 році Іваном ІІІ.
8 Пролягає від широтного відрізка долини ріки Оки на півночі до Донецького кряжу на півдні. Довжина близько 1000 км, ширина
близько 500 км.
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служили “по отечеству”9, а також “гулящие”10, “деловые”11 і “посадские”12 люди, котрих верстали в козаки “по
прибору”13.  Прибрані  на  службу  прикордонники  отримували  назву  від  того  городка,  де  були  поселені,  з
обов’язковим визначенням характеру служби (станичні, полкові, городові) і способу їх забезпечення (вотчинні,
помісні, кормові). В залежності від виду служби (“по прибору” або “по отечеству”) та роду військ (піхота чи
кіннота) розмір земельного окладу рядового вояка коливався від 20 до 50 четей14 (відповідно це 30-75 десятин)15

землі.  Начальні  чини  отримували  більші  оклади  (в  залежності  від  посади),  а  також  нагороджувались
земельними ділянками “за верную службу”.  На  сторожову службу зараховували  лише безвотчинних16 дітей
боярських17 і  безпомісних  дворян18.  Усім  їм  для  забезпечення  служби  виділяли  по  50  четей  (75  десятин)
помісного окладу. Так було сформовано розряд “Украинских городов детей боярских беспоместных”, який на
середину  XVI  століття  налічував  близько  10  тис.  осіб.  Станичну  службу  в  Дикому полі  несли  доброкінні
козаки, котрі наділялись землею по 30-40 четей на кожного (по 45-60 десятин). Городову службу несли піші
приборні різночинці (затинщики, воротники, пищальники, пушкарі), а також “худые и безконные казаки”, яким
виділялось по 20-30 четей (30-45 десятин) [146, с. 36-41; 162, с. 107-112; 172, с. 101-114].

Забезпечення  прикордонників  земельними  окладами  відбувалось  за  рахунок  “Диких  поль”.  Принцип
жалування  землею  був  такий,  –  землю  маєш  доки  служиш.  У  спадок  земля  передавалась,  якщо  службу
продовжували сини19. Служилих “по отечеству” жалували землею від імені царя прикордонні воєводи; такі
наділи називались помістями20. Служилим “по прибору” земельні ділянки виділялись із фондів прикордонних
військових  громад  і  називались  “дачами”.  Співвласники  громадських  земельних  ділянок,  називали  себе
“сябрами” (товаришами) і володіли “вопчими дачами” по “сябрённому”, тобто товариському праву володіння.
Сябри отримували земельні ділянки у спільній межі, як тоді казали, “в ряд, вопче, через межу, в одних гранях и
межах” [121, с. 5-11]. Землю нарізали на клини, загони і смуги, а потім ділили її між собою “в ровенстве”,
тобто  співвідносно  з  її  якістю,  як  це  робилось  в  селянських  общинах.  Місця  для  покосів  визначались  між
дворами за жеребом. Ліси і вигони залишались у спільному користуванні. За володіння землею приборні чини,
крім військової служби, мали виконувати також роботи на “государевой десятинной пашне” (для забезпечення
провіантом і фуражем гарнізонів городків) та різноманітні будівельні наряди “городовые”, “струговые” і т. д.
[169, с. 142; 172, с. 219-233].

Для  подальшого  розуміння  читачем  викладеного  матеріалу  маємо  коротко  роз’яснити особливості
формування російського служилого стану. Так, з утворенням на території Східної Русі централізованої держави
усі діти боярські разом з дворянами перейшли від удільних князів на службу до великого князя московського
Івана ІІІ. При цьому діти боярські, як нащадки дворянських родів, вважалися значнішими за дворян. У другій
половині XV ст. діти боярські вже поділялись на дворових “Государева двора” і городових. З дворян і дітей
боярських склався військовий служилий стан, котрий утримувався за рахунок вотчин і помість. Також існувала
категорія  кормових  служилих  людей,  котрі  не  мали  землі,  а  отримували  жалування  від  верховної  влади.
Практика поділу вотчин між синами після смерті батька призводила до зубожіння вотчинників. Із посиленням
верховної влади діти боярські “от отцов дети, от брата братья, от дядь племянники”, разом із кормовими і
помісними дворянами,  стають  царськими  холопами  (слугами).  У  1550  році  із  кращих  дітей  боярських
сформували придворні жилецькі  сотні.  Жильців  наділили вотчинами у центральних повітах держави.  Серед

9 Спадкова “фамільна” військова служба людей благородного стану.
10 До гулящих людей відносили усіх звільнених або викуплених з військового полону, а пізніше – відпущених на волю кабальних
холопів.
11 До складу ділових людей входили особисто вільні наймити-артільщики (працювали на будівельних роботах, рили колодязі і т.
п.); рядились на роботу за контрактом на певний термін (літній, зимовий, тижневий).
12 Міщани (ремісники і торговці).
13 “Прибор” означає  вербування.  Служилі  люди  по  прибору  складали  нижчий  розряд  служилих  людей,  котрий  знаходився
посередині  між дворянством і  тяглим населенням.  У Московській державі  вербування стало основним видом комплектування
постійного війська; стрільці і артилеристи несли службу виключно по прибору. Прибрані на царську службу люди звільнялись від
податків.
14 Четь (четверть) рівнялась ½ десятини, приблизно 0,5 га.
15 Десятина = 1,0925 га.
16 Вотчини – це спадкові земельні володіння вищої знаті Московської держави – князів і бояр.
17 Діти боярські (не плутати із синами боярськими) – це військова челядь удільних князів та бояр, котру ті набирали із числа
племінників своїх близьких і  далеких родичів. За службу діти боярські отримували невеликі вотчини; число селянських дворів
залежало від волі боярина. Брати, сини і племінники дітей боярських, складали категорію “боярских людей”; вони мали відбувати
військові повинності. Кожен дрібний вотчинник із числа дітей боярських мав з’являтися на службу разом із своїми (боярськими)
людьми, котрі складали окремий невеликий загін.
18 У XV ст. дворянами називали служилих людей, наділених селянськими дворами. Своїх дворян мали удільні князі, бояри, а також
митрополит, архієреї та значні монастирі. На місцях дворяни, як і діти боярські, виконували адміністративні і поліцейські функції.
Зі смертю володаря помістя передавалось старшому сину з умовою продовження батьківської служби. Молодші сини помість не
мали і вважалися безпомісними; проживали у помістях старших братів або при дворі феодала, котрому і належало те помістя. Так
помістя закріпились за служилими родами. Виникло таке поняття, як родове помістя.
19 У випадках малолітства останніх, при загибелі або каліцтві батька, помісний оклад за родиною зберігався з тим, щоб син по
досягненні повноліття продовжив службу батька. За відсутності сина землю залишали у довічне користування вдовам і дочкам.
20 Помістя – це платня землею і селянськими дворами, котру отримували служилі люди у тимчасове володіння (на час служби). В
українних помістях селянських дворів не передбачалось, оскільки землі нарізались у Дикому полі.
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провінційних  служилих  людей  вотчини  зустрічались  дуже  рідко  і  лише  у  вигляді  нагороди.  За  “Боярским
уложением  о  службе”  від  1556  року  обсяги  служби  з  вотчин  було  урівняно  із  службою  з  помість  (один
озброєний вояк “о дву-конь” із кожних 50 десятин землі). Помістя, як невеликі пожалування для забезпечення
служби служилих людей, поступово витісняли вотчини за рахунок земель, конфіскованих у опальних князів і
бояр. На середину XVI  століття за поміщиками значилось більше землі, ніж за вотчинниками [101, с. 465, 489;
133, с. 3-7; 172, с. 92-119].

З  середини XVI століття  служилий  стан “по  отечеству”  був  організований  в  особливі  територіальні
громади,  що  носили  назви  “служилых  городов”.  У  служилому  городі дворяни поділялись  на  виборних,
дворових і городових із наступним помісним окладом: виборні по 150, дворові – по 120, а городові по 100 четей
землі на кожного. При цьому наявність помісного окладу ще не означала достатнього забезпечення служилого
чину; як і раніше, молодші сини малопомісних служилих людей залишались ні з чим. Через це склалась ціла
категорія населення – “лапотное дворянство”, яке поділялось на пустоземельне і безпомісне; пустоземельні
дворяни обробляли землю власноруч, а безпомісні – проживали у помістях своїх близьких родичів. Правлячу
групу  служилої  громади складали  середньопомісні  “выборные  дворяне”,  які  могли  собі  дозволити  тримати
дворових  холопів.  З  виборних  дворян  складались  комісії  окладників,  а  також  обирались  голови  кінних
дворянських сотень і урядники. Під час верстань і оглядів городових загонів вони визначали розміри земельних
окладів  і  вирішували  питання  про  переводи  служилих  людей  із  чину  в  чин.  На  земських  соборах  виборні
дворяни  представляли  інтереси  своїх  повітів  перед  урядом.  Справи  повітового  дворянства  знаходились  у
віданні обраного усією громадою “городового приказчика”. У поземельних і службових справах усі поміщики
певного “служилого города” були пов’язані між собою сусідською порукою [110, с. 4-124; 133, с. 10-15; 169, с.
152].

У свою чергу служба “по прибору” набула спадкового характеру. Приборні різночинці,  як правило, мали
залишатися на службі довіку. Більше того, діти і найближчі їх родичі після досягнення певного віку також мали
відбувати службу замість батька, брата, дядька або служити разом з ними. За наступних царювань охочих до
військової  служби  людей  воєводи  мали  переписувати  “у  стрельцов  и  у  казаков,  и  у  посадцких,  у  всяких
жилетцких  людей  детей,  и  братью,  и  племянников,  и  зятьёв,  и  приёмышей,  и  половинщиков,  и  всяких
захребетников,  и  у  всяких  людей  дворников,  которые  не  крепостные  холопы и  не  пашенные  крестьяне,  и
которые в писцовых книгах не написаны” [58, № 1564].  Головними критеріями для прибору були  особиста
свобода,  благонадійність  і  відданість  верховній  владі.  За  кожного  поверстаного  або  новоприбраного  мала
поручитися перед приборним головою громада або декілька авторитетних осіб [127, с. 61-66].

Зазначимо, що під час постійних війн, які вела Московська держава в другій половині XVI і на початку XVII
століть,  межа  між  служилими  людьми “по  отечеству”  і  “по  прибору”  розмилась.  Більше  того,  доступ  до
благородного  служилого  стану  відкрився  для  тяглих  категорій  населення  і,  навпаки,  допускався  вихід  із
благородного  служилого  стану  в  тяглий.  Так,  наприклад,  до  розряду  Українських  дітей  боярських  змогло
поверстатись чимало синів і племінників городових козаків, стрільців, пушкарів і гулящих людей. І навпаки,
українські діти боярські благородного кореня записалися в козаки городової служби (це було пов’язано з тим,
що  службові  обов’язки  і  повинності  на  полковій  службі  невпинно  зростали,  а  городова  служба  дозволяла
перейти  до  складу  посадського  тяглого  населення21,  а  безнадійним  боржникам  –  в  кабалу22 до  місцевих
вельмож) [169, с. 140; 189, с. 371-372].

Зазначимо, що подібна практика в низових городах була лише відлунням того, що коїлось у центральних
областях  держави.  Під час  Лівонської  війни  суттєва  частина  помісних  кавалеристів  зазнала  розорення  і  не
могла надалі споряджатися на кінну службу; помістя за ними зберігались до виправлення справ. Але суттєвий
відсоток цих людей не  знайшов засобів знову “стать на коня”; у більшості  випадків  за довгої  відсутності
хазяїна у дальніх походах кріпаки і холопи розбігались на прокорм у підданство до значних бояр23. Загальною
причиною  зубожіння  дворян  і  дітей  боярських  відтепер  був  не  брак  земель,  а  брак  робочих  рук.  Помістя
служилих  людей  залишались  “в  пусте”.  Про  таких  дворян  можна  зустріти  наступні  відомості  окладників
(дворянських поручителів): “худ, на службу ходит пеш”; “худ, от службы отбыл и впредь служити нечем, и
поместья за ним нет”; “худ, живёт в городе у церкви, стоит дьячком на клиросе”; “обнищал, волочится меж
двор”; “жил в крестьянех24 за Протасовым, поместья за собою сказал 40 четей”; “мужик, жил у Фролова в
дворниках,  портной мастеришко, бояре осматривали,  приговорили из службы выкинуть вон”. Виключені з
військової служби поміщики потрапляли до категорії “гулящих людей” і ставали перед вибором, куди податись.
У  більшості  випадків  вони  подавались  на  Дон  для  військового  промислу25.  Уряд  зрозумів,  що  зубожілі
поміщики і вотчинники будуть втрачені для служилого стану, і почав переводити їх на “осадную службу” в

21 Так в низових городах складалась категорія міщан.
22 Кабала означала довічне холопство у якості прислужника, сторожа, прикажчика. Після смерті володаря холоп потрапляв у розряд
гулящих (вільних) людей.
23 Те, що кріпаки і холопи тікали на Дон, є міфом. Кому вони там були потрібні? Землю там ще ніхто не орав. Їх переманювали у
підданство крупні феодали. При цьому для перебіжчиків була гарантія, що нові володарі не дадуть їм померти від голодної смерті у
неврожайні роки або у разі розорення татарами. У скрутні часи крупні землевласники надавали залежним селянам зерно у борг –
“на семена и емена”. Маленький наділ кріпака не міг прогодувати селянську родину навіть у врожайний рік; “заёмный хлеб” був
інструментом утримання селян на місцях. Саме у такий спосіб і закабалялось сільське населення.
24 Імовірно йде мова про зубожілого городового дворянина, який записався кріпаком за значним вотчинником, щоб не йти у дальню
військову виправу.

10
Використання матеріалів можливо тільки за посиланням на сайт www.cossackdom.com

www.cossackdom.com


co
ss
ac
kd
om
.co
m

прикордонні фортеці. Для забезпечення служби їм виділявся помісний оклад в 20-30 четей (30-45 десятин)26.
Так на кордоні утворився прошарок помісних піхотинців [133, с. 12-14; 138, с. 72-88; 147, с. 274-281].

На  початку  1571  року  головним  українним  воєводою  став  боярин  князь  М.  І.  Воротинський,  який
“приговорил  с  детьми  боярскими  и  станичными  головами  и  станичники”  устав  прикордонної  служби  –
“Боярский  приговор  о  станичной  и сторожевой  службе”.  За  “Приговором”  сторожова  служба  передбачала
роз’їзди по лінії кордону кінних загонів – сторожових застав, а станична – дальні роз’їзди вглиб Дикого поля.
Сторожі і станичники виступали на службу “о дву-конь”. При цьому кожен “ездок” повинен був мати добрих і
прудких  коней,  здатних  врятувати  вершника  від  татарської  погоні.  Сторожі  складались  із  малопомісних
городових  дворян  “сотенной  службы”,  а  станиці  –  із  українських  дітей  боярських  і  “полковых  казаков”.
Начальні чини – сотники, станичні голови, вожі (отамани) – призначались із числа заможних городових дворян.
Так, наприклад, станичними головами в дозор ходили заможні дворяни (з помісним окладом не менш як в 400
четей). Урядниками були середньопомісні  дворяни (мали по 150 четей) і ходили на кордон разом зі своїми
людьми (з одним або двома озброєними холопами) 27. Прикордонні застави на “донецких и польских сторожах”
стояли  з  01  квітня  по  01  грудня.  Період  несення  служби  окремої  сторожі  тривав  кілька  тижнів.  Станиці
відряджались в дальні роз’їзди постійно. В осінній період станичники випалювали Дике поле, а взимку тримали
пости лише поблизу населених пунктів. Нова система оповіщення на перших порах призвела до зайвої паніки і
плутанини. Так, у травні 1571 року кримський хан Девлет-Гірей вдерся із 40-тис. ордою у центральні області
Росії і спалив Москву28. Іоанн IV зобов’язався щорічно присилати хану і його вельможам “поминки” (данину)29.
Але вже наступного року цар розквитався з Девлет-Гіреєм. У битві при Молодях30 (29.07-02.08.1572) 120-тис.
кримсько-турецько-ногайське  військо  під  проводом  Девлет-Гірея  було  наголову  розгромлене  військами
Тульського і Великого розрядів під командуванням М. І. Воротинського [90, с. 11-18; 147, с. 274-281; 195, с. 69-
73, 78].

У 1577 році для організації робіт на Великій засічній черті і управління трудовими ресурсами було створено
Засічний приказ. У лісовій зоні по лінії Скопін-Ряжськ-Сапожок-Шацьк було влаштовано суцільну засіку на
обидві  сторони (з  фронту і  тилу).  Тим самим Половецьке  (Михайлове)  поле  стало  пасткою для татарських
загонів.  Відтоді  Кримська  орда  могла  чинити  напади  лише  через  Куликове  поле  на  полкові  міста-фортеці
Тульського розряду, котрі на той момент вже мали кам’яні кремлі [132, с. 204; 164, с. 119-208]. Усе це сприяло
подальшій колонізації краю. Якщо на перших порах низові служилі люди оселялись на Великій засічній черті
укріпленими слободами, то тепер там почали з’являтись поміщицькі усади (садиби), козацькі стани (станиці) і
зимники (зимівники). При оповіщенні українного населення про похід “крымского царя” люди мали збиратись
“оружно”  до  найближчих  городків-фортець  або  окремих  укріплених  слобід-острожків,  обороною  яких
керували спеціально призначені для цього “осадные головы”. На цей випадок городові дворяни і українські діти
боярські,  котрі  проживали  поблизу  укріплених  пунктів  окремими  усадами,  мали  утримувати  в  городках
“осадныя  дворы”,  у  яких  постійно  проживали  лише  їх  холопи  (військові  слуги),  а  за  вітсутності  таких  –
двірники31 із вільних “гулящих” людей [90, с. 7-11].

За царювань Федора І Іоанновича і Бориса Годунова південний кордон було значно посилено. У Москві
виношували плани наступу на Азов і Крим. Полки Тульського розряду перемістились на південь. Так, Великий
полк було переведено у Мценськ, Передовий полк – у Новосиль, а Сторожовий – в Орел. Їх старі місця зайняли
5 полків Великого розряду, розквартированих у Тулі, Крапивні, Єпіфані, Дедилові і Веніві. В Куликове поле
було висунуто городки Вороніж, Лівни, Курськ, Єлець. Втім, це не завадило Кримській орді перебиратися через
Оку і спустошувати центральні області Росії в 1591 і 1592 роках. У той самий час у справі освоєння “Диких
поль”  московські  служилі  люди  зустріли  конкурентів  –  “черкасов”  (запорозьких  козаків).  Боротьба  була
безкомпромісною32. Після того, як на Муравському та Ізюмському шляхах виникли потужні фортеці Бєлгород і
Оскол,  а  на  Кальміуському  –  Валуйки  і  Царьов-Борисів,  татарських  і  запорозьких  “наездов”  уже  не
відбувалось33 [105, с. 152-169; 111, с. 210-213].

25 На той час діяла “заповедь Івана ІІІ”, за якою заборонялось ходити на Дон “в молодечество”; родини “ослушников” підлягали
страті  або  відданню  у  довічне  холопство. Чисельність  донського  козацтва  десятиліттями  була  сталою  (щонайбільше  2  тис.
неодружених чоловіків) і почала збільшуватись лише в часи “Смуты”, коли на Дон з низових городів посунули “семьянистые”
козаки і різночинці.
26 Перехід служилих людей в холопи і в гулящі люди був заборонений лише у 1642 році.
27 У ті часи холопами називали усі категорії особисто залежних слуг.
28 Татарським авангардним загонам вдалося підпалити передмістя.  Вогонь перекинувся на місто,  в  результаті  чого вибухнули
порохові погреби. Людські втрати від задухи і матеріальні збитки від вогню були величезні. Але ще більше постраждала репутація
царя  Іоанна  “Грозного”,  який  утік  із  своєю  армією і  навіть  не  намагався  організувати  оборону  столиці  від  жалюгідної  зграї
кочівників. (На момент підпалу Москви Девлет-Гірей зі своїми головними силами стояв у с. Коломенському).
29 За це Девлет-Гірея в татарському середовищі прозвали Тахт Алган (“взявший трон”).
30 У 50 верстах на південь від Москви.
31 Двірниками називали сторожів панських дворів.
32 Так,  наприклад,  у  квітні  1590 року загін із  600 запорожців  під проводом отаманів  Селенського,  Барана і  Гусака  підступно
увійшов у Вороніж (попросившись перечекати негоду перед промислом на Азов), а вночі кинувся різати російський гарнізон; у
нічному бою загинув і воронезький воєвода князь І. Шебановський-Долгоруков. Після різанини городок було спалено.
33 У той час низові землі були у відносному спокої;  основні сили кримців були задіяні на Дунаї у війні турецького султана з
австрійським цісарем.
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За  часів  “Смуты”34 (1605  –  1613)  низові  городки  стали  плацдармом  для  розгортання  повстання  Івана
Болотникова35 і походів на Москву прибічників царевичів-самозванців Лжедмитрія І, Лжепетра36 і Лжедмитрія
ІІ. В цей період задурені польськими емісарами, а також різного роду “кликушами”, українні і сіверські служилі
люди виступають проти “выборного” царя Василя IV Шуйського на користь мнимих “природных государей”37 і
розв’язують в державі братовбивчу громадянську війну, з чого скористалась Польща, а згодом і Швеція. У ході
невпинних бойових дій низові городки зазнали значних руйнувань. Велика засічна черта перестала виконувати
свої функції.  У 1607 році 40-тис.  Кримська орда  перебралась через Оку і спустошила центральні російські
області, наступного року грабіжницькі походи розпочала 100-тис. Ногайська орда. Під час російсько-польської
війни  1609  –  1618  років  південний  кордон  був  практично  відкритий.  У  вцілілих  низових  городках  засіли
запорожці, які служили польській короні і були в союзі з татарами. Частина низових служилих людей, котра
виступала в 1605 – 1608 роках на боці повстанців і самозванців, подалась на Дон і Запорожжя. Інша частина
низових служилих людей “сошла со службы” і осіла в пониззі Оки (в Рязані, Муромі і Нижньому Новгороді), а
згодом у складі Першого (1611 року) і Другого (1612 року) земських ополчень ходила визволяти Москву від
поляків [105, с. 235-246; 111, с. 234-251, 520-522; 187; 188].

З  настанням спокою в державі   уряд “выборного” царя Михайла  Федоровича  Романова  приклав  чимало
зусиль, щоб заселити спустошену Украйну. З цією метою малопомісним і середньопомісним вотчинникам було
обмежено  доступ  до  служби  в  дворянській  важкій  кінноті;  на “старинную  полковую  службу с  городом”
зачисляли лише тих дітей боярських, котрі володіли не менш як 24 селянськими дворами. Розореним війнами і
селянськими повстаннями столичним і городовим дворянам нічого не залишалось, як відсилати своїх синів на
низові землі, де усіх бажаючих наділяли значними земельними пожалуваннями. (У іншому випадку дворянську
молодь верстали в драгуни). Коли ж молоді дворяни отримували на Низу землю і влаштовували помістя, то
поставала проблема робочих рук. Мати на Низу залежних селян (кріпаків-переведенців) могли дозволити собі
лише заможні вотчинники із числа воєвод, а також монастирі і значне духовенство. Відтак, нові поміщики мали
переселяти  на  отримані  землі  задворників38 із  батьківських  вотчин  або  ж  переманювати  бобилів39 і
захребетників40, котрі наймитували по дворах чорносошних і вотчинних41 селян. При цьому тяглі чорносошні
селяни42 на низові землі не переселялись, бо не мали ані права, ані бажання цього робити. Низові поміщики не
гребували приймати до себе також і біглих кріпаків, надаючи останнім суттєві пільги. Уряд на це закривав очі.
Вже  до  середини  XVII  століття  на  Низу  утворилась  значна  кількість  середніх  і  крупних  поміщицьких
господарств. Згідно встановленій черзі низові поміщики мали з’являтися на службу зі своїми людьми43, кіньми,
озброєнням, спорядженням і провізією. Від кількості  цих людей залежав розмір земельного пожалування.  З
часом за рахунок закріпаченого сільського пролетаріату (захребетників і бобилів) крупні помісні пожалування
на Украйні перетворяться в родові дворянські помістя і прирівняються до вотчин [84, с. 91-101, 110-112; 106, с.
37-54; 109, с. 68-69; 133, с. 8-10; 138, с. 76-92].

Щоб повернути в “украинские города” козаків, уряд надавав окремим козацьким групам право на сімейно-
спадкове володіння землею і надавав пільги у вигляді звільнення “обеления” козацьких дворів від повинностей.
Такі  козаки  називались  білопомісними;  у  правовому відношенні  були  прирівняні  до  стрільців.   Крім  того,
34 Період царювання Федора II  Годунова, Василя IV Шуйського і “Семибоярщини”.
35 Яке по своїй суті скоріш являло собою громадянську війну.
36 Царевича Петра Федоровича, мнимого сина царя Федора І Іоанновича. Йшов із донцями на Москву у стані військ І. Болотникова.
37 Сподівались отримати обіцяні самозванцями милості, пожалування і звільнення від повинностей.
38 Задворні люди – це холопи, які жили “за господским двором” (у дворі свого господаря) – власне це була панська прислуга. Повне
холопство було ліквідовано у 1649 році як пережиток феодальної роздробленості, коли боярин мав з’являтися на службу із своїм
загоном,  набраним із  холопів  –  “конно,  людно  и оружно”. Надалі  законодавство Московської  держави визнає  лише один вид
холопства – холопство кабальне, яке не могло бути спадковим. Кабальний холоп закріплявся лише за однією особою, якій він давав
на себе кабалу, і лише до смерті свого володаря. Служилі люди і тяглі селяни не могли бути закабалені. Для збільшення власних
прибутків феодали саджали зайвих задворних людей на землю, щоб ті відбували панщину. Такі робітники відрізнялись від кріпаків
тим, що не несли державного тягла (за них володар не сплачував державного збору). Та вже з 1695 року поміщики мали платити з
кожного холопського двору, така само як і з селянського, “по полтине” (50 коп.).
39 Різниця між бобилями і тяглими селянами полягала в особливому ставленні до тягла, котре витікало із “ бедности и худобы”.
Бобильські двори тимчасово позбавляли тягла “для поправления дел”. Бездворні бобилі “кормились” ремеслом та наймитством.
40 Захребетники – сільський пролетаріат, котрий не мав власного господарства, а наймитував у заможних селян за прокорм, одяг і
дах над головою. Зазвичай це були “сироты, волочащиеся меж двор”.
41 До початку XVIII ст. кріпаки були прикріплені не до феодалів, а до общинної землі (без права виходу з неї). Мали виборну
(мирову) владу і особисті права (у тому числі мали право тримати кабальних холопів). У господарських справах могли самостійно
вести торгівлю, брати участь у промислах, сплачуючи за це відповідні державні збори. При цьому феодали-кріпосники були не
володарями селянських общин, а чиновниками на місцях, для збору державної податі і поліцейського нагляду. По відношенню до
свого  пана  залежні  селяни  поділялись  на  “изстаринных”  (сплачували  оброк)  і  “новоподрядных”  (відбували  панщину).  У
чорноземній  смузі  Росії  переважала  панщина  (зазвичай  триденна),  а  в  нечорноземній  –  натуральний  оброк.  За  кожну  душу
чоловічої статі володар мав щорічно сплачувати 4 гривни (40 коп.), в середньому по 1.20 – 1.60 крб. з двору), а наприкінці XVII ст.
– 5 гривень (50 коп.)  [199, с. 384-386].
42 Чорносошними селянами називали особисто вільних селян, котрі сиділи на державних (казенних) землях. Назва походить від
слів “чёрная земля”, з якої селяни несли тягло. Чорносошні селяни не мали над собою влади феодалів. Державне тягло включало
виплату різних грошових і натуральних зборів, відбуття робіт на державних і військових об’єктах. З поч. XVIII ст. чорносошних
(казеннопідданих) селян офіційно іменуватимуть державними селянами.
43 Синами, свояками, племінниками.
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окремі  козаки  за  особливі  заслуги  нагороджувались  землями  згідно  помісного  права,  що  у  матеріальному
відношенні  урівнювало  їх  у  службі  з  дворянами,  хоча  до  “служилых  по  отечеству”  не  прирівнювало.  Ці
козаки-поміщики склали не більш як 15% усіх низових козаків. Між тим новоприбрані кормові козаки, при
поселянні на Низу, отримували від уряду повне забезпечення – озброєння і боєприпаси, земельний наділ, хлібне
і грошове жалування, а також разову суму “на селитьбу” [105, с. 380-381; 195, с. 129].

У  1623  році  було  впроваджено  новий  устав  прикордонної  служби,  за  яким  сторожову  службу  несли
дворянські  сотні,  а  станичну – поверстані  із  заможних помісних  козаків  українські  діти боярські.  У період
воєнного часу для прикриття кордону в центральних областях держави брали з кожних 20 чорносошних дворів
по одному “даточному” ополченцю, озброєному рушницею, сокирою і рогатиною. В той же час на південному
кордоні відбудови “жилых городов” не велось і навіть не проводилося ремонту порушених засік. Обмежились
облаштуванням спостережних постів для обзору місцевості (на курганах або високих деревах). На відкритих
безлісих  ділянках  влаштовувались  дерев’яні  башти,  обнесені  валом з  набитими землею плетеними турами,
частоколом, надовбами, ровами і вовчими ямами. Такі пости-острожки мали артилерію і могли тривалий час
самостійно відбиватися від чисельного супротивника. Для оповіщення прикордонних військ і населення про
наближення  татарських  загонів  кожен пост  мав “кузовы с берестою и смолою”  (сигнальні  маяки)  і  кінних
посильних. У 1624 році служилі люди Сіверщини (Брянська, Севська, Путивля і Рильська) були включені до
військ, що несли службу по охороні “литовских украин”44 [91, с. 78-91; 172, с. 235-251].

Набіги кримців поновилися навесні  1631 року.  Особливо руйнівним для Украйни був набіг,  який стався
влітку  1632  року;  татарські  чамбули  прийшли  одночасно  трьома  шляхами  –  Кальміуським,  Ізюмським  і
Муравським.  У  1633  році,  в  розпал  Смоленської  війни,  на  Украйну  прийшла  30-тис.  орда  “по  накупке”
польської сторони. Не дивлячись на невелику кількість нападників, дати їм належну відсіч у полі було нікому; в
“Украинских полках” на той час налічувалось всього 5 тис. чоловік. Уже з 1634 року царський уряд щовесни
набирав у “верховых городах” по кілька тисяч вільних людей для літньої прикордонної служби на “низовых
украйнах”. У такий спосіб формували тимчасові солдатські і драгунські полки, які на час служби отримували
зброю і коней,  а також кормове жалування.  Впродовж літнього періоду ці  вояки несли службу і  навчались
військовій  справі  в  прикордонних  городках,  а  восени  розпускались  по  домівках,  не  отримуючи  ніякого
утримання  поза  службою.  Така  практика  не  дала  бажаного  результату.  Із  тих,  хто  відслужив  один  сезон,
наступного  року на  службу  писалося  небагато.  По  поверненні  в Москву із  Смоленської  війни драгунських
полків іноземного строю, сформованих із безвотчинних дітей боярських, уряд вирішив забезпечити їх “вечным
житьём на Украйне к татарской границе”. На кордоні цим драгунам жалували земельні наділи, по 50 четей на
кожного. Але ця справа успіху не мала; більшість дітей боярських “на соху” не стала і повернулась до Москви
верстатися в солдатські полки45 [111, с. 547-549; 169, с. 444].

У 1634 – 1636 роках у пониззях Волги, Дону і Дніпра відбулось перегрупування сил кочівницьких народів.
Ослаблені масовим падінням худоби та епідемією чуми Велика і Мала Ногайські орди 46 з межиріччя Волги та
Іртиша під  тиском калмиків47 просунулись  на Нижнє Подніпров’я.  Ідучи через верхів’я  Дону і  Сіверського
Дінця, ногайці пошарпали не тільки низові городи, а й заоцькі повіти і “мордовские места”.  Після того, як
ногайці  увійшли  до  складу  Кримського  юрту  царський  уряд  вирішив  перекрити  укріпленими  городками
татарські сакми. Так, з боку Кальміуського, Ізюмського та Муравського шляхів звели Усерд, Яблунів, Корочу,
Чугуїв, Хотмижськ, Вільне, а з боку Ногайського і Нового Кальміуського – Козлов, Тамбов, Верхній і Нижній
Ломови. При цьому царський уряд налагодив зв’язки з тайшею48 Шукур-Дайчином, маючи на меті використати
його  військо  проти  Криму.  Калмики,  котрі  сповідували  лама-буддизм49 тібетського  зразка,  стали  завзятими
ідеологічними  супротивниками  ісламу.  Спираючись  на  союз  з  Москвою,  калмикам  удалося  зробити
приазовських ногайців своїми данниками [135, с. 101-123; 169, с. 446-447].

44 Бакаївим шляхом татари вже давно не ходили на руські землі.
45 Буде доречним зазначити, що із запровадженням у 1632 році полків іноземного строю усіх зубожілих дворян почали верстати в
солдати, безземельних дітей боярських – в драгуни, а малопомісних – в рейтари. При відмові верстатись на цю службу або при
ухилянні від неї, людей боярського і дворянського кореня було наказано “писать в землепашцы”. Солдати і драгуни отримували
грошове жалування, а також казенні однострої, амуніцію і озброєння; помістями не наділялись, а мали проживати в батьківських
помешканнях або у садибах близьких родичів.  Рейтари, крім жалування,  отримували земельні  ділянки, а начальні  чини,  ще й
селянські двори. Із поступовим збільшенням кількості полків нового строю, рядовий склад регулярної піхоти перекомплектовували
синами заможних вільних людей і прибірних різночинців, а солдатів-дворян поверстали в рейтари.
46 На 1633 рік вимерло 80 % ногайців.
47 Алтайські племена хошеутів і торгоутів.
48 Тайша – титул правителя калмицького народу.
49 Синтез шкіл і напрямків тібетського буддизму; визнавали своїм божеством Далай-ламу.
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Між тим донські козаки зробили царю “подарунок” – у 1637 році вони за власною ініціативою50 захопили
Азов.  Тим  самим  неочікувано  насунулась  перспектива  великої  війни  між  Московською  державою  і
Оттоманською Портою51. Бойові дії розпочались уже восени того ж року; кримський царевич нуреддін-султан
Сафат-Гірей з великою ордою кинувся на низові городи. У столиці навіть гадали, що татари “большою мочью
пойдут к Берегу, и Оку перелезут, и пойдут под Москву”. Московський двір запевнив Порту, що над донськими
козаками цар руку не тримає і ті затіяли війну на власний розсуд. Татари тимчасово залишили у відносному
спокої руські землі і спрямували свої набіги на укріплені стани донців. У 1641 році донці витримали в Азові
турецько-татарську облогу і запропонували царю включити Азов до складу Московської держави. Земський
собор вирішив Азов прийняти і готуватися до війни з османами. Однак великий государ Михайло Федорович
визнав за краще відмовитися від Азова,  а натомість прийняти під свою руку донське козацтво. У 1642 році
козаки покинули Азов і стали під захист руки його царської величності, увійшовши до складу збройних сил
Московської держави. Відразу ж кримці і ногайці вдарили на руські землі. Набіги досягли свого піку в 1644 –
1645 роках [130, с. 210-250; 181, с. 25-39, 46-77].

Упродовж 1637 – 1646 років усі трудові ресурси Московської держави були задіяні на південному кордоні.
Вже у 1638  році  було  поновлено  Велику  засічну  черту.  В цей  же час були  відбудовані  сіверські  і  заоцькі
городки, зруйновані в роки “Смуты” та інтервенції. Але цього було замало. На початку 40-х років на кордоні
виникли нові городки – Царьов Олексіїв (Новий Оскол), Добрий, Болховець, Сокольськ, Усмань, Орлов, Урив,
Коротяк, Ольшанськ, Карпів. Замість кормових полків, які набирались у верхових городах на літній період, із
низових  селян  створювались  постійні  драгунські  полки.  Так,  упродовж  1642  –  1648  років  селян  окремих
володінь Воронезького, Лебедянського, Севського та інших українних повітів вивели з під влади поміщиків,
звільнили від повинностей і зачислили в драгуни.  Цим драгунам залишили їх колишні земельні наділи.  Так
було  утворено  “дворцовую  Комарицкую  волость”  Севського  повіту.  За  родом  служби,  а  також  за  своїм
соціальним і матеріальним станом, комарицькі драгуни були “поселёнными ратными людьми” і являли собою
прикордонну міліцію. Число комарицьких драгунів досягало 5500 чоловік. З них сформували 4 полки по 10 рот
у кожному. На відміну від кормових полків це військове формування практично не потребувало видатків з боку
уряду і являло більш надійну силу, бо захищало власні домівки52. У 1646 році по лінії Карпів-Бєлгород-Яблунів-
Царьов  Олекcіїв  (Новий  Оскол),  стали  квартирами  переведені  з  Великої  засічної  черти  українські  полки,
перекривши тим самим Муравський та Ізюмський шляхи.  В “низовые жилые городки” на постійні квартири
висунувся Великий полк53. У липні 1647 року кримці спробували прорватися на Русь, але це закінчилося для
нападників повною катастрофою [166, с. 293-379; 169, с. 445-446].

З 1648 по 1653 рік на південному кордоні було повне затишшя; кримський хан Іслам-Гірей ІІІ вів війну
проти Речі Посполитої на підтримку Війська Запорозького, очолюваного гетьманом Б. Хмельницьким. Це дало
змогу росіянам надійно укріпити нову лінію південного кордону, котра пролягала на 350-500 верст південніше
Великої  засічної  черти.  Так,  упродовж 1648  – 1653 років  Ахтирка,  Вільне,  Хотмижськ,  Карпів,  Болховець,
Бєлгород,  Короча,  Яблунів,  Новий  Оскол,  Усерд,  Ольшанськ,  Коротяк,  Урив,  Костенськ,  Вороніж,  Орлов,

50 При допомозі запорозьких козаків.
51 Донські козаки, які не могли змиритися з тим, що ногайці опанували Північне Приазов’я та Кубань, завдають козакам великих
шкод і загрожують не тільки розвитку козацької громади, а й самому її існуванню, вирішили виправити ситуацію на свою користь,
спровокувавши велику війну між ключовими гравцями в регіоні.  На нашу думку саме ця ідея надихнула донців на  “Азовське
сидіння”; одна справа для козаків це захопити фортецю та пограбувати її, і зовсім інша – утримувати її кілька років поспіль.
52 На початку 80-х років XVII століття уряд перевів комарицьких драгунів у солдати, так як від служби в дальніх походах вони
вкрай зубожіли і годились лише для городової служби.
53 Очолювався воєводами із думних бояр і окольничих (під час квартирування на Бєлгородщині цей полк у різні роки очолювали
князі Н. І. Одоєвський, Б. А. Рєпнін,   Г. С. Куракін, В. Б. Шереметьєв).
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Стулін, Усмань, Сокольськ, Добрий, Козлов і Тамбов зв’язуються так званим “Татарским валом” (земляний вал
з ровом довжиною майже у 800 верст), який простягнувся від верхів’я Ворскли до верхів’я Цни. Татарський вал
не був суцільним, а являв собою 5 великих земляних валів по 30-35 верст кожен (Бєлгородський, Яблунівський,
Новооскольський, Усманський, Козловський) і 20 малих валів (Карпівський, Сокольський, Ольшанський і т. д.).
На валах влаштували башти-острожки для розміщення варти і сигнальних кузовів.  В особливо небезпечних
місцях  на  Валу  було  влаштовано  гострокіл  з  бійницями,  надовби,  вовчі  ями  і  т.  п.  Оскільки  військово-
адміністративний  центр  укріпленого  району  знаходився  у  Бєлгороді,  то  Татарський  вал,  разом  з
новозбудованими прикордонними городками, дістав назву Бєлгородської черти54. Територія, що примикала до
Черти отримала назву “Белгородской Украйны”. Усі прикордонні городки зв’язували влаштовані позаду Валу
дороги і мости, по яких можна було швидко перекидати війська до місць підходу супротивника. Правий фланг
Бєлгородської  черти  прикривали  сіверські  і  слобідські  городки,  а  лівий  –  протягнута  на  схід  від  Тамбова
Симбірська засічна черта. На момент, коли великий государ Олексій Михайлович у 1654 році взяв під свою
руку Гетьманську державу Б. Хмельницького і розпочав війну із Польщею, Кримом, а згодом і зі Швецією,
південний кордон Московської держави був під надійним захистом [119, с. 143-155].

Болховець. Фортеця XVII ст.

У  1658  році  усіх  низових  служилих  людей  було  включено  до  складу  Бєлгородського  розряду55.
Бєлгородський розряд являв собою прикордонний округ (“разрядный полк”) і у різний час налічував від 19 до
30 тис. солдатів і стрільців верхових городів, а разом із місцевими служилими людьми – 50-60 тис 56. У 1660
році з Бєлгородського розряду виокремився Севський (Сіверський) розряд, який включав міста Севськ, Рильськ,
Путивль,  Брянськ,  Більов,  Болхів,  Карачів,  Кроми,  Лихвин.  Обидва  розряди  складались  із  солдатських,
драгунських  і  рейтарських  полків,  а  також загонів  стрільців  і  помісної  дворянської  кінноти.  У тактичному
відношенні Бєлгородський і Севський розряди являли собою окремі корпуси; кожен  складався із воєводського
полку (дивізійного складу), полку першого товариша і полку другого товариша (обидва бригадного складу). З
1656  по  1782  рік  південноросійські  прикордонні  війська  знаходились  у  віданні  голови  Бєлгородського  і
Севського столів Розрядного приказу боярина князя Г. Г. Ромодановського.  Його ставка (головна квартира)
знаходилась у Курську [169, с. 448-449].

Із зведенням Бєлгородської черти потреба у триманні польових сторож відпала. Середньопомісні городові
дворяни “сотенной службы”, чиї земельні наділи обробляли холопи-задворники, кріпаки і наймити-підсусідки
(бобилі і  захребетники), тепер задіювались на службі як ударна сила для відкритих кавалерійських атак. На
станичній службі  залишили лише кращих малопомісних українських дітей боярських,  чиї  наділи обробляли
близькі  родичі  і  наймити.  При  цьому  слід  зазначити,  що  брати,  свояки  і  племінники  українського  сина
боярського виконували  роль служилих підпомічників,  Щоб уникнути  податків  і  повинностей на себе,  вони
“подсосежывались”  разом  із  власними  дружинами  та  дітьми  до  служилого  станичника  (свого  близького
родича)  і  жили  з  ним  одним  великим  неподатним  двором  –  “однодворком”57.  Тим  самим  із  парокінної

54 Уже не засічної, бо засікати у степу було нічого.
55 У другій половині XVII – на початку XVIIІ ст. територія Московської держави поділялась на полки-розряди (військові округи) –
Московський,  Владимирський,  Рязанський,  Новгородський,  Смоленський,  Бєлгородський,  Севський,  Тамбовський,  Казанський,
Симбірський, Тобольський, Томський, Єнісейский, Ленський. У 1708 році замість розрядів Петро І запровадить губернії.
56 Військові  і  адміністративні справи розряду перебували у віданні  окружної  канцелярії  – “Бєлгородской разрядной приказной
избы”, а судові  –  у віданні  “Бєлгородской судной избы”.  В документах тієї  доби Бєлгородський розряд і  Бєлгородський полк
ототожнювались. До складу розряду входили лише українні служилі люди, а полк включав загалом усі війська округу разом із
служилими людьми верхових городів.
57 У таких дворах, крім хазяїна, його дружини та дітей, проживали “неотделённые братья”, племінники, свояки (і усі із власними
дружинами та дітьми), “дворовые холопы” (якщо такі були), а також “волочащиеся меж двор батраки бездомки” (із числа місцевих
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сторожової і станичної служб відсіялися пустоземельні “лапотные дворяне” і “отделённые сыновья и братья”,
які власними силами обробляли свої наділи. У десятнях (іменних списках служилого городка) такі значилися як
“нетчики”  (не  з’являлись  на  службу).  Після  того,  як  в  Бєлгородському  і  Севському  розрядах  почали
розквартировувати “жилые полки из верховых городов”58, усіх низових нетчиків,  перевели на службу своїми
дворами,  що передбачало надання постою урядовим військам,  відбування на їх користь фуражної і  гужової
повинностей,  а  також  сплату  державі  натурального  збору,  котрий  йшов  на  провіант  “украинским полкам”.
Завдяки  цьому  відряджені  на  кордон  урядові  солдати  і  стрільці  забезпечувались  квартирами,  провіантом,
фуражем, підйомними кіньми, обозними погоничами і перевізними засобами. Низовий служилий люд швидко
зметикував,  що в економічному відношенні  служба  двором є досить  вигідною справою і,  перш за все,  для
власників великих підсусідських господарств; податною одиницею вважався двір і кількість його мешканців на
обсяг натурального збору та повинностей не впливала. Тож заможні українські діти боярські стали залишати
станичну службу і записуватись на службу двором. Місцеві воєводи не чинили цьому перепон, адже головний
обсяг станичної служби уже був перекладений на поселених попереду Бєлгородської черти слобідських козаків,
а в службі дворами (через наплив в низові городи урядових військ) відчувалась гостра потреба. У такий спосіб
склалась  окрема  категорія  військовозобов’язаного  населення  –  однодворці.  При  цьому  влада  вважала
однодворцями лише володарів дворів, а народні маси – категорію населення, у якій люди селились “купно всей
фамилией”59 в  одному  податному  дворі.  У  плані  сплати  натурального  збору  прикордонні  власті  рахували
однодворців по числу дворів, а у плані відбування трудових і гужових повинностей – по числу душ чоловічої
статі. На 1665 рік загальна чисельність однодворців у Бєлгородському і Севському розрядах становила понад 10
тис. душ чоловічої статі (це приблизно 2 тис. дворів) [99, с. 27-34, 51-67; 100, с. 13-27; 144, с. 28-30; 145, с. 163-
167].

З  часом  однодворницькі  роди  стали  власниками  чималих  ділянок  землі  і  угідь,  розкиданих  по  різних
волостях.  (Отримані  батьками  “дачи”  збільшувались  за  рахунок  вдалого  одруження,  скупівлі  тощо).
Однодворницькі  землі  складали  дві  групи.  До  першої  групи  належали  ділянки  батьківські,  пожалувані  в
нагороду за службу або куплені. До другої групи належали ділянки, надані волостю або селом молодому члену
громади для обзаведення господарством60, а також ділянки, надані від казни для ліквідації малоземелля того чи
іншого одруженого однодворця61. Оскільки предкам однодворців землі наділялись четями (четвертями), то таке
володіння дістало назву четвертного. Продати ту чи іншу ділянку своєї землі однодворець  мав право лише
однодворцеві свого розряду. Те ж саме було і при обміні ділянками по волостях [84, с. 113-116, 231; 94, с. 9-17;
162, с. 106-112].

Наприкінці  60-х  років XVII століття  відбувся  перелом  в  урядовій  політиці  щодо  українних  приборних
різночинців, котрі проживали в городах Великої засічної черти. На той час ті місця вже перебували у безпеці. З
1668 року двори заоцьких різночинців було обкладено трудовими повинностями (фуражна, гужова, фортечна,
мостова) і натуральним збором в казну – “четвериковым хлебом”; мали здавати “с каждой чети по четверику
ржи”62.  Представники  столичної  знаті  і  “вотчинники  замосковских  городов”  неодноразово  “били  челом
Великому Государю”  на  отримання  помість  в  “заоцких  городах”,  оскільки  отримані  їхніми  предками  землі
знаходились “не в хлебородных местах, и от безхлебья оскудели, а люди их и крестьяне от голоду идут врозь”.
21.06.1672 цар Олексій Михайлович видав указ про жалування усім бажаючим служилим вотчинникам помість
у Заоцькому краї “из порозжих земель и по сыску, и по мерным книгам…, кто где приищет”. Розмір жалуваної
ділянки залежав від чину власника. Так, наприклад, московський піддячий отримував 100 четей, а боярин –
1000. Крупні землевласники по отриманні помість скуповували, вимінювали і навіть відбирали силою сусідські
ділянки у низових служилих людей, саджаючи на “украйные новые дачи” задворних холопів, переведених із
своїх вотчин. Траплялись випадки, коли закріпачувались і зубожілі приборні різночинці [152, с. 181-186; 165, с.
22-35]. Просування кріпосницького землеволодіння викликало різкий спротив місцевого служилого населення.
Так,  навесні  1673 року,  коли  із  Помісного  приказу  прибули  межувальники  для  нарізання  земель  царським
стольникам по їх “прииску”, в заоцьких повітах відбулись “бои и ослушанье детей боярских и казаков”. Старі
власники земельних наділів відстоювали свої права і, “скопясь многолюдством, бунтом со всяким ружьем к
межевщикам  на  землю  приходили  и  с  земли  сбили”.  За  наказом  царя  чиновники  Помісного  приказу  мали
повернути усі самовільно відібрані ділянки, і надалі “украинцов с земель не сживать и записей на них в тех
землях никаких, и в урочные годы на свои, и ни на чьи, и на украинцев имены отнюдь не шмать”. Усі спірні
межі  наказувалось  “сыскивать большим повальным обыском и старожилы”.  При цьому,  землі,  самовільно
захоплені і розорані поміщиками-зайдами у Дикому полі,  мали бути передані синам заоцьких різночинців із
числа тих, “кто в службу поспел” [56, № 580; 57, № 734; 169, с. 150-151].

На початок 70-х років XVII століття усіх городових дворян сотенної служби, котрих в 77 низових городах
налічувалось близько 40 сотень, записали в рейтари. У такий спосіб сформували легкокінний кавалерійський
сиріт). Кількість людей у такому дворі (разом з холопами із наймитами) була щонайменше 15 осіб обох статей. Хазяїн двору міг
виставляти замість себе на службу брата, сина або племінника.
58 Драгунські, рейтарські і солдатські полки нового строю.
59 Фамілія означала не окрему сім’ю, а близьких родичів за батьківським прізвищем (рід). В однодворку проживало по кілька сімей
одного роду.
60 Зазвичай осиротілому парубку або зубожілому сябру.
61 У разі відходу (відокремлення) того від батька чи брата.
62 Четветик російська міра обсягу сипучих тіл = 26,24 л.
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корпус  у  понад  10  тис.  вершників.  З  метою  посилення  атакуючої  міці  рейтарських  полків,  додатково
сформували  “шквадрони”  копійщиків63,  куди  поверстали  українських  дітей  боярських  із  числа  осіб
дворянського кореня; вийшло 4 тис. вершників. Згодом рейтарів і копійщиків переформували таким чином, щоб
у рейтарському полку був один ескадрон копійщиків, а у копійщицькому полку – один ескадрон рейтарів. За
свою службу рейтари і копійщики отримували помісне і грошове жалування. Бєлгородський і Севський столи
жалували  їм  усім  по  одному  “подъёмному”  двору64,  в  котрих  проживали  сім’ї  малоземельних  піших
різночинців, у службі яких потреба відпала. Хазяїн підйомного двору по відношенню до “владельца” являвся
“приборным  подмощиком”  (служилим  підпомічником).  Мешканці  пожалуваних  дворів  були  зобов’язані
обробляти земельні наділи володарів і тим забезпечувати їх військову службу. Одружені володарі, як правило,
отримували  сусідські  двори.  Задля  зменшення  податкового  тиску  і  зручності  ведення  господарства  обидва
двори записувались  як один.  Неодружені  володарі  селились безпосередньо у дворах своїх підпомічників.  У
соціальному і правовому відношеннях уряд прирівняв підпомічників до казеннопідданих (державних) селян.
На той час царський уряд уже не бачив необхідності в існуванні розряду Українських дітей боярських, в якому
залишались люди, поверстані із приборних різночинців. Станом на 1672 рік “ездоков и вожей” (станичників) на
Бєлгородській  черті  залишилось  усього  463  особи.  У  1675  році  верстання  до  розряду  Українських  дітей
боярських припинилось.  Це пов’язано  з  тим,  що основний обсяг  розвідувальної  служби виконували  козаки
Харківського, Балаклійського і Острогозького слобідських полків [56, № 522; 167, с. 233-247; 169, с. 143; 172,
с. 219-233, 238-246].

У розпалі російсько-турецької війни 1676 – 1681 років уряд царя Федора Михайловича запровадив у державі
“подворную  подать  на стрелецкие  деньги”.  Згідно  подворного  перепису  1678  –  1679  років  для  кожного
податного округу держави уряд визначив середній подворний оклад по числу тяглих дворів (вираховувалась
загальна сума, яку платники самі розподіляли між дворами). На території Бєлгородського і Севського розрядів
сплата окладу поширювалась на однодворців і неслужилих приборних різночинців. Зібрані з них кошти йшли
на грошове жалування низовим рейтарам, копійщикам і драгунам. У той же час серед помісних кавалеристів
поширилась  практика  передачі  частини  своєї  служби  і  відповідної  до  неї  кількості  землі  іншим  особам.
Найчастіше передавалась половина служби, рідше третина. Особи, котрі брали половину або третину служби,
так звані “половинщики” і “третчики”, за отриману земельну ділянку заміщали кавалериста у полку рік чи два.
При цьому помісні  землі  ніколи  не  пустували.  Рейтари і  копійщики,  як  правило,  передавали службу своїм
родичам (братам і своякам), а драгуни – односельцям із числа малоземельних різночинців [195, с. 146-148].

У той самий час передові рубежі Московської держави просунулись на південь. Так, упродовж 1679 – 1681
років лівий фланг Бєлгородської черти було винесено за край Ізюмських лісів кутом на 200 верст уперед. Нову
лінію укріплень назвали Ізюмською чертою65. Вона тягнулась від Коломацького острогу на південь до Царьова-
Борисова  і  далі  на  північ  до  Усерда  по  річкових  течіях  Іжа  –  Сіверський  Донець  –  Оскол  –  Валуй.  На
будівництво Ізюмської черти для спільних із слобідськими козаками робіт з Бєлгородської Украйни прибули
майстри фортечної і засічної справ, а також безземельні приборні різночинці, котрі поселяючись в острожках
новозведеної Черти, переходили у категорію однодворців. Так, якщо у 1672 році однодворців на Слобожанщині
налічувалось 2411 осіб чоловічої статі (походили переважно із місцевого козацтва), то у 1691 році – уже 10 646
осіб. На Ізюмській черті службу несли головним чином слобідські козаки, які за видом служби поділялися на
строжових, станичних і городових; полкових козаків використовували лише по тривозі для ліквідації проривів
супротивника. У 1684 році для захисту торських соляних промислів (в районі Торського і Маяцького острогів)
перед Ізюмською чертою силами слобідських козаків і однодворців було зведено Торську засіку66 [120, с. 156-
165, 169, 173, 196; 180, с. 17-19; 189, с. 384].

Із початком військової реформи Петра І помісну систему жалування і службу за прибором було скасовано.
Замість традиційної помістної системи на утримання служилих людей впроваджується грошове жалування67.
При  створенні  регулярної  армії  до  лав  офіцерства  були  зараховані  лише  крупнопомісні  і  середньопомісні
землевласники. Мілкопомісних дворян і дітей боярських верстали рядовими в регулярні драгунські полки. При
цьому усіх служилих людей Бєлгородського і Севського столів68 було включено до розряду “Людей старых
служб”  з  іменуванням  “городовой  службы  однодворцы”;  за  усіма  зберігались  колишні  земельні  і  дворові
пожалування. За царським указом від 30.10.1699 однодворці були звільнені від регулярної служби і включені у
категорію військовозобов’язаного населення, що означало переведення до казеннопідданого тяглого стану – у
державні селяни або міщани. Відтоді однодворці,  а також члени їх родин і близькі родичі, мали сплачувати
грошовий  збір,  котрий  йшов  на  жалування  регулярним  полкам.  Так,  наприклад,  із  низових  рейтарів  і
копійщиків починають стягувати по 1,50 крб., з дітей їх – по 70 коп., із солдатів городової служби, стрільців,
пушкарів і козаків – по 1 крб., з дітей і свояків їх – по 50 коп., а із селян усіх вищезгаданих категорій – по 25
63 Копійщики на південному кордоні виконували функції гусарів, котрих на той час мали лише північно-західні розряди.
64 При цьому важкокінним рейтарам і копійщикам західних розрядних полків жалувалось по 5 підпомічницьких дворів.
65 За  назвою адміністративного центру Ізюмського  козацького  полку,  який сформувався  в  тій  місцевості  у  1677 році  на  базі
скасованого Балаклійського полку.
66 У 1700 році торські промисли будуть розорені татарами. Нову соляну слободу промисловці заснують у 1701 році на р. Бахмут.
Бахмутський острог невдовзі стане центром однойменної прикордонної провінції.
67 Відтепер верховна влада надавала землі лише в нагороду за службу, але не на підставі умовного володіння, а у власність (як
раніше жалувались вислужені вотчини).
68 Однодворців, козаків і солдатів городової служби, затинних стрільців, воротників, пушкарів, майстрів фортечної справи.
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коп. з двору [58, № 1710]. Тим самим неслужилих рейтарів і копійщиків реформа поставила на один щабель із
їх підпомічниками – в “ревизских сказках” обидві ці категорії писались “мужиками”. Через це заможні сини
низових  рейтарів  і  копійщиків,  прагнучи  залишитися  у  неподатному  благородному  стані,  верстались  у
регулярні драгуни. У свою чергу частина низових приборних різночинців версталась в українські солдатські і
стрілецькі полки, в результаті чого залишались у нетяглому служилому стані. По суті звільнення від регулярної
служби задовольняло лише тих “украинцев”, хто  хотів  відбути  від військової  служби назавжди.  Солдатська
рекрутчина  людей старих служб не стосувалась,  бо регулярна  піхота комплектувалась із  тяглого населення
центральних областей держави69 [172, с. 269-271; 184, с. 138-141].

Починаючи війну зі Швецією Петро І навіть не уявляв у що це виллється державі. Наприкінці 1700 року,
втративши під Нарвою кращі війська і артилерію, цар починає збирати нову армію, не оминаючи населення
окраїн.  У складі  діючої  армії  з’являються полки кінної  служби,  набрані  із  смоленської  шляхти 70,  низових і
казанських служилих людей. Зокрема, упродовж 1701 – 1705 років при армії знаходився полк кінної служби С.
Бахметьєва, набраний  із служилих людей сотенної служби, стрільців і козаків низових городів. У 1703 році із
низових  рейтарів  і  копійщиків  сформували  “сведённый”  рейтарсько-копійницький  полк  Я.В’ячеслова  і
рейтарський  полк  Г.Верьовкіна,  але  вже  наступного  року  розпустили.  В  той  самий  час  в  розпорядження
бєлгородського  і  севського  воєвод  передавалась  частина  рейтарських  полків,  сформованих  у  Москві.  Так,
наприклад, у 1701 році рейтарський полк А.Шнейвіца прибув із Москви на гарнізонну службу до Севська, а
рейтарський полк І.Поздєєва – до Києва. Упродовж 1701 – 1702 років синами низових рейтарів і копійщиків
повністю укомплектували 4 регулярні драгунські полки (М.Мещерського, О.Рогозіна, М.Франка, С.Дятлова), а
упродовж 1704 – 1706 років ще 8 полків (2-й М.Мещерського, М.Зибіна, Ф.Хрущова, І.Пєстова, М.Малигіна,
Ф.Ощеріна, Ф.Фасмана71, Г.Волконського) і два окремих ескадрони (Козловський і Воронезький)72. При цьому,
якщо у перші роки війни в регулярні драгуни верстали самих лише синів малопомісних городових дворян і
дітей боярських, то, у зв’язку із великими втратами в полках людей, на регулярну драгунську службу почали
верстати синів  “грунтовых”  (помісних)  козаків  без надання дворянства.  Надалі  із  поступовим  збільшенням
драгунських полків в регулярні драгуни зараховуватимуть попівських і дияконівських синів, хлопців із вільних
“гулящих” людей, а також безземельних “мужиков” із числа низових різночинців [60, № 3486; 96, с. 105-109;
185, № 516-523, 575-577, 594-596].

Що  ж  до  українських  солдатів  (колишніх  комарицьких  драгунів),  то  кращими  з  них  періодично
доукомплектовували  регулярні  полки,  набрані  на  смоленщині  (полки  М.Герінга,  І.Бернера,  С.Дремонта,
Г.Гейна),  котрі впродовж 1701 – 1712 років несли службу в Києві.  Крім того, на Бєлгородську Украйну “на
вечное житье” із Москви прибували “жилые стрелецкие полки”, а місцеві (розрядні) стрільці відряджались на
гарнізонну службу у віддалені низові фортеці (Кам’яний Затон, Тавань, Азов та ін.). У 1700 році із сіверських
різночинців набрали чотири городові стрілецькі полки: у Курську – голови С. Клеметцова, в Ряжську – голови
О. Щоголєва, в Брянську – голови О. Сафонова, в Путивлі – голови Г. Мєшкова. У 1706 році кращих людей
Бєлгородського  і  Севського  розрядних  полків  (солдатів,  стрільців,  пушкарів)  було  зведено  в  Українську
дивізію; решту записали в тяглий стан. За Українською дивізією зберігся статус помісного війська. До складу
дивізії  увійшла  також  Слобідська  козацька  бригада  (Острогозький,  Охтирський,  Харківський,  Ізюмський  і
Сумський полки), а також Чугуївська та Бахмутська козацькі команди. Командиром дивізії було призначено
майора Преображенського гвардійського полку73 князя В.В.Долгорукова, а бригадиром Слобідської бригади –
полковника Ф. Шидловського [92, с. 23-28, 32-35; 183, с. 7-15; 185, № 54-58, 68-72].

На початку губернської реформи за царським указом від 18.12.1708 Бєлгородський і Севський розряди було
скасовано,  а  їх  територію  поділено  на  провінції:  Бєлгородську,  Орловську,  Севську,  Воронезьку,  Єлецьку,
Тамбовську,  Шацьку  і  Бахмутську.  Разом  із  Слобожанщиною  (яка  знаходилась  у  віданні  бєлгородського
воєводи), ці провінції було розписано між Київською і Азовською губерніями. Так, до складу Київської губернії
увійшли Київська, Бєлгородська, Орловська і Севська провінції, а також Сумський, Охтирський і Харківський
слобідські  полки.  До  складу  Азовської  губернії  увійшли  Воронезька,  Єлецька,  Тамбовська,  Шацька  і
Бахмутська провінції разом з Острогозьким та Ізюмським слобідськими полками. (Адміністративним центром
Київської  губернії  був  Бєлгород,  а  Азовської  –  Вороніж).  Підрозділи  Української  дивізії,  сформовані  у

69 На початку Північної війни регулярна піхота комплектувалась вільними і посадськими людьми. Та вже у лютому 1705 року
залежні селяни і  холопи були зрівняні в плані рекрутської  повинності (брали по одному даточному з  кожних 20 селянських і
холопських дворів). При цьому холопи залишались безправними рабами по відношенню до своїх господарів.
70 Упродовж  1700  –  1701  років  із  рейтарів,  копійщиків,  грунтових  козаків,  служилих  людей  сотенної  і  полкової  служб
Смоленського розряду було сформовано кінні полки С. Аршиневського,  І. Астафьєва, О. Казначеєва, Б. Корсака, М. Мурзенка,
Г.Ридванського. Упродовж 1703 – 1706 років усі ці полки переформували у драгунські Г. Гейна, С. Станкевича, Г. Сухотіна, Ф.
Фасмана, Г. Фрейдліна, Ф. фон Візіна. У 1704 році смоленський воєвода П. Салтиков сформував із смоленської і рославльської
шляхти 5 кінних “разновооружённых” рот драгунського складу “для всегдашней пограничной предосторожности и содержания
форпостов и других пограничных же надобностей”. Ці роти у 1708 році були зведені у помісний Рославльський шквадрон А.
Челіщева. До штатних регулярних полків Шквадрон не входив і забезпечувався за рахунок помісних окладів особового складу
[185, № 572].
71 Зібраний із синів низових і смоленських служилих людей сотенної і полкової служб.
72 У 1712 році сформовані із “украинцев” драгунські полки були зведені в Український корпус і розквартировані на Гетьманщині
“для охранения малороссийских жилищ”.
73 Чин гвардії-майора рівнявся чину бригадного генерала.
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Бєлгородській,  Орловській  і  Севській  провінціях  Київської  губернії,  мали  контролювати  Гетьманщину,  а
підрозділи, сформовані у Воронезькій, Єлецькій і Тамбовській провінціях, – територію між Бахмутом і Азовом.

Окреме місце у південно-західному регіоні держави займала Гетьманщина (в урядових документах “Мала
Росія”  або  “Малоросія”).  До  складу  Київської  губернії  Гетьманщина  не  входила.  У  1708  році  Київську
провінцію однойменної губернії склали лише ті малоросійські міста, де ще за попередніх царювань перебували
російські  гарнізони – Київ,  Переяслав,  Чернігів,  Ніжин,  а  також зведені  росіянами на Запорожжі  фортеці  –
Новобогородицька,    Новосергіївська, Кам’яний Затон; у 1709 році до них додались Полтава і Переволочна
[140, с. 208-209]. Гарнізонну службу в цих фортецях з кінця 50-х років XVII століття несли військові команди
Бєлгородського і Севського розрядів, а з 1706 року – команди Української дивізії. До кінця гетьманування І.
Мазепи гетьманські полки вважались у Росії військом союзницьким; при царській армії гетьманам віддавались
почесті, аналогічні тим, що віддавались іноземним правителям [80, с. 310]. З грудня 1708 року адміністрацію
Гетьманщини  у  справах  охорони  кордону  було  підпорядковано  київському  генерал-губернатору.  За
гетьманування  І.  Скоропадського  (1708  –  1722)  в  Малоросії  мав  постійно  перебувати  царський  резидент
(представник  верховної  влади  у  якості  радника),  а  також  “товарищ”  (заступник)  київського  генерал-
губернатора, котрому підпорядковувались розташовані в гетьманській резиденції та полкових містах підрозділи
Української дивізії. У випадках явної загрози з боку Криму частина городових полків гетьманського регіменту
мала переходити в розпорядження командира Української дивізії74.

У підтриманні  порядку в  губерніях важливу  роль відігравали,  створені   у  1711 році,  гарнізонні  війська
(полки 2-ї статті).  Гарнізонні піхотні полки являли собою внутрішню сторожу і призначались для служби у
містах і фортецях, а гарнізонні драгунські – для патрулювання на лініях комунікацій і придушення різного роду
заворушень.  Полки  2-ї  статті  комплектувались  із  “людей старых служб”,  котрі  за  своєю статурою,  станом
здоров’я  та  якістю  підготовки  не  годились  до  польової  служби;  платню  отримували  утричі  нижчу  ніж  у
польових полках (полках 1-ї статті). Мундири їм шилися не із закордонного сукна, як для польових полків, а з
найдешевшого вітчизняного матеріалу – “серьмяги”. Гарнізонні війська перебували у віданні губернаторів. У
1712 році гарнізонними військами замінили городових служилих людей в усіх губернських фортецях (точніше
сказати – городові команди перетворили на гарнізонні)75. У Київській губернії в такий спосіб було сформовано
7 піхотних полків, а в Азовській – 5 піхотних і 1 драгунський полки [124, с. 77-78].

Зазначимо, що в добу Північної війни все насеселення Центральної Росії стало або тяглим, або служилим.
Так,  усі  нетяглі  категорії  населення,  так  звану  вольницю,  церковних  і  гулящих  людей  було  закріплено  за
мануфактурами і заводами. За нормою, встановленою Петром І стосовно священнослужителів, один церковний
прихід мав становити не менш як 150 дворів. При цьому “лишних” попів і дияконів із духовного стану було
виключено; тих, що проживали на поміщицькій землі, записали за поміщиками у якості кріпаків, а здатних до
військової служби – у солдати. Усі молоді дворяни мали розпочинати службу із чину рядового. Виключень не
робилося навіть для синів вищої знаті.  Це був час, коли становище дворян було куди важчим за становище
податних станів. Служилі дворяни, хоч і володіли помістями, але не мали жодної можливості в них проживати.
Дворянські сини вже навіть і не народжувалися в родових помістях і траплялось, що й не бачили їх упродовж
всього свого життя, хіба що приїжджали до них на старість помирати.  Підставами для відставки дворянина
могли  бути  лише  “полная  дряхлость  или  увечье”.  Відставлених  з  польової  служби   офіцерів  відряджали
служити  в  гарнізонні  війська  або  залучали  до  цивільних  справ  по  губернському  управлінню.  Якщо  ж
абшитований дворянин не мав помістя, його доправляли до закріпленого за тим чи іншим полком монастиря на
утримання  за  рахунок  монастирських  прибутків,  а  інвалідам  давали  пенсіон  “из  госпитальных  денег”76 і
доправляли у помістя їх найближчих родичів доживати свій вік. До 1713 року такі поняття як дворянин і син
боярський злились в одне – шляхтич77. Щоб шляхетські маєтки більше не дробилися між спадкоємцями, Петро І
видав “Закон о Единонаследии” (1714), за яким помістя і вотчини підлягали однаковому порядку успадкування
– могли передаватися лише старшому сину78 [168, с. 187-209; 172, с. 254-269].

Таким чином, можемо стверджувати, що упродовж XVI – XVII століть прикордонна служба на степових
окраїнах  російської  держави  стала  спадковою.  На  прикордонній  службі  були  задіяні  професійні  вояки  з
найбідніших прошарків служилого стану, для яких землі Дикого поля являли собою як платню, так і нагороду
за службу. При цьому уряд на прикордонників практично не витрачав державних коштів (яких у казні хронічно
не вистачало). Поступово межа між служилими прикордонниками “по прибору” і “по отечеству” розмилась.
Так сталося тому, що для рядових чинів прикордонна служба була набагато важчою, ніж тогочасний тяглий
стан, а відтак перехід із служилого стану у тяглий, і навпаки, був досить вільним (усе залежало від статків, а
також бажання чи небажання служити). Безпомісне і малопомісне дворянство на той час було нестабільною
верствою благородного стану.

74 Відтоді на довгі десятиліття гарнізонні команди Української дивізії і Український драгунський корпус, будуть відігравати на
Гетьманщині роль жандармських формувань.
75 На середину XVIII століття гарнізонні війська Російської імперії складались із 49 піхотних і 7 драгунських полків.
76 Такий стан речей тривав до опублікування “Манифеста о вольности дворянской” 1762 року.
77 На початок правління Катерини ІІ поняття “шляхетство” остаточно витіснить поняття “дворянство”.
78 У 1731 році, на прохання вищої знаті і всього шляхетства, імператриця Анна Іоаннівна  цей закон відмінить. Однак, положення
щодо зрівняння вотчин і помість діятиме і надалі.
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Історія степової Росії XVI – XVII століть по суті є наступом на Дике поле не стільки мечем, скільки сокирою
і заступом. За цей період південний кордон Московської держави посунувся вниз більш як на 500 верст. Слід
зазначити, що засічні смуги не являли для супротивника нездоланної перешкоди і більшою мірою слугували
для оповіщення українних полків про небезпеку. Вони могли лишень на деякий час затримати супротивника,
щоб війська, розквартировані в найближчих городках, змогли зібратися для відсічі. При цьому Бєлгородська
смуга вже не була засічною, а являла собою систему ровів, валів, острожків та інших інженерних споруд. Це
вже була нова “кордонна” стратегія. Саме у цей період із колишніх кінних станичників і сторожів формується
категорія  однодворців,  яка  приступила  до  виконання  допоміжних  служб  по  забезпеченню урядових  військ,
присланих  на  кордон  із  центральних  областей  Росії.  Цей  процес  став  можливим  через  те,  що  форпостну,
аванпостну  і  розвідувальну  служби  взяли  на  себе  слобідські  козаки,  які  оселилися  перед  Бєлгородською
чертою. Наприкінці XVII століття у лісистій частині Слобожанщини були зведені Ізюмська черта і Торська
засіка. Але це не слід пов’язувати з поверненням до старого способу охорони кордону. Ці смуги були лишень
тимчасовими заслонами для захисту малозаселених передових районів.

На  початок XVIII століття  однодворці  остаточно  сформувались  як  окрема  категорія  прикордонного
населення. Замість служби в регулярному війську,  однодворці мали утримувати визначене число армійських
полків (сплачувати на їх користь грошову подать і відбувати трудові  повинності).  Стан однодворців значно
розширився внаслідок зарахування до нього прикордонних різночинців, предки яких були наділені землею за
четвертним правом володіння. При цьому до стану однодворців приписалось чимало крупних поміщиків, які у
такий  спосіб  ухилялись  від  довічної  дворянської  служби.  Низові  рейтари  і  копійщики  українських  полків
становили окрему групу: служилі несли кінну службу у корпусі київського воєводи, а неслужилі – сплачували
визначену їх дворам подать. Врешті решт, кращих людей цих полків записали у драгунські полки. Городових
дворян  та  їх  синів  забирали  у  драгунські  польові  полки,  а  синів  помісних  (ґрунтових)  козаків  і  колишніх
українських дітей боярських за власним їх бажанням верстали у драгунські  гарнізонні.  Українську помісну
дивізію, сформовану із південно-російських городових різночинців, зведуть у гарнізоні губернські полки 2-го
розряду і  розквартировують  у Київській провінції  та на Слобожанщині.  Український польовий драгунський
корпус,  у  якому  служили  вихідці  із  благородних  станів  низових  служилих  городів,  розквартирують  на
Гетьманщині.

Розділ 2
СТАНОВЛЕННЯ  УКРАЇНСЬКОЇ  ЛАНДМІЛІЦІЇ

Ідея  створення  Української  ландміліції  належить  царю  Петру  І.  Причиною  був  невдалий  для  росіян
Прутський похід 1711 року. Так, у той час, коли головні сили царської армії були зосереджені біля р. Прут,
оборона  Лівобережної  України  покладалась  на  польовий  корпус  генерал-майора  І.  Бутурліна,  підрозділи
Української  дивізії,  слобідську  козацьку  бригаду  Ф.  Шидловського,  а  також  на  реєстрові  і  наймані  полки
гетьмана І. Скоропадського. При цьому усі ці війська не завжди вдало протистояли мазепинцям, запорожцям і
станіславцям,  котрі  разом із  татарами постійно  проводили  військові  диверсії  і  розгорнули  антимосковську
агітацію  на  Гетьманщині.  Після  повернення  з  Молдови  Петро  І  відтягував  виконання  умов  Прутського
договору і розпочав підготовку до відновлення бойових дій проти османів. Ситуація для Росії була складною:
татари  вкупі  із  запорожцями  постійно  проводили  диверсії  на  кордоні;  заклики  П.  Орлика  розхитували
Гетьманщину; султан погрожував походом і цим відтягував сили росіян з шведського фронту. Це змусило царя
спішно  формувати  допоміжні  напіврегулярні  військові  формування.  Так,  у  1712  році  “ингерманландский
губернатор”79 генерал-фельдмаршал О. Д. Меншиков за наказом царя сформував із синів людей старих служб
Новгородського розряду губернську ландміліцію. Вдалося набрати 3 полки. На це ополчення була перекладена
караульна служба в губернських фортецях. Унаслідок цього гарнізонні полки губернії вивільнились для участі
в бойових діях на прибалтійському театрі війни80 [48, с. 433; 190, с. 14-15].

На  початку  1712  року  головнокомандуючий  на  Україні  генерал-фельдмаршал  граф  Б.  П.  Шереметьєв
(колишній  бєлгородський  воєвода)  зосередив  під  Києвом  регулярні  полки,  що  повернулися  з  Пруту.  Це
угрупування  військ  дістало  назву  Головного  обсерваційного  (спостережного)  корпусу.  Південний  кордон
обороняли  два  окремі  регулярні  корпуси  під  командуванням  генерал-майора  графа  П.Апраксіна  і  генерал-
майора І.-Б.Вейсбаха (стояли на Гетьманщині і Слобожанщині). Козаки гетьманського регіменту тримали пости
по лівому березі Дніпра від Києва до Переволочни. Пости слобідської козацької бригади стояли у верхів’ях р.
Самари і Кальміусу. Крім того, для захисту великоросійської Украйни цар викликав із центральних губерній
колишніх  рейтарів  і  дворян  “сотенной  службы”.  Це  ополчення  під  проводом  боярина  князя  М.  Г.
Ромодановського81 зосередилось  під  Путивлем  [124,  с.  88-89;  197,  с.  97-98].  У  Київській  провінції  і  на
Гетьманщині  стали  на  постійні  квартири  7  піхотних  гарнізонних полків:  Київський (обер-комендантський),
Чернігівський (комендантський), Полтавський, Стародубський, Ніжинський, 1-й Глухівський і 2-й Глухівський

79 С.-Петербургзький генерал-губернатор.
80 У 1719 році ландміліцію С.-Петербурзької губернії буде скасовано.
81 Молодший  син  Г.  Г.  Ромодановського,  до  цього  обіймав  на  Україні  посади  київського  воєводи  (1689  –  1692)  і  голови
Бєлгородського розряду (1703 – 1705).

20
Використання матеріалів можливо тільки за посиланням на сайт www.cossackdom.com

www.cossackdom.com


co
ss
ac
kd
om
.co
m

(комендантський)82.  У  решті  провінцій  Київської  і  Азовської  губерній  стояли  Бєлгородський,  Єлецький,
Тамбовський,  Коротяцький  і  Павлівський  піхотні  гарнізонні  полки,  а  також  Воронезький  драгунський
гарнізонний полк.  У Бахмутській провінції  службу  ніс  окремий гарнізонний батальйон83.  Для підкріплення
Української дивізії, за наказом царя, на території Гетьманщини і Слобожанщини “для сохранения внутреннего
спокойствия” було розквартировано Український корпус, котрий налічував 11 драгунських польових полків84.
На кордоні драгунські команди корпусу розташували позаду козацької лінії форпостів [113, с. 9-11; 153, табл.
№ 35; 185, № 359].

Наприкінці  1712  року  турецький  султан  Ахмед  ІІІ  вдруге  оголосив  війну  Петру  І  (бо  цар  зволікав  із
виконанням умов Прутського  договору 1711 року).  Оттоманська  Порта (османська  урядова знать)  задумала
примусити царя віддати Україну (Правобережжя, Лівобережжя і Запорожжя) і створити там союзну Туреччині і
Криму  козацьку  державу  під  булавою  П.  Орлика.  У  російської  верхівки  не  було  впевненості  в  тому,  що
Гетьманщину  вдасться  утримати  під  своїм  контролем:  очікували  на  удар  усієї  турецької  армії  по  Києву,
потужні диверсії татар на Слобожанщину і перехід гетьманських козаків під протекцію султана. Тож у грудні
1712 року цар повелів Сенату “старатца дабы на Украйне для нынешней войны собрать лант-милиц тысяч 6,
а  буде  можно  и  больше,  тысяч  десять,  и  оных посадить  в  украинских  гварнизонах,  а  старых солдат из
гварнизонов вывесть к фельтмаршалу Шереметеву  в прибавку к ево корпусу” [48, с.  70].  02.02.1713 Сенат
видав указ щодо створення на Україні п’яти піхотних ландміліцьких полків. Місцем служби  цих полків мала
стати  Київська  губернія.  Утримання  ландміліції  мало  відбуватись  за  рахунок  соляного  збору  з  жителів
Київської  губернії.  Жалування  “ландмилицам”  (ландміліціонерам)  визначили  таке  ж,  як  і  гарнізонним
піхотинцям.  Виконання  указу  було  покладено  на  князя  Дмитра  Михайловича  Голіцина  (з  1707  голова
Бєлгородського розряду з іменуванням київським воєводою; київський генерал-губернатор 1711 – 1718) [48, с.
71; 160, с. 14-15; 198, с. 214].

Комплектувалась  ландміліція  із  “скасованных  за  излишеством”  піхотних  полків  2-ї  статті  (Ф.Буларта,
М.Жданова,  П.Кошелєва,  Г.Рєпьєва,  П.Григорова,  І.Хотунського,  А.Кривцовського)  та  стрілецьких
(Д.Воронцова  і  Є.Вєстова) 85.  До  цих  полків  вирішили  додати  рекрутів  із  числа  синів  різночинців
Бєлгородського і Севського розрядів. Київська і Азовська губернії мали виставити 7000 молодиків віком від 15
до 30 років (по 3500 осіб кожна). На середину травня удалося зібрати 5905 чоловік (але схоже на те, що сюди
врахували  і людей стрілецьких полків)86.  Достеменно відомо, що із рекрутів Київської  і  Азовської  губерній
створили  три  полки:  І.  Хрипунова,  Г.  Сухотіна  і  полк  царевича  Олексія  Петровича 87.  У  Ніжинському
армійському магазині  новобранці  отримали  зброю,  амуніцію  і  рекрутські  однострої.  Навчання  новобранців
покладалось  на  обер-  і  унтер-офіцерів  скасованих  полків  та  відставних  чинів,  які  напередодні  прибули  до
Москви із Померанського походу. Упродовж літа рекрути перебували у навчальних таборах. До кінця літа було
сформовано  8  ладміліцьких  полків  різного  складу  (щоправда  більшість  з  них  перебувала  у  стані
комплектування). Загальна чисельність ландміліціонерів сягала близько 11 тис. чоловік [48, с. 260-262, 302-303;
59, № 2643; 87, с. 64; 92, с. 47; 160, с. 14-16; 185, № 340-353].

Формуючи ландміліцію, Петро І розраховував влити чотири гарнізонні полки Київської провінції до складу
корпусу Б. П. Шереметьєва, а на зміну їм прислати гарнізонні полки з Бєлгородської, Севської і Воронезької
провінцій. Натомість гарнізонну службу у цих трьох провінціях мала нести новостворена ландміліція. Втім, усі
гарнізонні полки губернії залишились на місцях. Восени 1713 року, після замирення царя із султаном, потреба в
ландміліції відпала. 05.10.1713 генерал-фельдмаршал Б. П. Шереметьєв передав ландміліцію у розпорядження
київського генерал-губернатора, оскільки “в оных полках нужды не кажется”.

82 Ці полки комплектувались в Орловській і Севській провінціях.
83 Сформований із трьох городових рот, ніс гарнізонну службу у Бахмті, утримувався за рахунок соляних зборів.
84 Надалі кількість полків Українського корпусу, в залежності від оперативної ситуації, коливатиметься від шести до дванадцяти.
85 Для більшої ясності наводимо уривок із царського розпорядження Сенату від 29.12.1712: “По ведомости в Киевской губернии
гварнизонных в Киево-Печерской крепости 4 полка, и сверх того полки, которые прежде велено было отправить в С.-Петербург
для скасования,  а ныне по указу Прав.  Сената велено,  для военнаго случая, быть в Киевской же губернии по гварнизонам: в
Переяславле Жданову, в нём людей – 1000; в Нежине – Григорову, в нём людей тоже 1000; в Полтаве – Воронцову и Булартову, в
них людей 1565; в Курске – Постельникову, в нём людей 600, и того 5 полков, людей в них по ведомостям 1712 года 4165, а во всех
полках – 10 113 человек. Кроме того, при гетмане 2 полка Анненков и Сухарев, в них людей 1483. Ежели из вышеписаных людей в
лантмелис набраnь 10 000 человек и посадить в Киевский и другие гварнизоны, а старых солдат, которые в тех гварнизонах были,
отдать в  корпус фельтмаршала,  и  для  тех гварнизонов оставить 5  полков,  которые удержаны по указу  Канцелярии Прав.
Сената для военнаго случая, а людей в них до 3000 человек, – к ним надо в дополнение 7000 человек, каковое и набрать из Киевской
и Азовской губерний из драгун, солдат, казаков, стрельцов и пушкарей от 15 до 30 лет, по 3500 человек с каждой губернии” [48, с.
71].
86 Суттєва частина рекрутів розбіглася.
87 Командував цим полком майор І. Отяєв.
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Українські ландміліціонери (1713 – 1736)
Д. М. Голіцин відібрав із ландміліції кращих солдатів скасованих гарнізонних полків, звів їх у два окремі

полки  і  відрядив  у  віддалені  українські  фортеці88.  Так,  ландміліцький  полк  Н.  Аннєнкова  (колишній
гарнізонний) прибув на службу до Білої Церкви, а ландміліцький полк   Я. Постєльнікова (також колишній
гарнізонний)  до Бахмута89.  Решта солдатів  разом із  стрільцями колишніх полків  Д.  Воронцова і Є. Вєстова
пішли  на  докомплектування  гарнізону  Печерської  фортеці90.  Новобранців  було  використано  на  роботах  по
ремонту укріплень Старокиївської фортеці. Зайві офіцери отримали відпустки з тим, щоб перебувати по своїх
домівках “до указу”. Сенатським указом від 17.08.1714 ландміліція була розпущена на невизначений термін.
Офіцери перейшли у відання Військової канцелярії. Рекрути, залишились в розпорядженні київського генерал-
губернатора. Час від часу їх збирали для лагодження фортифікаційних споруд Київської провінції. У 1719 році
новий генерал-губернатор князь Петро Олексійович Голицін (двоюрідний брат Дмитра Михайловича Голіцина)
звільнив  цих  людей  від  фортечної  повинності,  оскільки  Військова  канцелярія  скасувала  усі  ландміліцькі
формування [48, с. 737-738].

У  справі  охорони  південного  кордону,  паралельно  зі  створенням  ландміліції  у  Київській  губернії,  уряд
також покладав надії  на Гусарський корпус.  До оборони Київської  губернії  було  залучено  гусарські  полки,
навербовані впродовж 1707 – 1710 років із числа молдаван,  волохів,  сербів,  болгар та угорців.  На 1711 рік
налічувалось шість “Валахских” полків і дві роти – Сербська і Польська. У ході війни стало цілком очевидним,
що якість служби цих гусарів далеко не відповідала обсягу видатків на їх утримання. Кожен окремий гусар був
добрим рубакою, але вкупі ці недисципліновані юрби лише чинили шкоди місцевому населенню. На кордоні
користі від них було мало. Після замирення із Туреччиною гусарські полки було розпущено. На службі із числа

88 За даними М. Д.  Рабиновича у 1713 році  на  Україні  налічувалось 14 ландміліцьких полків.  Однак схоже на те,  що така  їх
кількість вказана через чехарду з полковниками.
89 Обидва ці полки перебували у статусі ландміліцьких до сенатського указу від 17.08.1714, за яким ландміліцію Київської губернії
було розпущено. Після указу знову стали гарнізонними.
90 Де знаходилась резиденція київського генерал-губернатора.
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кращих було залишено лише три п’ятисотенні полки-команди: Угорський (Апостола Кіґіча), Волоський (Міхая
Брашевяну,  пізніше – Сербина)  і  Козацький (Василя Танського).  Але і ці  частини згодом розбіглися.  Через
великий недокомплект рядового складу у 1721 році гусарські команди було ліквідовано [49, с. 8; 92, с. 48; 123,
с. 38; 185, № 535-538-а].

Новий  кордон  Росії  з  Османською  імперією було  розмежовано  у  1714  році.  Оскільки  запорозькі  землі
відійшли  Кримському  ханству,  прикордонною  територією  стали  лівобережний  Полтавський,  слобідські
Ізюмський і Харківський полки, а також Бахмутська провінція і Область Війська Донського. Впродовж двох
наступних десятиліть (до 1735 року) прикордонні українські землі періодично зазнавали грабіжницьких нападів
з боку ногайців  –  всупереч  застереженням хана  набіги чинили загони окремих беїв.  Крім того,  на Україну
продовжували проникати агенти П. Орлика (діяли до 1740 року). Із пійманими на Гетьманщині і Слобожанщині
“шпигами” російська влада нещадно розправлялась [196, с. 95-101].

Після  остаточного  замирення  із  Туреччиною  Петро  І  заходився  впорядковувати  систему  утримання  і
забезпечення регулярної армії. Ця справа не оминула людей старих служб. У січні 1715 року в усіх губерніях
держави, замість провінцій були запроваджені ландратські долі по 5536 тяглих дворів кожна. Ландратські долі
мали  утримувати  визначені  їм  військові  підрозділи.  Втім,  запровадження  ландратських  доль  бажаних
результатів не дало. У листопаді 1718 року Петро І розпочав податну реформу – подвірний оклад замінювався
подушним [159, с.  24-27].  Замість восьми губерній,  Петро І запровадив одинадцять нових,  поділених на 50
провінцій. З травня 1719 року, замість ландратських доль, по усій державі було запроваджено дистрикти. Так, у
Київській  губернії,  замість  десяти  ландратських  доль,  залишили  чотири  колишні  провінції,  поділені  на  20
дистриктів. Дистрикт являв собою особливий округ у складі провінції, з котрого збирались кошти на утримання
того чи іншого полку. Кожна провінція поділялась на п’ять дистриктів. (Спочатку дистрикти нарізались по 1500
– 2000 тяглих дворів на кожен. При цьому повіт міг дробитися на декілька дистриктів, а в інших навпаках, два
невеликі  повіти  об’єднувались  в  один  дистрикт;  траплялось  і  так,  що  кордони  повіту  могли  співпадати  з
кордонами дистрикту). Кількість дистриктів співпадала із числом армійських полків. Розмір дистрикту залежав
від  типу  полку  (піхотного  чи  драгунського).  Так,  на  утримання  піхотного  полку  необхідно  було  щорічно
збирати 16 200 крб., а на утримання драгунського – 47 945 крб. Із розрахунку збору 74 коп. з податної душі,
дистрикт піхотного полку становив 21 892 ревізькі душі, а драгунського – 60 797 душ [97, с. 42 – 49, 140, 352,
424 – 426, 443]. З 1722 року на утримання солдата піхотного полку призначалось 35 душ, а драгунського – 50
[60,  № 3901]. (Гвардія і флот утримувалися за рахунок митних і кабацьких зборів).

Збір  подушної  податі  і  рекрутські  набори  в  межах  дистрикту  покладались  на  призначеного  урядом
земського комісара, а також на комісара від землі,  обраного із складу місцевих дворян. Комісару допомагав
штаб-офіцер з військовою командою (від закріпленого за дистриктом полку) [61, № 4328]. У травні 1724 року,
для посилення війсково-каральних засобів на місцях і безпосереднього збору солдатами полку подушної податі,
було видано указ про поселення полків на постійні квартири по так званому “Плакату” 91[112, с. 30-36, 62-67,
99-101].  Центрами  дистриктів  стали  полкові  штаби.  Солдатів  розквартирували  по  селах.  (Фактично  полки
поселялися в межах своїх дистриктів). Втім, частина полків залишилась на квартирах далеко за межами своїх
дистриктів [92, с. 113-118]. У таких випадках зібрані кошти доправлялися у полки земськими комісаріатами.
Так, у провінціях Київської і Азовської губерній знаходились дистрикти Українського драгунського польового
корпусу,  котрий  розквартировувався  на  території  Гетьманщини,  а  також  дистрикти  гарнізонних  піхотних
полків Київської провінції. (Українські дистрикти мали наступний вигляд: Курський дистрикт Астраханського
драгунського полку, Севський дистрикт Глухівського гарнізонного полку і т. п.) [159, с. 47-49].

Принагідно слід зазначити,  що із введенням Петром І подушної податі  (05.02.1720) усіх “владельческих”
людей без усякого розбору занесли до розряду кріпаків92. У січні 1721 року купцям-заводчикам було дозволено
купляти холопів на фабрики і заводи93. З 1722 року під контролем уряду залишались лише землі державних
селян,  які  сплачували  подушну  подать  самі  за  себе (так  само  як  і селяни  царської  фамілії –  “крестьяне
государева  двора”)94.  Справи  по  управлінню  землями  залежних  селян-общинників  були перекладені на
кріпосників (дворян, синодальні установи і монастирі). Відтоді уряд переймався лише ревізькими душами95, за
які  володарі мали щорічно вносити окладні суми до казни (8 гривень за душу) 96. Внаслідок цього селянські
общини потрапили під повний контроль феодалів. Втім, закріпачуючи селянські общини, Сенат вживав заходи
для захисту залежних селян від зловживань  їх володарів97.  Указом від  07.05.1722 імператор повелів,  щоб у

91 У 1727 році поселення полків за “Плакатом” скасували. (До цєї системи ще повернуться у 1730 – 1736 роках). У свою чергу,
система дистриктів виявилась дієвою. Її скасують лише у 1775 році.
92 Із включенням холопів у подушний оклад становище їх лише погіршилося: вони втратили можливість виходу на волю після
смерті свого володаря.
93 Так з’явилась категорія приписних селян.
94 “Дворцовые крестьяне”; з 1797 року – “удельные крестьяне”.
95 Душі чоловічої статі.
96 Гривна = 10 коп.
97 Так, в Інструкції воєводам провінцій від 30.01.1719 року земські комісари повинні були здійснювати контроль над поміщиками,
щоб по відношенню до селян не було утисків і здирства. Якщо ж селяни розбігалися від поміщика, воєвода мав правити слідство,
заарештувати  поміщика,  його родину і  помістя,  а  справу передати  на  розгляд Сенату.  Збитки  селян мали компенсуватись  за
рахунок родичів і свояків заарештованого поміщика. Кому віддавати чи передавати такі помістя, вирішував Сенат. В указі Петра І
від  15.04.1721  говорилось:  “Обычай  был  в  России,  который  и  ныне  есть,  что  крестьян  и  дворовых  деловых  людей  мелкое
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державі не було так званих “гулящих людей”: щоб вони йшли або на військову службу, або записувалися за
поміщиками.  При  цьому  в  указі  говорилося,  що  запис  за  поміщиком  означає  вступ  до  певної  селянської
общини, а не в холопи [168, с. 159-163, 169].

Для людей старих служб Бєлгородського, Севського, Тамбовського і Казанського розрядів знаковим став
1719  рік.  Термін “однодворець”  став  уживатися  на  офіційному рівні.  Особи,  котрі  продовжували  володіти
“дворовими пожалуванями” (підпомічницькими дворами), отримали право відпускати своїх підпомічників на
волю за відкуп. При розгляді цього питання перед Сенатом постала проблема однодворницьких селян. Справа в
тому,  що у ході  перепису населення,  який проводився перед Першою ревізією 98,  чимало городових дворян
відбуло від регулярної служби, записавшись в однодворці. Серед них виявили поміщиків, котрі мали за собою
100, 200 дворів і більше. Саме тоді у стані однодворців з’явились залежні селяни99. За наказом царя усіх дворян,
котрі записались в однодворці, було зараховано разом із їх селянами до категорії “мужиків”, зазначивши, що
однодворці можуть продавати своїх кріпаків лише особам свого звання – однодворцям. Вже на початку Ревізії
виявилась “убыль” зубожілих однодворців: ті добровільно записувались у кріпаки до хазяїв фабрик і заводів, а
також  до  заможних  дворян,  котрі  самі  перебували  в  однодворницькому  званні.  У  1723  році  на  усіх,  хто
самовільно  заволодів  однодворцями,  наклали  штрафи,  а  кріпаків-добровольців  повернули  у  колишній  стан
[85/Прим., с. 22; 139, с. 143; 168, с. 159-163, 169; 199, с. 373, 383-390].

За встановленим у 1724 році порядком оподаткування усі категорії залежних селян мали сплачувати по 74
коп. на рік100. Державні селяни мали додатково сплачувати по 40 коп. і надавати квартири армійським полкам,
позаяк вони “никаких владельцев, кроме Императорского Величества, не имеют”. Однодворці були віднесені
до розряду державних селян. При цьому однодворці Київської і Азовської губерній мали сплачувати по 80 коп.
на  утримання  полків  Українського  драгунського  польового  корпусу  і  відбувати  на  користь  Української
гарнізонної  дивізії  старі  військові  повинності  (квартирну,  фуражну,  гужову,  будівельно-ремонтну  і  т.  д.).
Однодворці із числа колишніх дворян почали протестувати проти зрівняння їх із державними селянами і по
кожному випадку вимагали роз’яснень від Сенату.  Усіх, хто чекав на відповідь, до списків не включали. На
кінець  першої  чверті XVIII століття  однодворці  Київської  і  Азовської  губерній  складали  28  %  від  числа
державних селян імперії [61, № 4503, 4533; 168, с. 157].

Переможне  завершення  Північної  війни  розв’язало  руки  молодій  Російській  імперії  на  півдні.
Проголошений наприкінці 1721 року імператором і “Отцом Отечества”, Петро І Великий планував розширити
межі своєї держави за рахунок прикаспійських територій, закріпити свої позиції у Персії і взяти під свою руку
православні  народи Закавказзя.  Крім того, російський самодержець не полишав ідею стати у найближчому
майбутньому протектором придунайських і балканських православних народів. (При цьому долю Кримського
ханства можна було легко передбачити). У 1722 році імператор особисто повів свої війська до Персії. У свою
чергу,  Оттоманська  Порта,  захищаючи  власні  інтереси  на  Кавказі  та  у  Персії,  вирішила  завдати  росіянам
превентивного удару силами кримського хана. Перед російським урядом постало питання надійного прикриття
кордону з боку південних степів.

Для  створення  додаткового  прикордонного  війська  Петро  І  вирішив  залучити  неохоплених  реформами
однодворців південних провінцій, а саме: Орловської, Бєлгородської і Севської провінцій Київської губернії, а
також Воронезької,  Єлецької і  Тамбовської провінцій – Азовської губернії  [60, № 3994].  На початку грудня
1722 року Сенат розробив положення про ландміліцію. Новосформованим полкам Військова колегія збиралась
видати списані польовими військами мундири, озброєння і амуніцію. Платню ландміліція мала отримувати таку
саму,  як  і  гарнізонні  війська101.  Навчання  ландміліціонерів  покладалось  на  відстаних  офіцерів.  У  цьому
положенні йшлося наступне:  “прежние ландмилицкие полки в Киевской и Азовской губерниях как наискорее
собрать, а которые из оных куда взяты или померли, вместо оных, такие и чего против прежнего наряда 1713
года в тех губерниях в указанное число было не добрано, собрать тех губерний всех провинций из однодворцев,
из  копейщиков  и  рейтар,  из  драгун,  из  солдат,  из  казаков,  и  пушкарей,  и  затинщиков,  и  из  прочих  тому
подобных  чинов  Киевской  губернии  в  Севску,  из  Азовской  губернии на  Воронеже … и быть  им в  команде
Киевской губернии у генерал-губернатора князя Трубецкого, а Азовской губернии у губернатора Измайлова”
[60,  № 4131].

Втім,  уже у січні  наступного  року,  замість ландміліції,  Петро І  вирішив  навербувати  гусарів  із  сербів  і
волохів. Було прийнято рішення про збір із однодворців грошей не на ландміліцію, а на гусарів. Однак у Сенаті
підрахували,  що для цього треба  набагато  більше коштів.  Кінний ландміліцький полк  коштував  у  3,6  рази
дешевше,  ніж  драгунський  польовий,  і  у  1,7  рази,  ніж  драгунський  гарнізонний.  До  того  ж  вербувати  за
кордоном нікого не треба. У 1723 році на “Великороссийской Украйне” однодворців і низових служилих людей

шляхетство продаёт врознь, кто похочет купить, как скотов, чего во всём свете не водится. Его Царское Величество указал
оную продажу людей пресечь, а если совсем нельзя пресечь продажи людей, то продавать целыми фамилиями или семьями, а не
порознь” [60, № 3770].
98 Проводилась упродовж 1718 – 1727 років.
99 До цього однодворці могли мати лише дворових кабальних холопів і підпомічників.
100 У 1727 році подушний податок для поміщицьких і двірцевих (імператорського двору) селян зменшили на 4 коп.
101 Доречно зауважити, що в Австрійській імперії для захисту кордону південних провінцій було створено граничарські, пандурські
і гусарські іррегулярні формування поселенського типу, а ландміліція являла собою гарнізонні полки, сформовані із відставників і
волонтерів здебільшого за національною ознакою, які в усіх прикордонних районах імперії  виконували функції  патрулювання,
паспортного контролю, митної служби і т. п.
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старої  служби налічувалось  333 795 душ чоловічої  статі.  Цього було  більш ніж достатньо.  Тож імператора
вдалося схилити до формування ландміліції [61, № 4138; 84, с. 319-320; 184, с. 139-142]. 04.04.1723 Петро І
видав указ про покладення подушної податі “на украинцев”, за яким, окрім щорічного восьмигривенного (80
коп.)  подушного  збору,  покладеного  раніше  на  утримання  драгунських  полків  Українського  корпусу102,
запроваджувався додатковий щорічний чотиригривенний (40 коп.) ландміліцький збір103.  В імператорському
указі говорилося, що за рахунок чотиригривенного збору мали створити “ландмилицию конную, и сделать их
столько,  колько  денег  сих  будет;  а  жалованья  рядовым  по  6  рублей  в  год  безпеременно,  …  и  быть  им
нерегулярными”.  Слідом  Сенат  видав  указ,  за  яким  дві  третини  ландміліції  мали  бути  озброєні  фузеями  і
палашами, а решта – парою пістолетів і списом (на зразок колишніх рейтарів і копійщиків) [61, № 4191, 4195].

Підготовку держави до нової війни з османами було розпочато з будівництва гребних флотилій, котрі мали
діяти на Чорному і Азовському морях. Так, на початку 1723 року поблизу Брянська (на р. Десні) розпочалось
будівництво Дніпровської гребної флотилії, а у Таврові (на р. Вороніж) – Донської гребної флотилії. У той же
час,  на  Гетьманщині  і  Слобожанщині  розпочалось  облаштування  армійських  провіантських  магазинів.  Для
надійного прикриття верфей і магазинів від ворожих диверсій підвищувалась боєготовність південно-західних
прикордонних військ. Тоді ж за наказом імператора по всьому кордону Київської і Азовської губерній “вглубь
земли от 100 до 150 верст” було запроваджено сигнальні маяки-піраміди і караули “какия уже по Царицинской
линии  от  Волги  до  Дона  учреждены”  [61,  №  4137,  4171].  За  прикладом  Царицинської  укріпленої  лінії,
побудованої впродовж 1718 – 1723 років104, у Сенаті розглядалися проекти зведення від Дону до Дніпра ряду
фортець, зв’язаних валом реданного типу [157, с. 239].

У квітні 1723 року було оголошено про формування на Україні армії і визначено порядок її фінансування за
рахунок населення Київської і Азовської губерній. Імператорським указом від 29.04.1723 головним командиром
над регулярними і нерегулярними військами “Украйны” (бєлгородського і севського розрядів), Слобожанщини,
Гетьманщини і Донської області призначався генерал-аншеф князь Михайло Михайлович Голіцин (рідний брат
колишнього київського генерал-губернатора Дмитра Михайловича Голіцина).  Новопризначеному на Україну
генерал-аншефу було напряму підпорядковано воронезького, бєлгородського і севського воєвод. Як організатор
вищого  рангу,  головнокомандувач  мав  планувати  дії  військ,  організовувати  їх  взаємодію,  управління  і
забезпечення. Головнокомандувачу напряму підпорядковувались усі польові, гарнізонні і нерегулярні війська
від Дніпра до Волги, а також усі місцеві губернські служби. У свою чергу, на Київського і Азовського генерал-
губернаторів  покладались  наступні  військові  функції:  організація  форпостної  і  розвідувальної  служб;
управління  прикордонними  військами;  будівництво  і  ремонт  фортець;  забезпечення  царських  гарнізонів;
організація  робіт  на  комунікаціях  губернії;  забезпечення  збору  провіанту  до  армійських  магазинів  і
транспортних засобів на випадок війни [61, № 4191, 4195, 4196, 4200].

Уже  у  травні  1723  року  почали  формувати  п’ять  кінних  ландміліцьких  полків.  Комплектація  полків
проводилась у Київській і Азовській губерніях набором 1 рядового із 16 осіб призовного віку. Кожен полк мав
складатися із десяти рот по 150 солдатів кожна [61, № 4223]. Із п’яти полків два були регулярними (А. Ґеніна і
Є. Карамзіна), а три – нерегулярними (майора А. Кіґіча, майора А. Дунаї, майора П. Аксакова) [185, № 363-367].
Наступного  року  сформують  ще  один  нерегулярний  полк.  Обер-фіцерами  в  регулярні  полки  призначили
драгунських унтер-офіцерів, а в нерегулярні полки – колишніх гусарських офіцерів (із числа волохів і сербів).
Офіцерські посади у полках були наступні: у регулярному полку із штаб-офіцерів полковник, підполковник і
майор,  а  в  ротах  –  капітан,  поручик  і  прапорщик;  у  нерегулярному полку  –  полковник,  в  ротах  капітан  і
хорунжий,  а  замість  унтер-офіцерів  –  урядники.  Обер-офіцери  регулярних  полків  отримували  гарнізонне
жалування, а у нерегулярних – “против их (регулярних) вполы” [61, № 4205; 92, с. 47; 98, с. 160].

На початку 1724  року  однодворців,  взятих  у ландміліцію,  було  виключено  із  чотиригривенного  окладу,
залишивши при восьмигривенному, а решту – записано в державні селяни із дванадцятигривенним окладом (4
гривни  з  цього  окладу  йшло  на  ландміліцію,  а  8  –  на  утримання  Українського  драгунського  корпусу,
розквартированого  на  Гетьманщині).  У  плані  збору  грошової  податі  по  відношенню  до  однодворців  було
застосовано принцип кругової поруки, що дало поштовх до складання однодворницької общини [61, № 4471].
Після остаточного перепису населення в державі,  імператорським указом від 08.02.1725 на державних селян
було покладено семигривенний оклад, а на однодворців – ще й додатковий чотиригривенний ландміліцький
збір (разом 1.10 крб.). Чотиригривенний ландміліцький збір мав надходити до канцелярії головнокомандувача
на Україні М. М. Голіцина. (Ландміліція знаходилась у безпосередньому віданні головнокомандувача). Навесні
того ж року восьмигривенний оклад для усіх державних селян було знижено до 74 коп. Відтак, однодворці мали
сплачувати 1.14 крб. [84, с. 312-314].

Треба  зазначити,  що  ідея  створення  ландміліції  була  досить  слушною.  Так,  за  рахунок  ландміліції,  яка
комплектувалась з однодворців віком від 15-ти до 30-ти років, у державі зменшувалась рекрутська повинність
до  регулярного  війська.  Податна  повинність  населення  центральних  губерній  також  зменшувалась 105,  бо

102 Котрий сплачувався комісарам дистриктів.
103 Сплачувався в ландміліцький комісаріат.
104 Рішення про будівництво Царицинської лінії  було прийняте після набігу Кубанської орди 1717 року (татари дійшли аж до
Пензи).
105 Під час переписів 1710 – 1718 років виявилось значне зменшення селянських дворів у порівнянні з 1678 роком. Справа була в
тому,  що поміщики і  прикажчики,  а  також мирські  старости,  зводили по кілька  селянських господарств в один двір.  Царські
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забезпечення ландміліції покладалось лише на однодворців.  У свою чергу,  видатки держави на ландміліцію
були  незначними;  служба  ландміліціонера  в  значній  мірі  забезпечувалась  його  помістним  (колишнім
батьківським)  земельним  пожалуванням.  Саме  тоді  Петро  І  розпочав  запроваджувати  поселення  польових
полків за міліційним принципом, що, на його думку, могло значно здешевити утримання армії. Проте, ці заходи
не дали бажаного результату і лише призвели до військової колонізації армією своєї ж держави. (Наприкінці 20-
х років XVIII століття уряд згорне цю програму).

28.01.1725 Петро І помер. За його найближчих наступників питання щодо виходу Росії до Чорного моря, а
також завдання щодо поліпшення захисту південних провінцій, не знімалися. Реалізація цих планів покладалась
на найближчих сподвижників  покійного самодержця,  котрі за правлінь Катерини І і  Петра ІІ продовжували
очолювати урядові установи і входили до складу Верховної таємної ради, як найвищого дорадчого органу при
імператорській особі (1726 – 1730).

Підготовка  до  війни  стала  причиною  змін  в  адміністративно-територіальному  устрої  південно-західних
губерній.  Так,  у  1725  році  Азовську  губернію  було  перейменовано  у  Воронезьку.  У  складі  цієї  губернії
залишилось п’ять провінцій: Воронезька, Єлецька, Тамбовська, Шацька і Бахмутська. У відання воронезького
губернатора  було  передано  Бєлгородський  і  Севський  розряди.  На  початку  1727  року  було  утворено
Бєлгородську губернію,  до складу якої увійшли Бєлгородська,  Орловська і Севська провінції  разом із усією
Слобожанщиною.  Бєлгородський  і  воронезький  губернатори  у  військово-організаційних  питаннях
підпорядковувалися київському генерал-губернатору. На київського генерал-губернатора покладалась оборона
Гетьманщини,  Слобожанщини  і  Бахмутської  провінції.  Йому  напряму  підпорядковувались  Українська
(гарнізонна) дивізія і Український (польовий) корпус. Ступінь повноважень київського генерал-губернатора у
прикордонних конфліктах визначала Верховна таємна рада.

На 1725 рік ландміліція являла собою розряд поселенських військ. Чисельність ландміліції становила 6282
особи. Кожен ландміліцький полк мав бути тисячного складу (10 рот по 100 солдатів):  регулярні – по 1063
особи, а нерегулярні – по 1041 особі. Солдатська служба в ландміліції мала тривати 15 років. Ландміліціонери
відбували службу в літню пору (з початку травня до кінця жовтня, коли у полі була трава коням). В зимовий
час, у випадку загрози татарського набігу, ці полки мали виходити на вказані місця для прикриття небезпечних
ділянок.  Нерегулярні  полки  прикривали  кордони Слобожанщини,  а  регулярні  –  по  черзі  несли  службу під
Києвом.  Командування  ландміліцією  було  доручено  генерал-лейтенанту  графу  О.-Г.  Дуґласу.  Полкові
ландміліцькі  управи  знаходились  у  шести  містах:  в  Орлі  –  полку  князя  І.  Львова,  в  Севську  –  полку  Є.
Карамзіна, в Курську – полку А. Кіґіча, в Путивлі – полку А. Дунаї, в Рильську – недокомплектованого полку
капітана Буніна, в Брянську – недокомплектованого полку капітана Іванєнкова. Посади полковників останніх
двох  полків  залишались  вакантними  для  штаб-офіцерів  гусарської  служби  із  числа  іноземців.  При  цьому
жалування ландміліцьким регулярним полкам визначили таке ж, як і гарнізонним драгунським (а нерегулярним
полкам  і  того менше).  Тож і  не  дивно,  що не  знайшовши потрібних  людей,  Військова  колегія  погодилась
призначити на посади рильського і брянського полковників осіб “из великороссийских отставных офицеров к
тому способных”.  Зупинились  на тому,  що Іванєнкову і Буніну присвоїли  майорські  ранги і  затвердили на
посадах  командирів  полків.  06.11.1727  указом  Петра  ІІ,  оголошеним  Сенату  через  Верховну  таємну  раду,
ландміліцькі полки, разом з польовими і гарнізонними полками, отримали назви від міст, де комплектувались.
Так, у складі російської армії з’явились полки – Орловський (Львова), Севський (Карамзіна), Курський (Кіґіча,
прописано Кішчєва), Путивльський (Дунаї, прописано Дуніна), Рильський (Буніна), Брянський (Іванєнкова). Усі
шість полків отримали прапори єдиного зразка. Прапор ландміліцького полку мав наступний вигляд – зелений
лапчастий хрест на червоному полі, а по центру хреста вишитий золотими нитками імператорський вензель.
(Такі самі прапори мали гарнізонні полки) [61, № 4539, 5196; 85/Прим., с. 22; 124, с. 72, 90].

Зазначимо,  що паралельно із створенням ландміліції  російський уряд намагався  поселити на південному
кордоні гусарські полки, вербуючи охочих на придунайських землях. Утім, з 1723 по 1725 рік вдалося набрати
лише  три  сотні  гусарів  “сербского  и  других  народов”,  утримання  котрих  покладалось  на  Малоросійську
колегію106 [51, с.  154].  У 1726 році Сербський гусарський полк у складі  чотирьох рот було  підпорядковано
Військовій колегії [49, с. 8].  Озброєння і спорядження гусарського полку було таке ж, як і драгунського, за
виключенням того, що замість фузей з багнетами були карабіни і піки. У 1728 році, за наказом М. М. Голіцина,
гусарів поселили в Бахмутській провінції поблизу м. Тор [62, № 6062].

Ландміліцькі  полки  забезпечувались  так  само,  як  і  гарнізонні  драгунські:  озброєння,  амуніція,  а  також
стройові коні списувались їм польовими драгунськими полками. (Польові драгуни отримували зброю на п’ять
років, солдатську амуніцію – на три, а коня – на 15 років). Із кінської амуніції ландміліція отримувала списані
сідла німецького зразка (з чемоданом, кобурами для пістолетів і башмаком для рушниці), а також  чепраки,
попони, мундштуки, перев’язі і т. ін. Нестройових обозних коней (120 на полк), вози (60 на полк), намети (160

вельможі могли приховувати від сплати державних зборів цілі села.

106 У 1722 році замість Малоросійського приказу (знаходився у Москві), для управління Гетьманщиною безпосередньо на місці, цар
запровадив в Глухові  Малоросійську колегію.  Ця установа діяла  впродовж 1722 – 1727 років.  Очолював її  підзвітний Сенату
президент С. Л. Вель’ямінов (бригадир, а згодом генерал-майор). Малоросійські справи із Посольського приказу було передано до
Сенату.
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на  полк),  а  також  шанцевий  інструмент  (заступи,  лопати,  кирки,  сокири,  коси)  –  купували  за  рахунок
ландміліцького збору.

Усі рядові і унтер-офіцери отримали списані мундири польових драгунських полків107 [98, с. 160-163]. На
майбутнє  планувалося  забезпечити  ландміліцію  новими  мундирами  гарнізонних  драгунських  полків108.
Упродовж перших п’ятнадцяти років в обмундируванні ландміліції  одноманітності не було109. У перші роки
бракувало і відповідної зброї; дві третини ландміліції мали драгунські шпаги старого зразка і фузеї з багнетами,
а решта – піки і два пістолети. Згодом регулярні ландміліцькі полки отримали однакове з польовими драгунами
озброєння: карабін, пістолет і палаш. Полкових трифунтових гармат і кавалерійських мортирців, котрі були на
озброєнні польових драгунських полків, ландміліція не мала [124, с. 29-31, 122-126].

Упродовж 1726 – 1727 років у Сенаті розглядалися проекти реформування ландміліції за австрійським та
шведським  зразками.  Ставка  уряду  на  ландміліцію  не  випадкова.  На  початку XVIII століття  вся  Європа
“покрилась  ландміліціями”.  (Так, лише Австрійська  корона  на той час мала 72 тис.  ландміліції).  Російській
імперії було потрібне додаткове дешеве військо, утримання якого лягало б на плечі населення окраїн. З метою
створення ландміліції за європейським зразком на російську службу були найняті генерал-майори Гейн (Heine)
і  Ґенденрейх,  яким  була  знайома  “шведская  система”.  (З  останної  чверті  XVII  століття  в  основі
комплектування  і  забезпечення  армії  Шведського  королівства  були  дві  поселенські  системи  –  шведська  і
фінська.  При шведській  поселенській  системі  з  кожної  ділянки  оброблюваної  землі  –  індельти  – селянські
двори  виставляли  одного  солдата,  надавши  йому  земельний  наділ,  будинок,  провіантське  забезпечення  на
службу і гроші на мундир.  Малі індельти виставляли піхотинців,  а великі  – кавалеристів  (разом із  кіньми).
Зброю і амуніцію солдату надавала держава.

107 Упродовж 1720 – 1732 років вбрання польового драгуна складалось із широкого синього “василькового” кафтану з обшлагами і
коміром білого кольору, білого камзолу і білих штанів з лосиної шкіри, білої полотняної краватки, чорної трикутної шляпи з білою
окантувальною смужкою, темнозеленої єпанчі, ботфортів зі шпорами, а також черевиків з панчохами для пішого строю.
108 Гарнізонні драгунські полки мали зелені мундири з обшлагами і коміром червоного кольору, а також червоні лосині камзоли і
штани.
109 Від польових драгунських полків спочатку надходили старі синьо-червоні мундири, а згодом синьо-білі. Списані мундири були
різного стану і якості виготовлення сукна. Тому ландміліцькі підрозділи мали досить строкатий вигляд і різнились усіма відтінками
синього, білого, червоного і зеленого кольорів.
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Фузелер драгунського гарнізонного полку (1720 – 1732)

При  вступі  на  службу  солдат  навчався  кілька  місяців,  а  надалі,  в  мирний  час,  раз  на  рік  відбував
кількатижневі збори. У випадку загибелі або каліцтва солдата на війні індельта мала виставити йому заміну.
При  фінській  поселенській  системі  господар  визначеного  місцевою  адміністрацією  земельного  наділу  –
рустхолу – споряджав одного кінного міліціонера, зазвичай сина чи племінника, котрий у мирний час мав жити
на території рустхолу і забезпечуватися з нього. При цьому в поміч господарю такого рустхолу приписувалось
одне  або  декілька  сусідських  господарств).  Наприкінці  1726 року Верховна  таємна рада почала  розглядати
проекти генералітету щодо поліпшення  охорони південно-західного кордону.  У січні  1727 року Катерина  І
видала маніфест стосовно  запровадження змін в утриманні армії. В одному з пунктів маніфесту йшлося про
нагальність вивчення шведського досвіду “… каким образом у них в мирное время солдаты стоят в земле по
крестьянам и на них работают…”, з тим, щоб відродити старі вітчизняні приклади (коли солдати і рейтари
отримували за службу землю) [178, с. 120-125].

При  розгляді  вітчизняних  аналогів  виявилось,  що  подібно  до  шведської  і  фінської  систем  відбувалось
комплектування і забезпечення полків Бєлгородського та Севського розрядів. На той період за даними Камер-
колегії  по усій імперії чинів старої служби (разом з ясачними різнородцями) налічувалось 657 066 осіб чол.
статі.  При  цьому  на  Україні  (у  Воронезькій  і  Бєлгородській  губерніях)  проживало  290 158  однодворців  і
колишніх  прибірних  різночинців.  Число  їх  дворів  дорівнювало  57 697.  Так,  у  Бєлгородській,  Севській  і
Орловській провінціях Бєлгородської губернії налічувалось 31 814 дворів, де проживало 141 490 душ чол. статі.
У  Воронезькій,  Тамбовській  і  Шацькій  провінціях  Воронезької  губернії  налічувалось  23 314  дворів,  де
проживало 133 658 осіб чол. статі.  В окремій Бахмутській провінції110 налічувалось 2569 дворів і 15 010 осіб
чоловічої статі [3, арк. 1-3].

Не  обійшла  Верховна  таємна  рада  своєю  увагою  і  українські  козацькі  формування.  У  першу  чергу  її
цікавили особливості організації служби і забезпечення козаків, котрі б можна було застосувати по відношенню

110 Підпорядкованій воронезькому губернатору.
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до  ландміліції.  І  справді,  з  кінця XVII століття  організація  комплектування  і  забезпечення  гетьманських  і
слобідських  полків  була  найбільш  прийнятною  для  однодворців.  Так,  наприклад,  в  одному  з  документів
гетьманської  канцелярії  від 1698 року у якості  підпомічників значаться вкрай зубожілі  козацькі  родини або
окремі  особи,  котрі  допомагали  “тяглым  людям”  утримувати  сердюцькі  (охочепіхотні)  і  компанійські
(охочекомонні)  полки.  На  Слобожанщині  впродовж  1697  –  1700  років  збіднілих  козаків  приписували  до
виборних  “компутських”  козацьких  дворів  згідно  поіменних  розписів:  за  “почтеннейшим  компанейцем”
записувалось 2-4 підпомічники, а за “хутшим” – 5-7. До старшин, в залежності від рангу, приписувалось від
кількох десятків до кількох сотень підпомічників [83, с. 24-25].

Упродовж 1723 – 1727 років головнокомандуючий військами на Україні князь М. М. Голіцин (з 1725 р.
генерал-фельдмаршал, а з 1726 р. – президент Військової колегії)  провів ряд заходів щодо малоросійських і
слобідських козаків, насамперед для підвищення їх боєготовності і “для лучшаго охранения их жилищ” [54, с.
149].  Зокрема,  малоросійських  і  слобідських  козаків  було  звільнено  від  посилок  на  службу  до  Низового
(Прикаспійського) корпусу,  оскільки ті масово помирали там від хвороб, викликаних нездоровим кліматом і
поганим харчуванням [52, с. 109]. Натомість для них було введено відкуп від цієї служби – 3 крб. на рік. Ці
гроші  йшли драгунам,  котрі  замість  козаків  працювали  на  зведенні  фортець  [51,  с.  176,  200].  Наступними
кроками М. М. Голіцина були: 1) створення слобідських регулярних рот (на базі котрих згодом сформують
Слобідський драгунський полк); 2) переведення усіх слобідських компанійців у відання Військової колегії (що
прирівнювало їх до російських військовослужбовців) [61,  № 4197, 4867].

До цього треба додати, що у справі охорони кордону російський уряд не зупинявся на створенні ландміліції
і  впорядкуванні  слобідського  козацтва.  Паралельно  робились  спроби  створення  інших  прикордонних
поселенських формувань міліційного типу.

Так, на засіданнях Верховної таємної ради неодноразово розглядались варіанти реформування сердюцьких
та  компанійських  полків  гетьманського  регіменту.  (Ці  полки,  на  відміну  від  реєстрових,  знаходились  на
постійній службі: сердюки несли гарнізонну, а компанійці – прикордонну службу. На сердюків і компанійців
також покладались поліцейські функції. Спосіб комплектації цих військ був подібним до російського прибору.
Найманці  отримували цілком пристойне  щорічне жалування,  забезпечувались  зброєю, боєприпасами і  мали
повне утримання з Генерального скарбу Гетьманщини. За способом служби сердюки і компанійці були скоріше
солдатами,  ніж  козаками)  [123,  с.  39].  Відразу  після  смерті  гетьмана  І.  Скоропадського  і  запровадження
Малоросійської  колегії  з  реєстрових  (городових)  козаків  планувалось  навербувати  8  сердюцьких  і  7
компанійських  полків,  котрі  б  отримували  за  свою  службу  грошове  жалування.  Втім,  через  небажання
реєстровців  записуватися  до  тих  полків,  президенту  Малоросійської  колегії  С.  Л.  Вельямінову  не  вдалося
реалізувати цей задум [51, с. 153-154]. Згідно “Решительных пунктов” 1728 року гетьману Д. Апостолу111 не
дозволялося  тримати  більше  трьох  полків  найманого  війська.  Сердюцькі  полки  було  скасовано,  а  три
компанійські  звели  у  два  (Павлова  і  Часника),  вдягли  в  темно-зелені  козацькі  однострої  і  перевели  на
регулярний спосіб служби [83, с. 95-96; 85/Прим., с. 53].

Упродовж 20-х років XVIII століття ситуація на південному кордоні була хронічно напруженою. У справі
оборони  південного  кордону  князь  М.  М.  Голіцин  головну  роль  відводив  Українському  драгунському
польовому корпусу.  Кордон Гетьманщини охороняло шість  драгунських  полків,  а  кордон Слобожанщини –
чотири.  Корпус  було  розквартировано  на  території  малоросійських  козацьких  полків,  але  поза  межами
полкових центрів – по селах і містечках. Між тим на Слобожанщині, у кожному козацькому полковому центрі,
було розквартировано по одному піхотному гарнізонному полку Української дивізії.  Які війська задіювались
для охорони південного кордону, можна побачити із розпису, складеного М. М. Голіциним у квітні 1728 року.
Так,  “для  предосторожности  от  набегов  неприятельских  и  удержания  беглецов  из-за  границы”  було
виставлено: по кордону Малоросії – 9 драгунських і 1 ландміліцький (Рильський нерегулярний); по кордону
Слобожанщини – 4 драгунських і 5 ландміліцьких (регулярні Орловський і Севський, а також нерегулярні –
Брянський,  Курський  і  Путивльський).  Команди  слобідських  козаків  стояли  у  місцях  можливого  прориву
супротивника: Охтирського полку – під Коломаком; Харківського – під Ракитиним; Сумського – в Покровській
фортеці;  Ізюмського  і  Острогозького  “в  пристойных  тех  полков  местах с  подпрапорными  по  25  чоловек”.
Київський генерал-губернатор генерал-аншеф І.-Б. Вейсбах (він же очолював Український корпус) перебував у
Полтаві.  Київський  віце-губернатор  генерал-лейтенант  граф  В.  Шереметьєв  (очолював  Українську  дивізію)
перебував в містечку Опошні Полтавського полку [53, с. 304-309, 324-326].

Сенатським указом від 07.06.1727 однодворцям було заборонено вільно розпоряджатися своїми земельними
ділянками. Відтоді вони не мали права продавати землю людям інших станів112 [139, с. 143]. Навесні 1729 року
М.  М.  Голіцин  подав  Верховній  таємній  раді  розпис  однодворного  чотиригривенного  окладу:  Воронезька
губернія – 142 606 душ чоловічої статі; Бєлгородська губернія – 174 292 душі чоловічої статі. Всього – 316 898
душ = 126 759 крб. 20 коп. Тоді ж було вирішено збільшити кількість ландміліцьких полків до десяти. За указом

111 За гетьманування Д. Апостола (1727 – 1734) Малоросією відала Іноземна колегія, від якої при особі гетьмана мав знаходитись
генеральний резидент у ранзі міністра. Впродовж 1734 – 1750 років Малоросія знову перебувала у віданні Сенату; керували краєм
призначені верховною владою “правители Малой России” (правителі гетьманського уряду у чинах генерал-аншефів або генерал-
лейтенантів). Посада правителя відповідала рангу губернатора.
112 Те саме було підтверджено Межовою інструкцією 1754 року.
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Верховної таємної ради від 19.05.1729 з однодворного населення почали набирати людей до нових полків. Цим
питанням безпосередньо займалась Воїнська комісія Сенату. Одного рекрута брали з кожних 62 душ: всього
5100 чоловік.  Оскільки,  відповідно  до сенатського  указу  від  11.02.1724,  взятий  до ландміліції  однодворець
виключався  з  подушного  чотиригривенного  окладу,  то  тепер  оклад  мали  виплачувати  311  798  душ.  За рік
нараховувалось 124 719 крб. 20 коп. Ця сума призначалась для річного жалування 10 ландміліцьким полкам і
мала становити 93 289 крб. 90 коп. Окрему суму виділяли на коней. Коней для полків належало купувати з
ландміліцького  збору  по  8  крб.  за  голову.  Всього  на  5100  коней  виділялось  40  800  крб.  Кожному
ландміліціонеру,  “против того,  как  даётся  в  армейском полку  на  упалыя  лошади”,  видавалось  по  одному
карбованцю ремонтних грошей на рік.  На провіантське  забезпечення ландміліції  уряд коштів не виділяв.  У
мирний  час  ландміліціонери  мали  вдовольнятися  власним  провіантом,  а  “в  дальнем  отлучении”  провіант
виділявся  з  армійських  магазинів.  Якщо  ж  провіант  і  фураж  купували  у  “обывателей”,  то  закупівля  мала
відбуватися за підрядними (армійськими закупівельними) цінами або “в заплату из ландмилицких сумм” [55, с.
684, 688, 690].

Таким чином, становлення Української ландміліції відбувалось впродовж 1724 – 1729 років. (Формування
піхотного  ополчення  у  1713  році  помітних  наслідків  не  мало).  При  цьому  зазначимо,  що  перші  кінні
ландміліцькі полки хоч і обійшлись державі задарма, та як військова сила мало на що були здатні. Виставляти
їх у поле проти супротивника як гусарів було марною справою. Вершники нерегулярних полків не тільки не
володіли  кавалерійською  справою,  а  й  коней  добрих  не  могли  придбати.  У  свою  чергу  два  ландміліцькі
регулярні полки хоч і були у кращому стані за нерегулярні,  але несли службу не у південному степу,  а під
Києвом. За своїм рівнем ландміліціонери більше походили на кінних стрільців, ніж на драгунів. На користь від
цих  полків  можна  було  б  сподіватися,  якби  вони  несли  службу  разом  з  малоросійськими  і  слобідськими
козаками у  зимовий  період  (вільний  від  польових  робіт).  Влітку  на  кордон  слід  було  виставляти  драгунів
Українського  польового  корпусу  разом  з  гусарами,  гетьманськими  компанійцями  і  чугуївською  кормовою
командою. Причиною того, що охорона південного кордону не була організована саме так,  було намагання
російської  сторони  унеможливити  зв’язки  малоросійського  козацтва  із  запорожцями,  які  перебували  у
підданстві кримського хана.

Розділ 3
ФОРМУВАННЯ  І  ОРГАНІЗАЦІЯ  СЛУЖБИ

УКРАЇНСЬКОГО  ЛАНДМІЛІЦЬКОГО  КОРПУСУ

Племінниця покійного імператора Петра І Великого герцогиня курляндська Анна (дочка царя Іоанна V),
посівши російський престол, відразу ж узяла курс на підкорення Кримського ханства і здобуття Росією виходу
до Чорного моря. У зв’язку з цим, Сенат вирішив продовжити справу збільшення південної (української) групи
військ  за  рахунок  однодворців.  До  середини  літа  1730  року  із  чотирьох  додаткових  ландміліцьких  полків
(запланованих у 1729 році Верховною таємною радою) встигли укомлектувати три. Восени кращих новобранців
цих  полків,  так  званих  “великанов”,  відрядили  до  Москви  для  зарахування  рядовими  в  гвардійський
Ізмайлівський та Кінногвардійський полки, котрі спішно формувались за наказом імператриці [36, с. 13, 17].
Наприкінці 1730 року Сенат постановив сформувати Закамську ландміліцію у складі  трьох кінних і одного
піхотного  полку,  а  також  збільшити  удвічі  число  українських  ландміліцьких  полків,  з  яких  16  мали  бути
кінними, а 4 піхотними. (Закамська ландміліція мала формуватися із однодворців Казанської і Астраханської
губерній, котрих налічувалось 26 369 осіб чоловічої статі). Полки, сформовані із однодворців Бєлгородської і
Воронезької  губерній,  почали  офіційно  іменувати  Українською  ландміліцією.  Воїнська  комісія  Сенату
постановила, що чисельність людей у кінних ландміліцьких полках має становити 1020, а піхотних – 1248 осіб
[17, арк. 610-611]. На утримання Української і Закамської ландміліцій потрібна була сума в обсязі 301 192 крб.
97 ½ коп. на рік [114, с. 19-20].

Сенатським указом від 18.08.1730 усіх однодворців імперії було виключено з подушного окладу; відтепер їх
заборонялось  називати  державними  селянами113.  15.01.1731  Сенат  затвердив  штати  ландміліцьких  полків  і
видатки на їх утримання. Усі нові полки мали бути регулярними. Відповідальним за формування і забезпечення
ландміліцьких  полків  (як  українських,  так  і  закамських)  було  призначено  сенатора  генерал-майора  О.  І.
Тараканова. На службу брали одного рекрута з 23 душ чоловічої статі. Однодворці відбирались на ландміліцьку
службу “с жеребя или уставя между собой очередь”. У випадку, якщо однодворець робив спроби ухилитися
від служби, його мала примушувати йти на службу однодворницька громада. Спочатку імператриця повеліла
“набирать в ландмилицкие полки из прежних служеб городовых дворян, драгун, солдат, копейщиков, рейтар; и
селить их в тех местах в близости; и дать им земли и всяких угодий каждому, против того, как давано им
прежде” (тут йде мова про “служилых по отечеству”, тобто людей благородного кореня) [11, арк. 7-8; 36, с.
130].

Слобідських однодворців також було зараховано в ландміліцію. Рішення уряду було цілком справедливим.
Так, за даними 1722 року лише у Харківському полку налічувалось 2666 однодворців, більша частина яких там
“сидела” на куплених землях. Із них 886 чоловік було записано на полкову козацьку службу, але за фактом її
ніколи не несли, перебуваючи у підданстві місцевої старшини [31, арк. 120;189, с. 387-388].

113 При цьому однодворницькі селяни, як і поміщицькі, платили в казну лише подушну подать.
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Згодом у ландміліцію наказано було брати колишніх “служилых по прибору”. При цьому вказувалось “чтоб
из городовых прежних служб казаков, воротников, затынщиков и прочих, кои пешую службу служили, тех и
ныне в пешие, а кои конную, те в конные полки писаны б были”. У кінні полки рекомендувалось  набирати
“семьянистых и зажиточных, а не бездомных и неимущих”. Усіх волоцюг-наймитів із числа однодворців, хто
не сплачував подушного окладу і при цьому був здатний до служби, імператриця повеліла записувати в піхотні
полки. Однодворці чоловічої статі, котрих оминала ландміліцька служба, мали сплачувати подушний оклад у
розмірі 11 гривень, розділеного, як і раніше, на семигривенний і чотиригривенний збори. Семигривенний збір,
котрий  з  1725  року  знімався  на  утримання  Українського  драгунського  корпусу114,  пішов  на  Українську
ландміліцію.  Суми із  семигривенного  збору пішли на  закупівлю  ландміліцьким  полкам  провіанту,  фуражу,
військового  реманенту  і  спорядження,  а  чотиригривенний  збір  –  на  закупівлю  коней  і  виплату  жалування
служилим чинам. Грошове жалування штаб- і обер-офіцерам було визначене гарнізонне, а урядникам і рядовим
– по 6 крб. на рік. Коней мали купувати по 8 крб. за голову. Озброєння ландміліціонерам мали видавати, як і
раніше, “неодноманерное и разнокалиберное”, списане в цейхгаузи з регулярних полків [62, № 5673, 5826, 5945,
5946, 5950, 5997, 6129].

Старі ландміліцькі  полки,  очолювані генерал-лейтенантом графом   Г.-О. Дуґласом було підпорядковано
київському генерал-губернатору генерал-аншефу М.О.Матюшкіну. Нові полки формувались під керівництвом
генерал-майорів де Гейна (Heine) та фон Ґенденрейха. Для шести старих ландміліцьких полків, за прикладом
драгунських,  були  запроваджені  полкові  герби,  котрі  кріпились  на  патронних  сумках.  Новонабрані  полки,
замість  герба,  мали  кріпити  на  сумках  вензель  імператриці.  Те ж  саме було  і  з  полковими прапорами:  на
прапорах  старих  полків  по  центру  хреста  золотими  і  кольоровими  нитками  було  вишито  полковий  герб;
прапори нових кінних полків були суцільно червоні із золотим імператорським вензелем, вишитим у верхньому
куті біля древка; прапори піхотних полків мали той самий вигляд, що і прапори піхотних гарнізонних і старих
ландміліцьких  (зелений  лапчастий  хрест  на  червоному полі)  з  імператорським  вензелем  замість  полкового
герба [13, арк. 254-256; 124, с. 105, 115].

Герб Орловського ландміліцького полку (1731)

До  осені  1732  року  формування  чотирнадцяти  нових  полків  завершилось.  При  цьому  кращих  рекрутів
віддали на докомплектацію Лейб-Кірасирського полку. Нові українські ландміліцькі полки отримали назви від
міст,  де  формувались:  Бєлгородський,  Більовський,  Борисоглібський,  Валуйський,  Воронезький,  Єлецький,
Єфремівський,  Козловський,  Лівенський,  Новооскольський,  Рязький,  Слобідський,  Старооскольський,
Тамбовський. За старими полками (два з яких тимчасово залишили нерегулярними) залишили попередні назви.
Прізвища  командирів  полків  були  наступні:  Орловського  (Мейер),  Севського  (Темирязьєв),  Курського
(Колокольцов),  Брянського  (Рягін),  Путивльського  (Полянский),  Рильського  (Мельгунов),  Бєлгородського
(Дунін),  Більовського (Деобі),  Борисоглібського (Челіщєв),  Валуйського (Штокман), Воронезького (Сонцов),
Єлецького  (Каменський),  Єфремівського  (Враскін),  Козловського  (Гафнер),  Лівенського  (Корольин),
Новооскольського  (Чаплигін),  Рязького  (Міллер),  Слобідського  (Камінін),  Старооскольського  (Маслов),
Тамбовського  (Бабін).  У  грудні  1732  року  Сенат  постановив,  що  піхотними  мають  бути  Більовський,
Борисоглібський, Рязький і Слобідський полки. Тоді ж командування Українською ландміліцією було доручено
генерал-лейтенанту барону Ф.-Б. фон Шверіну, по смерті якого (1733) на цю посаду знову призначили графа
Дуґласа [62, № 5903, 6227, 6250, 6279]. Чисельний склад ландміліцьких полків і розмір жалування чинів згідно
штатного розкладу 1731 року показано у додатках (див. додаток I).

Створення  Закамської  ландміліції  і  збільшення  Української  відбувалось  одночасно  із  будівництвом
прикордонних укріплених ліній: Ново-Закамської і Української. Особлива увага уряду приділялась Українській

114 На той момент кількість полків корпусу скоротили до шести.

31
Використання матеріалів можливо тільки за посиланням на сайт www.cossackdom.com

www.cossackdom.com


co
ss
ac
kd
om
.co
m

лінії, перший проект якої з’явився ще в 1723 році. Ідею зведення суцільної сторожової лінії від Дону до Дніпра
вперше  висунув  пезидент  Військової  колегії  генерал-фельдмаршал  світлійший  князь  Олександр  Данилович
Меншиков.  Це  був  час  загострення  російсько-турецьких  відносин  через  вторгнення  царських  військ  у
прикаспійські області Персії. Відомо, що план цієї лінії був складений за прикладом Царицинської сторожової
лінії, побудованої між Доном і Волгою впродовж 1718 – 1720 років. За життя “Отца Отечества” реалізувати
цю ідею “Светлейший”   не  встиг  (у  1724  році  Туреччина  і  Росія  замирилися).  Ясна  річ,  що за  царювань
Катерини І і Петра ІІ про будівництво сторожових ліній, як і війну з Османською імперією, не могло бути й
мови. Та все ж у 1729 році обер-директор Артилерійської і Фортифікаційної контор генерал-фельдцейхмейстер
граф Х. фон Мініх115 затвердив складений 4-м Департаментом імперських фортець проект нової прикордонної
лінї. Ця лінія мала пролягати від р. Дніпра до р. Вороніж по лінії Переволочна-Чугуїв-Валуйки-Тавров (трохи
північніше  російсько-турецького  кордону 1714  року).  Проект  передбачав  зведення  4-х регулярних  та  16-ти
іррегулярних фортець. Одна іррегулярна фортеця мала знаходитись між Переволочною і Полтавою, а інші три –
на  найбільш  небезпечному  напрямку  –  Ізюм-Бахмут-Айдар  (на  Ізюмському,  Кальміуському  і  Новому
Кальміуському  шляхах).  Ініціатором  такого  будівництва  міг  бути  виключно  генерал-фельдмаршал  М.  М.
Голіцин – головнокомандувач усіма військами на Україні (1723 – 1726), президент Військової колегії (1726 –
1730) 116.  З  приходом  на  російський  трон  Анни  Іоаннівни  М.  М.  Голіцин,  через  свою  участь  у  змові
“верховників”,  потрапив  в  опалу  і  незабаром  помер.  У  свою  чергу  Х.  фон  Мініх  ймовірно  не  наважився
репрезентувати верховній владі готовий проект, складений за ініціативою М. М. Голіцина117.  Втім, проблему
татарських  набігів  треба  було  якось  вирішувати.  Наприкінці  квітня  1730  року новий президент  Військової
колегії  генерал-фельдмаршал В.  В.  Долгоруков118 відрядив на російсько-турецький кордон свого колезького
радника  інженер-генерал-майора А.  де Бріньї119,  котрий мав провести топографічну розвідку місцевості  між
Дніпром  і  Сіверським  Донцем.  Наприкінці  року  А.  де  Бріньї  подав  на  розгляд  Сенату  план  будівництва
укріпленої лінії, котра мала пролягати від гирла Орелі до гирла Лугані по прикордонній смузі Полтавського
(малоросійського  козацького),  Харківського  та  Ізюмського  (слобідських  козацьких)  полків  і  Бахмутської
провінції. Впродовж березня-травня 1731 року було видано ряд іменних імператорських і сенатських указів про
будівництво лінії, названої  “Українською” [84, с. 297; 141, с. 68].

У  вітчизняній  історичній  науці  досі  вважалося,  що  спорудженням  Української  лінії  імператриця  Анна
Іоаннівна  як “Матерь Отечества” стала на захист Гетьманщини і Слобожанщини.  Сама назва “Українська
лінія” навіювала на дослідників думку, що начебто російський уряд витратив стільки коштів і задіяв таку силу-
силенну трудових ресурсів,  аби прикрити прикордонні  козацькі  полки від наскоків ногайських грабіжників.
Тоді виникають наступні питання. А для чого існують ті самі козацькі полки? І що то за полки, якщо не можуть
дати  ради  окремим  кочівницьким  бандам,  котрі  вчиняють  грабунок  всупереч  застережень  хана?  Ну  а
Український драгунський корпус (розквартирований на Гетьманщині) навіщо? Насправді ж будівництво такої
лінії було потрібне для надійного прикриття верфей Брянського і Тавровського адміралтейств, де з 1723 року
будувались судна для Дніпровської і Донської військових флотилій. (У 1724 році верфі обох адміралтейств і
готові  до спуску судна  законсервували  до  слушного  часу.  На початку  правління  Анни Іоаннівни російська
військова верхівка визнала, що у справах повернення Азова і підкорення Криму без флоту не обійтись, а тому
намагалась за будь-яку ціну убезпечити південні верфі від диверсій татарських орд. Тодішній генералітет ще
пам’ятав, як у 1712 – 1713  роках татари проривалися під Вороніж, Лівни і Курськ). Ну а те, що Лінію назвали
Українською, означає лише те, що на ній мали нести службу однодворці бєлгородської і севської украйн. Саме
однодворців “низовых украинных городов” вищі імперські кола і вважали “украинцами”.

Керівником  будівництва  Української  і  Закамської  ліній  було  призначено  сенатора  генерал-майора  О.  І.
Тараканова. Обидві лінії являли собою ланцюг польових фортець, зв’язаних суцільним валом і ровом [22, арк.
52-53]. Інженерне забезпечення робіт на Українській лінії покладалось на інженер-генерал-майора А. де Бріньї,
а на Закамській – на інженер-генерал-майора І.-Л. Любераса фон дер Потта120.  [12, арк. 197-а, 198-204]. Для
керівництва  роботами  на  місцях  в  розпорядження  А.  де  Бріньї  від  найближчих  полків  були  відряджені
артилерійські обер- і унтер-офіцери, а також студенти-геодезисти Санкт-Петербургзької академії,  котрі мали
виконувати обов’язки кондукторів; очолив цих людей інженер-капітан Рєзаков (людина випадкова121, за фахом
мостобудівельник)  [31,  арк.  206].  15.01.1731  Сенат  видав  О.  І.  Тараканову  інструкцію  про  поселення  на

115 Burkhard-Christoph von Münnich. Відомий у Росії як граф Христофор Антонович Мініх.
116 Безпосереднє авторство (особу укладача) цього проекту до сьогодні нікому встановити так і не вдалося.
117 Треба сказати, що верховній владі на той момент було не до Ліній.
118 Князь Долгоруков Василь Володимирович. Колишній командир Української дивізії і Низового корпусу. Президент Військової
колегії (1730 – 1731 і 1741 – 1746). Хрещений батько цесарівни Єлизавети Петрівни. З 1732 по 1741 рік перебував в ув’ язненні
внаслідок двірцевих інтриг і помсти Анни Іоаннівни за його участь у змові “верховників”.
119 Adrian de Brigny. У російському варіанті Андрій Петрович Дебриній. Деякі дослідники вважали його протеже Мініха, але це не
так. Мініх нікому не складав протекції і усіх фахівців із числа іноземців вважав своїми конкурентами. (Не виключенням був і
батько Адріана – відомий на той час фортифікатор генерал-квартирмейстер Петро де Бріньї, який почав служити в російській армії
набагато раніше за Мініха).
120 При цьому усі твердження наших попередників щодо копіювання генералами де Бріньї і фон дер Поттом західних аналогів
таких  споруд  безпідставні.  Де  можна  знайти  ті  аналоги?  Наразі  чітко  простежується  рівняння  авторів  на  Татарський  вал
Бєлгородської черти. А це могло мати місце лише з подачі князя В. В. Долгорукова.
121 Перший, хто попався під руку.
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Українській  лінії  записаних  в  ландміліцію  однодворців  Бєлгородської  і  Воронезької  губерній.  Решта
однодворців обох губерній мала ту Лінію будувати.  Проте швидко стало зрозуміло, що силами самих лише
однодворців  такої  Лінії  не  звести.  Поселення  на  Лінії  ландміліцьких  полків  відклали  до  завершення  її
будівництва [11, арк. 32-39; 17, арк. 375-380]. Інструмент, підводи, людей і матеріали для будівництва мали
забезпечити польові  і  гарнізонні полки,  розквартировані в Київській,  Бєлгородській і Воронезькій губерніях
[31, арк. 187-187 зв.].

На будівництві,  крім однодворців,  задіяли,  також козаків  і  посполитих Гетьманщини та Слобожанщини.
Крім  того,  Гетьманщина  і  Слобожанщина  (разом  узяті)  мали  щорічно  виділяти  на  утримання  українських
ландміліцьких  полків  20 тис.  крб.  Сума  стягувалась  за рахунок одногривенного  (10 коп.)  консистентського
збору. Селяни, відряджені на лінійні роботи, звільнялись на поточний рік від повинностей і податей122 [14, арк.
257-285;  33,  арк.  176-176  зв.;  156,  с.  79-81].  Справу  по  мобілізації  матеріальних  і  трудових  ресурсів
Гетьманщини і  Слобожанщини  було  доручено  командиру  Українського  драгунського  корпусу  генералу  від
кавалерії  І.-Б.  Вейсбаху123,  головна  квартира  якого  знаходилась  у  Полтаві.  Імператриця  наділила  Вейсбаха
необмеженими повноваженнями – він міг висувати гетьману Данилу Апостолу124 і слобідським полковникам
будь-які вимоги стосовно робочої сили і матеріалів. О. І. Тараканов отримав такі самі повноваження стосовно
бєлгородського  і воронезького губернаторів  [13, арк. 253-а;  82,  с.  115-117].  Створений у жовтні  1731 року
Кабінет Міністрів імператриці Анни Іоаннівни вже на першому своєму засіданні (02.11.1731) розглянув рапорт
генерала І.-Б. Вейсбаха “о строении украинских крепостей”, де вказувалися недоліки проекту і труднощі при
спробах їх усунення [36, с. 2]. У грудні 1731 року імператриця призначила І.-Б. Вейсбаха на посаду київського
генерал-губернатора.  На  нього  ж  було  покладено  командування  Українською  ландміліцією  і  головне
управління  будівництвом  Української  лінії.  Із  протоколів  Кабінету  Міністрів  видно,  що  І.-Б.  Вейсбах  мав
щомісяця подавати звіти на ім’я імператриці про стан українських ландміліцьких полків і кілька разів брав
безпосередню участь у засіданнях Кабінету при розгляді справ з лінійного будівництва.

Основні будівельні  роботи на Українській лінії  тривали впродовж 1731 – 1732 років.  За цей час вздовж
правого берега Орелі (притока Дніпра) і Берестової (притока Орелі), а також лівого берега Береки (до місця її
впадіння  в  Сівеський  Донець),  вдалось  звести  укріплену  лінію,  котра  прикрила  з  півдня  Полтавський  і
Харківський козацькі полки. Укріплена лінія являла собою вал реданного типу з сухим ровом, що простягався
на 268 верст від Дніпра до Сіверського Донця. За рахунок “излома” Лінії реальна довжина валу склала понад
400 верст. До кінця 1732 року від Сіверського Дінця до Дніпра на Лінії було побудовано 16 фортець: Донецьку,
Бузову,  Кисільську,  Лузову,  Берецьку,  Троїцьку,  Св.  Параскеви,  Дев’яту,  Св.  Іоанна,  Десяту,  Крутояцьку,
Дріїцьку, Нехворошську, Маячківську, П’яту і Шосту. Фортеці Св. Іоанна і Св. Параскеви були названі на честь
батька і матері імператриці Анни [62, № 5798, 5807; 142, арк. 3].

Усі лінійні фортеці являли собою фельдшанці  (прямокутні  чотирьохбастіонні  ретраншементи).  Дистанції
між фортецями становили 20-30 верст. На цих дистанціях позаду валу побудували 49 редутів. (За планом цих
редутів мало бути 142, через кожні 2 версти один від одного, але не було підходящих місць і ресурсів для їх
будівництва). Редани розташовувались на валу Лінії через кожні 107 саженів на лівофланговій ділянці (зведеній
у 1731 році між Сіверським Донцем і ф. Десятою) і через кожні 125 саженів на правофланговій (зведеній у 1732
році між ф. Десятою і Дніпром). В лісистих ділянках будівництва не велось. Обмежились влаштуванням засік.
Річки, струмки і яри, котрі перетинали Лінію, перегородили спеціальними загородами із паль (з тим, щоб ті не
перешкоджали протоку води).  Поверх загород влаштували мостові переходи,  які  з обох боків прикривались
люнетами закритого типу.  Крім того,  люнетами замінили ряд лінійних  реданів,  насамперед,  по кутах  валу.
(Люнети Української лінії являли собою замкнуті шанці, котрі були двох типів: 1) п’ятикутні – зводились на
валу  замість  реданів;  2)  чотирикутні  –  зводились  позаду  валу  для  прикриття  проріх,  мостових  переходів  і
пропускних  пунктів).  В  люнетах  і  редутах  знаходились  двоповерхові  дерев’яні  блокгаузи.  Ці  блокгаузи
призначались для проживання форпостних команд і кругової оборони; другий поверх мав бійниці для ведення
рушничного вогню. Розміри того чи іншого блокгаузу залежали від чисельності команди форпосту [141, с. 69-
73; 142, арк. 4, 6]. (Для кращого розуміння питання варто поглянути на додатки II, III, IV, V, VI).

На озброєння Лінії артилерією Військова колегія виділила 180 полкових (3-фунтових) гармат і 30 польових
(6- і  8-фунтових):  всього 210 одиниць.  Фортеці мали по 4 гармати, а редути і люнети – по одній.  (Польові
гармати знаходились у цейхгаузі на випадок участі ландміліцьких полків у походах). У кожну лінійну фортецю
нарядили  по  чотири  пушкарі,  котрих  відібрали  в  Київській  губернії  і  на  Слобожанщині.  В  межах  Лінії
залишились укріплені городки Полтавського полку – Орлик, Царичанка, Китайгород, Маячка і Нехвороща, де
прикордонну службу несли місцеві козаки [22, арк. 167 зв.-168; 31, арк. 349, 390; 141, с. 715-716, 343].

Вступивши у війну за “Польську спадщину” (1733 – 1735), російський уряд тимчасово відклав будівництво
другої ділянки Лінії, яка мала пролягати від гирла Береки до гирла Лугані. На тій ділянці знаходились Ізюм,
Тор,  Бахмут,  Цареборисів,  Ямпіль,  Райгородок,  Маяки  і  Святогірський  монастир.  Таким  чином,  шлях  на
122 Проте чимало їх під час будівництва втекло до запорожців в Новий Кодак.
123 Johann-Bernhard Weißbach. Авторство проекту Української лінії рядом дослідників приписується саме Вейсбаху. Проте жодних
прямих доказів його авторства немає. До того ж Військова колегія жодним чином не могла доручити складення такого проекту
кавалеристу; для цього вистачало інженерів від фортифікації.
124 Після смерті Данила Апостола (1734) справа з мобілізації трудових ресурсів Гетьманщини перейде до правителя Малої Росії
генерал-лейтенанта князя О.І.Шаховського. Після смерті І.-Б.Вейсбаха (1735) князь О.І.Шаховський візьме під своє керівництво і
Слобожанщину.
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Воронеж,  біля  якого  знаходилось  Тавровське  адміралтейство,  залишився  без  прикриття.  Виходить,  що
прикрили лише Полтавщину і Харківщину, а зовсім не ту ділянку, яка мала першочергове стратегічне значення.
Так сталося тому, що київський генерал-губернатор граф І.-Б. Вейсбах поспішив прикрити Лінією свою головну
квартиру в Полтаві і свої маєтки на півдні Малоросії (де мав 1245 селянських дворів); до Києва граф так і не
переїхав125.  Інша причина та, що незабудована ділянка і справді  могла почекати.  Так, місцевість на кордоні
Ізюмського  полку  була  лісистою  і  до  того  ж  прикривалась  старою  Ізюмською  чертою,  на  якій  несли
прикордонну службу слобідські  козаки,  а  соляні  варниці  в  пустельній Бахмутській  провінції  були  обнесені
шанцями з частоколом і охоронялись окремим Бахмутським батальйоном. При всьому цьому слід зазначити, що
для  графа  Вейсбаха  було  важливо  прикрити  Лінією  саме  Малоросію  і  не  скільки  від  татар,  стільки  “от
воровских харцизских126 пакостей” [31, арк. 478].

Упродовж  1732  –  1734  років  на  Українській  лінії  було  поселено  9  полків:  5  кінних  –  Єфремівський,
Козловський,  Лівенський,  Орловський і  Тамбовський,  а  також 4  піхотних  – Більовський,  Борисоглібський,
Рязький і Слобідський. Щоправда спочатку на побудованій ділянці Лінії планувалося поселити 2 піхотні і  7
кінних полків, а на новій ділянці, яку мали завершити до кінця 1737 року – 2 піхотні і 9 кінних. Втім, Тараканов
поспішив якомога скоріше спровадити на кордон бідняків-піхотинців, для яких в дистриктах не могли знайти
жодного застосування.  (Сталося це невдовзі  після того, як новоявлений генерал-фельдмаршал Х. фон Мініх
змінив на посаді  президента Військової колегії  князя В. В. Долгорукова).  Таким чином, у межах дистриктів
залишалось 11 кінних полків. Влітку вони відбували табірні збори і використовувались лише у разі воєнної
необхідності.  Через війну з Туреччиною, яка розпочалась у 1736 році,  справу з будівництвом нової ділянки
Української лінії відклали на невизначений час [141, с. 80].

У 1732 році за пропозицією Х. фон Мініха усі справи з будівництва Української і Закамської ліній, а також
справи із комплектування і забезпечення ладміліцьких полків, Сенат передав у відання Військової колегії [18,
арк.  365-369].  Для провадження цих справ при Канцелярії  Військової  колегії  було створене “Ландмилицкое
повытьё” [36, с. 337]. У 1733 році фінансові справи ландміліції були передані Сенатом до Генерального крігс-
комісаріату Військової  колегії.  За собою Сенат залишив  лише справи по відводу  полкам лінійних  земель і
поселення на них однодворців [19, арк. 420-425]. Навесні 1735 року для ведення земельних і господарчих справ
Української лінії було створено Ландміліцьку комісію, котра розмістилась у містечку Водолаги (у 18-ти верстах
на північ від фортеці Св. Параскеви) [108, c. 129-131]. Восени 1735 року, після смерті І.-Б. Вейсбаха, головним
командиром  Української  ландміліції  і  Української  лінії  було  призначено  сенатора  генерал-майора  О.  І.
Тараканова. Інженер-генерал-майора А. де Бріньї призначили на посаду генерал-квартирмейстера Української
армії [81, с. 64].

125 До того ж територія недобудованої ділянки відносилась до Воронезької губернії. Цілком можливо, що І.-Б. Вейсбах вважав, що
свою справу зробив і кивав у бік воронезького губернатора.
126 Маються на увазі запорозькі козаки і агенти гетьмана у вигнані П. Орлика. Українська лінія і ландміліція мали бути бар’єром
між малоросійським козацтвом і запорожцями.
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Рядові піхотних гарнізонних полків (1720 – 1732)

Наприкінці 1735 року фортеці Української лінії отримали нові назви: Донецьку фортецю перейменували на
фортецю Св. Петра, Бузову – на Тамбовську, Кисільську – на Св. Михайла, Лузову – на Слобідську, Берецьку –
на Св. Олексія, Троїцьку – на Єфремівську, Дев’яту – на Орловську, Десяту – на Більовську, Крутояцьку – на
Св. Федора, Дріїцьку – на Козловську, Нехворошську – на Рязьку, Маячківську – на Василівську, Шосту – на
Лівенську, П’яту – на Борисоглібську. При цьому назви фортець Св. Михайла, Св. Олексія, Св. Федора і Св.
Петра були дані в пам’ять царів династії Романових. Попередні назви збереглиcь лише за фортецями Св. Іоанна
і  Св.  Параскеви.  Решту  фортець  було  названо  іменами  поселених  в  них  полків,  крім  Василівської,  котру
перенесли від м. Маячки до с. Василівки (на ділянці, котра належала Маячківській сотні Полтавського полку).
Починаючи з 1736 року в усіх документах і картах фігурують нові назви фортець127 [34, арк. 4-9, 12, 18].

У травні 1736 року очолювана Мініхом спеціальна комісія генералітету128, після огляду Лінії постановила
наступне:  1)  перебудувати  укріплення  головної  Більовської  фортеці  на  восьмибастіонний  штерншанець
(зіркоподібний ретраншемент на вісім гармат) і прикрити її з обох боків по фронту Лінії двома люнетами; 2)
перебудувати  Борисоглібську  і  Лівенську  фотеці  на  п’ятибастіонні  штерншанці,  а  між ними  влаштувати  7
додаткових  редутів;  3)  обнести  усі  ландміліцькі  слободи  шанцями  з  частоколом  і  рогатками;  4)  містечко
Китайгород  прикрити  капоніром  на  три  гармати;  5)  у  районі  містечка  Царичанки  побудувати  окремий
регулярний ретраншемент для влаштування  там магазину  Дніпровської  армії.  (Царичанський ретраншемент
увійшов  до  складу  фортець  Київської  губернії  і  до  ландміліції  жодного  відношення  не  мав).  У кінцевому
вигляді (на 1737 рік) на Українській лінії налічувалось 16 ландміліцьких фортець, 1 капонір, 56 редутів і 107

127 Втім, документального підтвердження про точну дату офіційного перейменування фортець знайти поки що нікому не вдалося. У
переважній більшості наукових видань з історії Української лінії помилково вказується, що фортеці були перейменовані у 1738
році.  Але  це  є  наслідком  чи  то  опечатки,  чи  то  припущення  Ф.  Ласковського;  при  цьому  жодних  посилань  стосовно  цього
твердження  автором  не  зроблено.  Цю  помилку  повторили  усі  наступні  дослідники,  крім  Д.  І.  Багалія,  який  вважав,  що
перейменування відбулось не пізніше як через 4 роки після закладення Лінії.
128 У складі генерал-майорів Тараканова, де Бріньї, де Гейна, фон Штоффельна та інженер-штаб-офіцерів Дніпровської армії.
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люнетів [141, с. 74-77]. Недоліком переважної більшості лінійних фортець було те, що в них не можна було
влаштовувати провіантських складів; у погребах стояла вода, а навесні піднімалася “до двух аршин”. Припаси
доводилося підвозити із слобідських і малоросійських армійських магазинів [4, арк. 100-102  зв.].

Для  забезпечення  приписаних  до  Лінії  ландміліцьких  полків  землею  та  угіддями  у  Полтавського  і
Харківського  козацьких  полків  відрізали  суміжні  з  лінійним  будівництвом  ділянки.  Позаду  Лінії  для
ландміліціонерів  була  відведена  суцільна  смуга  шириною в  30-40 верст.  При цьому усі  козацькі  поселення
перед Лінією були знесені, а мешканці переселені вглиб кордону129. У травні 1736 року Х. фон Мініх доповідав
імператриці,  що на Лінії  “… учинено аккуратное разделение земель и назначены каждому полку довольные
места, как на пашню, сенокос, так так и к выгону скотины, а казачьим городкам, которые наперёд сего в тех
местах жили, потребное оставлено и без разорения быть могут” [85/Прим., с. 25]. Гетьманський уряд став на
захист інтересів Полтавського полку і так, за дарма, земель не віддавав. Борисоглібський, Лівенський і Рязький
полки залишились без наділів. Їх поселення відбулось лише на папері. Відтак, ці полки на Лінії лише несли
службу,  слобід   не мали,  а  господарство  вели  по  своїх  дистриктах.  (Справи  по відмежуванню земель  цим
полкам тяглись аж до 1746 року і завершились не на користь ландміліції). На землях інших поселених полків до
1736 року було засновано 22 лінійні слободи130, де проживали ландміліціонери разом зі своїми сім’ями131. Крім
того,  з  Бєлгородської  і  Воронезької  губерній  на  Лінію  переселили  розкольницькі  сім’ї.  Всього  на  Лінії
нараховувалось 1022 розкольницькі двори: при Тамбовському полку – 263 двори, при Слобідському – 175, при
Єфремівському – 220, при Орловському – 251, при Більовському – 30, при Козловському – 83. Станом на 1740
рік в лінійних слободах проживало 6167 душ чоловічої статі [79, с. 241, 244].

На  Українській  лінії  ландміліціонери  отримали  землі  “по  скольку  в  прежних  временах  украинским
служилым людям земель было давано каждому человеку” [79, с. 55]. Нижнім чинам піхотних полків виділяли
“в городах под дворы и огороды земли в длину 20, поперек 8 сажен, за городом на гумна и огороды ж в длину
30, поперек 10 сажен, пашни доброй по 10 чети в поле, а в длинну по тому ж, сенных покосов и на выпуск по 30
копен, лесных угодий или на лесныя угодья земли по пропорции пашни”. Нижні чини кінних полків отримали
значно більше: “под дворы и огороды земли в длину 30, поперек 15 сажен; под гумна длину 30, поперек 15
сажен;пашни доброй по 20 чети в поле, а в длину по тому ж; сенных покос и на выпуск по 100 копен, лесных
угодий  или  на  лесныя  угодья  земли  по  пропорции  пашни”  [31,  арк.  480-486].  Служилі  однодворці,  котрі
переселялись  зі  своїми родинами на  Лінію,  мали продати в  дистриктах  власні  земельні  ділянки  “своей же
братии  украинцам,  служилым  людям,  тех  же  сёл  и  деревень  жителям  или  посторонним [із  числа
однодворців], у кого земли нет”. Стосовно переселення однодворницьких селян говорилось, що у випадку, коли
хазяїн забажає перейти на Лінію разом зі своїми селянами,  то комісаріати дистриктів мали узгоджувати це
питання із Сенатом, позаяк лінійні землі були відміряні із розрахунку лише на служилих людей [62, № 5673].

Справа із переселенням на Українську лінію родин ландміліціонерів йшла дуже кволо. Причин цьому було
декілька.  По-перше,  лінійні  слободи  постійно  були  під  загрозою  нападу  з  боку  ногайського  степу;  це
утримувало  жінок  і  дітей  в  дистриктах.  По-друге,  помешкань  для  проживання  родин  не  було,  оскільки
однодворці  не  вміли  будувати  мазанок;  доводилось  заготовляти  будівельний  матеріал  в  брянських  і
воронезьких лісах,  а потім доправляти його на Лінію.  По-третє, відряджені на будівельні роботи робітники-
однодворці масово ухилялись від посилок або тікали відразу ж після прибуття на Лінію [179, с. 49].

У 1732 році уряд спробував прикріпити до ландміліціонерів підпомічників.  Ландміліцьких підпомічників
розраховували задіяти на службі. Для них планувалося додатково набрати відставних офіцерів “которые бы
при них по выступлении в приключившихся ландмилицам походах остаться могли, снабдя их от служащих
ландмилиц  ныне  имеющимся  разнокалиберным  ружьём  и  прочим  против  нововоинского  штата  образцов
несходными полковыми амуничными вещами и на содержание их мундира некоторую сумму, которые кроме
пристойних случаев не употреблять. … а оным [підпомічнікам] впредь, хотя б ландмилицы и все к походу
выступить могли, то оных по линии, толикоеж двадцати-тысячное как действительно служащих число для
нужных  случаев  оставаться,  и  тем  вместо  двадцати  тисяч  сорока-тысячной  регулярной  корпус  по
Украинской линии возымеет” [79,  с.  238,  242].  При цьому,  неодружені  ландміліціонери  повинні  були  мати
підпомічників  із  числа  своїх  батьків  або  братів.  В  одружених  ландміліціонерів  роль  підпомічників  мали
виконувати їх повнолітні сини або племінники. У разі загибелі або каліцтва ландміліціонера, підпомічник мав
заступати  на  службу  в  полк,  а  господарство  переходило  під  опіку  іншого  родича,  котрого  записували  в
підпомічники.  Це  правило  стосувалось  і  безземельних  піхотинців,  наділених  землею  на  Лінії  [79,  с.  215;
85/Прим., с. 24, 29].

У більшості випадків родичі записаних в ландміліцію однодворців відмовлялись від переселення на Лінію.
Переїжджати погоджувались лише безземельні або вкрай убогі  родичі.  Зважаючи на неможливість силового
вирішення справи, Сенат постановив, що тих однодворців, “которых определённых ландмилиц отцы, братья,
племянники и прочие родственники всеми семьями с прежних жилищ с ними на новые дачи к поселению при
линии  и  крепостях  перейтить  не  похотят,  то  велеть  переходить  и  селиться  со  служащим  по  одному
129 В 1735 році на територію Полтавського полку переселять мешканців так званих “Заднепровских мест”, що на правому березі
Дніпра. Ці землі Польща передала Росії у 1732 році. Тоді ж генерал-квартирмейстер Української армії барон Ф. фон Штоффельн
склав опис і креслення тих місць.
130 Назва тієї чи іншої слободи відповідала назві полкової фортецї – Олексіївська, Петрівська, Єфремівська, Михайлівська і т. д.,
або назві найближчої річки – Кисільська, Нехворошська і т. п.
131 З місцевими козацькими родинами не родичалися, жили своїм укладом.
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неслужащему, годному к работе, а одиноких сводить с такими же неслужащими, кто с кем согласится жить
вместе,  а  кто не  согласится,  тех  списывать в  неволю”  [65,  № 8787].  Однак  для  однодворців  списання  в
неволю було куди менш страшним, ніж переселення “в степную пустошь” з обжитих місць. Для порівняння
поглянемо, якою у той період була неволя в Росії132.

Уряд  не  зміг  примусити  однодворців  масово  записуватися  в  підпомічники  і  погодився  з  тим,  що роль
підпомічників мають виконувати лише дорослі члени родин або найближчі родичі ландміліціонерів. Натомість,
дистрикти поселених полків мали щовесни відряджати на Лінію сезонних робітників для польових робіт на
ділянках  ландміліонерів.  З  1733  по  1742  рік  до  поселених  полків  було  відряджено  згідно  черги  120 760
однодворців із власним реманентом і кіньми. Робітники працювали від початку квітня до кінця вересня, за що
отримували по 3 крб. платні (50 коп. на місяць) і казенний провіант на час робіт. За впалих на цих роботах або
забраних  у  полки  коней  надавалась  компенсація  в  розмірі  4  крб.  Подібна  ситуація  була  і  в  дистриктах
непоселених полків, але без видачі робітникам провіанту. Такі трудові виправи були занадто збитковими для
держави, що і змусило уряд відмовитися від подібної практики [65, № 8787].

У  червні  1735  року  Кабінет  Міністрів  відрядив  на  Українську  лінію  інспекцію,  очолювану  членом
Військової  колегії  гвардії-майором  І.О.Шиповим.  Уже  наприкінці  серпня  Шипов  надіслав  до  Кабінету
імператриці екстракт (поданий через Військову колегію),  в якому вказувалось на незадовільне забезпечення
поселених полків.  Зокрема, в екстракті  говорилось,  що “для поселения ландмилицких земель обведено разве
третья часть, что по указу дать велено, и грани поставлены, а леса едва не все отрешены, а в некоторых
местах,  где  ландмилицам  земли  и  леса  в  дачи  отдать  надлежит,  вновь  черкас  слободы  поселены  и  тем
ландмилицкие  полки,  а  паче  лесом,  весьма изобижены;  також по  линии  назначенныя  вновь  под  крепости
места, не на тех местах, где общим разсуждением определено, и слободы далеко от воды строяться” [39, с.
238-239, 317-318]. Наприкінці серпня 1736 року із Кабінету імператриці Шипов отримав указ “об исправлении
порученного  ему  при Украинской линии  дела о  строении крепостей  и поселении ландмилиции”.  Шипов мав
щомісяця присилати до Кабінету імператриці і Військової колегії відомості і табелі про стан поселених полків.
У Фортифікаційній конторі Шипов запросив плани укріпленої лінії  від 1729 року,  щоб А. де Бріньї переніс
деякі фортеці у визначені тим проектом місця. Цих планів Шипов так і не отримав. Між тим на А. де Бріньї
було  покладено  проектування  і  керівництво  будівництвом  нижньодніпровських  ретраншементів  (для
облаштування стоянок суден військової флотилії). Перенесення укріплень на Українській лінії не відбулось [40,
с. 313, 316, 409, 442].

На  початок  1736  року  уряд  остаточно  визначився,  що  Українська  ландміліція  складатиме  “особливый”
(окремий) корпус. 19.03.1736 імператриця підписала указ “О учреждении Украинскаго Ландмилицкаго корпуса,
и  о  правилах,  для  устройства  онаго  предложенных”.  На  той  час  фон  Ґенденрейх  помер,  а  де  Гейна133 і
Тараканова  відрядили  до  діючої  армії.  Командиром  Українського  ландміліцького  корпусу  (з  постійним
перебуванням  при  Лінії)  імператриця  призначила  сенатора  генерал-лейтенанта  князя  Г.  О.  Урусова.  В
розпорядження  командира  корпусу  Військова  колегія  відрядила  щойно  прийнятих  на  російську  службу
генерал-майорів фон Мейделя і фон Радінга, котрі були знавцями “шведских и финляндских пограничных регул”.
Також  у  корпусі  були  два  бригадири  “из  числа  полковничья”,  котрі  мали  перебувати  на  визначених  їм
дистанціях,  кожен при своєму полку.  Всього ж Лінія  складалась  із чотирьох дистанцій,  кожна з  яких мала
знаходитись під командою генерал-майора чи бригадира [8, арк. 1-5, 8-13, 16-23; 79, с. 214-242]. У Більовській
фортеці  було  розміщено Канцелярію корпусу,  котра  налічувала  30  служителів  в  обер-  і  унтер-офіцерських
чинах,  а  також Генеральний ландміліцький військовий суд [108, с.  131].  Українська  укріплена лінія  набула
статусу окремої адміністративно-територіальної одиниці з підпорядкуванням київському губернатору (на той
момент генерал-лейтенанту графу В. П. Шереметьєву). При цьому Г. О. Урусов разом із І. О. Шиповим мали
узгоджувати свої дії з головною персоною у краї – генерал-аншефом і сенатором князем О. І. Шаховським,
котрий  обіймав  посади  правителя  Малоросії,  командира  Українського  польового  корпусу,  командира
Української  гарнізонної  дивізії  і  слобідських  полків.  Господарські  питання  поселених  на  Лінії  полків
залишились у віданні бєлгородського і воронезького губернаторів та комісарів відповідних дистриктів [178, с.
126].

Оскільки  кінні  полки  корпусу  були  меншими  від  піхотних  за  чисельністю  стройових  людей,  Кабінет
Міністрів вирішив зробити ландміліцію виключно кінною. Це дозволило б скоротити штати корпусу на 550-600
чоловік.  Згідно  цього  плану  кожен  полк  корпусу  мав  складатись  із  1135  осіб  різних  чинів,  зведених  у  5
132 У 1731 році  уряд  імператриці  Анни Іоаннівни переклав  обов’язок збору подушної  податі  з  общини на поміщиків.  Майно
кріпаків розглядалось як власність поміщика. Тому “недоимки” і борги фінансово неспроможного поміщика зазвичай стягувалися з
його селян. У свою чергу поміщики мали “прокармливать” своїх селян у неврожайні роки і не допускати їх крайнього убозтва і
злидарювання. (Це положення стосувалось і приказчиків палацових, синодальних і монастирських селян). Губернські власті мали
за цим “строго” слідкувати. У 1737 році поміщицьким селянам заборонялось самостійно купляти ділянки землі в інших повітах і
переселятися туди. Зробити це кріпак міг лише з дозволу свого володаря. В той же час Сенат заборонив поміщикам без дозволу
Камер-колегії  переводити селян з одного повіту в інший. У 1739 році кріпакам заборонили тримати закабалених ними самими
холопів для робіт замість себе на панщині або виставляння рекрутів (селяни могли виставляти замість себе хіба що безпритульних
волоцюг, котрих за розпоряденням Сенату слід було відправляли на галери) [199, с. 462-464].
133 У 1736 році після походу Дніпровської армії на Кримський півострів, за наполегливим проханням Х. фон Мініха імператриця
конфірмувала (затвердила) рішення військового суду щодо позбавлення Гейна генеральського чину і відправлення його на службу
“в земские полки [в ландміліцію] рядовим драгуном навечно”. Так сталося через недбалість Гейна, внаслідок чого малоросійські
козаки з його корпусу понесли великі втрати на підході до Криму.
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дворотних ескадронів. У кожній роті полку мало бути по 77 коней (154 на ескадрон). Однак підрахували, що
додаткові витрати на коней, кінну амуніцію і фуражне забезпечення призвели б до ще більших витрат. До того
ж ситуація із ландміліцькими кіньми, у порівнянні із попередніми роками, погіршилась. Так, якщо спочатку
кошти на закупівлю коней ландміліціонер отримував на руки і,  додавши певну суму із власних грошей, міг
придбати цілком пристойного коня, то з лютого 1734 року постачання коней мало відбуватись централізовано
[178, с. 126-127]. Стосовно ландміліцьких коней І.-Б. Вейсбах отримав наказ, “… чтоб покупать на все полки, а
врознь деньги ландмилицам не отдавать”. У полки коней мали купувати на ярмарках спеціально призначені
ремонтери. На той час драгунський кінь коштував – для польового полку (висотою в два аршини і два вершки)
– 18 крб., а для гарнізонного (висотою в два аршини з вершком) – 10 крб. Підйомний кінь (для обозу) коштував
8 крб. [37, с. 162; 38, с. 35].

Для ландміліції коней купували по ціні підйомних (обозних). Власники, із числа однодворців, продавали в
полки селянських коней “местных пород”. Придбані ж у калмиків і башкирів за низькими цінами (по 6 крб. за
голову)  легкі  низькорослі  коні-бахмати  для  їзди  на  стременах  не  годились;  у  разі,  якщо  дебелий  драгун,
сідаючи або злізаючи з бахмата, ставав на стремено, кінь не витримував ваги і валився на землю. У більшості
випадків  ландміліцькі  коні  були  обузою для  солдатів.  У 1734  році  було  вирішено  купувати  у  однодворців
найкращих  коней  за  рахунок  державної  казни  і  налагодити  їх  розведення  при  полках.  Водночас  рекрути,
набрані до кінних полків, не були навчені верховій ізді і впродовж усього періоду своєї служби (за відсутності
манежів і досвідчених берейторів) не могли досягти рівня підготовки навіть посереднього кавалериста [21, арк.
238-241]. На кінець 1735 року в 16-ти кінних полках Української ландміліції налічувалось 15 380 стройових
коней. Одна чверть складу кінного полку (у кожній роті одне капральство: капрал і 22 рядових) залишалась
пішою. І якщо за штатом у полку налічувалось 1165 чоловік, то фактично 3260 солдатів від усіх 16-ти кінних
полків були безкінними. З 1736 року стройових коней почали купувати по 10 крб., з тим, щоб переміняти через
кожні 10 років. Піхотні полки корпусу перетворювати на кінні не стали [79, с. 215, 219].

Упродовж 1730 – 1735 років мундирне забезпечення корпусу залишалось незадовільним. Жодних термінів
використання  мундиру  ландміліцькими  полками  не  надавалось.  А щоб  ландміліція  мала  належний  вигляд,
Головний  комісаріат  Військової  колегії  дозволив  полкам  шити  мундири  власним  коштом.  Втім,  пошити
мундири  були  спроможні  лише  кінні  полки.  Піхотні  ж  полки  являли  собою  жалюгідне  видовище.  Так,
наприклад, у донесенні на ім’я імператриці про стан Української ландміліції Х. фон Мініх у листопаді 1735
року писав, що гренадерським ротам “из армейских полков и из цейхгаузов коммисариатом отпускаемиы были
старыя ветхия разных цветов шапки, которые уже и к службе не годныя, да и тех сполна не прислано было,
от чего некоторые в признак гренадёрский носили русския деревенския шапки, и тако оный корпус до сего
времени в непорядке мундиром состоит, что некоторые имеют старые, а другие новые, хотя драгуны синие,
а солдаты зелёныя, токмо неодноцветные и в неравной доброте мундиры носят, а иныне за их убожеством
никакого не имеют, а гренадёры без шапок гренадёрских и без (гранатных) сум(ок), и в разной обуви сапогами и
штиблеты находятся, а иные шляпы, и то худо оправленныя, а у других и того (не имеется)” [79, с. 238-239].
Вогнепальну зброю новосформовані ландміліцькі  полки мали списану,  так-сяк відремонтовану в цейхгаузах
Київської,  Бєлгородської  і  Воронезької  губерній  [31,  арк.  437,  437 зв.].  Судячи з  відомостей Ландміліцької
комісії, поданим до Штер-кріґс-комісаріату, ландміліцькі полки в 1731 – 1736 роках мали також непридатну до
використання холодну зброю і амуніцію [4, арк. 48-68].

На початку 1736 року Військова комісія постановила,  що ландміліція має забезпечити себе мундиром за
власний рахунок. На зібранні генералітету і полковників Українського ландміліцького корпусу було ухвалено,
що  колір  кафтанів  ландміліціонерів  має  бути  не  синім  і  не  зеленим,  як  в  армійських  полках,  а  білим.  У
кінцевому  варіанті  новий  мундир  складався  із  білого  кафтану  з  обшлагами  і  коміром  червоного  кольору,
червоного камзолу і штанів з козиної шкіри (обер-офіцери мали камзоли і штани з лосиної шкіри,  а штаб-
офіцери – із замші), білої краватки, білих рукавичок з крагами, сірої парусинової (у офіцерів суконної) єпанчі,
чорної трикутної шляпи з білим бантом-кокардою і білим кантом (у офіцерів на шляпах був золотий позумент).
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Гренадер піхотного полку (1700 – 1732)
Гренадери  замість  шляп  отримали  суконні  гостроверхі  ковпаки  червоного  кольору  з  нижніми  білими

відворотами,  білими  шнурами  по  краях  і  білою  китицею  на  горі134 (пізніше  ковпаки  замінять  на  шапки-
гренадерки з мідною бляхою на фронтальній частині). Ґудзики і пряжки на мундирах нижніх чинів були мідні, а
на обер- і штаб-офіцерських – позолочені. Коміри на мундирах унтер-, обер- і штаб-офіцерів були прикрашені
золотим позументом (в залежності від чину). Піхотинцям видали тупоносі башмаки (черевики), гамаші і сірі
панчохи, поверх котрих, нижче коліна, вдягались сірі суконні штиблети на ґудзиках (пізніше суконні штиблети
замінять на високі білі шкіряні штиблети із наколінними штибель-манжетами). Кавалеристів узули у драгунські
чоботи  зі  шпорами,  а  для  караульної  служби  видали  башмаки з  пряжками,  панчохи  і  штиблети.  Сорочки,
краватки, панчохи і штиблети як офіцери, так і нижні чини мали купувати за власні кошти. Особливе місце
займала зачіска прусського зразка; офіцери мали носити білі перуки з буклями і косицею, обплетеною чорною
шкіряною стрічкою з бантом у верхній частині  коси;  нижні  чини замість  перук  мали посипати  своє довге
волосся білою пудрою і збирати його позаду в косицю135.  (Через дорожнечу пудри,  солдати і унтер-офіцери
застосовували біле борошно з квасом) [124, с. 90-91, 132-133].

Нові   мундири  було  виготовлено  не  із  закордонного  сукна  (як  для  польових  полків),  а  “строены  из
домашняго  русскаго  мастерства”  на  фабриках  Бєлгородської  і  Воронезької  губерній.  У  наступні  роки
генералітет визнавав, що як матеріал, так і колір для ландміліцького мундиру були обрані невдало136, оскільки
“белый цвет требует частого беленья, а сии сукна редко тканыя и c большою ворсою из чёрной и жёлтой
шерсти смешанныя, никакого к беленью его составу в себе не держат, и в самом дурном виде остаются”.
Мундирних грошей ландміліціонери на руки не отримували; необхідні суми вираховувались із їх жалування.
Виготовлялись  мундири  підрядом,  відразу  на  весь  корпус.  Індивідуальне  пошитття  мундирів  заборонили,

134 Китиці на гренадерських ковпаках відрізнялись кольорами по полках.
135 Такі зачіски були запроваджені в польових військах ще у 1729 році стараннями німецького генералітету, який засів у Військовій
колегії за президентства генерал-фельдмаршала князя М. М. Голіцина.
136 Термін служби мундиру нового зразка становив три роки (після чого він мав використовуватися як робочий).
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оскільки ті могли виходити “не в равной доброте”. (У той самий час гарнізонним піхотним полкам пошили
мундири із парусини на рогових ґудзиках, а єпанчі лише по 100 штук на полк. Гарнізонні драгуни залишились у
старих, списаних польовими полками, кафтанах; не мали ані шпор, ані рукавичок) [54, с. 238-241 до № 6925, с.
570/178 до № 13 532].

Озброєння  та  екіпіровка  ландміліціонерів  були  наступні:  1)  для  солдата  кінного  полку  –  шпага,  легка
драгунська рушниця, 2 пістолети, патронташ на правому плечі і перев’язь для рушниці на лівому, порохівниця,
німецьке сідло з кобурами для пістолетів і рушничним чохлом, передній і задній в’юки, подушка,  підпруга,
залізні стремена, пітник, чепрак, попона, ремені, сумка, мундштук і недоуздок; 2) для солдата піхотного полку –
фузея, тригранний штик з колінчатою наствольною трубкою, шпага, а в гренадера ще й гранатна сумка; 3) для
унтер-офіцерів  піхоти  – шпага,  пістолет  і  алебарда;  4)  для  обер-офіцерів  піхоти  – шпага,  пара  пістолетів  і
еспантон;  5)  для  штаб-офіцерів  (кінноти та  піхоти)  –  шпага  і  пара пістолетів;  6)  для  деньщиків,  профосів,
ротних писарів, полкових музикантів та інших нестройових чинів – тесак (коротка шабля), а у воєнний час ще й
пістолет. (Оздоблення нових ландміліцьких рушниць, пістолетів і шпаг, а також приладдя на амуніції, були не
мідними,  а залізними,  як у гарнізонних полках).  Крім того, ландміліцькі піхотинці отримали відповідне для
польових піхотних полків число пік (для встановлення їх на іспанських рогатках). У той же час піки зняли з
озброєння шести старих кінних полків. Стару зброю склали у прикордонні цейхгаузи для використання її у разі
потреби підпомічниками [124, с. 127].

Кількісний склад Українського ландміліцького корпусу на 1736 рік становив 21 312 чоловік. Кінні полки
складались із п’яти дворотних ескадронів (10 рот по 100 чоловік кожна), разом із нестройовими чинами – 1165
чоловік. Склад кінного полку був наступний: штаб-офіцерів – 4, обер-офіцерів – 39, унтер-офіцерів і капралів –
88, рядових – 911, інших стройових і нестройових – 123. Піхотні полки складались із семи фузилерних рот і
одної гренадерської (по 100 чоловік кожна), а також трьох кінних рот (по 78 чоловік), разом із нестройовими
чинами – 1165 чоловік. Корпус отримав нове озброєння з належною амуніцією, а також гармати [92, с. 60].
Артилерійський  парк  Української  лінії,  котрий  на  той  час  (як  говорилося  вище)  становив  210  знарядь,
обслуговувався спеціальною артилерійською командою у складі одного штаб-офіцера, дев’яти обер-офіцерів і
281 нижніх чинів і майстрів [141, с. 78].
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Нижчі чини ландміліції (1736 – 1742)
Щорічне грошове жалування в Українському ландміліцькому корпусі було наступне: командир корпусу мав

отримувати 1440 крб., генерал-майори – по 1200 крб. (Гейн і Ґендерейх у свій час отримували по 648 крб.),
полковник – 400 крб., підполковник – 240 крб., прем’єр-майор – 200 крб., секунд-майор, капітан (в піхоті) і
ротмістр (в кінноті) – 120 крб., поручик (в піхоті) – 80 крб., корнет (в кінноті) і прапорщик (в піхоті) – 56 крб.,
сержант (в піхоті) і вахмістр (в кінноті) – 7 крб., капрал і рядовий – 6 крб.  [79, с. 217-219, 228]. (Чисельний
склад ландміліцьких полків і розмір жалування чинів згідно штатних розкладів 1734 і 1736 років показано у
додатку VII). При цьому грошове жалування, покладене на ландміліцію, було на третину меншим від того,
котре отримували в драгунських польових полках і удвічі більшим, ніж те, котре отримували в гарнізонних
драгунських  полках.  (Краще зрозуміти різницю в армійських  окладах  30-х років XVIII століття  можемо за
допомогою додатку VIII).

Загальні  витрати  на  Український  ландміліцький  корпус  виявилися  набагато  більшими  від  попередніх
розрахунків і сягали 290 822 крб. на рік. Збільшення кількості полків Української ландміліції  до двадцяти і
будівництво  Української  укріпленої  лінії  для  однодворців  Бєлгородської  і  Воронезької  губерній  стали
непосильним тягарем [178, с. 129]. Кожні 10 душ мали виставити на службу одного рядового або унтер-офіцера
та щорічно збирати для нього одну чверть і три четверики провіанту. Кожні 5,5 душ мали виставити одного
коня. До цього ще слід додати збори возів і фуражу, будівельні і сільськогосподарські роботи на Лінії, а також
одинадцятигривенну  подушну  подать  [20,  арк.  22-29].  Особливо  важкі  випробування  випали  на  долю
українських однодворців під час російсько-турецької війни 1736 – 1739 років; російське командування задіяло
їх на службі у якості погоничів при полкових і армійських обозах, на фортифікаційних і фуражних роботах, а їх
помешкання призначались для зимових постоїв військ. Ще восени 1737 року гвардії-майор І.О.Шипов просив
Кабінет  Міністрів  зменшити  повинності  для  однодворницьких  обивателів,  бо  вони  вкрай  розорились  і
опинились  у  набагато  гіршому  становищі,  ніж  селяни.  Так,  наприклад,  станом  на  жовтень  1737  року
чисельність однодворців в Бєлгородській і Воронезькій губерніях становила 300 222 душі чоловічої статі.  У
березні 1738 року на докомплектацію ландміліцьких полків з кожних 36 душ взяли 8267 новобранців, а на них
стільки ж підвод і тяглих коней (щоб новобранці могли перевезти своє спорядження і майно на місце служби).
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Обер-офіцери ландміліції (1736 – 1742)

З  кожних  50  душ  стягнули  гроші  на  недостаючих  у  полках  6004  драгунських  коней.  Крім  того,  для
перевезення на Лінію провіанту і фуражу було задіяно 20 тис. погоничів із власними кіньми і підводами. По
прибуттю на Лінію ці погоничі до глибокої осені мали виконувати обов’язки підпомічників [42, с. 398-400].  За
підрахунками комісаріатів українських дистриктів на кінець 1739 року чоловіче населення Бєлгородського і
Севського розрядів скоротилося на 66 500 душ [178, с. 130].

Усе вищесказане дає підставу стверджувати, що суттєве розширення Української ландміліції і будівництво
Української  укріпленої лінії  на початку 30-х років XVIII століття було досить слушним, адже у той період
запорожці ще перебували у кримському підданстві і кордон з ханством практично був відкритим. Українська
лінія  і  ландміліція  мали  стати  бар’єром  між  Гетьманщиною  і  Запорозькою  Січчю.  Російська  влада  усіма
способами намагалась унеможливити повторення сценарію 1708 – 1709 років. Після повернення запорожців у
російське  підданство  (жовтень  1734)  значення  Української  ландміліції  і  зведеної  на  кордоні  Лінії  не
зменшилося. Треба було здійснювати контроль над пересуваннями козацьких мас. Довіри до запорожців уряд
не плекав.

Примітно, що достеменно встановити авторство перших проектів Української лінії нікому із дослідників не
вдалося. На сьогодні маємо самі лише припущеня. Між тим з упевненістю можемо стверджувати, що ані Х. фон
Мініх,  ані  І.-Б. Вейсбах тих проектів не складали.  Ідея будівництва  Української  лінії  могла належати лише
російським  військовим  діячам  із  старим  дореформеним  досвідом.  А.  де  Бріньї  був  лише  виконавцем  волі
президента Військової колегії В. В. Долгорукова. І.-Б. Вейсбах як головний військовий начальник у південному
краї відповідав лише за реалізацію проекту. У свою чергу Х. фон Мініх по справжньому взявся за Українську
ландміліію і Українську лінію лише у 1735 році. Певною мірою йому вдалося виправити помилки на Лінії і
привести у належний стан поселенські полки, які до 1736 року являли собою жалюгідне явище.

При формуванні корпусу ставка уряду на заможних однодворців виявилась хибною. Очевидним є те, що
поселяти на Лінії належало лише безземельних однодворців, зарахованих у піхотні полки. При цьому число
піхотних полків у корпусі мало рівнятися числу кінних. Так, наприклад, ідеальним варіантом було б наступне
співвідношення – 10 поселенських піхотних і 10 кінних міліційного типу. При цьому кінні полки мали нести
службу  на  Лінії  лише  у  зимовий  час,  відряджаючи  із  дистриктів  ескадрони  за  встановленою  чергою  для
підкріплення віддалених від лінійних фортець ділянок. У літній період кінну службу на Лінії в той самий спосіб
мали нести ескадрони Українського польового драгунського корпусу, розквартированого на Гетьманщині. При
такій організації  лінійної  служби ще можна було  сподіватися на бажаний результат.  У той же час рішення
уряду щодо забезпечення усіх двадцяти українських ландміліцьких полків за рахунок самих лише однодворців
Бєлгородської і Воронезької губерній не було продуманим і призвело до повного розорення тяглого населення
південноросійських провінцій.

У справі залюднення лінійних земель російський уряд фактично потерпів фіаско. Про широку колонізацію
однодворцями прикордонних земель (що з  одного боку належали лівобережним і  слобідським  козакам,  а  з
іншого – запорожцям) не могло бути й мови. Третину приписаних до Лінії людей (Борисоглібський, Лівенський
і Рязький полки) взагалі не вдалося наділити землею через непоступливість гетьманської адміністрації. У свою
чергу  люди  шести  поселених  полків  змогли  освоїти  лише  ті  ділянки,  які  їм  відрізали  ще  при  першому
розмежуванні лінійних земель. При цьому однодворці,  які мали на своїй батьківщині земельні наділи і тісні
родинні зв’язки, не хотіли з власної волі залишати насиджених місць. Відтак, уряду так і не вдалося створити на
Лінії інститут ландміліцьких підпомічників. За рахунок сезонних робітників, котрих губернські власті щовесни
відряджали у поміч лінійним полкам, проблему вдалося вирішити лише частково.

Такі помилки і невдачі мали місце тому, що справи Української ландміліції і Української лінії перебували
одночасно в декількох руках. Спадкоємності в управлінні Лінією не було. На посади усіх рівнів, від командира
корпусу до кондукторів інженерної справи, призначались люди, як тоді казали “случайные”, аби на якийсь час
закрити  вакансії.  При  цьому  пріоритет  надавався  малій  затратності  державних  коштів.  Тож не  дивно,  що
отримали те, що отримали.
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Розділ 4
УКРАЇНСЬКИЙ ЛАНДМІЛІЦЬКИЙ КОРПУС

У ПЕРІОД РОСІЙСЬКО-ТУРЕЦЬКОЇ ВІЙНИ 1735 – 1739 рр.

У жовтні 1735 року Росія розпочала воєнні дії проти Криму. Командуючий військами на Україні генерал-
лейтенант  М.  І.  Леонтьєв  залучив  для  походу  на  півострів  Український  драгунський  корпус,  непоселені
ландміліцькі  полки,  а  також малоросійських,  слобідських  і  запорозьких козаків.  (Оголошення Росією війни
Туреччині  відбудеться  лише  12.04.1736).  Від  непоселених  ландміліцьких  полків  у  похід  виступило  30
ескадронів кінноти, а також зняті з Лінії 4 батальйони піхоти з артилерійською командою: всього 8000 осіб
[155, с. 186]. У повному складі в похід виступили лише Валуйський, Єлецкий, Путивльський і Новооскольський
полки [81, с. 58-59]. Жовтневий похід обернувся для Української армії М. І. Леонтьєва катастрофою. Люди на
марші  потрапили  під  проливні  дощі,  після  чого  були  захоплені  неочікуваними  для  цієї  пори  морозами.
Довелось повертатись так і не дійшовши до Перекопу. Від обмороження і перемерзання М. І. Леонтьєв втратив
9 тис. людей [6, арк. 34-53]. З листопада 1735 по травень 1736 року поселені ландміліцькі полки, очолювані О.
І.  Таракановим,  стояли  на  Лінії.  Бахмутську  провінцію  і  прикордонні  городки  Ізюмського  полку  (землі  на
правому березі Сіверського Дінця між гирлом Береки і гирлом Лугані) взимку захищали розквартировані у тій
місцевості  три польові  піхотні  полки,  а  в  травні  на  ту ділянку  виставили  бекети  худокінних  слобідських і
малоросійських козаків (не здатних до походу) і влаштували сигнальні маяки [35, арк. 1; 81 с. 69-70].

На початку 1736 року російські війська, котрі призначались для дій проти Туреччини і Кримського ханства
були поділені на дві армії – Дніпровську і Донську. Дніпровська армія, очолювана генерал-фельдмаршалом Х.
фон  Мініхом,  призначалась  для  походу  на  Кримський  півостровів.  Донська  армія  під  проводом  генерал-
фельдмаршала графа  П. де Лассі (de Lacy) мала оволодіти Азовом. Напередодні літньої кампанії Х. фон Мініх
включив Український ландміліцький корпус до складу Дніпровської армії. Число людей, задіяних у поході від
поселених і непоселених полків, було нерівномірним. Так, наприклад, до армії прибули: 1) 7965 чоловік від
непоселених кінних полків (від Єлецкого – 577 кінних і 159 піших, від Воронезького – 732 кінних і 46 піших,
від Валуйського – 498 кінних і 254 піших, від Путивльського – 601 кінний і 107 піших, від Брянського – 733
кінних і 13 піших, від Бєлгородського – 598 кінних і 176 піших, від Севського – 549 кінних і 213 піших, від
Курського – 641 кінний і 123 піших, від Рильського – 706 кінних і 40 піших, від Новооскольського – 603 кінних
і  141  піший,  а  від  Старооскольського  –  452  кінних);  2)  1644  чоловіки  від  поселених  кінних  полків  (від
Лівенського – 388, від Орловського – 237, від Козловського – 233, від Тамбовського – 343, від Єфремівського –
443);  3)  1100  чоловік  від  поселених  піхотних  полків  (від  Рязького  –  274,  від  Борисоглібського  –  274,  від
Слобідського – 275, від Більовського – 277). Таким чином, у Кримський похід разом із армією виступило 10 709
ландміліціонерів: з них 8336 кінних і 2373 піших. Решта людей залишилась на Лінії [85/Прим., с. 106-107]. При
цьому 5 тис.  лінійних  ландміліціонерів  мали бути  в  готовності  йти  на з’єднання  з  П.  де  Лассі,  який  після
захоплення Азова вирушив до Криму на допомогу Х. фон Мініху. (Цей марш довелось відмінити, оскільки на
початку серпня армія Х. фон Мініха вже залишила Крим і поверталась на Україну) [81, с. 71].

У наступні літні кампанії Х. фон Мініх залучав до складу Дніпровської армії дев’ять правофлангових кінних
полків (котрі на час війни були розписані по Лінії від фортеці Св. Параскеви до Дніпра). Ці полки виступали у
повному складі: в Очаківському поході 1737 року взяло участь 9693 кінних ландміліціонерів (по 1077 осіб від
кожного полку); в Дністровському поході 1738 року – так само; в Молдовському “Ставучанському” поході 1739
року  –  10  206  кінних  ландміліціонерів  (по  1134  особи  від  кожного  правофлангового  полку).  Шість
лівофлангових  кінних  полків  (котрі  під  час війни  несли  службу  від  фортеці  Св.  Параскеви  до  Сіверського
Дінця) з кінця 1736 року підпорядковувались головнокомандувачу Донської армії генерал-фельдмаршалу П. де
Лассі. Впродовж літніх кампаній 1737 – 1739 років ці полки у складі Донської армії тричі ходили на Кримський
півострів [85, с. 358, 472, 486]. У ході літніх кампаній 1737 – 1739 років на Лінії залишався один кінний полк і
третина  від  усього  складу  піхотних  полків.  Більша  частина  ландміліцької  піхоти,  включаючи  безкінних
солдатів від кавалерійських полків, несла службу в ретраншементах Придніпровської лінії (котра являла собою
ланцюг прибережних ретраншементів  і  форпостів по обох берегах Дніпра від Переволочни до Очакова для
прикриття стоянок суден гребної флотилії; проіснувала з 1737 по 1740 рік). Окрема команда входила до складу
гарнізону Очакова (листопад 1737 – серпень 1738) [86, с. 43, 130-135]. Місця поселених ландміліціонерів, котрі
вирушали  із  армією в  похід,  заступали  підпомічники.  Так,  весною 1737  року,  “для  закрытия  Украинской
линии”, з Бєлгородської і Воронезької губерній було відряджено 17 тис. підпомічників (щоправда п’ята частина
з них розбіглася по дорозі) [41, с. 390].

Уже у ході бойових дій 1735 – 1736 років стало очевидним те, що кінні полки Українського ландміліцького
корпусу  не  можна  використовувати  як  регулярну  кавалерію.  Взимку  ландміліцькі  кінні  підрозділи
підкріплювались  легкокінними  командами  малоросійських  і  слобідських  козаків.  Для  ліквідації  проривів
кордону супротивником із польових драгунських і кірасирських полків, котрі перебували на зимових квартирах
на незначному віддаленні від кордону, формувались мобільні з’єднання (по кілька полків кожне). При цьому у
справі  ліквідації  проривів  супротивника  головною ударною силою були три польові  кірасирські  полки (1-й
графа Мініха, Лейб-Кірасирський і 3-й принца Брауншвейг-Бевернзького), котрим наприкінці 1735 року було
надано  постійні  квартири  на  території  Гадяцького,  Переяславського,  Лубенського,  Миргородського  і
Полтавського малоросійських полків [63, № 6847]. Прикордонна і армійська розвідка спочатку покладалась на
запорожців, але російське командування не надто їм довіряло. Через це Військова колегія суттєво розширила
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Гусарський  корпус,  котрий  дислокувався  у  Торі.  Так,  на  1737  рік  було  утворено  Сербський  полк137 під
командуванням  підполковника  І.  Стоянова  і  Угорський  полк138 під  командуванням  полковника  Д.  Кумінга.
Упродовж 1738 року з родовитих грузинських емігрантів сформували Грузинську гусарську роту князя    М.
Даудова (Мамуки Давидова). На кінець війни Гусарський корпус російської армії становив понад 1000 осіб. На
зразок  Гусарського  корпусу  у  1738  році  зусиллями  полковника  князя  К.  А.  Кантеміра  було  створено
легкокінний Волоський корпус чисельністю в 300 осіб139 [92, с. 58; 123, с. 47, 59].

Під час війни загроза татарських нападів на Гетьманщину і Слобожанщину була лише у двох випадках, а
саме: 1) за відсутності головних сил армії під час походів, як це сталося 11.08.1736 в придніпровському районі
Полтавського полку (тоді чисельний загін буджацьких татар перейшов обмілілий Дніпро по бродах, косах та
островах і пошарпав прибережні козацькі селища); 2) в зимовий період, коли річки були скуті льодом і для
татар не було жодних перепон. Особлива увага Х. фон Мініха була прикута до Київського укріпленого району
(на правому березі Дніпра). Крім ремонту Старо-Київської і Києво-Печерської фортець, було укріплено Подол,
а довкола самого міста побудовано ряд ретраншементів і редутів. У Києві і на його околицях розквартирували 9
польових піхотних полків,  1 польовий драгунський і 4 тис.  малоросійських козаків.  Для оборони найбільш
проблемної  ділянки  кордону  по  лівому  березі  Дніпра  –  від  Переяслава  до  Української  лінії  –  зі  складу
регулярних полків Дніпровської і Донської армій сформували сторожовий корпус із двох польових піхотних
полків, семи польових драгунських,  одного кірасирського і одного ландміліцького.  На лівому березі Дніпра
було влаштовано редути і форпости із сигнальними маяками (переважно в тих місцях, де на річці знаходились
мілини,  острови  і  коси).  На  утримання  придніпровських  редутів  і  форпостів  було  додатково  виділено  5
піхотних  гарнізонних  полків  Київської  губернії,  Мекленбурзький  корпус140,  гусарські  і  волоські  роти.  На
Українській лінії залишилось 7 тис. ландміліціонерів; решту людей було спрямовано у дистрикти (на роботи по
заготівлі і доправленні провіанту, фуражу і дров для гарнізонів лінійних фортець). При цьому залишені на Лінії
люди були хворі (лихоманка, горячка, пронос).  Основу раціону цих людей складали лише сухарі  та просяні
крупи. На підкріплення Лінії фельдмаршал Х. фон Мініх виділив зі складу Дніпровської армії 2 тис. солдатів
від польових піхотних і драгунських полків, а також 3 тис. козаків Полтавського і Харківського полків. Але
справи в польових і козацьких військах були не кращі [4, арк. 78-81 зв., 88-99 зв.; 7, арк. 2-7; 85, с. 303-305].

Між тим захист прикордонних поселень Ізюмського полку і Бахмутської провінції покладався на Донську
армію. В поселеннях на правому березі Сіверського Донця (від гирла Береки до гирла Лугані) фельдмаршал П.
де Лассі залишив 6 польових піхотних полків, а в Ізюмі, Торі і Бахмуті розташував по одному гарнізонному
піхотному полку Воронезької губернії. У степу на чатах стояли козаки Ізюмського полку та Чугуївська кінна
команда. Впродовж осені в лісистій ділянці між с. Співаковкою і ст. Луганською, за проектом інженер-майора
Єропкіна, силами польових піхотних полків та ізюмських обивателів було влаштовано засіки, а на відкритій
місцевості – зведено редути, блокгаузи і форпости з сигнальними маяками. Організація будівельних робіт була
покладена на генерал-квартирмейстера Донської армії інженер-генерал-майора Петра де Бріньї 141 і воронезького
віце-губернатора  бригадира      О.  Д.  Лукіна.  (В  переписці  генералітету  ця  укріплена  ділянка  кордону
іменувалась  Заукраїнською лінією).  Від  ст.  Луганської  і  до  Азова  кордон тримали козаки верхнього  Дону.
Козаки нижнього Дону проводили дальні роз’їзди від Азова до Молочних Вод. Царицинську лінію захищали
Волзьке козацьке військо, 800 хрещених ставропільських142 калмиків, а також команди вольських і хоперських
козаків; у якості кор-де-резерву виступав Воронезький гарнізонний драгунський полк. [81, с. 189-211; 85, с.
306-307].

Татарська  кіннота  не  змусила  довго  чекати  на  себе.  Як  тільки  російська  армія  розійшлась  по  зимових
квартирах,  ординці  спробували  випробувати  Українську  лінію  на  міцність.  Так,  28.10.1736,  надвечір,
шеститисячний татарський загін, “разломавши Линию”, прорвався між фортецями Св. Михайла і Слобідською.
(Лінійний  вал  татари  закидали  завчасно  заготовленими  фашинами  з  очерету).  Після  переходу  Лінії  загін
розділився на дрібні партії, які розбіглись на 15-20 верст довкола місця прориву і почали шарпати слободи і
розкольницькі села [156, с. 95-96]. Генерал-лейтенант князь Г. О. Урусов, котрий на той момент перебував у ф.
Св.  Параскеви,  і  генерал-майор  Ю.-Г.  Радінг,  котрий  знаходився  у  ф.  Св.  Олексія,  не  змогли  своєчасно
організувати ані відсічі супротивнику, ані надати допомогу своїм військам (обіцяні ставкою 2 тис. польових

137 Складався із сербів і македонців (західних болгар).
138 Полк було укомплектовано за рахунок арнаутів (еллінізованих албанців православного віросповідання), фракійців (південних
болгар) і незначного числа угорців.
139 Волоський корпус складався з переважно з молдаван, котрі зараховувались на російську службу на тих самих підставах що й
гусари, але не отримували армійських одностроїв.
140 Корпус  колишнього  союзника  Петра  І  у  Північній  війні  герцога  К.-Л.  Мекленбург-Шверінського  (чоловіка  рідної  сестри
імператриці  Анни  –  Катерини  Іоаннівни).  У  ході  Північної  війни  Мекленбурзький  корпус  було  витіснено  із  герцогства
ганноверськими військами. У 1719 році Петро І у надав Мекленбурзькому корпусу квартири в Київській провінції. На 1732 рік
кількість  людей  у  цьому  корпусі  становила  664  особи.  З  кінця  1734 року  квартира  корпусу  знаходилась  у  Глухові.  Кабінет
імператриці вирішив задіяти мекленбурзьку піхоту разом із глухівським гарнізонним полком на караульній службі, а кінноту – “в
разныя посылки по Малой России употреблять”. У 1743 році корпус, числом всього 109 осіб, було розкасовано; нижні чини були
відряджені до ландміліції, а офіцери – до польових полків [38, с. 465-466; 85/Прим., с. 110].
141 Батько Адріана де Бріньї.
142 Поселених у м. Ставрополі на Волзі (суч. Тольятті). У 1739 році із хрещених калмиків було створено Ставропільське калмицьке
військо.
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військ і 3 тис. козаків ще не прибули на Лінію). На ділянці прориву татарам протистояло лише кілька команд
ліндміліцької піхоти і компанійців загальною чисельністю в 750 чоловік. Ці команди, зачинившись в редутах і
люнетах,  відчайдушно  оборонялись.  Вранці  29  жовтня  Радінг  відрядив  до  місця  прориву  443  чоловік,
очолюваних командиром Валуйського полку полковником Штокманом. Із ф. Св. Михайла до ф. Слобідської
вийшло  142  вершники,  очолювані  командиром  Рильського  полку  полковником  Мельгуновим.  Штокман
першим вступив у бій з татарами. Мельгунов, почувши стрілянину, рушив на допомогу Штокману. В цей час
Урусов із командою в 600 чоловік, більшість яких була пішою, був на підході до ф. Св. Олексія. В якусь мить
татарам здалося, що наближаються значні сили росіян. У ніч на 30 жовтня орда подалася назад до Перекопу,
“раcкопавши Линию” (як рапортував Урусов у ставку) між фортецями Слобідською і Св. Олексія. Насправді ж
татари  окремими  загонами  перейшли  Лінію  в  кількох  місцях,  де  вал  осів  і  осипався  у  рів.  Ніякого
переслідування  Урусов  організувати  не  зміг.  Викликані  Урусовим  підкріплення  від  найближчих  польових
частин не  змогли прибути  на  місце  подій навіть  і  через кілька  днів  після  вчиненої  диверсії.  Лишень  одну
татарську  партію  в  200  чоловік  відрізали  і  переслідували  чугуївські  козаки;  спочатку  погнали  вздовж
внутрішньої сторони Лінії, а потім в обхід ф. Св. Петра за Сіверський Донець [81, с. 216-225].

Х.  фон  Мініху,  як  головнокомандуючому  діючою  армією  і  президенту  Військової  колегії,  довелось
приймати кадрові рішення. За неналежну організацію оборони Лінії князя Урусова було зміщено з посади і
віддано до військового суду. Генерал-майор Радінг отримав відставку “по старости”, а генерал-майор Мейдель
– “по болезни”.  І  справді,  а  якби замість  6  тис.  татар  прорвалося 20-30 тис.?  На місце  князя  Урусова  було
призначено генерал-лейтенанта М. І.  Леонтьєва,  на місце Радінга – командира смоленської шляхти генерал-
майора Ю. Ф. Леслі, а на місце Мейделя – генерал-майора О. І. Тараканова. Українську лінію було розділено на
три  дистанції:  першу дистанцію –  від  р.  Св.  Петра до  ф.  Св.  Параскеви  було  доручено  Тараканову;  другу
дистнацію – від ф. Св.  Параскеви до ф. Більовської  – Леонтьєву,  а третя дистанція – від ф.  Більовської  до
Борисоглібської  – Леслі.  Тараканов розмістився у ф. Св. Петра, Леонтьєв – у ф. Більовській, а Леслі – у ф.
Борисоглібській [9, арк. 2-3; 50, с. 11-12; 81 c. 114].

У середині листопада на засіданні генералітету обох діючих арміій   О. І. Тараканов охарактеризував стан
Української лінії: 1) лінійні укріплення перебувають у незадовільному стані і потребують ремонту; 2) фортеці і
редути знаходяться на занадто великій відстані один від одного; 3) у разі прориву супротивника найближчим
регулярним військам доводилося долати по 60-70 верст до місця події;  4) протидіяти супротивнику,  котрий
прорветься  одночасно  в  декількох  місцях,  практично  неможливо.  Генерал-фельдцейхмейстер  принц
Гомбурзький143 запропонував  розквартирувати  неподалік  від  Лінії  10  регулярних  полків,  щоб  ті  могли
підкріплювати як центр, так і фланги. Проте Х. фон Мініх відхилив цю пропозицію, оскільки вважав, що це
значно обтяжить місцеве населення. Натомість, за пропозицією фельдмаршала генерали постановили створити
із драгунських полків два мобільні загони, названі кор-де-резервами. Перший такий загін у 2 тис. вершників
при шести полкових гарматах під командуванням генерал-майора В. С. Аракчеєва розташувався позаду Лінії
неподалік Водолаг між фортецями Св. Іоанна і Св. Параскеви.  Другий загін у 3 тис. вершників при дев’яти
полкових  гарматах  під  командуванням  генерал-майора  князя  М.  Ю.  Трубецького  розташувався  довкола  м.
Домонтова і мав підкріплювати пости, розташовані по лівому березі Дніпра між Переяславом і Царичанкою.
Також у постійній готовності мали бути гренадерські роти піхотних полків. Для більш швидкого пересування
їм надавались коні, а також старі драгунські і козацькі сідла. Взимку гренадери мали пересуватись до місця
прориву на санях. З настанням морозів придніпровське населення Гетьманщини мало постійно колоти лід на
Дніпрі, утворюючи канали шириною у три сажені. Польові драгунські полки Донської армії стали квартирами
на лівому березі Сіверського Донця для підкріплення польових піхотних полків, котрі стояли на Заукраїнській
лінії. Головним завданням П. де Лассі було прикриття верфей Тавровського адміралтейства. Від гирла Лугані
до  гирла  Дону  кордон  тримали  донські  козаки  і  війська  Азовського  гарнізону  генерал-лейтенанта
В.Я.Лєвашова. При цьому найбільш вразливою зоною залишались прикордонні поселення Донської області (на
які татари чинили напади впродовж усієї війни) [35, арк. 312; 85, с. 310-311, в Прим., с. 115, 129].

В умовах, які склалися на момент закінчення Кримського походу 1736 року, під захист Української лінії і
кор-де-резервів  змушені  були  перейти  запорозькі  козаки.  До  кінця  листопада  їх  укріплені  поселення
розкинулись  на  правому березі  р.  Самари.  За  наполяганням  Х.  фон  Мініха  Запорозький  Кіш  зобов’язався
утримувати в Нижньому Подніпров’ї Нову “Підпільненську” Січ (на р. Підпільній – правій притоці Дніпра).
Запорозька громада власними силами звела довкола неукріпленої доти Січі вал з ровом. Для підкріплення Січі
силами  польових  армійських  команд  було  зведено  Новосіченський  ретраншемент,  розрахований  на  один
батальйон гарнізону.  Нова Січ і  Новосіченський ретраншемент примикали один до одного і  являли єдиний
оборонний комплекс.  (При цьому запорожці відмовились від робіт по зведенню ретраншементу, що викликало
недовіру до них з боку російського генералітету) [81, с. 41-43].

 Ряд  дослідників  зазначає,  що  із  поверненням  Війська  Запорозького  низового  під  протекцію російської
корони (жовтень 1734 року),  функціонування  Української  укріпленої  лінії  багато  в чому втрачало  сенс,  бо,
мовляв, запорожці знову прикривали Україну, як чинили те до 1709 року. Але справа в тім, що до жовтня 1739
року,  коли  у  Бєлґраді  між  Росією  і  Туреччиною  було  укладено  мирний  договір,  запорозькі  землі de  jure
належали кримському хану144. Впродовж усієї війни запорожці змушені були тулитися поближче до Української

143 Л.-І.-В. Ґруно – принц Ґессен-Хомбурґзького ландграфства (майбутній російський фельдмаршал).
144 За Адріанопольським мирним договором 1713 року.
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лінії, а ті, хто мав родичів на Гетьманщині і Слобожанщині, ходив на зимові квартири за Лінію. На Самарі осіли
лише  заможні  запорожці  і  старшини,  котрі  мали  худобу  і  були  спроможні  вести  господарство.  На  Січі  з
кошовою старшиною залишалось у крайньому випадку 2 тис. козаків, переважно безпритульних дідів-сіромах і
хлопців-сиріт, яким нікуди було подітися. При цьому всьому чимало запорожців “перебігло” в малоросійські
полки.  Так,  наприклад,  у  складі  Миргородського  полку  на  кінець  1737  року налічувалось  500 запорожців-
перебіжчиків. Та як показують події, верховні правителі Криму не були зацікавлені у розоренні запорозьких
поселень, а намагались прихилити Кіш на свій бік [196].

На початку 1737 року головні сили татар зосередились на правому березі Дніпра. 12 лютого 40-тис. орда на
чолі з ханом Фетіхом-Гіреєм ІІ вдерлась на Гетьманщину, перейшовши на лівий берег Дніпра по льоду в районі
Переволочни. У той самий момент на місці пригоди перебував ландміліцький роз’їзд у сотню вершників разом
із генерал-майором Леслі, котрий саме знайомився із дорученою йому ділянкою кордону. Помітивши один із
загонів супротивника, генерал кинувся в атаку, але після підходу головних сил татар російський загін, разом зі
своїм командиром, поліг у нерівному бою (в полон потрапив син загиблого генерала – капітан Є. Ю. Леслі).
Впродовж 13 лютого татари просунулись між Ворсклою і Пслом, завдавши шкоди населенню Полтавського і
Миргородського  полків.  При  цьому  опір  татарам  чинити  було  нікому.  Хан  зустрів  на  тій  ділянці  лише
чотирисотенну регулярну команду полковника Свечіна. У ході п’ятигодинного бою Свечіну вдалося відбитися.
Татарські загони не пішли на висунуті вперед укріплені пункти, оскільки мали пройти якомога глибше в тил
супротивника.  Метою хана  була  не  здобич,  а  знищення  верфей Брянського  адміралтейства  і  провіантських
магазинів росіян. Однак підвела хана схильність його людей до грабунку і невщухаючий дощ, котрий псував
лід  на  Дніпрі.  14  лютого,  по  отриманні  відомостей про  напад,  обидва  російські  кор-де-резерви рушили  на
супротивника.  Та ще до приходу на місце подій загонів  Аракчеєва  і  Трубецького  на татар вийшла зведена
ландміліцька команда нещодавно відставленого Радінга (600 чоловік піхоти і 300 кінноти від Борисоглібського
та  Лівенського  полків).  Татари  на  той  момент  уже  відступали  до  Дніпра,  боючись  бути  відрізаними
проталинами  і  високою  водою  на  льоду.  Та  все  ж  Радінгу  вдалося  наздогнати  ар’єргард  супротивника  і
атакувати його. Татари втратили на березі Дніпра 300 чоловік убитими і значну частину награбованої здобичі
[85, с. 346-347; 156, с. 97-98]. Після цього на кордоні настало затишшя; по березневій багнюці воювати було
неможливо.

На початку квітня російські війська починали зосереджуватися на кордоні для походу на Крим. Наприкінці
травня приазовські татарські орди вже знаходились на півострові під захистом Перекопського валу. Генерал-
майор Радінг деякий час залишався на Лінії замість загиблого Леслі. На початку літньої кампанії фельдмаршал
Мініх призначив генерал-лейтенанта Леонтьєва командиром однієї з дивізій Дніпровської армії, яка вирушала
на Очаків.  На посаді командира Українського ландміліцького корпусу Кабінет Міністрів затвердив генерал-
майора     А. фон Девіца145 [10, арк. 1-2]. Під час літньої кампанії кінні полки Українського ландміліцького
корпусу були задіяні у походах, а піхотні – на гарнізонній службі у придніпровських ретраншементах. На Лінії
в розпорядженні А. фон Девіца залишалось 2 тис. ландміліціонерів146 і 17 тис. озброєних підпомічників. У свою
чергу П. де Лассі залишив в Бахмутській провінції і  на Заукраїнській лінії  3 польові піхотні і  Воронезький
гарнізонний драгунський полк [5, арк. 3-4].

Восени 1737 року в обороні Лінії були задіяні усі 20 полків ландміліцького корпусу. Керівництво обороною
Лінії знову було покладено на М. І. Леонтьєва. Він став квартирою у ф. Св. Іоанна і розділив Лінію на п’ять
дистанцій. Так, Першу дистанцію (Борисоглібська, Лівенська, Василівська) очолював ландміліцький бригадир
П.  М.  Колокольцов;  Другу  (Рязька,  Козловська,  Св.  Федора)  –  генерал-майор  князь  Ю.  А.  Рєпнін;  Третю
(Більовська, Св. Іоанна, Орловська, Св. Параскеви) – командир Українського ландміліцького корпусу генерал-
майор  А.  фон  Девіц;  Четветру  (Єфремівська,  Св.  Олексія,  Слобідська)  –  ландміліцький  бригадир  Г.  фон
Штокман; П’яту (Св. Михайла, Тамбовська, Св. Петра) – генерал-майор М. І. Філософов. Кожен дистанційний
командир  мав  перебувати  у  лівофланговій  фортеці  своєї  дистанції.  Крім  ландміліції  на  Лінії  знаходились
додаткові  війська.  Так,  у  фортецях,  де  перебували  командири дистанцій,  знаходились  сотенні  компанійські
команди  для  проведення  розвідувальних  роз’їздів  (всього  500  вершників).  Крім  того,  у  ф.  Св.  Федора
перебувало 500 чоловік регулярної піхоти, у ф. Св. Параскеви – 250 кірасирів, у ф. Св. Петра – 250 чугуївських
козаків.  У  Царичанці,  Китайгородку  і  Кобеляках  було  розквартировано  регулярний  піхотний  полк,  а  в
Нехворощі – гусарську команду. У Водолагах, де розміщалась Ландміліцька комісія, знаходилось 250 кірасирів
і  польовий  драгунський  полк  під  начальством  бригадира  (майора  кінної  гвардії)  О.  М.  Єлізарова.  Значна
частина  військ  була  відведена  Х.  фон  Мініхом  під  кор-де-резерви.  Так,  для  ліквідації  проривів  Лінії
призначались  2 кірасирських,  4 польових драгунських і 4 польових піхотних полки,  а також 3 тис.  кращих
парокінних  малоросійських і  слобідських козаків.  Піхотні полки квартирували в Нових і  Старих Санжарах,
Решетилівці та Охтирці, кінні – по селах Гадяцького і Сумського полків, а козаки – “не в дальности от линии”.
Командували  кор-де-резервами  генерал-аншеф  Я.  фон  Кейт,  генерал-лейтенант  барон  В.  фон  Левандаль,
генерал-лейтенант К.-М. Бірон (старший брат фаворита імператриці)  і  генерал-майор В. С. Аракчеєв.  Лівий
фланг Лінії підкріплювали частини, розквартировані на території Охтирського полку – Гусарський і Волоський

145 Між тим головного претендента на  цю посаду генерал-майора О.  І.  Тараканова від ландміліцьких справ відсторонили;  він
потрапив під слідство за несанкціонований згін з прикордонних земель малоросійських обивателів і знесення сусідньої з Лінією
станиці донських козаків.
146 Із них 1 тис. кінних і 1 тис. піших.
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корпуси, а також 10 регулярних рот слобідських полків. На території Острогозького полку квартирував дальній
резерв – 4 польових драгунських і 4 польових піхотних полки генерал-лейтенанта К.-Л. фон Шпіґеля. Правий
фланг Української лінії (на ділянці між гирлом Орелі і гирлом Ворскли) прикривали 3 польові піхотні полки
генерал-майора  О.  І.  Тараканова.  Попереду  правого  флангу  Української  лінії  від  Переволочни  і  нижче  до
самого Очакова по обох берегах Дніпра пролягала Придніпровська лінія ретраншементів147, котра знаходилась у
віданні А. де Бріньї [50, с. 16-18]. Воронезький гарнізонний драгунський полк призначався для підкріплення
Царицинської лінії. У редутах і блокгаузах Заукраїнської лінії, а також на р. Айдарі, розташувався сторожовий
корпус під командуванням генерал-лейтенанта Г.-О. Дуґласа (4 гарнізонні піхотні полки Воронезької губернії і
2 польові драгунські  полки). На підкріплення Бахмутського батальйону було відряджено польовий піхотний
батальйон і  5-й  гарнізонний  піхотний  полк  Воронезької  губернії.  Від  гирла  Лугані  до  гирла  Дону кордон
тримали донські козаки і війська Азовського гарнізону генерал-лейтенанта В. Я. Лєвашова [81, с. 275-277].

15.02.1738 кримський хан Менглі-Гірей ІІ з 40 тисячною ордою підійшов до Української лінії на дистанцію
М. І. Філософова (фортеці Св. Михайла, Тамбовська і Св. Петра). Лінійні пости вчинили тривогу і відкрили
гарматну  пальбу.  Орда  повернула  на  Ізюм.  Під  Ізюмом  татари  калги-султана  Іслам-Гірея  атакували  с.
Співаковку,  яку  захищала  гарнізонна  піхотна  команда  майора  Астафьєва  (250  солдатів  при  одній  гарматі).
Татар  було  відбито;  у  бою  загинуло  400  татар  і  10  росіян.  Коли  ж до  місця  подій  підійшли  кінні  загони
Філософова, Дуґласа і Шпіґеля, орда повернула до Перекопу. В погоню за супротивником кинулись усі три
генерали. В той самий час Х. фон Мініх особисто вийшов із ф. Св. Петра навперейми орді, маючи при собі 1500
регулярних та іррегулярних вершників. Втім, татар наздогнати не вдалося. У березні 1738 року імператриця
призначила М. І. Леонтьєва київським генерал-губернатором. У ході літньої кампанії 1738 року на підкріплення
5 неповних полків ландміліції, котрі залишились на Лінії в розпорядженні А. фон Девіца, було відряджено 12
тис.  худокінних і піших малоросійських козаків (частину з них задіяли на роботах).  У редутах і блокгаузах
Заукраїнської лінії залишалось 5 гарнізонних піхотних полків Воронезької губернії, а далі до самого Азова в
полі стояли вільні від походу донці [85, с. 466-468].

Восени 1738 року, після закінчення літньої кампанії, Х. фон Мініх доручив організацію оборони Української
лінії  генерал-аншефу  Я.  фон  Кейту.  Спільним  рішенням  генералітету  Лінію було  поділено  на  4  дистанції:
Першу (від Борисоглібської до Св. Федора) очолив генерал-майор М. І. Філософов; Другу (від ф. Св. Федора до
ф. Св. Параскеви) – генерал-майор Г.-К. фон Кейзерлінг; Третю (від ф. Св. Параскеви до ф. Св. Михайла) –
генерал-майор А. фон Девіц; Четверту (від ф. Св. Михайла до ф. Св. Петра) – генерал-майор Г. фон Штокман.
Кожна  дистанція  додатково  поділялась  на  ділянки,  котрі  знаходились  у  віданні  полковників.  Пости  були
розташовані так щільно,  що сигнали можна було подавати голосом. На кожному п’ятому посту знаходився
обер-офіцер,  а  на  кожному  другому  –  унтер-офіцер.  Зовні  Лінії  ходили  кінні  роз’їзди.  Позаду  Лінії  було
розквартировано кор-де-резерв генерал-лейтенанта В. фон Левандаля (2 кірасирські, 2 гусарські, 1 драгунський
і 2 піхотні полки). У ф. Св.  Іоанна розмістився Волоський корпус.  Крім того, на будівельних роботах було
задіяно  9  тис.  ландміліцьких  підпомічників.  Вони  зводили  додаткові  люнети,  блокгаузи,  постові  будки,
сигнальні маяки, мостові переходи через річки, рили колодязі. Взимку цими підпомічниками замінили вибулих
зі строю ландміліціонерів. Мундири для них, за браком сукна, пошили із парусини прикомандировані на Лінію
малоросійські  і  слобожанські  майстри  [86  с.  26,  31-32,  62].  На  Заукраїнській  лінії  розташували  3  польові
драгунські,  2  польові  піхотні  і  5  гарнізонних  піхотних  полків  під  командуванням  генерал-майора  В.  С.
Аракчеєва. При цьому у якості кор-де-резерву залишались розквартировані в районі Чугуєва 4 польові піхотні і
3  польові  драгунські  полки  під  командуванням  К.-Л.  фон  Шпіґеля,  а  також  Воронізький  гарнізонний
драгунський полк. Для підкріплення Бахмутського батальйону в м. Райгородку розташували 2 тис. донців. Степ
попереду кордону було випалено [50, с. 56-59].

15.02.1739 великий загін буджацького сераскер-султана Керім-Мехмета перейшов Дніпро по льоду і вдарив
на Миргородський полк.  Прикордонні регулярні  війська,  очолювані правителем Малоросії генерал-аншефом
князем І. Ф. Барятинським, і миргородські козаки, очолювані своїм полковником В. Капністом, відбили напад і
знищили близько 4 тис. татар. 18.02.1739 “великая крымских татар партия” під начальством калги-султана
Іслам-Гірея підійшла до самарських фортець  (Усть-Самарської  і  Богородицької)  з  наміром спалити стоянки
російських суден Дніпровської флотилії.  Однак влаштувати значну диверсію кримцям не вдалося. Тоді вони
кинулись  на  запорозькі  зимівники,  які  знаходились  між річками Самарою і  Ореллю супротив  Царичанки  і
Китайгородка (в 25 верстах від Української лінії). В результаті наступу з боку Придніпровської лінії чисельного
загону генерал-аншефа графа     О. І. Рум’янцева калга-султан повернув до Перекопу [44, с. 257-259].

На початку літньої  кампанії  1739 року Українська лінія перейшла у відання П. де Лассі.  Між тим армія
графа Х. фон Мініха, названа Головною, посунула за Дністер на з’єднання із союзною австрійською армією.
Донська армія мала втретє вирушати на Крим. У червні П. де Лассі зосередив свою армію в районі Ізюму і
вирушив на Перекоп. (В кампанії 1737 і 1738 років Донська армія пробиралась на півострів через Сиваш). На
Українській лінії в розпорядженні генерал-майора А. фон Девіца залишилось 5 неповних ландміліцьких полків,
1  польовий  піхотний  полк,  5  тис.  малоросійських  козаків,  1  тис.  донців,  а  також  19 960  ландміліцьких
підпомічників (2 тис. підпомічників були озброєні і несли військову службу). Влітку жодної тривоги на Лінії не

147 Придніпровська лінія (1737 – 1739) являла собою ланцюг прибережних ретраншементів і форпостів,  котрими прикривались
стоянки Дніпровської флотилії; простягалась по обох берегах Дніпра від Переволочни до Очакова.
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трапилось.  До  кінця  жовтня,  доки  Росія  не  уклала  мир  з  Туреччиною,  армія  П.  де  Лассі  стояла  в  районі
Молочних Вод, утримуючи татар на півострові [86, с. 37, 41-42, 44].

Таким  чином,  ми  побачили,  що  на  початок  війни  Український  ландміліцький  корпус  був  у  стані
переозброєння і переоснащення. Впродовж усієї війни ландміліцькі полки діяли у складі діючої армії, беручи
участь у дальніх походах,  а службу на Лінії несли лише у зимовий час. По суті  Лінія для ландміліціонерів
являла собою і місце служби, і зимові квартири. При цьому всьому слід відзначити, що зі збільшенням полків
ландміліції навантаження на регулярні війська не поменшало. У зимовий час польові полки Дніпровської армії
змушені були перебувати у близькості біля Лінії, що утруднювало їх підготовку до літніх кампаній. У літній
період брак людей на Лінії компенсувався за рахунок присланих із дистриктів сезонних підпомічників, котрі
виконували роль сторожів на Лінії. Між тим Заукраїнська лінія, де силами Донської армії були влаштовані самі
лише редути і форпости, стримувала супротивника досить ефективно. Тож виявляється, що справа була не у
валі з ровом, а у правильній організації служби. Тим паче у зимовий час суцільні земляні укріплення не мали
особливого значення. У російські тили татари могли потрапити обійшовши Лінію з флангів (по льоду Дніпра
або Сіверського Донця). Кращим захистом від татар, як виявилось, була відкрита кавалерійська атака. Проти
атакуючого строю важкої регулярної кінноти будь-яке іррегулярне легкокінне військо було безпорадним. Вже у
першу кампанію російське командування усвідомило, що ландміліція являє собою тягар для польових військ.
Саме через це суттєво розширюється гусарський корпус, який являв собою прикордонне військо поселенського
типу,  сформоване  за  рахунок  вербування  волонтерів  серед  балканських,  придунайських  і  закавказьких
християн.

Розділ 5
ЗАНЕПАД І СКАСУВАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ЛАНДМІЛІЦІЇ

По  завершенні  бойових  дій  ситуація  на  південному  кордоні  імперії  змінилася.  Росія  повернула  собі
запорозькі землі і Українська укріплена лінія опинилась на значному віддаленні від державного кордону. Згідно
мирного  договору  1739  року  російський  кордон  на  лівому  березі  Дніпра  перемістився  південніше  і  мав
простягатися вздовж Кінських Вод і далі, через верхів’я Берди до гирла Міусу і Таганрозької затоки (як це було
до 1714 року).  Починаючи з 1740 року Українська ландміліція виконуватиме пропускну і митну служби на
запорозькому кордоні у якості спостережного корпусу київського генерал-губернатора148. Для України це був
міжвоєнний період (1740 – 1768), поки не розпочалось наступне військове змагання між Росією і Туреччиною.

До  червня  1742  року  посаду  командира  Українського  ландміліцького  корпусу  і  одночасно  начальника
Української  укріпленої  лінії  продовжував  обіймати  генерал-лейтенант  А.  фон  Девіц.  Його  змінив  на  цих
посадах  генерал-лейтенант  А.  де  Бріньї.  Надалі  командування  Корпусом  і  Лінією  належало  наступним
генералам: генерал-лейтенант  М. І. Філософов (1746 – 1748); генерал-лейтенант І. О. Шипов (помер на цій
посаді 29.09.1749); генерал-лейтенант О. Д. Лукін (1749 – 1752); генерал-лейтенант Д. Г. Чернцов (помер на цій
посаді  12.08.1754); генерал-майор князь  К.  А.  Кантемір  (1754 – 1755);  генерал-аншеф граф П.  С.  Салтиков
(1756), а в 1757 році головний командир на Україні; генерал-поручик граф П. А. Девієр (1757 – 1761); генерал-
поручик О.П.Лачінов (1762 – 1768) [150, с. 26].

На початку правління імператриці Єлизавети Петрівни адміністрація Бєлгородської губернії, до складу якої
була  приписана  Українська  лінія,  відразу ж заходилася заселяти лінійні  слободи.  Це питання вирішувалось
трьома  шляхами:  1)  заселяючи  Лінію  безземельними  однодворцями;  2)  відправляючи  пійманих  утікачів  з
однодворницьких дистриктів,  котрі бурлакували  або наймитували  по сусідніх губерніях149,  а також тих,  хто
знаходився  під  караулом  за  адміністративні  правопорушення;  3)  переселяючи  на  добровільній  основі  інші
соціальні  групи  (попівських  та  дияконівських  дітей,  котрі  не  хотіли  записуватися  за  поміщиками,  а  також
селян-переведенців з конфіскованих маєтків опальних вельмож150). За кілька років ситуацію вдалося змінити на
краще. Так, якщо на 1740 рік у лінійних слободах проживало всього 6167 душ чоловічої статі, то вже у 1745
році – 12 444 душ чоловічої статті (11 801 однодворець і 642 державних селянина). При цьому суміжні з Лінією
малоросійські  землі  відмежовувались  на  користь  переселенців  з  Бєлгородської  губернії.  У  1746  році
Малоросійська  Генеральна  військова  канцелярія  подала  на  ім’я  імператриці  протест  щодо  дій  генерал-
лейтенанта А. де Бріньї стосовно земель і угідь Полтавського малоросійського полку.  За указом імператриці

148 Після замирення Росії з Туреччиною запорожці (більша частина яких під час війни зимувала на Гетьманщині, а в ході літніх
кампаній перебувала при армії) змогли нарешті розселитися в межах своїх володінь. Дуже скоро на Запорожжі, крім побудованої
напередодні війни Нової Січі, козаки звели укріплені слободи і відновили колишні містечка. До заможних січовиків на сезонні
заробітки з Гетьманщини рушила маса розореного війною посполитого люду. Значна частина тих заробітчан осідала на Запорожжі.
Виникли цілі  села,  в  яких проживали селяни у  якості  підданних Запорозької  Січі.  Запорозькі  посполиті  працювали на землі,
“занимаясь землепашеством”, відбуваючи у такий спосіб повинності на користь Запорозького війська. Тим самим Запорозька Січ
ставала самодостатньою у плані забезпечення свого населення хлібом, що суперечило імперській політиці на Півдні. Тож російські
прикордонні власті взялися контролювати цей процес.
149 На  осінь  1743  року  у  бігах  значилось  10 425  однодворців  (не  враховуючи  членів  їх  родин).  Усіх  пійманих  однодворців
наказувалось доправляти з усім їх майном і пожитками на Українську лінію.
150 Так було переселено на Лінію великоросійських селян, поселених раніше у малоросійські маєтки князів О. Д. Меншикова (с.
Ямпіль) і В. В. Долгорукова (села Кишеньки і Чапліївка).
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Сенат наказав Військовій колегії не віднімати у полтавських козаків жодної ділянки землі, а ландміліціонерів,
разом із їх родинами, до переселення не спонукати. На цьому справа залюднення лінійних земель зупинилась.
За період гетьманування К. Розумовського (1750 – 1764)151 жодних зрушень у земельних питаннях на Лінії не
відбулось.  За  даними  1764  року  в  23  лінійних  слободах  однодворців  нараховувалось  близько  13  100  осіб
чоловічої статі [66,  № 9106, 9136; 84, с. 321-323; 126, с. 51, 77; 179, с. 50-51]. За даними Другої ревізії (1742 –
1746 рр.) однодворців  в імперії налічувалось 430 219 душ чоловічої статі  (разом із  групою “разного звания
людей”) [186, с. 728].

Упродовж усього царювання Єлизавети Петрівни Сенат займався розбором родів городового дворянства.
Від їх голів вимагали доказів дворянського походження. Дворяни змушені були відшукувати довідки в архіві
Розрядного приказу. При цьому розборі виникали питання до тих осіб, котрим від предків дісталися у спадок
помісні  оклади,  а  інших  доказів  дворянства  “не  имелось”.  Таких  із  дворянського  окладу  виключали.  Це
стосувалось у першу чергу нащадків колишніх дітей боярських, котрі служили знатним боярським родам, дітей
архієрейських (дворян колишніх вищих ієрархів церкви), а також однодворців. За виключеними із дворянського
окладу особами збереглось право відшукувати і доводити свої права на дворянство, а також право на володіння
селянами. Щоб справи кандидатів на дворянство не загубились, імператриця розпорядилася писати усіх тих,
хто  мав залежних селян,  в  особливий список.  Утім, єлизаветинський уряд так і  не напрацював  правил  для
поновлення таких поміщиків у дворянстві [199, с. 349, 471-472, 555].

28.09.1743  Сенат  визнав  недоцільним  і  витратним  функціонування  усіх  20-ти  полків  Українського
ландміліцького корпусу. Під час турецької війни (1735 – 1739) українські однодворці украй розорились і вже не
могли утримувати таку кількість полків. Після шведської війни (1741 – 1743) державних коштів на утримання
Української ландміліції не було. Тож південні провінції, які перебували на межі соціального вибуху, отримали
від уряду “некоторое облегчение”. На постійній службі  було залишено лише 9 лінійних полків.  Непоселені
полки  розпустили  по  домівках  у  безстрокову  відпустку  разом  зі  зброєю,  амуніцією  та  кіньми.  Щоправда
кращих  коней  відпускників  генералітет  передав  лінійним  полкам,  включаючи  піхотні.  Використання
однодворців на сільськогосподарських роботах у якості підпомічників припинилось. Відтепер ландміліціонери
усіх 20-ти полків корпусу мали самотужки поратися по господарству, залучаючи до робіт лише своїх дворових:
дітей, племінників, свояків, підсусідків, а також залежних селян (якщо такі були). Відтоді однодворці,  окрім
записаних у ландміліцію,  звільнялись  від  трудових і  будівельних  повинностей  і  мали сплачувати  лише 11-
гривенний  збір.  При  цьому  грошове  жалування,  порціони  і  раціони  отримували  лише  лінійні  полки.  У
розпущених  полках  жалування  отримували  лише  офіцери-квартиранти,  котрі  не  мали  власних  помість  і
залежних селян; обер-офіцери мали проживати при своїх ротах, а штаб-офіцери – у містах своїх дистриктів.
При цьому офіцерам і  урядникам заборонялось  експлуатувати  ландміліціонерів-відпускників  і  втручатися у
їхнє домашнє життя. Щомісяця люди розпущених полків мали збиратися на огляд, а два рази на рік (у літній і
зимовий періоди) – відбувати тижневі збори. Під час чергових загострень російсько-турецьких відносин Корпус
мав збиратися у повному складі. 26.01.1744 командир Українського ландміліцького корпусу генерал-лейтенант
А. де Бріньї подав на розгляд Військової колегії “Мнение” ладміліцьких штаб-офіцерів, в якому говорилося, що
насправді 9 полків у своєму повному складі ніколи поселені на Лінії не були і пропонували щороку відпускати
звідти по три полки “в домы их с подтверждением, чтоб они, на старых своих жилищах что забрать будет не
можно добровольно продав, со всеми их семьями и пожитками не оставляя ни единой души, с кем они жили в
одних избах, перешли на вечное жительство к своим полкам”. Починаючи з 1745 року третину людей лінійних
полків по черзі відпускали на один рік у свої дистрикти до родичів. Натомість, для військової підмоги, на Лінію
щоліта виставлялись польові драгунські полки, виведені на Україну з Кизлярської області. У зимовий період ці
полки розквартировувались поблизу Лінії. Фактично із ландміліції на Українській лінії залишилось лише шість
поселених  полків  (Тамбовський,  Слобідський,  Єфремівський,  Орловський,  Більовський,  Козловський),  котрі
мали  там  свої  слободи.  Ландміліціонери  Борисоглібського,  Лівенського  і  Рязького  полків,  котрі  не  мали
поселень на Лінії, проживали у своїх дистриктах і по черзі несли караульну службу у своїх лінійних фортецях
та редутах, а також при головній квартирі корпусу і при штабах розпущених полків [24, арк. 279, 529, 748; 25,
арк., 302-303, 494; 65, № 8787. 66; № 8858; 153 / Прим., с. 218-221].

У 1742 році Військова колегія передала Українську лінію у відання 2-го Департаменту (округу) фортець,
котре очолював генерал-лейтенант К. Бороздін. 11.03.1742 генерал-майор Г. фон Штокман152 разом з головним
фортифікатором Лінії інженер-полковником Рештом оглянув усі укріплення, після чого з полковниками і штаб-
офіцерами  дистанцій  “держали  консилиум”.  У  результаті  консиліуму  було  складено  “Мнение”  стосовно
необхідності  капітального  ремонту  Лінії,  котре  подали  київському  генерал-губернатору  М.  Леонтьєву.
Наприкінці березня Леонтьєв надіслав запит до Військової колегії стосовно ремонту укріплень Української лінії
[32,  арк.  1-1  зв.].  У  березні  1743  року  А.  де  Бріньї  подав  до  Головної  канцелярії  артилерії  і  фортифікації
меморіал щодо необхідності ремонту лінійних укріплень. Для виконання цього завдання пропонувалось брати
людей  з  Малоросії  і  Слобожанщини,  а  будівельні  матеріали  із  складів  законсервованого  Брянського

151 У  перші  роки  гетьманування  К.  Розумовського  Малоросією  опікувалася  Іноземна  колегія,  а  згодом,  на  прохання  самого
гетьмана, справи повернули до Сенату. За довготривалих “отлучек” гетьмана (перебував при імператорському дворі) управління
Гетьманською канцелярією було доручено статському раднику Г. Тєплову, а для “лутшаго порядку” пост резидента мав обіймати
один із царських генералів.
152 Котрий на той момент залишився старшим на Лінії.
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адміралтейства [32, арк. 16-16 зв.]. Питання ремонту Української лінії зависло в повітрі, бо коштів у держави на
це не було. Йшла війна зі Швецією (1741 – 1743).

У 1744 році начальник Інженерного депо генерал-інженер барон Люберас (фон дер Потт) подав до Сенату
“Мнение”  про  Українську  лінію,  в  якому  вказувалося  на  марність  витрачання  коштів  на  ремонт  старих
укріплень.  Натомість  барон  обґрунтував  необхідність  будівництва  нової  лінії  фортець,  яка  мала  проходити
південніше – від гирла Самари до гирла Лугані – по території Самарської і Орільської паланок Запорожжя 153.
При цьому пропонувалось переселити на нову лінію усі полки Українського ландміліцького корпусу і наділити
їх там землею і угіддями у повному обсязі. Цей проект підтримав обер-директор Артилерійської та Інженерно-
фортифікаційної контор генерал-фельдмаршал Л.-І.-В. Ґруно (принц Ґессен-Гомбургзький) [32, арк. 49-51 зв.].
У  Сенаті  проект  Любераса  поклали  під  сукно  (бо  це напряму  вело  до  конфлікту  із  Військом Запорозьким
низовим, на землях котрого планувалось проводити роботи).

У 1746 році майор ландміліції фон Циклер подав до Інженерного депо проект Лінії, котра мала прикрити
Бахмут і Тор по кордону володінь запорожців. Той також пропонував поселити ландміліціонерів між Оріллю і
Самарою,  а  землі,  відібрані  під  Лінію  раніше  у  Полтавського  і  Харківського  полків,  повернути  назад
малоросійським і слобідським козакам. Для визначення місць будівництва Інженерно-фортифікаційної контор
на Українську лінію було відряджено інженер-капітана Гревонса. Той упродовж 1747 року провів усі необхідні
топографічні  роботи.  Однак  обрані  Гревонсом  місця  для  фортифікаційних  споруд  виявились  занадто
віддаленими від поселень слобідських і малоросійських полків, що унеможливлювало своєчасну їх підримку
кор-де-резервами під час ворожих диверсій і проривів. Сенат відхилив і цей проект154 [32, арк. 67-68, 79, 101-
101  зв.].  Надалі  проектуванням  нової  лінії  за  дорученням  Військової  колегії  займався  інженер-капітан
Муравйов. Упродовж 1748 – 1749 років він склав кілька проектів: 1) Лінія від гирла Самари до ф. Св. Михайла;
2) Лінія від гирла Самари до Лугані; 3) Лінія від гирла Самари до м. Ізюму. Оборонні споруди усіх цих проектів
мали  складатись  із  польових  фортець  і  редутів  між  ними;  валу  з  ровом  не  передбачалось.  Втім,  президія
Військової колегії проектам Муравйова ходу не дала [32, арк. 156-165].

На  даремність  проектів  фон  Штокмана,  де  Бріньї,  фон  Любераса,  фон  Циклера  і  Муравйова  вказував
тодішній  головнокомандуючий  військами  на  Україні  генерал-аншеф  Л.-(Р.)-А.  фон  Бісмарк,  пріоритетним
напрямком діяльності якого стала організація охорони кордону шляхом запровадження відвідних форпостів,
рухомих  аванпостів  і  роз’їздів155.  У  1749  році  Бісмарк  перетворив  піхотні  лінійні  полки  (Більовський,
Борисоглібський,  Рязький,  Слобідський)  на  кінні  драгунського  складу.  Ці  полки  укомплектували
кавалерійськими офіцерами, кіньми і спорядженням за рахунок розпущених полків. Український ландміліцький
корпус став виключно кінним. У кожному полку (як поселеному, так і непоселеному) налічувалось по 1107
нижчих  чинів:  усього  22 140  осіб.  Тоді  ж  Бісмарк  видав  досить  ґрунтовну  настанову  про  організацію
форпостної служби на південному кордоні156 [26, арк. 399, 425; 84, с. 331; 141, с. 81-82; 153 / Прим., с. 218-221].

На заваді втілення в життя усіх вищевказаних проектів стояло виключно Військо Запорозьке низове, котре
ревно захищало свої земельні володіння. Паралельно уряд готував кардинальне реформування цього козацького
війська, але імператриця Єлизавета Петрівна та її найближче оточення (брати Розумовські) не наважувались на
прийняття  остаточного  рішення.  У  цьому питанні  російську  верхівку  зупиняло  те,  що у  разі  радикальних
заходів  з боку С.-Петербурга запорожці могли знову перейти під протекцію сусідніх держав. За царювання
Катерини ІІ російський генералітет впритул підійде до питання Запорозьких Вольностей. Російській правлячій
верхівці  буде  потрібен  лише  політичний  привід  (очевидна  провина  запорожців),  аби  прибрати  до  рук
багатющий край. Відомо навіть декілька проектів по ліквідації автономії Запорожжя157.

На  початку 50-х років  ХVІІІ  століття  російський уряд  відмовився від  залучення  однодворців  до справи
колонізації  південних  земель  і  почав  створювати  прикордонні  військові  поселення  із  балканських  і
придунайських  переселенців.  Вже  у  1752  році  з’явились  нові  прикордонні  територіально-адміністративні
одиниці – Нова Сербія і Слов’яносербія. Зокрема, в “Заднепровских местах”158, було засновано Нову Сербію,
яка являла собою буферну зону між Запорожжям і Польщею. Там поселили два гусарські полки (один з них
спочатку  був  “пандурским”  –  піхотним)159.  Адміністративним  центром  Нової  Сербії  став  Новомиргород.
Слов’яносербія  розкинулась  біля  східного  кордону  Запорожжя,  на  південь  від  р.  Сіверського  Дінця  (між її
притоками  Бахмуткою  і  Луганкою).  Там  поселили  два  гусарські  полки.  Адміністративним  центром

153 Це райони найгустіше заселені козаками і посполитими (підданими Запорозької Січі).
154 Про  цей  проект  у  столиці  згадають  у  1764  році,  але  на  заваді  стануть  запорожці,  які  усіма  можливими  способами
(дипломатичними і збройними) захищали свої володіння.
155 Приблизно так, як були організовані в минулі століття сторожі і станиці.
156 У 1765 році Військова колегія навіть опублікує дану настанову (через 15 років після смерті її автора). Л.-(Р.).-А. фон Бісмарк
помер  у  Полтаві  04.10.1750.  “Наставление о  форпостной  службе,  составленное  генералом  Бисмарком”  на  довгі  роки  стане
бойовим статутом прикордонних легкокінних військ. Згідно цієї настанови буде організовано прикордонну службу новоросійських
гусарських і пікінерських полків.
157 Зокрема, проект 1765 року генерал-майора Карла фон Штоффельна.
158 У північній смузі правобережних  володінь Запорозької Січі, самовільно заселеній впродовж 1714 року козаками розгромлених
поляками правобережних полків, а в 1740 – 1752 роках – посполитими з Полтавського та Миргородського полків).
159 Урядовці скористались тим, що за умовами Бєлґрадського мирного договору Запорозьке військо de jure позбулось колишніх
прав на свої землі (кримський хан відмовився від запорозьких земель на користь  російської  корони), а відтак верховна влада
держави могла розпоряджатися ними як того забажає.
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Слов’яносербії став Бахмут. По суті Слов’яносербія замінила собою недобудовану ділянку Української лінії.
“Сербские  полки”  мали  досить  строкатий  національний  склад.  Крім  сербів,  у  складі  цих  чотирьох  полків
перебували молдавани,  волохи, угорці,  чорногорці, болгари. Кількість і склад сербських полків у найближчі
десятиліття зазнаватиме суттєвих змін. У 1754 році із числа українців, котрі населяли “Заднепровские места”,
було створено Новослобідський козацький полк і поселено на межі Нової Сербії і Запорожжя [49, с. 56-77; 123,
с. 58-60].

Між тим уряд не обходив увагою і поселені на Українській лінії ландміліцькі полки, намагаючись зробити їх
самодостатніми в  усіх  відношеннях.  Так,  якщо  на  самому початку  поселення  полків  на  Лінію  висилались
спеціалісти  для  навчання  однодворців  необхідним  при  полках  ремеслам,  то  тепер  настав  час  подбати  про
шкільну  освіту  однодворницьких  дітей.  За  сенатським  указом  від  13.04.1752,  на  Українській  лінії  в  шести
поселених ландміліцьких полках (Тамбовському, Слобідському, Єфремівському, Орловському, Більовському,
Козловському) були запроваджені сирітські школи160. У кожній з них мали навчати грамоті і арифметиці по 25
безпритульних “сктиющихся меж двор” хлопців-сиріт віком від семи років. Учні мали перебувати на повному
полковому забезпеченні з мундиром.

По досягненні 15-річного віку кожен учень мав розпочинати ландміліцьку службу у якості ротного писаря
або в інших чинах,  “куда, смотря по науке, способен будет”. При вступі  на службу випускники-сироти не
тільки забезпечувались мундиром і провіантом, але й приписувались на проживання в заможні однодворницькі
родини. До полкових сирітських шкіл дозволялось приймати також синів ландміліціонерів і однодворців. І хоча
стягнення  платні  з  батьків  за навчання  дітей заборонялось,  утримувалась  ця  категорія  учнів  на  батьківські
кошти  (мундир,  провізія,  чорнила,  папір  і  т.  п.).  Організація  роботи  кожної  окремої  полкової  школи
покладалась на визначеного полковником обер-офіцера. Навчання письму, арифметиці і співу мали проводили
здатні  до  цього  писарі  із  числа  унтер-офіцерів.  Найбільш  здібних  учнів  полкових  шкіл  рекомендувалось
відправляти  на  навчання  до  Більовської  школи,  котра  знаходилаь  при  канцелярії  головного  командира
Української лінії. У Більовській школі, крім базових дисциплін, фахівці із числа обер-офіцерів викладали учням
інженерну та артилерійську справи. По закінченні навчання учні екзаменувались і отримували місця штабних
писарів [67, № 9972; 84, с. 324; 179, с. 50-51].

Напередодні  Семилітньої  війни  (1756  –  1763)  на  обліку  Військової  колегії  у  20-ти  українських
ландміліцьких полках перебувало 23 300 осіб (800 штаб- і обер-офіцерів, 19 360 нижніх стройових чинів і 3140
нестройових).  Командування  корпусом  належало  генерал-поручику  графу П.  Девієру  і  генерал-майорам О.
Лачінову та І.  Мордвінову.  Корпус  був  у такому занедбаному стані,  що його взагалі  не брали до уваги  як
військову силу161 [153, с. 71-72, в Прим., с. 217-221, в Прил., табл. № 36, 37, 39; 174, с. 151]. У розпалі бойових
дій із Пруссією уряд вирішив включити 11 розпущених ландміліцьких полків до складу діючої армії. Однак
непоселені  ландміліціонери  збирались  на  війну  з  великою  неохотою і  затримками.  У  1758  році  ці  полки,
загальним  числом  10  500  чоловік,  відрядили  в  Білорусь  і  Польщу  для  патрульної  служби  на  армійських
комунікаціях, а також виставили в пікети по лінії Київ-Смоленськ. У наступні кампанії (до самого кінця війни)
кращими людьми і кіньми “украинских полков” поповнювались втрати серед драгунів діючої армії [28, арк. 816,
1199-1207; 29, арк. 198, 467, 521].

Після замирення Росії із Пруссією наступник російського престолу великий князь Петро Федорович (Петро
ІІІ162)  вирішив  ліквідувати  ландміліцькі  війська.  За  “высочайшим”  указом  від  28.05.1762  Український
ландміліцький корпус мав іменуватися Українським корпусом, а полки із розряду поселенських переводились у
польові  драгунські  1-го розряду.  Усі  “порозжия вакансии” в  полках  мали  бути  спішно докомплектовані  за
рахунок однодворців. Утім, вже через місяць після указу про скасування Української ландміліції правлінню
Петра  Федоровича  настав  кінець.  На  перейменуванні  Українського  ландміліцького  корпусу  в  Український
корпус драгунського складу справа і завершилась [68, № 11 552; 88, с. 15-16; 123, с. 67].

Зміни у справі  оборони південного  кордону відбулися лише через півтора року після  приходу до влади
імператриці Катерини ІІ. Український (колишній ландміліцький) корпус було повністю реорганізовано. Указом
Катерини ІІ від 25.04.1763 однодворців знову прирівняли до державних селян, на котрих, крім драгунського і
ландміліцького  зборів163,  поширювалась  рекрутська  повинність.  Набрані  із  бєлгородських  і  воронезьких
однодворців  рекрути  мали  відбувати  службу  виключно в  Українському корпусі  і  Українській  (гарнізонній)
“старой” дивізіїі. Служба нижніх чинів мала тривати 15 років; за втечу із полку додавався ще один рік служби.
15.12.1763 рішенням Воїнської комісії Сенату із наявних людей усіх 20-ти драгунських полків Українського
корпусу було створено “особливую [окрему] Украинскую дивизию” у складі 11-ти полків. Кращих людей і коней
звели в один п’ятиескадронний драгунський полк, а решту – в 10 піхотних полків двобатальйонного складу. У
складі  дивізії  залишились  Борисоглібський  драгунський,  а  також  Більовський,  Брянський,  Єлецький,
Козловський,  Курський,  Орловський,  Рязький,  Севський,  Старооскольський  і  Тамбовський  піхотні  полки.
Дивізію  підпорядкували  президенту  ІІ-ї  Малоросійської  колегії  (правителю  Малоросії  з  рангом  генерал-

160 Для Рязького, Лівенського і Борисоглібського полків шкіл не передбачалось, оскільки ті не мали на Лінії поселень.
161 Примітно, що впродовж 1756 – 1757 років командиром Української лінії і головнокомандувачем військ на Україні був генерал-
аншеф граф П. С. Салтиков – майбутній переможець Фрідріха ІІ.
162 Буде коронований імператорською короною посмертно своїм вінценосним сином Павлом І Петровичем.
163 Ландміліцький збір з однодворців скасують лише у 1817 році.
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губернатора),  начальнику  малоросійських  полків  і  запорозьких  козаків  генерал-аншефу  графу  П.  О.
Рум’янцеву164.  Ландміліцька  корпусна  канцелярія,  котра  знаходилась  у  Більовській  фортеці,  згорнула  свою
діяльність наприкінці 1764 року. Квартири окремій Українській дивізії були визначені “в Украинских городах”:
Старооскольський полк було розквартировано в Охтирці,  Більовський – в Гадячі, Єлецький – в Кременчуці,
Тамбовський – в Бєлгороді, Орловський – в Сумах, Брянський – в Валуйках, Курський – в Ізюмі, Козловський –
в Обояні, Рязький – в Лубнах, Севський – в Переволочні, а Борисоглібський драгунський полк – у Харкові165.
Відтепер щорічно, у січні місяці, дивізія мала виставляти три піхотні полки і два кінні ескадрони на Українську
лінію,  а  також  один  піхотний  полк  до  Києва.  Полкам  залишили  білі  ландміліцькі  мундири.  Більовському,
Старооскольському, Рязькому і Борисоглібському полкам були надані полкові герби166. Крім того, кожен полк
дивізії  відрізнявся  один  від  одного  не  тільки  гербом,  а  й  кольорами  погонів167.  Так,  наприклад,  солдати  і
офіцери  Більовського  полку  мали  погони  жовто-зеленого  кольору,  Курського  –  жовто-чорного,  Рязького  –
жовто-малинового  і  т.  д.  (Див.  додатки IX, X).  Обер-офіцери  відрізнялись  золотим  галуном  на  капелюхах,
золотими  із  шовкого  шнура  погонами,  чорними  краватками  і  білими  перуками  з  косою і  буклями.  Штаб-
офіцери  були  прикомандировані  із  польових  полків  і  відрізнялись  зеленими  армійськими  мундирами.
Безпосереднє  командування  дивізією  було  доручено  генерал-майору  К.  Ф.  Штоффельну168.  Він  мав  своїм
завданням привести полки дивізії у стан, відповідний польовим військам 1-го розряду [1, арк. 9-16; 30, арк.
943-961; 69 № 12 214; 92, с. 327; 123, с. 87; 125, с. 108-110; 143, с. 263-278].

164 У період діяльності на Лівобережній Україні ІІ-ї Малоросійської колегії (1764 – 1786), очолюваної  генерал-аншефом, а з 1770
року генерал-фельдмаршалом графом П. О. Рум’янцевим-Задунайським у краї було ліквідовано козацький устрій і запроваджено
загальноімперські порядки.
165У документах тієї  пори Окрему Українську дивізію паралельно іменували Рум’янцевською дивізією, Українським корпусом,
українськими полками, а також колишніми ландміліцькими полками.
166 Українські  ландміліцькі полки,  сформовані після 1724 року,  полкових гербів так і  не отримали. Замість полкового гербу їх
солдати і офіцери мали на патронних сумках імператорські вензелі.
167 На той час у російській армії носили один плетений шнуровий погон з китицями на лівому плечі.
168 Карл  Федорович  фон  Штоффельн.  Не  плутати  із  генерал-поручиком  Крістофом  (Христофором)  Федоровичем  фон
Штоффельном.

52
Використання матеріалів можливо тільки за посиланням на сайт www.cossackdom.com

www.cossackdom.com


co
ss
ac
kd
om
.co
m

Гренадер піхотного полку Української окремої дивізії
(1763 – 1770)

На 1766 рік Українька лінія мала 222 гармати, 75 з яких знаходились у 16-ти фортецях (по 4-5 у кожній, а у
головній, Більовській, де розміщався генералітет, – 8). На дистанціях між фортецями знаходилось 138 гармат,
по  одній  на  кожен  редут  і  редан.  Ще  6  гармат  додатково  розташували  на  слабозахищених  ділянках  у
новозведених кавальєрах і люнетах. Число гармат по дистанціях було нерівномірним і залежало від характеру
місцевості.  Так,   наприклад,  між  Василівською  і  Рязькою  фортецями  налічувалось  4  гармати,  а  між
Борисоглібською і Лівенською – 22. Крім того, 3 гармати було виділено для оборони Китай-городка, котрий
розташовувався при Лінії на дистанції між Лівенською і Борисоглібською фортецями [141, с. 715-716].

Кращих людей,  із  тих,  що не увійшли до складу  окремої  Української  дивізії,  розписали по гарнізонних
командах “старой Украинской дивизии”, а решту розпустили. За указом імператриці від 03.03.1765 року, усі
розпущені  ландміліціонери повертались  у  подушний оклад.  Виключення  було  зроблено  лише абшитованим
(відставникам). Ті, хто вислужив 15-річний термін, виключались з подушного окладу до кінця їх днів, а ті, хто
вислужив 20 років і більше, нагороджувались одним чином і звільнялись від окладу разом зі своїми дітьми.
Стосовно  дітей  ландміліціонерів,  чиї  батьки  вислужили  обер-офіцерський  чин,  діяло  наступне  положення:
“детей, рождённых уже в офицерстве, из оклада вовсе [назавжди] виключить” [74,  № 17 771].

За даними Третьої ревізії (1762 – 1766 рр.) усіх однодворців в імперії налічувалось 535 084 душ чоловічої
статі [186, с. 850]. Згідно Межової інструкції 1766 року, межі однодворницького наділу встановлювались між 8
і  15  десятинами на  душу  або  32-60  на  двір,  а  решту  ділянок  наказувалось  “отрезать к  государственным
землям” [69, № 12 679; 75, № 18 676; 139, с. 143]. У тому ж році Сенат постановив, що штаб- і обер-офіцери,
котрі дійшли до цих чинів із однодворців, виділяти на кожного офіцера з його родиною по 60 десятин землі
[199, с.  534-535].  В Інструкції  межовим губернським канцеляріям від 25.05.1766 однодворцям заборонялося
купувати селян [199, с. 523].

Замість  скасованих  ландміліцьких  кінних  полків  було  сформовано  три  легкокінні  пікінерські  полки
(Дніпровський, Донецький, Луганський). Ці полки комплектувались із козаків Полтавського і Миргородського
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полків,  а  також  із  військових  поселенців  новосербських  і  слов’яносербських  гусарських  слобід. Тоді  ж
Новослобідський козацький полк було переіменовано на Єлисаветградський пікінерський.

Артилерист піхотного полку Української окремої дивізії
(1763 – 1770)

У 1764 році Військова колегія нарешті затвердила проект фон Циклера 1746 року щодо будівництва нової
Лінії  від гирла  Самари до гирла Лугані.  На ту Лінію почали переселяти безземельних  однодворців.  Однак,
запорожці,  котрим  належали  ті  землі,  не  допустили  до  цього.  Справа  дійшла  до  збройних  сутичок  із
переселенцями.  Запорозька  верхівка  відстоювала  земельні  володіння  низової  козацької  громади  в  С.-
Петербурзі.  Уряду  довелось  відмовитись  від  реалізації  проекта.  Натомість  було  утворено  Новоросійську
губернію,  яка  являла  собою  військовий  округ,  що  складався  виключно  із  кінних  поселенських  полків.
Новоросійські  військові  формування склали три сербські  гусарські  полки (Чорний,  Жовтий,  Бахмутський)  і
чотири  пікінерські  (Єлисаветградський,  Дніпровський,  Донецький,  Луганський).  Губернія  включала  в  себе
наступні  території:  Нова Сербія, Слов’яносербія, землі чотирьох вищезгаданих пікінерських полків,  а також
слободи Української лінії. Адміністративним центром губернії стало м. Кременчук. Губернію було поділено на
три  провінції:  Єлисаветградську,  Катерининську  і  Бахмутську.  Землі  Української  лінії  увійшли  до  складу
Катерининської провінції. Адміністративним центром провінції стала ф. Більовська. У 1765 році було створено
Слобідсько-Українську  губернію  із  центром  у  м.  Харкові,  а  слобідські  козацькі  полки  переформовано  на
гусарські поселенського типу [84, с. 324; 123, с. 60-61, 88-90].

На  початку  російсько-турецької  війни  1768  –  1774  років  оборону  Гетьманщини  і  Слобожанщини  було
покладено  на  головнокомандувача  2-ї  (Української)  армії  генерал-аншефа  графа П. О.  Рум’янцева.  За  його
наказом, “особливая Украинская дивизия” мала нести службу на головних шляхах і  переправах Української
лінії169.  Підступи  до  Лінії  прикривали  запорозькі  козаки  і  легкі  війська  Новоросійської  губернії.  Прориви
супротивника  повз  Лінію  мали  ліквідовувати  три  кор-де-резерви,  сформовані  із  малоросійських  козаків  і
слобідських  гусарів.  При  цьому  провінції  Новоросійської  губернії  залишались  незахищеними;  пікінери  і
сербські гусари разом із місцевим населенням мали самотужки боронитися в укріплених поселеннях-шанцях. У
169 Очолював дивізію генерал-майор К. фон Штоффельн, а з весни 1769 року – генерал-майор граф Ф. А. Остерман.
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січні 1769 року кримський хан Керім-Гірей із 100-тис. ордою здійснив набіг на Новоросію. Нападникам вдалося
розорити  лише  незахищені  поселення  Єлисаветградської  і  Бахмутської   провінцій,  а  також  зимівники
запорожців, котрі траплялись їм на шляху [83, с. 169; 175, ведомость № 2;196, с. 151].

Зваживши на те, що полки Української окремої дивізії несли службу на рівні з польовими, а утримувались
як  ландміліцькі,  П.О.Рум’янцев  у  грудні  1768  року  звернувася  до  віце-президента  Військової  колегії
З.Г.Чернишова  із  пропозицією  зробити  подання  на  ім’я  імператриці  іменувати  їх  польовими170.  16.01.1769
Катерина ІІ підписала указ “О именовании Украинских и Закамских Ландмилицких полков, конных, драгунскими,
а  прочих пехотными”.  19.01.1769  Військова  колегія  зарахувала  усі  ландміліцькі  полки  до  складу  польових
військ171.  На  приведення  “украинских  пехотных  полков”  у  відповідність  до  польових  військ  у  штатах  і
утриманні із казни було виділено 105 753 крб. Упродовж 1769 року на зміну старим і нездатним до польової
служби  солдатам  цих  полків  було  взято  6006  рекрутів  із  числа  однодворців.  При  цьому  Борисоглібський
драгунський полк включили до складу поселенських військ 2-го розряду172. Піхотні полки отримали мундири
польових військ, а Борисоглібський драгунський – гарнізонні173 [70, № 13 175, 13 203, 13 230; 71, № 13 532; 79,
с. 570/178; 125, с. 24].

У кампанії 1769 року колишні ландміліцькі полки складали третину складу 2-ї армії, котра під проводом
генерал-аншефа  П.О.Рум’янцева  прикривала  Україну  з  боку  Криму,  Очакова  і  Бендер174.  Розташовувались
полки  наступним  чином:  Борисоглібський  полк  –  у  Переяславі,  Єлецький  –  у  Єреміївці,  Тамбовський  –  у
Голтві, Орловський – у Власівці,  Брянський – у Городищі, Козловський – у ф. Св. Єлисавети, Курський – у
Нових Водолагах, Старооскольський – у Домонтові, Більовський – у Золотоноші, Рязький – в Іркліїві, Севський
– у Кобеляках.  На початку кампанії  1770 року генерал-поручик граф Ф. А.  Остерман залишив  у фортецях
Української лінії по дві роти від піхотних полків, а решта людей окремої Української дивізії у складі 2-ї армії,
очолюваної генерал-аншефом графом П. І. Паніним, вирушила на Бендери. Піхотні полки дивізії діяли у складі
окремих  бригад  і  16.09.1770  взяли  участь  у  переможному  штурмі  Бендер.  Борисоглібський  полк  діяв  під
Очаковом у складі окремого корпусу генерал-майора князя О. О. Прозоровського. На початку кампанії 1771
року у фортецях Української і новозведеної Дніпровської ліній, а також у шанцях Єлисаветградської провінції
залишилось  по  одній  роті  піхотинців.  Українські  піхотні  полки  у складі   2-ї  армії  під  проводом її  нового
головнокомандувача генерал-аншефа князя В. В. Долгорукова175 взяли участь у Кримській експедиції. Надалі
полки окремої Української дивізії до кінця війни несли гарнізонну службу на армійських комунікаціях у Криму
та Північному Приазов’ї [175, ведомость № 2; 176, с. 338, ведомость № 4, 5, 7; 177, с. 176-191].

З 1773 року із однодворців почали брати рекрутів за Генеральним розписом “равно как и с прочих казенних
поселян”. На початку 1775 року окрему Українську дивізію перекомплектували молодими рекрутами із числа
однодворців.  Спеціальною постановою Сенату  від  31.08.1775  наказувалось,  щоб усі  відставлені  від  служби
однодворці були записані в подушний оклад176, а “неспособных к полевой работе, престарелых, израненных и
увечных в оклад не писать и от всяких личных податей освободить”. Також було звільнено  від особистих
податей усіх  рядових і унтер-офіцерів,  хто відслужив  25 років [75, № 17 771].  “Ландмилицкое повытьё”, у
відомстві якого знаходились справи із комплектування і забезпечення ладміліцьких полків, а також будівництва
і  ремонту  укріплених  ліній,  згорнуло  свою  роботу  до  кінця  1779  року.  11.11.1780  “прежде  бывшим
ландмилицким полкам, обращённым в полевые” вручили прапори загальноармійського зразка.

170 “… чтоб те полки ландмилицкими именованы не были и обиды в том претерпевать не могли”.
171 Офіційне урівняння піхотних полків Української дивізії із польовими полками 1-го розряду відбулось лише 08.11.1770.
172 У 1771 році до складу військ 2-го розряду включили полки Сибірської і Закамської ландміліції. У 1761 році смоленську шляхту
урівняли в правах з великоросійським дворянством. Смоленський кінний полк складався із 1320 дворян, поділених на 7 рот. У 1765
році на базі смоленської “рославльської” кінної міліції сформували Смоленський ландміліцький кінний полк, котрий у 1776 році
перетворили на поселенський драгунський.
173 Мундири усіх 11-ти полків були зеленого кольору з червоними відворотами. (Борисоглібський полк, як і решта драгунських
гарнізонних полків, отримав зелені мундири, а не сині, як у польових драгунів).
174 Склад 2-ї  армії 1769 року:  15 кавалерійських полків (3 легкокінних польових 10 легкокінних поселенських та  2 драгунські
гарнізонні  –  Воронезький  і  Борисоглібський),  14  піхотних (2  польових,  2  гарнізонних і  10  колишніх ландміліцьких),  а  також
малоросійські і запорозькі козаки.
175 Василь Васильович Долгоруков-Кримський.
176 У той же час нижні чини, що прослужили в армії 25 років, звільнялись від податей і повинностей назавжди. Ландміліціонерів,
котрі служили лише 15 років, це положення не стосувалося.
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Обер-офіцери ландміліцької піхоти (1764 – 1770)
У зиму 1782 – 1783 років ці полки спішно перекомплектували рекрутами із центральних “вышних” губерній;

для перекомплектації брали одного рекрута не з двохсот душ, як до цього, а із сотні) 177. При цьому однодворців,
котрі  не  встигли  вислужити  необхідний  15-річний  термін,  перевели  до  гарнізонних  сторожових  команд,
розташованих  у  містах  Бєлгородської,  Воронезької,  Київської  та  Слобідсько-Української  губерній.
Борисоглібський драгунський полк 2-го розряду розформували, а кращих людей і коней включили до складу
Астраханського гарнізонного драгунського полку. Історія Української ландміліції на цьому закінчилася [92, с.
317; 123, с. 104; 139, с. 144; 143, с. 263-278].

Українська лінія остаточно втратила значення із спорудженням у 1770 році Ново-Дніпровської  лінії  (сім
польових фортець по лінії від гирла Московки до нижної течії Берди)178. Скасування Української ландміліції не
призвело до відтоку населення із слобід Української лінії179; тут однодворці були у набагато вигідніших умовах,
ніж у російських провінціях. В останній чветрі XVIII століття в слободах і селах Української лінії проживало
понад 160 тис. однодворців обох статей. Із створенням у 1775 році нової Азовської губернії Більовська фортеця
тимчасово виконувала роль її адміністративного центру, який у 1778 році був перенесений у новозбудований
Катеринослав. У 1784 році Українська лінія втратить статус військового об’єкта, а ф. Більовську Катерина ІІ
накаже перейменувати на м. Костянтиноград180. На самому початку російсько-турецької війни 1787 – 1791 років
за пропозицією “устроителя Новороссии” і головнокомандувача Катеринославською армією світлійшого князя
Г.О.Потьомкіна кращих однодворців Української лінії було переведено в козацький стан і включено до складу
Катеринославського (Новодонського) війська [72, № 16 552].  У свою чергу,  за наказом головнокомандувача
Української армії генерал-фельдмаршала графа П.О.Рум’янцева-Задунайського, в Бєлгородській і Воронезькій

177 Усі піхотні полки колишньої Окремої Української дивізії зберігали свої старі назви до 1798 року. (З 1798 року усі армійські
полки почали іменуватись “по шефам”, а з 1802 року – за номерами).
178 Після приєднання до Росії Кримського ханства (1783), втратила значення і Нова Дніпровська лінія.
179 Приписана до Новоросійської губернії.
180 На честь свого другого онука великого князя Костянтина Павловича.
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губерніях із однодворців віком від 17 до 50 років (із ландміліцьких ветеранів та їх синів) було сформовано п’ять
резервних полків (один піхотний і чотири кінних). По закінченні війни ці полки були розпущені [83, с. 167; 84,
с. 326].

Упродовж 80-х років XVIII століття склалась однодворницька община, устрій якої був такий самий як і в
общині  державних селян.  Управління  справами сільської  громади знаходились  у руках  виборних властей –
старост,  сотських,  десятських  і  “лучших  людей”.  На  ці  посади  обирали  заможних  і  освічених  селян.  Їх
обов’язком було  вирішення поземельних суперечок.  Питання  землекористування,  збору податі  і  відбування
повинностей знаходились у віданні всієї общини.  Кожна община мала свою адміністративну “избу”, казну і
писаря. Волосне управління, котре виконувало адміністративно-поліцейські функції, складалось із виборних –
волосного голови, старости і писаря. Судились однодворці у виборних судах – “расправах”, котрі поділялись на
нижні (общинні) і верхні (волосні). У той самий час однодворці зневірилися в мирних спробах стримати наступ
кріпосницьких  порядків  і  перейшли  до  відкритої  боротьби  з  місцевими  поміщиками.  Так,  у  1776  році  в
Лівенському повіті Орловської губернії відбувся виступ однодворців під керівництвом Івана Сергєєва, котрий
оголосив себе представником “здравствующего” імператора Петра ІІІ Федоровича. До однодворців примкнули
поміщицькі селяни. За короткий термін повстанці розорили і спалили п’ять поміщицьких садиб. Виступ було
придушено значними військовими силами. У 1783 році однодворців, разом із “экономическими” (колишніми
монастирськими  і  синодальними)  та  “дворцовыми”  (імператорського  двору)  селянами,  прирівняли  у  плані
сплати подушної податі до державних селян внутрішніх губерній181.  Відтепер вони мали сплачувати державі
“оброчную подать” у розмірі 3-х крб. У плані воїнської повинності, за однодворцями збереглось право служити
лише 15 років (як раніше у ландміліції) і виключно в Українській гарнізонній дивізії. Те ж саме стосувалось і
однодворців, котрі проживали на Слобожанщині182 [94, с. 122-129; 161, с. 134-149; 170, с. 71-72, 241-242].

З  ліквідацією  ландміліцьких  формувань  верховна  влада  зберегла  за  однодворцями  ряд  станових  пільг
“людей прежних служб”. Указом Катерини ІІ від 25.01.1789 усіх відставників піхотних і кінних поселенських
(колишніх ландміліцьких) полків, яких налічувалось 31 304 особи, а також їх дітей, було назавжди виключено із
подушного окладу. Крім того, відставники, котрі мали двох і більше синів, по досягненні ними двадцятирічного
віку, могли на власний вибір залишати при собі одного, а усіх інших наказувалось “брать на укомплектование
войск,  а  особливо  гвардии,  лейб-гренадёрского  и  лейб-кирасирского  полков,  назначая  тем  вступающим  в
службу срок 15 лет для их выслуги, дабы и сии, находясь в службе и ласкаясь надеждою  быть со временем в
тех же селениях с родственниками своими, с большею ревностию и усердием отправляли оную”. Для обліку
синів відставників двори колишніх ландміліціонерів були на контролі губернських властей. Два рази на рік до
Сенату і Військової колегії  із південних губерній надходили списки новонароджених і померлих по кожній
родині окремо (а не по селищах, як було раніше) [73, № 16741].

Паралельно вирішувалось питання статусу селян, якими володіли однодворці183. У 1786 році уряд розпочав
викуп однодворницьких селян, приймаючи їх “в казну”; у більшості випадків селян відбирали у тих володарів,
хто  мав  суттєві  недоїмки  у  сплаті  грошової  податі184.  Селян  залишили  лише  володарям,  котрі  вислужили
офіцерський чин. Сенатським указом 1794 року однодворцям було заборонено відпускати селян на волю, на тій
підставі, що право звільняти селян є привілегією дворянства. Те ж саме підтвердив Сенат у 1797 році, оскільки
однодворці разом зі своїми селянами перебували у рівному грошовому окладі.  Тоді ж за однодворцями і їх
селянами залишили по 15 десятин на душу185. У 1809 році однодворцям було дозволено відпускати селян на
волю. У 1827 році однодворницьких селян було звільнено від оброку, оскільки ті несли аналогічну повинність
зі своїми володарями. У 1842 році однодворцям дозволили клопотатися щодо заслання своїх селян до Сибіру на
поселення “за дурное поведение и дерзкие поступки” [139, с. 144; 199, с. 472-473, 523-524].

Наприкінці  ХVІІІ  століття  однодворці  благородного  кореня,  котрі  так і  не  вислужили  собі  офіцерських
чинів  у  ландміліції,  спробували  повернутися  до  лав  дворянства.  Сенат  був  завалений  такими  проханнями.
Імператор Павло І погодився на це, але позбавив права у поновленні дворянського званння тих осіб, чиї предки
записались  до  розряду  однодворців,  щоб  ухилитися  від  регулярної  служби.  Так,  стосовно  нащадків
“отбывальщиков” в указі Павла І, даному Сенату 16.08.1798, говорилось: “однодворцам, по грамотам прежних
российских  государей  имеющих  поместья,  которых  предки  из  давних  лет в  отбывательство  от военной
181 Державні селяни внутрішніх губерній Росії платили оброк з ревізької душі: в 1760 році – 1 крб., в 1768 – 2 крб., в 1783 році – 3
крб.
182 Так, на 1783 рік лише у Харківському намісництві їх налічувалось 37 898 осіб чоловічої статі.
183 На  той  час  поміщики  центральних  губерній  мали абсолютну  владу  над  кріпаками.  У  1762 році  Сенат  зняв  заборону  на
самовільні переводи селян  поміщиками з одного повіту в інший. З 1766 року залежні селяни вже являли собою оборотний капітал
дворянства. Офіційне закріплення цих положень відбулось 21.04.1785 (Жалувана грамота дворянству). При цьому слід зазначити,
що “вольноотпущенные” не завжди могли знайти себе в станах міщан або купецтва. Так, за указами імператриці Катерини ІІ від
06.04.1775 і 20.10.1783 селянам, відпущеним поміщиками на волю, заборонялося знову записуватися за іншими володарями (навіть
за власним бажанням самих селян) і тим самим повертатися в стан кріпаків. За указом 07.10.1792 кріпаки того чи іншого помістя
стали вважатися його невід’ємною частиною [170, с. 524-525, 556].
184 Після смерті Катерини ІІ цю програму згорнули.
185 У майбутньому ці земельні наділи так подробилися, що на другу половину ХIХ століття за суттєвою частиною спадкоємців
залишались самі лише городи. Такі родини змушені були жити з промислів і наймитства, або подаватись на шахти Луганщини і
Донбасу. У той самий час уряд заохочував безземельних селян до переселення на вільні землі Херсонщини, Катеринославщини і
Ставропілля.  Цим  скористались  не  тільки  зубожілі,  а  й  заможні  однодворці,  які  на  своїй  бітьківщині  не  мали  можливості
“розгорнутися” повною мірою через тісноту сусідських клаптикових господарств.

57
Використання матеріалів можливо тільки за посиланням на сайт www.cossackdom.com

www.cossackdom.com


co
ss
ac
kd
om
.co
m

службы в звание сие вступили, Повелеваем: оставаться навсегда в сём состоянии” [75, № 18 628]. 05.05.1800
усі  однодворці,  котрі  дослужились  до обер-офіцерських чинів  (з  відставних  ландміліціонерів  і  тих,  хто ще
служив в Українській гарнізонній дивізії) 186 були виключені із однодворницького окладу [76, № 19 413; 199, с.
571]. Іменним указом імператора Олександра І від 05.05.1801 однодворцям було надано право відшукувати в
губернських архівах фамільні документи187 і клопотатися про поновлення втраченого предками дворянського
звання. Дворянство мало надаватися не спадкове, а особисте188, і лише тим однодворцям, хто міг довести права
“древнего”,  а  не  служилого  дворянства.  При  цьому  однодворці,  яким  вдавалося  довести  свое  право  на
дворянство так само, як і виключені із однодворницького окладу обер-офіцери, втрачали своїх селян; ті мали
залишатися в однодворницькому окладі [76, № 19 856]. При розгляді справ шукачів дворянства виявилось, що в
минулому суттєва частина їх предків версталась в однодворці через небажання відбувати службу в регулярному
війську.  Відтак,  починаючи  з  грудня  1804  року,  Сенат,  Герольдія  і  Дворянське  депутатське  зібрання  мали
розглядати такі справи щонайприскіпливіше, і не допускати того, щоб у дворянський стан потрапляли нащадки,
чиї предки втратили дворянство “за вины и отбывательство от службы” [77, № 21 560]. У грудні 1816 року
Сенат за поданням Державної ради постановив, що при поновленні однодворців у дворянських правах одних
лише доказів перебування предків у дворянському стані недостатньо і однодворці мають досягати дворянства
через військову службу. Відтоді однодворці, надавши незаперечні докази свого дворянського походження, мали
право вступати на військову службу в унтер-офіцерському чині і отримувати перший обер-офіцерський чин
(прапорщика або корнета) через шість років. Це положення діяло до кінця царювання імператора Миколи І189

[78, № 26 579]. На середину ХІХ століття однодворців у Росії налічувалось близько 1,2 млн. душ. З 1866 року в
усіх офіційних документах їх почали іменувати четвертними селянами190 [94, с.141-147].

Наостанок слід підкреслити, що фактором, який обумовив неувагу верховної влади і уряду до Української
ландміліції  після  російсько-турецької війни 1735 – 1739 років було  значне віддалення Української  лінії  від
нового  кордону.  Тимчасовий розпуск  більшої  частини корпусу  призвів  до  повного  його занепаду.  Проекти
Нової Української лінії (Штокмана, Любераса, Циклера, Муравйова), складені в 40-х роках XVIII століття, не
були реалізовані через брак урядових коштів. Альтернативою Новій Українській лінії стали військові поселення
легкокінних формувань. Перетворення худокінного Українського ландміліцького корпусу на польову піхотну
дивізію  у  військовому  відношенні  мало  позитивні  наслідки.  Час  вимагав  від  Росії  вже  не  оборони  своїх
південних кордонів, а наступу на Османську імперію з метою остаточного підкорення Кримського ханства. Тож
російський уряд відмовився від кордонної стратегії. Зведена у 1770 році Дніпровська лінія вже являла собою
плацдарм для кидка на Кримський півострів. Упродовж 1770 – 1775 років усі постійні ландміліцькі формування
в  імперії  були  скасовані.  Після  ліквідації  ландміліції,  однодворців  остаточно  було  зрівняно  з  державними
селянами.  Це  означало  те,  що  вони  мають  утворити  “душевые  общины”  для  утримання  десяти  піхотних
польових  полків191 і  гарнізонних  частин  старої  Української  дивізії.  При  цьому  уряд  провів  перерозподіл
однодворницьких земель, внаслідок якого відбулась зрівнялівка в економічному і соціальному планах; крупні
володарі втратили своїх селян і “лишние земли”. Утім, усі стародавні пільги за однодворцями зберігались. Тим
самим з боку  уряду  по  відношенню до однодворців  було  дотримано ключові  принципи соціально-правової
справедливості (в розумінні тієї епохи). Однодворці залишались найбільш привілейованою групою у тяглому
стані,  мали права на зарахування до нижчої чиновницької  верстви,  а також можливість повертати втрачене
предками дворянське достоїнство.

186 Головним чином прапорщики і підпоручики.
187 Укази про жалування предків по батьківській лінії помістями і вотчинами, свідоцтва про верстання їх на дворянську службу із
зазначенням, яким чином вони вибули із лав дворянства.
188 Особисте дворянство було аналогічним колишньому безпомісному. Землею і селянами такі дворяни не наділялися. З 1722 року
по Табелі про ранги особисте дворянство надавалось особам, хто вислужив на військовій службі 1-й клас (прапорщика, корнета,
мічмана)  і  передбачало  нагородження  тільки  чином.  На  цивільній  службі  особисте  дворянство  надавалось  з  8-го  класу,  але
однодворців цивільна служба не зачіпала. Особистий дворянин звільнявся від подушної податі і рекрутчини, міг купувати землю і
селян. Діти особистих дворян до запровадження класу почесних громадян (1835) мали повертатися в податний стан.
189 З 1856 року особисте дворянство надавалось з ІХ класу (штабс-капітан, штабс-ротмістр), а спадкове дворянство – з VI класу
(полковник).  Після  запровадження  у  1874  році  загальної  воїнської  повинності  однодворцям,  котрі  мали  підтвердження  свого
благородного походження від губернських дворянських зібрань, було надано право отримувати перший офіцерський чин шляхом
вступу на строкову службу у якості “вольноопределяющихся” на підставах, встановлених для цієї категорії військовослужбовців.
190 Це найменування вивели із старої назви міри земельних наділів однодворців – четверті (четі).
191 Колишні українські ландміліцькі. Щоправда від ландміліції на той момент залишились лише назви полків.
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ВИСНОВКИ
Стан і форма діяльності Української ландміліції упродовж усього її існування визначалися завданнями, які у

той чи інший історичний момент поставали перед Російською державою.  У зв’язку  з  існуванням постійної
загрози грабіжницьких нападів з боку Криму, відчувалась необхідність у допоміжному війську поселенського
типу, сформованого із населення степових окраїн.

Створення такого війська у 1713 році  із однодворців та людей старих служб Бєлгородської і Воронезької
губерній не мало помітних наслідків, так як загроза зовнішньої агресії швидко минула. У 1723 році, у зв’язку із
насуванням нової небезпеки для південних окраїн, із однодворців Бєлгородської і Воронезької губерній було
сформовано ландміліцію Київської губернії (офіційно це військо іменуватиметься Українською ландміліцією
лише з осені 1730 року).

При цьому невірно було б стверджувати, що з появою кінної ландміліції ситуація на південному кордоні
помітно покращилась.  У перші роки свого існування (1724 – 1729)  це військове формування являло  собою
ополчення,  яким  лишень  могли  прикрити  ту  чи  іншу  проблемну  ділянку  оперативної  лінії.  Щоправда  за
рахунок ландміліцьких полків вдалося дещо зменшити навантаження на задіяні в обороні південного кордону
регуляні війська. Також зменшувалась податна повинність на населення центральних губерній Росії. У свою
чергу  видатки  держави  на  ландміліцію  були  незначними,  бо  служба  ландміліціонера  у  значній  мірі
забезпечувалась його помісним (колишнім батьківським) земельним пожалуванням.

Упродовж  1731  –  1732  років  за  рахунок  однодворців  Бєлгородської  і  Воронезької  губерній  Українська
ландміліція збільшилась до 20 полків, які у 1736 році почали іменувати Укранським ландміліцьким  корпусом.
Зрозуміло,  що  перейменування  Української  ландміліції  в  Український  ландміліцький  корпус  лише
виокремлювало це військо посеред інших подібних формувань (20 полків це вже ціла армія). При всьому цьому
Український ландміліцький корпус ніколи не виступав у повному складі як окреме військове з’єднання.

Збільшення полків Української ландміліції відбувалось паралельно із будівництвом Української укріпленої
лінії,  що  слід  пов’язувати  з  підготовкою Російської  держави  до  війни  з  Османською імперією за  вихід  до
Чорного моря. Українська укріплена лінія була необхідна російському командуванню не стільки для захисту
південних лівобережних і слобідських козацьких полків,  скільки для прикриття тилових баз, суднобудівних
верфей  та  утворення  плацдарму  для  розгортання  бойових  дій  діючої  армії  проти  Кримського  ханства.  За
задумом  вищого  командування,  Українська  лінія  мала  стати  передовим  заслоном,  який  би  дозволяв
зосереджувати у центрі  фронту мобільні військові  групи для підкріплення відкритих флангів.  Проте лінійні
фортеці,  через  свою  маломірність  і  віддаленість  від  основних  баз,  не  годились  для  влаштування  в  них
армійських магазинів (складів).

Пік діяльності Українського ландміліцького корпусу припав на період турецької війни 1735 – 1739 років.
Занепад  корпусу  у  післявоєнний  період  можна  пояснити  як  неувагою  до  нього  вищих  військових  установ
імперії, так і формою організації служби на віддаленій від нового кордону ділянці. У той же час рішення уряду
щодо  забезпечення  двадцяти  українських  ландміліцьких  полків  за  рахунок  самих  лише  однодворців
Бєлгородської і Воронезької губерній було не продуманим і в економічному плані авантюрним. Врешті решт це
призвело  до  повного  розорення  тяглого  населення  південноросійських  провінцій,  яке  надалі  не  могло
утримувати  корпус.  Саме  через  це  після  війни  доведеться  частину  корпусу  скоротити.  Скорочення  і
переформування українських ландміліцьких полків в окрему польову дивізію на початку турецької війни 1768 –
1774 років було цілком закономірним, оскільки час вимагав від Росії не оборони своїх південних кордонів, а
наступу на Османську імперію з метою остаточного підкорення Кримського ханства.

У справі залюднення лінійних земель російський уряд фактично потерпів фіаско. Про широку колонізацію
однодворцями прикордонних земель  (що з одного боку належали лівобережним і слобідським козакам,  а  з
іншого – запорожцям) не могло бути й мови. Третину приписаних до Лінії людей (Борисоглібський, Лівенський
і Рязький полки) взагалі не вдалося наділити землею через непоступливість гетьманської адміністрації.  Та й
однодворці мали достатньо землі у себе на батьківщині і з власної волі не хотіли залишати своїх насиджених
місць, родинних і торгових зв’язків. Ландміліцьку службу однодворці відбували примусово (потрапляли на неї
за жеребом). Лінійні поселенці змогли освоїти лише ті наділи, які їм відрізали ще на самому початку поселення.
Вільних земель на нових місцях було обмаль.

Що ж до лінійних фортець, то у багатьох випадках вони розташовувались на відкритих місцях, непридатних
до  заснування  великих  поселень,  перш за  все,  через  брак  води.  Після  втрати  Українською  лінією  статусу
військового  об’єкта  (1784) однодворницьке  населення  залишилось  лише у слободах,  приписаних  раніше до
Новоросійської  губернії.  Таким чином,  фортеці  Української  лінії  не  зіграли  у  колонізації  південного  краю
помітної ролі, як, наприклад, фортеці Бєлгородської черти. На “Бєлгородській Украйні” фортеці розрослись у
великі міста, а на Українській лінії більшість їх залишилися пустими і лише біля деяких залишились невеликі
села.  За  виключенням  Більовської  фортеці  (нині  м.  Красноград Харківської  області),  від  лінійних  фортець
збереглись на згадку нащадкам самі лише вали (див. додатки XI, XII).

Та попри усі негаразди епохи однодворці зробили вагомий внесок у справу захисту південних окраїн імперії
від  татарських  набігів,  а  Українська  укріплена  лінія  і  Український  ландміліцький  корпус  були
найграндіознішими із реалізованих урядових проектів щодо російської колонізації степової України.
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ДОДАТКИ

Додаток I

ПРИМЕРНАЯ ТАБЕЛЬ, УТВЕРЖДЁННАЯ СЕНАТОМ

О содержании Украинских полков
от 22 генваря 1731 году

ПОЛК РЕГУЛЯРНЫЙ КОННЫЙ
Чинов Людей Жалованья

Полковник 1 200
Подполковник 1 120
Майор 1 100
Капитанов 10 60
Поручиков 10 40
Прапорщиков 10 27
Квартирмейстер 1 40
Адъютант 1 40
Комиcсар 1 40
Аудитор 1 27
Лекарь 1 80
Полковой писарь 1 27
Вахмистров 10 7
Каптенармусов 10 7
Подпрапорщиков 10 7
Капралов 40 6.50
Ротных писарей 10 6
Барабанщиков 20 6
Рядовых 920 6
Всего на полк 1059 8114
На  лошадей  унтер-офицерам  и  рядовым  по  1
руб. в год

Всего 1020 руб.

На ружьё и амуницию Всего 2142 руб.
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ПОЛК  НЕРЕГУЛЯРНЫЙ  КОННЫЙ
содержать велено до указа прежних два

Полковник 1 200
Капитанов 10 60
Хорунжих 10 27
Рядовых 1020 6
Всего на полк 1041 7190
На  лошадей  унтер-офицерам  и  рядовым  по  1
руб. в год

1020 руб.

На ружьё и амуницию 2142 руб.
ПОЛК РЕГУЛЯРНЫЙ ПЕХОТНЫЙ

Чинов Людей Жалованья
Полковник 1 200
Подполковник 1 120
Майор 1 100
Капитанов 8 60
Поручиков 8 40
Прапорщиков 8 27
Квартирмейстер 1 40
Комиcсар 1 40
Аудитор 1 27
Лекарь 1 80
Полковой писарь 1 27
Сержантов 8 7
Каптенармусов 8 7
Подпрапорщиков 8 7
Капралов 48 6.50
Ротных писарей 8 6
Барабанщиков 16 6
Рядовых 1152 6
Всего на полк 1280 9186
На ружьё и амуницию 2142 руб.

Полное собрание законов Российской империи с 1649 года. – СПб., 1830. – Т. XLIII. – Ч. І. – С. 54.
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Додаток II

Реконструкція автора за матеріалами Ф. Ласковського.

                                                                                      Додаток III

Реконструкція автора за матеріалами Ф. Ласковського.

                                                                         Додаток IV

Реконструкція автора за матеріалами Ф. Ласковського.

                                                                              Додаток V
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за матеріалами Ф. Ласковського.

Додаток VI

Лінійні блокгаузи

Копія з малюнку Ф. Ласковського у вик. Д. Шпитальова.

Додаток VII

Принадлежащий к указу 19 матра 1736 года штат ландмилицкому полку, к коему для соображения
присоединена отменённая оным указом прежняя табель 1734 года

Ландмилицкий конный полк По табели 1734 года Штат от 19 марта 1736 года
Чинов Людей Жалованья Людей Жалованья

Полковник 1 200 1 400
Подполковник 1 120 1 240
Премьер-майор 1 100 1 200
Секунд-майор 1 120
Капитанов 10 60 10 120
Поручиков 10 40 10 80
Прапорщиков 10 27 10 56
Квартирмейстер 1 40 1 80
Адьютант 1 40 1 80
Комиссар 1 40 1 56
Аудитор 1 27 1 56
Лекарь 1 120 1 144
Поп 1 27 1 27
Полковой писарь 1 27 1 33
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Полковой барабанщик 1 6
Комиссариатский подьячий 1 6
Трубачей 2 6
Литаврщиков 1 6
Гобоистов 7 6
Профосов 2 6
Вахмистров (сержантов в
пехоте)

10 7 10 7

Ротных квартирмейстеров 10 7
Каптенармусов 10 7 10 7
Подпрапорщиков 10 7 10 7
Капралов 40 6.50 40 6
Ротных писарей 10 6 10 6
Барабанщиков 20 6 20 6
Цирюльников 10 6
Рядовых 920 6 880 6
Слесарей 5 6
Кузнецов 10 6
Седёльщиков 2 6
Коновалов 5 6
Всего в полку 1060 8181 1077  12 754

Полное собрание законов Российской империи с 1649 года. – СПб., 1830. – Т. XLIII. – Ч. І. – С. 217-219 до №
6925.
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Додаток VIII

АРМІЙСЬКІ ЧИНИ
ГРОШОВІ ОКЛАДИ

польовий
драгунський

полк

ландміл.
кінний
полк

гарнізонний
драгунський

полк
Полковник 600 400 200
Підполковник 360 240 120
Прем’єр-майор 300 200 100
Секунд-майор,
капітан, ротмістр

180 120 60

Поручик 120 80 40
Прапорщик, корнет 84 56 27
Сержант, вахмістр 15,27 7 12
Капрал, рядовий 12,87 6 9, 12

Собрание документов и материалов, извлечённых из военных архивов Главного штаба / Приложение к первому
тому исторической монографии А. Байова // Русская армия в царствование Анны Иоанновны. Война России с

Турцией 1736 – 1739 годов. Первые три года войны. – СПб., 1906. – С. 30-31.
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Додаток IX

Герби українських ландміліцьких полків (1765)

Малюнок фототипографії А. Вільборга. – СПб., 1899.
                                                                     Додаток X

Погони піхотних полків
Української окремої дивізії (1763 – 1770).
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Малюнок фототипографії А. Вільборга. – СПб., 1899.

Додаток XI

Фортеця Св. Параскеви. Сучасний вигляд.

Аерофотознімок Д. Следюка.
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Додаток XII

Фортеця Св. Олексія. Сучасний вигляд.

Аерофотознімок Д. Следюка.
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