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олександр лазаревський

люди старої малоросії (милорадовичі)
Три брати Милорадовичі вийшли в Малоросію з Сербії близь-

ко 1713 р.: Олександр, Михайло та Гаврило. Трапилось це так: 
на початку 1711 р. Петро Великий, готуючись до війни з турка-
ми, шукав спритних агентів серед підневільних Туреччині слов’ян, 
задля підбурення їх проти мусульман. Одним з таких агентів 
погодився бути серб Михайло Милорадович. У відповідь на зго-
ду Милорадовича служити царю, Головкін, у листі від 3 березня 
1711 р., відповів, що цар, «довідавшись про майстерність і вірність 
Милорадовича у військових справах проти ворогів християнсько-
го імені й святого хреста, призначив його полковником християн-
ських військ», при цьому Милорадовичу було надіслано п’ятсот 
червонців, з обіцянкою, що, якщо йому вдасться «намовити хрис-
тиян до бою проти ворогів хреста Христового, то він отримає ви-
соку ласку та нагороду». Наприкінці 1712 р. Милорадович приїз-
див до Москви «від чорногорського народу» за платнею для війни 
з турками1, а наступного року, разом з братами, переїхав до Росії 
шукати обіцяної «ласки», оскільки, за його словами, у вій ні з тур-
ками він втратив усе своє майно.

У цей час Петро Великий почав уже вводити в Малоросії нові 
порядки, прагнучи позбавити гетьманську владу колишнього зна-
чення й тим самим зробити гетьманщину на майбутнє безпечною. 
З цією метою цар намагався полковничі чини заміщувати людь-
ми за своїм особистим вибором, на вірну службу яких він міг би 
розраховувати більше, ніж на службу людей місцевих, які одер-
жували посади від гетьмана. Побачивши у Милорадовичі люди-
ну здібну, цар вирішив дати йому полковничий чин у Малоросії, 
сподіваючись, що бездомний виходець намагатиметься заслужи-
ти цю ласку. Хоча вільних полковничих чинів на той час і не було, 
проте тодішнього гадяцького полковника Чарниша легко можна 
було усунути за його насильства, на які давно вже скаржилися 
підлеглі. На заваді були лише родинні зв’язки Чарниша, одруже-
ного з падчеркою Скоропадського, якого царю не хотілося обра-
жати. Та коли помер генеральний суддя Туранський, цар наказав 
на його місце перевести Чарниша, а гадяцьке полковництво від-
дав Михайлові Милорадовичу.

Гадяцькі полчани, які раніше впродовж п’яти років потерпа-
ли від «нестерпних утисків» Чарниша, покірно прийняли  нового 
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полковника, хоча Чарниш спробував було через своїх агентів 
озброїти народ проти Милорадовича2. Проте невдовзі з’ясувалося, 
що новий полковник, не переймаючись улаштуванням «полко-
вих порядків», визначив собі виключною метою особисту нажи-
ву за рахунок полчан, задля чого не соромився жодних засобів. 
Зустрівши спочатку певну протидію своїм утискам з боку полко-
вої старшини, Милорадович спробував усунути останню від будь-
якої участі у керуванні полком, замінивши полкових урядників, 
де це було потрібно, своїми слугами, теж сербами. Відомий літо-
писець Григорій Грабянка, який на той час був гадяцьким полко-
вим суддею, писав гетьману, що «з призначенням Милорадовича 
усі слуги його в справи судові втручаються й самі суди судять, 
а до справжнього судді та іншої полкової старшини не дозволя-
ють звертатися; сільських урядників киями б’ють, у колодки за-
бивають і чини в них відбирають. Тепер усе місто наше у великому 
сум’ятті: полковничі слуги юрбою ходять з гостроколами по рин-
ку; хапають людей, знущаються над ними, кидають до в’язниць 
і тримають там, поки ті не відкупляться. А хто став було скаржи-
тися полковнику на свавілля його слуг, то тих Милорадович сам 
чубить на дворі й києм б’є немилосердно, примовляючи, що ба-
гатьом тут треба дати про себе знати».

Милорадович і справді дав знати про себе гадяцьким полчанам.
Через три роки після призначення його полковником гадяць-

кі полкові урядники писали Скоропадському:

«У щасливе рейментарство ясновельможності вашої у всіх 
полках старшина й народ, одужавши після шведської руї-
ни, дякують Богові, великому государеві та вельможності ва-
шій. Лише ми, гадяцькі полчани, нещасливі: ледве отямилися 
ми після спустошення домівок наших шведами, як затурбував 
нас полковник своїми штивностями; почав він відбирати собі 
міські та старшинські прибутки, через що спустіли в полку ра-
туші, а потім віддав владу над полком і судове управління слу-
гам своїм; а ті чинять у полку великі лиха: козаків змушують 
виконувати найнижчі роботи, позаганяли до смерті коней їхніх, 
шукаючи наживи; б’ють людей по дорогах та грабують по яр-
марках. І ось четвертий рік чекаємо ми звільнення від цього 
ярма! — Тепер ми, полкові урядники, лише носимо титули, 
а насправді не маємо жодної сили, оскільки полковник, скасу-
вавши спільні для козаків і селян ратушні суди, зробив суди-
лищем свій полковничий дім, де й учиняє всілякі суди разом 
зі своїми слугами, оминаючи нас, старшину, щоб ми не зава-
жали геть-чисто обдирати безневинних людей. І стало тепер 
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у нас так: що  слуга — то і суддя, а полкові осавули — слуги та ві-
зники, полковничий прикажчик — полковник наказний. І зни-
щуючи народ такими порядками, забороняють ще нам скар-
житися, кажучи, що ніхто вже не зможе нас боронити. А коли 
ми, побачивши нищення козацьких вольностей і тяжкі образи 
полчанам, наважилися було просити полковника, щоб пере-
став він знущатися над козаками й не дозволяв дружині своїй 
і сину втручатися в полкові справи, називати старшину пол-
кову і сотників собаками, а старшинських дружин “нецнота-
ми”, то на прохання наше отримали таку відповідь: “дам, каже, 
фіскалам-старшині по триста київ, і як відіб’ю шкіру від кіс-
ток, то тоді скажу їхати до государя зі скаргою”! — Отримавши 
таку “сурову” відповідь і втративши вже будь-яку надію на по-
кращення нашого гіркого становища, наважились ми просити 
вашу ясновельможність визволити нас від такого тяжкого ярма 
або дозволити подати скарги царській величності, бо не віда-
ємо, що й чинити нам далі. Частина полкової старшини вже 
тепер покинула полкове місто, не насмілюючись залишати-
ся в домах, де доводилося замикатися й по два місяці сидіти 
без світла, бачачи його тільки через вікно. Змилосердься, ясно-
вельможний пане, й не дай від такої ворожої завзятості нашого 
полковника вкрай нам зубожіти»3.

Прохання це залишилося без будь-яких наслідків, оскільки 
гетьман не мав влади судити призначеного царем полковника.

Проте Милорадович, довідавшись про цю скаргу, вирі-
шив ужити заходів, щоб міцніше утвердитися на місці, і поїхав 
до Москви просити на свій чин царську грамоту. Розуміючи, 
що гетьман може отриману скаргу подати царю, Милорадович за-
багнув заручитися свідченням місцевого духівництва, в якому му-
сили б спростувати звинувачення полкової старшини, засвідчив-
ши натомість гідність свого полковника. Для цього Милорадович 
сам уклав «лист-подяку» про те, що гадяцькі полчани повністю за-
доволені своїм полковником і «складають подяку найсвітлішому 
монарху, що надіслав такого моторного й відважного “кавалера”4, 
доброчинного, приступного й до всіх прихильного полковника». 
Лист цей Милорадович спершу надіслав до сотенних своїх міс-
течок — в Зеньків і Опішню, до тамтешніх протопопів, пропо-
нуючи, щоб вони, разом з іншим духівництвом, підписали того 
листа, при цьому запевняв їх, що такий точно лист вже підпи-
саний гадяцьким протопопом й усіма сотниками. Отримавши 
листа з підписами зеньковських й опішнянських священиків, 
Милорадович став вимагати підписи й від сотників, й багато з них 
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підписалися. Однак гадяцький протопіп не лише сам відмовився 
підписувати «лист-подяку», але й священикам своїм заборонив. 
З останніми Милорадович розправився сам, змусивши їх — по-
боями та грабунком майна — підписатися на «листі», а на вищого 
поскаржився київському архієрею і «призвів протопопа під за-
борону, щоб від Богоявлення навіть до Вознесіння не священоді-
яв, оскільки при хресному цілуванні не виконав волі полковни-
ка». Здобувши нарешті бажаний «лист-подяку», Милорадович 
вирушив з ним до Москви й виклопотав там царську грамоту, 
яка підтверджувала за ним гадяцьке полковництво5. Так сучасник 
Милорадовича передає подробиці отримання ним грамоти, дода-
ючи, що Милорадович, повернувшись із цією грамотою до Гадяча, 
почав ще більше гнати тих, хто не схотів підписатися на тому лис-
ті. Сам Милорадович розповідав одному зі своїх сотників, що крім 
грамоти він просив у графа Головкіна ще й грошової винагороди 
за свої втрати в турецькій війні, але канцлер відповідав: «Маєш 
тепер гадяцький полк — от на ньому й наживайся собі!»

Убезпечивши себе царською грамотою, Милорадович «учи-
нив себе в полку самовладником, наче в своїй вотчині», нічо-
го вже не соромлячись у своїх переслідуваннях тієї старшини, 
яка не хотіла вповні підкорятися його сваволі. Ось один з ви-
падків, як Милорадович безпричинно ображав своїх сотників, 
про що розповів Самовидець:

«Під час теперішнього походу до Царицина полков-
ник, на очах у всього війська, побив полкового сотника Івана 
Пиратинського, поважну й усіма шановану літню людину тіль-
ки за те, що хірт сотника на полюванні перегнав полковничих 
собак і схопив зайця. Впольованого зайця сотник хотів був 
піднести полковнику, та тільки-но підійшов до нього, як той, 
не давши йому й слова промовити, вдарив сотника олив’яною 
фляжкою по спині, а тоді став його бити кулаками по голові. 
Сотник звернувся був до присутньої при цьому випадку стар-
шини з проханням написати протест, але Милорадович закри-
чав: «писали ви вже чолобитну гетьману, так я ту чолобитну 
вжив, як сам знав (що соромно й поясняти), — те саме буде 
й з новою вашою скаргою!..»6.

Переконаний, либонь, цим доводом, Пиратинський жодної 
скарги не подавав.

Позбавивши полкову старшину будь-якого значення, Мило-
радович почав розпоряджатися козаками як своїми «підданими», 
примушуючи їх нести особисто для себе службу. Так, козаки пол-
кової сотні скаржилися, що
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«зганяють їх потижнево стерегти полковничий двір, чого 
до того ніколи не було, й примушують при цьому палити гру-
би, дрова рубати, коней поїти, воду носити. Козачих удовиць 
також зганяють до полковника для всілякої роботи: білизну 
прати, посуд на кухні чистити, хати білити й усілякі справи, 
що накажуть, робити, нарівні з найманими робітницями»7.

Прибувши до гадяцького полку злидарем, Милорадович го-
ловною своєю метою мав наживу. Полковничі посади задля цього 
були найвигідніші місця, оскільки полковник завжди отримував 
великі прибутки від одного полкового суду, головуючи в якому, 
на власний розсуд визначав розмір «судових накладів», які стягу-
вались із засуджених за кримінальні справи. Зазвичай бувало так, 
що за кожний більш чи менш тяжкий злочин (розбій, крадіжку, 
перелюб) підсудний віддавав суддям усю свою худобу, а нерід-
ко поступався й земельним майном. Полковник ділив «наклади» 
між полковими урядниками, залишаючи собі левову частину. 
Крім того, полковник міг купити у своїх полчан земельні ділянки 
за низькими цінами, заборонивши біднякам продавати їх іншим 
особам окрім нього. Втім, інші полковники при цьому намагали-
ся по можливості хоча б зовні надавати цим покупкам законної 
форми. Проте Милорадович навіть і цього не робив: оточивши 
себе слугами, вивезеними з Сербії, він відкрито чинив насильства 
над своїми полчанами, нічого не соромлячись. Та основною по-
мічницею Милорадовича в цих насильствах була дружина його, 
Уляна Степанівна, енергійна особистість якої різко виділяється 
з-посеред сучасних їй «паній».

Милорадович вийшов із Сербії удівцем, маючи одного сина, 
Степана. Через рік після отримання полковництва він взяв 
за дружину дочку генерального осавула Степана Бутовича. Крім 
того, шлюбу передували близькі стосунки між молодими, на-
слідком яких було те, що вже на п’ятому місяці шлюбу Уляна 
Степанівна народила Милорадовичу сина Миколу. Незважаючи 
на такий початок зближення, Милорадович знайшов у своїй 
другій дружині щиру помічницю в клопотах з улаштування 
доб робуту.

Уляна Степанівна була жінкою видатної енергії, що вся була 
спрямована виключно на користолюбство, задля задоволення яко-
го вона так само, як і чоловік, не добирала способів. Піклуючись 
про примноження свого достатку, Уляна Степанівна порядкувала 
у полку, як господиня. На полкові справи вона мала такий вплив, 
що гадяцька старшина просила гетьмана, щоб
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«пані полковниця в справи полкові не втручалася, старши-
ну не ганьбила, судів не чинила, декретів, писаних старшиною, 
не знищувала, указів би своїх по полку не розсилала й дружин 
їхніх не ганьбила»8.

Одержавши від батька у посаг слобідку Бутівку (поблизу 
Городні у Чернігівській губернії), Уляна Степанівна сама в ній гос-
подарювала з Гадяча, за 300 верст, письмово наставляючи тамтеш-
нього старосту у веденні господарства й не оминаючи при цьому 
жодної дрібниці. Збережені її листи до бутівського старости доб-
ре змальовують дієву полковницю. Наприклад, в одному з них 
полковниця пише:

«Семене, слуга наш, пишеш ти, що городяни дуже гноблять 
наших бутівських людей у їхніх полях9, тому твердо тобі нака-
зуємо не поступатися городянам і по можливості відбиватися 
від них. Якщо трапиться, що наші люди побачать на своїх полях 
городян, наказуємо грабувати в них коні та воли; і взагалі, роби 
при цьому так: якщо городяни відберуть у бутівців десять ко-
ней — ти відбери в них двадцять! Та справляйся в господарстві 
дбайливіше: дивись за хоромами, перекрий стайню та комору, 
щоб дах не протікав. Чувати тут, що свиней у тебе зовсім мало 
й це, звичайно, через твою недбайливість: як приженуть сви-
ней з поля, то ви зганяєте всіх в одну купу, й при цьому свині 
їдять поросят. Ти повинен дивитися, щоб цього не було. Якщо 
поганий свинар трапився, то накажи війту, щоб найняв добро-
го, за ціну, яку й люди платять».

Будучи такою дбайливою господинею, Уляна Степанівна вима-
гала від слуг беззаперечного виконання своїх наказів і за найменшу 
провину карала їх інколи з жахливою люттю. Один з її під  даних, 
селянин із с. Малих Будищ Андрій Пугач, скаржився в 1733 р. то-
дішньому гадяцькому полковнику Грабянці, що

«через свої злидні та удівство змушений був віддати свою 
малолітню дочку Єфросинію колишній полковниці Уляні 
на утримання та в службу, де дочка його й жила років сім-
надцять, без будь-якої платні займаючись тканням килимів. 
Трапилось, що цього року, влітку, за відсутності Уляни в домі, 
дочка прийшла до батька на гостину; однак не пройшло 
й трьох днів, як прибігли за нею слуги Милорадовички й узяли 
її до Гадяча. Й щойно привезли дочку в Гадяч, — продовжує 
Пугач, — Милорадовичка зразу наказала, поклавши дочку 
його на підлозі, тим слугам бити її канчуками спочатку по спи-
ні й животу, а потім, розсунувши їй ноги, й по іншим частинам, 
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сама ж Милорадовичка черевиками очі їй видавила й зуби по-
вибивала… Від такого нелюдського катування скалічена дочка 
його померла на третій день. І хоча гадяцький намісник і забо-
роняв священику ховати Єфросинію, поки не оглянуть її цивіль-
ні служби, але той священик, підкуплений Милорадовичкою, 
закатовану Єфросинію поховав…»10.

З такою дружиною Милорадович успішно влаштовував свій 
добробут.

«До рангу» гадяцького полковника належали два містечка — 
Комишня й Рашавка, які при Мазепі були приєднані до «гадяць-
кого замку» (що належав «на булаву» гетьманів), а потім зно-
ву повернені гадяцьким полковникам при Чарниші, який був 
ріднею зі Скоропадським. Селяни цих містечок і були віддані 
Милорадовичу «на послух».

Мешканці Комишні та Рашавки, переважно ремісникую-
чи, вирізнялися своєю заможністю; але вже Чарниш нак лав був 
на них руку, збільшивши розмір колишніх відбутків, а Милора до-
вич, окрім того, привів «на послух» і козаків, що мешкали в його 
рангових маєтках, хоча ті завжди були звільнені від «підданських 
відбутків», виконуючи лише військову повинність.

Комишанські козаки скаржилися гетьману, що Милорадович

«ліси їхні рубає й спустошує самовільно, і ту деревину 
для своїх будівель використовує, а їх змушує косити сіно, орати, 
жати, молотити, й усі ці роботи відбувають вони полковнику, 
нарівно з посполитами».

Посполити комишанські зазнавали, певна річ, ще більшої 
шкоди:

«вони були змучені щоденною панщиною, а на своє госпо-
дарство не лишалося часу».

«Щорічно ми даємо, — писали комишанці, — осінщину: від 
вола і коня по 12 шагів і по четверяку вівса; силком примушують 
нас купувати панський сир, по 50 золотих (20 к. ас.) за діжку, ікру 
по пів талера за 10 фунтів, ягоди горілчані по гривні за відро».

Те саме було й у рашавчан; але оскільки ці були переважно 
ремісники, то Милорадович брав із них повинності натурою — 
кожухами, чоботами й іншими їхніми виробами.

Ще в Сербії Милорадович крамарював11; там він, напевно, 
й набув того досвіду, який так легко й вигідно було йому застосо-
вувати у гадяцькому полковництві. Його син Степан розповідає 
про торгові справи батька в Гадячі, де з жовтня 1715 р. і до 1719 р.
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«в усьому гадяцькому полку по шинках продавали лише 
горілку його батька; при цьому кожна бочка коштувала 20 руб-
лів і більше, а купувалась у глухівського війта по 12 рублів, 
а в інших і дешевше; що батько також брав підряди постача-
ти горілку в Москву, по кілька тисяч відер; що в 1724 р., коли 
батько був призначений командиром малоросійського загону, 
який послали в сулацький похід, він узяв з собою 57 бочок го-
рілки й продавав там бочку по 140 рублів, а крім того возив 
туди ж на продаж тютюн, сало й масло. У 1725 р. туди ж було 
направлено 30 бочок горілки, яку продали по такій же ціні. 
Торгував батько й волами, яких щороку до самої смерті відправ-
ляв до Шльонська (в Сілезії) та Петербурга партіями по п’ять 
і по шість сотень волів»12.

Торговельні обіги в таких розмірах для того часу були дуже ве-
ликими, при цьому Милорадович мав ще більший зиск, оскільки 
весь механізм цих обігів він проводив завдяки дармовій праці своїх 
полчан. Надсилаючи до Сулаку горілку, Милорадович наказував 
за вторговані гроші купляти там місцевий крам — шовки, сап’ян 
і под., що потім силою роздавав своїм полчанам для продажу 
на роздріб. При цьому він призначав товарам ціну, вищу за вар-
тість, і продавець хоч-не-хоч мав платити за розпроданий товар 
ціну, призначену полковником. Для продажу цих товарів на роз-
дріб Милорадович вибирав зі своїх селян людей заможних, які б, 
про всяк випадок, змогли відповісти перед ним і своїм майном.

Наведемо кілька свідчень тих селян, яким Милорадович до-
ручав розпродаж своїх товарів.

Григорій Моринець розповідає, що Милорадович доручав 
йому не раз продавати шовк, ціну якого визначав по десять зо-
лотих за фунт, а він, Моринець, не міг збути його й по два талери 
за фунт13; за сап’ян призначав ціну по 5 рублів за бунт, а продавав 
Моринець по сім коп (3 р. 50 к.) за бунт; ціна рису призначена була 
по рублю за камінь (50 фунт.), а проданий був по талеру за ка-
мінь. А крім того, їздив він, Моринець, за наказом Милорадовича, 
до Криму за вином на своїх конях і на своїх же харчах; відсилав 
його також у «Шльонську дорогу» два рази, й гнав туди по 200 би-
ків, теж на своїх харчах і своїми кіньми, на що витратив 34 р. 73 к.

Андрій Тур каже, що Милорадович примушував його роз-
продавати свої товари, причому призначав їм ціни вищі за їх вар-
тість: шовк був відданий полковником по 1 р. 80 к. за фунт, а про-
даний по 1 р.; за бунт сап’яну призначено було 5 р., а проданий 
був по 3 р. 50 к.; «китаю два тюки» — по 10 р., а проданий по 7 р. 
Відсилав полковник Тура й до Криму — продавати там його 
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масло ; а купував він у Криму вино; але на дорожні витрати пол-
ковник грошей не давав.

Семен Кириченко, козак з м. Комишня, батька якого Мило-
радович повернув до посполитів, так само розпродавав полков-
ничі товари, причому доводилося полковнику виплачувати зна-
чно більше, ніж вдавалося вторгувати від продажу. Кириченко 
возив до Царицина й до Криму горілку й масло на своїх підводах 
і не отримував від полковника за те ніякої плати. 

В такий спосіб наживався Милорадович за рахунок своїх се-
лян, які до того ж сплачували йому чинш і відбували збільшену 
панщину.

Земельні свої багатства Милорадович надбав і примножив 
за рахунок козаків, у яких безкарно віднімав угіддя. Прикладом 
того, які насильства дозволяв собі при цьому Милорадович, може 
служити історія з козаком Балясним. У 1720 р. Балясний відкрив, 
з дозволу гетьмана, селітровий завод поблизу м. Веприка й варив 
селітру два роки вільно. Готувався він варити селітру й на третій 
рік, як раптом отримав наказ від полковниці (Милорадович в цей 
час був у Москві) припинити варіння, оскільки вона сама думає 
влаштувати на тому місці, що належало Балясному, свою селітро-
варню. Балясний хотів був скаржитися до Малоросійської Колегії 
(це було в 1724 р.) але, пригадавши, як багато полковниця ска-
лічила людей, вирішив терпіти утиски заради здоров’я, а, знай-
шовши зручне місце біля с. Цепки, почав налаштовувати інший 
завод. Проте Уляна й тут не дозволила Балясному варити селітру, 
оголосивши, що право селітроваріння в гадяцькому полку має 
належати тільки полковнику. Балясний спробував був просити 
полковницю не заважати йому варити селітру під Цепками, від-
давши за це вже відібраний в нього веприцький завод, але дозво-
лу не отримав. Тоді, маючи в руках дозвіл гетьмана, підтвердже-
ний і Колегією, Балясний почав варити селітру на своєму новому 
заводі, не звертаючи уваги на заборону. Незабаром повернувся 
до Гадяча й сам Милорадович. Покликавши Балясного до себе, 
полковник запропонував йому або покинути селітроваріння 
під Цепками, або віддати йому, Милорадовичу, веприцький за-
вод, видавши відступний акт. Балясний погодився на останню 
умову й видав полковнику акт на веприцький завод, зазначивши, 
що віддає лише завод, без буртів. Відразу після того Балясний по-
мер, а Милорадович вирушив у Сулацький похід. Користуючись 
відсутністю полковника, Балясний-син поскаржився Вельямінову, 
описавши, як у батька його був відібраний веприцький завод, 
де селітроваріння дозволено було  Балясному-батькові самою 
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Колегією. У відповідь на скаргу Вельямінов спитав у гадяцького 
наказного полковника, чи варить Балясний селітру. Наказний 
Штишевський відповідав, що ані Балясний-батько не варив остан-
ні роки, ані син його не варить, 

«через те, що полковник своєю владою той завод зволів за-
йняти на свою особу».

Повернувшись з походу й дізнавшись про подану в Колегію 
скаргу, Милорадович викликав Балясного й наказав йому допов-
нити отриманий від батька акт на веприцький завод додатком 
про відступ від тамтешніх буртів. Балясний не погодився. Після 
того Милорадовичу довелося бути в м. Опішні, де жив Балясний. 
Причепившись, що той не виїхав йому назустріч, полковник

«наказав Баляснаго прикувати до гармати двома ланцюга-
ми в самий празник зішестя Св. Духа й тримати під таким суво-
рим караулом, що й для потреби людської відпускати не велів».

Відпустивши нарешті з гармати Балясного, Милорадович 
знову почав вимагати відступу веприцьких буртів; але Балясний 
не погоджувався. Прагнучи здобути бажаного відступу, полков-
ник наказав посадити Балясного «на найхирлявішого коня й гнав 
його поперед себе у свій хутір, за 30 верст від Опішні. А приїхав-
ши в хутір, тримав Баляснаго в індичнику два дні, під таємним ка-
раулом. Але Балясний все не погоджувався на відступ буртів. Тоді 
Милорадович відіслав непокірного полчанина до Гадяча, де Ба-
лясного знову прикували до гармати. У цей час Милорадович 
отримав наказ Малоросійської Колегії їхати в Глухів «для відпо-
віді проти чолобитників», і Балясного, з остороги, було звільнено.

До Глухова, однак, Милорадович не поїхав, відмовившись 
хворобами. Після повернення з Суляцького походу він справді 
почав хворіти й написав у цей час заповіт, за яким всі свої гадяць-
кі маєтки, міські двори, млини, хутори й різні землі заповідав 
дружині й сину Миколаю разом. Сину Степану Милорадович ні-
чого не залишав, тому що, як пояснювалось у заповіті, він йому 
«дістав маєтність своїми стараннями» й, крім того, вже виділив 
частину, коли Степан одружувався.

У вересні 1726 р. Михайло Милорадович помер. Маєтками 
померлого, на підставі духовного заповіту, почала володіти удо-
ва його разом з малолітнім сином. Старший син Милорадо-
ви ча Степан на той час жив у с. Позниках (поблизу Лохвиці), 
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яке за дружиною  отримав від свого тестя Михайла Гамалея і яке, 
завдяки піклуванням батька, затверджено було за ним також 
царською грамотою.

Вважаючи, що брат Микола, як незаконний син батька, не має 
права на відписану йому спадщину, Степан Милорадович звер-
нувся до генеральної канцелярії з проханням, щоб удова батька 
віддала йому частину батьківського спадку14. Уляна Степанівна 
поспішила помиритися з пасинком; мир уклали за посеред-
ництвом тодішнього Глухівського ділка Валькевича, і Степан 
Милорадович видав мачусі зобов’язання «про неподання нада-
лі чолобитних про батьківські маєтки». Пізніше Степан ствер-
джував, що цю розписку він видав «через свою чужинність, че-
рез незнання малоросійських прав та порядків», при чому й був 
ошуканий мачухою. Однак справа цим не закінчилася. Удова 
Милорадовича скоро вийшла заміж вдруге — за Петра Черниша, 
й продовжувала володіти маєтками Милорадовича більше два-
дцяти років, поки не з’явилися нові претенденти на ці маєтки 
в особі синів Степана Милорадовича.

За царювання Єлізавети Петрівни багато хто з синів малоро-
сійських панів розпочинали свою службу при дворі, йдучи туди 
камер-лакеями. Ці місця отримувалися, ймовірно, за посеред-
ництвом Олексія Разумовського, який не відмовляв у протекції 
своїм землякам. Камер-лакеєм при дворі почав свою службу 
й старший син Степана Милорадовича Петро. При дворі Петро 
Милорадович мав змогу отримати поради досвідчених людей 
стосовно можливостей розпочати нову справу щодо маєтків діда 
та його удови. Тямущі люди вважали, що можна узятися до спра-
ви про незаконне народження Миколи Милорадовича й на цій 
підставі відібрати в нього батьківські маєтки. Але оскільки пра-
во на цей позов належало живому ще старшому брату Миколи 
Степану, то  необхідно було, щоб він своє право на стягнення 
батьківського спадку передав синам, що й було зроблено, за-
вдяки відомому за Литовським Статутом «равликовому» акту. 
Заручившись цим актом, Петро Милорадович разом із братами 
у 1747 р. подав до сенату чолобитну, в якій пояснював, що дід їх-
ній, позивачів, у 1716 р., в останніх числах липня, з причини свого 
удівства, одружився в Малій Росії з дочкою генерального осавула 
Бутовича дівчиною Уляною, яка, живучи з їхнім дідом у законно-
му шлюбі, того ж року в грудні проти 6 числа, тобто на п’ятому, 
після свого заміжжя, місяці, народила незаконно в дівках ще нею 
прижитого сина Миколу, який зараз повнолітній і вважається 
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між бунчуковими товаришами й пишеться роду їхнього пріз-
вищем Милорадовичем; а оскільки про незаконне народження 
в їхної баби Уляни сина Миколи відомо майже у всій Малій Росії, 
і такі поза шлюбом народжені в число статечних родин не при-
ймаються, то позашлюбного сина Бутовичівни Миколу від спадку 
маєтків Михайла Милорадовича позивачі просили «відлучити». 
Прохаючи передати цю чолобитну для вирішення в генеральний 
суд, позивачі вимагали відлучити від участі у вирішенні справи 
осавула Валькевича, підскарбія Скоропадського, та судді Лисенка. 
Першого Милорадовичі усували тому, що він, вирішуючи спра-
ву писаря генерального суду Пиковця й бунчукового товариша 
Журавки, «виказав видиме шахрайство»; Скоропадського — тому 
що «він Валькевичу друг, і вони при вирішенні справ ніколи 
не сперечаються й без обопільної згоди нічого не роблять»; наре-
шті Лисенка — на тій підставі, що «він через свою щиросердність 
при вирішенні справ не сперечається, а погоджується з сентенці-
ями Валькевича й Скоропадського, про що сенату достатньо відо-
мо». На прохання Милорадовичів у сенаті було зважено, й спра-
ву було передано для вирішення в генеральний суд. Отримавши 
відпустку, Петро Милорадович приїхав до Глухова клопотати, 
щоб не було «тяганини», хоча сенат і звелів суду «вчинити по чо-
лобитній Милорадовичів рішення без найменшого зволікання».

Наприкінці січня 1748 р. з суду був надісланий канцелярист 
Дембовський «для розшуку відповідачки Бутовичівни». Проте 
розшукати Уляну Степанівну було нелегко; прочувши про чоло-
битну дітей пасинка, вона почала переїжджати з місця на місце 
й «їздила переважно вночі, а не вдень», тому Дембовський по-
вернувся до Глухова, не знайшовши відповідачки Милорадовичів. 
Суд надіслав іншого канцеляриста, Леонтовича, наказавши, 
«щоб він, де про неї почує, туди й їхав», щоб вручити наказ 
про позов до суду на 7 березня. Відповідачку було нарешті зна-
йдено в Прилуках, у будинку її племінника Якова Тарнавського, 
та вона виявилася хворою. Суд запропонував їй прислати замість 
себе повіреного; але Уляна Степанівна хотіла справу затягти… 
Петро Милорадович, зі свого боку, наполягав на скорішому вирі-
шенні справи, звертаючи увагу на те, що він «за несвоєчасне своє 
прибуття з відпустки до двору побоюється відповіді». Суд почав 
розгляд справи без участі відповідачки й допитав свідків про по-
зашлюбне народження Миколи. Декілька свідків підтвердили, 
що Михайло Милорадович одружився з Уляною Бутовичівною 
наприкінці липня 1716 р., а в грудні того ж року Уляна народила 
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сина Миколу. На підставі цих свідчень суд у липні 1748 р. вирі-
шив справу Милорадовичів тим, що Уляна Степанівна як така, 
що одружилася вдруге, мусить бути позбавлена права на маєтки 
першого чоловіка, а син її Микола, як поза шлюбом народжений, 
не має права на спадок Михайла Милорадовича й не повинен 
зватися Милорадовичем. Відмовив суд лише відібрати в Уляни 
Степанівни с. Козловку, яке вона виклопотала собі з сином піс-
ля смерті Милорадовича за його службу; тут уже суду нічого 
не можна було вдіяти, оскільки на Козловку Уляні особисто була 
видана царська грамота.

Генеральний суд неправильно вирішив цю справу, оскільки 
Уляна Степанівна та син її Микола мали законне право на ма-
єтки Михайла Милорадовича на підставі його духовного запові-
ту, про який суд нічого не сказав у своєму рішенні. Позбавлений 
не лише маєтків, але й батькового прізвища, Микола поїхав кло-
потати до Петербурга щодо перевирішення, але, не маючи тих 
зв’язків, що були в його племінника Петра, нічого, напевне не до-
мігся й десь безслідно зник15.

Придворна служба Петра Милорадовича дала йому можли-
вість цілковито влаштувати свій добробут: спочатку він отримав 
чернігівське полковництво, а потім, у 1763 р., одружився з прав-
нучкою відомого Павла Полуботка, за якою взяв у посаг полови-
ну Полуботківських маєтків і став одним із перших багатіїв чер-
нігівського намісництва. Помер він у глибокій старості в 1798 р., 
у своєму лохвицькому селі Гамаліївці, де й був похований у там-
тешній церкві.

Щойно помер Михайло Милорадович, молодший брат його 
Гаврило негайно вирушив до Москви — дошукуватися гадяць-
кого полковництва. Гаврило Милорадович виїхав до Росії разом 
із Михайлом; той був нагороджений полковництвом, а Гаврилу 
були надані в Малоросії два села: Нехаївка й Калюжинці.

Ставши «державцем», Гаврило Милорадович негайно почав 
пригноблювати козаків, що жили в його маєтках, щоб за їхній ра-
хунок примножити свої багатства. При цьому він чинив такі ж на-
сильства, як і брат його над гадяцькими полчанами. Уже в 1715 р. 
нехаївці подали гетьману довгий перелік образ, що їм довелося 
зазнати від «полковника македонського» в перші ж роки його 
«державництва». Ось ці образи:

«1. Нестора Доценка, козака, люто мордував за те, що той 
купив лан у мужика (селянина Милорадовича) ще до його дер-
жави; лан забрав і не лише грошей не повернув, але й  скував 
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його з тим мужиком за ноги й тримав так тиждень, поки 
Доценко не відкупився, давши талер.

2. Івана Осовика, козака, так побив, що той кілька тижнів 
пролежав, а бив за те, що той «волею Божою» погорів; та ще 
й вимагав корову.

3. Яцка Xоменка, козака, без будь-якої провини, бив так, 
що кров крізь одежу проступала, а потім відібрав у нього ліс 
і порубав на свої будівлі.

4. У Xвеська Манджоса, селянина, відібрав ліс, вартістю 
100 золотих; а поки не відібрав, хотів Xвеська повісити, та лише 
залізом обкував; і той, не змігши носити на собі заліза, повинен 
був поступитися лісом, а сам пішов у друге село.

5. Ірину, селянку, люто катував і вішав за руки до сво-
лока й за те лише, що та купила кварту горілки в солдата 
(а не в шинку Милорадовича), й відслужує тепер Ірина свою 
провину вже другий рік.

6. Дмитра Свинарчука «стрімголов» повісивши, по п’ятах 
так бив, що той тижні три лазив на колінах, поки рани не за-
гоїлися; а бив без жодної провини.

7. Пива наварив багато бочок; проте пиво це прокисло 
й стало геть негодяще: не пили його не лише люди, але й свині; 
а він, Милорадович, наказав це пиво роздавати селянам; вони 
брали це пиво плачучи й відразу, при старості, виливали геть, 
а сплачували за пиво, що вимагав»16.

Отримавши цю скаргу, Скоропадський написав Мило ра до -
вичу, щоб той не звертався до людей так «суворо»; проте Милора-
дович не визнавав над собою владу гетьмана, про що прямо йому 
й заявив. Не знаючи, що з ним робити, Скоропадський писав 
у 1718 р. царю:

«Полковники Василь Танський і Гаврило Милорадович, 
маю  чи в Україні маєтності, живуть ні під чиєю командою, само-
вільно; й тому варто щодо них зробити визначення, під чиєю 
командою їм бути й кому їх, за чолобитними на них у різних 
справах, судити; а його, мовляв, гетьмана, вони не слухають»17.

Не діставши жодного дозволу на своє прохання й отриму-
ючи постійні скарги на Гаврила Милорадовича за його утиски, 
Скоропадський наважився нарешті провести щодо цих скарг 
слідство; для цього був посланий у 1720 р. в Нехаївку бунчуко-
вий товариш Чуйкевич. Та Милорадович не визнав за гетьманом 
права проводити над собою слідство. Чуйкевич з Нехаївки допо-
вів Скоропадському, що Милорадович, «через свою невгамовну 
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проти козаків завзятість», не допускає його до слідства. Чуйкевич 
покликав одного козака на очну ставку, а Милорадович наказав 
того козака забити в колодки; а коли я почав заперечувати, каже 
Чуйкевич, то Милорадович, «подіявши проти мене своїми сарказ-
мами», захопив усі мої папери й пішов собі додому. Побачивши, 
що провести доручене йому слідство неможливо, Чуйкевич по-
вернувся до Глухова18. Після цього Скоропадський вже й не чіпав 
«македонського кавалера», який продовжував жити «ні під чиєю 
командою» й самовладно панувати в своїх маєтностях, поки не по-
мер брат його Михайло. Гаврило Милорадович переїхав до Росії, 
як і старший брат його, удівцем. Буваючи в Москві, він там висва-
тав собі другу дружину, якусь Параскеву Андріївну, «служитель-
ку від двору князя Меншикова»11. Довідавшись про смерть брата 
Михайла, Гаврило Милорадович вирушив до Москви разом з дру-
жиною, яка мала б допомогти йому здобути гадяцьке полковни-
цтво. Проте клопоти щодо полковництва виявилися непростими: 
мало не рік довелося жити Милорадовичу в Москві, поки йому 
вдалося випросити у Меншикова гадяцьке полковництво.

Прочувши про цей позов, гадяцькі полчани сподівалися, 
що щойно поставлений гетьман Апостол зможе відсторонити 
Гаврила Милорадовича й дозволить, щоб вони самі обирали собі 
полковника «вільними голосами». З таким проханням і зверну-
лися до гетьмана гадяцькі полкові урядники, щойно Апостол був 
проголошений гетьманом. 

«Доволі натерпілися ми лиха, — писали вони гетьману, — 
від Чарниша й Михайла Милорадовича, які, поприїжджавши 
до нашого полку з чужини й бажаючи з іншими «пристаріли-
ми» полковниками в багатстві зрівнятися, перш за все почали 
здобувати собі «ґрунту», чим так пригнобили народ, що ледь 
не спорожнілий залишається наш полк тепер. А тепер чути, 
що гадяцьке полковництво просить Гаврило Милорадович; цей 
також забажає наперед нажитися, як видно з його листів, які він 
сюди шле. Скупить він останні ґрунти в людей і буде гнобити 
інших козаків, щоб працювали на цих ґрунтах. А ладу ніяко-
го він нам в полку не дасть. Якщо Гаврило Милорадович буде 
призначений полковником, то, певно, доведеться й нам, стар-
шинам, поступатися йому своїми ґрунтами, бо козаки, які мали 
ґрунтики, вже розпродали їх, а самі розійшлися по різних міс-
цях; а в полку скоро нікому буде й військову службу відбувати».

Насамкінець старшина просила гетьмана дозволити гадяць-
ким полчанам обирати полковника зі свого середовища  вільними 
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голосами. Виконати це прохання Апостол не мав права; втім, 
і подавалося воно запізно: щойно прохання було подане гетьма-
ну, з колегії іноземних справ надійшов наказ про призначення га-
дяцьким полковником Гаврила Милорадовича. Казали, що пол-
ковництво Милорадовичу виклопотала його дружина через 
Меншикова. 

Вступивши в управління полком, Гаврило Милорадович нев-
довзі довів на ділі, що побоювання полчан були цілком обґрун-
товані.

На початку 1728 р. гадяцький суддя Штишевський писав 
гетьману, що, всупереч бажанню полчан надісланий в Гадяч пол-
ковником Гаврило Милорадович, який не має ані заслуг, ані зді-
бностей («окрім того, що він із двору князя Меншикова служи-
тельку за собою тримає»), приїхавши до полку, відразу ж почав 
«чинити полчанам нестерпні образи, здирства й побої». Далі 
Штишевський перераховує утиски Милорадовича, — як він ха-
барі бере за суд, відбирає в козаків землі, рубає їхні ліси тощо. 
Повідомлення Штишевського підтверджували всі гадяцькі пол-
чани, які подали гетьману окрему скаргу, що Милорадович, 

«залишивши правління полкових справ, поїхав до ранго-
вих своїх маєтностей і там тільки тим і займається, що одних 
полчан нещадно киями б’є, а інших по в’язницях і на гарматах 
обкованих по кілька тижнів катує».

Правдивість цієї скарги засвідчили своїми підписами також 
ігумени двох гадяцьких монастирів. Втім, Апостол і не сумнівався 
в правдивості скарг, оскільки, маючи свій дім у Сорочинцях, по-
близу рангових маєтностей Милорадовича Рашавки й Комишні, 
він знав усе, що там робиться. Поїхавши невдовзі після цього 
до Москви, Апостол просив колегію іноземних справ захистити 
гадяцьких полчан від Милорадовича. А між тим з Гадяча при-
ходили нові скарги, які гетьман пересилав у ту саму колегію. 
Насильства Милорадовича були настільки відверті, що Головкін 
нарешті дозволив Апостолу провести слідство за скаргами гадяць-
ких полчан, а потім, у липні 1728 р. наказав, щоб Милорадовича 
прислали до Москви «для з’ясування завданих ним козакам 
образ»19. Проведене за скаргами на Милорадовича слідство було 
надіслано до Москви через Штишевського, який мав особисти-
ми доказами ще більше підтвердити справедливість слідства. 
Суд над Милорадовичем у Москві тривав майже рік; лише в липні 
1729 р. гетьман отримав наказ, що, оскільки Милорадович зізнався  
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в своїх злочинах, «то полковником йому не бути, а жити йому, 
Милорадовичу, в Ніжині й діставати постачання з наділених ма-
єтків — Нехаївки й Калюжинців»20. Милорадович, втім, оселився 
не в Ніжині, а в Калюжинцях, де восени 1730 р. й помер21.

Гаврило Милорадович залишив єдиного сина — Антона, 
си ни якого були першими маршалками у Глинському повіті 
Полтавської губернії22.

1. Опис Сенатського Архіву. Баранова, № 247.
2. Після призначення Милорадовича, «підписок» Чарниша 

їздив по гадяцькому полку, підбурюючи козаків проти 
Милорадовича: «Дурні козаки! Для чого ви слухаєте цього пол-
ковника (Милорадовича) — шахрая, цигана, шаливіра! — Сей 
такий, як і запорожці, може й вас з собою за море випровадити, 
або за кордон вивести й навіки запропастити!» — Арх. генер. 
канц., № 369.

3. Там само.
4. Михайло Милорадович у своїх підписах називав себе чомусь 

«македонським кавалером».
5. Грамотою цар, підтверджуючи Милорадовичу посаду гадяць-

кого полковника, «наказував гетьману, генеральній старшині 
й полковникам Милорадовича на цій посаді належним чином 
мати, а гадяцького полку старшині й козакам його шанувати 
й всіляку належну йому покірність надавати, а також володі-
ти відповідними до цього чину маєтками й прибутками». — 
Черниг. губ. вед. 1855 г., № 51.

6. Арх. генер. канц., № 369.
7. Там само, № 754.
8. Там само, № 369.
9. Бутівка була заселена на землях, відібраних Бутовичем у меш-

канців Городні, через що ті продовжували на цей час спереча-
тися з бутівськими слобожанами за відібрані землі.

10. Арх. генер. канц., № 402.
11. Один сербський монах розповідав у 1721 р., що він приїхав 

до Малоросії «через знайомство своє з паном полковником га-
дяцьким (тобто Милорадовичем) в Бухарештах, ще під час його 
життя там купецьким способом». — Арх. генер. канц., № 191.

12. Арх. генер. канц., № 4206.
13. Золотий = 20 коп. асс, а талер = 60 коп. асс. «Битий» талер при-

рівнюється до срібного рубля.
14. Наводимо тут перелік цих вимог. «Перелік майна мого бать-

ка, полковника гадяцького Михайла Милорадовича, яке я ви-
магаю від пані, крім того, яке легально було дароване бать-
ківським заповітом. — Портрет його імператорської велич-
ності (Петра Великого), який було даровано моєму батькові 
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ще до  одруження. — Золотий хрест, вивезений з Македонії. — 
Грамоту його імпер. величності, видану на чин полковника. — 
Листи його ж імперат. величності, надіслані до нашої сторо-
ни (до Сербії). — Грошей тисячу рублів. — Двір у Гадячі, який 
ще неодружений батько мій майже добудував. — Два шинки, 
один в Гадячі, а інший в с. Бабках. — Леопардовий кожух, під-
шитий песцями, з великими позолоченими срібними ґудзика-
ми, який батько в мене взяв. — Соболів три пари. — Шаблі хай 
віддасть, які батько з собою в Гадяч привіз: одна інкрустована 
самоцвітами, а інша, турецька, окована сріблом. — Два сріб-
ні позолочені келихи й великий срібний позолочений кухоль, 
що привіз із собою з Москви. — Два верхових коня з кулба-
ками й рондами, а саме: ту посрібнену кулбаку з інкрустова-
ним рондом, що батько мій з Москви привіз, а іншу кулбаку 
з рондом, яку гетьман з конем дав. — Пістолетів три пари, пару 
французьких, а дві пари тульських. — Посрібнену й позолоче-
ну турецьку флінту. — Гвинтівку тульської роботи. — Чотири 
коня зі стада покійного мого батька. — Дев’ять кобил і жереб-
ця. — Волів 20, корів 10 і бугая. — Дві шкури чорнобурих ли-
сиць з тих, що батько мій з Сулаку прислав. — Овець та бара-
нів 70. — Два барси — коней верхових покривати. — Алембик 
один. — Казанки дворові три. — Казани для вина два. — Тарілки 
цинковані 12 та полумиски 12. — Селітри з двох заводів 2 боч-
ки. — Жита осьмаків 15, пшениці 10, гречки 8 і вівса 6. Стефан 
Милорадович». — Арх. генер. канцел., № 4206.

15. У щоденнику Xаненка за 1749 р., за час його перебування в Пе-
тер бурзі, зазначено: «прийшов до нас колишнього полковника 
Милорадовича син nothus Миколай і про матір свою питав».

16. Арх. генер. канц., № 1018.
17. Чтения моск. общ. ист. и др. — 1859, I, 282.
18. Арх. генер. канц., № 652. 
19. Матер. для отечеств. Истории. Судиенка, I, 17, 39, 59, 86.
20. Арх. генер. канц.
21. Удова його вдруге вийшла заміж за кн. Івана Шаховського.
22. Родословная графов и дворян Милорадовичей. — Каменец-

Подольск., 1880, 8. — 13 с.
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