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Анотація. Висвітлюються особливості організації системи охорони Гетьмана Ки-
рила Розумовського під час його поїздок до Москви та Санкт-Петербурга. Відзначе-
но, що питання про систему безпеки останнього Гетьмана України Кирила Розу-
мовського набувало особливої ваги з огляду на складність та суперечливість 
політичної ситуації на українських землях в середині XVІІІ ст., важливість захисту 
посадових осіб Гетьманату через нестабільність позиції козацької старшини, сус-
пільної недовіри до гетьманського оточення. У статті розкриваються традиції, 
принципи, система охорони та супроводу Гетьмана як посадовця вищого рангу, 
правила, які вироблялися у цьому контексті впродовж століть, аналізується досвід 
такого напрямку діяльності та еволюції системи особистої безпеки вищої посадової 
особи в Україні. Доводиться що охорона здійснювалася Надвірною компанійською 
корогвою, на яку покладалося виконання кур’єрських, конвойних, охоронних функ-
цій. Військові компанійці супроводжували Гетьмана під час воєнних дій, у дозвіль-
них вояжах, у ході офіційних прийомів. Тобто, йдеться про початок формування 
групової та індивідуальної форм охорони вищої посадової особи Гетьманату, досяг-
нення якої у сфері охоронної діяльності використовувалися й у подальші історичні 
часи. 
Ключові слова: охоронна діяльність, Гетьманщина, Кирило Розумовський, супро-
від, Надвірна компанійська корогва, почет. 
У 1752 р. 
Аннотация. Освещаются особенности организации системы охраны Гетьмана 
Кирилла Разумовского во время его поездок в Москву и Санкт-Петербург. Отмече-
но, что вопрос о системе безопасности последнего Гетмана Украины Кирилла Ра-
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зумовского приобретало особое значение, учитывая сложность и противоречи-
вость политической ситуации на украинских землях в середине XVІІІ в., важность 
защиты должностных лиц Гетманщины из-за нестабильности позиции казацкой 
старшины, общественного недоверия к гетманскому окружению. В статье раск-
рываются традиции, принципы, система охраны и сопровождения Гетьмана, пра-
вила, которые вырабатывались в этом контексте на протяжении веков; анализи-
руется опыт даного направления деятельности и эволюция системы персональной 
безопасности высшего должностного лица в Украине. Определяется, что охрана 
осуществлялась Надворной компанейской хоруговью, на которую возлагалось вы-
полнение курьерских, конвойных, охранных функций. Военные компанийци сопро-
вождали Гетьмана во время военных действий, в досужих вояжах, во время офици-
альных приемов. То есть, речь идет о начале формирования групповой и 
индивидуальной форм охраны высшего должностного лица Гетманщины, достиже-
ния которой использовались и в дальнейшие исторические времена.  
Ключевые слова: охранная деятельность, Гетманщина, Кирилл Розумовский, со-
провождение, Надворная компанейская хоругвь, свита. 
 
Abstract. The article deals with the features of organization of the security system of 
Hetman Kyrylo Rozumovskyi during his trips to Moscow and St. Petersburg. It is noted 
that the question of security system of the last Hetman of Ukraine Kyrylo Rozumovskyi 
was of special value due to the complexity and contradictory nature of a political situation 
in Ukrainian lands in the mid-XVIII century, the importance of protecting the Hetmanate 
officials regarding instability of position of the Cossack military leadership, social distrust 
to Hetman’s encirclement. The article examined traditions, principles, the system of guard 
and escort of Hetman, the rules which were elaborated in this context during centuries. 
Experience of such type of activity and evolution of a personal security system of a senior 
official in Ukraine is analyzed. It is concluded that the protection was carried out by the 
Nadvirna kompaniiska khorugva (company military unit) dealt with couriers, convoy and 
different security functions. Military company fellows accompanied Hetman during 
hostilities, leisure voyages, official receptions. So, it is said about beginning of formation of 
group and individual forms of protection of a high official of Hetmanate, achievements of 
which were realized during further historical times.  
Key words: guard activity, Hetmanshchina (Hetmanate), Kyrylo Rosumovskyi, convoy, 
Nadvirna company khorugva , escort 

 
Постановка проблеми. Традиції системи охорони Гетьмана, вироблялися 

впродовж століть, внаслідок чого виокремилися окремі групи професійних охо-
ронців і структурних підрозділів у війську. Втім особиста безпека передбачає 
чітку й послідовну систему організаційно-правових, фізичних, тактико-
психологічних заходів, які дозволяють не лише зберегти життя, а й не дозволи-
ти зашкодити здоров’ю охоронюваної особи. У цьому контексті особливо акту-
альним є вивчення досвіду такого напрямку діяльності та розвитку системи 
особистої безпеки людини в Україні. 

Питання про систему безпеки останнього Гетьмана України К. Розумовсько-
го набувало особливої ваги з огляду на складність та суперечливість політичної 
ситуації на українських землях середини XVІІІ ст., важливість захисту посадо-
вих осіб Гетьманату через нестабільність позиції козацької старшини, недовіри 
до гетьманського оточення.  

Проблема необхідності охорони постала через наявність загроз, низку лета-
льних випадків, які сталися із представниками генеральної старшини Гетьмана-
ту як за кордоном, так і на рідній землі (в історичній ретроспективі). У даному 
дослідженні мова буде йтися про охорону життя і здоров’я Гетьмана та членів 
його родини під час поїздок по території власне Гетьманату та по Російській 
імперії загалом. 

Розгляд проблеми охорони Гетьмана за правління К. Розумовського дає мо-
жливість простежити особливості системи охорони посадових осіб в історичній 
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ретроспективі (від періоду правління Богдана Хмельницького і до середини 
XVIII ст.); визначити структуру й роль армії, козацької старшини в питанні на-
дання послуг в побуті, забезпечення безпеки життя та здоров’я Гетьмана, само-
стійності його внутрішньої й зовнішньої політики. Дослідження передбачає та-
кож висвітлення низки чинників, які справляли визначальну роль в становленні 
системи охорони посадової особи, її сім’ї, майна, житла під час поїздок до Мос-
кви та Санкт-Петербургу. 

Джерельну базу дослідження становлять матеріали Центрального державно-
го історичного архіву України в м. Києві, на основі опрацювання яких вдалося 
визначити особливості організації та системи охорони Гетьмана під час його 
поїздок по території Російської імперії. Діловодна документація розкриває чіт-
кий порядок листування між Гетьманом, державними установами, підлеглими, 
де простежується принципи ієрархічності й інстанційності. У формі рапортів чи 
донесень інформація з пропозиціями персонального складу подавалася від оса-
вулів Гетьманові [1; 2; 3]. 

Аналіз попередніх досліджень і публікацій. На основі аналізу доробку су-
часних вітчизняних учених приходимо до висновку, що проблема не є повністю 
розкритою. Однак її частково було висвітлено у наукових дослідженнях сучас-
них авторів. Монографічне дослідження О. Путра присвячене з’ясуванню особ-
ливостей суспільно-політичного життя Гетьманату за К. Розумовського. У мо-
нографії вивчаються державотворчі процеси на українських землях XVIII ст. [4; 5]. 
Дослідник залучає широку джерельну базу, розмірковує з приводу причин та 
наслідків процесу ліквідації Гетьманату, особливостей зовнішньої та внутріш-
ньої політики К. Розумовського. На особливу увагу заслуговує аналіз військової 
структури цього періоду, реформи війська, соціальної стратифікації тогочасного 
суспільства в руслі необхідності супроводження Гетьмана під час його поїздок.  

Дослідники В. Смолій та В. Степанков висвітлюють становлення української 
державної ідеї впродовж XVII — XVIII ст. [6]. Автори визначають основні ета-
пи цього процесу в контексті політики Російської імперії щодо українських зе-
мель, з’ясовують суть державницьких починань кожного з гетьманів Лівобере-
жної та Правобережної України. Вони окреслюють основні напрямки діяльності 
К. Розумовського й традиційно розглядають період після 1764 р. етапом безде-
ржавного розвитку в історії України. 

Дослідник О. Гуржій розкриває особливості формування Української коза-
цької держави у XVII — XVIII ст. [7]. Його увагу привертають географічні межі 
території етнічних українських земель, зміни адміністративно-територіального 
устрою Гетьманщини впродовж окресленого хронологічного періоду. Моног-
рафічне дослідження Т. Чухліба присвячене висвітленню міжнародних відносин 
ранньомодерної Української держави 1648-1721 рр. [8]. Окрема розвідка цього 
дослідника розкриває походження генералітету Російської імперії і з’ясовує ча-
стку українців у його складі [9].  

Ю. Шемшученко аналізує юридичні аспекти проведених у столиці Гетьман-
щини м. Глухові козацьких рад [10]. Він розкриває процедуру проголошення 
Гетьманом К. Розумовського, висвітлює специфіку приведення його до присяги, 
нововведення, які було здійснено у гетьманській столиці, політичного, соціаль-
но-економічного, культурного змісту. 
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Розвідка О. Костюкова присвячена становленню інституту охорони вищих 
посадових осіб в історичній ретроспективі [11]. Автор проаналізував особливо-
сті охоронної діяльності в період Середньовіччя (за часів Давньоруської держа-
ви), звернув увагу на загальні правила особистої охорони гетьманів та їхнього 
майна в період Нового часу. У дослідженнях Є. Славутича висвітлюється діяль-
ність охотного (найманого) війська та військових служителів: Надвірної компа-
нійської корогви, Жолдацької сторожі, Фузилерної роти та ін. [12]. Окрема його 
стаття присвячена організаційно-правовим засадам оформлення особистої гвар-
дії Кирила Розумовського, хоча предметом дослідження автора є зовнішній ви-
гляд, обмундирування військових за часів цього Гетьмана [13]. Є. Славутич ви-
світлив початковий етап становлення Надвірної компанійської корогви, 
визначив її основні функції й завдання, їхню еволюцію за часів гетьманування 
К. Розумовського. Він робить важливий висновок, що це військове утворення 
стало добре організованою, вдало обмундированою особистою гвардією Геть-
мана К. Розумовського. 

Високу інформативність в руслі нашого дослідження мають праці 
В. Горобця. У низці його публікацій висвітлюється модель відносин російської 
влади й Гетьманату у період Нового часу [14; 15; 16; 17; 18]. Ряд наукових 
праць автора стосується соціальної історії доби Гетьманату з визначенням спе-
цифіки правового й соціального статусу різних верств тогочасного українського 
суспільства [19; 20; 21]. У працях ученого знаходимо проаналізований матеріал 
історичних джерел про соціальні та соціопрофесійні групи військових, "стріль-
ців куреня полковника", протекціантів, підсусідків, "козаків у підданстві", "ко-
заків у поспільстві" та інших, деякі з них долучалися до особистого почту геть-
мана й козацької старшини, надавали їм різного роду послуги, насамперед 
охоронного характеру. 

В. Панашенко досліджувалась структура еліти Гетьманату і дослідниця при-
ходить до висновку, що важливість організації охоронної діяльності щодо без-
пеки особи Гетьмана обумовлювалась загостренням соціальних суперечностей 
в державі [22]. Приватне життя козацької старшини стало предметом дослі-
дження О. Дзюби [23]. Специфіку правового й соціального статусів тих пред-
ставників козацької старшини, які потребували охорони, висвітлюють В. Кри-
вошея, І. Кривошея, О. Кривошея [24; 25]. Структура й функції військових 
формувань Гетьманату, а також їхня роль в системі охоронних заходів для без-
пеки Гетьмана привернула увагу О. Сокирка. Він детально розглянули еволю-
цію та відродження військової сфери і зокрема, сектор охорони та виконання 
спеціальних доручень за гетьманування Д. Апостола й К. Розумовського [1; 2; 26].  

Незважаючи на значну доступну сьогодні джерельну базу й широкий масив 
історичних розвідок, все ж питання про засади здійснення охорони Гетьмана К. 
Розумовського у ході його поїздок до Москви й Санкт-Петербургу залишаються 
малодослідженим. 

Метою статті є дослідження особливостей організації поїздок Гетьмана та 
його охорони, організаційні засади та принципи здійснення його особистої охо-
рони шляхом розгляду діяльності військових формувань гетьманської армії (ко-
заки, компанійці, сердюки), а також соціальних та соціопрофесійних груп, на 
які покладалися функції охорони та надання спеціальних послуг Гетьманові. 
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Основні результати дослідження.. Оскільки окремим напрямком у вивчен-
ні справи охорони Гетьмана К. Розумовського було його супроводження, варто 
визначитися із вживаним термінологічним апаратом. Доречно використовувати 
термін "супровід" у трьох значеннях: в розумінні дії за значенням супроводжу-
вати, супроводити; почет при комусь (група людей, яка супроводжує кого-
небудь); група військовослужбовців, яка охороняє і конвоює особу, що перебу-
ває під охороною. При висвітленні цього аспекту слід використовувати два 
останні значення із запропонованих, адже йдеться і про почет Гетьмана (лейб-
гвардію, пізніше — запорозьку команду), який був фактичним супроводом під 
час дозвіллєвих поїздок та компанійців і жолдаків, угруповання яких забезпечу-
вали і охорону, і супровід, і конвоювання при Гетьманові. 

Такий супровід перебував з Гетьманом під час поїздок в Москву та Санкт-
Петербург й інші міста (кількість охоронців змінювалося в залежності від поте-
нційної загрози). Знаходимо дані про те, що поряд із Кирилом Розумовським, як 
правило, перебував колезький радник Григорій Миколайович Теплов (який та-
кож певний час був наставником Гетьмана, а згодом брав участь у виробленні 
програми діяльності Гетьмана, доповідав про дії Гетьмана в Центральні органи 
влади) [3, арк. 2]. Він упродовж тривалого часу перебував з К. Розумовським, 
їздив разом з Гетьманом до Глухова [4, с. 127]. Під час поїздок Надвірна компа-
нійська корогва супроводжувала Гетьмана у воєнних справах, вояжах, під час 
відвідування інших міст. Під час поїздки до Москви у 1753 р. Гетьман Кирило 
Розумовський спорядив почесний конвой при своєму почті — запорізьку ко-
манду із старшинами у складі 14 осіб [11, с. 3].  

Маємо опис їхнього вбрання: дорогі строї ліврейних (гербових) кольорів: че-
рвоний, синій, блакитний і білий, у старшин оздоблені срібними позументами, 
шнурками й петлицями, а у рядових шовковими, а саме: шуби, підбиті лисячим 
та вовчим хутром, кунтуші тонкого сукна, грезетові каптани, стьобані на бавов-
ні, широкі суконні шаровари, кумачеві пояси, червоні і жовті сап’янові чоботи 
та високі смушкові шапки. Причому купівля всіх необхідних товарів для справ-
ляння обмундирування та екіпірування цієї команди покладалося на "їздових", 
тобто компанійців Надвірної компанійської корогви [26, с. 174]. 

Відомо, що під час супроводу К. Розумовського із Глухова до Батурина його 
супроводжували три поштові підводи, для чого бунчуковий товариш Василь 
Гудович отримав відповідні документи 28 травня 1752 р. Про це вказується в 
донесеннях підлеглих Гетьмана, зокрема, й про подорож із Глухова до Москви 
його соратника Г. Теплова з дружиною у лютому 1752 р. [3, арк. 3; 27, арк. 2]. 
Управитель двору Василь Гудович так описує це доручення в своєму донесенні: 
"Його Ясновельможності високо повелителя Малої Росії обох сторін Дніпра, … 
і різних орденів кавалера Гетьмана граф Кирило Розумовський наказав мені бу-
ти при його гетьманському почті під час об’їзду малоросійських полків, тому є 
потреба негайно їхати в Батурин, але для поїздки власних своїх коней не маю, 
тому прошу від Глухова до Батурина дати паспорт на три поштові підводи 
28 травня 1752 р." [3, арк. 5-6]. 

Для супроводу Гетьмана під час поїздок до Москви й Санкт-Петербургу ви-
значалися склади його екіпажів, поіменні списки тих військових, які будуть 
брати участь у супроводі й охороні [28, арк. 2]. Так, у 1751 р. на запрошення ім-
ператриці К. Розумовський взяв із собою полковників "малоросійських полків: 
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Лубенського -Апостола, Гадяцького- Галецького, Прилуцького-Галагана, Пол-
тавського-Горленка, Стародубського-Максимовича, Чернігівського-Божича, 
Київського- Дарагана, Миргородського- Остроградського". Планувалося, що під 
час поїздки поряд будуть знаходитися бунчукові товариші: Іван Гамалія, Сте-
фан Томара, Яків Маркович, Василь Кочубей, Дмитро Маркович, Василь Ково-
цький, Василь Полуботок, Іван Скоропадський, Іван Раковський, Григорій Бо-
роздна, Василь Гудович, Петро Іскрицький, Дмитро Кандиба, Іван Скоруппа, 
Василь Лизогуб, Григорій Іваненко, Петро Орленко [28, арк. 3].  

Матеріали архівних справ є інформативними щодо початкового етапу поїз-
док, адже маємо листування чиновників різних рівнів про організацію маршру-
тів, кількість учасників поїздок, статті витрат (погонні кошти для кучерів та 
ямщиків). Для того, щоб відбулася поїздка, слід було написати донесення чи 
рапорт від нижчестоящих до вищестоячих інстанцій [9, С. 2]. 

Практика щодо охорони К. Розумовського в руслі його супроводу представ-
никами козацької старшини була вже відома в попередній хронологічний пері-
од, адже гетьманів супроводжувала козацька старшина, про що йдеться в мате-
ріалах архівних справ 1718, 1722, 1730, 1731 років. "1718 року, коли Гетьман 
запорозький їздив у Москву й Санкт-Петербург, то при ньому були: Генераль-
ний військовий писар Семен Савич, полковник Чернігівський — Полуботок, 
полковник лубенський Маркович, бунчуковий товариш був із 8 особами і стар-
ший канцелярист Володковський". Як бачимо, на початку ХVIII ст. супровід 
Гетьмана складали полковники й бунчукові товариші. "У 1722 році другого пої-
зду Генеральний військовий писар Семен Савич, Генеральний бунчуковий то-
вариш Лизогуб, полковник Ніжинський Толстой, 3 бунчукових товариші, 8 су-
проводжуючих і старший канцелярист Володковський" [22, C. 201].  

Аналогічну інформацію знаходимо і в наступні роки. "1728 рік. Під час поїз-
дки в Москву Гетьмана Апостола і Генеральної військової старшини були виб-
рані кандидати: із полковників — Прилуцький, Миргородський, Гадяцький, Пе-
реяславський і Полтавський, із бунчукових товаришів — старший канцелярист 
Покорський, із старшини полкової — 50 осіб, у 1730 році під час другої поїздки 
в Москву Гетьмана Апостола його супроводжували Генеральний військовий 
писар, Генеральний військовий суддя Кандиба, Генеральний військовий осавул, 
два полковника, бунчукові товариші, старшина полкова, старший канцелярист, 
підканцелярист, а під час його третьої поїздки в Москву у 1731 р. при Апостолі 
були Генеральний військовий писар, Генеральний військовий осавул Лисенко, 
бунчуковий товариш Бороздна і канцелярист" [27, арк. 4 — 5]. 

Так, в системі охорони посадових осіб цього часу ми розглядаємо таку особ-
ливість її організації, що будучи закладеною в період Нового часу, знайшла 
своє відображення в подальшому. Це видається закономірним з огляду на спе-
цифіку моделі політичного адміністрування того часу, коли влада зосереджу-
ється в руках Гетьмана, однак, його помічниками й найближчими соратниками 
були вищі військові посадовці [20, с. 53]. Під час поїздок Гетьман виступав як 
представник Гетьманщини, її вища посадова особа, зрештою, суб’єкт міжнаро-
дного права. Тому була потреба в систематичному вирішенні поточних питань, 
які виникали в ході поїздок. У період Нового часу посада Гетьмана виступала 
важливим фундаментом функціонування ранньомодерної Української держави 
[18, с. 134].  
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За висловами осіб, котрі свого часу обіймали цю посаду, вона сприймалася 
як своєрідний консолідаційний факт. Використання терміну "старшування", 
"старший" сприймалося тогочасним суспільством як асоціація з посадою Геть-
мана. А застосування прикметника "Ясновельможний" (до посади Гетьмана) в 
перекладі на латинь означало "ілюстрісімус" — "залежний володар", підвлад-
ний лише "северенісімусу" [20, с. 31]. Зважаючи на це, Гетьман уособлювався 
як гарант козацької держави, що визначало його особливе місце в системі влади 
й тогочасному українському суспільстві. Тобто це вища посадова особа Геть-
манату. 

Специфічними рисами політичної системи Гетьманату стали: використання 
традиційної моделі козацького адміністрування, коли влада зосереджується в 
руках Гетьмана, однак, його помічниками й найближчими соратниками були 
вищі військові посадовці. За К. Розумовського ними стали обозний, осавул, бу-
нчужний, хорунжий та ін. [6, с. 12-17]. Для періоду його гетьманування були 
характерні подальші реформи державного управління та судової системи, від-
бувалася консолідація тогочасної політичної еліти, завершувалося формування 
управлінських груп [7, с. 122]. У цей час формуються старшинські династії, рів-
ні за спорідненістю та зв’язків; протекція виступає головним фактором в приз-
наченні на посади. Зрештою, не секрет, що посаду Гетьмана Кирило Розумовсь-
кий отримав завдяки сприянню Єлизавети Петрівни, яку підтримав його брат 
Олексій у боротьбі за російський престол [15, с. 258; 8, с. 506]. 

У такий складний період відновлення гетьманства ця посада розглядалася не 
тільки як роль "старшого", а й мала низку інших характеристик. Гетьман був 
суб’єктом міжнародного права, маючи повноваження на укладення договорів з 
іншими країнами й монархами, очолював державу Гетьманщину, а, отже, ви-
ступав головною посадовою особою ранньомодерної України [16, с. 13]. І хоча 
у середині ХVІІІ ст. його повноваження як суб’єкта міжнародного права обме-
жуються, зважаючи на посилення абсолютизму й виокремлення пріоритетів зо-
внішньополітичної діяльності в Російській імперії, його права у внутрішньому 
житті Гетьманщини залишалися широкими.  

Ділова документація демонструє чітку систему листування між Гетьманом, 
державними установами, підлеглими, де простежується принципи ієрархічності 
й інстанційності. У формі рапортів чи донесень інформація з пропозиціями пер-
сональних складів подавалася від осавулів Гетьманові. Своєю чергою він відда-
вав доручення або накази про відповідне фінансове забезпечення поїздок [29, с. 
435]. Це могли бути видані кошти або ж забезпечення підводами, одягом, хар-
чами. Для прикладу зазначимо, що для поїздки К. Розумовського з Глухова до 
Москви в листопаді 1752 р. було виділено таку кількість підвод: Генеральному 
військовому обозному — 18, Генеральному військовому писарю — 13, Генера-
льному військовому осавулу — 11, Полковнику Гадяцькому — 8, кожному з 12 
бунчукових товаришів — по 3, старшому військовому канцеляристу — 4, чоти-
рьом канцеляристам — по 2-8, для канцелярії — 4, для караулу й казни при ка-
нцелярії — 6, компанійцям і старшині — 118. Для цієї поїздки були складені 
списки супроводу, до якого увійшли: Генеральний військовий обозний, Генера-
льний військовий писар, Генеральний військовий осавул полковник Гадяцький, 
12 бунчукових товаришів, старший канцелярист, 4 канцеляристи, конвой із 
компанійців — 24 особи та отаман, караульних жолдаків — 12 осіб [28, арк. 21-22]. 
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Для супроводу Гетьмана з дружиною із Серпухова до Москви у грудні 1752 р. 
виділялося 260 підвод та осавул Семен Іосифов з компанійською командою. 
Причому кількість компанійців, які були в Глухові в той час, теж була зафіксо-
вана в такій формі: при дворе Ясновельможного (Гетьмана) — 12, Генеральний 
писар — 2, член Генеральної військової канцелярії — 1, Петро Валкевич — 6, 
Микола Ханенко — 3, Генеральний військовий писар — 1, в Москві при панові 
Журмані — 1, в пана Ломиковського — 4, в сотника Крижановського — 20, в 
сотника Шаповаловського — 4, в осаула Долинського — 1, при бунчуковому 
товаришу Скоропадському — 2, караул біля гетьманського льоху — 1, при за-
воді смальчужному — 1, при гетьманському лікарю — 1, при Генеральному су-
ді — 1, при експедиції для посилок — 10, при судовій канцелярії — 3, у жолда-
чній — 3, При Чернявському — 1, з канцелярії біля військових — 1, хворі в 
Коропі — 1, 1 посланий в експедицію невідомо куди [28, арк. 47].  

У разі, якщо маршрут слідування був тривалий, передбачалися зміни карау-
лів. Наприклад, з Сєвска до Москви передбачалися зміни компанійців на кожній 
станції, з детальною вказівкою протяжності кожного з етапів маршруту: від 
Сєвська до Дмитріївки — 63 версти, від Дмитріївки до Кром — 51, від Кром до 
Орла — 37, від Орла до Мценська — 53, від Мценська до Плави — 78, від Пла-
ви до Тули — 5 проводу. Так, 1 грудні 1752 р. під час слідування Гетьмана з 
дружиною від Тули до Серпухова — 89, від Серпухова до Молодей — 43, від 
Молодей до Москви — 50 верст [28, арк. 21-22]. 

Інший приклад наведемо про поїздку Гетьмана з Глухова до Сєвска, коли 
було дано доручення забезпечити супровід до КромЯмпольській сотні, від Кром 
до Мценська — компанійській корогві, від Мценська до Тули — компанійській 
команді, від Тули до Серпухова (в документі не вказана). 

Варто вказати, що не завжди пропозиція супроводу підтримувалася тими, 
хто визначався відповідальними за його організацію.  

Так, бунчуковий товариш Михайло Ширай відповідав на наказ у грудні 1752 
р. (про пропозицію супроводжувати Гетьмана до Москви): "Отриманим мною 
ордером від Ясновельможності про необхідність поїздки до Москви приготува-
ти себе для проїзду з іншими бунчуковими товаришами по чину належними 
всякими приладами при чому особливо мати коня з усім вбранням, із тим усім 
прибути до Глухова, не зможу, бо у листопаді по волі Божій померла дружина, 
та по смерті залишилися малолітні діти, яких я не можу залишити в жодному 
разі" [28, арк. 16].  

У період правління Гетьмана К. Розумовського були закладені підвалини 
функціонування військової варти. Йдеться про діяльність охотного (найманого) 
війська, Надвірної компанійської корогви, Жолдацької сторожі, Фузилерної ро-
ти, військової й полкової музики.  

Систематичну охорону Гетьмана не лише в його резиденції, а й під час поїз-
док, забезпечувала Надвірна компанійська корогва. На це військове формування 
покладалися охоронні та конвойні функції. І хоча К. Розумовський мав на меті 
створити особистий почет із компанійців, фактично вони складали особисту 
гвардію вищої посадової особи Гетьманату [1, с. 36]. 

Після ліквідації Гетьманщини (в 70-х рр. XVIII ст.) більшість компанійців 
було відправлено на поповнення легкокінних російських полків, частина ж 
отримала для супроводження нову вищу посадову особу — генерал-
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губернатора Малоросії графа Румянцева і була призначена до його похідної ка-
нцелярії.  

Створення Надвірної компанійської корогви пов’язують з іменем Івана Са-
мойловича, котрий її сформував для особистої кінної охорони (гвардії) під на-
звою "Компанія надвірної корогви". У період гетьманів та І Малоросійської ко-
легії на це військове формування були покладені кур’єрські, конвойні, охоронні 
завдання для забезпечення порядку в гетьманській резиденції. Надвірну компа-
нійську корогву очолював ротмістр, який паралельно був обер-поліцмейстером 
та палацовим комендантом (гетьманським полковником). Із 1750 р. чисельність 
такого формування було збільшено до 120 осіб. Надвірні компанійці були зо-
бов’язані відбувати варту в гетьманському палаці, супроводжувати вищих по-
садових осіб, підтримувати порядок у вищих інстанціях. Вони могли виконува-
ти наглядові функції за дорученням Гетьмана [10, с. 39-42].  

Із січня 1752 р. замість однієї було сформовано дві компанійські роти (ко-
манди), за повелінням Гетьмана К. Розумовського на чолі з генеральними оса-
вулами Якубовичем та Валкевичем. Із 1761 р. Надвірна компанійська рота пов-
ністю перейшла у відання Генеральної військової канцелярії. У джерелах 
компанійці часто згадуються під назвою "козаки", очевидно, маючи однаковий 
із ними зовнішній вигляд, атрибути одягу, оскільки мундири та їхнє озброєння 
залишалося за козацьким зразком. Тож особисту й систематичну охорону Геть-
мана в його резиденції та під час поїздок в мирний час забезпечувала Надвірна 
компанійська корогва як окреме військове утворення, на яке покладалися охо-
ронні, конвойні функції [6]. Отримуючи риси, притаманні справжній гвардії 
(впорядкованість, дисципліна, вишколеність, однорідний та помпезний вигляд), 
Надвірна компанійська корогва зберігала традиційну козацьку внутрішню стру-
ктуру, підкреслюючи цим зв’язок із компанійськими козацькими полками. Не 
порушуючи військової структури українських збройних сил, затвердженої ще 
Петром ІІ, Гетьман К. Розумовський перетворював Надвірну компанійську ко-
рогву у неофіційну гетьманську гвардію, надаючи їй і належних атрибутів. 

У системі охорони Гетьмана також виокремлюється та частина війська, яка 
супроводжує Гетьмана під час його вояжів (полювання, прийоми), так звана 
лейб-гвардія й більша частина війська, яке займалося охороною його маєтнос-
тей, резиденцій [17, с. 234]. Для охорони Гетьмана в структурі його лейб-гвардії 
наприкінці 1751 — початку 1752 рр. починає формуватися запорозька команда. 
Причиною її виникнення вважають прагнення Гетьмана мати екзотично навче-
ний та вбраний супровід, який підкреслював особистість самого К. Розумовсь-
кого як носія гетьманської влади [1, с. 37].  

Основою формування цього підрозділу стали кращі товариші компанійських 
полків, а не запорожці. Так, матеріали присяжних відомостей та іменних розпи-
сів містять поіменні списки: Федір Жупаненко, Максим Гапоненко, Лазар Ме-
женко, Павло Крижановський, Василь Липський, Трохим Кохановський, Семен 
Ковалевський. Очільниками запорозької команди були Петро Чернявський 
(осавул) та Ярема Черкес (сотник) [27, арк. 34-35]. До їхніх повноважень входив 
особливий відбір до команди, а наприкінці 1752 р. були виділені кошти на по-
шиття одягу. Для виокремлення та акценту на особливість запорозької команди, 
вбрання повинно було істотно відрізнятися від тих аналогів, які вже були в ге-
тьманському війську. Основу однострою становив червоний грезетовий каптан, 
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поверху якого вдягали білий кунтуш, підшитий крашениною й бавовною. Його 
прикрашали оздобленими срібними та блакитними шнурами петлицями. Штани 
виготовлялися із червоного сукна, підв'язувалися червоним кумачевим поясом. 
Рядових забезпечували червоними, старшин — жовтими сап’яновими чоботами 
[1, С. 38]. Образ представника запорозької команди доповнювали шубою з ли-
сячого чи вовчого хутра.  

Дослідники припускають, що запорозька команда залишалася найближчою 
до Гетьмана збройною вартою, виглядала найбільш екзотично на фоні інших 
військових формувань у системі охорони Гетьмана. Організація поїздок і мате-
ріальне забезпечення таких поїздок і Гетьмана, і членів його родини покладало-
ся на Домову Гетьманську канцелярію, а кошти та оплата послуг (наприклад, за 
проїзду кіньми) здійснювалось з Військового скарбу [24, с. 9]. 

Для особистої охорони Гетьмана під час поїздок створювалися спеціальні 
піхотні підрозділи, які виконували відповідні функції. Ще з другої половини 
XVІІ ст. Богдан Хмельницький з кількох "охочих сотень" для охорони Чигири-
на створює сердюцькі полки. Такі військові формування підпорядковувалися 
гетьманові, отримували плату за службу з військової скарбниці, централізовано 
оснащувались одягом і зброєю [23, с. 37].  

Фузилерна рота була професійним військовим загоном для особистої охоро-
ни вищих посадових осіб козацької держави. І хоча хронологічно вона бере свій 
початок з 1765 р., однак, засади її формування лежать в діяльності Жолдацької 
вартової сторожі або ж гвардійської гетьманської сторожі при гетьманському 
палаці. Її військові виконували різні доручення Гетьмана й супроводжували 
конвоєм його та вищих посадових осіб [12]. 

Важливе місце в системі організаційних принципів охорони Гетьмана стано-
вила генеральна військова старшина. До вищих чинів у військовій ієрархії на-
лежали: генеральний військовий обозний, генеральний військовий осавул, хо-
рунжий і бунчужний. Останніми генеральними обозними в історії Гетьманщини 
стали Я. Лизогуб та С. Кочубей. Посадові обов’язки Генерального військового 
осавула (останніми генеральними військовими осавулами стали І. Журавка й 
І. Скоропадський), бунчужного й хорунжого визначалися інструкцією Гетьмана 
К. Розумовського від 5 грудня 1763 р. В ній передбачалися досить широкі фун-
кціональні можливості старшини: від необхідності організації військового по-
ходу до розгляду скарг козаків, фактично, вони виконували доручення Гетьмана 
[21, с. 12; 22, с. 29]. Певну окремішність і вищість над іншими мали три стар-
ших уряди — осавул, писар та хорунжий, котрі посідали вихідці з відомих ко-
зацький фамілій або ж нешляхетні клієнти впливових можновладців [5].  

На підставі аналізу джерел варто виділити окремі соціальні й соціопрофесій-
ні групи, представники яких залучалися до надання послуг гетьманові й козаць-
кій старшині. Так, на основі аналізу змісту компутів 1719, 1721, 1732 рр. можна 
виділити категорію "військових слуг". До такого соціального прошарку нале-
жать: довбиші, гармаші, пушкарі, трембачі, сурмачі, "цілюрники полковиє", 
"піщалкі", шафарі, "індуктори", комісари, "сторожі полковиє з листами посила-
ючись". Факт виокремлення військових слуг із тяглого й пішого товариства вка-
зує на своєрідний соціальний аванс — звільнення від виконання повинностей на 
користь Військового Скарбу. Такі соціальні й соціопрофесійні групи виконува-
ли свої функції у військовій сфері [19, c. 185]. 
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Отже, підбиваючи підсумки, визначимо особливості охорони Гетьмана К. 
Розумовського під час його поїздок до Москви та Санкт-Петербургу. Так, осо-
биста охорона Гетьмана, його родини та гетьманської резиденції здійснювалася 
Надвірною компанійською корогвою, на яку покладалося виконання 
кур’єрських, конвойних, охоронних функцій. Військові компанійці супрово-
джували Гетьмана під час воєнних дій, у дозвіллєвих вояжах, у ході офіційних 
прийомів. Тобто йдеться про початок формування групової та індивідуальної 
форм охорони вищої посадової особи Гетьманату.  

Надвірну компанійську корогву очолював ротмістр. Надвірні компанійці бу-
ли зобов’язані відбувати варту в гетьманському палаці, супроводжувати конвоєм 
вищих посадових осіб, підтримувати порядок у вищих інстанціях. Вони могли 
виконувати наглядові функції за дорученням Гетьмана. Надвірна компанійська 
корогва зберігала традиційну, козацьку, внутрішню структуру, підкреслюючи 
цим зв’язок із компанійськими козацькими полками. Не порушуючи військової 
структури українських збройних сил, затвердженої ще Петром ІІ, Гетьман 
К. Розумовський перетворив Надвірну компанійську корогву у неофіційну ге-
тьманську гвардію, надаючи їй і належних атрибутів. 

Серед підлеглих, котрі супроводжували К. Розумовського, були полковники 
та бунчукові товариші, які разом із Гетьманом відвідували імператорську рези-
денцію у 1751 р. Практика супроводу Гетьмана козацькою старшиною стала 
нормою в період Нового часу, архівні матеріали підтверджують, що така форма 
супроводу була традиційною й доволі часто використовувалася в період Геть-
манату. 

Для супроводу Гетьмана під час вояжів (бали, полювання, прийоми) залуча-
лася лейб-гвардія й більша частина війська, яке займалося охороною його маєт-
ностей, резиденцій. У її структурі впродовж 1751 — 1752 рр. для супроводу й 
особистої охорони Гетьмана починає формуватися запорозька команда, пред-
ставники якої вирізнялися екзотичним одягом і незвичним вбранням. Для су-
проводу Гетьмана дедалі частіше залучалися кращі компанійці, серед яких ми 
виокремлюємо Федора Жупаненка, Максима Гапоненка, Лазара Меженка, Пав-
ла Крижановського, Василя Липського, Трохима Кохановського, Семена Кова-
левського.  

За К. Розумовського відбулися важливі реформи, які зміцнили становище 
Надвірної компанійської корогви в сфері охорони й оборони гетьмана й геть-
манського війська в цілому. В період гетьманування К. Розумовського було 
враховано традиції його попередників щодо створення безпечних умов та роз-
робки заходів для охорони вищих посадових осіб Гетьманщини. Такі досягнен-
ня збереглися й у подальшому, під час діяльності Другої Малоросійської колегії. 
Серед групових та індивідуальних форм супроводу Гетьмана К. Розумовського 
ми визначаємо такі: супровід чиновниками та козацькою старшиною (часто — з 
участю писарів і канцеляристів); компанійці, запорозька команда, однак, найча-
стіше використовувалася змішана форма супроводу, коли Гетьмана оточували і 
представники козацької старшини, і компанійці, і жолдаки. 

Особливості організації системи охорони Гетьмана К. Розумовського у цей 
час в ході його поїздок ми визначили такі: 

● визначення вичерпного кола осіб, котрі будуть перебувати в супроводі Ге-
тьмана; 
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● узгодження поіменних списків подорожуючих осіб, причому йшлося про 
екіпажі, військових зовнішнього супроводу й особистої охорони, які забезпечу-
вали компанійці й жолдаки, причому перші виконувала, в основному охоронні, 
а другі — функції варти (караулу); 

● чіткий механізм планування поїздок вищої посадової особи Гетьманщини з 
дотриманням принципу ієрархічності, інстанційності; 

● визначення відповідальних за відбір військових для супроводу Гетьмана 
(кращі надвірні компанійці здійснювали відбір у новостворену запорозьку ко-
манду); 

● практика традиційного супроводу Гетьмана представниками козацької ста-
ршини: полковниками, бунчуковими товаришами, писарями, канцеляристами; 

● фіксування маршрутів подорожей Гетьмана та його почету із вказівкою ві-
дстаней та етапів, тривалості поїздки й визначення відповідальних військових 
на кожній станції слідування;  

● відповідне матеріально-технічне й фінансове забезпечення Гетьмана та йо-
го родини й належне утримання та оплата праці осіб, задіяних під час поїздки ( 
джерелами фінансового забезпечення були Домова гетьманська канцелярія, 
Військовий скарб). 

Перспективними напрямками подальших наукових пошуків вважаємо наступні: 
● вивчення особливостей охорони Гетьмана та його супровід під час його 

перебування в закритих приміщеннях, у ході офіційних переговорів та дозвіл-
лєвих вояжів; 

● розгляд специфіки охорони членів родини у час відсутності Гетьмана по-
ряд з ними; 

● висвітлення системи покарань та заохочень для того кола осіб, котрі ста-
новили осередок його охорони й супроводу. 
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