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АРХІВ КОША ЗАПОРОЗЬКОЇ СІЧІ, ЯК ДЖЕРЕЛО ДО ІСТОРІЇ 
ТАТАРСЬКО-ТУРЕЦЬКО-УКРАЇНСЬКИХ ВЗАЄМИН

В Одеському Краевому Історичному Архіві нині переховується1 архів 
Коша Запорозької Січі Центральне Архівне Управління УРСР узя
лося до видання цього архіву в 8-ми великих томах.
Архів Коша Запорозької Січі містить чимало важливих матеріалів до 

історії турецько-татарсько-українських взаємин.
Хронологічні межі цього архіву стосуються до часів Нової Січі (1734 — 

1775 рр.) від часу повороту Запорожжя з-під кримської протекції та до ча
су скасування Запорожжя.

Документи старого запорозького архіву до 1709 року, очевидно, за
знали великого знищення підчас розгрому Січі в травні 1709 року. Деяка 
частина з них (грамоти царів московських, три грамоти польських королів 
та інші) вивіз з Запорожжя бригадир П.Яковлев, що командував російсь
ким військом, яке розгромило Січ2.

Щодо часу перебування запорожців піц кримською протекцією, то над
звичайно цікаве повстає питання. У нашому архіві майже нема документів 
цієї доби. Повстає питання, де поділися вони. Адже Військо Запорозьке пе
реходило після довгої підготовки і могло зберегти низку архівних матеріалів. 
Можливо, що сліди або вірніше відбиток запорозького листування знайдуть 
згодом дослідники по Стамбульських архівах. Доля ж  самого запорозького 
архіву за ці часи невідома. Можна тільки зауважити, що переходячи під ро
сійську протекцію, Військо Запорозьке найменше було зацікавлене в тому, 
щоб зберегти матеріали, які змальовували його службу кримському ханові 
Отже, можна припустити навіть думку про знищення частини цих матеріалів 
самими запорожцями.

У матеріялах, що збереглися в архіві Коша Запорозької Січі висвіт
лено момент переходу Коша під російську протекцію (справа №1) та за
ходи, як кримського хана Каплан-Герая, так і гетьмана емігранта Пилипа 
Орлика, щоб стримати запорожців від цього переходу. Ці матеріали вже 
використано в українській історіографії.

В основному матеріали щодо кримсько-турецько-українських взає
мин можна поділити на дві головні групи: 1) матеріали, що освітлюють 
моменти ворожих взаємин Запорожжя з Кримом (війни, прикордонні су
тички тощо), 2) матеріяли до мирних, в першу чергу, економічних зносин 
між Запорожжям та Кримом.

Велику групу становлять матеріяли спеціяльно призначуваних комі
сій для розв’язання претензій між Запорожжям та Кримом.

Запорожжя брало участь у походах проти Криму та на Дністро про
ти Туреччини, що розпочалися з 1734 р. Серед матеріалів маємо низку 
даних щодо організації воєнних заходів проти Криму та Туреччини. 
Особливо багато дають листи до Коша головних представників російсько
го військового командування та російської краєвої влади (листи фельд-
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маршала Мініха, генерала Леонтьева, генерала Вейсбаха та інш.). Є спра
ви, що змальовують плани російського командування щодо походів проти 
Криму. Листування Походного Коша з Січовим (підчас походу, коли ви
ступало все військо на чолі з Кошовим або його заступником, у цій частині 
утворювався Походний Кіш, а на Січі лишався Січовий; перевага була за 
тим, де перебував кошовий) малює ставлення запорожців до походів. Деяку 
частину цих матеріялів використав дослідник А  Скальковський3.

Великий матеріял є про останню турецько-російську війну 1768 — 
1774 року. Є низка даних про підготовку до війни, мобілізацію запорож
ців, евакуацію населення з запорозьких паланок та непосереднє про 
участь запорожців у цій війні: про розвідки запорозьких загонів, організа
цію цих загонів, постачання провіанту, про внутрішній лад та заколоти 
серед запорозьких команд, про воєнні сутички з турецько-татарськими 
загонами. Є листування з очаківським пашею з приводу обміну полоне
них тощо. Є низка допитів захоплених у полон. Низка матеріялів про зи
мівлю команд підчас війни. Є меморіали окремих походів запорозьких 
загонів під Очаків та Білгород. Є матеріали про рейд татарської кінноти 
через Самарську та Орільську паланку 1769 року та про втрати Запорож
жя від цього рейду. Цікаві подробиці про організацію турецько-татарсько
го війська дають свідчення захоплених полонених. У цілому матеріяли 
про участь у походах Запорожжя проти Криму та Туреччини є в однако
вій мірі цінні, як для російського й українського історика, так і для ту
рецького і татарського.

Кіш увесь час провадить на території Криму розвідки. Для цих роз
відок Кіш надсилає до Криму та зокрема до Очакова, що його особливо 
цікавить, як резиденція турецького паші, — розвідувачів-запорожців, що 
знають турецьку мову, під виглядом купців, промисловців, кур’єрів з лис
тами. Використовується також і непопереднє надісланих із спеціяльною 
метою осіб. Кожного чумака, що ходив до Криму по сіль, кожного пере
їжджого з Криму, в моменти напружених відносин, Кіш намагається ви
користати, щоб дістати відомості про стан у Криму. Кіш має й спеціяль- 
них кореспондентів, що повідомляють його про нові події в Криму. 
Найбільше цікавлять Кіш відомості про ставлення татарської влади до за
порожців, що ходять до Криму у справах торговельних, про воєнні готу
вання в Криму, про взаємини між Портою та татарськими ханами, про вза
ємини татарських ханів Ь ногайськими ордами, ближніми сусідами Запо
рожжя. З наказів центрального уряду Кіш спеціяльно розвідує про пере
бування в Криму 1754 — 1756 р. емігрантів-мазепинців Федора Мировича та 
Федора Нахимовськош, що мали намір провадити агітацію серед запорожців 
за приєднання до Криму. Серед матеріялів Коша Січі Запорозької є ціла 
низка донесінь розвідувачів про становище в Криму. Більшість з них доклад
но змальовує свої подорожі до Криму, до Очакова, до Волощини. Такі роз
відки особливо збільшуються, коли є небезпека війни. Але й у мирний час 
цілком не припиняються. Справи під назвою “О секретах войска запорож
ского” якраз і містять низку матеріялів про розвідки в Криму та листування з 
Приводу цих розвідок з центральною та краевою владою.

Ціла низка матеріялів стосується до прикордонних суперечок між 
Запорожжям та Кримом, в першу чергу сутичок з ногайськими ордами. 
Ці суперечки розв’язувалися на комісіях. Так відбувалася комісія 1749 ро
ку. У комісіях брали участь представники від російського уряду, від Січі 
та від Криму. На комісію передавалися “екстракти” претензій як одної 
сторони, так і другої. Діловодство цих комісій містить силу матеріялів, що
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змальовують прикордонні взаємини. Відзначімо деякі окремі документи, 
як от — “Записка держанной при следственной о обидах по следующих 
между запорожскими козаками и татарами комисии, как во время с’ездов 
с татарскими депутатами і от кого разговоры .содержались”, де подано 
щоденну роботу розмов на комісії 1749 р. та умови угоди між Кримом та 
Запорожжям. У справах цих комісій є низка матеріялів, писаних турець
ко-татарською мовою: листи та скарги ханів, сераскерів ногайських орд, 
очаківського паші, розписки кримських депутатів про задоволення за по
грабований, їхні листи в різних справах. Цікаво відзначити, що на комісії 
1749 року татари згоджувалися розглядати тільки запорозькі претензії, а 
не скарги всіх купців з України. Деяка частина цих матеріялів уже вико
ристана в українській історіографії (у роботах А.Скальковського, А.Андрі- 
євськош, Д.Яворницького). Друга така комісія відбувалася 1752 р. Між її 
матеріялами є розписки турецьких купців та реєстри запорозьких претен
зій. Так само є щоденний журнал комісії з записом розмов. Третя комісія 
відбувалася в 1754 р. Так само збереглося велике діловодство цієї комісії, 
використане в літературі тільки в уривках. Після цього відбувалися такі 
комісії майже щорічно.

Велика сила матеріялів про прикордонні сутички є в листуванні Ко
ша з ханом, перекопським каймаканом, очаківським пашею та іншими 
представниками влади в Криму. Листування це відбиває взаємні сутички 
на прикордонній території, взаємні напади та грабунки, як наїзди татар 
на запорозьку територію, руйнування зимовників тощо, так і напади за
порожців на ногайські табуни, чабанів татарських тощо. У цій взаємній 
боротьбі велику участь бере як запорозька, так і татарська голота, що для 
неї напади на сусідню територію є звичайним добичництвом.

Але значно цікавіший і цінніший матеріял є до сторінок найменше 
освітлених в нашій історіографії, а саме -  до історії мирних взаємин Запо
рожжя з Кримом. Величезна маса матеріялу, десятки справ відбивають орга
нізацію торгівлі Запорожжя з Кримом як на Запорожжі, так і в Криму. Тор
говельні зносини з Кримом, оберігання шляхів, організація торгівлі, заходи 
щодо унормування мита, заходи, зв’язані зі зниженням курсу кримської мо
нети, рішуче всі прояви торговельних взаємин між Кримом і Запорожжям 
добре освітлюють матеріяли цього архіву. Для історика Криму, щоб зрозуміти 
економіку Криму XVIII віку, обійтися без цих матеріялів неможливо, так са
мо, як і для історика України. Окремі моменти торгівлі з Опаковим так само 
добре змальовано та відбито в цих матеріялах. Є низка матеріялів, що зма
льовують ролю Запорожжя, як посередника у торгівлі Криму з Польщею, 
Гетьманщиною та Росією. Окремо стоїть група матеріялів про торгівлю сіл
лю, що її вивозять з Криму, та про митні заходи Кримського ханства і контр
заходи Запорожжя.

Цікаві матеріяли 1764 року, що змальовують спроби Кримського 
ханства змінити непосередній торговельний шлях Стамбул — Очаков — Січ з 
тим, щоб з Очакова кораблі плили до Козлова для виплати мита на хана. 
Вони відбивають боротьбу в цій справі між Портою та Кримським ханст
вом і зацікавлення з непосередньош шляху Запорожжя та всіх, кому воно 
служило за посередника. Так 1764 року (справа 157) купець Іван Ніже- 
нець привів до Очакова корабель з крамом для Розумовського. Особиста 
канцелярія Розумовського звернулася до кошового з проханням допомог
ти перевезти цей крам непосереднє до Січі.

У цій справі виникло жваве листування між Кошем та очаківським пашею.



МИКОЛА ГОРБАНЬ 147

Чимало є матеріялів про боротьбу Коша з Кримом за торговельні 
перевози на річках. Так 1764 року (справа №161) хан Крим-Герай дозво
ляє будувати моста через річку Рогачик запорожцеві П.Носенкові своїм 
коштом. Чимало є матеріялів, що змальовують боротьбу Запорожжя проти 
утворення татарами Кизик-Керменського перевозу. Окрему групу матеріялів 
щодо торгівлі становлять матеріяли про торгівлю в кредит між Запорожжям 
та Кримом. Вони свідчать за широкий розвиток кредитових операцій.

У цілому можна сказати, що торговельні зносини Запорожжя з його 
південними сусідами цілком відбито в матеріялах, що збереглися.

Разом із тим матеріяли змальовують нам мирне співжиття татар і 
Запорожжя. Взаємна допомога підчас неврожаїв, дозвіл татарським чаба
нам випасати худобу по запорозьких степах, мандрівки запорозьких най
митів, запорозької голоти на заробітки до Криму тощо.

Окрему групу матеріялів становлять справи про взаємини Кримського 
ханства з Запорожжям в обставинах намагань російського уряду відірвати но
гайські орди від Криму. Ця сторінка з історії наступу російського кріпосни- 
ка-поміщика й купця на береги Чорного моря не може бути змальована без 
матеріялів нашого архіву. Особливо багато є матеріялів про перебування но- 
гайців на території Запорожжя підчас війни 1768 року.

З попередніх часів є матеріяли про ставлення Запорожжя до тих 
розрухів, що розпочиналися в ногайських ордах. Є листи ханів, що про
сять Запорожжя не підтримувати цих розрухів і не приймати ногайців на 
Запорожжі, а видавати їх Кримському ханству.

Деяка частина матеріялу свідчить за татарську орієнтацію деякої 
частини Запорожжя (чутки про перехід кількох десятків запорожців під 
кримську протекцію, заходи й прохання, щоб Кримське ханство не дава
ло притулку гайдамакам, які брали участь в гайдамаччині 1768 року). Але 
цих матеріялів є дуже мало, вони розсипані натяками.

У справах архіву між матеріялами є ціла низка документів, писаних 
турецько-татарською мовою. До значної більшости з них додано тогочас
ні переклади, зроблені на Запорожжі (таких є більша частина). Формуляр 
цих пам’яток цілком не досліджений, а тимчасом, це дослідження дало б 
чимало для зрозуміння взаємин політичних Криму й Запорожжя. Це пи
тання треба поставити на чергу для української історіографії.

Незабаром його мають перевезти до Харківського Центрального 
Історичного Архіву. Замітку цю складено на підставі опису архіву Коша 
Січі Запорозької, що його склав одеський архівіст О.Рябінін-Скляревсь- 
кий. Цей опис вийде незабаром за моєю редакцією.

2Моск. Древлехран. “Малор. Дела”, 1709 р.
3“История новой Сечи”, част.2, стор.стор. 76—80, 88—89, 91—93 та 

стаття “Секретная переписка Коша Запорожского” в журналі “Киевская 
Старина”, 1885 рік, книга друга.


