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У квітні 1839 року на Півдні України відбулось урочисте відкриття Одеського 
товариства історії та старожитностей (далі – ОТІС). Його засновниками були 
Д.М. Княжевич, М.М. Кир’янов, М.Н. Мурзакевич, А.Я. Фабр. Товариство стало 
першим науковим осередком у південному регіоні і незабаром перетворилося в 
одним із провідних наукових центрів. Воно об’єднало зусилля вчених не тільки 
Одеси, а й Києва, Харкова, Катеринослава, Львова, Криму, Москви, Петербурга, 
Кубані та деяких країн Західної Європи.

Плідна робота громадського наукового товариства в Одесі зі збору, вивчення 
й оприлюднення документальних джерел, статистичних і картографічних 
матеріалів, сприяла активізації діяльності державних органів, покликаних 
працювати в цьому ж напрямку. Такими державними структурами, насамперед, 
були вчені архівні комісії (далі – ВАК). Із семи створених в Україні вчених 
архівних комісій найбільш дієвими в сфері дослідження історії козацтва 
й оприлюднення різнопланових джерел та писемних пам’яток стали 
південноукраїнські вчені архівні комісії – Таврійська та Катеринославська.

Особливість започаткованих “Положеннями про губернські вчені архівні 
комісії” 1884 року наукових осередків полягала в тому, що вони мали статус 
залежних від центральних і місцевих органів влади державних установ, але 
свою діяльність здебільшого здійснювали без державної фінансової підтримки. 
Тому в діяльності Комісій брали участь як представники громадськості, так і 
державних установ. Фактично вчені архівні комісії перетворилися на установи 
з урядово-громадським статусом. Одним із основних напрямків роботи яких 
став археографічний. Він передбачав опис та публікацію історико-юридичних 
актів, рукописних матеріалів.

Наскільки плідно члени південноукраїнських наукових студій працювали 
над темою козаччини постсічового періоду спробуємо, простежити за 
археографічними публікаціями у започаткованих Товариством та Комісіями 
друкованих органах. Тим більш, що дана тема до цього часу розглядалася 
лише в контексті вивчення історичного розвитку південноукраїнського регіону, 
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історії запорозької козаччини чи дослідженні археографічного доробку знаних 
істориків.

Згідно зі Статутом Одеське товариство історії та старожитностей ставило за 
мету збирати, описувати, вивчати, публікувати і зберігати писемні, усні джерела 
та речові пам’ятки. Для оприлюднення зібраних матеріалів і документів, звітів, 
картографічних матеріалів Товариство мало свій друкований орган – “Записки 
Одеського товариства історії та старожитностей” (далі – ЗОТІС). З огляду 
на тривалий час існування та представницький склад членів Товариства в 
“Записках” надруковано найбільший масив рукописних матеріалів та джерел 
усної історії з козацької проблематики в порівнянні з іншими періодичними 
науковими виданнями.

Документи з історії козацтва переважно друкувалася під назвою “Запорозька 
старовина” та “Матеріали для історії Запорожжя”. Протягом 1844-1919 рр. 
побачили світ 33 томи “Записок Одеського товариства історії та старожитностей”, 
у яких було здійснено понад 60 публікацій різнопланових матеріалів до історії 
південноукраїнської козаччини останньої чверті XVIII-ХІХст. Вже в перші 
роки своєї діяльності Товариство здійснило низку унікальних археографічних 
проектів. У першому томі ЗОТІС з’явився розлогий історичний нарис С.Сафо-
нова, що опирався на низку актових джерел, про населення Балаклави – складо-
вої Грецьких легіонів, оселених на півдні Імперії1.

Протягом 1842-1852 рр. окремими виданнями були опубліковані цінні 
наративні джерела з історії козацтва, а саме: “Устное повествование бывшего 
запорожца Никиты Леонтиевича Коржа”2, “Описание Запорожской Сечи” 
В.Чернявського3 та “История о казаках запорожских” С. Мишецького4.

Слід наголосити, що однією з особливостей діяльності ОТІС була активна 
участь у ньому представників духовенства. На особливу увагу заслуговує 
діяльність в цій царині архієпископа катеринославського (1828-1837 рр.) та 
херсонського (1837-1848 рр.) Гавриїла (В.Ф. Розанова). Його непересічна роль 
у вивченні регіональної історії насьогодні є більш ніж очевидною.

Обіймаючи раніше посаду єпархіального архієрея на кафедрі в Катеринославі, 
Гавриїл мав вільний доступ до архівних матеріалів Самарського монастиря, 
підпорядкованих йому консисторії та церков. Можливість ознайомитись із не 
введеними до наукового обігу матеріалами з одного боку, та непідробна цікавість 
до місцевої історії з другого, сприяли накопиченню великих масивів джерел і 
підготовці ряду праць, написаних на основі різноманітних документів. Переїзд 
до Одеси відкрив перед архієпископом широкі можливості для активної наукової 
діяльності. Саме він переймався про вихід у світ спогадів запорожця М. Коржа. 
Зафіксовані Гавриїлом (В.Ф. Розановим) розповіді колишнього запорозького 
козака раніше були надані А.Скальковському з метою оприлюднення, бо 
архієпископ вважав їх однією з найяскравіших пам’яток усної історії краю. 



Однак А. Скальковський не надав такого ж значення наративу й опублікував 
його уривками, зі значними скороченнями, від чого спогади М. Коржа частково 
втратили свою цінність як археографічної розвідки. Пізніше за сприяння 
членів ОТІС Гавриїлу (В.Ф. Розанову) вдалося видати повну версію спогадів 
старого запорожця, що проливають світло не тільки на історію Нової Січі, а й 
на подальшу долю запорозької козаччини та історичні передумови виникнення 
козацьких формувань у постсічовий період.

Членство архієпископа в ОТІС спонукало до нових розвідок і підсилювало 
прагнення осягнути історію краю та людності, яка перебувала під його духовною 
владою. Перу Гавриїла належать дослідження як з вузької проблематики5, так 
і масштабні за постановкою і розглядом проблем6. Зокрема у “Хронологіко-
історичному описі церков єпархії Херсонської і Таврійської”7 архієпископ навів 
хронологічну таблицю церков Херсонської і Таврійської губерній із вказівкою 
часу заснування або зведення та подав коротенькі історичні відомості про деякі 
з них. Присутні у дослідженні матеріали стосуються питання становлення 
церков, молитовних будинків на військових землях Дунайського формування, 
розширюють уявлення про представників духовенства в козацькому війську.

В “Уривку оповідання про Новоросійський край...” і “Продовженні нарису 
про Новоросійський край...”8 Гавриїл (В.Ф. Розанов) на базі різнопланових 
джерел відтворив церковну історію південного краю. Разом із тим, його 
цікавили й інші сфери життя мешканців підпорядкованих йому єпархій. Він 
зробив спробу написати історичний екскурс у минуле поселенців, описати 
особливості їх традиційно-побутової культури та господарювання. Не оминув 
архієпископ увагою і козацьке населення регіону. Своє бачення розвитку 
військових земель, підтверджує розлогими цитатами та витягами з документів, 
уміщених у збірці матеріалів9. Дослідження Гавриїла (В.Ф. Розанова) написане 
гарним бароковим літописним стилем, в якому простежується позитивістське 
ставлення до джерел.

Дійсними членами ОТІС були учень і соратник В.Ф. Розанова С. Серафімов 
та протоієрей А. Лебединцев. Пріоритетним напрямком їх досліджень були 
проблеми, пов’язані з церковною історією Півдня України та різними сторонами 
життєдіяльності мешканців краю. На сторінках “Записок” ОТІС протоієрей 
С. Серафімов знайомив читачів зі збірником матеріалів Гавриїла, в якому 
відклались і різноманітні документи стосовно церков, молитовних будинків на 
військових землях Грецького, Дунайського, Азовського іррегулярних форму-
вань, а також містилися матеріали про прихожан козацького походження10.

 Протоієрей мав намір продовжити за хронологією збірник, упорядкований 
архієпископом. У 1883 році він видав “Матеріали для історії Херсонської 
єпархії з часу влаштування її 1837 року до нашого часу”11, проте його доробок 
виявився набагато скромнішим (основою для збірника слугували переважно 
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матеріали з “Одеського вісника”). Протоієрей А. Лебединцев основну увагу 
приділяв церковній історії Криму. В 1913 році на сторінках “Записок” побачила 
світ його праця “Ханська Україна”12, в якій уміщено витяги з документальних 
матеріалів та джерел усної історії, що дозволяють розглянути історичні перед-
умови появи козацьких військових підрозділів із колишніх запорожців в 
останній чверті XVIII століття.

Матеріали до історії південноукраїнського козацтва постсічового періоду 
друкувались і в другому томі “ЗОТІС”. У ньому в розділі “Запорозької 
старовини”, було вміщено розвідку М. Мурзакевича про надписи в Катерино-
дарському військовому соборі Чорноморського козацтва13. Починаючи з 
другого тому М. Мурзакевич розпочав публікацію ордерів Г.О. Потьомкіна14, 
перетворивши це на певну традицію в Товаристві. Ордери головного командира 
Новоросійського краю, що мали, за висловом О.І. Дружиніної, характер 
урядових розпоряджень15, видавалися М. Мурзакевичем ще тричі. Так, в 
одинадцятому томі ЗОТІС у рубриці “Матеріали до історії губернського міста 
Херсона”, було опубліковано 149 ордерів, датування яких розширилося до 1786 
року16. В наступному дванадцятому томі дослідник продовжив публікацію 
ордерів Г.О. Потьомкіна, ті, що стосувались діяльності головного командира 
стосовно ліквідації Кримського ханства та заснування Таврійської області17. 
Хронологічно документи датувалися 1781-1785 роками, кількість їх було 
збільшено до 208, приміток нараховувалося 6818. Третя публікація М.Мурза-
кевича ордерів Г. Потьомкіна, що являлися фактично розпорядженнями 
М.Л. Фалєєву стосовно розбудови м. Миколаєва в 1791 році, була здійснена 
на основі зібрання Решетилівського архіву19. Опубліковані в ОТІС ордери 
Г.Потьомкіна надають цінні відомості про становлення козацьких військових 
підрозділів на Півдні України; участь південноукраїнських іррегулярних 
формувань у другій турецькій війні за часів царювання Катерини ІІ (Греко-
Албанського, Бузького, Катеринославського, Чорноморського); дії грецьких та 
чорноморських козацьких морських команд у воєнних кампаніях на Чорному 
морі та на Дунаї; використання козаків іррегулярних військ південного краю 
під час будівництва Одеси, Херсона, Миколаєва й інших міст і портів у них; 
реорганізацію козацьких військових підрозділів.

За походженням та видовою належністю опублікований у “Записках” Това-
риства комплекс документів Г. Потьомкіна, що безпосередньо торкається 
й історії південноукраїнських козацьких військ останньої чверті XVIII-
ХІХ століття може бути поділений на: 1) ордери головного командира 
Новоросійського краю щодо управління південним краєм; 2) листування 
Г.Потьомкіна; 3) рескрипти та накази російських монархів; 4) рапорти посадових 
осіб південного краю до Г. Потьомкіна; 5) листування правителя канцелярії 
В.С. Попова; 6) статистичні та топографічні описи. Публікацію ордерів та 
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листів Г.О. Потьомкіна здійснено за принципом найважливіших фрагментів, 
бо оприлюднити ці документи в періодичному виданні в повному обсязі було 
просто неможливо. В більшості надрукованих документів відсутні заголовки 
і легенди; примітки та коментарі також не всюди присутні, однак значення 
опублікованого М. Мурзакевичем комплексу документальних джерел украй 
важливе. Матеріалами ЗОТІС, як першоджерелами, й до сьогодні продовжують 
користуватися дослідники південного краю. Крім М. Мурзакевича ордери 
Г.Потьомкіна оприлюднювали П. Юрченко, Ф. Лашков та інші члени ОТІС.

Кримська війна на декілька років перервала видавничу роботу Товариства. 
По її завершенні наукова діяльність ОТІС пожвавилась і протягом наступних 19 
років вийшло шість томів “Записок”, а за роки віце-президенства М.Н.Мурзаке-
вича (1875-1883 роки) побачили світ ще чотири томи. В цей період з’явилася 
низка досліджень стосовно Бессарабської області, серед яких значна 
кількість статистичних та археографічних матеріалів до історії Дунайського 
(Новоросійського) козацького війська20.

Помітне місце поміж публікацій ЗОТІС кінця 1870 – початку 1880-х років 
займають матеріали наукових експедицій по півдню Імперії. Насамперед описи 
подорожей видатного німецького вченого-енциклопедиста, природознавця 
і мандрівника, академіка Петербурзької Академії наук П.С. Палласа, який в 
1767-1809 роках працював у Росії. В 1877 році в ЗОТІС було надруковано його 
записи присвячені Таманському півострову, де подано не тільки природознавчі 
спостереження вченого, а й описано процес переселення колишніх запорозьких 
козаків на Тамань, змальовано традиційно-побутові і культурні особливості 
Чорноморського козацтва та представників різних народностей і груп Кубані.

Наукова розвідка П.С. Палласа привернула увагу читачів ЗОТІС і керівни-
цтво Товариства прийняло рішення перекласти й оприлюднити матеріали екс-
педиційної діяльності німецького вченого. Публікацію подорожніх нотаток 
П.С. Палласа готував цілий колектив упорядників і вони були надруковані в 
дванадцятому та тринадцятому томах “Записок”21.

Починаючи з шостого тому ЗОТІС (1867 рік), у третьому їх відділенні було 
започатковано рубрику “Матеріали для історії Запорожжя”. До 1877 року до 
неї уміщували як статті з козацької проблематики, так і різноманітні архео-
графічні розвідки22. Протягом 1877-1883 років у ЗОТІС у третьому відділенні 
з’являлися лише археографічні публікації. Документи для них надходили пере-
важно з приватних колекцій чи родинних архівів. Тому цілком закономірно, що 
більшість надрукованих матеріалів стосувалися персоналій. Вони мали вигляд 
статей, у яких було вміщено розлогі витяги з документів, а в кінці тексту на-
водилися додатки з декількома документами у справі. 

Оприлюднені матеріали стосувалися історії українського козацтва XVII-
XVIII століття. Тематично опубліковані джерела були представлені вкрай не-
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рівномірно. Так, із 16 надрукованих А. Білим, А. Мартосом, М. Білозерським, 
П. Китициним 13 документів торкалось питань становлення та діяльності Чор-
номорського козацтва, один – історії Запорожжя, два інші – історії Гетьманщи-
ни23. Ця нерівномірність з часом можливо й стала причиною відмови видавни-
чого комітету ЗОТІС від рубрики “Матеріалів для історії Запорожжя”. Однак 
документи до історії Запорозької козаччини січового і постсічового періодів 
друкувались і надалі24.

З кінця 90-х років ХІХ століття з ОТІС активно співпрацювали кубанські 
історики Є.Д. Феліцин та П.П. Короленко. В дев’ятнадцятому томі “Записок” 
побачили світ одразу дві археографічні публікації дійсного члена Товариства 
Є.Феліцина, в яких були представлені вилучені з Кубанського військового ар-
хіву матеріали 1788-1791 років до історії війни з Туреччиною й участі в ній 
Чорноморського козацтва, а також про становлення Війська вірних козаків 
Чорноморських25. У двадцятому томі ЗОТІС було продовжено публікацію від-
найдених у Кубанському військовому архіві Є. Феліциним актів 1788-1791 ро-
ків стосовно Чорноморської козаччини26. За 17 років співпраці з ОТІС в “За-
писках” Товариства було надруковано п’ять праць П. Короленка. Поміж них 
виділяється археографічна публікація, що представлена листом нащадка ста-
ровинного козацького роду Білих до дослідника про Сидора Білого27 та листом 
П.Короленка, заслуханого на засіданні ОТІС, про схованки козацьких скарбів 
на Тамані28. Цінними є й спогади учасників Кримської кампанії 1853-1856 ро-
ків, які свого часу стали свідками дій козаків Дунайського війська з налаго-
дження оборони Одеси29. 

Отже, Одеське товариство історії та старожитностей сприяло досліджен-
ню історії південноукраїнської козаччини останньої чверті XVIII-ХІХ століття 
шляхом оприлюднення великої кількості актових, справочинних, статистичних 
документів, наративу та джерел усної історії. Значна частка з надрукованих 
матеріалів на сьогодні є втраченою і тільки завдяки публікаціям на сторінках 
ЗОТІС є доступною для дослідників історії південного краю.

Створена в 1887 році Таврійська вчена архівна комісія (далі - ТВАК) проіс-
нувала найбільш тривалий час у порівнянні з іншими комісіями. Вона об’єднала 
плеяду талановитих, енергійних членів, які прагнули зібрати, вивчити, опри-
люднити найрізноманітніші писемні й усні джерела представників різних пері-
одів і народів Північного Причорномор’я.

Активна діяльність таких членів ТВАК, як Н. Василенко-Полонської, Г. Ки-
реєнка, Ф. Лашкова, Арс. Маркевича, П. Короленка й інших, а також специфіка 
регіону визначили спрямування науково-дослідної роботи Комісії  на розвиток 
археографічної справи південного краю. Зібрані, опрацьовані і підготовані до 
друку членами ТВАК матеріали публікувались у “Вістях Таврійської вченої ар-
хівної комісії”.

108                                                                                               Людмила Маленко



Всього за час існування Комісії вийшло 57 випусків “Вістей”, які склада-
лись із статей, повідомлень історичного та археологічного характеру, а також 
із документальних матеріалів не тільки з історії Криму, а й усього південного 
регіону від найдавніших часів до початку ХХ століття. Помітне місце серед пу-
блікацій документів займають матеріали до історії козацьких військ південного 
краю останньої чверті XVIII-ХІХ століття. На сторінках “Вістей Таврійської 
вченої архівної комісії” побачили світ численні публікації архівних джерел з 
історії Кримсько-татарського, Ногайського, Греко-Албанського іррегулярних 
формувань, а також Чорноморського козацького війська. Серед них: законодав-
чі акти та справочинна документація стосовно військової служби Кримсько-
татарських іррегулярних підрозділів, підготовані до друку Г. Габаєвим30; витяги 
зі справ: Московського відділення архіву Головного штабу31, архіву канцелярії 
Миколаївського військового губернатора32, Кубанського військового архіву33, 
Кубанського обласного архіву34, архіву Канцелярії таврійського губернатора, 
архіву Ногайської міської управи35; ордери Г. Потьомкіна та П. Зубова прави-
телям Таврійської області за 1784-1796 роки, які не тільки характеризували 
діяльність вищих сановників та перших керівників Таврійської області В. Ка-
ховського і С. Жегуліна, а й частково висвітлювали процес становлення козаць-
ких військ на півдні України в постсічовий період36; матеріали до історії другої 
турецької війни 1787-1791 років та документи стосовно капітана амазонської 
роти Олени Іванівни Шидянської, оприлюднені Ф. Лашковим37.

Серед найбільш важливих наукових статей та історичних нарисів, які на-
писані на основі архівних матеріалів, з наведенням розлогих витягів зі справ 
місцевих архівів та законодавчих актів, й підбіркою документів з історії пів-
денноукраїнської козаччини останньої чверті XVIII-ХІХ століття в додатках, 
необхідно виділити працю Арс. Маркевича. Монографія висвітлює станови-
ще Таврійської губернії у роки Кримської війни, та ряд його статей38, працю 
Ф.Лашкова стосовно охорони Криму під час другої турецької війни 1787-1791 
років39, історичні нариси Ісмаіла Муфтійзаде про військову службу кримських 
татар з 1783 по 1889 роки40, розвідку А. Сергеєва щодо перебування ногайців 
на Молочних Водах (1790-1832 рік)41, спогади В.Д. Смирнова про події Крим-
ської кампанії за участю і козацьких військових формувань42.

В роботі ТВАК окрім місцевих дослідників активну участь брали вчені з 
Києва, Москви, Харкова, Катеринодара та інших міст. Плідною була співпра-
ця з Комісією історика з Кубані П.П. Короленка. В 1896 році ТВАК отримала 
першого листа від дослідника, який запропонував опублікувати його роботи 
за матеріалами, знайденими в Катеринодарському військовому архіві. Розвід-
ки стосувалися періоду, коли Чорноморське козацьке військо знаходилось у 
відомстві Таврійського губернського управління. Всього за 14 років членства 
в Комісії (1896-1909 роки) на її засіданнях було заслухано сім повідомлень 
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П.Короленка з історії південного краю та місця козаччини в ньому; шість нау-
кових розвідок було опубліковано в друкованому органі ТВАК. Серед археогра-
фічних публікацій вченого найбільш цінні “Документы Кубанского войскового 
архива, касающееся деятельности правителя Таврической области Жегулина” 
та “Документы Кубанского областного архива, касающиеся Персидского по-
хода 1796 года”. Добре обізнаний із тонкощами архівної справи П. Короленко 
з особливою пильністю та точністю до найменших деталей передавав зміст 
документів про події з життя козацького населення Чорноморії, а сам залишав-
ся ніби осторонь. На такий об’єктивний підхід до історичного матеріалу, що 
демонструє авторську неуперередженість у висвітленні подій, звертали увагу 
ще сучасники вченого43. В 1908 році у “Вістях” було надруковано важливий 
законодавчий акт, який не потрапив до друкованих зводів законів, і був віднай-
дений П. Короленком – Маніфест Катерини ІІ про приєднання Криму, Тамані 
та Кубанських земель до Росії44. Саме ця публікація документу, знайденого ку-
банським дослідником, є сьогодні доступною для істориків.

У цілому Таврійська вчена архівна комісія в своїй діяльності значне місце 
приділила історії козацьких військ південного регіону постсічового періоду. 
В її “Вістях” було надруковано 26 наукових розвідок із матеріалами до історії 
іррегулярних формувань південного краю останньої чверті XVIII-ХІХ століт-
тя. Серед них як суто археографічні публікації, так і наукові статті, в текстах 
яких широко цитуються витяги з архівних джерел та директивно-розпорядчої 
документації.

Поряд із Таврійською вченою архівною комісією у царині козакознавчих 
студій плідно працювала Катеринославська (КУАК). Потужний науковий по-
тенціал Комісії дозволив успішно вирішувати поставлені завдання. Вони по-
лягали, насамперед, у виявленні, вивченні й оприлюдненні архівних джерел 
з історії краю та її складової – козаччини. І хоча КУАК у порівнянні з інши-
ми губернськими вченими архівними комісіями проіснувала недовго (1903-
1916 роки), однак її доробок у галузі архівної евристики та виданні писемних 
пам’яток і джерел усної історії досить значний. Наукові розвідки членів Комісії 
друкувались у збірнику наукових праць – “Літописі Катеринославської ученої 
архівної комісії” (ЛКУАК). Протягом 1904-1915 років вийшло 10 томів, у яких 
окрім загально-історичних праць вагоме місце відводилося археографічним 
публікаціям.

Члени КУАК ґрунтовно вивчали архіви губернського правління, Катеринос-
лавської духовної консисторії, Самарського Пустельно-Миколаївського монас-
тиря, Катеринославського нижнього земського суду. Віднайдені у катеринос-
лавському губернському правлінні документи з Січового архіву опрацював, а 
згодом опублікував у “Літописі” В.О. Біднов. Протягом 1906-1909 років він 
керував справами губернської вченої архівної комісії, а в її виданнях опри-
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люднював місцеві джерела. З тридцяти двох публікацій В. Біднова в ЛКУАК 
десять розвідок вміщують документи, які безпосередньо чи опосередковано 
стосуються населення козацьких військ південного регіону в останній чверті 
XVIII століття. Особливої уваги заслуговує археографічна публікація вченого 
“Материалы для истории колонизации бывших запорожских владений”, в якій 
вміщено документи з ранньої історії Греко-Албанського та Бузького козаць-
ких військ, зокрема про надання земель під поселення Арнауцькій команді – 
складовій Греко-Албанського іррегулярного формування, та Нововербованому 
козацькому полку між Бугом і Дніпром. Для дослідження соціальної історії 
козацького населення вищеназваних іррегулярних формувань важливими є 
опубліковані В. Бідновим діловодні документи зі справи, що велась упродовж 
1779 року в зв’язку зі скаргою колишніх запорожців на утиски з боку земського 
комісара Новопавліського повіту Тимофія Овсянникова і проханням про при-
рахування їх до складу Арнауцької команди з поселенням у Білоусівській сло-
боді45.

У своїй діяльності В. Біднов надавав особливого значення вивченню релі-
гійної історії. Підготовлені ним до друку листи Е. Рішельє до архієпископа Іова 
(Потьомкіна)46 та матеріали з історії церковного устрою Запорожжя січового і 
постсічового періодів47 дозволяють через призму діяльності світських та духо-
вних високопосадовців простежити різні сторони життєдіяльності козацького 
населення південного краю в останній чверті XVIII століття. В 1912 році ви-
йшла підготована В.О. Бідновим публікація 49 директивно-розпорядчих доку-
ментів Г.О. Потьомкіна щодо розподілу земель Новоросійської та Азовської 
губерній 1774-1784 років і зокрема надання земельних ділянок у користуван-
ня козакам Греко-Албанського, Бузького, Катеринославського іррегулярних 
військ48.

Ордери Г.О. Потьомкіна стали об’єктом вивчення ще одного члена КУАК 
магістранта університету Святого Володимира О.Г. Богуміла. Він приїхав до 
Катеринослава на початку 1904 року на запрошення Комісії для обстеження 
архіву Катеринославського губернського правління. Вже в 1905 році окремими 
томами ЛКУАК виходять опрацьовані О. Богумілом два корпуси ордерів голов-
ного командира Новоросійського краю за 1775-177649 та 1790-1791 рік50. Оби-
два томи мають суцільну нумерацію. Однак вона не співпадає з хронологією їх 
розміщення, оскільки першим було опубліковано корпус ордерів Г. Потьомкіна 
1790-1791 років, а наступними публікувалися документи за 1775-1776 рік. Од-
разу впадає у вічі відсутність заголовків, легенд, коментарів, допоміжного апа-
рату, що значно ускладнює роботу з документальним комплексом. На перший 
погляд, навіть, важко зрозуміти за яким принципом публікувалися документи. 
Якщо корпус ордерів головного командира Новоросійського краю 1790-1791 
років О.Г. Богумілом було згруповано за тематичними ознаками і розподілено 
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на три великі групи, а саме: 1) ордери, що безпосередньо стосуються губерн-
ської канцелярії та південного краю вцілому; 2) розпорядження про дислока-
ції частин і призначення на посади, а також ордера щодо підрядів і поставок 
провіанту до військових частин; 3) ордери, видані під час військової кампанії 
1790-1791 років (номери 1-436), то документи під номерами 437-715 за 1775-
1776 роки подано згідно з хронологією. Всупереч декларованим положенням 
публікації документів, які на час відповідали рівню сучасної науки, упорядник 
вдався до значних скорочень тексту документів, частину з них подав у витягах, 
або у вигляді таких собі заголовків, а то й у загалі у вільному переказі. Разом із 
тим у публікації корпусів ордерів Г.О. Потьомкіна О. Богумілом простежуєть-
ся певна тенденція до якомога повнішого представлення тих документальних 
комплексів, які пов’язані зі запорозькою господарською (і насамперед земель-
ною) спадщиною та подальшою долею колишніх запорозьких козаків. Такі 
підходи упорядника можна пояснити прагненням показати безперервність іс-
торичного розвитку південного краю. Це сприяло широкій публікації докумен-
тів, які безпосередньо чи опосередковано стосувались запорозького козацтва в 
складі наново створених іррегулярних формувань – Катеринославського, Чор-
номорського, Бузького – та участі козаків у військових кампаніях Росії проти 
Туреччини.

Важливе значення для вивчення історії південноукраїнських козацьких фор-
мувань постсічового періоду мають насамперед ордери, що були видані в ході 
воєнної кампанії 1790-1791 років та ордери й розпорядження щодо дислокації 
частин, призначення офіцерів і чиновників на посади, а також про підряди і по-
ставки провіанту до іррегулярних військових підрозділів. Поодинокі ордери, в 
яких вирішуються питання земельної власності запорозької старшини та коза-
ків, що згодом опинилися серед чорноморської і катеринославської козаччини 
знаходимо і серед корпусу документів за 1775-1776 рік. Загалом із 715 ордерів 
і розпоряджень Г.О. Потьомкіна, оприлюднених О. Богумілом, близько поло-
вини документів (347 номерів) безпосередньо чи опосередковано стосуються 
козацтва південноукраїнських іррегулярних військ останньої чверті XVIII сто-
ліття.

Значення опублікованих корпусів ордерів головного командира Новоросій-
ського краю є вкрай важливим. Навіть відступ від проголошених самим дослід-
ником принципів публікації документів, який був таким небажаним, не може 
зрівнятись із заслугою О. Богуміла. Адже близько двох третин із опублікова-
них ним документів насьогодні є втраченими і тільки трохи більше третини 
ордерів та розпоряджень Г.О. Потьомкіна відклалася серед справ Азовської гу-
бернської канцелярії, що в Дніпропетровському історичному музеї. 

Практично в кожному випуску “Літопису” містилися наукові розвідки 
Я.Новицького51. Він беззаперечно був одним із найактивніших членів КУАК. У 
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1886-1898 роках Я. Новицький працював із матеріалами Архіву Коша Війська 
Запорозького Низового, наданими йому А. Скальковським. Тоді ж він отримав 
можливість ознайомитись і з копією рукопису опису міст та територій колишніх 
Запорозьких Вольностей, знайденою в 1830 році в катеринославських архівах. 
Рукописні матеріали з власного архіву А. Скальковського сприяли появі праці 
дослідника Запорозького краю “Описание границ и городов бывшей Азовской 
губернии, Левобережная часть нынешней Екатеринославской губернии 1775-
1788 гг. Архивные источники”, надрукованої в першому випуску “Літопису”52. 
В подальшому Я. Новицький скористався ще 62 документами з Архіву Коша 
Війська Запорозького Низового, зі зібрання А. Скальковського. Вони знайшли 
своє відображення в “Материалах для истории запорожских казаков”. Якщо 
ця розвідка Я. Новицького була присвячена розгляду січового життя козаків 
напередодні зруйнування козацької вольниці на Дніпрі, то в першій містять-
ся доволі цінні відомості стосовно заселення південного краю, економічного 
стану населення частини колишніх Запорозьких Вольностей, які дозволяють 
зрозуміти історичні передумови та пояснити соціально-економічні причини 
виникнення окремих козацьких формувань українського Півдня в останній 
чверті XVIII століття.

Глибоким дослідженням із використанням архівних та усних джерел є доро-
бок дослідника “История города Александровска Екатеринославской губернии 
в связи с историей возникновения крепостей Днепровской линии 1770-1806”53. 
У “Передмові” до своєї праці Я. Новицький вказав, що перші три глави напи-
сані за “ніде ще не надрукованими документами Запорозького січового архіву”, 
люб’язно наданими А. Скальковським54, а наступні шість глав були упорядко-
вані за матеріалами олександрівських архівів (Покровського собору, Предводи-
теля дворянства, Міської управи та Повітового казначейства). Автор наголо-
шував, що окремі документи настільки цікаві й змістовні, тому, на його погляд, 
буде доречним “привести їх оригіналом” та доповнити місцевими переказами і 
спогадами “глибоких старців”, записаними ним у 1870-1880-х роках55.

Яка саме кількість документальних джерел була використана Я. Новицьким 
у ході написання історії м. Олександрівська невідомо, позаяк посилання оформ-
лені тільки на архіви, а не на конкретні справи. Проте надрукованих витягів 
(іноді у вигляді декількох речень) із документальних та наративних джерел на-
раховується 37, серед яких у контексті досліджуваної проблеми були: витяги 
зі справ Покровського собору та Олександрійського предводителя дворянства 
про намагання селян навколишніх до військових земель сіл приєднатися до 
азовських козаків із записом до козацького стану; список прізвищ запорозьких, 
чорноморських та катеринославських козаків – засновників Олександрівська; 
витяги зі справ про виконання церковних обов’язків у повіті престарілими ко-
заками; витяги з розписів Олександрівська за 1792-1797 роки про перебування 
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в місті катеринославських козаків та виборних отаманів, що управляли ними56.
Розглядаючи документальний матеріал основою своїх студій, Я. Новицький 

приділяв значну увагу й усним джерелам. Збір фольклорно-етнографічного ма-
теріалу для дослідника був таким же важливим як історичного. Він обійшов усі 
куточки історичної території Запорозької Січі, зафіксувавши унікальні зразки 
усної народної творчості. Дослідник намагався визначити співвідношення 
між наративом і документальним матеріалом, перевірити записані ним зразки 
усних переказів із документальними джерелами. Поєднання рукописного мате-
ріалу з усними джерелами дозволяло Я. Новицькому відтворювати неповторні 
сторінки повсякденного життя мешканців колишніх Запорозьких Вольностей. 
Опрацьовані дослідником Запорозького краю матеріали місцевих архівів та за-
писані ним усні перекази старожилів, свідків пам’ятних подій стали основою 
ряду історичних і статистичних праць.

Поміж таких розвідок заслуговує на увагу праця дослідника “С берегов 
Днепра (Очерки Запорожья). Путевые записки и исследования.” В своїй роз-
відці Я. Новицький не тільки зафіксував розповіді 70-річного діда Миколи 
Білого – онука “війська Чорноморського полкового осавула” Федора Білого, 
а й навів витяги з документальних джерел, які зберігалися в родині Білих не 
одне покоління й були зафіксовані в справі про родовід Білих, що відклалася в 
Архіві предводителя дворянства Олександрійського повіту. Серед документів: 
а) паспорт полкового осавула Ф. Білого за підписом військового судді Антона 
Головатого, виданий на термін з 9 жовтня 1792 по 30 травня 1793 року для 
поїздки в с. Губиниху Новомосковського повіту Катеринославської губернії з 
метою перевезення сім’ї та майна на місця нового поселення війська в Чорно-
морії; б) посімейний список Федора Білого з фіксацією всіх членів родини; в) 
патент Військової колегії про надання полковому осавулові армійського чину 
поручика; г) похвальний лист від 30 квітня 1794 року з визнанням “відмінних 
подвигів та хоробрості”, виявлених Ф. Білим під час штурму Ізмаїла в 1790 
році, підписаний О. Суворовим57.

Серед масиву фольклорного матеріалу, зібраного Я. Новицьким, яскраво ви-
діляються й усні перекази про козацькі військові формування останньої чверті 
XVIII-ХІХ століття, мешканців козацьких військових земель, нащадків славет-
них козацьких родів. Оскільки дослідник цілеспрямовано фіксував оригінальні 
й разом із тим маловідомі чи невідомі місцеві зразки фольклору, пов’язані з 
історією населення колишніх Запорозьких Вольностей, то записані, а згодом 
опубліковані усні джерела переважно торкаються саме сторін життя чорномор-
ських, катеринославських та азовських козаків.

З-поміж зафіксованих Я. Новицьким усних переказів чітко виділяються де-
кілька груп джерел, пов’язаних із соціальним походженням оповідачів. Якщо 
спогади належали колишнім козаками чи офіцерам іррегулярних формувань, 
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то їх зміст мало чим різнився від офіційно зафіксованої історії козацьких 
з’єднань. Такими є перекази 86-річного полкового осавула Азовського козаць-
кого війська Андрія Івановича Матвієнка, зафіксовані Я. Новицьким58. Вони 
перекликаються з версією історії Азовської козаччини викладеною сином на-
казного отамана Йосипа Гладкого Василем Гладким59.

Якщо ж спогади належали селянам навколишніх по відношенню до військо-
вих земель сіл, то в їх розповідях простежується шанобливе ставлення до коза-
ків, робився наголос на збереженні останніми давніх дідівських звичаїв і тра-
дицій, часто наводилися приклади супротиву, непокори офіційній владі через 
попрання козацьких прав та вольностей. Для цієї групи спогадів характерна 
міфологізація помітних дійових осіб, особливо таких, що походили з нижчих 
верств населення. Так, перекази 93-річного Гната Кашпира з села Хрестовки 
Маріупольського повіту Катеринославської губернії, записані Я. Новицьким у 
1904 році, не тільки демонструють шанобливе ставлення до азовців, але й пові-
домляють про бунтівника Засоріна, що “багатих грабував, а бідних наділяв”60. 
Видаються дещо дивними такі свідчення, бо прізвище Засоріна фігурувало в 
діловодній документації й, зокрема, в іменних списках офіцерського складу 
з зазначенням, що офіцер “гарної поведінки”, добре зарекомендував себе на 
службі на Кавказі. Офіцерське звання азовець отримав за сумлінну військову 
службу, а не завдяки своєму походженню. Тому, можливо, і став уособленням 
захисника інтересів бідних в усних переказах навколишніх селян.

У переказах колишніх запорозьких козаків простежувалось прагнення під-
твердити свою належність до козацького стану шляхом приєднання до іррегу-
лярного формування. У зафіксованих спогадах 88-річного Микити Джигиря з 
Кушугумівки Олександрійського повіту Катеринославської губернії, той пере-
повідає про намагання колишніх запорожців, що незалежно від їхнього бажан-
ня стали селянами графа Лита, приєднатися до азовських козаків61.

Я. Новицький ретельно перевіряв зафіксовані перекази, співставляв їх із до-
кументальними матеріалами. Наприклад, аби перевірити спогади колишнього 
запорожця Я. Новицький переглянув матеріали повітових архівів і віднайшов 
серед справ Олександрійського предводителя дворянства за 1840 рік матеріали 
про вимоги селян Кушугумівки включити їх до складу Азовського війська та 
факт відправлення Афанасія Грецая до наказного отамана Азовської козаччи-
ни з метою якнайскорішого вирішення питання. Зафіксовані й оприлюднені 
Я.Новицьким зразки усної творчості цінні науковим коментуванням, докумен-
тальною точністю. Переважна більшість спогадів і переказів, оприлюднених 
дослідником, не була раніше зафіксована, натомість широко використовувала-
ся сучасниками та наступниками.

На прикладі Я. Новицького можна стверджувати, що одним із пріоритет-
них напрямків діяльності членів КУАК, було дослідження місцевих архівів, яке 
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конкретизувалося не тільки описами їх фондів, а ще й супроводжувалося копі-
ями з найбільш значущих документів чи витягами з них.

Копітка робота у галузі архівної евристики дозволила членам КУАК виявити 
масивний пласт документів і з історії південноукраїнської козаччини постсічо-
вого періоду, про який дізнаємося з археографічних публікацій та історичних 
розвідок дослідників, а також із повідомлень і доповідей, зачитаних на засі-
даннях Комісії. З протоколів засідань КУАК видно, що доповіді про розвідки й 
знахідки в місцевих архівах звучали майже на кожному засіданні Комісії62.

Згодом Д. Дорошенко в одному з випусків “Літопису”, підсумовуючи еврис-
тичну роботу членів КУАК, написав розлогу статтю “Про архіви Катеринослав-
ської губернії”, де наголошував не тільки на потенційних можливостях доку-
ментальних комплексів місцевих архівів, а й звертав увагу на доробок усіх, хто 
працював у архівних установах Катеринославщини63. У контексті досліджува-
ної проблеми не можна оминути увагою доповідь члена КУАК А. Скриленко 
про рукописи Катеринославського обласного музею ім. О.М. Поля. В ній до-
слідниця ознайомила присутніх зі змістом щоденника наказного отамана Азов-
ського козацького війська Й. Гладкого64. 

Слід зазначити, що з кінця 20-х років ХІХ століття, коли ідеї створення на-
укових об’єднань в Україні несміливо обговорювалися дослідниками, а ство-
рення їх друкованих органів були в далекій перспективі, неоціненну роль у 
публікації джерел з історії козацьких військ південного краю відігравала газета 
– франко-російськомовний “Одеський вісник” – яка почала виходити з 1827 
року. Вона щонайменше десятиліття була єдиним друкованим органом Півден-
ної України, а згодом однією із не багатьох, на сторінках якої публікувались як 
характерні для різних жанрів періодики статті, повідомлення, кореспонденції, 
оголошення, так і цілком самостійні види актових, справочинних, статистич-
них джерел і наративи.

Першим до археографічних публікацій в “Одеському віснику” вдався 
М.Н.Мурзакевич. Він протягом 1833 року в “Матеріалах до історії Одеси” над-
рукував сім документів, три з яких безпосередньо стосувались оформлення 
Греко-Албанських іррегулярних підрозділів, а саме: а) положення уряду про 
поселення в околицях Одеси греків та албанців, які в останню війну служи-
ли на Архіпелазі від 19 квітня 1795 року65; б) положення уряду про міських 
переселенців, які викликались із Архіпелагу та інших закордонних місць для 
поселення в Одесі від 19 квітня 1795 року66; в) рескрипт імператриці Катерини 
ІІ графу П. Зубову про сформування військового дивізіону з греків та албанців 
від 19 квітня 1795 року67.

Традицію розміщення документів на шпальтах “Одеського вісника” підтри-
мав А.О. Скальковський. Саме він оприлюднив найбільшу кількість докумен-
тальних матеріалах на сторінках газети. Протягом 30-50-х років ХІХ століття 
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А. Скальковський здійснив шість археографічних публікацій в “Одеському ві-
снику”, які стосувалися козаччини постсічового періоду та історії м. Одеси, 
опублікував рескрипти Катерини ІІ (1794-1795 роки), Павла І (1794 рік), витяг 
із рапорту новоросійського поміщика І. Лорера з опису стану Одеси (1797 рік), 
листи Й. де-Рібаса (1797, 1800 років), витяг зі свідоцтва генерала Барклая де-
Толля про заслуги поміщика Новоросійського краю Скаржинського в боротьбі 
з Наполеоном (1813 рік), лист татарського дворянства до таврійського губерна-
тора А. Бороздіна з висловлюванням вірності Росії (1812 рік), витяг із рапорту 
А. Бороздіна до О. Ланжерона про боротьбу з Наполеоном (1816 рік). А. Скаль-
ковським в одному з приватних архівів було віднайдено також “Записку про 
кримських татар”, в якій повідомлялося про бажання ногайських орд перейти 
в підданство Росії та прибуття депутатів із старшин в російську ставку поблизу 
Бендер для переговорів з П. Паніним. “Записка” надає відомості стосовно іс-
торичних передумов оформлення ногайської козаччини68.

Переважна більшість оприлюднених А. Скальковським на шпальтах газе-
ти документів згодом увійшли до його “Хронологічного огляду історії Ново-
російського краю” та “Історії Нової Січі або останнього Коша Запорозького”. 
Статистичні матеріали, надані безпосередньо А. Скальковському з правління 
Дунайського козацького війська, вміщено в статті дослідника, присвячений 
двадцятип’ятирічному ювілею іррегулярного формування69.

Документи про призначення полків на службу до Чорноморського гребного 
флоту, що поступали у розпорядження Й. де-Рібаса, їхню подальшу діяльність і 
участь у будівництві гавані та порту на шпальтах газети в 1851 році надрукував 
чиновник з особливих доручень канцелярії військового губернатора колезький 
секретар К.М. Смол’янинов70. 

Не залишилося поза увагою дописувачів “Одеського вісника” й Азовське 
козацьке військо. Чутки про переведення азовців на Кубань дали поштовх для 
обговорення питання місця і ролі Азовської козаччини в освоєнні Приазов’я 
та охорони козаками південно-східної ділянки кордону Російської імперії. В 
статтях чиновників південного краю та офіцерів Азовського формування на-
водяться витяги зі статистичних таблиць і звітів про досягнення азовців у гос-
подарюванні та на військовому поприщі71.

З огляду на специфіку періодичної преси археографічні публікації в “Одесь-
кому віснику” здебільшого не мали коментарів, легенди, опису зовнішніх осо-
бливостей джерел. Поряд з джерелом вміщували лише короткі передмови та 
примітки. Переважну більшість опублікованих документальних комплексів 
становлять законодавчі акти та директивно-розпорядча документація, подекуди 
справочинні та статистичні матеріали, наративи з історії південноукраїнських 
козацьких військ постсічового періоду відсутні. Водночас поява на шпальтах 
газети матеріалів різної видової належності сприяла знайомству широкого за-
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галу з унікальними документами до історії краю та козаччини різних періодів її 
існування. А відтак “Одеський вісник” дуже скоро перетворився в найпопуляр-
ніше видання південного регіону Імперії від Молдови до Нижнього Поволжя 
і Кавказу. 

Таким чином, південноукраїнські громадські та державні наукові осередки 
зробили значний внесок у дослідження історії південноукраїнських козацьких 
формувань останньої чверті ХVІІІ-ХІХ століття. Збір і дослідження архівних 
матеріалів, рідкісних рукописних пам’яток, джерел усної історії, оприлюднен-
ня їх шляхом публікацій в організованих ними ж видавництвах та в ході роботи 
архівних наукових конференцій дозволило значно розширити джерелознавчу 
базу дослідження історії козацьких військ Південної України постсічового пе-
ріоду і зберегти вагому кількість документів різної видової належності, що на 
сьогодні вважаються втраченими чи є бібліографічною рідкістю.
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