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«Бідні наши карти! Вони кровото
чать, порізані на полях брані, але 
найчастіше покромсані у високих 
кабінетах, в яких не чути стогонів 
розлучених братів та сестер, дітей 
та батьків, дідів та онуків...»

Nicolae Dabija (1990)

останні роки, особливо після створення Придністровської Молдавської 
республіки, в історичній літературі все більше розповсюджуються дві 
протилежні точки зору. З одного боку, молдавські вчені намагаються 

створити концепцію, згідно з якою вся територія цього державного утворення є 
споконвічною молдавською землею. З іншого боку, представники придністров
ської науки шукають докази того, що «с древнейших времен Левобережное При
днестровье — территория совместного проживания разных народов» і тому має за
лишатися самостійною державою1. В той самий час більшість українських істо
риків дивиться на цю дискусію згори, при цьому іноді складається враження, що 
вона їх зовсім не цікавить.

Автор репрезентованої статті не є політологом, і тому читачі не знайдуть в ній кон
кретних оцінок складної сучасної колізії у Придністров’ї. Проте, вивчаючи історію 
Північно-Західного Причорномор’я та українського козацтва у другій половині 
XVIII — на початку XIX століть, він ознайомився зі значною кількістю опублікова
них, але маловідомих джерел, які дозволяють подивиться на проблему по-новому, 
без істерії і популізму та поставити її вирішення на дійсно наукове підґрунтя.

Передусім маю підкреслити, що задля цього особливо важливо, на мій погляд, 
реконструювати етнодемографічну ситуацію, яка існувала в означеному регіоні 
напередодні першої російсько-турецької війни 1768—1774 рр. Справа в тому, що 
вже під час цієї війни і особливо у 1775—1793 роках, переважно в південній час
тині цього регіону, відбулася ціла низка важливих подій. Вони були пов’язані зі 
значними рухами великих мас населення, які наклали суттєвий відбиток на ство
рення сучасної етнографічної карти Лівобережного Подністров’я.

Ця тема має свою історіографію. Наскільки нам відомо, першим її торкнувся 
архієпископ Гавриїл (Розанов), який в 1848 р. навів дати заснування (освячення) 
православних церков усього Північного Причорномор’я. За його даними, з усіх 
храмів Лівобережного Придністров’я лише один, в с. Дороцькому, був заснова
ний в означений час, у 1768 р.2 У 1850-х роках протоієрей О. Лебединцев розшу
кав низку унікальних документів, які свідчать про існування православних цер
ков в Україні Ханській, тобто на території Буго-Дністровського межиріччя, до 
1769 р. Вони відзначені в с. Дороцькому, у Меловатому (з 1761 р.) та, можливо, 
у Погребах, Кочієрах та ін.3

Наступний етап вивчення проблеми пов’язаний з ім’ям О. Кочубинського. Він ви
користав кілька карт 1710—1750 рр., найбільш цікава з яких була виконана фран-
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цузом Р. Вагонді близько 1757 р. 
або трохи раніше. На жаль, від
повідна територія зображена на 
ній схематично, практично без 
населених пунктів4. Пізніше де
які аспекти теми зачепив В. Ко- 
чергін, який більш детально зу
пинився на історії м. Дубосари і 
його околиць вже після 1769 р.5 
Ціла низка цікавих спостере
жень про присутність турків і та
тар у Придністров’ї, а також про 
деякі більш ранні поселення 
(Чорне місто, Рашків або Кара- 
вул та ін.) міститься в працях 
відомого одеського географа та 
історика В. Петруня6.

У 1950-х роках, після знач
ної перерви, вивчення історії 
православного населення Ліво
бережного Придністров’я та 
усього Буго-Дністровського ме
жиріччя було поновлено. Робо
ти того часу присвячені пере
важно періоду після 1769 р. 
Проте у статті І.Койфмана є 
згадка про існування молдавсь
ких сіл Жура і Журка на лівому 

Подністров'я. 1737 р. (Фрагмент). берез і д н іс т р а вже у XVII ст.7 
Значно більший інтерес має для 

нас стаття О.Коцієвського, який узагальнив матеріали своїх попередників та ви
користав кілька карт 1730—1740-х рр., що зберігаються в Одеському історико- 
краєзнавчому музеї. Вчений дійшов висновку, що «большинство селений (ук
раїнських, російських і молдавських. — /.С.), которые были в Очаковской облас
ти ко времени ее освобождения [у 1789—1791 рр.], возникли, судя по показани
ям источников, не ранее 50—60-х гг. XVIII в.»8.

Пізніше до сказаного О. Коцієвським було додано дуже мало, крім даних про 
російських старообрядців, що були зібрані А. Бачинським9. Лише в останні роки 
з’явилися згадані на початку статті розробки молдавських і тираспольских 
дослідників. Тоді ж, у зв’язку з вивченням історії міста Хаджибея-Одеси та ук
раїнського козацтва в Північно-Західному Причорномор’ї, названих проблем 
торкалися автор цих рядків та інші дослідники10.

У даній статті ми вимушені обмежитися використанням переважно тих карто
графічних матеріалів, які не були помічені нашими попередниками. Для 
порівняння наведемо лише фрагмент згаданої О. Коцієвським російської карти 
1737 р. (Рис. 1), тим більше, що вона повністю ще не була опублікована11. Через 
те, що детальний аналіз усіх відомих нам карт регіону 1769—1770 рр. є немож
ливим, а характеристика доступних матеріалів навіть зі збірки В. Кордта 1931 р. 
зайняла б багато місця, тут будуть розглянуті лише дві карти з польського атла
су Річчі Занноні «Wizerunok powszechny Polski у Litwy. Służący do zrozumenia zbioru 
XXIV karta. Wystawionego prz.Rizzi Zannoni, Academiy Nauk Góttingenskiey. MDCCLXXII», 
надрукованого y l7 7 2 p .12
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Відомо, що в означений час територія Лівобережного Придністров’я входила 
до складу двох держав — Польського королівства (від с. Грушка до р. Ягорлик) та 
Кримського ханства (від с. Гоян до с. Незавертайлівка). Для реконструкції ситу
ації в першому районі особливе значення має карта № 23 з атласу Річчі Занноні. 
Вона називається «Karta granic Polski, zacząwszy od końca gór Karpackich w 
Siedmiogrodzie, aź do osady tatarów Bessarabskich; zawiezaiąca Mołdawią Pułnocna, Stepy 
tatarów Lipków, у wiciągnienie Dnestru od Chocima, aż do Benderu». Крім цього, на ній 
присутні французька і турецька назви. Карта виконана на високому професійно
му рівні і в межах кордонів Польщі має досить високу точність (Рис. 2). Щоб 
впевнитися в тому, що, незважаючи на цілу низку помилок, дана карта була зна
чним кроком вперед у розвитку топографії регіону, достатньо порівняти її з кар
тою 1737 р. (Рис. 1). Виходячи з того, що наступна карта атласу № 24 була знята 
після 1767 р., але явно до початку війни (Рис. 3), карту № 23 можна датувати 
приблизно тим же часом.

Отже, приступимо до опису населених пунктів, зафіксованих на даній карті 
від с. Грушка до польського кордону вниз по течії Дністра13. В районі сучасного 
с. Грушка на ній позначено невеличке село без церкви Mzana, назву якого можна 
обережно зівставити зі словами «мазана» або «мазанка». Наступним селом є 
Kiofsiermak (Kiefsirmask карти 1737 р.) [Кієфсшірмак — ?], яке знаходилось на 
місці с. Кузьмін. В ньому була церква (Рис. 2; порівн.: Рис. 1).

Далі йде містечко Kamencza (Kamieza карти 1737 р.) [Кам’янка], яке стоїть спра
ва від гирла однойменної річки. В долині цієї річки відмічено кілька сіл: Dymitrow 
[Димітрів, на правому березі], Christisza [Христиця, на лівому березі, біля шляху до 
Ямполя], Kamieńca [на правому березі] та інші (Рис. 2; порівн.: Рис. 1).

В гирлі річки Raskowa позначено містечко з укріпленням Raskow (Rashkow 
мали 1737 р.) [Рашків], розташоване на перехресті кількох шляхів. Раніше через 
нього проходив один з двох шляхів з Києва до Константинополя (Царграда), опи
саних не раніше 1715 р. російськими мандрівниками. Про Рашків вони повідо
мили: «Губернатор в оном местечке по 714 год был поляк, прозванием Песоцкий; 
и стоит то местечко меж гор высоких при реке Днестре, и проезд до него чрез го
ры ж с трудностию, и есть в том местечке 1 монастырь благочестивый Николая 
Чудотворца; а в 714 году вместо оного губернатора прислан из короны польской 
региментарь и с ним 100 человек жовнеров, и весьма ныне то местечко опустело 
и скудно»14. Трохи північніше від Рашкова, на лівому березі річки відзначено не
велике село без церкви Рорка [Попка], що знаходилось на місці сучасного села 
Валя-Адинка(Рис. 1—2).

Нижче Рашкова на березі Дністра знаходилось село с церквою Shronitz, про 
яке ті ж мандрівники писали: «От Рашкова до Строенцов [або Строєнець — J.C.] 
2 мили; дорога камениста, и гора єсть одна немалая, а стоит оное меж горами в до
лине; церковь в том селе архистратига Михаила, а речка под ним прозванием Вы- 
бравка близ Днестра»15. Далі, справа від устя ріки Bilocze [Білочі] на карті позна
чено однойменне село з церквою, а вище по долині цієї річки, на її правому березі 
та на шляху з Рашкова в Балту стояло велике село Klezczynce (Kouszenetz карти 
1737 р.) [Клешенці або Кошенець — ?]. Останнє можна впевнено зв’язувати з су
часним селом Шершенці (Рис. 1—2).

Нижче за течією Дністра, справа від гирла річки Meloczice [Мелошиця, Окна], 
розташовувалось однойменне село, яке має бути зівставлено з сучасним Мо- 
локішул-Маре. Вище за течією цієї ріки та її притоки, на якій зараз знаходиться 
с. Круті, до самого її перетину Кучманським шляхом (Kuczmansky Szłak) немає 
жодного населеного пункту. Неподалік від Мелошиці, на березі Дністра було се
ло із церквою Strecze [Стрежа або Стража — ?], на місці якого знаходиться село 
Серецей (Рис. 2).
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Далі йде містечко з укріпленням Rybnice (Ribnitza карти 1737 р.) [Рибниця], 
причому воно позначено набагато вище устя однойменної річки, а сама ріка та її 
притоки зображені зі значними помилками. Важливо, що під 1715 р. Рибниця 
названа «пустым селом»16. Приблизно на тому місці, де зараз знаходиться 
залізничний вокзал м. Рибниці, Річчі Занноні розташував ще одне село с церк
вою Osalinca [Осалінка або Озалінка]. Трохи далі було велике село з храмом 
Zuczulyn [Жужулін або Зузулін, Зозулін — ?], яке існує в наш час під назвою Ги- 
дерім. Слідом за ним позначено село без церкви Buruczeny [Буручени або Буру- 
шени], яке, без сумніву, треба зіставити з сучасним селом Бутучень. Тут не
обхідно сказати про помітне зменшення на карті відстані між двома останніми се
лами (Рис. 2; порівн.: Рис. 1). В цілому, в міру наближення до кордону з Крим
ським ханством, карта стає все менш точною.

Трохи нижче від с. Бурушени на Дністрі знаходилось село з храмом Zura Polska 
[Жура Польська], а навпроти Zura Mołdawska. Це, без сумніву, сучасне село Жура. За 
ним, справа від гирла ріки Jaorlik Mokri [Ягорлик Мокрий] нанесено село Armatska 
[Арматське, Гарматське], відоме зараз як Хармацька. Не можна не помітити, що на
звана ліва притока Дністра нанесена невірно, і можна припустити, що автор мав на 
увазі р. Тростянець, хоча остання впадає не в Дністер, а в долину Ягорлика [Strumen 
Jaorliki R. карти]. Поки що неможливо зіставити з сучасними села, позначені на пра
вому березі Мокрого Ягорлика — Białka [Балка] и Mlinice [Млинище], хоча це мо
жуть бути села в долині р. Тростянця: Топали, Чорна, Кульна і навіть Нестоїта 
(Рис. 2). Останнім селом польскої частини лівого берега Дністра було Subolewka [Суб- 
олівка — ?], в якому була церква і яке зараз зветься Цибулівка (Рис. 2).

Перейдемо до аналізу ситуації в тій частині Лівобережного Придністров’я, 
яка в входила до складу Кримського ханства. Від с. Гоян до Парканів її можна 
відновити на підставі тієї самої карти. Першим ханським селом по Дністру був 
Jaorlik або Каупаг зліва від гирла р. Ягорлик, в якому було укріплення. Зараз це 
с. Гоян (Рис. 2). Російські мандрівники у 1715 р. так описали цю місцевість: «...а 
понеже Егорлык стоит при Днестре в долине, и подошли к нему еще 2 речки, име
нуемые Егорлыки, один большой, а другой меньшой, да с бендерской стороны вы
сокая гора, и тем Егорлыком окончилась польская граница. А владеет им крым
ский хан, и Дубосары от него в двух милях; за ханом же и тем Егорлыком и Дуба- 
сарами по 714 год управлял присланный от хана изменник Пляка, который был 
сотником в Новосергиевском, что близ Самары; а в Егорлыке жителей волохов и 
болгаров и жидов с 200 домов, и для христиан в том местечке Егорлыке есть цер
ковь великомученика Георгия, а фартеции никакой нет; а ныне тем Егорлыком 
вместо Пляки управляет сотник Егорлыцкий казак прозванием Апостас, а в Ду- 
басарах Хвастовский казак Гаврило Алейченкой, который прежде сего служил 
при Палее, а Пляка оставлен и живет в Дубасарах в рядовых казаках»17.

За Ягорликом була доволі велика фортеця Tatar-Kaynar, яка мала розташову
ватися біля с. Кочиєрь [Кочиєри] або м. Дубесар. Самі Dubresary (Dubosar карти 
1737 р.) [Дубосари] є окремо трохи нижче, але в них не позначено ні мечеті, ні 
церкви (Рис. 1—2). Неподалік стояло село Bialakew [Біляково], і хоча в ньому по
значена мечеть (Рис. 2), відомо, що раніше «оное село [Беляковка] Бендерского 
паши стоит при Днестре в лощине; церковь в нем христианская архистратига Ми
хаила; жилья в нем со 100 дворов, и живут болгары и волохи»18.

У наступному селі Taszlik (Taschlika карти 1737 p.) [Ташлик], справа від гирла 
однойменної річки також позначена мечеть (Рис. 2; порівн.: Рис. 1). У 1715 р. 
шлях від Біляківки та саме село описані таким чином: «От Беляковки до другого 
пашинского села, именуемого Ташлыка, 1 миля, дорога гладкая; а в одном месте 
есть по тракту гора, и та небольшая; стоит оное при Днестре ж на ровном месте, 
речка под ним названием Ташлык; живут волохи и болгары дворов з 200»19.
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Ще одне село з укріпленням мало назву Tatar-Aneskan (Aniscsani карти 1737 р.) 
та стояло на березі Дністра між гирлами рік Ташлик і Mangul [Мангул]. Якщо виз
нати, Щ9 остання річка є балкою Чорницею або Долгою, що впадає в Дністер між 
сучасними селами Тея і Красногорка, то тоді укріплення можна зв’язати з селом 
Бутор або його південними околицями. Зліва від гирла тієї самої балки нанесене се
ло з мечеттю Zubaszy [Зубаши], яке могло бути на місці згаданої Красногорки 
(Рис. 2; порівн.: Рис. 1).

Подальший аналіз карти ускладнений тим, що на карті балка Komorul [Кома
рова] впадає в Дністер не нижче гирла р. Бик, а набагато вище (Рис. 2). Така ж по
милка характерна для оглядової карти України Г. Л. де Боплана, яка була створе
на на століття раніше, та низки інших карт цієї традиції20. Виходячи з більш 
надійних прив’язок, розташованих на правому березі Дністра, село Olmassu [Ол- 
масу] з мечеттю на лівому березі трохи вище Бендерської фортеці, можна зв’яза
ти з сучасним селом Паркани, а точніше, з його північними околицями. Тоді се
ло Karakul [Каракуль] проти гирла ріки Bycul [Бик] маємо зіставити з селом Би
чок (Рис. 2).

В такому випадку ще три села з мечетями Komorul [Комарова], Czagar Palanka 
[Чагар-Паланка] і As-Beg [Аз-Бег] разом з усією досить довгою долиною Комаро
вої балки та ще однією долиною Koronmich-Irmac мають розміститися на відстані 
З—5 км, що маловірогідно. Можна лише припустити, що село з мечеттю Tatar- 
Kuban [Татар-Кубан], яке відмічене на правому березі Комарової балки, виходя
чи з взаєморозташування з характерним вигином Дністра, є сучасним с. Ме- 
леєшть (Малаєшти) (Рис. 2).

Ситуація нижче Бендер майже до самого місця впадіння Дністра в лиман 
зафіксована вже на наступній карті (№ 24) атласу Річчі Занноні. Її повна назва 
«Karta granic Polski, zacząvszi od Baity, ab do rzeki Sina-Woda, zawieraląca slobody 
kozakow Human’skich, у Zaporohowskich; stepy Tatarów, Oczakowskich, 
Bessaraskich, у Nogayskich z ich Ordami, tak ie w roku M.DCC.LXVII [1767] Han- 
Krymsky posadzal. Znayduie się tu  ieszc, dalsze Wyciągnienie Bogu, у Dniestry; 
Dnieper także od Porogow, aż do wpadnienia w Morze Czarne»21. Відразу ж підкрес
лимо, що ця карта (Рис. 3) є менш точною, ніж попередня. На ній присутня ціла 
низка помилок, особливо в степовій частині Буго-Дністровського межиріччя та 
березі Чорного моря, яких немає навіть на згаданій карті Г.Л. де Боплана. Треба 
сказати, що ця карта не зовсім збігається і з описаною вище картою (№ 23) того 
ж автора. Так, село Tatar-Kuban названо на ній вже Iik-Kuban, є і інші, хоча і 
менш суттєві розбіжності. Проте за кількістю нанесених населених пунктів в 
Очаківській області вона є кращою з усіх відомих карт того часу.

Топографія долини Дністра від Бендер до краю карти доволі заплутана через 
те, що три позначені тут ліві притоки Дністра знаходяться на ній явно не на своїх 
місцях. У цьому випадку знов не залишається нічого іншого, як виходити з 
прив’язки до Бендерської фортеці. Тоді укріплення lik Palanka, що навпроти 
фортеці, має співпадати з сучасними с.Тирнаука [Тернівка] або сел.Тирасполул 
Ноу [Новий Тирасполь]. Далі позначена ріка Kurczagan Souni [Долина Кучурга- 
на], на берегах якої немає жодного населеного пункту. Насправді тут має бути 
балка Колкотова, яка впадає в Дністер в південній частині с. Суклея (Рис. 3).

Наступною долиною є Tabannak [Табанак]. Вона довга, з озером в верхів’ях. На 
всьому протязі від Суклеї до Кучургану лише балка Красна, що впадає в долину 
Дністра між селами Хлинє (Глинє) і Коротне та закінчується однойменним озером 
чи лиманом в гирлі, може підійти на її роль. На правому березі цієї долини 
відмічені села: Abulgasi [Абулгасі] з мечеттю, Tschorbut [Чорбут] (Чобурчиу або Чо- 
бручі, з церквою) і lęgni Piska [Єгні Піска] з мечеттю. На її лівому березі були села 
Eski-Piska [Ескі Піска] і Mourad-Kerai-Kioy [Мурад-Кераї-Кіой, Коротне — ?], в
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обох були мечеті (Рис. 3). Таке зістав
лення двох долин з Колкотовою та 
Красною балками підтверджується 
тим, що тоді майже точно співпадає 
місцезнаходження с.Чобручі. Крім то
го, гирло балки Колкотової (Кучурган 
карти) непогано співвідноситься з 
тим, що воно-знаходиться проти села 
Tukana [Кицкань] на правому березі 
ріки. Гирло балки Красної (Табанака 
мали), в свою чергу, майже проти
стоїть селу Talmaza [Талмаз] з мечет
тю та укріпленням в гирлі долини 
Юштубей (Штубей) на тому ж березі 
Дністра. На користь сказаного гово
рить і наявність великого витягнутого 
острова на Дністрі, що проти гирла Та
банака. Його можна зіставити з части
ною заплавного острова, що відділяє 
головне русло Дністра від його лівого 
рукава Турунчука (Рис. 3).

Виявляється, що тільки третя від 
Бендер ліва притока Дністра карти, 
що має озеро у середній частині, мо-

Карта №23 з атласу Річні Занноні 1772 р. ж е  бути Кучурганом. Він зветься
(Фрагмент). Busau, a на його правому березі біля

устя озера позначено село Kesfen [Ке- 
сфен] з мечеттю. В такому випадку три села — Ibrahim-Temruk [Ібрагим-Темрюк] 
з мечеттю, lęgni Czarne [Єгни Чарне, Нове Чорне] і Asrak [Асрак] з укріпленням 
на острові мають знаходитись на місці сучасних м. Дністровськ і с. Незавер- 
тайлівка (Рис. 3).

Залишається додати, що на лівому березі долини Busau [Кучургана — ?], про
ти Нового Чорного розташовувалось село з мечеттю Tatar Kazan [Татар-Казан], а 
частково видна на карті долина з озером і селом Kujalicz [Куяльник — ?] з мечет
тю може поки що умовно розглядатися як верхів’я р. Барабой (Рис. 3).

Цікаво, що обидві карти Річчі Занноні в квітні 1779 р. були піддані критиці 
самою російською імператрицею. Справа в тому, що в ході переговорів по підпи
санню Айналі-Кавакської конвенції від 10 березня 1779 р. російська сторона ви
магала повний список населених місць усієї Очаківської області. Турецькі дипло
мати надали такий, але він був виконаний у вигляді виписки з цих карт, нібито 
опублікованих в Лондоні в 1779 р.22 Отримавши список, Катерина II надіслала 
своєму посланцю в Константинополі О.Стахієву такий рескрипт: «...недостаточ
на, врученная Вам выписка из старой польской карты 1772 г. о тамошних селе
ниях и урочищах, к положению предела. Ибо, происходившею между тем вой
ною, многие жилые места могли, с одной стороны, опустеть, а с другой, прежде 
необитанные — заселиться. ...Надлежит Вам... требовать от Порты... именной 
расписки, с обозначением числа и рода жителей в наличных деревнях и селениях 
того края, [до якої б] присовокуплено было формальной запискою точное обнаде
живание о недопущении в оные никаких бродяг, а особливо беглецов из трех со
седних областей: российской, польской и татарской»23.

Як бачимо, вже в ті роки визнавалась суттєва зміна усієї демографічної ситу
ації в Очаківській області взагалі і Лівобережному Приднестров’ї зокрема, яка
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сталася під час першої російсько-ту
рецької війни. Однак для нас даний 
список становить певний інтерес, 
оскільки в ньому вказані назви «ту
рецько-татарських» селищ та «місць і 
урочищ», що належать буджацьким 
та едисанським татарам. Крім того, в 
ньому є більш вірні російські транс
крипції наведених нами вище тюрксь
ких назв населених пунктів. Вони ви
правлені турецькими чиновниками і, 
можливо, російськими перекладча- 
ми. Наведемо ці назви за картами 
Річчі Занноні і даним списком:
Jaorlik або Каупаг — Кайнар; Tatar- 
Kaynar — Татар-Кайнар; Dubresary —
Добрусари; Bialakew — Ак-Кіой (?);
Taszlik — Татазлик; Tatar-Aneskan —
Татар-Анескан; Zubaszy — Зубас- 
Кизі; Komorni — Кумрул; Czagar 
Palanka — Кені-Агар-Паланка; As- 
Beg — Хас Бей; Tatar-Kuban або Iik- 
Kuban — Икилмиш-Кубан; Karakul —
Кара-Кіой; Olmassu — Олмаз-Су; lik 
Palanka — Икилмиш-Кале; Abulga- 
si — Абулгазі; Tschorbut (Чобручі) — 
нема співпадаючої назви; lęgni 
Piska — Єні-Піска; Mourad-Kerai-Kioy — Мурад-Гірей-Кіой; Ibrahim-Temruk — 
Ібрагім-Темрюк; lęgni Czarne — Єні Карзене; Asrak — Асрак; Kesfen — Кефе24. 
Неважко помітити, що наш варіант читання деяких назв, як і їхня транскрипція 
Річчі Занноні, суттєво відрізняється від варіанту турецького списку 1779 р. Про
те до знайомства з англійським виданням атласу 1779 р. (якщо таке насправді 
існує) утримаємось від остаточних висновків.

Навіть попереднє ознайомлення з назвами сіл і аулів південнної частини Ліво
бережного Придністров’я, зафіксованих у 1768 р., дозволяє зробити висновок, 
що більшість з них є тюркськими. Виняток становлять Білякове або Біляківка, 
Нове Чорне і можливо Дубосари, але не треба забувати, що вони, як і низка інших 
топонімів і гідронімів Північно-Західного Причорномор’я, можуть мати дота- 
тарське походження. Правда, як це добре видно з наведених описів Ягорлика, 
Дубосар, Ташлика і Біляківки 1715р., переважання тюркських назв зовсім не оз
начає, що у 1768 р. все населення району було мусульманським. Так, в с.Чобручі 
в цей час відмічена церква, і, найімовірніше, в ньому мешкали росіяни-не- 
красівці25.

Загалом на підставі аналізу карт можна зробити такі висновки. До середини 
XVIII ст. ми не маємо даних про масове переселення в північну (польську) части
ну Лівобережного Придністров’я молдаван та представників інших національно
стей. Винятком є згадка І. Койфмана про молдавські села Жура і Журка (Жура 
Польська — ?) у XVII ст. Добре видно, що на момент створення карти майже всі 
населені пункти, за винятком, може, тільки с. Кієфсшірмак, мали старо- 
слав’янські або типово українські назви. Те ж саме стосується і гідронімів. Якщо 
додати до сказаного, що ще раніше, у 1715 р. в жодному з цих сіл не помічено 
ніякого іншого населення, крім українського, то виявляється, що процес

Карта № 24 з атласу Річчі Занноні 1772 р. 

(Фрагмент).
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міграції молдаван на лівий берег Дністра в цьому районі в середині XVIII ст. або 
не почався, або був малоінтенсивним. В усякому разі, якщо така міграція і мала 
місце, то до того часу вона практично не позначилася на топоніміці цієї частини 
Подністров’я.

В південній частині регіону картина була зовсім іншою. У 1715 р. молдавани 
вже мешкали у Ягорлику (Єгорлику або Гоянах), Біляківці (Білонах) і Ташлику. 
Важливо, що разом з ними названі болгари, і цей факт значно змінює сучасні уяв
лення про час, в який представники цього слов’янського народу з’явились у 
Північному Причорномор’ї26. Крім того, в Ягорлику відмічені євреї. Дуже ціка
вою є звістка про перебування у Ягорлику і Дубосарах у 1714—1715 рр. ук
раїнських козаків. Зі слів мандрівників не зовсім зрозуміло, про яких саме ко
заків йдеться. Виходячи з того, що в той час у названих містечках було по сотні 
козаків, модша припустити, що це були запорожці, які знаходились на службі 
Кримського ханства. Найімовірніше, вони охороняли кордон з Польщею по 
рікам Ягорлик і Кодима.

Є усі підстави вважати, що в цей період відносної стабілізації (до 1735 р.) вла
да Криму була зацікавлена в заселенні Очаківскої області. В липні 1726 р. молда
вани відмічені в селі «Моловате» (Меловатому) на лівому березі Дністра27. Проте 
залучались і інші переселенці. Так, для того ж часу маємо повідомлення про те, 
що «четыре тысячи кубанских татар селятся вблизи польских границ..., но жите
ли Очакова, Бендер и Белгорода не с любовью встречают эти новые колонии, так 
как от этого они теряют самые плодородные участки земли»28.

Про подальшу долю запорожців, які знаходились вздовж польського кордону, 
поки що майже нічого не відомо. Логічно припустити, що вони повернулись на 
Дніпро після переходу Запорозької Січі під російську владу у 1734 р. Одначе 
якась їхня частина могла залишитися у Придністров’ї. В усякому разі під час 
війни 1735—1739 рр. відмічені бойові дії проти російської армії об’єднаних за
гонів запорожців, некрасівців і ногайців Буджацької орди. Цікаво, що саме до то
го часу відносится перша згадка терміну «Україна Ханська». Вона присутня в ра
порті російського шпигуна молдаванина Лупула, що датується серпнем 1737 р., і 
стосується всієї Очаківської області29.

Не виключено, що одразу після цієї війни до Лівобережного Придністров’я по
чали переселятися з Кубані козаки-некрасівці. У 1740—1750-х роках вони 
кілька разів згадуються на Дністрі30, хоча самі вони пізніше датували час своєї 
появи тут 1750-ми рр.31 Здається, що в той самий час відновлюється і міграція до 
цього району і далі по долинах Ягорлика і Кодими молдавського населення, яке 
набрало сили у 1760-ті роки. Сказане чітко фіксується також фактами освячення 
церков в Меловатому і Дороцькому у 1761 і 1769 рр. Не випадково у лютому 
1769 р. термін «Ханська Україна» був вперше використаний у переліку титулів 
молдавських митрополитів32.

Отже, з 1714 до початку 1769 років в південній частині Лівобережного 
Придністров’я були присутні кримські і буджацькі татари, українські козаки, 
молдавани, некрасівці, болгари і навіть євреї. У 1770 р., в ході наступної 
російсько-турецької війни більшість Єдисанської і якась частина Буджацької но
гайських орд, відповідно до угоди з російським урядом, залишили Очаківську об
ласть. Після цього шлях для масової міграції християн до Ханської України був 
знов відкритий33.

Хоча аналіз наступних подій виходить за рамки теми даної статті, скажемо 
про них декілька слів. Важливо, що у відповідь на процитовану вище вимогу Ка
терини II турки в липні 1779 р. передали російській стороні новий «Реєстр насе
лених пунктів Очаківської області». Таким чином ми отримали документ, який 
досі не був детально проаналізований, хоча має винятково важливе значення.
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На жаль, цей реєстр далеко не повний. В ньому немає даних про села Лівобе
режжя Дністра нижче Суклеї, а також всього «кута» між гирлом Куяльницького 
лиману, лівим берегом Дністровського лиману і берегом Чорного моря. Імперат
риця була права, бо ціла низка населених пунктів регіону, відмічених Річчі Зан- 
ноні у 1768 р., в 1779 р. зникла без сліду. Більша частина з них належала буд- 
жацьким татарам. Водночас, назви деяких сіл настільки змінилися, що іноді їх 
майже неможливо зіставити з попередніми. Отже, в 1779 р. в означеній нами ча
стині Лівобережного Придністров’я було 11 сіл. Перші чотири з них відносились 
до Бендер: Suchiunli [Суклея] у 6 годинах від Сари-Су [Кучургана]; Рагсап [Пар
кани]; Chilacu, 40 будинків [Зубаші, Красногірка — ?] і Taslik, 5—6 буд. [Таш- 
лик]. Решта належала Дубосарам: Torchia (?), 250 буд. на річці Тульчі [балка Те- 
муш або Красна]; Constansa, 40—50 буд. і Nevharit, 50 буд. на тій самій долині; 
місто Tombassar [Дубосари]; Molovana, ЗО буд. [Моловата]; Соіапа, 10 буд. [Гоя- 
ни] на р.Бергорлик [Ягорлик] і Shesfebulca, 10 буд. [Дубау або Дубове — ?] на тій 
же річці34.

В реєстрі не вказаний національний склад мешканців названих сіл. Проте лег
ко помітити, що порівняно з 1715 р., кількість жителів у двох з них істотно ско
ротилась: у Ягорлику з 200 до 10, а у Ташлику — з 200 до 5—6 будинків. Можна 
зробити висновок, що процес залюдненості Лівобережного Дністра, принаймні, в 
межах Очаківської області, у 1714—1779 роках був складним і переривчастим. 
Більш того, під час війн 1735—1739, 1768—1774, а також 1787—1791 років ма
ли місце зворотні міграції не лише мусульман, а й християн. Виселення ос- 
таннніх було обумовлене як набігами ногайців, так і прямими насильницькими 
виводами мешканців цілих сел на територію Туреччини35.

Отже, підведемо підсумки. Уся північна частина сучасного Лівобережного 
Придністров’я в середині XVIII ст. була заселена переважно українцями і перебу
вала під владою Польщі. В південній частині регіону у 1715—1768 рр. і пізніше 
відбувалися більш складні етнічні процеси, в яких, дійсно, брали участь представ
ники різних народів, у тому числі запорозькі козаки і українці Поділля. Проте всі 
вони (можливо, за винятком двох останніх груп) мають разглядатися як населен
ня, що прийшло на ці землі. Даний висновок заснований на тому, що ще у XII — 
на початку XIII ст. цей регіон входив до складу Галицько-Волинського князівства. 
З 1363 р., після битви під Синіми Водами, аж до самого початку XVI ст. територія 
входила спочатку до складу Великого Литовського князівства, а пізніше Поль
ського королівства. Весь цей час Буго-Дністровське межиріччя було заселено пе
реважно українцями36.

Треба підкреслити, що поляки у Зборівській мирній угоді, підписаній з 
Б. Хмельницьким у вересні 1649 р., визнали споконвічну належність цієї землі до 
України. Добре розуміли це і молдавські духовні лідери, коли у 1769-1783 рр. нази
вали усі православні приходи Очаківської області Україною Ханською, а не Татар
ською Волощиною37. Саме тому переселення українців до Буго-Дністровського ме
жиріччя у XVII—XVIII ст. можна вважати поверненням на свої історичні землі.
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