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**Боже, помоги на Березань!*  ̂

О.Суворов

ПЕРЕДМОВА

Лише трохи більше року тому виповнилося 210 років 
від дня штурму сильної турецької фортеці на острові Бере
зань поблизу Очакова, який був здійснений винятково сила
ми морського десанту Чорноморського козацького війська 
під особистим проводом військового судді Антона Андрійо
вича Головатого.

На превеликий жаль, ювілей цієї славної події зали
шився непоміченим як вченими, так і офіційною владою, 
хоча інші, набагато менш визначні дати української історії 
відзначалися в той же час гамірно й урочисто.

У 1999 р. при підготовці фундаментальної колективної 
монографії “Хаджибей - Одеса та українське козацтво (1415 

1797 роки)”, присвяченої 210 роковинам здобуття Хаджи- 
бейського замку, автор звернув увагу на цю подію, яка за 
своїм історичним значенням ніяк не поступається штурму 
Хаджибею 14 вересня 1789 р.

Остаточне рішення написати окрему монографію на 
цю тему визріло у автора після ознайомлення з копією пла
ну укріплень на Березані 1788 p., віднайденого директором 
Музею Одеського порту М.Гліб-Кошанським у одному з ар
хівів Санкт-Петербурга в 1999 році. Через те саме Миколу 
Григоровича - яскраву людину й вченого, що пішов з життя



27 січня 2000 p., кож перший російський варіант книжки 
був майже готовим, можна з повним правом вважати її хре
щеним батьком.

При подальшому поглибленні у проблематику автор 
зіткнувся з тим, що сучасні популярні уявлення про штурм 
острова та фортеці Березань українськими козаками зво
дяться до двох легенд, а точніше сказати міфів, дуже дале
ких від реальних фактів.

Перший міф найбільш популярний в Одесі серед так 
званих “космополітичних істориків та краєзнавців” Його 
суть полягає в тому, що Й.Де-Рібас “взял с черноморскими 
казаками остров Березань, лежащий близ лимана сего име- 
ни, укрепленньш турками для содействия Очакову” Під
грунтя міфу було закладене ще А.Скальковським в цілій 
низці праць (1837. - С. 9-10; Див. його ж: 1836; 1889 та ін.)* 
Останніми рокам ця ідея відродилась і навіть отримала роз
виток. Її прибічники підкреслюють, що “генерал Иосиф Де 
Рибас по своей инициативе на двух канонерских лодках 
прорвался к острову” і цим ніби-то “он спас жизнь отряду 
Головатого на Березани” (Добролюбский, Добролюбская
1997. - С. 27-28).

З іншого боку, сучасні українські письменники, зага
лом вірно описуючи сам хід штурму Березані чорноморця
ми, впадають у іншу крайність, ствердж>'ючи, що перед ким 
“кілька разів російський флот, з піхотою на борту, якою ко
мандував О.Суворов, намагався штурмувати сильно укріп
лений острів, але щоразу зазнавав поразки” (Сушинський -
1998. - С. 642). Цікаво, що ця помилка походить з книги
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* Заради справедливості зазначимо, що в інших працях того 
ж автора така знакова для багатьох одеситів фігура, як Й.Де-Рібас 
при описові тих же самих подій навіть не згадується (Дод. ІІ.8; 
далі слово “Додаток” буде опущене. Для порівняня дивись також: 
Скальковский - 1846-ПІ. - С. 220-221).



А.Кащенка (1991. - C. 329), який, у свою чергу, позичив її у 
П.Короленка (1900. - С. 35; 1904. - С. 31,33). Підкреслимо, 
що у двох останніх працях йдеться тільки про один невда
лий штурм Березані під орудою О.Суворова, який насправді 
готувався, проте так і не відбувся.

Кажучи про сам острів Березань, слід підкреслити, що 
він є дійсно унікальним природно-географічним об’єктом, 
оскільки разом зі Зміїним відноситься до двох справжніх 
материкових островів, розташованих в усій північній части
ні Азово-Чорноморського басейну* Мабуть через це він і 
привертав до себе людей від самої сивої давнини. Острів 
Березань досі зберігає в собі залишки численних та різноча
сових історико-археологічних об’єктів; поселень, жител, 
храмів, оборонних споруд, цистерн, грунтових могильників, 
кладовищ і курганів.

Описам та розкопкам цих пам’яток присвячено декіль
ка сот наукових праць і треба сказати, що їхня детальна біб
ліографія могла б скласти книгу, яку за обсягом можна бу
ло б співставити з нашою. Крім того, існує ряд поважних 
наукових монографій та статей, де висвітлено окремі періо
ди минулого Березані - давньогрецький, середньовічний та 
інші, але досі відсутня спеціальна монографія з історії ост
рова з найдавніших часів до сьогодення.

Зауважу, що спроби створити таку працю були і рані
ше. Так, на початку минулого століття в Одесі була опублі
кована стаття Ф.Ковалевського “Остров Березань”, де до
сить побіжно охарактеризовано основні етапи його історії 
від часів Київської Русі до 1825 р. Крім того, в ній наведено 
декілька цікавих документів за темою, але частина з них 
була опублікована раніше (Ковалевский - 1906).

Ще ближче до вирішення проблеми підійшов відомий 
одеський археолог та історик М.Болтенко (1888-1959 pp.).

’ За винятком піщаних та гирлових островів, кіс та пересипів.



котрий присвятив багато років розкопкам на Березані. Його 
перу належить ціла низка статей з окремих періодів минуло
го острова (Болтенко - 1947; 1949; 1954; та ін.). Наприкінці 
свого життєвого шляху він узагальнив головні положення 
цих праць в доповіді “Исторические судьбм острова Береза- 
ни” Саме ця публікація, хоча й виконана без посилань на 
джерела, досі залишається єдиною, де в загальних рисах 
прослідкована історія Березані з догрецьких часів до війни 
1941-1945 pp. (Болтенко - 1960).

Автор даної книги через обмеження її обсягу не міг 
поставити перед собою мету детально розглянути всі етапи 
минулого острова, проте на головних, найбільш цікавих йо
го моментах ми все ж таки коротко зупинимось у її першій 
частині. В іншому випадку читачі не зможуть уявити собі 
дійсно унікальне значення Березані в історії не тільки Пів
нічного Причорномор’я, а й усієї України. Сподіваюсь, що 
ця книга, хай і з запізненням, встановить справедливість та 
нагадає сучасникам імена славньїх українських козаків, які 
загинули на острові Березань у 1788 р.

Перед тим, як перейти до викладу матеріалів, вважаю 
своїм приємним обов’язком подякувати усім, хто допоміг 
мені при підготовці книги - Г.Сапожникову, Т.Гончарука, 
Т.Приходченко, Л.Залізняка, Т.Шовкопляс, О.Виноградова, 
О.Полевщикову, Ю.Слюсара, Л.Кольченко, Г.Українську, 
О.Пономаренко, Л.Скворцову, Н.Горюшкину, а також того, 
хто своєчасно підтримав це видання матеріально - справж
нього патріота України, шанувальника козацькой історії 
краю і нашого друга, директора малого підприємства “Пет
ро Екзотік” Петра Федоровича Гаврилюка (м.Іллічівськ).

6 с. Штурм острова Березань ♦**
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**Теперешние очертания берегов 
Березини в северной части в 
плане своем напоминают 
очертания Северной Африки, 
а вюжной- Южной Америки**

М.Болтенко

Частина 1. ОСТРІВ БЕРЕЗАНЬ

Березань -  невеличкий острів, розташований лише за 
два кілометри від берега Чорного моря і за сімь кілометрів 
від гирла Дніпровсько-Бузького лиману, відрізняється дуже 
малими розмірами. П’ятьдесят років тому його довжина з 
північного заходу на південний схід складала 852 м, а най
більша ширина в північній частині - біля 350 м. Він являє 
собою частину материкової суші, в основі якої лежить ма
сивна вапнякова плита. Поверхня Березані має помітний на
хил на північ. В південній частині висота берега сягає 21 м 
над рівнем моря. З усіх боків острів має круті уривчасті 
береги, а найзручніший схід на нього завжди був у найниж
чій північній частині, від якої пісчана коса йде в напрямку 
до берега моря (Рис. 1,9, 14).

Оскільки на острові повністю відсутні джерела прісної 
води, придатної для пиття, будь-яке його заселення на про
тязі більш-меньш тривалого часу пов’язане з необхідністю 
привозити воду з материка чи збирати природні опади. Про
те в давнину Березань була частиною півострова, утворено
го правим берегом гирла Дніпра і лівим берегом долини 
Тузлівської балки. Така суттєва зміна географії околиць Бе
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резані пов’язана головним чгаом з неодноразовими коли
ваннями рівня Чорного моря. Найбільш суттєвими з них за 
останні чотири тисячі років були: фанагорійська регресія, 
пік якої припадав на VII-V ст. до н.е. (рівень моря був ниж
че за сучасний на 5-7 м і більше); німфейська трансгресія II-
IV ст. н.е. (рівень на 1 м вищий); корсунська регресія XII-
XIV ст. (рівень на 2-3 м нижчий) (Шилик - 1977; Федоров - 
1982. - С. 154-155, Рис. З вклейки; та ін.). Як бачимо, у по
рівняно недавньому минулому Березань принаймні двічі бу
ла півостровом - за епохи античності і в середньовіччі, що, 
природньо, не могло не впшнути на її історію.

Про догрецьке минуле Березані поки що відомо дуже 
мало. М.Болтенко вважав, що до тих часів відноситься 
крем’яний ніж і низка могил, розкопаних на західному бе
резі острова у 1900-1901 роках (1954. - С. 165; 1960. - С. 39). 
Зазначимо, що автор знахідки “ножа” у 1884 р. описав його 
як “кусочек кремня” (Прендель 1886. С. 219). Проте, 
особливої сенсації не було б навіть тоді, якби на Березані 
була виявлена справжня стоянка палеоліту чи мезоліту, по- 
заяк у названі епохи острів також був частиною материку, а 
рівень моря був нижчим на декілька десятків метрів.

Як би там не було, найдавніші документовані археоло
гічні знахідки на Березані відносяться до кінця VII ст. до 
н.е. і пов’язані із самим першим у Північному Причорно
мор’ї грецьким поселенням, яке мало назву Борисфен або 
Емпорій (торговельне місце) борисфенітів. Тут знайдена ці
ла низка об’єктів VII-III ст. до н.з. - кам’яні будинки, вули
ці, поховання тощо, які свідчать, що розквіт містечка припа
дав на VI - початок V ст. до н.е., тобто саме на той час, коли 
Березань була півостровом. Після перерви життя на острові 
знов відновилася у І-ІІІ ст. н.е., проте в той час її пожвав
лення слід пов’язувати не стільки з ростом міста, скільки з 
існуванням в ньому храму, присвяченого Ахіллу (Русяева - 
1986; Марченко - 1984; та ін.).
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.1’ Ог.гштніе знтовг.

КАРТА 
01» ББРЕЗАНИ

ГКомдаснаа сіехва 1884 г.)

MACUHAFb

Рис. 1. План острова Березань 1884 р. 
(Детальний опис мап та планів дивись у списку ілюстрацій)
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Тут доречно сказати про те, що різні географи і ман
дрівники стародавньої Греції, Риму та раннього середньо
віччя у своїх описах і лоціях Чорного моря так чи інакше 
торкались пониззя Дніпра і іноді згадували острів або пів
острів, котрий нас цікавить. Виклад всіх цих, іноді доволі 
суперечливих описів, а особливо їх численних інтерпрета
цій міг би заповнити весь обсяг нашої книги. Головні праці 
на цю тему, в яких до середини 1970-х років не враховува
лись згадані вище коливання рівня Чорного моря, включені 
до списку літератури.

Наступний етап минулого Березані пов’язаний з часа
ми ІСиївської Русі. М.Болтенко, котрий присвятив цьому пе
ріоду його історії спеціальну статтю, вважав, що тоді острів 
називався Дольським, Білим та Буяном, а візантійці назива
ли його ще й островом святого Еферія (Євферія). Така назва 
Березані зафіксована в цілій низці грецьких джерел X ст. від 
Р.Х. Так, в угоді, укладеній князем Ігорем з візантійським 
імператором у 944 p., записано: “Русские да не творят ника
ного зла корсунцам, ловящим рьібу в устье Днепра; да не зи- 
муют там, ни в Белобережье, ни у св.Еферия, но при наступ- 
лении осени да уйдут в дома свои, в Русскую землю” (Бол- 
тенко - 1947. - С. 40).

Походження цієї назви Ф.Брун пов’язав з легендою 
про херсонеського єпископа IV ст., який помер на кораблі, 
прямуючи до Константинополя: “Возвращаяся же впаде в 
недуг и по случаю во острове Аас приплнв, временному жи
тню своєму конец, вечньїя же жизни прия начало. Идеже 
погребше его вернии, поставивша на гробе его столп и дре- 
веса вьісокие тамо израстоша, показьівающая издалеча гроб 
Святого” (Брун - 1879. - С. 16).

Про те, що руські дружини зупинялися на Березані під 
час своїх походів на Візантію стародавнім шляхом “из варяг 
в греки”, свідчить намогильний камінь з рунічним написом, 
знайдений у 1905 р. експедицією Е. фон-Штерна. Стелу, по



шкоджену в давнину, було виявлено в кургані у пізнішій 
впускній могилі. Напис на ній говорить: “Грані спорудив 
холм цій по Карлу, товаришу свому” Цей абсолютно уні
кальний для всієї Східної Європи намогильний пам’ятник 
датується самим кінцем X - XI ст. (Браун - 1886; Кирпични- 
ков и др. - 1986. - С. 235).

Свого часу М.Болтенко писав про те, що по усіх пів
нічному та східному берегах острова встановлено наявність 
давньоруського культурного шару, представленого землян
ками та напівземлянками, заповненими рясними залишками 
рибальства та уламками кераміки. Тут же знайдені залізні 
сокири, стріти та дротики, пряслиця, скляні браслети, на
тільні хрести і навіть рештки кузні. Більшість цих знахідок 
датована вже XII ст.

Вчений вважав, що об’єкти цього часу залишили так 
звані “бирладники” - вихідці з Галицько-Волинського кня- 
івства. З цим же періодом М.Болтенко пов’язував і цілу 
низку поховань. Тут же можна згадати і про знахідку кладу 
у мідному казанку. Він складався з 6 дрібних срібних монет 
1292 p., карбованих у Кримсьму ханстві за часів хана Тох- 
тоглу (Болтенко - 1947; 1960. - С. 44; Порівн.: Крип’якевич - 
1990. - С. 88, 309).

На жаль, досі ці розпорошені знахідки, що походять з 
розкопок різних років і зберігаються в багатьох музеях та 
фондах різних міст, не опубліковані, не систематизовані і 
через це не отримали належної наукової інтерпретації. В ці
лому ж залишки житлових і виробничих споруд та інших 
матеріалів ХІІ-ХІІІ ст. можуть слугувати підтвердженням 
думки про те, що в цей час Березань знов була частиною ма
терику.

Пізніше, на протязі XIV-XV ст., коли все Буго-Дніст- 
ровське межиріччя входило до складу спочатку Литовсько
го князівства, а пізніше Польського королівства, ми маємо 
про Березань лише уривчасті відомості. Про нього безумов
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но знали генуезькі мореплавці, котрі на своїх морських 
мапах “портоланах” називали цю місцевість Барберезе, що є 
нічим іншим, як перекрученим давньоруським Білобереж- 
жям (Болтенко - 1947). Наприкінці 1770-х років німецький 
дослідник Тунманн написав, що після 1396 р. в усьому Бу- 
го-Дністровському межирічі “...жили литовцьі и казаки; от 
последних земля получила название Черкасских полей..” 
(Тунманн -1991. - С. 51).

На зламі XV-XVI ст. острів опинився під владою 
Кримського ханства, при чому Очаків, як і ряд інших фор
тець, належав Туреччині. Вочевидь, у ті часи він був незасе- 
леним і мав назву Озібек. В ус.якому випадку, під цією наз
вою його згадано в 1559 р. в опису походу московського 
окольничого Данили Адашева разом з запорожцями гетьма
на Д.Вишневецького під Очаків: “с острова в море захвати- 
ли два корабля, спустошив с моря татарские улусьі, они по- 
воевали и отошли на Озибек остров” (Брун - 1879. - С. 27; 
Болтенко - 1954. - С. 170).

Однією з найцікавіших і найактуальних тем в історії 
Березані є ї"і зв’язок з запорозькими козаками. Безумовно, 
що в ході численних морських походів, починаючи з кінця
XV - початку XVI ст. запорожці знали про острів і викорис
товували його для стоянки суден і відпочинку. Іноді можна 
почути думку, що прохід через гирло Дніпровського лима
ну, захищений фортецями Очакова та Кінбурном, був 
утрудненим для козацьких флотилій, проте опис Г де- 
Боплана 1640-х років свідчить, що запорожці проходили тут 
без особливих перешкод (II. 1).

І дійсно, відстань між названими фортецями була за
надто великою (близько 6 км), щоб їхні гармати могли зав
дати козацьким човнам значної щкоди, особливо вночі. Че
рез це пізніше, вже у 30-ті роки XVIII ст. турки намагалися 
стримувати козаків набагато вище по течії Дніпра поблизу 
своїх фортець Кизи-Кермень і Тавань, але і тоді запорожці
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знаходили засоби, щоби прорватися через побудовані там 
загороди (ІІ.2-3; а також І.З).

Як видно з наведених у додатках описів гирла Дніпро- 
Бузького лиману, і в XVII, і у першій половині XVIII сто
літь Березань не мала ні для турків, ні для козаків важливо
го стратегічного значення, оскількі вона там навіть не згаду
ється. Не позначена вона і на відомій мапі Г. де-Боплана, 
який знав тільки про річку Березань (Боплан - 1990). Прав
да, Ф.Ковалевский написав про те, що кошовий отаман Іван 
Сірко заволодів островом у 1672 p., але не повідомив дже
рело настільки важливої для нас інформації (Ковалевский - 
1906. - С. 48).

Можливо, що Ф.Ковалевский мав на увазі описаний в 
“Історії русів” похід під керівництвом славного отамана, в 
ході якого І.Сірко, “...собрав в пристанях морских Белого- 
родской и Хаджибейской довольное число судов, отправил- 
ся на них с пехотой в Крьім, а коннице повелел идти туда 
румом. Приставши к берегам Карасубазара, побрал и раз- 
орил он все приморские города, незнавшие сего посещения 
и, следовательно, бнвшие без обороньї, а потом, прошед 
весь Крьім до города Ора или Перекопа, соединился там со 
своей конницей и продолжал разорение татар по селениям 
их. И таким образом, отомстя татарам за обидьі сторицею, 
воротился в Сечь с бесчисленньїми користями...” (История 
русов - 1846. - С. 173). Як бачимо, Березань у цьому описові 
не фігурує, самі події датовані у книзі 1673 p., до того ж де
які автори мають сумніви в їх достовірності (Гончарук
1999. - С. 12,29-30).

Іншій морський похід козаків, під час якого вони мог
ли відвідати острів, відбувся у червні 1694 р. Тоді запорож
ці на човнах вийшли з Очаківського (Дніпровсько-Бузького) 
лиману, пристали до берегів Кримського півострова і “изо- 
бильно источив кровь, много басурман в труп положили; до 
тьісячи человек взяли в плен азовцев, детей, мужчин и жен-



щин; до тьісячи человек освободили из плена русских, а по
том, потопивши в каком-то месте своя челньї, повернули су- 
хопутьем до того места, где, по условию, их ждало конное 
войско низового товариства, и так благополучно пришли в 
Запорожскую Сечу” (Яворницкий -1991. - С. 157).

Набагато більше значення мали для запорожців Дніп
ровсько-Бузький, Березанський, Тилігульський та інші ли
мани разом з прилеглою до них частиною Чорного моря як 
найбагатіші рибні угіддя. Підкреслимо, що значно частіше 
цей район цікавив їх не в військовому, а саме в економіч
ному сенсі.

Незважаючи на те, що названі землі і води на протязі 
понад 250 років перебували під юрисдикцією Крімського 
ханства та Порти Оттоманської, козаки, згідно зі звичаєвим 
правом, у мирний час вільно виходили сюди на сезонне літ
ньо-осіннє рибальство. Знаменним є те, що запорожці на 
землях татар могли ще добувати в Прогнойських озерах 
Кінбурнського півострова сіль для своїх потреб, а також по
лювати взимку на пушного звіря. У ,свою чергу, ногайські 
татари мали право зі своїми величезщши отарами зимувати 
на запорозьких землях і навіть рубати ліс, при чому нерідко 
цим зловживали. Відомо, що у 1740-х роках у Очакові по
стійно перебував запорозький полковник, котрий врегульо
вував суперечки, які виникали під час такої спільної діяль
ності (1.1, П.1-2; Чернявский - 1852; Андриевский - 1893. - 
С. 233-235; идр.).

Про рибальство козаків у згаданих лиманах і Чорному 
морі відомо мало і ця тема може стати предметом спеціаль
ного дослідження. За даними А.Мейєра, що відносяться до 
самого початку 1790-х років, тут ловили білугу, осетра, сев
рюгу (у чорноморців - пеструха), сома, стерлядь (чига), ши
пів (вид осетрових), чехонь (саблюка), карна (короп), кара
ся, линя, щуку, анчоуса (хамса), крошицю {красна риба - 
вид лосося), макрель (скумбрія чи тунець), макрель гольча-
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ту (ставрида), подуста (дніпровський усач чи марена), мор
ського палима, гиюса (морський скат чи лисиця), мечь рибу, 
барвепу (барабуля чи султанка), морского леща (морський 
карась чи дорада), камбалу шершаву (морський язик), кам
балу чотирикутну (гладенький ромб), глоссу (полурибиця), 
карася морського (ляскирь), рявцу (морський єрш чи скор
пена), голку та ін., а також устриць, раків та креветок 
(морські сверчки).

Особливо продуктивною та вигідною була здобич скум
брії та лосося в Дністровському, Тилігульському та Дніп
ровсько-Бузькому лиманах, коли після 13 вересня їхні вели
чезні косяки заходили туди з моря. Окремі місця, озера і ли
мани Надчорномор’я славились своїми видами риб. Так, в 
Бузі та Дністрі було багато великої риби - сом, осетр, білуга, 
севрюга, чехонь, а також окунь та бичок. В Тилігулі відзна
чені плотва, щука, карась, линь, лящь, судак, короп, уклея, 
марена, стерлядь і особливо шипи, а в солоній воді Хаджи- 
бейського лиману у достатку водилася камбала (Мейер 
1794.-С. 104-107,197-200)’

Про інтенсивність використання цих багатств запорож
цями майже немає опублікованих даних, проте у 1792 р. 
тільки на берегах Березанського лиману та в його околицях 
було зафіксовано 17, а на правому березі Дніпровсько-Бузь
кого лиману - ще стільки ж “неводів”, при яких в середньо
му знаходилось по 10-12 рибалок. Деякі з “неводів” були 
справжніми рибними заводами, що належали як окремим 
козакам та старшинам, так і куреням і навіть Військовій 
чорноморскій церкві. Рибу на них не лише ловили, а й пере
робляли у дуже великих обсягах - солили, коптили та суши-

' Співставлення старих назв риб з сучасними виконано заві
дуючим лабораторєю Одеського відділення Інституту біології 
південних морів НАН України, доктором біологічних наук О.Ви- 
ноградовим.
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ли. Рибу ловили сітками по 2-4 особи та іншими більш де
шевими засобами, котрі не потребували використання гро
міздких неводів та будівництва куренів (Сапожников - 1999- 
в.-С. 186,211-214).

Отже, на жаль, поки що ми не маємо прямих доказів 
того, что запорожці під час існування Січі використовували 
для своїх військових та господарських потреб острів Бере
зань. Проте М.Болтенко безумовно мав рацію, коли напи
сав, що “...весь длительньїй период времени от 1492 по
1774 год Березань бьіла фактическим достоянием только 
украинского народа, местом рьібной ловли “уходников” с 
украинского Севера и запорожского казачества и опорньїм 
пунктом в рейдах запорожских “чаек” против турецких га
лер и портов Очакова, КозЛова, Кафьі, Синопа, Варньї и 
Трапезунта...” (Болтенко - 1960. - С. 45).

Гадаю, що з цим положенням відомого вченого можна і 
треба погодитись, але сучасні дослідники мають наповнити 
його більш конкретними фактичними матеріалами.
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“Острів Березен з його крутими ске
лями можна розглядати як форт, 

який збудувала сама природа”

Ж-Б.Лешевалье

Частина 2= ФОРТЕЦЯ БЕРЕЗАНЬ

Для багатьох читачів стане несподіванкою те, що ідея 
будівництва оборонних укріплень на Березані наленшть не 
туркам і навіть не татарам, а інженерам російської армії. 
Про це свідчить проект фортеці на острові Адца, підписа
ний Николасом фон-Брадке 26 вересня 1737 р̂  Цікаво, що 
лише за декілька років до того турецький посол в Російсь
кій імперії Ахмед Ресмі написав до Константинополя про 
Необхідність терміново посилити замок Кінбурну та Оча
ківські фортеці, але про острів Березань навіть не згадав 
(IL2). На жаль, нам не пощастило опублікувати цей важли
вий документ, хоча названий проект так і залишився нездій
сненим. Одначе сам факт його існування дозволяє зробити 
декілька висновків.

По-перше, на плані зафіксована турецька назва остро
ва - Адца, яка в інших інтерпретаціях звучить як Ада (ост

* ’ “Plan von der insul Adda. Nebst den darauf gemachten Pro
ject, profil und Prospecten. Otzakow, 26 Sept. 1737” Входив до 
складу картографічної колекції Одеського імператорського то- 
в^иства історії та старожитностей (Бертье-Делагард - 1888. - 
С. 23. - № 76). Зберігається у фондах Одеського історико-крає- 
знавчого музею - № К-853 (К-П-4).



рів) ЧИ Бюрюк-Юзень-Ада (Вовчої ріки острів) (Брун - 1879.
С.18-19). Другим моментом є питання, чому власне ро

сійське командування надавало Березані такого важливого 
значення саме в той час. Згадаймо, що тоді російські війська 
з допомогою запорожців заволоділи Очаківськими форте
цями і Кінбурном в ході російсько-турецької війни 1735- 
1739 років (П.З; ІІІ.2). Тому виникнення плану будівництва 
фортифікаційних споруд на безлюдному острові треба чи
мось пояснювати. Поки що я знахожу на це дві можливі від
повіді.

Оскільки в ті часи у Росії на Чорному морі не було 
військово-морського флоту, то скоріш за все, таким чином 
планувалося створити перепони тримати туркам свої великі 
лінійні кораблі між Березанню та мисом Аджияск (Хаджи- 
Гасан) (ІІ.4). В то же час не виключено, що в ході згаданої 
війни Росія сподівалась утримати в своїх руках тільки Буго- 
Дністровське межиріччя і в такому випадку нова фортеця на 
Березані змогла б якимось чином урівноважити наявність 
турецького замку Кінбурну. '

Дуже цікавим є також факт, іі̂ о цей проект був вико
наний Ніколасом фон-Брадке. Нам відомий ще один доку
мент, підписаний цим інженером та генерал-лейтенантом. 
Це “План Запорожских казаков Сечи...”, датований 16 трав
ня 1737 р. (Архів Коша - 1998. - С. 543).

До часів цієї ж війни 1735-1739 pp. відноситься ство
рення мапи “Провінція Турецько-Татарська”, на якій впер
ше російські топографи змогли більш-менш точно зобрази
ти степи Північного Причорномор’я та Криму. На мапі 
можна легко помітити цілу низку найгрубіших помилок, а 
наша Березань зовсім відсутня (Рис. 2). Після закінчення 
війни, внаслідок якої Росії не пощастило захопити землі в 
пониззі Дніпра, на протязі більш як чверть сторіччя Бере
зань не згадується, а це означає, що вона знову втратила 
своє стратегічне значення.

18 с. •** Штурм острова Березань ***



*** І.Сапожников *** с. 19



20 с. Штурм острова Березань '

Про те, ЯКІ уявлення мали про околиці гирла Дніпра 
європейські, зокрема польські картографи, яскраво свідчить 
мала, складена Річчі Занноні у 1768 р. На ній острів має наз
ву “Beresan Atafi” (Березанський острів), а його контури і 
розміри дуже сильно спотворені та перебільшені. Вочевидь, 
автор дуже мало знав про гідрографічну ситуацію в при
морській частині Буго-Дністровського межиріччя, бо майже 
всі лимани та ріки зображені на мапі зі значними помилка
ми (Рис. 3).

До речі, саме ці помилки Річчі Занноні, який, скоріше 
за все, під час створення своєї мапи користувався якимось 
іншим джерелом, пізніше дали можливість деяким авторам 
зробити низку невірних висновків про розташування деяких 
населених пунктів, зокрема, Янідуні (Janidmii, Єні-Дун’ї, 
Одеси), Возії (Vozia) та ін. Так, А.Добролюбський та С.Гі- 
зер стверджують, що Возія знаходилась на лівому березі до
лини Тилігульського лиману, а Єні-Дун’я - на її правому бе
резі, при чому друга є зовсім іншим містом, ніж тогочасний 
Хаджибей (Добролюбский, Гизер - 1994).

Нам вже доводилось спростовувати думку названих 
авторів щодо Єні-Дун’ї-Хаджибею (Сапожников, Сапожни- 
кова - 1998. - С. 19-20; Рис. 4). Що стосується Возії, то, між 
іншим, існує точка зору, що це й був Очаків. Вона базується 
на даних іншої мапи, яку склав Д.Кантемир для свого “Но
вого та детального опису князівства Молдавія”, зробленого 
у 1710-х роках (Dabija - 1990. - С. 60 та ін.).

Ознайомившись з книгою Лафітта-Клаве про його по
дорож по цих краях у 1784-1785 роках, можу стверджувати, 
що обидві думки мають право на існування. Справа в тому, 
що Возія не є містом і навіть постійним населеним пунктом. 
Це звичайна паромна переправа. На приморському шляху 
від Хаджибею до Очакова таких перевозів (звідти і назва від 
слова “возити”) за турецькі часи було два - через протоку в 
гирлі Тилігульського лиману та через Березанський лиман в
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районі сучасних сіл Лиман та Чорноморка (Сапожников 
1999-а. ■ С. 40,42,57-59; та ін.).

Знаменно, що на протязі усієї наступніої російсько-ту
рецької війни 1768-1774 pp. не зафіксовано ніяких відомос
тей про бойові дії, безпосередньо пов’язані з Березанню. 
Підкреслимо, що і в цій війні запорозькі козаки брали най
активнішу участь. Одним з напрямків їхньої діяльності були 
спустошливі рейди по ворожих тилах.

Так, під час походу під мури Очакова в серпні 1769 p., 
загін козаків на чолі з Афанасієм Колпаком, Павлом Носом 
та Захаром Чепігою здійснили напад на село Хаджи-Гасан 
(Аджияск, сучасне село Рибаківка) навпроти Березані: "По 
утру ж пришли на речку Сасик, в которой, когда пойманнне 
язьїки арнаутьі уверили, что в Очакове и в околичностях 
войска немного єсть, то откомандировано полковников Кол- 
пака, Чепегу и Носа с 500-ю командою в село Аджи-Гассан, 
состоящее над морем при устье Березани по ту сторону 
оной, кое от Очакова верст за 15, а от Бендер чаять верст за 
40. Где в селе живущих турков и их жен и детей вьістреляли 
и вирезали, а прочих в двух лодках бросившихся до побегу, 
в море потопили и оное село сожгли, где взяли турков в по
лон и прочего народа, о коем список приложен. И с оного 
села досталось получить в добьічь овец тисяч пять, рогатого 
скота 600, коней на пастьбе ходящих паши очаковского ЗО, 
да мулов 50, палаток 10, разного багажу немалое число и 1 
пернач. Повернувшись же оттоль в речку Березань, оньїе 
полковники стояли повьшіе Каменного-Броду” (Скальков- 
ский - 1846-Ш. - С. 32-33).

Описані дії козаків можуть здатися сучасним читачам 
занадто жорстокими, проте не варто забувати, що така пове
дінка під час війни була характерною для обох ворогуючих 
сторін, а цей рейд був відповіддю на не менш спустошливі 
набіги татар на землі запорожців. До того ж тоді саме турки 
разом з татарами першими розпочали бойові дії.

22 с. **"' Штурм острова Березань
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Рис. 4. Мапа Північного Причорномор’я 1774 р.



24 с. *♦* Штурм острова Березань ***

Окрім сухопутних походів, Запорізьке військо органі
зувало декілька морських експедицій в пониззя Дніпра і в 
гирла ^!^ная, в ході яких його човни неодноразово прохо
дили мимо Березані (1.2.; Скальковский - 1854). Гадаю, що 
після повної публікації документів з архіву Коша стануть ві
домими якісь нові подробиці цих походів. В будь-якому ви
падку, ми вже маємо уривчасті дані про те, що під час по
вернення команди І.Мандра восени 1774 р. до Січі її човни 
десь під Очаковим, можливо біля Березані, потрапили в 
сильньїй щторм і були врятовані турками. Хай вас не дивує 
сказане, бо трапилось це вже після підписання мирної угоди 
(Архів Коша - і994. - С. І56).

Внаслідок війни Росія знову сподівалася отримати все 
Буго-Дністровське межиріччя (І.З), але в ході переговорів 
апетити довелося стримати. В кінці кінців турки були зму
шені віддати частину Буго-Дніпровського межиріччя, фор
теці Керч, Єнікале та Кінбурн “с довольньїм округом по 
левому берегу Днепра” (1.4). Таким чином, саме пункт 18 
Кючук-Кайнарджійського миру суттевр вплинув на подаль
шу історію Березані, значно змінивши всю військово-стра
тегічну ситуацію в пониззі Дніпра та Бугу (Порівн.: Рис. 4 з 
Рис. 5-6).

Як бачимо, Дніпровсько-Бузький лиман перестав бути 
внутрішньою водоймою Порти Оттоманської, а наявність 
російськой фортеці Кінбурн прямо навпроти Очакова зму
сила турків шукати більш зручну гавань для свого флоту. 
Нею міг стати згаданий вище глибоководний і непогано за
хищений від вітрів рейд між Березанню та мисом Хаджи-Га- 
сан (Рис. 6, 8, 14 та ін.), але його було необхідно спочатку 
добре захистити.

Проте турки не відразу розпочали будівництво форте
ці на Березані. Справа в тому, что острів, ймовірно, не вхо
див до складу турецького “старого Очаківського повіту”, а 
всі землі Кримського ханства визнавалися, згідно з тією ж
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Кючук-Кайнарджійською угодою, незалежними як від Росії, 
так і від Туреччини (1.4). Лише влітку 1777 p., після введен
ня російських військ до Криму для придушення повстання 
татар, турки офіційно заявили про перехід усього Буго- 
Дністровського межиріччя під їхню юрисдикцію і могли 
розпочати будівництво укріплення на Березані (Сапожни- 
ков - 1999-6. - С. 55).

Вже 7 вересня 1777 р. статський радник П.Веселиць- 
кий писав до князя О.Прозоровського про те, шо Порта От- 
томанська “все черноморские, дунайские и днестровские на- 
бережньїе крепости старается привести в исправное оборо- 
нительное состояние” (Дубровин - 1885. - С. 774). Вочевидь, 
між двома великими імперіями назрівала нова війна, а на іс
торичну арену знову вийшли запорозькі козаки і на цьому 
слід зупинитись детальніше.

Згадаймо, що після розгрому Запорозької Січі в червні
1775 р. значна частина запорожців різними шляхами і спо
собами залишила російську територію, при чому багато з 
них пішли на човнах під привідом традиційного сезонного 
рибальства, зокрема і на Тилігульський лиман (Корж - 1842.
- С. 52 и др.).

В липні 1776 р. тільки між Тилігулом і Березанню ро
сійська розвідка нарахувала З тисячі козаків (1.5). Після цьо
го на протязі більше 15 років назва “Березань” згадується у 
зв’язку з запорожцями неодноразово, але слід враховувати, 
що з документів, особливо донесень розвідки, не завжди 
зрозуміло, про яку саме Березань йде мова - річку, лиман чи 
острів. Так, у даному донесенні, скоріше за все, йдеться як 
раз не про острів, а про лиман.

Детальний опис подій, пов’язаних зі створенням та 
розпуском першої Запорозької Січі в Буго-Дністровському 
межиріччі зайняв би занадто багато місця. Для нас важливо, 
що під час її існування з серпня 1778 по серпень 1779 pp. 
острів Березань з його околицями міг входити до складу сі
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чових земель. Про це прямо сказано в одному з рапортів 
російської розвідки. Дане донесення цікаве ще й тим, що у 
1778 р. (місяць не вказано) “кошевому предполагалось дать 
главное место на Березанском острове, где устроено бьіло к 
тому времени укрепление” (1.8).

Із пізніших документів відомо, що козаки відмовилися 
від такої щедрої пропозиції турків та влаштували свій Кіщ в 
не меньш зручному місці на лівому березі Дністровського 
лиману (Сапожников - 1999-6. - С. 56-57). Підкреслимо, що 
турки в цілому заверпшли будівництво фортеці на острові 
Березань за дуже короткий термін на протязі лише одного 
весняно-літнього сезону 1778 р.

Подробиці будівництва фортеці на Березані досить 
добре відомі завдяки публікації академіком М.Дубровіним у 
1885-1889 роках чотиритомної збірки документів “Присо- 
единение Крьіма к России” Виявляється, що рішення про 
спорудження укріплень “на Черноморском острове Презена 
назьіваемом” було прийняте в грудні 1777 або в січні 1778 
років (Дубровин - 1885-а. - С. 82).

В березні 1778 р. російський посол у Константинопо
лі О.Стахієв повідомив графові М.Паніну: “надежньїй мой 
канал предьявляет, что на сих днях Порта указала нарядить 
из Валахии еще 50 человек работников для поспешнейшего 
завершення строящихся укреплений на острове Презена, ле- 
жащем на Черноморском взморье в Аккерманском соседст- 
ве” (Дубровин - 1885-а. - С. 82).

Вже 4 травня того же року полковник О.Репнинський 
доніс О.Суворову: “Ожидают в Очаков войска из Бендер 
конницьі и пехотьі 25 тьісяч, которьіе будто бьі в скорости и 
прибудут. Из Аккермана водяньїм путем привезено на Бере
зань к тамошней пристани палисаднику [паль для частоколу 
■ I.e.] для делающейся у сей пристани крепости 2 тьісячи” 
Темпи робіт молдавських будівельників були вражаючими, 
оскільки вже через два тижні той же О.Репнинський допо
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вів: “За Очаковмм на Березанском острове, в начатой кре- 
пости работа производится с поспешностью и ньіне от сто- 
роньї моря одна стена, захватьівающая целую половину [бе
рега острова - I.e.], приведена к окончанию и начата другая 
половина со сторони Аккермана” (Дубровин - 1885-а. - С. 
455,487).

На осінь головні земляні роботи на Березані були за
вершені і 9 листопада 1778 р. з Константинополя було від
правлено два вантажних судна “с пушками и другими воєн
ними снарядами для строящейся новой крепости на острове 
Але R устье реки Березани противу Кинбурна” (Дубровин 
1885-я - С. 880). Цей осінній перехід виявився невдалим і в 
лютому наступного року О.Стахієв написав М.Паніну, “что 
из оного флота 6 кораблей немедленно пойдут к Очакову 
под командою капитан-пашинского кегаи, на коих отправ- 
лен будет и новий пушечний снаряд для новопостроенной 
на острове Березане крепости, потому что посланнне туда 
прошлой осенью 25 пушек потонули в море” (Дубровин - 
1887. - С. 42,47).

Ще через рік фортецю було підсилено, і відомо, що її 
гарнізон складався з регулярних турецьких військ. Це видно 
з ще одного рапорту О.Репнинського на ім’я О.Суворова від
11 березня 1779 p.: “На остров Березань-Ода отправлено 
еще в прибавок 4 пушки, а всех теперь в тамошнем укрепле- 
нии 16 пушек, войска 150 человек; еще в апреле ожидают в 
Очаков 11 байраков яничар” (Дубровин - 1887. - С. 126).

В липні 1781 р. фортецю на Березані бачив новий ро
сійський посол у Константинополі Я.Булгаков, який разом 
зі своїм почтом проплив мимо неї на кораблях російського 
флоту: “21-го [липня]. По причине находящихся против 
Очакова мелей и продолжаюшегося противного ветра, тяну- 
лись завозами 2 % версти, поджидая между тем “Архипе- 
лаг”, оставшийся позади. Очаковский паша прислал вторич- 
но с тем же топчи-башием фруктов и дрзпгих припасов. 22-



го ПО приближении фрегата “Архипелаг”, продолжали вьітя- 
гиваться из мелей и прошед 6 верст, 23-го пустились в море 
в 5 часов поутру мимо острова Ата [Ада], на котором турки 
строят новую крепость” (Дубровин - 1889. - С. 181-182).

Який вигляд мала фортеця у ті роки точно не відомо, 
але навряд, щоб вона дуже змінилася до 1784 p., коли її від
відав і дуже детально описав француз Лафітт-Клаве. Части
на його праці “Записка о приведении в оборонительное со- 
стояние Очаковской крепости и ее окрестностей” від ЗО 
жовтня того ж року, присвячена укріпленням на острові Бе
резань та їх модернізації, а також будівництву нового форіу' 
на мисі Хаджи-Гасан, опублікував Ф.Ковалевский (1906. 
С. 49-50). Судячи з даного уривку, наведеного нами повніс
тю (ІІ.З), цей військовий інженер був справжнім фахівцем 
своєї справи. Оскільки мені нічого додати до даного опису, 
скажу декілька слів про його автора.

Хоча ім’я Лафітта-Клаве досить часто можна зустріти 
у працях з історії Туреччини і Північного Причорномор’я 
кінця XVIII ст., досі він залишається доволі загадковою 
особою. В.Бімбасов, котрий опублікував його “Записку об 
обороне Босфора” від 20 травня 1785 p., повідомив, що Ла
фітт-Клаве народився у 1739 і помер у 1798 рр’ З 1783 по 
1787 роки і, можливо, навіть пізніше інженер перебував у 
Туреччині, де представив владі декілька проектів будів
ництва та реконструкції фортець на Босфорі, в Варні, Сино- 
пі, Хаджибеї, Очакові, Березані та ін., проте більшість з них 
з різних причин загшшилася нездійсненою (Бимбасов -1901.
- С. 93; Lafitt-Clave - Р. 1494).

Немалий інтерес для історії півдня України має також 
вже згадана його книга “Путешествие из Константинополя в 
Очаков” (Лафитт-Клаве - 1821). Її частково перевидано ав-
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' В енциклопедії П.Лярусса наприкінці XIX ст. наведені 
інші роки його життя - 1750-1793 (Lafitt-Clave - Р. 1494).
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тором, проте опис острова, що нас цікавить, у ній відсутній 
(Сапожников - 1999; 1999-а). Крім того, у згаданій вище за
писці 1784 р. Лафітт-Клаве охарактеризував турецькі укріп
лення в Очакові і Хаджибеї. Невеличкий уривок про остан
ній опублікував О.Бертьє-Делагард. Він же повідомив, що 
сто років тому у Військово-вченому архіві Головного штабу 
в Санкт-Петербурзі разом з цим документом зберігався і 
знятий Лафіттом-Клаве план Очакова, на якому був позна
чений французький квартал (Бертье-Делагард 1896. С. 
65-66; Сапожников, Солодова - 1999. - С. 314).

Раніше автор припускав, що Лафітт-Клаве, котрий з 
весни 1784 р. керував роботою цілої гр^ши французьких ін
женерів по перебудові Очакова, залишив місто у 1785-1786 
роках (Сапожников - 1999-а. - С. 12). В ході роботи над цією 
книжкою мені пощастило знайти нові дані про цю людину. 
Так, у монографії його сучасника, археолога та географа 
Жана-Батіста Лешевальє “Подорож у Пропонтіду та на 
Понт Евксинський” видання 1800 р. опублікований особис
тий лист Лафітта-Клаве про його роль у турецькому штурмі 
Кінбурнськой фортеці, який датований 5 жовтня 1787 р. 
Цей же автор, який сам не був у Північному Причорномор’ї, 
досить побіжно описав Крим та все узбережжя моря від 
Очакова до Дунаю. Низка його записів має деякий інтерес, 
але характеризуючи Очаків, Хаджибей та Березань, Ж-Б.Ле- 
шевальє використав головним чином матеріали Лафітта- 
Клаве і не додав до них майже нічого нового (Lechevalier - 
1800.-Р. 348-368).

Далі, вже з російських військових джерел видно, що 
О.Суворов, який командував військами в Кінбурні, повідо
мив про участь француза в бойових діях головнокомандую
чому Г.Потьомкіну. Той, у свою чергу, через дипломатичні 
канали добився відкликання Лафітта-Клаве разом з усією 
його інженерною місією з Очакова. Таким чином, Лафітт- 
Клаве покинув наш край лише в листопаді 1787 р. (1.11), але
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ЦЯ цікава особа - інженер, топограф і просто спостережлива 
людина назавжди залишила свій слід в історії усього Пів
нічного Причорномор’я і, зокрема, острова Березань.

Так чи інакше, завдяки Лафітту-Клаве ми маємо де
тальний опис Березанської фортеці та її околиць, хоча його 
рекомендації по її укріпленню, на щастя, не були здійснені 
турками. Все, що вони зробили для ї'і посилення на 1788 p., 
було будівництво двох артилерійських батарей та лінії око
пів у північній частині острова. Сказане добре ілюструє 
“План острова Березани”, знятий російськими топографами 
зараз же після штзфму у листопаді 1788 р.' З нього видно, 
що Березань не була, як це вважають деякі, зовсім слабкою 
фортецею (1.41; Рис. 10-13).

Власне фортеця, розташована на найпівденнішій око
лиці острова, мала у плані форму майже рівнобічного три
кутника з довжиною сторін 220-270 м. По всьому периметру 
вона була оточена земляним валом з дерев’яним частоко
лом, а з північного боку - ровом глибиною до З м з підвіс
ним мостом. На її південному куті і на південно-східній сті
ні були споруджені два круглі бастіони. З того ж боку, на 
нижній терасі була розташована ще одна батарея. Всередині 
фортеці були розміщені: будинок коменданта, казарми, 
кам’яна мечеть, пороховий погріб, кам’яні та дерев’яні 
склади, будинки та землянки цивільних мешканців, ями для 
зберігання борошна та зерна, цистерни для води (Рис. 10-13;
ІІ.4). Якщо ж додати до цього 21 гармату різного калібру 
(1.41) та уривисті береги острову заввишки від 4 до 21 м, то 
стане зрозуміло, що незабаром козакам довелося мати спра
ву із застарілою з точки зору провідного французького ін
женера, але ще повністю боєздатною фортецею.

‘ Розшуканий М.Глеб-Кошанським у 1999 р. у Військово- 
морському архіві Санкт-Петербурга. Ксерокопія знаходиться у 
Музеї Одеського порту.
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Треба окремо сказати про додаткові укріплення у пів
нічній частині Березані. О.Русов повідомив, що в тому міс
ці, де берег Березані переходить у піщану косу та мілину, 
“турки построили каменную стену, такую же отвесную, как 
и все остальнне спуски берега” (Русов - 1888. - С. 584). На 
жаль, ми не можемо ні підтвердити, ні спростувати цю дум
ку, оскільки в інших відомих нам джерелах про такий кам’
яний мур нічого не сказано.

В той самий час інщий дослідник додав, що “на зтом 
самом месте турки построили редут. В саженях 50 (понад 
100 м - I.e.) от него, по дороге к главному укреплению бьіли 
устроеньї с восточной и с западной схорон острова люнетьі 
(батарей - I.e.), которьіе могли обстреливать перекрестньїм 
огнем редут. В 150 саженях от зтих люнетов возвншалось 
главное укрепление” (Браунер 1888. С. 11-12). Хоча 
О.Браунер особисто відвідав Березань напередодні 100-річ- 
ного ювілею її штурму і навіть додав до примірника своєї 
статті, що зберігається в Одеській обласній науковій бібліо
теці, рукописний і дуже схематичний план “Главное укреп
ление на острове Березанском”, мені не зрозуміло на яких 
фактах базується його твердження про “форт” у північній 
частині острова. Можливо, він бачив “следи земляньїх ук- 
реплений”, трохи раніше зафіксовані Р.Пренделем, що були 
збудовані вже у 1800 р. (Рис. 1; Ковалевский - 1906. - С. 52; 
детальніше див. нижче).
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“Чорним морем і усіма берегами його 
володіє один султан, ...спокон віг^ 
ніякий чужий корабель водами його 
не ходив і ходити не буде...”

Французький дипломат 
рубіжа XVII-XVIII ст.

Частина 3. НАПЕРЕДОДНІ ШТУРМУ

Описуючи фортеці і населення Північного Причорно
мор’я у середині 1780-х років, вже відомий нам Лафітт-Кла- 
ве не звернув уваги на запорозьких козаків, а даремно, 
оскільки саме вони лише через 5 років зіграли немалу роль 
у штурмах фортець Тульчі, Ізмаїлу, Хаджибея та перебудо
ваного під його керівництвом Очакова, здобутті Акермана і 
Бендер. Що стосується Березані, то козаки захопили її само
тужки, без будь-якої сторонньої допомоги.

Але повернемось до тих козаків, котрі перебували у 
той час під протекцією Туреччини. Незважаючи на ліквіда
цію першої Буго-Дністровської Січі у серпні 1779 р. після 
підписання Айналі-Кавакської конвенції та масове приму
сове переселення запорожців, що залишились, за Дністер та 
Дунай наприкінці 1781 p., козаки продовжували ловити ри
бу по всьому узбережжю моря від Дунаю до Дніпра аж до 
самого початку російсько-турецької війни 1787-1791 років 
(Сапожников - 1999-6; Сапожников, Сапожникова - 1998; 
1999; идр.).

Війна розпочалася у серпні, але вже через декілька 
днів запорозькі козаки, які не хотіли воювати на боці Туреч-
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ЧИНИ, почали перепливати на човнах на російський бік кор
дону. У додатках наведений рапорт О.Суворова, у жому аб
солютно точно зафіксовано, що запорозькі рибальські ку
рені (по 11-12 осіб у кожному) розташовувалися на самому 
острові Березань. їх було там небагато, немало - шість, і за
уважимо, що вони мирно сусідили з гарнізоном турецької 
фортеці (1.7).

З перших же днів війни наш острів все частіше згадує
ться в рапортах у зв’язку з пересуванням кораблів турецько
го флоту, доставкою харчів та військ з Очакова, дрібними 
сутичками на морі тощо (Т.8-10,13-14 та ін.), В цілому ряді 
донесень пові/юмлягться про втечі на російський бік вже не 
рибалок, а озброєних козаків, найчастіше всього до Кінбур- 
на (1.15). У зв’язку з масовістю таких випадків, 21 грудня 
1787 р. О.Суворов віддав спеціальний наказ. У ньому запо
рожці не вважались ворогами, а після переходу їм навіть по
вертали зброю (1.12).

У листопаді-грудні того ж року так звані “турецькі” 
запорожці організували свій новий Кіш у с.Тузли неподалік 
від Березані. Інколи це урочище називалось Казе (Рис. 15). 
Військо нараховувало більше 1000 піших та кінних козаків, 
були в них і морські човни. Запорожці мали відзнаки, отри
мували від турків платню і провіант. Першого кошового 
отамана відновленої Буго-Дністровської Січі звали Герасим 
Коленка по прізвиську Писарець (1.16.; Сапожников - 1999- 
б.-С. 60-61).

Відомо також, що у січні 1788 р. у Березанській форте
ці перебувало не більше 100 осіб гарнізону (1.13), але вже у 
лютому турки поповнили його ще 200 солдатами. Цікаво, 
що вони мали наміри послати на острів і загін запорожців, 
проте останні чомусь відмовились (1.16).

Перебіжчики-козаки після принесення присяги зарахо
вувались у різні команди Війська вірних козаків, котре піз
ніше було перейменоване у Чорноморське (1.15). Починаю-
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Рис. 8. Мала гирла Дніпра 1787 р.
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чи з весни 1788 р. найбільш активну участь у бойових діях 
брала піша частина війська на човнах під загальним керів
ництвом кошового отамана Сидора Білого. Її команди з по
чатку війни розташовувалися на лівому березі Дніпровсько- 
Бузького лиману між Кінбурном і Васильковим. Спочатку в 
останньому знаходився і Кіш (Рис. 7). У ході однієї з таких 
битв на лимані С.Білий був тяжко поранений і помер 18 
червня 1788 р.

Після його смерті у війську Вірних козаків відбулася 
ціла низка подій, які дуже мало висвітлювалися у науковій 
літературі. Виявляється, що козаки згаданої команди негай
но обрали новим кошовим отаманом старого запорозького 
полковника Івана Сухину, який тільки у січні того ж року 
повернувся з Туреччини, де перебував у еміграції з 1776 р. 
Такий вибір ніяк не міг задовольнити ні російське команду
вання, ні частину старшини і З липня 1788 р. Г.Потьомкін 
своїм власним наказом призначив на цю посаду З.Чепігу 
(Дмитренко - 1896-ІП. - С. 33-35; Короленко - 1900. - С. 31- 
32; Сапожников - 2000-а; 2000-6).

Піша команда виступила проти такого рішення і вия
вила пряму непокору новому начальству, приставши на чов
нах до правого берега лиману поруч з тим місцем, де була 
розмішена ставка самого Г.Потьомкіна. Для їхнього зами
рення 4 липня сюди терміново прибули З.Чепіга і А.Голова- 
тий. Ці події, а також дуже негативне ставлення рядових ко
заків до військового судді детально описані Р.Цебриковим, 
який був перекладачем при штабі армії (ІІ.5). Врешті решт, 
піддавшись на умовлення та обіцянки, козаки визнали ко
шовим отаманом З.Чепігу, який зараз же забрав у А.Голова- 
того усі військові клейноди. Стосовно І.Сухини, то він спо
чатку заявив про свою хворобу і залишив службу, але вже у 
травні 1791 р. став військовим осавулом у Задунайському 
війську, тобто знову повернувся до Туреччини (Дмитренко - 
1896-ІП. - С. 36-37,43-44, 286-287).
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У липні 1788 р. Г.Потьомкін вирішив захопити і знес
ти .“турецкий пост на Березани” Виконання цього завдання 
було доручено О.Суворову, якому надавалися значні сили у 
600 солдатів піхоти на кораблях гребного флоту і козацьких 
човнах. 12-14 липня велася інтенсивна підготовка даної опе
рації, при чому її повинні буж підтримати кораблі флоту та 
артилерія. Коли все було готове, а десант сів на судна, го
ловнокомандуючий відмінив своє рішення у зв’язку з тим, 
що готувався штурм Очакова, а у безпосередній близкості 
від острова з’явилася значна частина кораблів турецького 
флоту (1.17-25.; Масловский - 1894. - С. 369).

Післе того, через події під Очаковим, про острів тим
часово забули, а козакам доручили перейти на правий берег 
річки Березань, поставити пікети вздовж берега моря і не 
допускати сходження на нього з човнів “турецьких” запо
рожців. Скоріш за все, саме у зв’язку з цими подіями, у лип
ні - на початку серпня 1788 р. Кіш у Тузлах припинив своє 
існування, а наш острів на деякий час став головною базою 
морської флотилії “турецьких” запорожців (1.25-29).

На користь цього свідчать факти про те, що у 20-х чис
лах вересня 1788 р. спочатку старшина М.Шрам, а потім 
сам кошовйй З.Чепіга виїжджали на переговори з “турець
кими” запорожцями на човнах до мисів Аджеяси (Хаджи- 
Гасан, Аджияск) та Карабаш (Карабуц) (Короленко - 1900. - 
с. 103). Останній знаходиться біля лівого берега долини Ти- 
лігула, отже Кіш у той час був ще західніше. У світлі сказа
ного треба переглянути дату переводу Запорожського Коша 
на Дунай (Сапожников - 1999-6. - С. 61, 100). Разом з тим, 
не можна не зазначити, що твердження про те, що ніби во
сени 1787 - навесні 1788 років запорожці “складали гарнізон 
фортеці на острові Березані” (Бачинский - 1994. - С. 20), та
кож необхідно визнати помилковим.
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“Такой неожиданньт при
ступ изумил и привел в ужас 
защитников Березини’*

П.Короленко

Часіина 4. ШТУРМ БЕРЕЗАНІ

Приступаючи до опису козацького штурму Березані, 
треба підкреслити, що острів і розташовані на ньому укріп
лення були, по суті, ключем до Очаківським фортець. Відо
мо, що ще в січні 1788 p., задовго до облоги Очакова ро
сійськими військами, на острів була перевезена вся міська 
казна, цінності та жінки. Вочевидь, турки також надавали 
острову великого значення, оскільки напередодні заплано
ваного штурму О.Суворова, 13-15 липня “почти беспрестан- 
но подвозили ядра, пули, бомбьі, пушки и порох под кре- 
постцу Березань” (1.13, ІІ.5).

У цей час поблизу Березані майже постійно стоя;ш го
ловні сили турецького флоту, що робило здобуття фортеці 
справою майже неймовірною. Одначе надходила зима, а зи
мівля флоту на Березанському рейді була пов’язана зі знач
ними труднощами (1.8), і в жовтні 1788 р. турки розпочали 
евакуацію з Очакова і з Березані на свої кораблі “женщин, 
детей, казньї и наилучших из очаковских жителей” (ІІ.5). 
Кораблі с таким вантажем відходили до Хаджибею і далі до 
Константинополю, а великі фрегати під командуванням ка- 
пітан-паші пішли від Березані 4 листопада 1788 р. (1.30-31). 
Доля Очакова повністю опинилася в руках російської армії, 
але для перемоги над ним потрібна була ще й Березань.
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Наказ Г.Потьомкіна про необхідність здобуття Береза
ні не опу.блікований і поки що мені невідомо, чи був він вза
галі. П.Короленко, грунтуючись на козацьких легендах, на
писав, що головнокомандувач викликал до себе вііїськово- 
го суддю і усно наказав здобути острів. “А.Головатьій и 
усом не повел, а смело ответил - “И возьмем, Ваша свет- 
лость” Потім, упавши на коліна, заспівав - “Кресту твоєму 
поклоняємся, Владьїко!” Г.Потьомкін зрозумів витівку 
А.Головатого і в свою чергу відповів - “И крест будет” (Ко- 
роленко - 1900. - С. 37).

Штурм відбувся вранці 7 (18 за новим стилем) листо
пада 1788 р. на виду у частин російської армії та ставки 
самого Г.Потьомкіна. Козаки на човнах пристали до північ
ного берега острова під гарматним вогнем північно-східної 
турецької батареї (Рис. 1, 9). Захопивши їі гармати, вони 
спрямували вогонь на фортецю, пізніше додавши до них і 
гармати зі своїх човнів. Приголомшені таким натиском тур
ки вивісили над фортецею білий прапор. Отже, всю “спра
ву” було вирішено за лічені години сидами виключно “вір
них” козаків, а “підтримка” російської армії полягала тільки 
“в движенни, сделанном с флота несколькими фрегатами и 
отнравлением к острову лодок канонерских с бригадиром 
Рибасом” (1.41).

Слід підкреслити, що всі численні існуючі описи здо
буття Березані спираютсья лише на процитоване нами доне
сення Г.Потьомкіна Катерині II від 17 листопада 1788 р. 
(Петров - 1880. - С. 190-191; та ін.). В то же час, існують ще 
два свідоцтва штурму, зроблені безпосередніми очевидця
ми. Перше з них належить Ф.Сталю і майже нічого не додає 
до сказаного, за винятком того, що “приблизившаяся к ост
рову флотилия бьіла маленькой” Зауважу, що Й.Де-Рібас у 
зв’язку з нею не згадується (ІІ.6). З більш детальних записів 
Р.Цебрикова можно дізнатись, що у штурмі брали участь 
тільки два козацькі човни, проте ні про які дії російського
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Рис. 10. Загальний план Березанської фортеці 1788 р.

флоту, тим більше про Й.Де-Рібаса немає мови взагалі, хоча 
“все сие действие происходило на глазах великого числа 
зрителей, стоявших понад берегом” (ІІ.5).

Напрошується висновок, що роль кораблів флоту, а 
особливо штабного офіцера для особливих доручень і вза
галі не моряка Й.Де-Рібаса, в рапорті Г.Потьомкіна, м’ягко 
кажучи, дуже перебільшена. Не дарма майже сто років тому 
П.Короленко написав: “Во время штурма Березанской кре- 
пости генерал де Рибас подошел на далекую дистанцию, со-
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вершенно напрасно посьілая с фрегатов пушечньїе вьістре- 
льі на Березанский остров, потому что, если бьі они достиг
ли цели, то могли бн одинаково вредить как туркам, так и 
завладевшим островом казакам” (Короленко - 1904. - С. 32). 
Поки що авторові важко сказати, чим конкретно обгрунто
вані ці слова кубанського історика. Що стосується інших 
подробиць штурму, то вони непогано освітлені в названих 
джерелах і цілій низці інших, зокрема, в опублікованих ко
зацьких документах. Через те перейдемо до їх більш глибо
кого аналізу.

Список, складений самими козаками після іптурму, 
чітко зафіксував, що в ньому брало участь 836 осіб, при чо
му всі 34 старшини названі поіменно. Звідси випливає, що у 
справі було разом 22 курінних отамани (1.38). Це число для 
нас є дуже важливим, оскільки прямо говорить про те, що 
штурмовий загін вийшов в море на 22 курінних човнах, 
маючи в середньому по 34-35 осіб на кожному. Вочевидь, 
десант був недоукомплектованим, оскільки великий козаць
кий човен разом з екіпажем (командиром, зазвичай курін
ним отаманом, 10 веслярами і стерновим) міг вмістити до 60 
озброєнних осіб.

Інший документ свідчить, що козацький загін знахо
дився під загальним керівництвом А.Головатого, але скла
дався з декількох команд. Не можу назвати їх кількості, але 
однією, в якій було 8 човнів, командував військовий пол
ковник Мокій (Леонтій) Гулик. Відомо, що тільки ця коман
да зробила в ході битви більше 310 пострілів з гармат. Втра
ти цього підрозділу складали З вбитих і 8 поранених козаків 
(1.37). Якщо вірити рапорту Г.Потьомкіна, то загальні втра
ти козаків на Березані були слідубчі: 1 полковий старшина,
4 курінних отамани і 24 козаки (1.41). Поки що ми можемо 
назвати імена лише трьох з 29 загиблих козаків. Всі вони з 
команди М.Гулика: Петр Бандурат, Тиміш Барсук і Іван 
Чорний (1.37).
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і.

Рис. 11. Разріз Березанської фортеці через південну башту

Згідно з тим же донесенням Г.Потьомкіна, яке, втім, 
не слід розглядати як істину в останній інстанції, напередо
дні штурму турки мали на острові гарнізон чисельністю 
більш як 400 осіб, з яких 320 здалися в полон, а решта (біль
ше 80) була вбита. Козаки захопили в фортеці дуже значні 
трофеї: 11 прапорів, 21 гармату і 1149 ядер різних калібрів, 
150 діжек пороху, більше 800 м фітілю, близько 130 тон 
пшеничного борошна і 160 тон ячменю (1.41). Також було
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ВЗЯТО 111 рушниць, 69 пістолів, 49 шабель, 75 кинджалів і 
57 патронташів (1.35).

Навіть при побіжному аналізі цифр названих трофеїв 
звертає на себя увагу явно перебільшене число прапорів на 
400 осіб гарнізону (не більше чотирьох сотень - байраків і 
підрозділ артілерії), а також явний брак на таке число су
противників стрілецької та холодної зброї. Останній факт 
можна легко пояснити тим, що частину кращої особист'ої 
зброї могли просто розібрати козаки і через те вона не по
гранила до списку. З приводу прапорів можна сказати, що 
Г.Потьомкін вказав в донесенні не тільки ті з них, що були 
захоплені безпосередньо на Березані, і й ті, що їх козаки від
били у турків раніше і були просто куплені у них князем по 
ціні 20 карбованця за штуку (І.ЗЗ).

Більшу частину трофеїв козаки негайно передали ро
сійському командуванню (1.35), а борошно і ячмінь вони ж 
почали перевозити у мішках на армійські склади своїми 
човнами, при чому за цю роботу їм була обіцяна окрема 
платня (1.36,48).

Декілька документів розповідаїбть про долю турків, 
взятих у полон на Березані. Начальником гарнізону там був 
двохбунчужний Келеджі Осман-паша, який раніше коман
дував усіма яничарськими військами Туреччини, тобто був 
яничар-агою. Визнаємо, що цей військовий поводився у по
лоні досить гідно. Його дуже привітно прийняв сам Г.По
тьомкін 8 листопада, при чому для нього і почту був накри
тий багатий стіл, а сам князь навіть подарував йому діаман
товий перстень (ІІ.4). Через три тижні головнокомандую
чий відпустив усіх полонених на Березані через Ольвіополь 
(суч.Вознесенськ) до своїх (1.42,44). Туркам була навіть ви
плачена компенсація “за потерянньїе вещи” (1.64). Знамен
но, що пізніше, вже в червні 1789 p., потерпілий поразку і 
зганьблений козаками воєначальнтс отримав у Туреччині 
підвищення, ставши трибунчужним пашею (1.60).
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Зауважимо, що така поблажливість до ворогів була 
проявлена Г.Потьомкіним сподіваючись на те, що цей при
клад схилить до капітуляції і турецький гарнізон Очаковсь- 
ких фортець.

ф ^ е  характерною була перша реакція російського ко
мандування на оволодіння Березанню. Вже 7 листопада в 
наказі по армії Г.Потьомкін, “признавая, что успех сего ^ела 
к єдиному Войску верннх казаков относится, приказал обь- 
явить во всем Коше совершенную свою благодарность” 
Під час особистої зустрічі зі старшиною князь нагородив 
козаків певною сумою грошей (1.31), але навряд чи на кож
ного з них вийшло більш, як по ."̂ -4 карбованці (Т.64).

П.Короленко повідомив, що “Г.Потемкин, как бьі в на- 
смешку поздравлял и Суворова со взятием Березани” (Коро- 
ленко - 1900. - С. 33). Боюсь, що з якихось невідомих мені 
причин, видатний історик недолюблював О.Суворова, ос
кільки насправді генерал особисто вже 9 листопада приві
тав КШ0Я з цією важливою перемогою і ніякої насмішки я 
тут не бачу (1.39).

Оволодіння Березанню викликало позитивні відгуки і 
в Санкт-Петербурзі. Правда, сама Катерина II, отримавши 
донесення Г.Потьомкіна, запитала: “А что зто еще за Бере
зань? - Березань для Очакова - зто то же, что Кронштадт для 
Петербурга - ответил Гарновский, главньїй корреспондент и 
защитник князя” (Русов - 1888. - С. 568).

Втім, це донесення було зачитане на засіданні Держав
ної ради 27 листопада. Зазначимо, що у записі про цю подію 
згадані тільки подвиги козаків, серед яких і сміливий рейд 
З.Чепіги з кінотою під стіни Хаджибею 7 листопада, але 
жодного слова не сказано про бойові дії біля Березані ні 
флоту взагалі, ні Й.Де-Рібаса зокрема (1.43). Підкреслимо, 
що така перемога була у той час дуже важливою саме для 
Г.Потьомкіна, оскільки загалом наближені до імператриці 
царедворці були вкрай не задоволені тривалою облогою
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Рис. 13. Розріз валу і рову Березанської фортеці.

Очакова, де було загублено багатьох людей і величезні гро
шові суми (1.64).

Успішний штурм міцних Очаківських фортець, що 
втратили підтримку турецького флоту, відбувся 6 грудня
1788 p., і в ньому також брали участь як морські, так і кінні 
загони козаків. Через це отримання нагород за подвиги на 
Березані і під Хаджибеєм як би злилося з нагородженням за 
штурм Очакова. Тому не завжди зрозуміло, за яку з назва
них справ були вручені козакам ті чи інші нагороди.

П.Короленко вважав, що головного героя Березані
А.Головатого Катерина II нагородила за це георгієвським 
хрестом у травні 1789 р. (Короленко - 1904. - С. 33). Можли
во, військовий суддя насправді отримав орден в цей час, 
але, згідно з документами військового Ордену святого вели
комученика і побідоносця Георгія, полковнику А.Головато- 
му звання кавалера з врученням знаку IV-ro ступеню було 
присвоєно 12 грудня 1788 р. Того ж дня такої ж честі був 
Удостоєний і кошовий отаман З.Чепіга. Обидва вони були 
Нагороджені не за якісь конкретні подвиги, а із загальним
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формулюванням “за отличие” (Степанов, Григорьев - 1869. - 
С. 35).

Приблизно тоді ж Г.Потьомкін видав наказ, в якому 
козацьке військо було офіційно назване Чорноморським, а 
цілий ряд його старшин отримали армійські офіцерські чи
ни (1.47). Крім того, вже наступного року багато офіцерів 
одержали золоті хрести на георгіївській стрічці з написом 
“Очаков взят 6 декабря 1788 г.” Набагато пізніше, але не 
раніше початку 1791 р. ще 55 козаків були нагороджені 
срібними медалями на георгіївській стрічці за штурм Очако
ва. Знаменно, що Військо представило до цих нагород наба
гато більше чорноморців, серед яких і з команди М.Гулика, 
вважаючи, що штурм Березані є частиною штурму Очакова, 
проте командування відзначило лише козаків з команди 
З.Чепіги (Дмитренко - 1896-ПІ. - С. 120-123).

Підводячи підсумки штурму Березані, не можу не за
значити, що російське командування більш гуманно поста
вилося до турецьких полонених, ніж до своїх козаків. Штаб 
Катеринославської армії не склав і не опублікував навіть 
іменного списку усіх убитих і поранених чорноморців, котрі 
пролиж свою кров на острові Березані, позбавивши їхніх 
нащадків можливості вшанувати їхню світлу пам’ять.

Нагадаю, що козаки самі намагались передати c b o l m  

дітям та онукам славу про штурм Березані, трохи пізніше 
назвавши ще один свій курінь “Березанським” (Короленко - 
1900. - С. 202). Згодом ця назва перейшла до однієї з ста
ниць Катеринодарської округи на Кубані (Скальковський - 
1846-ІП. - С. 230; Мицик -1991. - С. 289; та ін.).

На віки пам’ять про здобуття Березані і Очакова збе
реглася в козацьких історичних піснях (III. 1-2), хоча не ви
ключено, що у другій з них йдеться про штурм Очакова 
1737 р. Цікаво, що перша пісня відома в іншому, схожому 
варіанті, але стосується подій, пов’язаних зі здобуттям 
Акерману у 1789 р. і штурмом Ізмаїлу у 1790 р. (ІІІ.З).
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**Я уверен, что Войско верньїх 
казаков черноморских, огцущая в 
в полной цене сию награду, усугу- 
бит рвение своє к отпичению 
себя знаменитьши подвигами... ”

Г.Потьомкін
(31 грудня 1788 р.)

Частина 5. ПІСЛЯ ШТУРМУ

Отже, в попередній частині автор намагався з макси
мально можливою для нашого часу повнотою висвітлити 
здобуття Березані 7 листопада 1788 р. Проте, документи 
свідчать про те, що й пізніше на острові та довкола нього 
відбувся цілий ряд цікавих подій, безпосередньо пов’язаних
з чорноморськими козаками. Деякі з них ще не раз яскраво 
продемонстрували ту вдячність, яку ті заслужили і отрима
ли за свою вірну та героїчну службу.

Мало хто знає про те, що вже через декілька днів після 
штурму козаки провели біля Березані ще одну вдалу війсь- 
ково-морську операцію. Вона розпочалась з того, що поло
нені турки дали свідчення про те, що до острову з Акерману 
незабаром мають прибути декілька купецьких човнів з ван
тажем (1.34). Виходячи з рапорту полковника М.Гулика, 
можна сказати, що через декілька днів після штурму вони 
дійсно прибули і були захоплені козаками його команди. 
Судна виявилися баркасами, проте їх кількість та склад ван
тажу невідомий. Ясно тільки, що ці баркаси були передані 
ДО складу російського флоту (1.45).
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В день останнього вирішального штурму Очакова на 
Березані сталася ще одна подія. П.Короленко вважав, що 6 
грудня 1788 р. “невірні турецькі” запорожці спробували 
штурмувати острів. Під час цієї спроби вони ніби-то “от- 
крьіли по Березани пушечньш огонь, убили одного казака, а 
другого ранили, но наши верньїе казаки успели отбить напа
давших с уроном” (Короленко - 1900. - С. 41).

На жаль, і це повідомлення П.Короленко не відповідає 
дійсності. Все тоіі же М.Гулик детально описав, як під час 
гарматної стрілянини з Березані по човнах з неприятельсь- 
кими втікачами, які пливли з Очакова, “по неосторожнос- 
ти” (при вибухові гармати - ?) було вбито козака Михайла 
Негарда і поранено Гната Квітницького (1.46). Сказане зай
вий раз свідчить про те, що П.Короленко, який у свій час 
мав можливість користуватися оригінальними документами 
Кубанського військового архіву, інколи значно прикрашав 
окремі факти та події.

Тепер слід зупинитися на одному рішені Г.Потьомкі- 
на, яке було, м’ягко кажучи, не зовсім логічним. Вже 17 
листопада 1788 р. в донесенні на ім’я Катерини П головно
командуючий поставив хрест на ще недавно настільки необ
хідної для нього Березанської фортеці. Написав про те, що 
Березань позбавлена будь-якого стратегічного значення, 
князь передбачав “все оттуда свезть и, разоря укрепления, 
оставить” (1.42).

Навіщо було знищувати не кращу, але ще діючу боє
здатну фортецю, до кінця незрозуміло. Втім, Г.Потьомкін 
пізніше наказав вчинити так само і з іншими укріпленнями 
та з сильнішими фортецями Північного Причорномор’я (Са- 
пожников - 1999-а. - С. 36-39). Виконання даного рішення 
було покладено на чорноморських козаків, яких зараз же 
після штурму залишили на острові як залогу фортеці. Це бу
ла та сама команда відомого нам М.Гулика, якого 2 січня
1789 р. змінив інший військовий полковник - Давид Білий.
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Рис. 14. Мапа гирла Дніпра 1788 р.



Треба зазначити, що зима 1788-1789 років виявилася дуже 
важкою як для гарнізону Березані, так і в цілому для усього 
Чорноморського війська.

Спочатку штормом біля острову були розбиті майже 
всі човни загону М.Гулика. Пізніше березанська команда 
почала розбігатися через відсутність платні та нестачу хар
чів (1.45). До того ж за оісінньої та зимової негоди козаки по
винні були перевозити до Очакова борошно, а укріплення і 
будівлі “по открьітию теплоти все разорить до основания”
(1.48). Тільки після цього їм дозволили залишити острів
(1.49). Загалом, через погані умови утримання та хвороби ця 
зима забрала життя 497 козаків Чорноморського війська, 
котрі перебували “в острове Березанском, Очакове, Алек- 
сандровском редуте и Василькове” (1.50,61). Це були занад
то великі втрати, які перебільшили кількість всіх загиблих у 
попередніх бойових діях.

Стосовно заслуженої платні за вересень-грудень 1788 
року, то козаки ледве добилися її виплати тільки в травні 
наступного року (1.51-53). Зазначу, що подібні затримки 
платні були звичайною справою (1.63), а на свої медалі чор
номорцям, як вже було сказано, доводилось чекати й по де
кілька років (Гончарук, Гуцалюк, Сапожников - 1999. - С. 
120,176-179).

Наявні всі підстави вважати, що військовий пожовник 
М.Гулик, загін якого, вочевидь, зіграв головну роль у штур
мі Березані, вед з^  жорстокий артилерійський вогонь з 
гармат своїх човнів (1.37), також не був удостоєний заслу
женої нагороди.

У зв’язку з цим необхідно підкреслити, що з історії 
перших років існування Чорноморського війська не тільки 
для широкого кола читачів, а й для більшості істориків 
більш-менш добре відомі імена лише трьох його організато
рів - С.Білого, З.Чепіги та А.Головатого. Без жодного сумні
ву, ці люди зіграли свою важливу роль у подіях війни 1787-

54 с. **♦ Штурм острова Березань ***



*** І.Сапожников *** c. 55



56 с. ’*** Штурм острова Березань ***

1791 років, але було б несправедливо забувати про інших 
козаків і старшин. Автор вже писав про те, що стан опублі
кованих джерел з історії Чорноморського козацького війсь
ка дозволяє відновити біографії цілої низки його старшин. 
Так, наприклад, мною вже реконструйовані головні момен
ти життя згаданого вище полковника І.Сухини, який на де
який час став навіть кошовим отаманом Чорноморського 
війська (Сапожников - 2000-а; 2000-6).

Спробую хоча б коротко охарактеризувати деякі віхи 
життєвого шляху “героя Березані” М.Гулика. Поки що мож
на сказати, що цей козак жодного разу не згадується в опу
блікованих та описаних джерелах часів Запорозької Січі. 
Проте, це ще зовсім не означає, що він не служив у цьому 
війську до 1775 року. Скоріше за все, він за віком ще не до
служився до якоїсь посади, бо рядові козаки дуже рідко зга
дуються в названих пааперах.

Вперше М.Гулик названий у чорноморських докумен
тах у липні 1788 p., але відразу ж на посаді військового пол
ковника і капітана армії (Дмитренко - 1896-Ш. - С. 43-44). 
Дана обставина наводить на думку, що він раніше служив у 
якомусь іншому підрозділі російської армії, або, і це більш 
вірогідно, незадовго до цього вийшов з Туреччини, як це 
зробив І.Сухина (Сапожников - 2000-а; 2000-6).

Про подвиги М.Гулика на Березані ми вже говорили, а 
у квітні 1789 р. він все ще був одним з 7 військових полков- 
ников Чорноморського війська і отримував платню 300 кар
бованців на рік (1.53). Ще .через рік він значиться у анало
гічній відомості про заробітню платню, а в грудні 1790 p., 
будучи військовим полковником і армії секунд-майором, 
відзначився при штурмі Ізмаїла (Гончарук, Гуцалюк, Са
пожников - 1999. - С. 151,174). Саме за героїзм під час за
хоплення Ізмаїльської фортеці М.Гулик був підвищений у 
прем’єр-майори і отримав якийсь орден СІ^итренко - 1896- 
II. - С. 43).
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У 1791 р. наш герой згаданий у загальній “Відомості 
Війська”, а на початок наступного року є дані про те, що 
М.Гулик був власником хутора на березі Тилігульського ли
ману в урочищі Балай. Разом на хуторі було 6 чоловіків та 
одна жінка, але поки що у мене немає впевненості, що вони 
були членами родини М.Гулика або його родичами (Сапож- 
ников - 1999-в. - С. 201, 212). У 1798 р. цей мужній козаць
кий полковник продовжував служити на Кубані, мав звання 
армії майора, але й через вісім років ще не отримав золотого 
хреста за щтурм Ізмаїлу (Гончарук, Гуцалюк, Сапожников - 
1999. -С. 177).

Навесні 1789 р. козаки залишили безлюдний і спусто
шений острів і стали Кошом неподалік від нього, біля гирла 
річки Березань на лівому березі однойменного лиману (1.55- 
58). Звідси вони посилали роз’їзди до Хаджибею і взяли 
участь у його штурмі 14 вересня того ж року (1.58,61-62). 
Важливо, що малопотужний Хаджибейський замок, як рані
ше і Березань, мав значення не стільки як самостійна фор
теця, а більше ж  база турецького флоту. Цікаво, що коли 
турецька ескадра повернулася до цих берегів навесні 1789 
року, на Березані не було абсолютно ніякої охорони, при чо
му в червні Г.Потьомкін змирився з його можливою втра
тою і навіть не спробував організувати захист (1.59). Через 
це турки мали можливість майже без перешкод користу
ватися Березанським рейдом і не висадили десант на острів 
лише тому, що вже не мали змоги відновити на ньому зруй
новані укріплення, батареї і цистерни.

Хоча після здобуття Хаджибея головні бойові дії зміс
тилися за Дністер та на Дунай, саме з цього часу наш острів 
знов опинився у тісному зв’язку з чорноморцями. Справа в 
тім, що козаки аж до самого свого переселення на Кубань у 
1792-1793 pp. і навіть пізніше дуже інтенсивно використо
вували води навколо Березані як рибні угіддя. Про це ми 
вже згадували у першому розділі книги, проте тут треба під-
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Рис. 17. Морська мапа гирла Дніпра 1836 р.



креслити, що рибальство було однією з головних статей 
прибутку як окремих старшин і козаків, так і всього Чорно
морського войска.

Військовий уряд отримував половину прибутку від 
кожного рибальського підприємства, розташованого на його 
території, при чому багато з них були, по суті, справжніми 
заводами. Вартість такого завода - “неводу” разом з усім ін
вентарем і куренем сягала 2 тисяч карбованців, що було за 
тих часів просто астрономічною сумою. Так, старшина
В.Ніякий мав “один невод в 200 руб. и другой в 280 руб., 
две лодки - одну в 70 руб., другую в 50 руб.”, а тільки запа
си солі на його промислах оцінювалися в 90 карбованців (з 
розрахунку ЗО копійок за пуд), тобто складали без малого 5 
тон (Голобуцкий - 1956. - С. 281-282).

Таким чином, звільнення околиць Березані від турок в 
певному розумінні принесло чорноморським козакам кон
кретну і відчутну вигоду, якою, правда, вони могли корис- 
татися не так уже й довго.
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“Тайни, сокрьітьіе под поверх- 
ностью маленького островка, с 
которьш связано стольно слав- 
ньіх и трагических моментов 
прошлого нашей великой Родиньї, 
еще полностью нераскрьшьі...”

М.Болтеїіко

ПІСЛЯМОВА

Підводячи підсумки сказаному у попередніх частинах 
цієї книги, хочу ще раз підкреслити, що штурм Березані 7 
(18) листопада 1788 р. було здійснено виключно силами 
Чорноморського козацького війська. Саме цією обставиною 
дана подія відрізняється від інших більш-менш значимих 
бойових операцій російсько-турецької війни 1787-1791 ро
ків, оскільки інші перемоги, за винятком рейдів по тилах ту
рецьких війск, були одержані чорноморцями у співдруж
ності з підрозділами регулярної російської армії, а також з 
полками донських та катеринославських козаків. Можна ще 
раз впевнено сказати, що роль російського флоту і особливо 
Й.Де-Рібаса у названих подіях була і залишається дуже 
сильно гіпертрофованою.

Інший висновок, що випливає зі змісту книги, полягає 
в тім, що весь острів Березань є насправді унікальною за
гальнонаціональною пам’яткою історії і культури всієї Ук
раїни, якому поки що не надається належної уваги. І в цьо
му М.Болтенко, який присвятив багато років свого життя
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вивченню різних періодів історії острова, був абсолютно 
правий.

Про це свідчить і подальша історія острова, якій при
святимо декілька слів. Знаменно, що першим відомим мені 
вченим, що відвідав Березань ще у 1792-1793 роках, був ви
датний російський природознавець і мандрівник Андрій 
Мейєр. Він залишив нам його доволі цікавий опис, ящій на
ведено у додатках (ІІ.7).

А.Скальковський повідомим також про те, що після 
виселення головної частини чорноморських козаків на Ку
бань у 1792-1793 роках, під час масового розподілу кожш- 
ніх козацьких земель Ьуго-Лністровського межиріччя до 
державної і приватної власності, нашому знайомому Й.Де- 
Рібасу у 1795 р. якимось чином вдалося захопити Березань у 
своє особисте володіння (ІІ.8).

Цікаво, що після приєднання у 1791 р. Буго-Дніст
ровського межиріччя до Росії Березань і Очаків не були ви
знані важливими стратегічними об’єктами. Для охорони но
вих рубежів почали будувати фортеці у Су клеї (Тирасполі), 
Аджидері (Овідіополі), Аджибеї (Хаджибеї - Одесі) та Кін- 
бурні (Де-Волант - 1999. - С. 8 та наст.).

Проте, вже через кілька років при імператорові Павлі І 
це рішення було визнано помилковим і на острові побуду
вали нове земляне укріплення, з 1800 по 1825 роки в ньому 
несла службу артилерійська команда з 20-25 осіб з Очаків
ської, а потім Кінбурнської фортець на чолі з одним офіце
ром (Ковалевский - 1906. - С. 52). Воно було розташоване в 
північній частині Березані і його залишки можна було добре 
бачити у рельєфі ще 100 років тому (Рис. 1).

У 1854 р. під час Кримської війни незахищена Бере
зань була легко захоплена десантом з кораблів об’єднаної 
англо-французької ескадри. Тоді на протязі деякого часу на 
острові був холерний карантин, тут же ховали померлих 
(Болтенко - 1960. - С. 45). У 1884 р. Р.Прендель описав мо
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гилу французького морського лейтенанта, на плиті якої був 
такий напис:

“C.MJ.deFlotte 
Lient. De Vaisseau 

Mai 1.1855.”,

проте вчений вважав, що француз помер благороднішою 
смертю, потонувши під час рекогносцировки берегів остро
ва (ГІрендель - 1886. - С. 216).

Починаючи з 80-х років ХТХ ст. на Березані з перер
вами прюводяться наукові археологічні дослідження. Але 
крім вчених, принаймні з 1890-х років, острів привертає до 
себе увагу шукачів скарбів. Херсонський археолог В.Гош- 
кевич залишив нам опис таких грабіжницьких “розкопок” 
тих часів: “Вбив в землю лом, прикрепив к нему конец ве- 
ревки и обвязав себя другим концом ее, грабитель работал 
на весу..., сбрасьшая могильную землю прямо в море” Він 
же повідомив про те, що “на самом острове и вокруг него, в 
воде, кишмя кишели ужи и другие породьі змей” (Фабри- 
циус -1951. - С. 57).

Ще через декілька років, а точніше 6(19) березня 1906 
року на Березані були розстріляні й поховані учасники відо
мого повстання на крейсері “Очаков”, яке відбулося у Се
вастополі в листопаді 1905 р. Це лейтенант П.Шмідт, матро
си М.Антоненко, С.Частник і О.Гладков (Березань - 1978). 
У 1917 р. прах революціонерів перезахоронили у Севасто
полі, а на місці їхнього розстрілу і колишньої могили поста
вили чотирикутну кам’яну башту, яку мешканці сусідніх сіл 
іноді називали “мавзолеєм Шмідта”. Її було дуже сильно по
шкоджено під час війни 1941-1945 pp. (Болтенко - 1960. - С. 
46). У 1960-ті роки пам’ять про цих людей була увічнена 
Новим монументом, який здалека видно всім, хто наближа
ється до Березані. •
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у  1912-1913 pp. Березань знову перейшла до військо
вого відомства і на ній були збудовані нові капітальні залі- 
зо-бетонні з^фіплення берегової артилерії з глибокими під
земними казематами. їх використовували в роки Першої 
світової війни, а потім аж до приходу німецьких військ у 
1941 р. Залишки цих споруд непогано збереглися до наших 
днів. Знаменно, що під час іх будівництва бул® зруйновано 
цілу низку археологічних пам’яток, про що дуже жалкував 
тоді один з дослідників острова, відомий історик і археолог 
Е. фон-Штерн (1915. - С. 78-79).

Гадаю, що і в наш час вивчення і збереження решток 
численних різночасових археологічних і історичних пам’я
ток Березані є не менш, а більш актуальним. До того ж тре
ба враховувати, що суцільно весь острів є практично єди
ною пам’яткою та кладовищем, що зберегає у собі різні об’
єкти і могили багатьох епох і періодів, серед яких є і похо
вання чорноморських козаків, загиблих під час і після 
штурму Березані 7 листопада 1788 р.

Виходячи зі сказаного, стає очевидною і своєчасною 
необхідність надання Березані статусу національного істо
ричного та природнього заповідника, а спорудження на ньо
му меморіалу козацької слави є святим обов’язком сучасних 
громадян незалежної України по відношенню до їхньої світ
лої та героїчної пам’яті.

17.06.2000р. м.іллічівськ



ДОДАТКИ

І. ДОКУМЕНТИ

1.1. Рапорт кошового отамана Василя Григор’єва (Сича) 
російській імператриці Лизаветі Петрівні.

12 травня 1747 р. (Уривок; Зварницкий - 1903-П. - С. 1744).

“В разньїх местах внутри турецких границ при небольших 
речек и долинах казаков в разньїх местах поселившихся, по сим 
великомонаршего и внсокомилостивого слова согнать имеем; та
кож и о нехождекии казакам вооружеккой рукою на Кинбуруйс- 
кие соляньїе заводи по соль (кроме тех, кой по силе трактатов, за 
зверем казаки ходитимуть), то не толь приодеются, по и без хар- 
чевого припасу обезьемлеть могут; и чтобьі не воспрещено бьіло 
за зверем с ружьем в турецких границах казакам ходить, Вашего 
Императорского Величества всеподданнейше рабски просим вьі- 
сокомонаршей матерской милостью не оставить.

Которьіе же от реки Днепра до ее устья и даже до Черного 
моря, а оттуда до Березанского перевоза находятся, запрещение 
[им] всеконечпо учинить по нашей подданической должности 
имеем, и того чинить никто из нас, Запорожского войска впредь 
не будет”

1.2. Рапорт запорозького полковника Івана Мандра 
кошовому отаману Петру Калнишевському 

про морській похід на Дунай.
23 червня 1772 р. (Уривок; Скальковский - 1854. - С. 24).

...Вьіполняя данное вапшм вьісокоблагородием новеления 
при откомандировании меня на Черное море, даже до Дуная с ко
мандою, с 7 на 8 мая мимо крепости Очаковской и Кинбурнской 
прошел благополучно. Направляясь морем, первую пристань 
имели в Аджибее, где простояв полтора дня, взяли курс на Ак- 
керман и от зтгих двух мест 20 мая аж до Дунайского гирла так 
дошли...”

*** І.Сапожников *** с. 65
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1.3. Протокол засідання Державної ради.
9 липня 1774 р. (Уривок; Архив Госсовета. - 1869. - Стб. 281).

Читанм: “реляции генерал-фельдмаршала графа Румянцева 
под №/№ 16 и 17 от 25 мая, о переписке его с визирем, по ко- 
торой, соглашаясь на возвращение Керчи и Еникале татарам, тре- 
бовал он Очаков, Гаджибей и Кинбурн с их округами и землею 
между Днестра и Буга лежащею, и о расположениях его к дейст- 
вию войск за Дунаєм..

1.4. Кючук-Кайнарджійська угода 10 липня 1774 р.
(Уривки; Дружинина - 1955. - С. 349-351,355).

ПУНКТЬІВЕЧНОГО ПРИМИРЕННЯ И ПОКОЯ МЕЖДУ 
ИМПЕРИЯМИ ВСЕРОССИЙСКОЮ И ПОРТОЮ 

ОТТОМАНСКОЮ,
заключенньїе в лагере при деревне Кючук-Кайнардже 

в четьірех часах от города Силистрии

Артиі^л третий
Все татарские народьі: крьімские, буджацкие, кубанские, 

едисанци, жамбуйлуки и едичкулн без изьятия от обеих империй 
имеют бьггь признаньї вольньїми и совершенно независимьіми от 
всякой посторонней власти, но пребнвающими под самодержав
ною властью собственного их хана Чингизского поколения, всем 
татарским обществом избранного и возведенного, котормй да 
управляег ими по древним их законам и обмчаям, не отдавая от- 
чету нив чем никакойпосторонней державе; ...Российская импе- 
рия оставит сей татарской нации, кроме крепостей Керчи и Ени- 
куля с их уездами и пристанями, которьіе Российская империя за 
собою удерживает, все города, крепости, селения, земли и прис
тани в Крнму и на Кубани, оружием ее приобретеннне; землю, 
лежащую между реками Бердою, Конскими водами и Днепром, 
также всю землю до польской границьі, лежащую между реками 
Бугом и Днестром, исключая крепость Очаков с ее старьім уез- 
дом, которая по-прежнему за Блистательною Портою остается, и
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обещается, по постановлений мирного трактата и по размене оно- 
го, все свои войска вьівесть из их владений.

Артиі^л восемнадцатьій 
Замок Кинбурн, лежащий на устье реки Днепра, с доволь- 

НЬІМ округом по ЛеВОМу берегу Днепра И С уГЛОМ, КОТОрЬІЙ 0 0 -  
сгавляют степи, лежащие между рек Буга и Днепра, остается в 
полное, вечное и непрекословенное владенне Российской импе- 
рии.

1.5. Рапорт полковника О.Репнинського 
генерал-поручику П.ТекелІіо.

Липень 1776 р. (Уривки; Иванов - 1904. - С. 23).

“...из бьівших запорожцев в околичности Очакова находит- 
ся при Тилигуле и Березани тьісяч до 3-х, а от того места за Гад- 
жибеем - тьісяч до 4-х, состоя при производстве промьісла своего 
рьібнойловли...”

“...только не мог узнать, по отпуску ль от правительства 
или самовольно на то [оньїе] устремились...”

1.6. Рапорт російської розвідки про запорозьких козаків.
1778 р. (Уривок; Иванов - 1904. - С. 35).

“...Кошеному предполагалось дать главное место на Бере- 
занском о-ве, где устроено бьіло к тому времени укрепление, с от- 
делением в ведение запорожцев всей Березани речки, также и тех 
мест, которне к Днестровскому лиману супротивньїе Аккермана 
поручить...”.

1.7. Рапорт генерала О.Суворова князю Г.Потьомкіну.
26 серпня 1787 р. № 66. Херсон.

(Масловский - 1893. - С. 11-12; Мещеряков -1951. - С. 315).

К Кинбурну с острова Березани вмшло бьшших запорожс- 
ких казаков больше сорока, то єсть, кроме двух человек, четьіре 
куреня. Осталось на оном Березане еще два куреня; вьіше Оча
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кова верст двадцать, при Кучуруне (Куцурубе - І.С.), по извести- 
ям вншедших, - один курень; против устья Буга - один курень. 
Всех бьіло около Очакова восемь куреней; прочие сто два чело- 
века прошлого году весною прогнаньї от турков за Дунай; в авст- 
рийские границьі перешло третього году с две тьісячи человек, за 
половину поляков. Сих, с Березани вншедших, яко по свиде- 
гельству здоровьіх и бивших несколько дней в карантине, пре- 
провождаю я в екатеринославское наместническое правление.

1.8. Додаток до рапорту генерала О.Суворова 
князю Г.Потьомкіну.

24 вересня 1787 р. (Уривок; Мещеряков -195І. - С 334).

Показання Афанаст Грека о составе Турецкого флота
“...Флот Очаковский приуготовнлся идти зимовать в Кон

стантинополь и ему остается только 20 суток. По прошествни се- 
го времени ехать за волнами невозможно и зимовать может с 
нуждою под Березанью”

1.9. Рапорт генерала О.Суворова князю Г.Потьомкіну.
28 жовтня 1787 р. Кінбурн. (Уривок; Масловскнй - 1893. - С. 71).

“...Вчера на Березани днем вьшалено 4 раза из пушек, ве- 
роятно, для их пробьі”

1.10. Рапорт генерала О.Суворова князю Г.Потьомкіну.
27 листопада 1787 р. Кінбурн.

(Скорочено; Масловскнй - 1893. - С. 71).

“Вчера по полуночи в 11 часов показалось в море одно ма- 
лое судно, держащее курс к Березани, за коим от наших двух га
лер, стоящих под Кинбурном, капитан Бьірдин на шлюпках сле- 
довал почтн до самой Березани, но оная постепенно ретировалась 
при помопщ парусов в залив Березанский...”.

1.11. Ордер князя Г.Потьомкіна генералу О.Суворову.
7 грудня 1787 р. № 3256. (Масловскнй - 1893. - С. 211).
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От французского при российском императорском дворе ми- 
нистра, графа Сегюра уведомления об отзмве инженера Лафита 
из Очакова, а вследствие того получил я и достоверное известие о 
действительном его со свитою проезде через Яссьі в Константи
нополь, о чем Вашему Вьісокопревосходительству чрез сне знать 
дано.

1.12. Наказ генерала О.Суворова підлеглим йому військам.
21 грудня 1787 р. (Уривки; Мещеряков -1951. - С. 374-375).

“В сражении регулярньш войскам крик весьма не приличен 
и варварьт того не чинят; он знак не храб|Х>сти, но больше робос- 
ти, происходящей от недовольного и зкзерцирования солдат и от 
того ненадежность их на самих себя. Хотя в свете храбрее рос- 
сиянина нигде нет, крик только опасен, что он один приносит во
єнную расстройку, лишает послушания и уже не внемлят коман- 
дм. Господам начальствующим в регулярних войсках солдатам 
крик крайнє воспретить и толковать о вреде от оного во всех ма
неврах и зволюциях.

При победе і октября пленньїм едва только бьіл соблюден 
один неверньй и, хотя многие сдавались, но немилосердно уби- 
ваемьі бьши; неминуемьі они для ежеминутного в продолжении 
действия о неприятеле расспроса и тем к препобеждению вящего 
успеха; коль паче чиновники для политической пользьі и после 
сражения, когда сдающиеся или просящие аман [пощадьі - І.С.] 
немилосердно убиваемьі. Зрящие то басурманьї разьяряются, впа- 
дают в отчаяние и наносят явньїй вред нашим войскам”

“По обьявлению припливших с противного берега, трех 
бнвших запорожцев, по замерзании лимана, басурмане намереньї 
учинить сильньїй набег при их татарском хане разньїм войскам в 
стороне Буга, как особливо и на кинбурнскую сторону; сим поми- 
нается воинская осторожность: сильньїй удар вперед, из всех 
мест и с помощью бога победа!

Но примечу так назьіваемьіх запорожцев, большей частью 
худо вооруженньк, из разной сволочи близ тнсячи, меньше кон- 
ницьі, они во время сражения все или многие хотят к нам пре- 
Даться, того ради строго напоминаю таковьім случаем пользо-
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ваться и оньк отнюдь неприятельски не встречать и блюстить их 
в отчаяние приводить. Долг ближнего начальника их тотчас все 
оружие от себя просто бросить, которое после может им возвра- 
щено, разве они сами на варваров ударить пожелают.

Есть у них и партия некрасовцев, может бьпь несколько сот 
конньїх. Зти совсем инне, им не очень верить, однако, ежели сда- 
ваться будут, то также поступать человеколюбно, как и с прочи- 
ми неверннми”

1.13. Рапорт генерала О.Суворова князю Г.Потьомкіну.
24 січня 1788 р. Кінбурн. (Уривок; Масловский - 1893. - С. 95-97).

“...B Ьерезани не более ста человек войска, городовой сум- 
мьі много; с оной делают сигнальнне вьістрельї, когда нужньї ка- 
кие припаси, то с Очакова отвечают и доставляют транспортьі”

1.14. Рапорт генерала О.Суворова князю Г.Потьомкіну.
2 лютого 1788 р. Кінбурн. (Уривок; Мещеряков -1951. - С. 381).

“Судов [турецкнх], милостивий государь, под Березанью 
не видно, в устье Березани мачтовьім [кораблям] войти за камня- 
ми опасно, могут они уже бить под Гаджибеем..

1.15. Ордер генерала О.Суворова 
Кошу вірного Запорозького війська.

18 лютого 1788 р. № 268. Кінбурн. (Дмитренко - 1896-П. - С. 55).

Перебежавшего с противной сторони бьівшего там в селе 
Тузле между неверних Запорожцев Алексея Буняка, препровож- 
дая при сем, по желанию его причислить в Кош верних казаков, 
привесть на верность служби Ее Императорского Величества к 
указанной присяге.

1.16. Додаток до рапорту генерала О.Суворова 
князю Г.Потьомкіну.

20 лютого 1788 р. (Скорочено; Масловский - 1893. - С. 101-102).
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“Перебежавшие с противного берега с села Тузла, находив- 
шиеся в оном в числе запорожцев из поляков Йван Петров и мол
даванин Алексей Буняк, показьтают следующее:

Зашли они для работьі в Яссьі: первмй - польской области 
из села Дошнивец, второй - из цесарского пограннчного города 
Черновец; между тем, когда сделан от Портн разрнв мира с Рос- 
сиею, то они взятьі прошлого года в ноябре месяце и определеньї 
в число запорожцев в тамошний кош, где они доньїне и находи
лись.

Сей кош теперь состоит: конницн 300, пехотьі 400, которая 
вся собрана из разньїх мест и работньїх людей польских и рос- 
сийских; тут же невооруженньїе ничем до 200, пешие в великом 
расположении бежать к нам с тем, если бьі и на баталию вьіведе- 
ньі бьіли, то оставя оружие предадуться, а старьіе, которнх свьіше 
прежних показивают за 100 человек, - также желают сюда, но в 
опасности взьіскания за побег не пребьівают, но убьівают побе- 
гом в Молдавию и другие места.

Жалованья получают в месяц на человека по рублю двад- 
цать копеек. Провианта довольно. Кошевого по имени не знают, а 
прозвание Писарец; он уехал к хану татарскому, у которого кош в 
команде, для ходатайства к соединению с его войском. Имеют у 
себя два знамя и булаву. О здепшем коше известньї с прошедше- 
го месяца.

При хане, сльїшали они, войска: конницьі до 5.000 татар, в 
сем числе до 100 некрасовцев. Он вьіступил из Каушан и ньше у 
реки Бнк, в селе Бьїкуле, к Днестру верст 100. В Очакове его 
ожидают или нет - не знают. Войску в оном прибавления нет, а 
ньше конницьі до 500; конница более из жителей, пехотм до 
4.000, в ней анатолийцев 2.000; в других местах єсть ли войско - 
не знают.

В Очакове теперь спокойнее прежнего, но о крепости Бере- 
занской, по неимению там войска, тужат, чтобьі нашими судами 
взята не бьіла. Туда отряд войска ньше отправлен до 200; бьіли 
посланн и запорожцн, однако отказались...

О укреплениях городовьк [очаковских] не знают, потому 
что они более жили в селе Тузле...".



72 с. *** Штурм острова Березань ***

1.17. Рапорт генерала О.Суворова князю Г.Потьомкіну.
12 липня 1788 р. (Масловский - 1893. - С. 156;

'Ковалевский - 1906. - С. 50; Мещеряков -1951. - С. 429).

Светлейший князь, милостивий государь!
По повелению Вашей светлости Стрелкина батарея стре

лять будет. Боже, помози на Березань! Пехота готова - 2-3 ба- 
тальона гренадер (Фанагорийского полка - Ф.К.), лучше лишние. 
Позвольте, милостивьій государь, мне бьггь волонтером; я никому 
не помешаю. Поручая себя в вашу милость, остаюсь с глубоким 
почтением, светлейший князь, милостивий государь, вашей свет
лости нижайший слуга,

Александр Суворов

1.18. Ордер князя Г.Потьомкіна генералу О.Суворову.
13 липня 1788 р. № 489. (Дубровин - 1893. - С. 351).

Чтобьі нметь проход в море судам нашим свободньїй, ну>к- 
но снести турецкий пост на острове Березанском.

Сколько мне известно и сколько сам я приметать мог, там 
войска только два байрака и 20 пушек.

Я поручаю вашему вьісокопревосходительству сне произ- 
вестн с гребною флотилиею, на которую 600 человек вьі помес- 
тите, равно и на запорожские лодки. Прислан будет от меня к вам 
штурман, которьій проведет вас к батарее нашей, вновь постав- 
ленной, а он уже присіанет на Березань, осмотрев прежде через 
запорожцев способности пристани.

1.19. Ордер князя Г.Потьомкіна генералу О.Суворову.
13 липня 1788 р. № 492. (Масловский - 1893. - С. 236).

Препровождаю сим Вашему Вьісокопревосходительству 
штурмана, которьій покажет вам дорогу к новой батарее, куда Вьі 
со всем, вам порученнмм, следовать имеете. Крепко старайтесь, 
чтобн не бить снесену течением. По приближении вашем туда, я 
вас увнжу и обо всем изьяснюсь словесно. Нужно иметь вам не-



большую лодку для промера, ибо к самьім берегам острова не мо- 
гут подойти большие.

1.20. Ордер князя Г.Потьомкіна 
контр-адміралу Поль-Жонесу.

13 липня 1788 р. № 493. (Дубровин - 1893. - С. 352).

Препоруча господину генерал-аншефу и кавалеру Суворову 
пронзведение поиска на остров Березань, вашему превосходи- 
тельству предписьіваю иметь наблюдение на пролив.

1.21. Ордер князя ГЛотьомкіна генералу ОдГуворову.
ІЗ липня 1788 р. JNO 495. (І і̂асловский - 1893. - С. 236;

Дубровин - 1893. - С. 352; Ковалевский - 1906. - С. 50).

К произведению в действо препорученного Вашему Внсо- 
копревосходительству предприятия на Березань, назначаю я га- 
лерьі, вооруженньїе лодки и лодки же верньк казаков. Прочим же 
всем судам следовать отсюда и достальньш под командою флота 
капитана 2 ранта Винтера.

1.22. Рапорт генерала О.Суворова князю Г.Потьомкіну.
14 липня 1788 р. На яхті. (Масловский - 1893.

С. 156-157; Мещеряков -1951. - С. 430).

Повеления Вашей Светлости, писанньїе сего числа, первое 
за № 492, с препровождением штурмана, которьій покажет доро
гу к новой батарее по следовании туда со всем порученньїм; 2-е 
за № 495, о назначений к положенному предприятню на Березань 
галер, вооруженньїх лодок и лодок же верннх казаков, я имел 
честь получить.

1.23. Рапорт генерала О.Суворова князю Г.Потьомкіну.
14 липня 1788 р. Кінбурн. (Масловский - 1893. - С. 156).

Повеление Вашей Светлости от 13 сего июля за № 489-м, о 
Действии на Березане с гребною флотилиею и помещении на
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оную шести сот человек, равно и на запорожские лодки, я сего 
числа имел честь пол5̂ чить.

1.24. Ордер князя Г.Потьомкіна генералу О.Суворову.
16 липня 1788 р. № 496.

(Дубровин - 1893. - С. 352; Мещеряков -1951. - С. 430).

Предполагая делать осаду Очаковскую, назначаю я вашему 
вьісокопревосходительству вести от левого фланга армии; для че- 
го переправить на здешнюю сторону полк Фанагорийский грена- 
дерский, батальон гренадер Фишеров и еще, составя один из рот 
гренадерских Орловского и ІТТлиссельбургского полков, что и на
чать переправлять. А как уже несколько из оньїх частей находят- 
ся теперь на лодках, то их вьісадить у батарей, откуда перейдут 
они на левьій фланг; остальньїх перевезти в то же место, но в 
ближнєє от ІСинбурна. Обозов не брать, а только одни палатки. 
Сухари же я здесь прикажу вьідавать. К сему я присоединю еще 
пехотьі и конницьі в команду вашу. Не забить котлов.

1.25. Рапорт генерала О.Суворова князю Г.Потьомкіну.
16 липня 1788 р. На яхті. (Скорочено; Масловский - 1893. - С. 71).

Повеления Вашей Светлости: 1-е, что действие к Березани 
отменяется;... я имел честь получить, по которому в точности ка- 
сающееся исполнение поспешу сделать.

1.26. Ордер генерал-поручика П.Потьомкіна кошовому 
отаману вірних козаків, секунд-маііору З.Чепізі.

1 серпня 1788 р. № 647. Табір при Метелях.
(Дмитренко - 1896-П. - С. 232).

Предлагаю вашему внсокоблагородию отправиться с ко- 
мандой верньїх казаков переправиться за Березань и, расположась 
тамо, надзирать, не будут ли где покушаться пристать к берегу 
неприягельские суда, для чего поставить в нужньїх местах пике- 
тн, иметь частне разьездн и, что будет примечено, ежедневно ра- 
портовать.
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1.27. Ордер генерал-поручика П.Потьомкіна 
кошовому отаману вірних козаків З.Чепізі.

1 серпня 1788 р. № 652. Табір під Очаковим при Метелах.
(Дмитренко - 1896-П. - С.232).

Ваше вмсокоблагородие, по переходе за Березань, извольте 
расположиться на устье Тилигула, иметь разьезди вперед к сто- 
роне Аджибея, примечать по берегу моря о движении неприя- 
тельского флота и отправлять ежедневно разьезди вверх по Тиле- 
гулу, которне будут сьезжаться с разьездами донских казаков, в 
команде премьер-майора Орлова состоящих. Рапортовать мне обо 
всем.

1.28. Донесення князя Г.Потьомкіна 
російськііі імператриці Катерині II.

11 вересня 1788 р. № 86. (Уривок; Дубровин - 1894. - С. 21).

“7-го дня сего месяца, открьітьі бьіли все наши батарей, 
чтоб препятствовать неприятелю починить поврежденньїе его 
укрепления [післе пггурму Очакова 7 вересняя - І.С.]. Тогда не- 
приятельсткие лодки и бомбардьі снялись с острова Бервзани и 
подвигались к нашему берегу, производя пальбу, но набережни
ми нашими батареями принужденьї бьіли обратиться без всякого 
нам вреда. Тут и флотилия Лиманская сделала движение вперед.

Тогда же запорожцьі турецкие, на двенадцати судах, при
шли от острова Березани к Устью-Березанскому и производили 
пальбу на наши пикетьі, но без вреда”.

1.29. Наказ князя Г.Потьомкіна.
14 жовтня 1788 р. № 953. (Дубровин - 1894. - С. 58).

Всем лодкам верньїх казаков предписьіваю бьггь в совер- 
шенноіі исправности к действиям. Людей на онме определить 
полное число и сколько за помещением на лодки оставаться бу- 
дет излишних, таковьіх вьісадить на берег, для употребления в 
траншеях с егерями, для чего и назначить сюда лучших стрелков. 
Они будут получать определенную в траншеях порцию.
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1.30. Ордер князя Г.Потьомкіна 
контр-адміралу М.Войновічу.

22 жовтня 1788 р. № 1011. (Скорочено; Дубровин - 1894. - С. 64).

“Неприятель удалил несколько судов своих к Гаджибею. 
Здесь стоит кораблями в море, а фрегатьі у Березами; я предпи- 
сьівал вам, с чем вн заблагорассудите, идги для отвлечения его 
отсюда. Полатаю я, оказаться вам от Тендрьі лучше, ибоутем 
можно его принудить удалиться от здешних мест и, не пресекая 
дороги, возвратиться к своим портам..

1.31. Ордер князя Г.Потьомкіна 
контр-адміралу М.Воііновічу.

4 листопада 1788 р. № 1055. (Дубровин - 1894. - С. 69).

Флот турецкий, пред Очаковьім бьівший, пустился в море. 
Я о том даю вам знать на случай, если зто воспрепятствовало в 
здешнюю сторону вам отправиться. Ваше благоразумие и искус- 
ство будут вам руководствовать в вапшх мерах и я ожидаю, что 
вьі не упустите благоприятньк случаев для пользн службм Ее 
Императорскому величеству, если оньїе вам представятся.

1.32. Наказ головного чергування Катеринославської армії 
Кошу вірного війська козаков.

7 листопада 1788 р. № 3289. (Дмитренко - 1896-ІП. - С. 61).

За похвальньїй поиск, учиненньїй сегодня верньїми казака- 
ми на остров Березань и овладение оного, его светлость главноко- 
мандующий армиею признавая, что успех сего дела к єдиному 
Войску верньїх казаков относится, приказал обьявить во всем Ко
ше совершенную свою благодарность и при том повелевает, при 
отправлении сюда турок и им принадлежащего, прибьіть к его 
светлости нескольким старшинам для изьявления им своего удо- 
вольствия и получения всем за хороший их подвиг награждения.



1.33. Наказ головного чергування Катеринославської армії
Кошу вірного війська козаков.

8 листопада 1788 р. № 3290. (Дмитренко - 1896-ІП. - С. 61).

При овладении верного войска казаками острова Березани 
за все неприятельские знамена, на сном взятьіе, его светлость 
главнокомандующий армией изволил приказать за каждое видать 
в войско верньїх казаков по 20 рублей.

Обьявляя о сем, главное дежурство предлагает, если и еще 
из числа означенннх знамен находятся в войске, представить их 
все как наискорее в главное дежурство для получения назначен- 
ной за них от его светлости суммьі.

1.34. Наказ головного чергування Катеринославської армії
військовому судці А.Головатому.

9 листопада 1788 р. № 3289. Ставка біля Очакова.
(Дмитренко - 1896-ПІ. - С. 62).

По обьявлению взятьк в плен турок, будут в Березань из 
Аккермана несколько купеческнх лодок. Его светлость главноко- 
мандующий армией изволили приказать, дабм вн с войском, за- 
крьів все видьі вашего там пребьівания, допустили их к острову 
приближение, приготовя между тем несколько ваших лодок их 
схватить!

Когда прнмеченьї вами будут неприятельские военньїе су- 
да, идущие к Березани, дайте знать о том чрез сигнальньїе вьі- 
стрельї из пупіек. Если их увидите много, сделать три вистрела, а 
когда мало - два вьістрела как днем, так и ночью.

1.35. Наказ головного чергування Катеринославської армії
військовому судді А.Головатому.

9 листопада 1788 р. № 3903. (Дмитренко - 1896-ПІ. - С. 62).

Его светлость главнокомандующий армией изволил прика
зать: по получении сего имеете с оставшимся от турецкого гарни- 
зона оружием, именно - сто одиннадцатью ружьями, шестиде- 
сятью девятью пистолетами, сорока девятью саблями, семиде-
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сятью пятью кинжалами и пятидесятью семью патронницами, ко- 
торьіе в цехгаузе состоят за печатью вашею, в следствие получен- 
ного вами вчерашнеґо числа приказа от главного дежурства, при
слать старшин, которьіе доставят во всей целости, что и отнесется 
к славе и чести войска верньїх казаков.

Раненьк же казаков, ежели они еще не доставленьї в гос- 
питаль, состоящий при главном стане, то наискорее их прислать. 
Также и впредь, ежели случатся раненнме, то в самой скорости 
их доставлять в вьішеписанньїй госпиталь.

1.36. Наказ головного чергування Катеринославської армії 
військовому судді А.Головатому.

9 листопада 1788 р. Ставка біля Очакова.
(Дмитренко - 1896-ПІ. - С. 63).

Его светлость главнокомандующий армией, желая доста
вить вьігодьі казакам верного войска, изволил приказать вам их 
спросить, почем они возьмут с куля перевезти весь хлеб с острова 
Березани на здешний берег, и о том с сим посланньїм дайте знать 
главному дежурству.

1.37. Рапорт полковника Мокія Гулика 
військовому судді Антону Головатому

9 листопада 1788 р. № 1. о.Березань.
(Дмитренко - 1896-ПІ. - С. 63).

В бьівшем саго течения 7-го числа под островом Березанью 
сражении командн моей убито куреня Переяславского Петра 
Бундурата, ранено Корнея Литвиненко; убито Пашковского Ти- 
моша Бурсука, ранено Герасима Широкого, Андрея Махину, Ва- 
силия Льісянского; Ведмедевского убито Йвана Черного; ранено 
Кущевского Василия Перекреста, Тараса Кутира; Дядьковского 
Василия Музьпсу и Петра Чувина.

Внстрелено в 8 лодках зарядов с ядрами 254, картечь 57. О 
чем вашему вьісокоблагородию рапортую.
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1.38. “С П И С О К  
бьівших на шпугрме при овладении острова Березини 

старшинах, атаманах и казанах”.
Післе 7 листопада 1788 р. (Дмитренко - 1896-Ш. - С. 88).

Войсковой судья от армии подполковник и кавапер 
Антон Г оловатьій

Полковник 
Мокий Гулик

Полковіле старшиньї 
Василий Танский, Давид Белнй, Йван Семенков, Семен Бурнос, 

Никанор Орлянский, Яков Животовский

Есаульї
Василий Осанчук, Йван Козловский

Хорунжие 
Йван Черньїй, Григорий Горб

Атсшаньї
Антон Бойко, Степан Шеремет, Сонаун [?] Льісьій, Матвей 

Гладкий, Михаил Сикавка, Харитон Гаркуша, Йван Черньїшев, 
Данило Чуб, Игнат Козир, Яков Сопка, Йван Лубьяньїй, Йван 

Черепаха, Тимош Черньїй, Лаврень Бельїй, Панько Чухпа, Роман 
Финжал, Роман Губа, Аврам Тул, Мартьш Задека, Герасим 

Одношевньїй, Артем Каралий

Итак, войсковой судья один, пожовник один, полковьіх 
старппш шесть, есаулов два, хор)щжих два, атаманов двадцать 
два, рядовьіх казаков восемьсот два человека.

1.39. Лист генерала О.Суворова до князя Г.Потьомкіну.
9 листопада 1788 р. Кінбурн.

(Масловский - 1893. - С. 157; Мещержов -1951. - С. 449).



Вашу Светлость с овладением Березани нижайше поздрав- 
ляю. Боже, даруй Вам дальнейший успех. Буду всегда с глубо- 
чайпщм почтением,

Александр Суворов

1.40. Рапорт генерала О.Суворова князю Г.Потьомкіну.
13 листопада 1788 р. № 1296. Кінбурн.

(Уривок; Мещеряков -1951. - С. 450-451).

“...Войска Донского полковник Сьічов рапортует, что со- 
стоящий в Ералацком [Ягорльїцком] куте хорунжий Копцов заме- 
тил, что к стоящим в море под Тендром судам [турецким] вчера 
над вечер со сторонн Березани подьезжало одно двухмачтовое 
судно и, став от трех судов примерно в семи верстах, вьіпущен 
бьіл белнй флаг и делались ружейньїе вьістрельї три раза; но от 
судов ничем не ответствовано; после оное, подняв парусьі, воз- 
вратилось к Березани. О чем вашей светлости доношу”

1.41. Донесення князя Г.Потьомкіна 
російській імператриці Катерині П*.

17 листопада 1788 р. № 104. (Скальковский - 1846-Ш. - С. 220- 
222; Дубровин - 1894. - С. 76-78 КовалЬвский - 1906. - С. 51-52).

Всемнлостивейшая Государьіня!
Капитан-паша во время пребивання своего пред здешним 

берегом, держа фрегати, шебеки и все мелкие суда, что перед
нюю его линию составляли, близ острова Березани, привел на 
оном крепость в оборонительное состояние и старался сделать 
невозможньїм вьіход на берег сего неприступного острова, для 
чего и построил батарею в самом том одном месте, где к острову 
приставать бьіло можно. Для защищения крепости оставлен от 
него довольньїй гарнизон.
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’ Аналогічне донесення, датоване 28 листопада з описом низки 
подій після 17 листопада, було відправлено ГЛотьомкіним на ім'я 
графа П.Рум’янцева (Масловский - 1893. - С. 244-246).
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По удалении флота турецкого, препоручил я войску верньїх 
казаков учинить поиск на сей остров, приказав войсковому судье 
подполковнику Головатому идти туда со всеми своими лодаами и 
стараться взойти на берег, разбить неприятеля и овладеть кре- 
постью.

Предприятие сне пред лицом всей армии произведено в 
действо с совершенньш успехом. 7-го дня сего месяца по утру 
вернме казаїси, приближаясь к острову, видержали с твердостью 
и мужеством сильний огонь батарей неприятельской, потом, 
сделав залп из пушек и ружей, вскочили в воду и вспалзьівая на 
берег, бросились с таким стремлением, что прогнали неприятеля, 
о гняли у него батарею и преследовали его до самой крепости, где 
всіреченьї бьиш картечами. В сем случае поворотили они проїив 
крепости орудия, с набережной батарей и со своих лодок взятьіе. 
Жестокая канонада их, движение, сделанное с флота по данному 
от меня сигналу несколькими фрегатами и отправление к острову 
лодок канонирских с бригадиром Рибасом, заставили неприятеля 
умолкнуть и просить пощадм.

Два депутата присланн ко мне от паши Березанского и 
войска с представлепием сдачи крепости Березанской, отдаваясь 
на мою волю и испрапшвая единственно, из милости себе свобо
ди, которою я их и обнадежить осмелился, подражая Вьісочайше- 
му Вашего Императорского Величества милосердию. Я послал на 
остров дежурного при мне генерал-майора Рахманова.

Тот же день занята крепость, которой план всеподданнейше 
подношу с ведомостью, какое число найдено артиллерии и про- 
чих вещей и припасов. Тут начальствовал войском Келеджи Ос- 
ман-паша двухбунчужньїй, с ним взято чиновников 20 и войска 
300 человек. До сражения бьіло гарнизону более 400. Наш урон 
убитьіми и раненими состоит в одном полковом старшине, 4-х 
атаманах куренньїх и 24-х казаках.

В то самое время, когда пешее войско верньїх казаков 
действовало против Березани, конница их с кошевмм атаманом 
подполковником Чепегою бьіла под Гаджибеем и истребила у са
мой сей крепости магазини, на берегу построенньїе, в которьіх до 
несколько било тьісяч четвертей муки, пшена и овса.
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Подвергая через сие войско верньк казаков черноморских к 
освященньїм Вашвго Императорского Величества стопам, прием- 
лю смелость йспрашивать Всемилостивейшего на их подвиги воз- 
зрения.

Ведомость
о знаменах, артиллерии и запасах, взятьіх на острове Березане

Число
Знамен.................................................................................11

12-ти фунтових...........................З
10-ти фунтовьіх......................... 11

Пушек медньїх
6-ти фунтовьіх........................... 2
2-х фунтовьіх.............................1

Чугунннх 6-ти фунтовьіх........................................................4

21

24-х фунтових............................200
12-ти фунтових.......................... 107

Ядер
10-ти фунтовьіх.......................... 632
6-ти фунтових............................210

1149

Цороху бочек....................................................................... 150
Фитиля саженей...................................................................400

Хлеба
Муки пшеничной четвертей............................................... 1000
Ячменя............................................................................... 1300

1.42. Донесення князя Г.Потьомкіна 
російській імператриці Катерині П.

17 листопада 1788 р. № 106. (Дубровин - 1894. - С. 78-79).
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Всемилостивейшая государьшя!
Келледжий Осман-паша, взятьій на Березане, бьш прежде 

агою яньїчарским в Царе-граде и пользовался особливим благо- 
волением султана, к которому свободньїй имел доступ. Пред от- 
крьггием войнм мнения его о сохранении мира, не согласньїе с 
мнением верховного внзиря, навлекли на него злобу сего началь
ника, которнй и предуспел, по приведении им яньїчар к армии, 
удалить его от сего корпуса, во-первьіх, в Силистрию, а потом и 
на Березань в качестве паши двухбунчужного. Перемена необьіч- 
ная при Порте, где знаменитьій чин яньїчар-аги не мог бьггь заме- 
нен иначе, как тремя бунчуками. Он уведомляет, что верховньїй 
визирь многих имеет себе неприятелей, что при малом поколеба- 
нии падение его неминуемо. А в таком случае Осман-паша, много 
считая на особливую к себе милость султана и помощь друзей, 
ласкается бьггь удостоен к заступленню его места.

По обьявлению паши березанского, капитан-паша отправил 
корабли и фрегати к Царю-граду, а мелкие суда к Аккерману, ку- 
да и сам отправился, будучи определен от Портьі к начальствова- 
нию сухопутними силами в Измаиле.

Остров Березань, по крутости свонх берегов и каменистого 
грунта, мог бн назваться неприступньїм, но как он отнюдь не 
препятствует входу в Лиман и не имеет пристани для судов, то 
вовсе ни к чему неспособен, будучи еще затруднителен для ком- 
муникащіи. По сим обстоятельствам, буду стараться все оттуда 
свезть и, разоря укрепления, оставить.

По неудобному теперь времени к увольнению Осман-паши 
с его командою, предполагаю я отправить его за Буг в Елизавет- 
град или к Кременчугу, откуда может он, запасшись нужньїм, 
способнее возвратится восвояси через Балту.

1.43. Протокол засідання Державної ради.
27 листопада 1788 р.

(Уривок; Архив Гос. совета. - 1869. - Стб. 635).

В Совете читанн: “1) Реляция князя Потемкина-Тавричес- 
кого от 17 ноября: о благоуспешном поиске черноморских вер-
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ньіх казаков на остров и крепость Березань, которне взятьі, и ист- 
ррблении другим конньш отрядом магазейнов близ Хаджибея..

І . 44 .ВІДКРИТИЙ ЛИСТ,  
підписаний князем Г.Потьомкіним 29 листопада 1788 р.

(Дубровин - 1894. - С. 82).

Обьявляю чрез сие всем и каждому, кому то ведать надле- 
жит, что командовавший на острове и крепости Березанской 
двухбунчужньїй Осман-паша, после храброго протав посланнньїх 
на тот остров от меня войск сопротивления, при жестоком напа
лений их, будучи доведен до самой крайноста, принужден бьтл 
отдаться с гарнизоном в волю победителей. По всем военньїм 
правам, долженствовал он с командою своєю остаться в плену, но 
я, подражая великодушию Всемилостивейшей моей Монархини, 
даровал ему свободу и отпустил его со всем гарнизоном Бере- 
занским восвояси.

В прохождении их через границьі российские предписнваю 
оказьівать им всевозможное благоприятство и пропустить их не- 
удержно через Ольвиополь.

1.45. Рапорт полковника М.Гулика 
військовому судді А.Головатому.

2 грудня 1788 р. №33. о.Березань. (Дмитренко - 1896-ІП. - С. 65).

Порученная мне от вашего вьісокоблагородия команда со- 
стоит благополучно, только провианту месячного у казаков вовсе 
не стает и єсть крайнє нечего, а брать с крепости позволения не 
бьшо, а по повелению его светлости уже провиант на месяц в 
острове находящуюся тут команду. Дров вовсе не имеется, едва 
чем только єсть варить. Лошадей же кормить нечем, ибо уже с 
ямьі ячмень весь вьібран, а без корму могут скоро исхудать.

Лодки же погодою порасторговано, так что и в дело редко 
которая способна может бьггь. Команда же скучает без жалованья 
во все войска, чрез то самое удержать не могу, вся разойдется.

Барказьі турецкие, завоеваиньїе по повелению из главного 
дежурства, отобраньї для перевозки в армию провианта.
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Для того покорно прошу обо всем вьішеписанном не оста
вить снабдить наставлением.

1.46. Рапорт полковника М.Гулика 
військовому судді А.Головатому.

13 грудня 1788 р. о.Березань. (Дмитренко - 1896-ПІ. - С. 65).

Во время штурмования города Очакова на бажавших из 
оного неприятельских лодок в море производима бьіла из острова 
Березанского пушечная пальба, в которое время от неосторож- 
ности убило Кущевского куреня казака Михаила Негарда, да ра
нено Дядьковского к^феня казака Игната Квитницкого рук>' пере
ломило и состоящие при Березанском лимане лодки погодою всс 
побитьі, из коих одну Батуринского куреня лодку большую занес
ло в море, в которой бьіла пушка одна, четьіре четверги муки, 
ружей казачьих десять, пистолетов и прочего.

О чем помянутому Кошу рапортую.

1.47. Ордер князя Г.Потьомкіна кошовому отаману вірних 
Чорноморських козаків господину підполковнику і кавалеру

З.Чепізі, військовим старшинам та всьому війську.
31 грудня 1788 р. № 5583. Херсон. (Дмитренко - 1896-ІІ. - С. 16).

Уважая ревностную и усердную сего войска службу, особ
ливо в течение минувшей кампании оказанную, наградил я сего 
месяца двадцать пятого дня армейскими чинами старшин, в при- 
ложенном списке показанньїх, которьім предписмваю новопожа- 
лованньїв чиньї обьявить и привести их на оньїе к присяге.

Я уверен, что войско верньїх казаков Черноморских, ощу- 
щая в полной пене сию награду, усугубит рвение своє к отли- 
чению себя знаменитьіми подвигами в Вьісочайшей Ее Импера- 
торского Величества службе.

1.48. Ордер кошового отамана З.Чепіги 
армії капітану Давиду Білому.

2 січня 1789 р. № 2. (Дмитренко - 1896-ПІ. - С. 90).
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По повелению его светлости господина генерал-фельдмар- 
шала и|)азньіх орденов кавалера князя Григория Александровича 
Потемкина-Таврического, командированн вм в остров Березанс- 
кий, куда по прибьггию, приняв от полковника и армин господина 
капитана Гулика имеющуюся при нем со старшинами команду, 
значек, пушечньїе орудия и прочее, исполнить нижеследзаощее;

1) провиант, тамо находящийся, как можно стараться пере- 
возрггь на берег правой сторонм лимана, ведя верную записку, ко- 
торого числа и сколько перевезено будет, и об отдаче брать рас- 
писки;

2) из имеющегося тамо строения и укрепления, брать на 
обогревание командьі сколько надобно дров, а по открнтии теп- 
лотьі все разорить до основания;

3) за командою иметь неослабное смотрение, дабьі нгасго 
никуда отлучиться не мог, а сколько там найдено будет командьі, 
сочинив именной список, представить ко мне при рапорте и о со- 
стоянии команди еженедельно рапортовать;

4) стоящие при острове войска сего лодки, сняв с них пуш
ки и весь снаряд на остров, приказать беречь от огня и мокроти, а 
равно и в Кинбурне из стоящих лодок снять все орудия, отдав 
под присмотр, определя к тому из сего войска несколько человек 
казаков, а лафети свезти к кинбурнскому жителю Федору Воло
шину и тамо сложить под сарай, где определить же караул.

По исполнении всего сего мне рапортовать.

1.49. Ордер князя Г.Потьомкіна кошовому отаману вірних 
Чорноморських козаків, старшинам та всьому війську.

З січня 1789 р. № 7. (Дубровин - 1894. - С. 100).

Коннице расположиться на Громоклее, пехоте на Кин- 
бурнской стороне, а тем, кой на Березани находились, перевозить 
сколько можно провианта, за что заплачено будет; разорить та
мошнєє укрепление и жилища, самим же переехать в Очаков, ку
да и вся пехота из Кинбурнской части перейти имеет, как скоро 
вскроется Лиман, и расположиться между Очакова и Гассан-па- 
ши. Одиннадцать лодок, кой обледенели у Кинбурнской стороньї, 
принять в Кош, но пушки с них сняв, сложить на берег, откуда



возьмут их в адмиралтейство; суда починить и какое на сие мате- 
риал потребен, от адмиралтейства истребовать.

L50. Рапорт полковника Леонтія Малого Кошу.
9 березня 1789 р. № 88. (Отрнвок; Дмитренко - 1896-Ш. - С. 94).

Находящиеся же на острове Березани в части г-на ка- 
питана Белого, есаул Йван Козловский и хорунжий Григорий 
Горб волею Божею померли в бьівшие зимние стужи, а также и 
казаков в разньїх местах, яко то в острове Березанском, Очакове, 
Александровском редуте и Василькове, чрез одержимьіе голов
ную и в ногах ломотную болезни, в коих лежа по месяцу и более, 
умерших сказалось 497 человек по сей март месяц, но не от оиас- 
ной (от чего Боже сохрани) болезни заразительной моровой.

Те умершие отмечаются только в половине списку, а в ра
портах к главной команде убьіль не показьгеается, потому что на 
место убьільк вновь приписнваются и число состоит в полном 
положений. Ньше же от таковьіх болезней, благодаря Бога, состо
ит благополучно”

1.51. Ордер генерал-майора М.Кутузова
кошовому отаману З.Чепізі.

16 квітня 1789 р. № 731. (Дмитренко - 1896-П. - С. 69).

Главньїй кригскомиссариат о удовольствии войска верньїх 
Черноморских казаков, старшин и рядовьк за прошедший год 
сентябрьской трети жалованья, ко мне сообщает, с такового при 
сем вам сообщается точная копия, в сходство которой предписьі- 
ваю вашему вьісокоблагородию, учиня самовернейшую старпш- 
нам и рядовьім казакам ведомость, при особом вашем требова- 
нии, для получения денежной суммн, надежного приемщика в 
Крюков отправить.

1.52. Ордер генерал-майора М.Кутузова
кошовому отаману З.Чепізі.

25 квітня 1789 р. № 749. (Дмитренко - 1896-П. - С. 69).
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Ведомость о требовании за сентябрьскую треть прошлого 
года старшинам и казакам жалованья, мною засвидетельствован- 
ную, к вам возБращаю.

І.53,“И С Ч И С Л Е Н И Е  
учинненное в комиссии обер-штер-криг-комиссарской, состоя- 
щей при армии Екатеринославской, т полученной ею при со- 
общении от господина генерал-майора и кавалера Голенищева 
Кутузова от войска верного Черноморского ведомства, с полна 
на удовольствие нижеписанньїх, состоящих в том войске вер- 
ньіх старшин и казаков, заслуженньїм ими за сентябрьа^ю 
788-го года треть и за разное время жалоеаньем отпущено 
денежной казнм значит под сим ”.

Квітень 1789 р. (Скорочено; Короленко - 1900. - С. 162-164).

_____ Кому и за какое время_____
Войсковому атаману, от армии пол
ковнику и кавалеру Захарию Чепеге
из 500-рублевого в год оклада.........
Войсковому судье, от армии под- 
полковнику и кавалеру Антону Го
ловатому из 400-руб. оклада...........
Войсковьім же; писарю Йвану Под- 
лесецкому и асаулу Захарию Сутьі-
ке, каждому из 300-руб. оклада.......
Пожовникам; Якову Мокрому, Ос
тапу Иванову, Йвану Курлянскому, 
Мокею Гуляку, Давиду Белому, 
JIeeiq> Малому, Исакию Белому,
каждому из 300-руб. оклада............
Пожовьім старшинам комплектним 
за сотников правящим - 35, есаулам
- 35, квартермистрам - 7 да сверх- 
комплектньїм полковьім же старши
нам - 31, каждому из 50-руб. оклада.
Попу из 105-руб. оклада.................
Куреннмм атаманам - 38, пушкарю -

людей сумма

143
1

166 р. 66^’к.

133 р. 33 к.

200 р.

700 р.

2383 р. 33'̂  ̂к. 
35 р.
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1 и довбьппу -1, каждому из 30-руб.
оклада............................................
Казакам н канонерам, каждому из 
12-руб. оклада................................

40

3646

300 р. 

14.584 р.
Вновь причисленньїм по повелению 
[титули] Г.А.Потемкина;
1. Бнвшим в Смелянском полку за 
всю сентябрьскую трегь старшинам 
и рядовнм[всего].............................
2. Да прибившим в то войско на 
службу рядовьім в сентябре-декабре 
1788 г. [всего]................................

58

206

266 р. 33*'̂ к. 

587 р. 50 к.
Итого четнрем тисячам ста пяти че- 
ловекам девятнадцать тьісяч четм- 
реста пятьдесят три рубля шестнад- 
цать копеек три четверги*............. 4105 19.453 Р.16У4 к.
* из зтой суммьі удержано на содер- 
жание госпиталя по копейке с рубля 40 р.61%к.

1.54. Рапорт пішої команди Кошу війська вірних козаків.
16 травня 1789 р. № 289. (Дмитренко - 1896-ПІ. - С. 103).

Пешая команда, сего течения 10, из Васнльковьіх перепра- 
вясь, раположилась лагерем при устье речкн Березани. Хотя ж ор
дером его светлость вьісокоповелительньїй господин генерал- 
фельдмаршал н многнх орденов кавалер князь Григорий Алек- 
сандрович Потемкин-Таврический повелел изволнть стать между 
Очакова н Гассан-батареи, но в рассужденин не малого количест- 
ва в сей команде слабьіх казаков и могущей пронзойти великой 
убьіли, заблагорассудилось занять лагерь в вьшіеписанном месте.
О количестве команд, о лодках, оруднях и снарядах у сего рапорт 
прилагается.

1.55. Ордер князя Г.Потьомкіна 
віііськовому судді А.Головатому.

16 червня 1789 р. № 529. Ольвіополь.
(Дмитренко - 1896-П. - С. 19).
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По обстоетельствам настоящим не нахожу удобньїм стоять 
вам при устье Березани, и для действий военньїх и безопасности 
лучше nqjewTH в Лиман, расположа лодки у Аджигола или на 
стороне ІОшбурнской. А со временем вершиньї Березани укреп- 
лю надежно и тогда же место вам назначу, а теперь всеми лодка- 
ми у Очакова станьте.

1.56. Ордер князя Г.Потьомкіна контр-адміралу М.Войновічу.
22 травня 1789 р. № 430. (Дубровин - 1894. - С. 147-148).

Казаки вернме черноморские, как слмшу, стали в устье Бе
резани, где я нахожу бьпь им не вьігодно, ибо легко может не- 
приятель их запереть. Я, поручая их в вашу команду, вам и отдаю 
на волю, где их вьігоднее и безопаснее поставить найдете; не- 
сколько из их лодок нужно вооружить пуппсами большего калиб- 
ра пред теми, какие у них єсть.

Поручая их в вапіу команду, имею приметать, что с сим 
народом обходиться нужно ласково, а при том и взьіскивать 
службу добрим образом, из них все можно сделать.

1.57. Рапорт військового судді А.Головатого 
князю Г.Потьомкіну.

19 червня 1789 р. № 477. (Скорочено;
Дмитренко - 1896-Ш. - С. 115).

До получения еще от вашей светлости ордера, войска вер- 
нмх казаков Черноморская пешая команда 2150 человек, воору- 
женная на 50 лодках с орудиями, отправилась из Березани к Оча
кову и пребьівание своє имеет в лимане при берегу, против кре- 
пости Очаковской. При Коше находятся казаков, при устьи речки 
Березани, 2900 человек с крепчайшей предосторожностью, кой в 
то время, когда надобность будет, подвинутся к крепости. О чем 
вашей светлости представляю.

1.58. Рапорт генерал-майора Й.Де-Рібаса князю Г.Потьомкіну.
20 червня 1789 р. (Уривок; Письма.. - 1879. - С. 397-398).
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...Co стороньї берега мьі имеем две простих обсервации. 
От Тузлм через мьіс Березань до устья Телегола партию казаков 
из 100 человек, которая беспрестанно сменяется и которая еже- 
дневно ходит через залив Куяльника, по ту сторону больпіого 
Куяльника и открьгеает неприятеля по дороге Гаджибея, Паланки 
и Бендер и регулярно каждое после обеда мьі получаем о том 
донесення...”.

1.59. Ордер князя Г.Потьомкіна 
генерал-поручику І.Гудовичу.

28 червня 1789 р. № 643. (Уривок; Дубровин - 1894. - С. 169).

“Много еще будет разньїх от неприятеля движений на море. 
Березань они, конечно, займут и сне не важно. В Лиман идти 
мудрено их заманить, не смели они, как и крепость их бьіла...”

1.60. Донесення князя Г.Потьомкіна 
російській імператриці Катерині П.

6 липня 1789 р. № 36. (Уривок; Дубровин - 1894. - С. 187).

“...20-го [июня]. Получен рапорт от генерал-майора Голе- 
нищева-Кутузова от 19 июня... Бьівпіего капитан-пашу ожидают 
с шестьюдесятью тьісячами от Базарджика. Визирь переменен, 
капитан-паша новьій и Келледжи Осман-паша, что взят бьіл в Бе- 
резани, пожалован трех-бунчужньїм.

1.61. Рапорт військового судді А.Головатого 
князю Г.Потьомкіну.

19 липня 1789 р. (Дмитренко - 1896-ПІ. - С. 124).

По повелению вашей светлости, Черноморские казаки зи- 
мовали, одна часть в Березани, другая в Очакове, а третья в Ва
силькове, коим за январскую треть, хотя и требовал Копі от ко- 
миссии подлежащего жалованья, но оная без засвидетельствова- 
ния генералитетского не отпустила, чрез что казаки доходят до 
крайности, а как я находился с подчиненньїми моими в команде 
господина генерал-аншефа и разньїх орденов кавалера Йвана
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Ивановича Меллера, кой ньше в отлучке, прошу вашей светлости 
посланному от Коша в комиссию приемш;ику, подлежащее жало- 
ванье, кому следует, не оставить повелеть отпустить.

L62. Ордер керуючого Кошем військового судді АХоловатого 
полковнику Давиду Білому.

11 сершія 1789 р. № 804. Кош при гирлі Березані.
(Скорочено; Дмитренко - 1896-Ш. - С. 129).

“Определяетесь вьі пожовником, к вам старшини: писарем 
Семен Бурнос, есаулом Прокоп Чайка, хорунжим Савка Юшко и 
рядовьк казаков пять сох человек, пушек две, при них палубовьіх 
яшіиков по два, зарядов в ядрьі по восьмидесяти, а с картечи по 
двадцати.

По получении сего предписьіваю вам принять в своє ве- 
домство, что следует по записке, а казаков по списку, немедленно 
переправиться на ту сторону Березани, а оттоль следовать в уро- 
чипіе Тузльї и там ставкою расположиться порядочно, где коло- 
дези, которне может и затоптанн, оньїе поисправить, ибо сие 
войску служить может пользою, да и смотреть как за командою, 
так и за всем припасом, дабм чрез нер̂ ідение и нерасгоропность 
могло что бьпь утеряно или испорчено.

Расставляемме же бекетьі, чтобьі бнли крайнє во всем осто- 
рожнм и без ведома вашего как днем, так и ночью никто никуда б 
не отлучался. В команде же вам состоять главнокомандующего 
передовим корпусом господина генерал-майора и разньїх орде- 
нов кавалера Осина Михайловича де-Рибаса, и что от него по во
єнним обстоятельствам не повелено будет, все то ви исполнять 
без малейшего ослушания и медлительства.

О происхождении же и состоянии команди всякне сутки 
меня рапортовать..

1.63. Ордер князя Г.Потьомкіна 
Кошу війська вірного Чорноморського.

4 вересня 1789 р. № 2066. Головна квартира при Дубосарах. 
(Дмитренко - 1896-П. - С. 23).
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Отпущеннне из Бериславской обер-кригс-комиссариатс- 
кой комиссии за январскую сего года треть жалованье, как всем 
казакам, так и старшинам, предписьіваю употреблять в раздачу.

1.64. “ГЕНЕРАЛЬННЙ КРАТКИЙ СЧЕТ 
суммам жстроординарньїм с начала 1787-го по 1-е сентября 
Прі года в диспозицию его светлости покойного князя Григо- 
рия Александровича Потемкина-Таврического отпущенньш и 
ассигнованньш
Кінець 1791 р. (Уривок; Генеральньїй счет...- 1875. - С. 223-224).

“Черномореклм казакам за вз.ятие острова Березанского и 
тамошним туркам за потерянньїе вещи, тож и солдатам за принос 
знамен по взятии Очакова......7,432 руб. 50 коп.”

П. ОПИСИ. ШОЯЕШТРЇУИ ТА СПОГАЛИ

П.1. Боплан ГЛ. Опис околиць гирла Дніпра.
1640-ві роки. (Уривки; Боплан - 1990. - С. 47-48, 72).

“Та повернемось до Очакова і скажемо, що це місто, яке на
лежить турку, знаходиться у гирлі Ніпра і по-турецькому назива
ється Джанкерман [Dziancrimenda - Yankennen - “Новий замок”]. 
Це місто є стоянкою для галер, які охороняють гирло Борисфена, 
щоб перешкодити виходу козаків у Чорне море. Порту тут немає, 
є лише добра якірна стоянка. Під замком лежать два міста, роста- 
шованих поруч на одному зі схилів гори, а другий - урвище. Вони 
добре зіхищені з південного і північного заходу. Стіни замку мо
жуть мати до 25 футів у висоту, але міські стіни набагато нижчі. 
У місті може бути до 2 тис. жителів.

На південь від цих міст є ще один невеликий замок на зра
зок [артилерійської'] платформи, де розміщено кілька гармат, щоб 
стріляти через річку на протилежний берег Борисфена (лиман має 
добре льє). Там стоїть вежа, де турки тримають сторожу, яка зда
леку помічає козаків на морі, щоб подавати звідтіля сигнал гале
рам [КііЬштш - “Ріг Волосок”; Кильбурун - Кінбурн]. Однак ко
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заки з цього кепкують, бо уміють проходити туди й назад непомі
чений^ завдяки способу, про який я розповім далі.

Приблизно на відстані одного льє на південний захід від 
Очакова є добрий порт, що зветься Березан [Berezan - Вбгі tfzon - 
“Вовча річка”], його ширина в гирлі - до 2 тис. кроків; заплисти 
туди можна лише човном, але і для галер він достатньо глибокий. 
Вони можуть там піднятися на 2 льє по річці, яка утворює цей 
порт. Річка називається Анчакрак [Anczakrick - Yan Сокгак - “Біч
не Гцрло”]”

“...Турки, звичайно бувають попереджені про похід [мор
ський козаків] і тримають у гирлі Борисфена напоготові кілька 
галер, щоб не дати їм вийти. Але козаки хитріші: вони виходять 
темної ночі незадовго перед молодиком і переховуються в очере
тах, які тягнуться на 3-4 льє по Борисфену, куди галери заходити 
не наважуються, бо колись там зазнали лиха. Отож задовольняю
чись чеканням на них у гирлі, татари завжди опиняються перед 
несподіванкою. А оскільки козаки не можуть пройти так швидко, 
щоб їх не помітили, то по всій країні здіймається тривога, дося
гаючи Констанганополя”.

П.2. Ресмі Ахмед. Стосовно значення фортець Озю 
і Темрюк, про необхідність виправлення їх і 

полагодження, а також про способи їх відбудови.
1734-1735 pp. (Уривки; Веселая - 1969;

Крисаченко - 2000. - С. 156-159,163-164).

“І. Спочатку про фортецю, яка зветься Озу
Хоча в народі і говорять про неї, проте недостатньо відомо, 

яке її значення і в якій мірі вона заслуговує того, щоб належним 
чином вона була зроблена міцною і неприступною. В околицях 
фортеці Озю немає ні сіл, ні райї, і зовсім неможливо, щоб там 
була заново поселена райя. Це тому, що з одного боку тече дика 
ріка, котра витікає з країни ворога, зветься ріка Озю [Дніпро]. А 
до місця, яке знаходиться на відстані шести годин шляху, підхо
дить ріка, яка зветься Аксу [Бог]. Ці [ріки] з’єднуються. Раніше 
над цією фортецею Озю, на березі вказаної ріки, знаходилась 
фортеця Таган, яка була деякою перешкодою для вторгнення су
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ден ворога, який мав намір плисти вказаною річкою. А на тепе
рішній час, крім того, що названа фортеця вже не існує, поруч 
вказаних місць до того ж знаходиться фортеця Каманка, що знову 
побудована невірними москалями на березі ріки Озю. Що стосу
ється іншого боку, то у напрямку до Акермана, який знаходиться 
поруч із гирлом, де ріка Турла [Дністер] впадає в море, на відста
ні вісімнадцяти годин шляху через ріку Турлу є переправа, що 
зветься Мияк, яку називають також Яник Калан каси (паланка 
Яник). Кажуть, що [тут] на відстані двадцяти чотирьох годин 
шляху є не заселені реайятами степи, а в степах неможливо ні 
відновити селища, ні [заселити їх] реайятами, оскільки ріка Турла 
на шляху від Акермана до Бендер і від Бендер до'Хотина відділяє 
їх від країни ісламу. А що стосується самої фортеці Озю, то вона 
є міцним кордоном, бо інший берег ріки Турла знаходиться вже 
на ворожому боці.

У такому випадку, якби виникла - спаси всевишній Аллах! - 
така загроза, що [фортеця Озу] опинилась в руках ворога, то [цей] 
ворог [зміг би] належно зміцнити й посилити фортецю і сміливо, 
без перешкод направити свої човни в Чорне море. Особливо ж він 
буде мати можливість побудувати гавань і, крім того, зможе під
готувати флот. Він неодмінно стане облягати як з моря, так і з су
ходолу селища, котрі знаходяться в околицях Акермана та інших 
[міст]. Особливо у зв’язку з тим, що Озю і Крим мають переходи 
по суходолу та місця для переправи вбрід, якщо - збав всевишній 
Аллах! - перехід через Крим також опиниться повністю закритим 
[ними], то тоді ні з боку Криму, ні з боку Озю в Крим не зможе 
пройти жодна людина. А такий перебіг подій можливий.

Тепер про місце, де розташована фортеця Озю; вона знахо
диться проти паланки Килбурун, яка є переходом у Крим й ле
жить недалеко від того місця, де ріка Озю впадає в море. Згадана 
ріка в цьому місці завширшки дев’ять миль. Внаслідок того, що 
звідси недалеко від місця, де [ріка Озю] впадає в море, вода ї'ї гір
ка і для пиття не годиться.

Той, хто на початіо̂  будував фортецю Озю, спорудив тільки 
одне укріплення і назвав його фортецею [ріки] Озю. Пізніше до 
неї добудували ще одну фортецю і дали їй назву Орта паланка 
(Середня паланка). А ще пізніше до згаданої фортеці добудували
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ще одну фортецю, за назвою Хасан-паша-йи Джедид (Нова фор
теця Хасан-паши). Всі ці укріплення приєднані одне до одного 
на всю довжину і складають єдину фортецю. Проте, внаслідок то
го, що вони не були побудовані одночасно, а кожна з них споруд
жена окремо, в них різний рядовий склад і аги.

А оскільки [всі три фортеці] не знаходяться безпосередньо 
впроти вищезгаданої паланки Килбурун, яка лежить на протилеж
ному кримському боці, то в місці, що знаходиться якраз супроти 
Килбуруну на відстані одного пострілу від тієї фортеці, на березі 
ріки Озю була побудована ще невелика паланка, яку назвали за 
ім’ям Капудана Хасан-паші. Вона має також свого агу, воєна
чальників і рядовий склад.

Стіни всіх трьох вищезгаданих фортець, які знаходяться по 
сусідству, з часом зруйнувались і перетворились в руїну. А стіни 
ровів декілька років тому все-таки виправили, тому вони досить в 
гарному стані. Проте, через те, що деякі місця біля ровів заглиб
лені в землю на сім-вісім, а інколи навіть на дев’ять-дванадцять 
зира [десь 6-9 м - В.К.], вони не мають однакової глибини. Один 
бік вищезгаданої фортеці, який називається Мельничник, - сте- 
режний пункт побудованої пізніше Орта паланки та нижньої 
[фортеці] Хасан-паща-йи джедид. З цього місця можна ясно ба
чити всіх знатних чоловіків та жінок, які ходять в сереотні згада
ної фортеці. Це підвищення дуже важливе, оскільки у випадку 
пошкодження вказаної фортеці, воно легко може бути перетворе
не в укріплення.

Якщо ж виникає намір зробити з неї [нову] фортецю, то це 
повинно бути вирішено як слід; у такому виді вона є непридат
ною. Тільки з великими зусиллями обороняючі зможуть зосеред
жуватися і будуть мати можливість покинути фортецю, викорис
товуючи декілька підземних шляхів, що ведуть з фортеці. Якщо 
це можливо буде здійснити, то варто пам’ятати, що це пов’язано з 
великою небезпекою. Знову ж, не завжди так можливо, як хоті
лось би.

А крім того, тут є ще одна небезпека: в середині цих фор
тець немає води. Якщо з’явиться необхідність викопати колодязь, 
то вода в ньому буде гіркою і в ніякій мірі вона не буде придат
ною для пиття. Водоймища в фортеці теж немає, тому треба б
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зробити декілька заглиблень, які б наповнювались взимку, а та
кож дощовою водою, і існуючі в фортеці задовольнялись нею, так 
що у випадку необхідності цією водою можливо було б задоволь
нити крайню потребу. Нині мещканці фортеці приносять собі во
ду для пиття з декількох колодязів, які знаходяться на відстані 
однієї-двох годин шляху від фортеці. А якщо фортеця підляже 
облозі - борони всемогутній Аллах! - то згадані колодязі будуть 
неприступними й мешканці фортеці через відсутність води бу
дуть відчувати невтолиму спрагу.

Хоча поблизу паланки Капудан Хасан-паша було два коло
дязі, в нинішній час вода з них придатна тільки, щоб поїти тва
рин. У випадку крайньої потреби і людина змогла б пити цю во
ду, але, здасться, і ці колодязі не будуть приступними.

Для схованого під землею складу боєприпасів необхідно 
примусити побудувати кам’яний арсенал.

А тепер, якщо на основі зробленого обстеження все вста
новлено й відомо, що якщо в разі укріплення будуть зроблені сім 
бастіонів, вирівняні рови та побудовані ряди укріплених місць на 
стінах фортеці, то ці бастіони та рови, що знахоїіяться поза стіна
ми фортеці, як і стіна фортеці, будуть захищені та сховані від ар
тилерійського обстрілу. Таким чином, фортеця до певної міри на
буде неприступності, в  іншому випадку основна стіна фортеці, 
стара та розбита, не витримає гарматних ударів.

Усі сім так званих бастіонів у зовнішньому рові раніше на
зивались свинарнею. Вони були зроблені для стрільців, згодом 
кожний з них був перероблений у бастіон. Але міцність їх була 
незначною. Тепер і ця міцність зменшилась. На них слід було б 
встановити гармати. Проте у відповідь було сказано, що це не бу
де так, як бажалося б, тому що кожен з бастіонів немає можли
вості розмістити більше двох гармат. Що стосусться головних 
бастіонів, то найменьший з них може мати від чотирьох до п’яти 
гармат, і ці гармати слід розташувати так, щоб їх можна було ви
користати в потрібному напрямку. Бастіони фортеці та гармати 
слід розташувати у формі ножиць, щоб їхні позиції були більш 
широкі та міцні. Проте, як ми чули, і ці гармати теж знаходяться 
в неналежному стані, і, безсумнівно, для них [багато що] потріб
но.
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Навіть у тому випадау, якби таким чином фортеця набула 
оборонної здатності, то, як захисники будь-якої фортеці, в якій 
немає води, підлягаючи облозі, її мухафиз повинен проявити 
більшу витривалість і протистояти облозі.

Разом з тим потрібно розглянути наступне.
У фортеці Озу необхіїщо деякі частини знести, а деякі її 

місця полагодити; фортеця повинна мати в своєму розпорядженні 
два колодязі, які б були розташовані, як згадано вище, поблизу 
вказаної паланки Капудан Хасан-паша. А в нинішній час, ш;об по
передити небезпеку, яка загрожує Орта паланці й фортеці Хасан- 
паша джедит, необхідно цілком знести стару фортецю Озю і по
будувати її на пагорбі, який розташований за паланкою Капудан 
Хасан-паша. До цього висновку прийшли деякі знаючі люди.

Як тільки б це здійснилося, всі три укріплення перетвори
лися б у єдину фортецю. Укріпивши та розширивши їхні стіни, 
розмістивши у відповідних місцях рови й бастіони, стало б мож
ливим закінчити роботи подальшого зміїщення [фортеці].

Цілком досяжно, щоб ті два колодязі також опинились все
редині фортеці чи знаходились у безпосередній близькості і щоб 
на вищезгаданому місці поступово викопати ще декілька подіб
них їм колодязів.

Однак для цього необхідно знести та пересунути будинки, 
які знаходяться в старій фортеці. Якщо власники цих будинків 
отримають безкоштовно від скарбниці деяку кількість цвяхів і до
щок, то вони будуть сповна задоволені та всім серцем залишаться 
бої'обоязливими.

В той час, коли фортеця Озю, паланка Хасан-паша та Орта 
паланка всі разом знаходяться під командуванням однієї фортеці, 
у них яги та рядовий склад розділені”

“IV. Про зовнішній вигляд фортеці Килбурун 
і про порядок в її гарнЬоні

Паланка Килбурун, що знаходиться навпроти фортеці Озю, 
є найбільшою паланкою. У тому місці, де ріка Озю впадає в море, 
виступає мис, і на його виступі вона і знаходиться. Вона розташо
вана на землі Криму. Оскільки грунт [тут] піщаний, то фортеця 
ця невелика і навколо неї знаходяться бастіони. Але вона дуже
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слабка і не має оборонної сили. Це місце переходу від Криму в 
бік Озю, і знаходиться воно на відстані тридцяти шести годин 
шляху від місця, яке зветься Ор-кашіси [Орські Ворота, тобто Пе
рекоп - В.К.].

Навпроти табору руських козаків Путкали, на березі річки 
Озю теж була заново заснована і побудована фортеця, що зветься 
Каманка. Вона знаходиться на відстані сорока восьми годин шля
ху. Грунт там піщаний, і, звичайно, було важко побудувати фор
тецю з каменю. Проте, якщо її стіни будуть побудовані з покладе
них клітками бовванів у вигляді так званого “дерев’яного ящика”, 
а їхня внутрішня частина не цілком, але до половини буде набита 
розчнном вапна з піском та камінням, верхня ж частина землею і 
після того, як всі бастіони будуть вирівняні, ставши ширшими за 
колишні, то, безсумнівно, і вона стане обороноздатною. Крім то
го, необхідно оглянути її гарнізон і записати в дефтер присутніх і 
відсутніх. Ящо це потрібно, то для збільшення гарнізону треба за
писати [нових] рядових і видати їм берати. А, щоб вони стали во
лодарями бератів, для них також необхідно встановити, як і у 
фортеці Озю, порядок [отримання] квитанцій від мукабеледжі”.

П.З. Митецький С.І. Опис пониззя ріки Дніпра.
1736-1740 роки. (Уривки; Мьішецкий - 1852. - 

С. 11-13, 65-66, 76-77).

“У турков имелись по Днепру реке славньїе города: Кизи- 
кирмень [Берислав], и против оного Тавань-город, лежащий по 
сторону Днепра, и на устье ж острова того, бьіл городок Ослан 
[Каховка - ?]; и от того Кизикирменя до Тавань-городка, чрез 
Днепр, бьшали цепи железнне перетянутьі, дабьі никто из не- 
приятелей ночью пройти не мог; також и от Ослана, через Конс- 
кую речку, до крнмской сторонн; а посреди оньїх рек, оставлива- 
ньі бьіли ворота, и пушки из оньїх городков били наведень: на 
оньїе ворота; и когда кто наедет, то турки все могут разбить.

И оньїе запорожские казаки прихаживали по ночам таким 
вьімнслом: не доезжая оньїх городков, вмрубят дерево толстое со 
всем прутьем, и везут пред собою и как будут приезжать к онмм 
городкам, то вьедут на речку Космаху ночью, которая идет близ



Кизикирменя у Очаковской сторони, и пустят оное дерево к тем 
цепям; как то дерево в цепи ударит, и цапи забренчат, то из пу- 
шек пойдет пальба, и как из тех пушек внпалят, которьіе на цепи 
наведеньї, то онне вдруг и проццут мимо тех городков; а в иньїе 
Бремена так бьтало, что казаки сквозь проедут, а турки о том и 
знать не будут.

А мимо Очакова и Кинбурна також проезжали по ночам и 
ожидали себе благополучной погодьі; и иногда случалось, что и 
дубн свои оттягивали, ехав к Прогною, и от оного Прогноя име- 
ется проток или креница в море, и так мимо Очакова и Кинбурна 
проезжали, что их никто не видел и их умьіслов никто не знал..

. .А от урочїпца Алешек до Лиману 28 верст.
А по берегу рекл Лимана до имеющихся в степи озер соле- 

ньіх ЗО верст, при которнх солених озерах, от россиян в 1738 го- 
ду, били построеньї редути.

А от соленьїх озер, даже до Кинбурна 20 верст. Оньїй город 
Кинбурн стоит на косе, между Очаковского Лиману и Черного 
моря.

Оний Кинбурн от турков население давно имел, а построен 
каменною стеною в 1696 году.

Оний Кинбзфн в 1736-м году, от российского генерала 
Леонтьева бьш взят и разорен; но турки, в оний же год, паки в со- 
стояние привели. А в 1737-м году оньїй Кинбурн паки россияна- 
ми взят и утвержден гарнизонами российскими; а в 1738-м году, 
когда россияне Очаков разорили, то и оний Кинбурн совсем разо- 
рили до основания”.

“Город Очаков стоит на устье Лиману, при Черном море, 
которий до нннепшего времени, за 700 лет, от греков бмл насе- 
лен жителями; а потом, по взятии Цареграда турками, стал и 
оньїй Очаков под властью турецкою, даже до 1737 года*
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В 1492 г. на следах древнего поселення крьімский хан Менг- 
ли-Гирей основал уже Очаков. Об зтом собьітии хан так писал к дру
гу своєму, московскому Великому князю Йвану Ш: “Я с братом мо- 
им. Великим князем, всегда один человек, и строю теперь при устье 
Днепра, на старом городище, новую крепость, чтобьі оттуда вредить 
Польше” (Прим. Н.Мурзакевича).
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А в 1737-м году, россияне под комавдою российского глав- 
ного генералитета оньїй Очаков штурмом взяли, и как имеющего- 
ся там командиром турвцкого сераскера и многих знатньїх пашей 
в плен взяли, и в Россию турков 5 тисяч послали плвнниками. А 
при взятии оного Очакова побито турков более 20 тисяч человек 
и великое ж богатство россияне в користь себе получили.

в оном же году турки с великим войском приходили под 
Очаков, и со всякою суровостию хотели оний Очаков отважно 
взять штурмом, при которой атаке стояли турки 15 дней, с жесто- 
кими на град приступами.

Российское войско, бмвши в Очакове под командою рос
сийского генерала фон-Штофеля, жестокий отпор туркам чинили, 
вьіходя из города на вьшазку так храбро, что в шатрах турецких 
турков кололи и отнимали турецкое имение и артиллерию. И тако 
турки, не терпя храбрости российской, с потерянием ПОЛОВИНЬІ 
своего войска, от страха, ночью тайно бежали от города, оставя 
свою атаку и разобрав некоторьіе свои обозн. А в 1738-м году 
россияне оньш город Очаков совсем до основания разорили и с 
землею сравняли, имеющийся гарнизон весь вьівели, для бьгашей 
тогда тамо моровой язви и других опасннх болезней.

Оное войско Запорожское в реке Днепре и в прочих мальїх 
речках, имеющихся по очаковской стороне, от Хортицкого остро
ва даже до Буг реки ловят рьібу..

IL4. Лафітг-Клаве. “Записка о приведении в оборонительное 
состояние Очаковской крепости и ее окрестностей на имя 

великого визиря Портьі Оттоманской”.
ЗО жовтня 1784 р. (Уривок; Ковалевский - 1906. - С. 49-50).

*‘Пункт 7. Остров Березань. Положент его.
Осгров Березань, расположенньїй между Очаковьім и мьі- 

сом Хаджи-Гасан (Аджияск - Ф.К.) в заливе против устья реки то
го же имени, имеет от 400 до 500 туазов длинн и 120 шириньї в 
середине.

Естественно укрепленннй обрьшистьіми утесами, которьіе 
его окружают, он доступен только в двух местах, где берег на не-



102 с. ♦** Штурм острова Березань ***

большом протяжвнии песчаньїй и где проделанм две тропинки в 
скалах.

Зтот остров, очень возвнщенньїй к югу, постепенно пони- 
жается к северу.

Пункт 8. Его укрепления и недостатки в нем.
На нем, на самой внсокой части, недавно построен неболь- 

шой земляной форт, довольно плохо соображенньїй; орудия так 
тесно поставлень! в амбразурах батарей, что ими очень трудно 
действовать. Каменная нижняя батарея, недавно посгроенная у 
начала крутости, также неудачно расположена; она совершенно 
липшяя и бесполезная. Огонь верхних батарей более вьігоден и в 
общем удовлетворителен, но нужно освободить орудия от мерло- 
нов, которне стесняют их обстрел и не имеют никакого значення, 
потому что огонь судов не может до них достигнуть.

На зтом форте имеется 16 орудий небольших калибров и ни 
одной мортири.

Плохне постройки из дерева и земли, назначенние для 
жилья войск и для боевьіх и продовольственньїх припасов, очень 
неудовлетворительнн. Здесь только что сделана цистерна, кото- 
рой, по конструктивньїм недостаткам, нельзя пользоваться.

Пункт 9. Новий проект для зтого острова.
При настоящих обстоятельствах необходимо занять зтот 

остров, чтобм защищать рейд, находящийся между островом и 
мьгсом Хаджи-Гасан, где могут укрьггься в военное время и иметь 
стоянку фрегатьі и корветьі, назначеннме перехватить неприя- 
тельские суда, которьіе вьійдут из Днепровско-Бугского лимана.

Для зтого предполагается там построить простой фортифи- 
кационньш фронт, упирающийся справа и слева в крутости, кото
рне по всей окружности фронта будут окаймленм только гласи- 
сом - бруствером на IV2 фута вьппиньї, через которнй будут стре
лять пушки. Зтот новмй форт, в котором будет больше места дня 
постройки складов, потребует около 500-600 человек гарнизона, 
ЗО пушек большого калибра и 15 больших мортир, и тогда можно 
надеяться, что если его хорошо снабдить всем необходимьім, то 
его нельзя будет взять.
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Пункт 10. Проект редута на мисе Хаджи-Гасан.
Намереваются также устроить редут или батарею на Хад- 

жи-Гасанском мьісе, чтобм достигнуть вместе с островом пере- 
крестного огна по подступам на рейд; зтот редут будет также за- 
пщщать фрегатн-стационерьі от атаки неприятельских судов, да- 
же превосходящих наши по числу и силе”

ІІ.5. Щоденник Р.Цебрікова - перекладача 
при штабі князя Г.Потьомкіна.

Записи 4 липня - 8 листопада 1788 р. (Уривки; Цебриков - 1895. - 
С. 167-168;174-175, 196-197,202, 203-204).

“4-го июля. Почти все запорожские лодки причалили к бе
регу; казаки чрезвнчайно пьянству бьіли преданн. После обеда, 
часу в 3-м, когда я шел вдоль берега к Очакову, увидел, что мно- 
го запорожцев в одну кучу собирается. Любопьітство заставило 
узнать тому причину.

Вдруг, внступя, один кричал: “Пошире, пошире, батьки 
становитесь” и круг бьіл весьма пшрок. За сим показался не- 
сколько отделеннее с одной сторонн круга, новоизбранньй и 
светлейпшм князем посредством открьггого листа за собствен- 
норучньїм его подписанием и приложением герба его печати, ут- 
вержденннй кошевой, ибо первмй их кошевой бьш на морском 
сражении 17-го июня смертельно ранен и скоро потом умер.

Сей их новнй кошевой велел прочитать свою грамоту на 
сие достоинство (ибо он сам безграмотньїй, да по завещанию по- 
койника, коего запорожцьі сильно любили и ему бьіли преданьї, и 
которьій также безграмотньїй, должно им бмло избрать такового: 
покойник-де говорил, испуская дух, что “з письма та письменних 
людей нема добра, і ви, батьки запорожці, військо запорозьке, 
пропадете від них”), и начал говорить: “Отже бачете, батьки, що 
я буду вам казати, то треба слухати: да треба слухати і на морі, 
коли вам що говорять (о слове “повелевать” они еще неизвестньї 
и в их словаре его не имеется), коли і офіцер, бо вже він не сам 
собою, бо вже і його який яднорал пошлеть, то бо вже принць 
Насс (Нассавский) жалується на вас, що коли вам говорять..., то 
ви все-таки бьєте турка і обдираєте; вас хвалять, що ви не боїтесь
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на війні (на морском прошедшем сражении), но упиваєтесь і не 
слухаєте (на слово “упиваетесь”, прнмолвнл бежавший нз Очако
ва и теперь у князя находящнйся занорожец; “да, сьогодні був 
один козак у князя да й просив п’ятака на тютун, бо нема грошей, 
а курити хоче”), так що се буде; чого то ми дослужимося; чи не 
того, що вже було нам. Нащо ви стріляєте з пістолій і ружій тепер
і тривогу робите, а то ми пішли заслужити, що таки-небудь”

Вдруг закричали против кошевого; один: “не дають мені 
провіанту”; другой - “жалування”; третий - “казав Сувора, наш 
батько ріцний, що вам, батьки, буде порція, а після, вам, батьки, 
дана вже порція, як і морським солдатам, то де ж вона?” Одни 
жаловшіись: “батьку, кошовий, будь ласкав, як ти хоті, а ми на
шого отамана не хочемо, бо вш пес, собака, скурвій син і нас обі- 
жає”. Когда им сказано, что по вьшравке жалованье их не пропа
де? - “так не пропаде, - отвечало все войско, - не пропаде, то ви 
тепер говорите, як всі тута, а як один прийдешь, так і баки заб’єте 
та й проженете”.

У них долго еще продолжались таковьіе жалобьі. Приметя я 
одного, у которого за поясом била заткнута небольшая позоло- 
ченная булава с золотьім темляком, и котормй лучше всех одет 
бьш [А.Головатого - І.С.], спросил я у запорожцев, кто бьі он та- 
ков бьш? “То се так, чорт зна що, - отвечали они мне, - це так 
пристало до нас, його Потьомки пожалував майором, се жонатий
і чорзна що, він не наш; він, правда з нами на лотках, та все біга, 
як ми б’ємося і ховається, ні на одній баталії не був, і чорзна куди 
назад забежить. Він, одначе, великий говорун” Наконец, коше- 
вой уехал к сухопутному своєму запорожскому войску.

Вся картина первобьггаого народного правлення, где всяк 
голоса право имеет в предприятиях, подвергающих жизнь его 
опасности. Вольность тут ненарушима каждого особенно, тут 
всяк говорит то, что думает. Более здесь истина существует, не- 
жели в других правленнях. Здесь ежели что в действо произво- 
дится, производится то по одному усердню, от собственной воли, 
подкрепляемой убеждением н совершеннмм уверением о истин- 
ности и справедливости предпринимаемого дела, а не по принуж- 
дению и неволе. Всяк господин, всяк пользуется вольностью, а не 
раб и не может бьпь угнетаем, потому что существенность такого
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рода правлення не может сего терпеть. Тут равенство царствует, 
и всяк чувствует, что он в обществе єсть член, имеющий голосом 
своим, правами н вообще свонм лнпом влнянне в правлении и 
благополз̂ чии всех и каждого. Он знает, что одного притеснять, 
значнт испровергать основание их правлення, в котором всяк 
участне имеет; и так, от наблюдення вольности одной зависит их 
благо вообще н каждого особенно.

Ходя далее по берегу, рассуждал: не прежде ли бьіло народ- 
ное правленне? Не оно ли произвело, по протеченин нескольких 
веков, аристократическое илн многопечальное правление?”

“13-го, 14-го, 15 июпя. Почтн беспрестанно подвозили яд
ра, пули, бомбьі, П}'шки и порох мимо главной квартирьі под кре- 
постцу Березань, неподалеку от Очакова отстоящую, против ко- 
торой подвинулось несколько и судов, действовавших против 
истребленного Очаковского флота. В сем отряде морском не дано 
начальствовать принцу Нассау-Сигену, по бригадиру Рибасу. Бе
резань, крепостца, построена на островку, на одну версту от бере
га н на четьіре от Очакова; в нее из Очакова перевезеньї все со- 
кровища и женщнньї..

“20-го июля. Праздник пророка Ильи. ...велено бьіло по
даться сей день вперед на піесть верст как главной квартире, так 
и прочим полкам. Главная квартира стала между Очакова и ост
ровом Березанью так, что от обоих расстоянием на З илн около 
того верст. Войска все от первого лагеря до главной квартирьі го
род облегли, содельшая на суше полукружие, и также на две 
верстьі от города расстояния. Иностранцьі удивляются, что армия 
так близко к городу подалась, не будучи при расположении своем 
неприятелем тревожима. Флот наш также мимо Очакова прошел 
без малейшего беспокойства, а потому он и с моря атакован, и все 
дороги очаковским жителям пресеченьї. Передовой же корпус ос- 
тался верстьі две с половиною позади нас по дороге к Бендерам и 
служит обсервационньїм корпусом в рассуждении ожидаемьіх на 
помощь Очакову идупщх войск”

“15-го октября. ...Рибас давно уже страдает политическою 
болезью, поелику он теперь не может исполнять должности де- 
журного бригадира, то избраньї два генерала, попеременно де- 
журствующие. Рибас с досадьі заболел, потому что князь [Г.По-
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тьомкін - I.e.] посьілал его туда справляться, где внстрелено, как, 
KTQ и проч., куда-де должно посьілать унтер-офицера и он-де от 
сей одной взди натер себе в задней мозоли.

Ежели посмотреть на обращение приближенннх к фельд
маршалу, то можно сказать по пословице; что чорт строит шутки. 
Все коварства, хитрости, обманьї; друг дружку стараются огово
рить, осрамить, себя возвьісить, другого унизить; вьгаскивать до- 
стоинства, заслуги, коих никак не бьівало, вклепать на другого 
пороки, бесчинства, коими сам заражен, и проч. Не надобно про- 
тив турков сражаться, много должно истребить прежде у себя в 
армии.

16-го октября. Турки все, что имели на острове Березани, 
забрали на свои суда, и слух пронесся, что прошедшие из Очако
ва 18 суден нагруженьї бьіли турецкими женщинами, детьми, каз
ною и наилучшими из ймення очаковских жителей”.

“18-го и 19-го октября. ...Рибас, бригадир совсем от де- 
журства при фельдмаршале отправлен; на место его поступил ге
нерал Рахманов, а он завтра едет на флотилию.

Все зависть и интриги - говорят, что дежурннй бригадир 
Львов всем теперь ворочает, и отьезд принца Нассау его-де єсть 
дело.

“6-го ноября. В ночь посланьї бьіли запорожцьі на лодках 
взять Березань, однако ничего не учинив там, при возвращении 
назад, поймали турецкую, из Очакова мимо нашей флотилии уже 
пролетевшую, лодку с 10-ю человеками, которме показали, будго 
чернь хотела уже взбунтоваться за то, что паши не хотят сдаться, 
но они уговорили онук», чтобьі еще три дня подождали, ибо рос- 
сийская-де армия непременно от города отсіупит. С сего времени 
начали кавалерийские пожи мало по-малу отправляться в зимние 
квартири, оставляя по зскадрону здесь.

7-го ноября. Подьехавшие близко две лодки запорожские к 
Березани востерпели довольно сильннй огонь от турков, на оном 
островке для запщгьі оставшихся, как с пушек, так и с ружей; 
взяли в скорости оньїй остров. Турки, правда, мало защищались и 
отдались на произвол фельдмаршала князя Потемкина Тавричес- 
кого. При сем случае турков убито ЗО человек и с нашей сторонм 
запорожцев 6 человек. Все сие действие происходило в глазах ве-
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дикого числа зрителей, стоявших понад берегом. Часу в 12-м утра 
же приехали две лодки с тремя турками, кой вручили нам своє 
знамя. Сии турки говорили, что капитан-паша, отьезжая в Кон
стантинополь, не велел им до последнего человека защищаться, 
капитан же паша для того уехал в Константинополь, чтобьі вос- 
царствовать над визирем, своим неприятелем, которьій хотел его 
у Портьі очернить тем, что он в Лимане троєкратно бьіл российс- 
кою флотилиею поражен, а теперь-де и сам визирь претерпел ве
ликий урон в разннх сражениях с цесарцами.

После обеда послан бьіл туда генерал Рахманов с тем, что- 
бьі осмотреть и принять все казеннеє на оном островку находя- 
щееся, а т^фков, оставив им все их собственное, перевесть теперь 
сюда яко военнопленньк, для чего и посланьї за ними немед- 
ленно пять галер. Турков бьіло там числом около 400 человек, 21 
пушка и много провианта и аммуниции.

В 10-м часу вечера, привезти находившегося в Березани 
паоїу на шлюпке к берегу, подвєли ему княжую лошадь в сереб- 
ряном уборе, на которой он ехал верхом до назначенного ему 
прекрасного домика. В оном все вбл-одм для паши расположєнн 
бьіли, дабн неволю его тем уприятствовать, и что только свойст- 
венно одному князю Потемкину Таврическому поступать столь 
нежно и человеколюбиво с пленньши.

8-го ноября. Часу в десятом бьіл сей пленннй паша с дру
гими старшинами на аудиенции у князя фельдмаршала; сей пода- 
рил ему бриллиантовьій перстень, и в то самоє время происходи- 
ла пальба радостная с завоєванной Березани, флотилии и батарей. 
Для пленньїх турков готовлен бнл стол. Пленньїе сии старшиньї, 
вьіходя из домика княжеского с свойственной туркам велича- 
востью, в длинньїх одеяниях, ни мало на лицах их не видно бьіло 
уннния, кроме твердости духа и непоколебимости ммслєй, како- 
вьіе только в подобньїх обстоятельствах бьггь могут на человеках, 
знающих непостоянство вєщєй и деякий в моральной и физичес- 
кой природє”

ІІ.6. Щоденник Ф.Сталя - ад’ютанта генерал- 
поручика князя В.Долгорукова.

Записи від 11-12 листопада 1788 р. (Сталь - 1867. - С. 600).



108 с. *** Штурм острова Березань '

Ноябрь
“...7-го. Остров и крепость Березань бьіли взятьі нашими 

Запорожцами под командою их кошеного атамана Головатого: 
утром около 9 часов казаки на своих чайках, под сильньїм огнем 
и в виду нашей армии, попльши к острову, пристали к нему и 
овладели береговими батареями, которьіе ими бьши обращеньї 
против неприятеля, отступившего к крепости, между тем наша 
маленькая флотилия приблизилась.

Гарнизон вьшесил белнй флаг и два депутата бьіли переве- 
зеньї на лодке в главную квартиру для переговоров, которьіе кон- 
чились тем, что весь гарнизон должен бьіл сдаться безусловно.

В 12 часов Головатьій возвратился в главную квартиру с 
главньїм флагом крепости, и в следующие два дня занимались пе- 
ревозкой пленньїх, то єсть двухбунчужного паши и 280 человек, 
кроме 40 больннх и раненьїх.

В крепости нашли 21 пушку и около 2000 четвертей муки с 
соответствующим количеством провианта и аммуницией”

U.7. Мейєр А. Опис острова Березань.
1792-1793 pp. (Мейер - 1794. - С. 11-12).

По все вероятности, остров Березань єсть тот же самьій, на 
котором некоторне полагают гробницу Ахиллесову, и которьій в 
древнейших писателях назьівается то островом Ахиллесовьш, то 
Блаженньш или Макарон (Рііп. Lib. IV. cap. 27), а иногда Бельїм 
или Левки (Pomp. Mela. Lib. П. cap. 7), и описьівается островом 
необитаемьім, весьма мальш, лежащим недалеко от устья Борис- 
фена, и посвященньїм Ахиллесу. Повествуют, что занесенньїе по 
случаю на оннй чужестранцм всегда спешили днем осмотреть на 
нем остатки древностей, капища и дари, приносимме тому полу- 
богу, и старались вьіходить из него прежде вечера, ибо известно 
им бьшо по преданиям, сколь опасно оставаться на нем ночью.

В самом деле остров сей, известиьій потом грекам под име- 
нем острова св.Евферия, окружен обнаженньїми скалами (грани- 
товьіе скальї окружают сей остров со всех сторон и делают его 
приступньїм с одной только западной сторонн, но и с сей сторо
ни перпендикулярно подьімается вверх гора, состоящая вся из



жирной весьма глинн, так, что стоит только несколько раз облить 
ее водою, чтобьі всход на нее сделать наитруднейшим. Взирая на 
сию трудность, и бьшшее вверху над нею турецкое укрепление, 
оБладениє оньш Черноморцами в 1788 году принесет сим воинам 
за всегда великую честь) и неясьгги или бабьі (Pelecanus Onocrota- 
lus, у древних готов айфар), страшньїе сии в древности птицьі, 
живущие еще и ннне стадами около его берегов.

ІІ.8. Скальковский А. Острів Березань та його історія.
Початок 1850-х років. (Скальковский - 1852. - С. 119-170).

Остров Еерезанскгш, лежащий под 46” З’ 45” северной ши
роти и под І” З’ 19” восточной долготьі [від Пулківського мері- 
диану - I.e.] находится на Черном море у самого устья речки и 
лимана Березанского, в 955 саженях от берега оньїх. Сестрен- 
цевич назьівал его Ольвгійским островом (Исторня о Таврии. - Т. 
І., на карте - “Beresan isle d’Olvia). В конце ХУШ столетия он 
принадлежал еще туркам, которне его в начале войньї с Россиею 
(1787 г.), сильно укрепили для заграждения русским вьіхода из 
Днепровского лимана в море. Но черноморские казаки (бьівшие 
запорожцн), под начальством храброго своего судьи Антона Го
ловатого, взяли его приступом и укрепление разрушили. А как с 
1790-х годов все северное побережье Черного моря сдалось рус
ским, то зтот остров, подобно Очакову, более не укреплялся и ос- 
тавался впусте.

В 1795 г. адмирал де-Рибас принял его бьіло в своє частное 
владение, но после, для ограждения лимана Днепровского и са- 
мой реки от входа туда заграничньїх, неочищенньїх судов, обра- 
щен он в передовой карантинньїй пост и для того подобно Фидо- 
ниси [острову Змеиному или Левки], находится постоянно в со- 
мнительном (еп contumanse, карантинном) положений.

На Березанском острове археологи наши находили медали, 
камни, обломки сосудов и другие остатки, свидетельствующие о 
бьівшем здесь каком-то древнем зллинском поселений.

*** І.Сапожников ***________________ с. 109
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Ш. НАРОДШ1СТОРИЧШ ШСНІ

Ш.1. (Скальковский - 1846-ПІ. - С. 222).

Ой стояли на гавані проти Яниколя,
Ой там була хуртовина із Чорного моря.

Ой в неділю пораненьку, як стало світати,
Ой став наш Головатий на хлогщів гукати.

“Підіймайте, добрі хлопці, всі паруса вгору,
Ой 6’f, турок із Кінбуру з пушок на тривогу!”

Підняли добрі хлопці всі паруси вгору,
Пішли Дніпром проти води кораблі на воду.

Пішли наші добрі хлопці Дніпром проти води, 
Набралися сердечні превеликія біди.

Ой поглянув наш Головатий в прозорную трубу, 
“Ой тепер вражих турків боятися не буду”

ІП.2. (Скальковский - 1846-Ш. - С. 224; 
Григор’єв-Наш - 1993. - С. 194).

Чи то чорні орли крила розпустили.
Темненькою ніччю сонечко закрили.
Чи то із-за моря хмара наступає?
Ой то не з-за моря хмара наступає.
Не чорні орли крила розпустили.
Темненькою ніччю сонечко закрили.
То під ясне небо луна забігає,
А димом-клубками по полю качає.
То храбре козацтво татарів побило,
А город бусурманський Очаків спалило.
Базар горить, а на море луна йде!
Пан отаман козаченків до дому веде.
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А за ним бусурмани поле покривали.
Отамана кошового добре пригощали,
Добре пригощали, дарма подавали,
А тоді козаченькі усі шанували.

Ш.З. ( Григор’єв-Наш - 1993. - С. 193-194).

Ой стали ми на якорі проти Тилідула,
Там била нас хуртовина із Чорного моря.

А як хуртовина стала утихати,
Ой став батько Головатий на хлопців гукати:

“Ой піднімайте, чорноморці, всі паруса вгору 
Ой б’є турчин із Кермена з гармат на тривогу”

Як увійшли чорноморці у лиман човнами-водою,
Паша керменський уночі війшов з фортеці з ордою.

Ми з Кермена до Саф’яна пікетами стали,
На Дунаї турецького язика дістали:

“Скажи, скажи, татарюго, скажи ти нам правду.
Через що ми не можемо Змаїлова взяти?”

“Підіть, славні чорноморці, Дунаєм-водою - 
Отберете увесь запас турецький і човни з ордою”

Пішли славні чорноморці Дунаєм-водою,
Одбили ввесь запас турецький, полонили і пашу з ордою.
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с п и со к  ІЛЮСТРАЦІЙ

Рис. 1. “Карта о-ва Березани (компасная сьемка 1884 г.; 
Обьяснение знаков: кухоннне остатки; кургани; место, где росла 
груша; развалииьі крепостннх стен; могила французского лейте- 
некта; следа земляних укреплений; заброшенкьіе колодцьі; мес
то наших раскопок)” (Прендель - 1886).

Рис. 2. Мапа Північного Причорономор’я “Provinciarum 
Turcico Tartaricarum inter Tanaim Borysthenem et Bogmn fitaram” 
1737 Г . (Фрагмент; Фонди ОЕШ).

Рис. 3. Мапа Річні Занноні 1768 р. “Karta granic Polski, za- 
cz^vszi od Baity, ai do rzeki Sina-Woda, zawieraljica slobody koza- 
kow Human’skich, у Zaporohowskich; stepy Tatarow, Oczakowskich, 
Bessaraskich, у Nogayskich z ich Ordami, tak ie w roku 
M.DCC.LXVII [1767] Han-Kiymsky posadzal. Znayduie si  ̂tu ieszc, 
dalsze Wyci^ienie Bdgu, у Dniestry; Dnieper takze od Porogow, az 
do wpadnienia w Morze Czame” з атласу “Wizenmok powszechny 
Polski у Litwy. Sluz^cy do zrozumenia zbioru XXIV karta. Wysta- 
wionego prz.Rizzi Zannoni, Academiy Nauk Gdttingenskiey. 
MDCCLXXn [1772]” (Фрагмент; Збірка національної бібліотеки 
ім.В.Вернадського, Кшв).

Рис. 4. “Карта Молдавии и Валахии по подлинньїм квартир- 
мейстерским чертежам и по наблюденням астрономическим в 
оньїх странах учиненньїм. Составлена Академии наук адьюнктом 
Я.Ф.ІІІМИДТОМ. 1774 год” (Фрагмент; Бібліотека Одеського архео
логічного музею НАНУ).

Рис. 5. “Карта, представляющая Крнм и степь крнмскую из 
новейших известнй, сочиненная при Академии наук Я.Ф.Шмид- 
том. 1777 г.” (Фрагмент; Бібліотека Одеського археологічного 
музею НАНУ).
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Рис. 6. “Генеральная карта Новороссийской губернии, раз- 
деленной на уездьі. Сочинена в 1779 году Йваном Исланьевьш” 
(Фрагмент; Кордт. -1931. - С. 24-26, Арк. 31).

Рис. 7. “Карта расположения российской армии с начала 
войньї. Августа месяца 1787 году” Пояснення: “...28. Бугский 
егерский [полк]; 29. Александровский легкоконньїй; ЗО. Орловс- 
кий пехотньїй;... 32. Орловский пехотньїй; 33. Козловский пехот- 
ньій; 34. Муромский пехотньїй; 35. Елецкий пехотньїй; 36. Ярос- 
лавский пехотньїй; 37. Шлиссельбурский пехотньїй; 38. Донской 
казацкий Орлова; 39. Донской казацкий Исаева; 40. Донской ка- 
зацкий Ситцова; 41. Казацкий Иловайского; 42. Казацкий Суди
на; 43. Казаки Сидера Белого; 44. Верньїе казаки...” (Фрагмент; 
Бескровньїй - 1950).

Рис. 8. Мапа гирла Дніпра “Carte der Landung und Attaque 
der Turken bei Kinburn den 12 Oct. 1787” (Фрагмент; Збірка націо
нальної бібліотеки ім.В.Вернадського, Київ).

Рис. 9-13. “План острова Березань с показанием на оном ук- 
репления, занятого российсими войсками ноября 7-го дня 1788 
года” Накреслив підпоручик армії Білоусів. Підписав генерал- 
майор Ферзен. Пояснення: “1. Крепость, обнесенная земляньш 
валом и полисадом; 2. Ворота и через ров подьемньїй мост; 3. По- 
роховой в земле погреб; 4. Мечеть каменная, покрьггая досками; 
5. Комендатский дом, построенньїй из камня на глине. Покрьіт 
досками; 6. Провиантский деревянньїй магазейн; 7. Пустьіе из 
камня на глине магазейньї; 8. Обьівательское строение из камня 
на глине; 9. Землянки; 10. Яма, в которой мука и ячмень; За кре- 
постью: 11. Неприятельские батарей; 12. Неприятельские окопьі; 
13. Провиантский магазейн.

Профиль № 1 через круглую батарею - Рис. 10.
Профиль № 2 через полисад и каменную батарею - Рис. 11.
Профиль № З через земляной вал и ров - Рис. 12”
(Ксерокопія в Музеї Одеського порту).
Рис. 14. Мапа гирл Днііпра та Богу “Confluent et Embou

chure du Bog et du Dnieper pour Servir de renseignemens a la Carte 
des Limites des trois Empires ou Theatre de la Guerre de 1787 et 88 
entre la Russie et les Turcs. 1788” (Фрагмент; Збірка національної 
бібліотеки ім.В.Вернадського, Київ).
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Рис. 15. “Карта Новоприоретенной области от Портьі Отто- 
манской и присоединенной к Екатеринославскому наместничест- 
ву” Мапа № 45 “Российского атласа из сорока четьірех карт со- 
стоящего и на сорок два наместничества империю разделяющего.
- Сочинен, гравирован и печатан при Горном училище. - С.Пб. 
1792” (Фрагмент; Збірка національної бібліотеки ім.В.Вернадсь- 
кого, Київ).

Рис. 16. Мапа Північного Причорномор’я (арк. В-10) з “At
las de la Russe Evropeenne. - Paris. - 1812” (Фрагмент; Бібліотека 
Одеського археологічного музею ПАНУ).

Рис. 17. Мапа гирла Дніпра. Зйомки Є.Мангінарі 1836 р. 
(“Атлас Черного моря. - Николаев. 1841”; Фрагмент мапи 23; 
Бібліотека Одеського археологічного музею ПАНУ).
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