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І.В.САПОЖНИКОВ 

ЗАДУНАЙСЬКА СІЧ В ДУНАВЦЯХ ЗА СПОГАДАМИ ОСТАННЬОГО 
ЗАПОРОЗЬКОГО КОШОВОГО ОТАМАНА ЙОСИПА ГЛАДКОГО 
Впродовж останнього десятиріччя до історії Задунайської Січі звернулась ціла плеяда 

вчених і треба підкреслити, що процес її дослідження не лише значно пожвавився, але й 
вийшов на новий етап свого розвитку. Сучасний стан історіографії проблеми можна 
охарактеризувати, в першу чергу, новим поглядом на існуючу джерельну базу. Мається на 
увазі не лише більш глибокий аналіз раніше опублікованих документів, але й ретельні 
пошуки нових матеріалів у архівосховищах України та Росії.  

Так, увагу автора статті привернули до себе два особистих листи останнього кошового 
отамана Задунайської Січі Й.М. Гладкого. Вони містять у собі дуже важливу інформацію 
щодо географії та внутрішнього устрою козацького Коша на Дунаї в останні часи його 
існування, але й досі не відомі широкому загалу фахівців. 

Перший лист ще ніколи не був опублікований. Він адресований на ім’я відомого 
дослідника історії Степової України архієпископа Гавріїла (Банулеско) і міститься у 
другому томі збірки документів, яка зберігається в Інституті рукописів Національної 
бібліотеки ім. В.Вернадського у Києві. Загалом ця збірка досить добре відома, бо колись 
зберігалась у бібліотеці Одеського товариства історії та старожитностей. Документи 
перших двох томів збірки були свого часу описані С.Серафімовим [19], а третього тому - 
пізніше О.В. Ристенко [11; 21-23]. Опублікований нами нижче лист (Дод. 1) названий 
С.Серафімовим “Полковника Осипа Гладкого историческая заметка о запорожцах, 
представленная архиепископу Гавриилу” [19; 319]. Сам том має назву “Указы Синода, 
епископа Словенского и Херсонского Никифора, Екатеринославско-Славянской духовной 
консистории, Херсонской казенной палаты; предписание военного министерства о 
закрытии Екатеринославской суконной фабрики и ее описание; доношения и рапорты 
духовных правлений; материалы по истории Екатеринославской (бывшей Славянской) 
епархии, архиерея и семинарии, Корсунского монастыря, церквей Мариупольского 
духовного правления, Симферопольского уезда, г. Херсона и Тирасполя; записки о 
некоторых христианских древностях Крымского полуострова; письмо Осипа Гладкого о 
истории запорожцев, составивших Азовское казачье войско; [курсів мій — І.С.] сведения 
по истории г. Екатеринослава и другие документы. 1785-1837 гг.” [ІР НБУ, ф.V, спр. № 
547-612, 325 арк.].  

Зміст наведеного документу цікавий передусім з точки зору реконструкції географії 
центральної частини земель Задунайської Січі у 1814 – 1828 рр. Спеціальний аналіз цього 
питання, проведений автором кілька років тому, показав, що її Кіш знаходився у цей час у 
с. Верхній Дунавець на правому березі протоки Дунавець*. Що стосується так званої Райї, 
то вона була пов’язана нами з с. Нижній Дунавець [15; 30-31]. Як бачимо, Й.М. Гладкий 
взагалі не використовує назви “Дунавець” до місця розташування Коша та додає, що “Райя 
мала поселення своє від Січі у п’яти верстах над лиманом Моругілем” (Дод. 1). Цілком 
очевидно, що тут наявне протиріччя, яке ми і спробуємо пояснити. 

Спочатку скажемо декілька слів про село Дунавець або села Дунавці. Відомо, що 
вперше некрасівська станиця російських козаків-старообрядців “Філіпонська” на правому 
березі протоки Дунавець зустрічається на відомій мапі Я.Ф. Шмідта 1774 р. [15; 14,]. У 
1799 р. це село назване вже “слобода Дунова”, “в которой 3 церкви; жители некрасовцы…; 
промысел их состоит в рыбной ловле, в хлебопашестве и разных торгах” [1; 472; 18; 287]. З 
кінця ХVIII cт. до 1806 р. саме Великий Дунавець вважався центром некрасівської громади 
у Добруджі, а достовірних згадок про село Малий Дунавець для цього періоду ми поки що 
не маємо [4; 11-12]. У 1814 р. уся ця місцевість була захоплена запорожцями, які і 
побудували тут свою останню Січ [3; 51]. 

Вже у 1826 р., спираючись на донесення російської розвідки, офіцер І.П. Ліпранді 
написав про Великі Дунавці наступне: “Большие Дунавцы, Запорожская Сеча, от Тульчи 
влево, около 50 верст при речке Дунавце. Большие Дунавцы издавна обитаемы были 
некрасовцами и включали в себя до 10 тыс. душ. Они служили до начала последней войны 

 
* У одній з останніх робіт про Задунайську Січ ця протока названа чомусь "Топиця" [9]. 
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[1806 р.] средоточием или сборным местом всем некрасовцам...”. Після війни, яка 
скінчилась у 1812 р., запорожці “…построили и учредили свою Сечу на том месте, где 
были некрасовские Большие Дунавцы, сохранив прежнее наименование местечка, и 
поселились в его окрестностях. В Б. Дунавцах, обнесенных невысоким валом и сухим 
рвом, ныне находится церковь, одна из плетня сделанная землянка кошевого начальника 
Сечи и не более 40 домов (куриней), в коих живут 40 атаманов”. Далі зазначається, що “В 
Малых Дунавцах, вблизи Больших лежащих, жителей ныне нет, и запорожцы не долго 
занимали оные после некрасовцев”. Райя названа першою серед шести козацьких поселень: 
“Раи около 100 дворов между Дунавцами и Бабадагом” [7; 295-296,298]. Не важко 
помітити, що інформація І.П. Ліпранді добре збігається зі спогадами Й.М. Гладкого 
1836 р., хоча з останніх не випливає, що село Малі Дунавці не було заселене козаками. 

Проте маємо й інші свідоцтва. Так, у грудні 1827 р. шкіпер Бавіонік нарахував 200 хат 
сімейних запорожців у Дунавцях-Райї [13; 43], що і стало підставою, щоб вважати за 
с. Райю саме село Нижні Дунавці. 

Набагато пізніше, вже на початку 1880-х років Ф.К.Вовк, ніяк не обгрунтувавши свого 
висновку, написав, що “поселок возле самой Сечи, возле лимана Муругиля и озерца 
Круглика, заключавший в себе около 80-100 хат…”, мав “имя Райи по преимуществу”. 
Водночас він підкреслив, що “собирательным именем Райи” турки називали усе васальне 
християнське населення*, а “Райя запорожская носила только это имя, без всякого 
подчинения кому бы то ни было…, и только с подчинением исключительно 
административным кошевому Сечи” [6; 728-729]. “Место бывшей Райи” позначене вченим 
на складеній ним авторській мапі “Карта запорожских поселений за Дунаем”, яка була 
додана до процитованої статті. Отже, думка Ф.К. Вовка, який напевно не знав ані записок 
І.П. Ліпранді 1826 р., ані листа Й.М. Гладкого 1836 р., повністю збігається з даними цих 
документів.  

Виходячи зі сказаного вище, автор має визнати свою помилку. Мені залишається лише 
додати, що обидва Дунавці Й.М. Гладкий назвав “Верхня та Нижня Перія” (посад - ?). Цей 
термін жодного разу не зустрічається в інших відомих джерелах і його етимологія є поки 
що незрозумілою. Можливо, саме тому згаданий шкіпер Бавіонік у 1827 р. і використав 
назву “Дунавці-Райя”, маючи на увазі досить співзвучну “Дунавці-Перія”. Таким чином, 
слід зазначити, що Кіш, дійсно, був на місці с. Верхній Дунавець, а с. Нижній Дунавець 
якимось чином також входило до складу Коша, бо за Й.М. Гладким, там не мали права 
селитися одружені запорожці. Можливо, землі названих сіл, на відміну від інших поселень 
задунайців, мали особливий статус, обумовлений згаданим ним султанським фірманом 
(Дод. 1). Село Райю треба розмістити приблизно в тому місці, де його позначив Ф.К. Вовк, 
проте підкресливши, що в наш час в цьому районі населеного пункту немає . 

Зауважимо, що запорожці не дарма декілька разів намагалися забрати цю місцевість у 
некрасівців. Навіть побіжного погляду на її мапу достатньо, щоби зрозуміти, наскільки 
Дунавецькій півострів та його околиці зручні не лише у господарському, але і у військово-
стратегічному відношенні. На цьому півострові були непогані орні землі, пасовиська, 
ділянки лісів, виходи глини і каменю для будівництва. Поруч — гирла, рукави, озера і 
плавні Дунаю, багаті рибою, птицею та звіром. Січ у Дунавцях розташовувалась майже у 
центрі всієї дельти Дунаю і давала змогу контролювати пересування по протоці, що 
з’єднувала Георгіївське гирло з величезним оз. Разім (Разін). Отже, зручнішого місця для 
створення Січі годі було й шукати [5]. 

Другий лист Й.М. Гладкого 1841 р. на ім’я А.О. Скальковского вже був опублікований 
майже 120 років тому (Дод. 2). Він цікавий для нас тим, що в ньому, крім самого 
Й.М. Гладкого, названі сім кошових отаманів Задунайської Січі з 1815 по 1827 рр., а також 
імена ще двох військових старшин і 23 курінних отаманів 1828 р. Можливо, що цей 
документ і не варто було б наводити ще раз, проте, виявляється, що він залишається не 
дуже добре відомим сучасним дослідникам. Так, наприклад, при складанні нещодавно 
опублікованого переліку задунайських старшин та курінних отаманів, цей лист не був 
використаний [2].  

Спочатку зауважимо, що перелік кошових отаманів Й.М. Гладкого без будь-яких 
пояснень та коментарів свого часу навів А.О. Скальковський [20; 247; та ін.]. З 

 
* У буквальному перекладі термін «райя» слід перекладати, як "паства або гурт" [10]. 
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незрозумілих причин він не вказав, що автор цього списку згадав кошових, які були при 
владі лише після 1815 р. (Дод. 2).  

Розглядаючи питання про послідовність задунайських кошових отаманів, слід згадати 
також, що І.П. Ліпранді подав до нього деякі свідоцтва. Так, він занотував, що у 1826 р. 
кошовим був Василь Головатий, який “около шести месяцев тому назад” змінив на посаді 
Литвина, більше відомого, як Литвин Іванівського куреня, який кудись утік. Крім цього, 
І.П. Ліпранді згадав, що у 1821 р. запорожці на чолі з Никифором Білугою ходили у 
Валахію на придушення повстання греків-етерійців [7; 298-299]. 

Тепер наведемо список кошових отаманів Задунайської Січі, який був складений 
Ф.К. Вовком на початку 1880-х років на підставі спогадів колишніх запорожців, зокрема 
Ананія Коломійця: 

1811, 1812, 1813 рр. — Самійло Калниболоцький. 
1814 р. — Рогозяний Дід. 
1815 р. — Лях. 
1816 р. — Литвин, Білюга, Гордина, Смик. 
1817 р. — Олекса Рясний, Ол.Сухина. 
1818 р. — Мороз.  
1819, 1820 рр. — Грицько Головатий та ін. 
1821, 1822 рр. — Грицько Губа та ін. 
1823 (?), 1824 рр. — Стеблівський курінний та ін. 
1825 р. — Василь Черніга. 
1826, 1827 рр. — Василь Незамаєвський. 
1828 р. — Йосип Гладкий (Бондар) [6; 296]. 
Вже у 1920-х роках, більш детальний перелік запорозьких кошових отаманів з 1775 до 

1828 рр. розробив відомий дослідник історії українського козацтва О.О. Рябінін-
Скляревський. Задля цього він використав усі попередні списки, а головне — численні 
документи Державного архіву Одеської області. Послідовність кошових отаманів 
запорожців з серпня 1778 до вересня 1798 рр. реконструйована автором у спеціальній 
статті [17]. Для періоду 1798-1810 років вона взагалі є найбільш проблематичною, через те 
наведемо тут лише частину списку О.О. Рябініна-Скляревського. При цьому треба мати на 
увазі, що зазвичай щорічні перевибори кошових отаманів та іншої старшини у 
Задунайській Січі мали місце на Покровській Раді, тобто 1 жовтня за старим стилем [14; 
100-101]: 

1811-1812 рр. — Самійло, куреня Калниболоцького (Самійло Калниболоцький). 
1813-1815 рр. — Семен Мороз. 
1815 р. — Василь Смик. 
1816 р. — Кіндрат Рясний. 
1817 р. — Іван Таран (з 1 жовтня підписує пашпорти). 
1818 р. — Михайло Губа (з 1 жовтня підписує пашпорти). 
1819 р. — ? 
1820 р. — Василь Литвин. 
1821 р. — Микифор Білуга. 
1822 р. — Грицько Губа (можливо, наказний; Грицько Головатий А.Коломійця). 
1823-1825 рр. — Семен Мороз (участь у війні в Мореї, у 1824 р. в облозі Мисолунги, у 

1825 р. в морській баталії коло Хіоса, де і загинув). 
1824 р. — Гнат Стеблівський (напевно, наказний за відсутністю С.Мороза). 
1825 р. — Михайло Губа. 
1825 р. — Андрій Стрільцов (здається, теж наказний). 
1826 р. — Василь Черніга (з 1 жовтня; він же В. Головатий та В. Незамаєвський). 
1827 р. — Осип Гладкий (з 1 січня, коли В.Черніга одмовився) [12; 137]. 
Отже, перелік О.О. Рябініна-Скляревського і досі треба вважати найбільш повним і 

аргументованим з усіх існуючих списків задунайських кошових. У ньому, з 1811 до 
1828 рр. присутні абсолютно всі отамани, згадані Й.М.Гладким, хоча й не зовсім у тій 
самій послідовності, особливо, для періоду 1815 – 1820 рр. Підкреслимо, що зі справжніх, 
тобто, обраних, ненаказних отаманів того часу Й.М. Гладкий не назвав лише В. Литвина, 
який нібито мав бути кошовим двічі — у 1820 і у 1825 роках. Стосовно пропущеного 
О.О. Рябініним-Скляревським 1819 року можна досить впевнено припустити, що в цей час 
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і, можливо, наступного 1820 року посаду кошового посідав В. Черніга (він же 
В. Головатий) [16]. Питання із кошевством Василя Литвина на сьогодні треба вважати 
відкритим. 

Таким чином, опубліковані і розглянуті нами два листи останнього запорозького 
кошового отамана Йосипа Михайловича Гладкого 1836 і 1841 рр. без сумніву є 
унікальними і дуже цінними документами з історії останнього періоду існування 
Задунайської Січі 1814 – 1828 років. Сподіваюсь, що нарешті вони зможуть зайняти своє 
належне місце у її джерельній базі, яку поки що не можна вважати вичерпаною, особливо 
зважаючи на можливі знахідки в архівах Туреччини.  

Додатки 

№ 1 
1836, листопада 7. — Лист полковника Й.М. Гладкого до архієпископа 

Катеринославського, Херсонського та Таврійського Гавріїла 
Ваше Высокопреосвященство, Милостивый государь! 
На приятнейшее для меня письмо Ваше от 4 июля сего года, имею часть уведомить: 
Запорожцы, из коих составилось Азовское казачье войско, жительство имели до выхода 

их в Россию, в турецких Пределах над Дунавцем, вышедшем из Дуная рукавом, от того 
места, где переправлялась российская армия, в восьмидесяти верстах, ниже также Тульчи. 
Земля со всеми угодьями была пожалована султанским фирманом, при начальном переходе 
туда запорожцев. 

Сечь составлялась из 38 куреней, построенных по плану, называлась Высшая и Низшая 
Перия*, из одной паланки, в коей жительство имели кошевой и атаманы, помещавшей 
духовный причт. Церковь была на площади в среди куреней и запорожцам, по фирману, 
дозволялось звонить в колокола. 

Запорожцы назывались казаками те, которые были не женаты, а женившйся удалялся 
из Сечи, и поселившись в Раи между оженатыми, именовался уже мужиком; но 
принадлежал к тому куреню, в котором [ранее] находился, и оному вспомоществовал 
повинностями такими, какие требовались. 

Рая имела поселение свое от Сечи в пяти верстах над лиманом Моругилем, 
разлившимся из Дуная, а вблизи Раи были тоже лиманы: ниже Круглик, а выше Каменный, 
из коих можно рыбалочными лодками вплывать и выплывать в Дунай. 

Войско поддалось России во время турецкой кампании 1828 года мая 9 дня под моим 
предводительством и в измаильском карантине присягнуло 14 мая на подданство России 
[далі наведена стисла історія Азовського війська — І.С.]. 

Милостивый государь, Ваш покорный слуга   Осип Гладкий 
1836, ноября 7.  

ІР НБУ, ф.V, № 592, арк. 221-222-зв. Оригінал.  

№ 2 
1841, вересня 23. — Лист полковника Й.М. Гладкого до А.О. Скальковського 

Милостивый государь, Аполлон Александрович! 
На почтеннейшее письмо Ваше от 21 июля, имею часть с удовольствием отозваться: 
До вступления моего кошевым запорожского войска в Турции были кошевыми, с 1815 

года, как мне известно: 1-й Иван Таран, 2-й Василий Смык, 3-й Никифор Белюга, 4-й 
Семен Мороз, 5-й Игнат Стеблиивский, 6-й Михайло Губа, 7-й Андрей Стрельцов и 8-й 
Василий Чернега, и сей последний и здал мне правление Кошевого. 

При переходе моем в Россию 1828 года были при мне: эсаулом Василий Туминевич, 
писарем Степан Коханенко, а атаманы куренные: платниривського Григорий Смирный (что 
ныне эсаул), пашкивского Трофим Балан, чистякивського Василий Федоренко, 
каленивського Мойсей Католик (что ныне зауряд-эсаул), череливського Антон Чернега, 
произведенный в турецкую кампанию сотником, дидькивського Василий Бурый, 
незамаивського Иван Чуприна, сергиивського Иван Дубина, криливського Иван Таран, 

 
* Слова, виділені курсивом, ще раз написані над рядком більш розбірливо.  
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щербинивського Павло Орел, полтавського Иван Оберемок, минського Илья Бардашенко, 
величкивського Степан Чумак, иванивського Андрей Стрельцов, бывший кошевым, 
ведмедивського Петр Зайка [Заика - ?], пластунивського Григорий Чернега, выше-
стеблиивського Антон Бартовський, куриневського Иван Калокай, донского Иван 
Кожухов, брюховецького Григорий Таран, титоривського Яким Середа, шкуринського 
Никифор Чалый и корсунського Петро Рудый, а остальных куриней атаманов не 
припомню, списка же им не велось. Войсковых старшин не было, а полковники наряжа-
лись при сходке всех отаманов кошевым; при надобности, для посылки на следствие или 
другие дела, давался ему от кошевого приказ и вместе поручался вице-пирнач, и этим 
утверждался на время полковником, возвратившись же с командировки таковой 
наряженный полковник отдает кошевому обратно приказ и вице-пирнач, поступает на свое 
место куренного отамана, и таким образом при всякой надобности назначался полковник 
из расторопных отаманов куреней, а постоянных полковников не было. 

У меня осталась печать запорожского войска, когда оно было под турецким вла-
дением, и я по желанию вашему, сняв с нее на сургуче образец, при сем Вам посылаю**.  

С истинным почтением и совершенной преданностью имею  
честь быть Вам, милостивый государь, покорнейшим слугой,  Осип Гладкий 

1841, сентября 23.  
Посад Петровский 
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