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ПЕРЕДМОВА

Формування державності і національної самосвідомості українського 
народу неможливе без створення якнайповнішого джерельного фундаменту. 
Саме вони, різнопланові джерела, що охоплюють писемну спадщину з 
найдавніших часів до сьогодення і фактично становлять історичну пам’ять 
народу, дають можливість реконструювати багатовіковий історичний процес 
в усій його повноті і достовірності і пізнавати динаміку зв’язків, традицій і 
тенденцій розвитку суспільства від минулого до сучасного і майбутнього. 
Адже народ, який не шанує свого минулого і втрачає свою історичну пам’ять, 
не може успішно будувати сучасне і майбутнє.

І сторія українського козацтва є невіддільною складовою частиною історії 
українського народу. Три століття активних історичних діянь українського 
козацтва - це велика і славна епоха в тисячолітній історії нашої країни. 
Героїчна і трагічна боротьба козацтва проти численних зовнішніх ворогів 
була водночас епохою національно-духовного і державницького утвердження 
українського народу, коли він зміг у нерівній боротьбі не лише відстояти 
свою свободу і незалежність, а й створити у середині 17ст. свою специфічну 
Українську козацьку республіку. Своїм демократичним способом життя з 
самобутніми народними традиціями, моральними й правовими нормами і 
принципами, з відповідними політичними та духовними інституціями та 
особливо своєю військовою доблестю і патріотичною самовідданістю 
Батьківщині, козацтво справляло певний позитивний вплив не лише на 
співвітчизників, а й на загальноєвропейський історичний розвиток.

Козацтво увійшло у свідомість українського народу як унікальне 
соціальне явище, як символ його прагнення до свободи, демократії і націо
нальної незалежності.

Справді на певному етапі історичного розвитку козацтво стало відбивати 
загальні тенденції й закономірності розвитку українців як окремої нації, 
перетворилося у їхнього своєрідного і найяскравішого репрезентанта. Через 
призму дій козацького стану фактично здійснювався господарський розвиток 
українських земель, їхня політична та етнокультурна еволюція. Однак це 
лише зовнішня і видима сторона цих процесів. На жаль, ще залишився далеко 
не розкритим механізм і внутрішня анатомія особливостей епохи козацтва 
як соціально-національного феномену на всіх етапах його історичного 
розвитку. Ця фундаментальна проблема ще чекає якнайглибшого всебічного 
вивчення. Тепер цілком ясно, що вирішення цього завдання неможливе без 
введення у науковий обіг максимально повного кола архівних джерел, 
насамперед корпусних видань з історії козацтва, які б охоплювали різні 
сторони їхнього життя й діяльності і говорили б мовою наших предків-
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безпосередніх свідків тііх далеких часів, а не інтерпретували події в угоду  
політичній кон’юнктурі імперського мислення часів царизму та радянсь
кого тоталітаризму.

Видання «Архіву Коша Нової Запорозької Січі», сподіваємося, знач
ною мірою заповнить існуючу прогалину у тематиці наукових досліджень 
і дозволить глибше познайомитися широкому загалові громадськості України 
з одним із важливих етапів розвитку Запорозької Січі -  періодом так званої 
Нової Січі (1734-1775рр.).

Поява наприкінці 15ст. у південних степах вільного населення була да
леко не випадковою і викликана логікою попереднього історичного розвитку 
українського етносу. Причини, які зумовили це явище, мали комплексний 
характер. До них належали економічні, політичні, військово-стратегічні й 
соціальні чинники. З часом цей район перетворився на місце, де зосеред
жувалися представники різних категорій населення, - часто з неоднаковими 
інтересами, далеко не однозначною мотивацією своїх дій і вчинків та 
початковим поштовхом, що змусив їх залишити обжиті місця й вирушити у 
повні небезпеки, але вільні степові райони. Історичні реалії, що спричинили 
появу козацтва, не завжди вкладаються у звичайні обгрунтування і пере
конання, висловлені в існуючії! літературі.

Процес історичної еволюції українського козацтва був тривалим і 
складним. Безпечно, правий М.С.Грушевський, коли говорить, що лише 
на рубежі 16-17ст. українське козацтво переросло в окрему станову групу 
із своїми особливими інтересами, економічними й суспільними прерога
тивами. Справді, міжкозаком-уходником, степовим воїном-добувачем 15 -  
першої половини 16ст. і козаком -  борцем фактично за всенародні інтереси 
кінця 16- початку 17ст. і не лише в суто патріотично-політичному відношенні, 
а і в плані соціальному, суттєва різниця. На перший погляд віщається, нібито 
мало що могло змінитися у психології, системі ціннісних орієнтирів і 
політичному мисленні козаків за порівняно невеликий проміжок часу. У 
контексті феодальної доби, для якої характерний надзвичайний консерва
тизм, це був справді період незначний. Адже відомо, як повільно й болісно 
розвивалося середньовічне селянство, але це лише на перший погляд. 
Суспільні реалії були такими, що козацтво змогло пройти період свого 
зародження, становлення і розвитку значно швидшими темпами, ніж інші 
стани тогочасного суспільства. На це були свої причини.

Практично вже з самого початку козацтво формувалося як категорія 
людей, що виходила за вузькі рамки феодальної становості (хоч і розви
валося в межах існуючого ладу). Козак-воїн існував поряд з козаком- 
землеробом, військовий елемент природно вживався в елемент землероб
ський і доповнював його. Козак-землероб, як і уходники-мисливці, рибалки, 
скотарі та інші були вільними виробниками і своє господарство вели 
самостійно. Джерела свідчать, що вже з 16-17ст. козацькі господарства нес
ли в собі значні потенційні можливості, у яких добре помітні риси майбут
нього капіталістичного способу виробництва. Про це свідчить характер 
виробничих відносин, що склалися в зимівниках, застосування в них най
маної праці, широкий товарний характер козацьких господарств тощо.

Іншим важливим фактором, що забезпечив українському козацтву 
швидку й відносно безболісну еволюцію, було те, що воно розвивалося на 
широкій соціальній базі, яка постійно оновлювалася й динамічно змі
нювалася. До козацтва, зокрема запорозького, приходили тисячі пред
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ставників різних категорій населення українських земель -  бояр, шляхти, 
міщан і, насамперед, селянства, до того ж, крім українців, і людей інших 
народностей. Тому їх специфічний уклад життя, пов’язаний з постійним 
переміщенням і контактами з жителями міст і сіл не лише України, а й зару
біжних держав, ламав у колишнього залежного селянина традиційні 
стереотипи, формував у нього якісно нове світобачення, що базувалося не 
лише на суспільній практиці окремого села або регіону, а й на прикладах 
всеукраїнського і навіть європейського масштабу. Особа, яка деякий час 
перебувала у козацькому середовищі, залишала його не звичайним дріб
ним шляхтичем або селянином, а людиною, збагаченою життєвим досві
дом, якісно нового рівня, який багато в чому вже не відповідав канонам і 
нормам середньовічного суспільства.

Обставини життя козаків з самого початку штовхали їх на шлях орга
нізації, хоч спочатку ще неміцної. Незалежно від того, займалися козаки 
відхідництвом чи вели боротьбу з татарами, -  все це вимагало від них 
створення добре організованого та об’єднаного спільними завданнями 
первинного осередку, здатного саморозвиватися і вдосконалюватися. 
Таким осередком спершу і став загін-ватага, очолюваний иайвпливові- 
шою та найавторитетнішою особою -  отаманом. З часом процес розвитку 
козацтва як окремого стану зумовив появу організації якісно вищого ха
рактеру -  Запорозької Січі (50-і рр. 16 ст.). На відміну від своїх сучасників -  
представників українських князівських родин і шляхти, що пройшли вже 
значний шлях у своєму розвитку, козаки належали до молодих суспільних 
станів з великими потенційними можливостями. У конкретно-історичних 
умовах середини 16-17 століть саме вони перейняли естафету державної 
традиції, яка перервалася після сходження з політичної арени Галицько- 
Волинського і Київського князівств (друга половина 15ст.). Феномен цьо
го явища полягав у тому, що вперше у державнотворчу функцію безпосе
редньо включалися широкі верстви народу. Утворення Запорозької Січі, 
яка була дітищем козацтва, означало, що етнічна українська державність 
збагатилася історичними формами, які далеко не адекватно відображали 
базисну основу тогочасного суспільства.

Безперечно, можна дискутувати навколо загальнотеоретичних питань 
історії держави і права та їхнього співвідношення із специфікою дер- 
жавотворчості часів Запорозької Січі. Але наявні джерела переконливо 
доводять, що в силу історичних обставин Запорозька Січ перетворилася на 
життєздатний політичний організм, який фактично виконував функції 
Української держави. Щоправда, ця нова якість у розвиткові козацтва 
проявилася не відразу. Потрібний був певний час, щоб запорожці усвідоми
ли своє значення у політичному процесі на українських землях. Виняток 
становила тільки така важлива функція, як захист кордонів України від 
руйнівних турецько-татарських вторгнень. По-суті, ще задовго до утворення 
Січі козаки виступили тією військовою силою, що була здатна стримати 
агресивні устремлення турецько-татарських орд щодо українських земель.

Вже протягом попереднього періоду свого існування (ще за часів 
Хортицької, Базавлуцької, Томаківської, Микитинської, Чортомлицької, 
Олешківської та Кам’янської Січей), українське козацтво виробило 
своєрідний внутрішній суспільний устрій, який, засвоївши попередні 
громадські традиції і збагатившись новими елементами, мав специфічний 
вигляд на фоні європейських державних структур. Однією із найважливі
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ших його функціональних складових частин став Кіш Війська Запорозького. 
Дослідники, як правило, відзначають двояке значення цього терміна -  «Кіш » 
як місцезнаходження козацького табору і «Кіш»як орган управління Військом 
Запорозьким*. Так, авторитетний дослідник історії українського козацтва 
Д.І.Яворницький писав: «Слова «січ» і «кіш» вживалися запорозькими 
козаками то як синоніми, то з цілковитим розрізненням одного від іншого: 
під словом «січ» звичайно розуміли постійну столицю, постійне ядро козаків, 
постійний центр усього козацтва, до того ж у себе, вдома; а під словом «кіш » 
найчастіше розуміли уряд, іноді воно мало значення тимчасового місця 
перебування козаків, військового табору . . .  Але найчастіше слова «кіш» і 
«січ» вживалися з однаковим значенням постійного місця перебування 
запорізьких козаків»1. Терміни «Січ» і «Кіш» ототожнював також 
М.С.Грушевський2. Щодо часу виникнення Коша думки істориків істотно 
не розходяться (М.С.Грушевський датує появу цього слова 80-ми рр. 16ст., 
Д.І.Яворницький -  початком 17ст.). Отже, виникнувши майже одночасно, 
терміни «Січ» і «Кіш» стояли поряд протягом багатьох десятиліть існування 
Війська Запорозького. Вони стали невіддільними один від одного, 
характеризуючи особливості українського козацтва.

Звичайно, Військо Запорозьке і його орган управління -  Кіш пройшли 
певний еволюційний шлях у своєму розвитку. Зростала кількість козаків, 
урізноманітнювалися функції Коша, розширювалася і збагачувалася сфера 
його діяльності. Вона увібрала у себе також кращі традиції, вироблені 
реєстровим козацтвом. Так реєстр поч. 17ст. фіксує такі категорії козацької 
старшини -  «гетьман», «обозний», «писар», «полковники» (чотири), 
«осавули» (вісім), «сотники» (двадцять), «десятники» (сто п’ятдесят два). 
Крім того, в ньому зазначені також «прапорщики», «сурмачі», «ба
рабанщики», «трубачі» (16), «пушкарі» (12), «погонщики» (20), «чорні 
пахолки» (1799)4. У роки, коли велися активні військові дії, кількість рядо
вих козаків різко зростала (наприклад, під час Хотинської війни 1621р. 
було 11 полків, кожний з яких налічував від 1600 до 4 тис. козаків)5. Без 
змін залишалося одне -  принципи виборності старшини і демократизму 
у вирішенні всіх внутрішніх питань життя Війська Запорозького. Цей ас
пект функціонування Запорозької Січі фіксують практично всі джерела як 
актового, так і наративного характеру. Ось як описує життя запорозької 
общини Якуб Собєський: «Найвища влада над військом належить геть
ману, який носить палицю як символ своєї гідності; обирається він не 
голосуванням, а загальними вигуками і підкиданням шапок; йому нале
жить право на життя та смерть кожного козака, поки він зберігає владу. 
Наступну ступінь у військовій ієрархії займають чотири осавули і намісник 
гетьмана, наказний гетьман. Потім йдуть обозні, командувачі артилерією 
й проводирі загонів, сотники й генеральний писар, який веде рахунок 
прибуткам й витратам та складає листи до короля і найшляхетнішого панст
ва, для чого радиться з ченцями грецької віри. У Трахтемирові, місті в

’Етимологію цього слова розкрито у працях А.О.Скальковського, Д.ІЯворниць- 
кого та М.С.Грушевського.

1 Яворницький Д. Історія запорізьких козаків. В 3-х т.-Львів, 1990.-Т.1.-С.59.
2Груиіевський А/. Історія України-Руси.-Т.7.-К.-Львів, 1909.-С.139.
АН.Б. К характеристике козаков первой половины XVIІв. // Киевская старина.-

1896. -  Кн.2. -  С.56-61.
5Жерела до історії України-Руси. -  Т.8. -  Львів, 1911.- С.250.
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Київському воєводстві, отриманому ними від уряду в нагороду за вірну 
службу, зберігаються у володінні гетьмана й осавулів козацькі привілеї, 
гармати, різні трофеї, які здобули вони від турків, військові спорядження і 
знамена, які милостиво надсилають їм польські королі на відзнаку найвищої 
влади в тих випадках, коли вони беруть участь у воєнних діях Речі 
Посполитої»1. Це не єдина згадка такого змісту. Про демократизм 
внутрісічового життя згадують у своїх працях також Гійом Левассер де 
Боплан, Еріх Лясота, численні інші, зокрема польські й турецькі, автори.

Республіканська форма правління, участь якнайширших кіл козацтва у 
вирішенні майже всіх господарських і суспільних питань сприяли 
життєстійкості Запорозької Січі як політичного організму. Проте водночас 
повільно, але неухильно визрівали внутрішні і зовнішні умови і фактори, що 
привели до її загибелі. Оточена ворожими силами (Річ Посполита, Кримське 
ханство й Оттоманська Порта, а пізніше царська Росія), Січ функціонувала 
в умовах постійної зовнішньої загрози. До того ж політичні суперечності та 
внутрістанові конфлікти в середовищі січової громади вели до її ослаблення, 
підривали стабільність на Січі. Водночас це підсилювало агресивні прагнення 
царизму, який давно виношував плани зруйнування «злого гнізда», як називав 
Січ Петро І і навіть знищення вільнолюбного «запорозького духу», до чого 
прагнула і нарешті здійснила Катерина II та її оточення.

Петровсько-катерининська політика царизму щодо українського 
козацтва, в основі якої лежали принципи «поділяй і володарюй», на жаль, 
приносила свої плоди царизмові. Йому вдавалося шляхом підкупів і 
лицемірного обдурювання роз’ єднувати сили козацької старшини, залучаючи 
на свій бік певну її частину, з допомогою якої поневолювалося козацтво, 
поступово відбирались у нього всі його автономні права і вольності, а потім 
і зовсім було ліквідовано козацьку республіку.

Проте, навіть у тих несприятливих умовах існування оригінальна 
діяльність українського козацтва на ниві державотворення мала багато 
позитивних повчальних уроків важливого історичного значення.

Які ж функції виконував Кіш на першому етапі існування Запорозької 
Січі (тобто, десь до середини 17ст.)? Наявні документи, а також наукові 
дослідження дають підстави стверджувати, що ця його діяльність була досить 
широкою. На українських землях не було практично жодної сфери життя, 
яка б залишалася поза увагою цього виконавчого органу Війська 
Запорозького. Він матеріально підтримував діяльність братств і навчальних 
закладів, фінансував просвітницьку діяльність православних церков і 
монастирів2. Військо Запорозьке поступово почало відмовлятися від 
локальних політичний акцій і зосереджувало свою увагу на вирішенні 
фундаментальних питань. Так, намітився союз між козацтвом і православним 
духовенством, яке після Берестейської церковної унії 1596р. почало зазнавати 
утисків і переслідувань з боку державної системи Речі Посполитої.

З початку 17ст. боротьба козаків за справедливе розв’язання релігій
ного питання (причому їхні симпатії незмінно залишалися на боці 
православної церкви) перетворилася на один із основних напрямів діяль

'Мемуары, относящиеся к истории Южной Руси. -  Вып.II. -  Киев, 1896. -  С.91.
2Див. Дзюба Е.Н. Просвещение на Украине и его роль в укреплении связей 

украинского народа с русским и белорусским. Вторая половина XV -  первая половина 
XVIIb.-K., 1987.
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ності Війська Запорозького. Козацькі депутати не раз втручалися у сеймову 
боротьбу між православними і католиками, вносили свої протести до місцевих 
і вищих органів Речі Посполитої1. Водночас, діяльність Коша Війська 
Запорозького не обмежувалася лише цією формою підтримки православних. 
У 1620р. Запорозька Січ в особі Петра Сагайдачного взяла якнайактивнішу 
участь у політичній акції загальноукраїнського значення -  відновленні 
діяльності православної ієрархії (єрусалимський патріарх Феофан висвятив 
митрополита і п’ятьох єпископів). Відтоді протягом десятиліть запорожці 
справою своєї совісті вважали боротьбу (сеймову і збройну) за визнання 
польським урядом прав православних. Це була принципова лінія Коша, якої 
він постійно дотримувався у переговорах з Варшавським двором. Зрозуміло, 
що зазначена сфера діяльності Запорозької Січі виходила далеко за межі 
боротьби представників різних конфесій. Її безпосередні та віддаленіші 
наслідки об’єктивно були спрямовані (прямо чи опосередковано) на 
збереження таких ознак українського етносу, як самобутність його мови, 
культури, звичаїв тощо.

Наприкінці 16-у 1-ій пол. 17ст. Запорозька Січ почала активно виступати 
на міжнародній арені. Кіш приймав представників різних держав -  Австрії, 
Швеції, Трансільванії, Польші, Росії, Туреччини, Кримського ханства та 
інших. Вів переговори з іноземними дипломатами, підтримував, коли йому 
було вигідно, окремі держави або їхні коаліції. Військова сила запорожців і 
самобутня тактика ведення бою були добре відомі за межами України. Слід 
підкреслити, що козаки істотно збагатили арсенал засобів військового 
мистецтва2. Участь окремих загонів і навіть козацького війська у воєнних 
кампаніях (як, наприклад, у Хотинській війні 1621р.) іноді не тільки 
вирішувала долю тієї чи іншої битви, але й справляла помітний вплив на 
тогочасне міжнародне становище. Все це були складові частини нових підходів 
і процесів республікансько-демократичних форм державотворення в 
козацькій республіці. Проте провідну роль в цьому безперечно відігравали 
патріотичні почуття. І не випадковим було те, що хоч крім запорозького 
існувало ще донське й уральське козацтво, проте яскраво виявлені 
державотворчі функції були властиві самеукраїнському козацтву, яке вважало 
себе правонаступником і продовжувачем державної справи Київської Русі 
та Галицько-Волинського князівства.

Запорозька Січ в особі свого керівного органу -  Коша з самого початку 
проводила політику, яка об’єктивно вела до встановлення на всій території 
України відносин нового типу. Найрельєфніше ця політика виявлялася в 
роки збройної боротьби, яка особливо загострювала соціальні, релігійні та 
національні суперечності, генерувала в середовищі козацтва нові ідеї. Вже 
перші великі повстання кінця 16ст. засвідчили, що серед козаків з'явилися 
настрої, основний зміст яких фокусувався на думці про запровадження на 
визволених з-під польської влади територіях «козацьких порядків»3. Про

'ЖуковичП. Борьба против упни на современных ей литовско-польских сеймах 
(1595-1600). -  СПб., 1897; Жукович П. Сеймовая борьба православного западно
украинского дворянства с церковной унией. -  СПб., 1903-1908. -  Вып. 1-6.

^Докладніше див. Лпанопич О.М.. Збройні сили України першої половини 
XVIIIct. -  K., 1969.

*Грабовецький В.В., Гавриленко В. О. Невідомий універсал й найдавніша козацька 
печатка гетьмана Григорія Лободи з 1595р. // Середні віки на Україні. -  K.. 1971- 
Вип.І.- С.205.
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радикальність і водночас конструктивність гасел та дій повсталих свідчить 
ряд інших документів. За словами черкаського і канівського старости
О.Вишневецького, козаки прагнули «перевернути до кінця все пограниччя 
і нас (шляхту -  Авт.) усіх знищити»1. В 1613р. спеціальною сеймовою 
постановою було визнано, що «ці люди (козаки -Авт .) не визнають нашої 
влади і самовільно вийшли з-під юрисдикції своїх панів, побравши собі 
своїх старших і суддів, і не хочуть підкорятися ніяким судам, крім своїх 
отаманських .. . »2. У 1616р. польський сейм знову констатував той факт, 
що козаки не визнають « . . .  ні магістратів у містах, ні старост, ні гетьма
нів \  вони самі встановлюють собі право, самі обирають урядників і 
керівників . . .  У великій Речі Посполитій утворилась інша республіка»3. 
Фактичний матеріал свідчить, що це не було перебільшенням польських 
урядових осіб і представників органів влади. Покозачення селян і консти
туювання нових органів влади, в основі яких лежали козацькі принципи, 
уже на початку 17ст. в окремих південних і порубіжних воєводствах наб
рали настільки масового характеру і вилилися в такі широкомасштабні 
процеси, що це стало предметом гострих політичних дискусій на засідан
нях провінційних і Варшавського сеймів.

Рубежем на шляху еволюції Запорозької Січі та її органів влади стали 
події Визвольної війни середини 17ст. Саме в цей період творилася нова 
держава з оригінальними демократичними формами правління, органами 
законодавчої та виконавчої влади, які мали яскраво виражені національні 
риси. Конституювання всіх органів управління, виникнення яких 
здійснювалося ще у попередній період, відбулося протягом кількох років, у 
ході безперервних військових дій і наростання загрозиз боку ворожих Україні 
сил. І все ж козацька республіка вижила. Життєздатність і великі потенційні 
можливості нової держави визначались насамперед тим, що вона творилася 
в надрах народу і самим народом, який на чолі з такими проводирями, як 
Богдан Хмельницький, творчо використовував традиції державотворення 
Княжої доби і Запорозької Січі4.

Визвольна війна внесла також докорінні зміни у політичний статус 
Запорожжя. Адже центр державного життя перемістився у Гетьманщину, в 
столицях якої -  Чигирині, Батурині, Глухові, творилася велика політика, 
розбудовувалася держава, велися переговорн-а-дредставниками іноземних 
держав. Проте намагання Коша Війська Запорозького і далі відігравали 
провідну роль у політичних справах України, наштовхувалися на протидію 
українських гетьманів. Так було вже за Богдана Хмельницького і залиша
лося в часи його наступників.

Однозначно оцінити політику Коша Війська Запорозького другої 
половини 17ст. на Україні не можна. З одного боку, Запорожжя залишалося 
форпостом боротьби України проти Кримського ханства, центром притя
гання і пристанищем усіх невдоволених існуючими суспільно-політичними 
порядками. З іншого, мали місце випадки, коли Кіш діяв так, що фактично 
суперечив державотворчії! політиці українських гетьманів і йшов з ними на

‘Listy Stanisława Żółkiewskiego. -  Kraków, 1868. -  S. 27.
2Volumina Legiim.- Petersbourg, 1859. -  T.3.- S.107.
'Йдеться про офіційну польську владу та коронних гетьманів Речі Посполитої.
3Ibid.,S.lll.
4Див.: Кріиі'якевич /. Студії над державою Богдана Хмельницького. // Записки 

Наукового товариства ім.Шевченка. -  Львів, 1931. -  Т. 151. -  С. 144.
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конфронтацію, наслідки якої були згубними для молодоїУкраїнської держави 
(це стосується, зокрема, стосунків Запорожжя і Петра Дорошенка). 
Відігравала тут негативну роль і політика троянського коня царизму, який, 
не гребував ніякими методами, щоб роз’єднати й ослабити сили запорожців, 
знаходячи, на жаль, у керівних колах козацтва окремих запроданців. 
Справжнім же патріотам- мужнім гетьманам і кошовим отаманам, як і 
окремим довірливим представникам старшини, нерідко важко було збагнути 
всі тонкощі дипломатичної гри та підступні дії царизму й інших ворогів. 
Будучи хоробрими воїнами, вони перемагали ворога у відкритому бою, але 
інколи втрачали орієнтири під час мирних переговорів з досвідченими й 
хитрими московськими, польськими й кримськими дипломатами. Останні 
цим постійно користувалися в ім’я своїх цілей -  ослаблення і знищення 
козацької держави.

Проте, незважаючи на ці обставини, Запорозька Січ залишалася 
важливим фактором державотворення і громадського життя українських 
земель 2-ої пол. 17-поч. 18ст. Так тривало до 1709р., коли Петро І вирішив 
покінчити з існуванням старої Запорозької Січі, скориставшись ситуацією, 
пов’язаною з діями лівобережного гетьмана Івана Мазепи, який, прагнучи 
досягти незалежності України від Москви, пішов на тимчасовий союз з 
шведським королем Карлом XII. За його наказом у березні 1709р. росій
ські війська під командуванням полковника П.Яковлєва зруйнували 
Чортомлицьку Запорозьку Січ, її укріплення. Зазнали жорстоких репресій 
всі запорожці, що залишалися в територіальних межах своїх Вольностей. Це 
був перший відкритий тяжкий удар по козацькій державі.

Впродовж 1711-1734рр. Кіш змушений був перебувати в Олешках 
(пониззя Дніпра) на території, що належала тоді Кримському ханству 
(Олешківська Січ). Цей період історії запорозьких козаків слабо висвітлений 
в історіографії. Обмеженість джерельної бази (значна частина документів 
Січі цього періоду зберігається в архівах Туреччини та інших країн), та до 
того ж накладене імперськими силами царизму і радянського тоталітариз
му табу навіть на документи, що зберігаються в наших архівах, не давали 
можливості дослідникам правильно й всебічно розкрити історію Коша як 
виконавчого органу влади запорожців. Це стосується й тих часів, коли значна 
частина козаків, повернувшись у березні 1734р. на р.Підпільну -  неподалік 
попередніх укріплень, заснувала так звану Нову Січ, яка знаменувала в 
діяльності Запорозького козацтва новий і останній період його існування.

Що ж собою уявляла Нова Запорозька Січ? З точки зору процесів 
державотворення Нова Січ фактично продовжувала справу своїх попе
редників. Документи не фіксують будь-яких суттєвих змін у системі управ
ління Нової Запорозької Січі. Як і раніше, законодавчі функції належали 
загальновійськовій раді, у якій могли брати участь усі козаки. Кіш Війська 
Запорозького залишався центральним органом розпорядчо-виконавчої 
влади і займався вирішенням поточних питань. Ускладнилася лише система 
нижчої ланки адміністративно-політичного управління. Поділ Запорожжя 
на палаики (тобто, своєрідні адміністративно-територіальні області, яких 
існувало спочатку вісім -  Кодацька, Бугогардівська, Інгульська (Перевізь- 
ка), Протовчанська, Орільська, Самарська, Кальміуськата Прогноївська, 
а потім і дев’ята -  Барвінська Стінка, обумовив появу додаткових посадо
вих осіб в адміністрації краю. У цілому, згідно з підрахунками Д.І.Явор- 
ницького, до штату адміністрації Війська Запорозького входило від 49 до
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149 чоловік1. Вищі іцабелі влади займали кошовий отаман, військовий судця, 
осавул, військовий писар і курінні отамани. Далі йшли військові служителі 
-  підписарій, булавничий, хорунжий, бунчужний, підосавулій, довбиш, 
підцовбиш, пушкар, кантаржій і канцеляристи, а також похідні й паланкові 
начальники -  полковник, писар, осавул, підписарій, підосавулій2. Основна 
маса козаків входила до куренів, яких налічувалося 383.

Керівні розпорядно-виконавчі функції здійснював уряд на чолі з 
кошовим отаманом. Вищі управлінські обов’язки в ньому, як зазначалося, 
виконували, крім отамана, ще суддя, писар і осавул. До функцій кошового 
отамана належало вирішення військово-адміністративних і більшості 
господарських питань, поділ військових трофеїв, жалування, вирішення 
поточних справ, зв’язаних з прийомом до козацького товариства нових осіб, 
підтримання стосунків з представниками влади сусідніх держав та укра
їнськими гетьманами.

Друга за рангом у кошовій ієрархії особа -  військовий суддя -  вико
нувала специфічні функції, пов’язані із реалізацією на практиці діючих норм 
звичаєвого права. Він судив і милував, займався розглядом карних і цивіль
них справ (щоправда, остаточне рішення з найважливіших справ належало 
кошовому атаманові, а у виняткових випадках -  військовії! раді). У разі 
необхідності суддя заміняв кошового отамана і розпоряджався казною. 
Атрибутом суддівської влади була срібна печатка, якою засвідчували рі
шення ради. Щодо військового писаря, то він відав канцелярією Коша Запо
розького, займався фінансовими справами. Вплив військового писаря на 
формування політичної лінії Коша з того чи іншого питання був надзви
чайно великим. По суті, він зосереджував у своїх руках невидимі важелі 
влади, які міг привести у дію на користь (чи, навпаки, шкоду) окремих осіб 
або політичних сил.

Широке коло питань господарського, адміністративного і військового 
характеру вирішував осавул. У його обов’язки входило слідкувати за 
виконанням рішень ради та отамана, забезпечувати порядок, займатися 
заготівлею провіанту, брати участь у вирішенні межових та прикордонних 
конфліктів, супроводжувати гостей Війська Запорозького і дипломатичних 
представників тощо.

Всі посади кошової старшини були виборними і оплачувалися з казни 
Війська Запорозького.

Безперечно, коло осіб, які справляли відповідний вплив на формування 
принципів політики Коша, не обмежувалося лише згаданими представни
ками вищої запорозької адміністрації. Дослідники відзначають, що поміт
не місце серед середньої ланки старшини займали курінні отамани. Адже 
вони практично вирішували всі основні питання, що стосувалися життя і 
побуту козаків певного куреня. «Улюблених курінних отаманів, -  пише 
Д.І.Яворницький, -  запорозькі козаки часом слухали більше, ніж кошо
вого чи суддю, тому кошовий отаман у важких і небезпечних питаннях чи 
випадках часто діяв на все військо через курінних отаманів. Отже, курінні 
отамани були наче посередниками між значною старшиною і простим 
товариством, а часом і знаряддям у руках кошового, особливо в тих випад

'Яворніщький Д. Історія запорізьких козаків. Львів, 1990, -  Т.І. -  С.138.
2Там само.
3Скальковскиїї А . История Новон Сени или последнего Коша Запорожского. -Одесса, 

1885,- Ч.І. -С .50.
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ках, коли якась справа вимагала негайного рішення усього війська, а військо 
або ухилялося від швидкої відповіді, або й зовсім не погоджувалося на його 
пропозицію. Сповна віддаючи данину поваги курінним отаманам, запорозькі 
козаки навряд чи вважали посаду курінного необхідною умовою для отри
мання посади кошового ...»*. І, звичайно, Кіш широко використовував 
багатий життєвий та політичний досвід колишніх військових старшин -  
полковників, «стариків», «батьків», «сивовусих дідів» і т.д. Особливо він 
був корисним під час підготовки рішень з принципових питань (наприклад, 
характер відносин з іншими державами, проблеми війни і миру тощо).

Інші посадові особи -  військові служителі, а також громадські отамани, 
займали найнижчі щабелі у січових органах влади. Вони, як правило, не 
мали великого впливу на зміст ухвал Коша Війська Запорозького.

Безперечно, що центральною установою державного управління Коша 
Війська Запорозького була Військова канцелярія з досить розвинутим 
діловодством, яким керував військовий писар. Офіційне внутрішнє 
листування Коша з курінними отаманами, військовою і паланковою 
старшиною охоплює практично різні сфери господарської діяльності, 
соціально-правової структури, а також культури, побуту га адміністратив
ної структур, всі сфери суспільного життя. Не менш значну частину січового 
діловодства становить зовнішнє листування Коша з урядовими установами 
і окремими приватними особами з приводу міжнародних зв’язків і стосун
ків. Це насамперед листування Коша з Колегією іноземних справ, Сенатом, 
російським імператорським двором та окремими державними особами і 
установами Росії, а також з польськими старостами, губернаторами та ін
шими представниками влади Речі Посполитої на Правобережній Україні, 
яку ще за Андрусівською угодою 1667р. і «Вічним» миром 1686р. Росія від
дала під владу Польщі.

З кримськими ханами і каймаканами, султанами ногайських орд, 
очаківським пашею листування мало дипломатичний характер у справах 
прикордонних і торговельних, а також у справах взаємних претензій, 
пов’язаних зокрема з користуванням перевозами, визначенням місць добу
вання солі, захопленням територій, худоби, майна тощо.

Такий вигляд мала загальна структура органів управління Запорозької 
Січі у останній період її існування. Незважаючи на певну зовнішню просто
ту, вона довела свою життєздатність не лише в ухваленні рішень, але й у їх 
виконанні. На жаль, дальший розвиток Запорозької Січі був насильно 
перерваний російським царизмом у 1775р.

На сторінках популярних видань часто зустрічаються слова: «Числа не 
знаєм, бо календаря не маєм, рік у книзі, а місяць у небі», які ніби-то вжива
ли запорожці у спілкуванні з незнайомими людьми. Однак глибше знайом
ство з внутрішнім устроєм та життям Коша Війська Запорозького свідчить 
про значну роботу, яку вели військовий писар і його помічники щодо 
впорядкування документальних матеріалів архіву, який зберігався на Січі. 
Історія розпорядилася так, що він ще за часів існування Запорожжя зазна
вав постійних і часто непоправних втрат.

У цьому зв’язку величезну інформативно-наукову функцію виконує 
Архів Коша Запорозької Січі, повне корпусне видання документів якого, 
саме тих, що збереглися, готується до друку. Вони охоплюють собою пе

1 Яворницький Д. Історія запорізьких козаків -  Львів, 1990.- Т.І. -  С. 145.
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ріод існування Нової Січі (за винятком ряду документів, датованих більш 
раннім періодом -  1713-1716рр.). У межах цих хронологічних рамок доку
ментальний матеріал, вміщений на сторінках видання, відображає 
якнайширшу палітру життя та діяльності запорозького суспільства сере
дини та другої половини 18ст.

Введення цих документів у науковий обіг значно збагатить наші уяв
лення про всі сторони життя та діяльності запорозького козацтва в остан
ній період його існування і особливо таких пов’язаних з ним масштабних 
явищ того часу, як народно-визвольний рух -  Гайдамаччина. Принагідно 
зазначимо, що в останні часи існування Запорожжя помітно посилилась 
соціальна напруженість і серед січового товариства (виступ 7 грудня 1768р., 
«бунт» в Корсунському курені 1769р. та ін.). Разом з тим, ознайомлення з 
документами Архіву Коша Війська Запорозького значною мірою скориго- 
вує попередні думки істориків, які фокусувалися в основному на соціальних 
та політичних чинниках запорозько-польських взаємин. Архівні матеріали 
свідчать, що між запорозьким зимівником і фільварком польского магната 
існували тісні економічні зв’язки. Обмін продукцією здійснювався на серйоз
ній діловій основі та гарантувався відповідними взаємними торговими 
зобов’язаннями.

Звичайно, в тій чи іншій мірі все політичне життя краю того часу і коло 
питань, які розглядав Кіш, переломлювалося значною мірою через призму 
запорозько-російських взаємин. Навряд чи доцільно доводити, що воші були 
рівноправними і взаємовигідними. Йшов активний процес наступу 
російського царизму на запорозькі вольності, як і автономію України в ці
лому. Документальний матеріал, який зберігається в Архіві Коша Війська 
Запорозького, переконливо свідчить про постійне втручання царсь-ких 
чиновників (в тому числі навіть середньої та нижчої ланки) у внутрішні 
справи Запорожжя. Численні ордери, інструкції, розпорядження, що 
надходили до Коша, регламентували якнайменші нюанси життя місцевої 
адміністрації й не допускали самостійності у проведенні власної політич
ної лінії.

Документи Коша Запорозької Січі беззаперечно доводять, що саме 
українські козаки освоювали і заселяли степи Південної та Південно-Східної 
України. Хоча вірно також і те, що як і в попередні роки формування Запорозь
кої Січі, так і в останнії! період її діяльності, як зазначав видатний знавець 
історії козацтва Д.І.Яворницький, «в Січі можна було зустріти всілякі 
народності, вихідців чи не з цілого світу -  українців, поляків, литовців, 
білорусів, великоросів, донців, болгар, волохів, чорногорців, турків, та
тар, євреїв, калмиків, німців, французів, італійців, іспанців, англійців. Але 
головний відсоток прибулих на Січ, -  підкреслював вчений, -  давала, 
звичайно, Україна»1. Інший аспект цього питання стосується постійних 
земельних суперечок Коша з представниками Нової Сербії і Новоросійської 
губернії. Йшлося не про звичайні сутички феодалів щодо власницьких прав 
на спірні суміжні землі. По-суті, відбувався цілеспрямований наступ царсь
кого уряду на одну із найважливіших прерогатив Запорозької Січі -  права 
вільного володіння землею й ведення на ній господарства фермерського типу. 
Невипадково царська адміністрація краю наполегливо обмежувала це право, 
а Кіш з неменшою настійністю боронив його.

1 Яворницький Д. Історія запорізьких козаків - Львів, 1990. -  Т.І. -  С.115.
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Фонд містить сотні документів, що розкривають структурні зміни в 
господарстві Запорожжя та економічну політику Коша. Вони дають підста
ви твердити, що теза про те, що ніби-то Запорозька Січ являла собою ор
ден , чиє матеріальне благополуччя основувалося лише на військових трофеях, 
не відповідає історичній дійсності. В межах вольностей інтенсивно розви
вались рибальство, бджільництво, солеваріння, ремесло і промисли. На фо
ні існуючих соціально-економічних відносин острівками вільного життя 
були козацькі зимівники. Документи фонду переконливо свідчать, що, 
незважаючи на вкрай несприятливі умови (головне -  постійна загроза 
військових вторгнень татар та інших загарбників), економічний потенціал 
Запорожжя зростав: збільшувалась кількість населення, визрівали нові 
потенційні можливості козацьких господарств фермерского типу. Козацтво 
почало нагромаджувати у своїх руках значні матеріальні багатства1. По- 
своєму це усвідомлювали і відповідно реагували правлячі кола російського 
царизму. У маніфесті Катерини II від 3 серпня 1773р. з явною стурбованістю 
зазначалось, що «заводячи власне хліборобство, вони (запорожці -  Лет.) 
розривали тим самим основу їхньої залежності від нашого престолу і, 
звичайно, задумали утворити з себе всередині батьківщини область, ціл
ком незалежну, із своїм власним несамовитим управлінням»2.

Зрозуміло, що це було лише заздалегідь упередженим обгрунтуванням 
того цілеспрямованого варварського акту російського царизму на знищення 
гетьманату і зруйнування Запорозької Січі, як форпосту української держав
ності, яке було здійснено у 1774-1775рр. Проте, зруйнувавши Запорозьку 
Січ, царизму не вдалось ні витравити з свідомості народу, ні викреслити з 
історії видатного епохального значення феномена Козацької республіки, 
яка залишила певний слід у середньовічній європейській історії.

Ще сучасники козацтва, зарубіжні вчені і мандрівники Евлія Челебі, 
Гійом де Боплан, Еріх Лясота, Ж.-Б.Шерер, Й.Х.Енгель та інші зуміли 
правильно оцінити запорозьке козацтво як своєрідний соціальний фено
мен, яке, за висловом Вольтера, був найдивовижнішим народом на землі3, 
який справляв свій вплив на всю тогочасну Європу не лише своєю військовою 
доблестю, а й своєрідним способом життя.

Відомий дослідник зарубіжних джерел про українське козацтво Дмит
ро Наливайко, на підставі вивчення тогочасних західноєвропейських 
історико-літературних пам’яток зробив ряд цікавих спостережень і вис
новків. По-перше, зацікавленість в Європі викликав як «своєрідний життєвий 
уклад Січі, незвичайні побут і звичаї запорожців », так і «державно-політичний 
устрій «козацької республіки» з усією його системою писаних і «неписаних 
законів, правових норм, звичаїв і моральних принципів, які мали також 
юридичну силу». По-друге, Запорозька Січ цікавила зарубіжних авторів і 
«як соціально-політичне утворення, як народження військової демокра
тії», у зв’язку з чим не випадковим було порівняння соціально-політичного 
устрою «козацької республіки» з устроєм уславлених республік античного 
світу -  Спарти, Кріту, давнього Риму тощо4.

По-третє, західні джерела тих часів, як зазначав автор, не лише

1 Полонська-Василепко Н. Запорожжя XVIII століття та його спадщина. - Мюнхен. 
1965. -С.186.

2Полное собрание законов Росснйской нмперии. -  СПб., 1830. -  Т.20. -№13354.
\Див. Наливайко Дмитро. Козацька Християнська Республіка. -  К., 1992. -  ( '.475.
4Там само. -  С.476.
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«об’єктивно відображають наступ царизму на автономію України, а й багато 
уваги приділяють боротьбі козацтва за збереження національної держав
ності»1. Варто при цьому підкреслити визнання зарубіжними авторами 
миролюбності характеру запорозьких козаків і вимушеності їх боротьби 
проти загарбників.

На противагу твердженням офіційної російської історіографії про 
запорожців як про «розбійників» і «гультяїв» тощо, Ж.-Б.Шерер у передмо
ві до своїх «Анналів Малоросії» правдиво писав: «Українські козаки були 
спокійним народом; на узурпації польської аристократії і кліру вони спершу 
відповіли поступками; пересвідчившись згодом, що ті думають лише про те, 
щоб їх придушити, вони, природно, взялися за шаблі, щоб скинути тяжке 
ярмо і вдовольнити свій нахил до незалежності. Так цей народ, багатий 
спогадами про славних предків, скинув ярмо неволі, і цього йому не можуть 
пробачити. На те, що зробили козаки ради самозахисту, дивилися, як на 
бунт»2.

Безперечно, що видання всього корпусу документів Коша Запорозької 
Січі, що стосуються останнього періоду її діяльності, матиме неоціниме зна
чення для наукового відновлення історичної правди славетної епохи нашої 
національної історії, епохи віковічної боротьби за утвердження національ
ної самосвідомості й української державності.

Поряд з виданням цього корпусу документів, який охоплює період Но
вої Січі, здійснюється збирання і підготовка до видання інших корпусних 
видань джерельної спадщини, що охоплюватиме весь історичний період 
виникнення і діяльності українського козацтва.

Запорозька Січ була тим перехрестям, де перетиналися історичні шляхи 
розвитку різних регіонів українських земель, де формувалося і зосеред
жувалося багато специфічних рис і особливостей, що в комплексі складали 
ту неповторну самобутність, яка становить специфічну душу нашого народу. 
Введення у широкий науковий обіг документів, створених у надрах цієї 
Козацької республіки, дасть нам ширші можливості проникнути у товщу 
століть, глибше зрозуміти, як жив і страждав, боровся і перемагав українсь
кий народ на шляхах до своєї волі та державної незалежності.

* * *

Архів Коша Запорозької Січі -  це унікальне, надзвичайно цінне історич
не джерело, справжня перлина української писемності 18 століття; в ньому 
всебічно і комплексно відобразився останній сорокарічний період існування 
запорозького козацтва. Документи охоплюють життя Запорожжя в усіх його 
проявах: господарську, соціально-правову діяльність, культуру, побут, 
міжнародні зв’язки, а також адміністратівні заходи Запорозького уряду.

Серед різних за змістом і видами документів архіву особливо цінні 
матеріали зі статистичними даними: численні переписи, реєстри, відомості, 
описи, списки. Такі документи, особливо описи майна старшини, козаків, 
посполитих відбивають економічний, соціальний і правовий стан різних 
верств запорозького населення. Вони містять дані про чисельність людності 
в січових куренях і селах, слободах, зимівниках, а також відомості про 
кількість дворів, хат, худоби, розмір земельних ділянок тощо.

'Там само. -  С.474.
2Наливайко Дмитро. Вказ. праця. -  С.387-388.
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Для дослідників статистичні документи разом з іншими матеріалами 
архіву (ордерами, рапортами, донесеннями, журналами ревізій тощо) є 
важливим джерелом для вивчення процесів зростання землеробства, роз
витку скотарства, торгівлі, промислів (мисливства, рибальства, бджіль
ництва, млинарства, рудництва, добування солі), а також удосконалення 
ремесел.

Останній період історії Запорожжя позначився помітним економічним 
піднесенням, що виявилося у збільшенні кількості зимівників, своєрідних 
господарств фермерського характеру, в яких не було кріпацтва і які базува
лися на власній і найманій праці. Документи свідчать, що запорожці зроби
ли вагомий внесок у заселення і освоєння земель та загалом в економічний 
розвиток Півдня України.

Показовим щодо цього було прагнення упорядкувати і регулювати 
систему земле- і лісокористування. На кожну вирубку лісу для зимівника 
або на продаж вимагався спеціальний дозвіл Коша Запорозької Січі. Жоден 
козак, який збирався заснувати власний хутір чи зимівник, не отримував від 
Коша дозволу на це, доки попередньо не підписував письмового зобов’язання 
зберігати і примножувати навколишній ліс. Не дозволялося рубати цін
ні породи дерев -  дуб, горіх, заборонялося запорожцям-зимівникам зни
щувати дрібну рибу і бити молоду дичину. У внутрішній політиці Коша 
впроваджувалися певні заходи щодо охорони природи.

Архівні матеріали розкривають високий рівень розвитку торгівлі 
Запорозької Січі: внутрішньої (про що свідчать реєстри і описи шинків, ба
зарних яток, лавок та ін.), та зовнішньої (копії купчих, торговельних угод, 
векселів та ін.) -  з Лівобережною і Правобережною Україною, російськими 
містами, з Кримським ханством і султанською Туреччиною. Тридиційним 
був торговельний шлях Стамбул -  Очаків -  Січ. Велику роль відігравало 
Запорожжя у транзитній торгівлі Росії.

Надзвичайно насичені історичною інформацією гак звані журнали 
подорожей, які велися під час об’їздів паланок кошовим отаманом, вій
ськовим писарем і військовим суддею разом з похідною канцелярією. Під 
час цих об’їздів вирішувалися на місці господарські, судові і адміністративні 
справи. їхній зміст і резолюції кошової старшини, а також подані козаками 
і селянами скарги записували до журналу подорожей.

Документи архіву Коша розкривають соціальне розшарування серед 
козацтва, а в зв’язку з цим загострення суперечностей між найбіднішими 
прошарками -  сіромою, голотою, паланковою, військовою і кошовою. 
Поглиблювалася майнова нерівність і серед селян Запорозької Січі. Серед 
військових посполитих -  підданих Запорозької Січі, відбувався розподіл на 
тяглих і піших. Піші не мали у своєму господарстві робочої худоби і саме 
з них виділився прошарок, який в архівних документах іменується «крапне 
нищетньїе».

З документів архіву дізнаємося про жителів запорозької столиці- власне 
міста-фортеці Січі, де розташовувався Кіш -  кошовий отаман, військовий 
писар, військовий суддя, а також військова та курінна старшина.

Особовий склад Війська Запорозького найчастіше фіксувався у різного 
роду реєстрах, списках, відомостях. Описи козаків за куренями’ цікаві не

’Термін «курінь »на Запорожжі мав два значення: будівля - житло і адміністратив
но-господарська військова структурна одиниця.
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тільки як статистичне джерело. На Запорожжі, куди прибували втікачі, 
зберігалися лише імена, але існував звичай давати прибулим нові прізвища, 
щоб поміщики не могли їхрозшукати. Такі документи, як протоколи допитів, 
свідчення, атестати дають можливість спостерігати процес заміни прізвищ. 
Запорожці, придумуючи прізвиська, виявляли неабиякий гумор і винахід
ливість. У прізвищах відбилися історія, демографія, етнографія, економіка, 
соціальні і національні відносини, побут і звичаї українського народу.

Дуже цінну інформацію про запорозькі персонали містять атестати, які 
видавалися Кошем старшині й значним товаришам куренів, засвідчуючи 
їхнє походження та службу: вступ до товариства Війська Запорозького, 
належність до певного куреня, виконання курінних обов’язків, участь у 
військових походах, розвідувальній і дипломатичній службі, тут же 
зафіксовані дані: про батьків, час і місце народження, подекуди про одру
ження. Одруженим козакам, а також тим, які з певних причин від’їжджали з 
Запорожжя, видавалися паспорти. Такі документи показують не безлику 
масу, натовп, а подають інформацію про козака з його індівідуальністю, 
особливостями долі.

Окремі справи Архіву Коша відображають наступ російської імпер
ської влади на автономні права Запорожжя, а також його демократичний 
внутрішній устрій, самоврядування, виборність урядових старшин, -  власне 
на залишки української державності, носієм якої залишалася Запорозька 
Січ. Документи висвітлюють свавілля начальників Новосіченського 
ретраншементу -  російського форпосту поблизу Січі. Відображають вони і 
процес захоплення запорозьких земель царським урядом, розміщення на 
Січі військових полків з іноземців, спорудження на запорозьких землях 
Дніпровської лінії і фортець з російськими гарнізонами.

В останній період існування Запорозької Січі велася боротьба за її 
територію і кордони, якою керував кошовий отаман Петро Калнишевський; 
історики назвали її «передсмертною земельною боротьбою Запорожжя». 
Калнишевський енергійно заселяв запорозькі землі вихідцями з інших регіонів 
України. Згідно з рішенням Військової ради і за розпорядженням Коша 
запорозькі команди вступали в сутички з окремими військовими російсь
кими командами, руйнували будівлі в поселеннях російських поміщиків, 
розганяли військові російські пости.

Водночас Запорозька Січ намагалася регулювати стосунки мирним 
шляхом, політичними методами. В архіві збереглися численні скарги і про
тести кошового уряду безпосередньо до імператриць Єлизавети Петрівни та 
Катерини II, до представників царської влади, зокрема до київського гене
рал-губернатора, російського військового командування. Для вирішення 
земельних проблем та інших січових справ посилали до імператорського 
двору спеціальні депутації-посольства, обираючи їхніх членів на військових 
радах з числа керівної і впливової старшини.

Запорозькі депутати добивалися також підпорядкування Січі Іноземній 
колегії, а не Сенатові та Київській губернській канцелярії. Серед матеріалів 
депутацій збереглися листи до царських вельмож і реєстри подарунків для 
них.

Окремі справи присвячено роботі комісії, створеної для опису запо
розьких земель і розмежування з Новою Сербією і Новослобідським полком, 
що були оселені на території Запорозької Січі.

Значна кількість документів розповідає про участь депутатів Запорозької
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Січі в роботі Законодавчої Комісіі для складання Нового уложення у 1767- 
1768рр. Серед документів є тексти наказів, в яких віддзеркалено прагнен
ня Запорожжя, списки уповноважених куренів, листування Коша з депута
тами.

Невелика кількість матеріалів зв’язана з короткочасним перебу
ванням запорожців під владою Кримського ханства після зруйнування 
1709 року за наказом Петра І Чортомлицької Січі. В межах тодішніх 
володінь Криму була створена Олешківська Січ. До цього періоду нале
жать ярлики ханів Каплан-Ґірея та Іскандер-Ґірея про грошові побори 
з запорожців, про заборону займатися добуванням солі на Козиному 
мисі тощо. Матеріали першої половини 30-х років 18ст. містять також 
листування Коша з представниками царського уряду про повернення 
запорожців до рідних місць.

Певну частину січового діловодства становить листування Коша з 
урядовими установами й окремими особами Росії, Криму, Польщі з приводу 
зовнішніх зв’язків і стосунків Січі. Зокрема,зкримськими ханами, султанами 
і каймаканами ногайських орд, турецьким пашею в Очакові щодо розв’язання 
взаємних претензій, що виникали при користуванні перевозами, визначен
ні місць добування солі, захопленні територій, худоби, майна тощо. Реєстри 
претензій, журнали засідань прикордонних запорозько-татарських комісій 
висвітлюють характер відносин Січі з її сусідами.

Кіш вів активне листування з польськими старостами, губернаторами 
та іншими представниками влади Речі Посполитої на Правобережнії! Украї
ні з приводу прикордонних сутичок. Ряд документів статистичного харак
теру подають списки запорозьких козаків -  жертв польсько-шляхетського 
терору на Правобережній Україні, наприклад, «Ведомость, сколько от про
шедшего 1733 года даже по настоящий 1748 год казаков Войсъка Запорож
ского Низового ляхи повешали, и что в них поотбирали, и как оных казаков 
звали и прозывали, и каких они куреней, с какими оными товарами ходи
ли, а другие за какими нуждами, и где оных повешано» (справа 5).

В архіві Коша Запорозької Січі відбилася активна участь запорозького 
козацтва в гайдамацькому русі на Правобережній Україні і в Коліївщнні- 
повстанні 1768 року, керівник якого -  Максим Залізняк був вихідцем із 
запорозької сіроми.

Значну частину архіву становлять так звані справи похідні. Рапорти і 
донесення, які надсилалися запорозькими командами, нерідко з поля бою, 
похідні журнали і реляції запорожців і їхніх команд відтворюють бойову 
діяльність Запорозького Війська, участь його у всіх кампаніях, най
важливіших вирішальних битвах російсько-турецьких воєн 1735-1739 та 
1768-1774 років. Добре знаючи територію, на якій відбувалися воєнні дії, 
запорожці виконували головні завдання в розвідці армії.

У зв’язку з тим, що в названий період султанська Т уреччина не допустила 
Росію до створення флоту на Чорному морі, захист від турецьких кораблів 
покладався повністю на запорозькі флотилії. Команда запорозького 
морського поста здійснювала розвідування і спостереження за сухопутними 
і морськими силами ворога, дислокованими в районі Очаків-Кінбурн, 
затримувала кораблі ворога, які намагалися ввійти в Дніпро і Буг, і не 
допускала висадки турецьких військових сил.

Докладно і з яскравими деталями архівні документи розповідають про 
знамениту Чорноморсько-Дунайську експедицію запорозького флоту, який
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у 1771-1772 роках двічі пройшов шлях з Дніпра у Дунай, що пролягав повз 
турецькі фортеці Очаків і Кінбурн, а також північно-східною частиною 
Чорного моря, де курсували турецькі військові кораблі. Козаки включа
лися у воєнні дії російської армії на Дунайському театрі війни. Попутно 
запорожці провели значні навігаційні роботи по вивченню малознайомих 
тоді чорноморських шляхів, склали свої перші лоції.

Протягом усієї війни запорозькі козаки несли розвідувальну, сторожо
ву, прикордонну службу, прикривали російську армію, що розташовувалася 
на зимових квартирах, та її комунікації, захищали кордони з боку Чорного 
моря і порубіжних річок, створюючи сторожові пости, проводили щоденні 
роз’їзди.

Документи архіву -  накази і ордери російських командувачів, їхнє 
листування про нагородження старшин і козаків золотими і срібними 
медалями та інше -  містять матеріал для вивчення своєрідного військового 
ладу Запорозької Січі, особливостей системи комплектування і мобілізації 
та забезпечення Запорозького Війська. Вони розкривають специфіку так
тики запорожців, їхні бойові порядки, принципи та характер організації 
ними розвідувальної та сторожової служби, в чому запорожці мали кіль- 
кавіковий досвід.

Ряд архівних справ мають інтрнгуючу назву -  «Секрети Коша Запо- 
рожского». В них висвітлюється дипломатична і розвідувальна служба 
Запорозької Січі, що мала велике значення дня Російської держави; про 
внутрішнє становище і зовнішню політику, зокрема про плани Туреччини, 
Кримського ханства та ногайских орд, про зосередження військових сил та 
ін. Кілька справ розповідають про діяльність запорозьких козаків серед 
ногайців за завданням царського уряду, яка сприяла переходові орд від 
Кримського ханства під російський протекторат у 1770р.

В Архіві Коша матеріалів, пов’язаних з культурою, яка на Запорозькій 
Січі мала багато своєрідного і оригінального, збереглося небагато. Кіш дбав 
і піклувався про створення освітних шкіл на Запорожжі. За відомостями 
документів архіву, 1754р. на Січі з ініціативи кошового отамана Якима 
Гнатовича було утворено школу. Проіснувала вона 15 років, до початку ро
сійсько-турецької війни 1768-1774рр. Керував школою товариш Кущівсь- 
кого куреня Андрій Іванович Крячок.

Кілька справ архіву пов’язані з церковним життям Запорожжя. У них 
висвітлюється становище, права та устрій запорозької церкви, а також 
будівництво запорозькою старшиною храмів на Запорожжі і поза його 
межами. Про благодійні традиції Запорожжя свідчать документи, в яких 
розповідається про приїзд на Січ ченців і священиків для збирання коштів та 
милостині для монастирів і церков України, Греції, Грузії та ін.

Одна з справ Архіву Коша вміщує документи про зруйнування і знищен
ня російськими війсками Запорозької Січі 1775 р. Документи розпові-дають 
також про дислокацію окупаційного корпусу генерала Текелі в паланках і в 
Січі після її зруйнування, про початок еміграції запорожців в Очаківський 
степ і за Дунай, а також про арешти кошового отамана Петра Калнишев- 
ського, військового писаря Івана Глоби і військового судді Павла 
Головатого, про суд над частиною старшини в Білівській та Олексіївській 
фортецях.

Доля Архіву Коша Запорозької Січі була дуже драматичною. Конфіско
ваний архів після зруйнування Січової фортеці опинився в розпорядженні
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коменданта Новосіченського ретраншементу. Частину архіву було ви
везено до Петербурга. З ліквідацією Новосіченського ретраншементу 
у 1777р. Архів Коша Запорозької Січі було перевезено до фортеці 
Св.Єлизавети, однак і цю фортецю було скасовано 1784р. і згодом кошо
вий архів опинився в Катеринославському повітовому суді. З часом чинов - 
ники забули про архів Коша і він псувався у підвалах суду. І лише завдяки 
рядовому канцеляристу Спичаку, який зрозумів неоціненне наукове 
значення запорозьких справ і зібрав їх, було врятовано документи для 
нашої історії та культури.

У 1839р. новоросійський генерал-губернатор М.С.Воронцов організу
вав комісію, що займалася розшуком і збиранням матеріалів для історич
ного архіву, створення якого планувалося в Одесі. Прийняти Січовий архів 
і зберігати до окремого розпорядження М.С.Воронцов наказав членові комісії 
чиновникові для особливих доручень А.О.Скальковському. Сталося так, 
що А.О.Скальковський протягом 60 років монопольно володів цим архі
вом, про який наукова громадкість уперше дізналася з його праць і опублі
кованих ним підбірок документів. Тільки незадовго до смерті у 1898р. 
А.О.Скальковський передав січові документи архіваріусові генерал- 
губернаторського управління (на той час уже скасованого) в Одесі
О.О.Міллеру, хоч і після цього архів Коша продовжував бути фактично 
закритим для дослідників (детальніше про історію архіву див. у передмові 
до «Опису Коша Нової Запорозької Січі». К. -  1994).

Після 1917р., з часу створення Єдиного державного архівного фонду, 
Архів Коша Запорозької Січі, ввійшовши до нього, зберігався в Одеському 
крайовому історичному архіві. У 1931р. його перевезли до Центрального 
архіву давніх актів у м.Харкові. В 1941р. Архів Коша Запорозької Січі було 
евакуйовано серед найцінніших архівних фондів, а 1945р. привезено до 
столиці України -  Києва, де документи включили до складу фондів Централь
ного державного історичного архіву УРСР.

Перші розвідки й публікації документів з Архіву Коша Запорозької Сі
чі, як уже про це йшлося, здійснив А.О.Скальковський. Чимало документів 
або витягів з них вміщено у його тритомній «Історії Нової Січі» (1-е вид. -  
1841, 2-е -  1846 і 3-є -  1885р.). Протягом 1882-1886рр. він опублікував у 
часописі «Кпевская старина »ряд статей: 1882рік-«ПилипОрликізапорожці» 
(№4); «До історії Запорожжя» (№7); «Порубіжні люб’язності» (№10); 
«Внутрішні розпорядки» (№12); 1884 -  «Єврейський полон у Січі Запорозь
кій» (№3); 1885 -  «Дунайці» (№11); 1886 -  «Як судили і порядкували запо
рожці» (№3); «Таємне листування Коша Запорозького (1734-1763)» (№12). 
Слід відзначити, що археографічна обробка документів А.О.Скальковсь- 
ким має вади, серед найбільших -  скорочення тексту без жодних застере
жень, редагування документів тощо. Як виняток, А.О.Скальковський 
дозволив Я.П.Новнцькому надрукувати 62 документи з Архіву Коша Запо
розької Січі1. Це видання відзначається високим рівнем археографічної 
підготовки.

У кін. 19 -  поч. 20ст. з’явилися публікації документів з історії Січі 18ст., 
що відкладалися в архівах інших установ, зокрема, Київської губернської 
канцелярії, Київського губернського правління тощо. Такі підбірки вихо-

1Новицъкий Я.П. Материалы для истории запорожских козаков // Летопись 
Екатеринославской ученой архивной комиссии. -  Екатеринослав, 1909-Вып. 5 -СМ - 98.
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дали окремими виданнями, а також у «Читаннях в історичному товаристві 
Нестора-літописця». їх підготував О.О.Андрієвський1.

Понад тисячу документів з історії Запорожжя опублікував Д.І.Явор- 
ницький2. Більшість з них виявлено у фонді Колегії іноземних справ, який 
зберігався у Московському архіві Міністерства іноземних справ.

Окремі документи, пов'язані з Запорозькою Січчю 18ст. опублікували 
в «Киевской старине» та в «Записках Наукового товариства імені Тараса 
Шевченка» О.Лазаревський3, П.Орловський4, П.Молчановський5 та
О.Левицький6.

За радянської доби, хоч Архів Коша Запорозької Січі почали інтен
сивно вивчати науковці, публікація його документів була мінімальною. 
Незначна кількість їх потрапила до збірок і видань наукових інституцій7. 
У післявоєнні роки кілька документів було опубліковано В.Голобуцьким 
у працях «Запорожское козачество» (K., 1957.) і «Запорізька Січ в останні 
часи свого існування. 1784-1775». (K., 1961).

Цікаві підбірки документів вміщено в періодичних виданнях, почина
ючи з кінця 80-х рр. 20ст. Зокрема, у відродженому часописі «Київська 
старовина» (1992, №3)8. «Архіви України» видрукували листи останнього 
кошового отамана Запорозької Січі Петра Калнишевського, документи 
про стосунки з Кримом і ін., що їх підготували Л. З.Гісцова і Л. Я.Дем- 
ченко9 (перелік публікацій документів включено до списку літератури, 
доданого до «Опису Архіву Коша Нової Запорозької Січі»),

1 Андриевский A.A. Материалы для истории южнорусского края XVIII столетня 
(1715-1778), извлеченные из старых дел Киевского губернского архива -  Одесса, 1886; 
Андриевский А.А.Ы  атериалы для истории Запорожья и тираничных отношении. -  Одесса, 
1893; Андриевский А. А . О ссорах между татарами и запорожцами //Чтения в историческом 
обществе Нестора Летописца. -  К., 1888. -  Кн.2. -  Отд.1. С.181-182; Андриевский A.A. 
Комиссия 1749г. для разбора взаимных претензий татар и запорожцев / / -Там же. -  К., 
1895. -  Кн.9. -  Отд.2. С.42-64.

2ЭварницкийД.И. Сборник материалов для истории запорожских козаков. -  СПб., 1889.
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ВІД УПОРЯДНИКІВ

Книга, що пропонується увазі читачеві, є першим томом багатотомного 
видання документів фонду Коша Нової Запорозької Січі, яке здійснюється 
Центральним державним історичним архівом України, м.Київ, (далі ЦДІАК) 
та Інститутом української археографії та джерелознавства ім. М.С.Грушев- 
ського Національної Академії Наук України.

Першу спробу видати Архів Коша Нової Запорозької Січі вчинено у 
20-х роках 20ст. Питання про це ставила Археографічна комісія ВУАН. 
Суперечка про те, який принцип має бути в основі видання -  хронологіч
ний чи тематичний, розгорнулася між М.С.Грушевським і М.Є.Слабчен- 
ком. Тоді ж видання Архіву Коша взяла на себе Археографічна комісія 
Центрального архівного управління УРСР. Вона планувала опублікувати 
найважливіші документи цього архіву в 8 томах. Як результат її діяльності 
маємо лише опис фонду1.

Вдруге видання документів Коша Запорозької Січі передбачалося 
«П’ятирічним планом науково-дослідної роботи державних архівів Укра
їнської РСР (1946-1950рр.)», К„ 1946.

Третя спроба видання документів припадає на 60-і рр. Виконуючи поста
нову Ради Міністрів УРСР від 18 вересня 1965р. про увічнення пам’ятних 
місць Запорозької Січі, працівники ЦДІА УРСР у м.Києві протягом 1966— 
1972рр. провели підготовчі роботи до видання Архіву Коша: виявлено ра
ніше опубліковані документи, а також архівні -  у сховищах Москви і 
Ленінграда, складено хронологічний покажчик до ф.229, Коша Нової За
порозької Січі, взято на облік документи Коша, що відклалися в інших фондах 
ЦДІА УРСР у м.Києві. На жаль, роботу тоді на цьому довелося згорнути, 
оскільки, як і в попередній період, розробка суто української тематики не 
відповідала інтересам радянської історіографії.

Нарешті, остання спроба, започаткована в 1991р., дає результати. Ви
світлення національної історії незалежної України стало завданням 
надзвичайної ваги.

Доля розпорядилася так, що повного архіву Запорозької Січі ми не ма
ємо. Як зазначалося вище, документи Січі (Січей) в силу історичних обставин 
у різний час було або знищено, або вивезено з України, а отже, розпоро
шено в багатьох архівосховищах не тільки України, а й сусідніх держав. 
Серед збережених документів чільне місце належить документам Коша Нової 
(Підпільненської) Запорозької Січі (1734-1775рр.). Цей комплекс архівіс
ти називають фондом, у ЦДІАК він облікований під №229, а в науковій

'Архів Запорозької Січі. Опис матеріалів. -  К., 1931р.; 2-е вид. -  К., 1994р.
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літературі він одержав назву «Архів Коша Нової Запорозької Січі», хоч 
зважаючи на кількість наявннх одиниць зберігання (386, в них діловодних 
понад 400 справ), це «сліди» фонду, архіву. Як свідчать номери на діловод
них обкладинках справ Коша, в окремі роки до «Військової архіви» Січі 
надходило близько 600 справ. Так, на обкладинці однієї з одиниць зберіган
ня за 1762р. проставлено №426, за 1769р.-№561, за 1771р.-№407, за 1772р.- 
№426, за 1773р.- №435, за 1774р.- №449. Отже, Військовий архів Коша Но
вої Запорозької Січі за 40 років її існування, включав, очевидно, близько 
15 тис. справ.

Архів Коша складався в результаті діяльності Військової канцелярії 
Війська Запорозького. Иш  був розпорядчим органом на Запорожжі, вико
навчі ж функції переважно належали Військовій канцелярії, хоч чіткого 
розподілу цих функцій між ними не було. Кореспонденція, як правило, 
адресувалася на ім’я кошового отамана або ж Коша. Але подекуди зустріча
ємо на документах написи «В Войсковою С'Ьчи Запорожской канцелярію», 
або з «З Войсковой Войска Запорозкого Низового канцелярій», «Войска 
Запорожского Низового Канцелярій войскових дел», «Войсковая запорож
ская канцелярія», тобто, до Канцелярії зверталися як до установи, що 
здійснювала військово-адміністративні, соціально-економічні й політичні 
завдання Запорозької Січі, Коша. Керував Військовою канцелярією 
військовий писар, найближчий помічник кошового отамана в справах 
адміністративного управління. Окремі документи, найважливіші, військо
вий писар готував сам, всі ж інші передавав старшому канцеляристові, який 
розподіляв їх для виконання між канцелярськими служителями. Роботу 
канцелярії забезпечував штат служителів, який безпосередньо підпорядко
вувався старшому канцеляристові. Кількість їх не була сталою. Офіційно до 
штату, з виплатою жалування, входило 7-8 канцеляристів. Але при канцеля
рії набувало досвіду вдвічі більше письменних осіб. Найчастіше це були 
колишні учні Січової школи, що існувала на Січі з 1754р. Канцеляристи і 
підписарі займалися підготовкою і переписуванням паперів, копіїсти і 
підписки вели книги вхідних і вихідних документів, знімали копії докумен
тів, перекладачі здійснювали письмові, а товмачі-усні переклади. Наявність 
на чернетках значної кількості правок свідчить, що документи проходили 
певні ступені слухання. Складніші й важливіші питання розглядалися військо
вою або старшинською радами, кошовим отаманом, менш важливі -  вій
ськовим писарем і причетними до рішення особами.

Вивчення документів Коша показує, що Військова канцелярія у 40-х ро
ках 18ст. в основному перейняла російську систему діловодства, яке базу
валося на генеральному регламенті 1720р. Яким було діловодство Коша 
в 16 -  перші третині 18ст., важко сказати, оскільки маємо лише розрізнені 
документи, а не їх комплекс, хоч би невеликий. Вивчаючи те, що дійшло до 
наших часів, можна назвати види документів, визначити їхній формуляр, 
спосіб оформлення, тощо. Зокрема, найпоширенішими видами були лис
ти, універсали (останні в основному використовувалися для внутрішнього 
обігу), цидули -  короткі записки, часто без адресата і підпису. Листи в 
дипломатичному листуванні Коша з установами, державними діячами й 
урядовцями Криму, ногайських орд, Польщі, Туреччини зберігалися аж 
до ліквідації Січіу 1775р., незважаючи назаборону з боку Росіїтаких зносин. 
Наявність такого листування свідчить про певне визнання Запорожжя 
іноземними сусідами окремим політичніш організмом у Російській імперії,
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крім того, про намагання в певні періоди з боку Криму привернути 
Запорожжя на свій бік, обходячи російські структури. Одночасно листи 
були поширеними у напівофіційному листуванні кошової старшини з 
державними, військовими і релігійними сановниками України і Росії.

З введенням російської системи діловодства відклалася значна кількість 
документів, що різнилися за видами, формою, призначенням і т.п. Від влади 
верховної (імператорів), вищої (гетьмана, Сенату, Синоду), центральних 
установ (колегій) надходили грамоти, маніфести, устави, укази, від гетьма
на, Генеральної військової канцелярії - універсали, укази, ордери, які 
фіксували законодавчі, директивні й адміністративні заходи стосовно 
Запорожжя. У відповідь Кіш направляв чолобитні, прохання, рапорти, до
несення. Стосунки з Київською губернською канцелярією, кумандувачами 
російських військових з’єднань і ін. зафіксовані з одного боку в указах, 
ордерах, інструкціях, «требованиях» (вимогах), «предложениях» (пропо
зиціях), з іншого боку -  в донесеннях, рапортах, «представленнях» (подан
нях), доповідях. У стосунках Коша з полковими гетьманськими установа
ми, губернськими, провінційними канцеляріями, командирами російських 
армійських полків, тобто з установами одного рівня, вживалися промемо- 
рії, «сообщения» (повідомлення). За різновидностями документів можна 
визначити місце Коша в системі державних установ Російської імперії. 
Зокрема, зміни в документальному обігу свідчать про зміни у ставленні 
царського уряду до Запорожжя, посилення наступу на його права. Так, 
якщо стосунки з командувачами російських військ, київськими генерал- 
губернаторами, Київською губернською канцелярією в 30-х -  40-х роках 
оформлялися листами, що можна сприймати як ознак}'рівності, то в подальші 
роки -  це вже укази, ордери -  з одного боку, рапорти, донесення -  з іншого 
боку, що свідчить про пониження Коша до рівня установ місцевого зна
чення Російської імперії.

Різноманітною була документація, що виходила з Коша і курсувала в 
межах Запорожжя. Во па ланки, курені, полковникам, курінним отаманам і 
в інші низові адміністративні структури надсилалися укази, ордери, накази, 
інструкції, пропозиції, вимоги, оголошення. Козакам, у разі потреби, ви
давалися з Коша пашпорти, білети, абшити, атестати, на бажання заці
кавлених осіб оформлялися угоди, векселі, квити, духівниці. Внутрішня 
документація, якою оформлялися судові процеси, скликання Ради, пред
ставлена приговорами (рішеннями), ухвалами, вироками, протоколами, 
опреділеннямн, наказами, «сказками» (свідченнями), постановами, при 
необхідності складалися описи земель, щоденники обстеження паланок. 
реєстри і списки козаків, «веденія» (відомості) й інші документи статистич
ного характеру.

Кожний документ, що надходив до канцелярії, або ж виходив з неї 
відповідно реєструвався у книгах для вхідних і вихідних документів. Про 
це свідчать збережені фрагменти книг, відповідні реєстраційні записи і но
мери на документах. Безперечно, що реєстрація передбачала вирішення 
двох завдань: обліку вхідної і вихідної документації та контролю за вико
нанням.

Документообіг Військової канцелярії був досить значним. Приблизну 
кількість документів можна встановити за вихідними номерами, прос
тавленими на документах. Регулярно вони зустрічаються на відпусках 
документів з кінця 50-х років, до цього часто зауважується, що номер
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проставлено лише на «бідовому» примірнику, тобто оригіналі. Так, в 
1759р. на документі від [ . . .  ] грудня бачимо №4384', від 19 грудня 1761р.- 
№58 8 22, від 21 грудня 1764р. -  №55833, від 5 грудня 1763р. -  №56414 і т.п. 
Зменшується їх кількість під час російсько-турецької війни 1768-1774рр. 
Так, на документі від 20 грудня 1774р. значиться №37315. Отже, в середньо
му щорічно з Коша виходило понад 4 тис. документів, така ж кількість 
надходила. Треба вважати, що не менше складалося і документів внут
рішнього характеру, зокрема судових, на яких реєстраційні номери незустрі- 
чаються.

Значна кількість документів вимагала їх систематизації і формування 
справ, що полегшувало практичнекористування ними. Всі документи з одно
го питання чи предмета складали одну справу. Тому в основу систематнза- 
ціїдокументів покладено переважно предметно-тематичну ознаку. Щоправ
да, зустрічаються справи, сформовані за номінальною ознакою, коли 
згруповано документи однієї назви, схожих за формою (протоколи, судо
ві вироки, атестати).

Безперечно, ті лихоліття, які пережив архів після ліквідації Січі, не мог
ли не позначитися на формуванні справ. Безнаглядне зберігання документів 
у кінці 18ст., а згодом у 19ст. призвели до втрати значної кількості докумен
тів, порушення принципів формування справ. Відчувається втручання у фор
мування справ А.О.Скальковського, найбільше це видно з 1-ої справи, до 
якої він власноруч додав документи за 1709р., виготовивши їхні копії з ак
тів, вміщених у «Повному зібранні законів Російської імперії». Крім того, 
в окремих справах було порушено систематизацію на початку 20ст. під час 
описання документів в Одеському історичному архіві, у 1925-1926рр. при 
повторному описанні фонду в Одеському крайовому історичному архіві, під 
час підготовки до видання опису фонду і під час реставрації й оправи 
документів в Центральному архіві давніх актів у м.Харкові, і 1941р. під час 
евакуації фонду з м.Харкова.

У процесі реставрації документів у ЦАДА в м.Харкові, а також у ЦДІА 
УРСР у м.Києві, зі справ було вилучено чисті аркуші, якими здійснено 
консервацію пошкоджених документів. Через недбале зберігання в останній чв.
18 і в 19ст. папір значною мірою пошкоджено вологістю, тексти окремих 
документів згасають. За час зберігання документів в архівах вражені тлінню 
аркуші покрито конденсаторним папером, справи взято в оправу; обкладин
ки оформлено в Одеському історичному архіві у 1-й чв. 20ст. Проте процес 
старіння паперу, руйнування конденсаторного паперу і борошняного клею 
продовжується, до того ж конденсаторний папір темніє з часом, що утруднює 
прочитання текстів. Аркуші від нашарувань стали ламкими. Загалом, 
фізичний стан документів Коша незадовільний. У майбутньому потрібно 
дереставрувати документи, повторно реставрувати, консервувати аркуші 
безкислотним папером і клеєм. Незадовільний фізичний стан Архіву Коша 
підтверждус доцільність і необхідність публікації документів фонду.

Справи Архіву Коша мають кілька пагінацій. Нумерацію синім чорнилом 
здійснено, ймовірно, А.О.Скальковським, чорним -  у кін. 19- на поч. 20ст.

'ЦЩАК, ф.229, оп.1, спр.49, арк.129
гТам само, спр.93, арк.94 
}Там само, спр.165, арк.111
4Там само, спр.29, арк.242
5Там само, спр.194, арк.166
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в Одеському історичному архіві, фіолетовим -  у 20-х р. 20ст. в Одеському 
крайовому історичному архіві, олівцем великими цифрами -  в Центрально
му архіві давніх актів у Харкові в 30-х рр., олівцем маленькими цифрами -  
в 50-60-х р. в ЦДІАУРСР у м.Києві. Зміни в нумерації свідчать про втрати 
і пересистематизацію документів у справах.

Документи написано на папері виробництва російських фабрик: грубо
му, жовтуватого кольору, стандартного розміру 34,5 (30,5) х 21,8 (19,0) мм. 
Є незначна кількість паперу закордонних папірень, на них написано 
документи, одержані з Криму і Польщі.

Публікація документів здійснюється на підставі «Методичних рекомен
дацій по підготовці до видання Архіву Коша Нової Запорозької Січі»1, скла
дених у ЦДІАКУкраїни, схвалених і віддрукованих Інститутом української 
археографії та джерелознавства ім. М.С.Грушевського НАН України.

В основу публікації документів фонду Коша Нової Запорозької Січі 
покладено принцип видання одиниць зберігання цілком, у порядку роз
міщення їх у фонді і в описі документів. Справи в описі фонду систематизо
вано за хронологічною ознакою. Оскільки більшість справ сформовано у 
діловодстві Військової канцерярії Коша за предметно-тематичною озна
кою, а в разі необхідності за номінально-хронологічною, і комплекс вхід
них і вихідних документів з одного питання відклався у тій послідовності, 
в якій вони надходили або створювалися в діловодстві Військової канцеля
рії, публікація справ у цілому дозволяє вивчати питання у розвитку. В разі 
порушення систематизації, в процесі підготовки документів до видання, 
відновляється діловодний порядокрозміщення документів у справі. Це можна 
помітити по зміщеннях у нумерації аркушів документів, яка зазначається 
на полях тому.

Кожний том включатиме титульний аркуш, передмови (історичну -  у 
першому томі, і від упорядників), власне документи -  справи, науково- 
довідковий апарат (примітки, покажчики, словники).

Кожна справа тому відділяється від наступної аркушем, на якому 
зазначається номер справи, за ним вміщено фотокопію діловодної обкла
динки, а в разі її відсутності -  обкладинки, оформленої в Одеському істо
ричному архіві, якщо вони збереглися.

Як зазначалося, публікуються практично всі документи за незначними 
винятками. Так, зокрема, якщо у справі є кілька примірників одного й того 
самого документа, до публікації готується один з них. Інші примірники

1Гісцова Л. Методичні рекомендації по підготовці до видання Архіву Коша Нової 
Запорозької Січі. -  1992. К. -  Інститут української археоп^афії. У цьому методичному 
посібнику враховано досвід як вітчизняної археографії, так і досягнення науковців Росії. 
Білорусії тощо: ЄдлінськаУ.ЯЛ Страшко В.В. Методичні рекомендації по пq')eдaчi текстів 
документів XVI -  ХУІІІст. -  К., 1990; Пещак М.М. і Русанівський В.М. Правила видання 
пам’яток української мови XIV -  XVIIIcт. -  К., 1961; Хорошкевич А.Л. і Каиїтанов С.М. 
Методические рекомендации по изданию и описанню ІІитовской метрики. -  М.. 1985. 
Правила издания исторических документов в СССР. -  М., 1990: Maтq'>iaли науково- 
методичної ради, зібраної Археографічною комісією АН УРСР у квітні 1990р. Пq:>eдaчa 
текстів документів і пам’яток. -К.. 1990; Враховано також окремі положення двох посібників, 
розроблених під час спроб видати Архів Коша: Апанович О.М. і Проценко Л.А. Науково- 
методична інструкція для підготовки до видання архівного фонду Коша Нової Запорозької 
Січі. -  Машинопис -  ЦДІА УРСР у м. Києві, 1967, і Гісцова Л.З.; Методичні поради для 
підготовки збірок «Запорізька Січ в документах iмaтq'>iaлax». -  Машинопис. -ЦДІА УРСР 
у м.Києві. 1972 та ін.
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одержують відповідний їхньому місцю порядковий номер і забезпечують
ся тим же заголовком, який складено до того, що публікується і на номер 
котрого дається посилання. Незначні розходження в якомусь з зазначених 
вище текстів обумовлюються у текстових примітках. До видання включено 
такожранішеопублікованідокументи, оскільки вони є складовою частиною 
даного комплексу документів. Номери аркушів, на яких немає тексту, 
відзначаються у підрядкових примітках. До основної частини тому не вклю
чено документи, що не відповідають змістові справи. Такий документ вмі
щується у коментарях з посиланням на аркуш справи. В основній частині на 
місці, де мав бути вилучений документ, вміщується заголовок до нього.

На полях публікації зазначено номер аркуша, на якому вміщений до
кумент у справі. Попередню пагінацію аркушів документів -  недіючу і за
креслену -  даємо в квадратних дужках нижче новітньої (діючої).

Передача текстів документів. Документи Коша складено переважно 
українською, російською, мішаними (українською -  з російською, а та
кож з елементами церковнослов’янської) мовами; у фонді є також іншомов
ні документи, писані татарською, турецькою, польською та ін. мовами. 
Документи, писані діловодною українською мовою, як правило, характер
ні для канцелярії Коша 30-40 років 18ст.; з елементами церковнослов’ян
ської- для українських монастирів, духовних осіб Запорожжя; змішаної 
української з російською -  для канцелярії Коша 50-70-х років, установ 
Гетьманщини, Слобожанщини, осіб українського походження.

Для збереження особливостей документів українського походження 
при передачі текстів застосовується спрощений дипломатичний метод, 
яким передбачається відтворення текстів засобами друкарського набору у 
повній відповідності з оригіналом. Усі рукописні літери кириличного і 
латинського алфавітів передаються з допомогою фонетично і графічно 
відповідних їм друкарських знаків сучасного гражданського кириличного 
шрифту. Зберігаються літери, які вийшли з ужитку і яким немає графічного 
відповідника у сучасному алфавіті: в -  зело, £ -  ксі, \ |г -  псі, оі -  омега, V -  іжиця, 
а  -  юс малий, є  -  фіта, сполучення КГ, яким передавалося взривне «Ґ». А 
також такі знаки, які можуть інтерпретуватися неоднозначно: є, е, е, и, н,
і, й, "Ь. Зокрема е, є, е (широке і вузьке) в текстах українського походжен
ня 18ст. не мають виразної відмінності у вживанні. На початку слова чи 
складу, або у закінченні після голосної вони читаються як «Є»: сдин, приє- 
хал, життс, перші«, в інших позиціях як «Е». Латинські літери г, т ,  п, $ й 
ін. передаються відповідними їм кириличними З, М, Н, Ґ  й ін1.

Виносні літери і буквосполучення вносяться у рядок і передаються 
курсивом. Діакретичні знаки не зберігаються і не передаються, за винятком 
тих, які позначають різну вимову однакових літер, зокрема це «Й», яка в 
українських текстах означала літеру «і», російських -  «і». Наявні в оригіна
лах паерки вносяться у рядок відповідно до звучання слова і передаються 
курсивом.

Скорочення під титлами не розкриваються. їхні розшифровки здійсне- 
ноу «Переліку слів підтитлами».Усіченіскороченнядоповнюютьсякрапкою. 
Для їхнього роз’яснення додано словник скорочених слів.

Збережено написання чисел і дат словами. Описки писарів не виправ-

1 Детально див.: ГісцоваЛ. Методичні рекомендації по підготовці до видання Архіву 
Коша Нової Запорозької. -  с. 12-20.
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ллються. При можливості їхнє розтлумачення подається у підрядковій 
примітці, при неможливості прочитання -  вони акцентуються знаком [?], 
при очевидному змістові знаком [!] безпосередньо у тексті. Закреслені в 
оригіналі слова чи речення в основному тексті не відтворюються, а від
новлюються у підрядковій примітці зі вказівкою: «Далі закреслено». Наяв
ність виправлених літер, підчисток та ін., оскільки їх значна кількість у 
чернетках, не оговорюється у підрядкових примітках, крім випадків, коли 
це вплинуло на зміст документа. Пошкоджені фрагменти слів, якщо с 
можливість, відновлюються і подаються в квадратних дужках, при немож
ливості відновлення у квадратних дужках ставиться три крапки.

Документи російською мовою, складені в діловодстві імперських цен
тральних і місцевих установ, і тих, що діяли в Україні, публікуються відповід
но до правил передачі текстів українського походження. Але при передачі 
російських текстів зберігаються літери 8, і, % •©•, які були у запровадженому 
у 18ст. гражданському шрифті Росії. Всі інші літери (ксі, псі, омега, юси і ін.), 
що були вилучені з цього шрифту, передаються з допомогою фонетично 
тотожних їм друкарських знаків сучасного алфавіту.

Наявні в справах документи польською мовою у виданні друкуються 
латиницею і супроводжуються перекладом на українську мову. Публікація 
таких документів здійснюється згідно з «Методичними рекомендаціями по 
передачі текстів документів 16-18ст.»1.

Документи, написані турецькою, татарською, вірменською і грецькою 
мовами, у виданні будуть вміщені факсимільним способом, з відповідним 
перекладом тексту, якщо діловодний переклад відсутній.

У всіх документах, незалежно від мови написання, поділ тексту на абза
ци, вживання пунктуаційних знаків, прописних і строчних літер наближено 
до вимог сучасного правопису.

Закінчення аркушів у справі позначено знаком //лише в середині тексту.
Наявність печаток на документі, які найчастіше розміщувалися зліва від 

підпису, або ними опечатувалися конверти, відбитки яких майже всі зруй
новано, оговорено підтекстом словами: «Слід від печатки », або якщо печатка 
збереглася: «Печатка Лубенського гродського суду». Детальний опис печа
ток подано у Таблиці, яку вміщено у Додатках. Після вказівки про наявність 
печаток дано помітки і резолюції, якщо вони є в документі. Опис їх почи
нається зі слова «Помітка:», описання ведеться за аркушами згори вниз і 
зліва направо. Відомості з конвертів -  адреса і вказівка про наявність печатки- 
наводяться після основного тексту і поміток.

Текст кожного документа забезпечено редакційним заголовком, в яко
му зазначається порядковий номер, дата, місце написання документа, його 
різновидність, автор, адресат, короткий зміст, діловодний вихідний номер. 
Кожному документові присвоєно порядковий номер: нумерація в томі нас
крізна. До супровідного листа і додатку до нього складається один заголо
вок, порядкові номери спарені, тобто, кожен з документів має свій номер, а 
щоб підкреслити зв’язок між документами, їхні номери в заголовку до 
супровідного листа подано через тире.

Датою документа, як правило, є дата його написання. У разі її відсутнос
ті вона встановлюється за змістом справи. Обгрунтування встановленої да

‘Передача текстів документів і пам’яток. Методичні рекомендації за матеріалами 
науково-методичної наради, квітень 1990р. -  К., 1990. -  С. 18-22.
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ти подається у підрядкових примітках. Різновидність документів, якщо її не 
визначено в тексті, встановлюється на підставі змісту і форми документа, 
наприклад, це стосується листів кримських ханів, татарських, турецьких і 
польських урядовців з прикордонних Запорожжю територій тощо. Оскіль
ки назви документів у Коші взято з російського діловодства, у заголовках, 
що складені українською мовою, подаються їхні українські відповідники, 
якщо вони є і якщо вони повно відбивають зміст документа: прощенне -  
прохання, донесение -  донесення, репорт -  рапорт. Якщо ж конкретного 
відповідника немає, то назва дається згідно з термінологією, прийнятою в 
сучасній дипломатиці стосовно документів Коша. Самоназва документа 
наводиться в заголовку вкруглих дужках і в лапках після назви різновидності, 
даної упорядником, якщо вона відрізняється від останньої: свідчення 
(«сказка»). Автори й адресати документів, як правило, зазначаються в 
сучасній українській формі: Филип Орлик -  Пилип Орлик, хан Ґєрай- хан 
Ґірей. У заголовках географічні назви подаються в їхній історичній фор
мі: с.Романків Самарської паланки.

У легенді, вміщеній після тексту документа, вказано аркуш справи, на 
якому він написаний, і визначена автентичність: оригінал, копія, засвідчена 
копія. Для раніше опублікованих документів зазначаються відомості про 
видання, в якому їх надруковано.

Документи забезпечено примітками до тексту і змісту (коментарями). 
Підрядкові примітки до тексту вміщені в кінці кожної сторінки з цифровою 
наскрізною нумерацією арабськими цифрами у межах документа. Якщо 
примітка охоплює кілька слів, то знак ставиться перед першим і після оста- 
ньлгл слова, що потребують пояснення, а в тексті примітки- знак ставиться 
один. Примітки до змісту (коментарі) позначаються курсивними літерами 
до конкретного місця документа згідно з його порядковим номером у томі 
(1а, 36, 8д).

Видання ілюстровано окремими відтвореними документами, ілюстра
ціями, які вміщено поряд з опублікованим документом. Ілюстрації за
безпечено підписами, де після номера ілюстрації в короткій формі передаєть
ся заголовок документа (дата, вид документа, адресант і адресат), номер 
документа у томі. Як ілюстрації перед кожною справою вміщуються діло
водні обкладинки, а в разі їхньої відсутності -  обкладинки, оформлені в 
Одеському історичному архіві.

До документів тому додано історичну передмову (лише в першому то
мі), вступ від упорядників, коментарі, предметно-тематичний покажчик, 
словник застарілих і маловживаних слів, іменний, географічний і 
хронологічний покажчики, списки козацької старшини, імена якої 
зустрічаються в документах, таблиці печаток і філігране», які є на папері 
документів, списки скорочень і слів під титлами, що вживаються в документах, 
список умовних скорочень, прийнятих упорядниками при підготовці тому, 
список ілюстрацій.

* * *

До першого тому увійшло 9 справ (1-8 справа, 4 справа має літерний 
номер -  4а).

Справа 1. Включає документи за 1709,1712,1725,1731 і 1734рр. (докумен
ти за 1709, 1712 і 1725рр. не належать до діловодства Коша: це копії 19ст., 
виготовлені А.О.Скальковським).
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Заголовки справи (діловодний і складений в ОІА відповідають змістові 
справи): «Разные дЬла прежних годов: и права на волносты Мазепы; і 
Орлика ласкателніє; и писмо, которым испросылы Мнжьігорскій монастырь, 
копія, о присылки до СЬчы по волЬ войсковой, а не указной, священников; 
и шведин трактат. 1743 году. №3» або ж«Несколько документов о пребывании 
запорожцев под крымским владычеством. №77». Обидва заголовки 
доповнюють один одного.

Більшість документів стосується переходу запорожців під протекцію 
Росії: це листи київських генерал-губернаторів, які безпосередньо забез
печували вихід Запорозького Війська з Криму. Але особливу увагу привертає 
копія листа Пилипа Орлика, в якому гетьман застерігав запорожців від 
необачного кроку, передбачав наслідки, до яких може привести цей захід. 
У справі є також три недатовані документи часів перебування Війська під 
кримським протекторатом, що проливають світло на причини, що спонука
ли запорожців до зміни орієнтирів.

Діловодну систематизацію документів порушено. Вилучено ряд доку
ментів (див. Опис фонду), частина яких зберігається тепер в Архіві Санкт- 
Петербурзького філіалу Інституту російської історії Російської Академії 
Наук у збірці А.О.Скальковського (ф.200, од. зб. 2-12).

Справа має 39 арк., арк. 14 відсутній. Документи пронумеровано двічі 
(нумерацію синім чорнилом закреслено, ймовірно, її здійснено
А.О.Скальковським, нумерацію фіолетовим чорнилом (ОКІА) проведено 
в 20-х роках 20ст.). Документи написані на стандартних аркушах, папір 
грубий, жовтуватий, розміром, в основному, 32,5 (33,5) х 21 (20,5) см., первіс
ний формат документів змінено: під час реставрації обрізано краї аркушів. 
Документи відреставровано в ЦАДА у м.Харкові, потребують дерестав- 
рації і повторної консервації. Збереглися обкладинки -  діловодна та ОІА. 
Оправу виготовлено в Центральній лабораторії мікрофільмування і реста
врації документів при Головархіві України (далі ЦЛМРД). Це -  картон, 
обклеєний жовто-коричневим «мармуровим» папером, корінець підкле
єно дермантином темно-вишневого кольору. Документи, крім копій 19ст., 
мають сліди вогких плям, нижні краї аркушів зітліли і обсипались, їх укріплено 
чистим папером, всі аркуші односторонньо покрито жовтим конденсаторним 
папером. Тексти запорозьких документів писано чорним чорнилом, яке 
подекуди розмито під час реставрації (арк. 11, 15, 20-28, 30-31); документи 
російських канцелярій написано стійким рудим чорнилом; чисті аркуші 
вилучено.

Справа 2. Включає документи за 1734-1738рр.
Справу сформовано та описано вперше в ОІА: «Дело о походе Войска 

Запорожского под начальством Миниха и Леонтьева. №7». Систематизацію 
уточнено в ОКІА. Вдруге описано при підготовці опису 1931р.: «Справа про 
участь Запорожжя в походах до Польщі, в Крим і на Дністер проти Туреч
чини». Систематизацію уточнено в ОКІА. З усього видно, що багато 
документів втрачено, найперше зопорозьких- у справі їх лише два. Біль
шість документів надіслано з Київської губернської канцелярії і від 
командувачів російського війська на Україні. З тексту видно, наскільки 
російський уряд був зацікавлений у Запорозькому Війську. Втягуючи запо
рожців у військові дії проти Польщі, на всіх рівнях російської адміністрації 
давалися обіцянки про збереження козацьких вольностей.

Справа має 30 арк. Пронумерована двічі. На Збгарк. є нотатки, ймовір-
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но А.О.Скалысовського. Нумерацію чорним чорнилом (в ОІА) закресле
но, фіолетовим (ОКІ А)-діюча. Фізичний стан документів задовільний. Папір 
грубий, жовтуватий. Формат аркушів 30,5 (32,5) х 20,5 (21) см. Окремі аркуші 
мають великі руді плями. Зітлілі й пошкоджені вологою краї аркушів 
укріплено чистим папером. Збереглася обкладинка ОІА. Оправа архівна, 
картонна, рожевого кольору.

СправаЗ. Включає документи за 1734,1747,1753-1754,1756—1760 і 1770— 
1775рр. Є діловодні копії документів за 1676, 1683, 1686, 1688,1734, 1735рр. 
Справу заведено в діловодстві Коша в 70-х рр. 18ст.; є діловодний заголо
вок, який в основному відповідає змістові документів: «ДЬло вь коемь: 1-е. 
Что просили киево-межигорского архимандрита отца Илариона, дабы не 
переменяемо было Владимира Сокалскога зъ СЪчи, а онь бы тамъ оставалъся 
началныкомъ. 2-е. Когда сего не здЪланно, такъ утруждали государыню о 
битій ему Владимиру въ СЪчи начальныкомъ и архимандритомъ и со пожа
лованій креста в січеную церковь къ ношенію тного навій начальнику и его) 
преемныкамъ. 3-є. Что архиерей киевский гспднъ Кременецки# требуетъ 
уведомления со количеств^ церквей и священныковъ въ Запорожьй. 4-е. О 
поступкахъ худостныхъ иеромонахол Киприяна и Феоктиста с товарищи, 
описанныхъ къ архимандриту Илариону. Съ 1773 года. Также о доправленій в 
Кіев+, золотил в СЬчевую церковь священныхъ сосудовъ и мигеръ архимандри
ту. №105.»

Але первинну систематизацію порушено під час описання справ в ОІА, 
про що свідчить узагальнений заголовок на обкладинці: «Съ документами
о церковномъ управлении в Запорожскомъ Войске», тобто до справи долу
чено було документа з втрачених справ, що стосувалися церковного життя 
на Січі у попередні роки: про збір пожертвувань для Києво-Трьох- 
святительського монастиря, про відправлення панахиди по загиблим у війні 
запорожцям, є навіть повністю справа за 1774р. (про розшук паламаря 
Остроуха), що має самостійний діловодний заголовок. При підготовці опи
су Архіву Коша до видання у 1931р. було вчинено спробу систематизувати 
документи за хронологією. Похибки в систематизації виправлено при 
підготовці даного тому. Справа має 142 арк. Нумерація -  в ОКІА, здійсне
на фіолетовим чорнилом. Фізичний стан документів задовільний, лише 
долучені з втрачених справ документи мають сліди вологи, подекуди текст 
вицвів і не читається (арк. 12,13,18,23,135). Краї пошкоджених документів 
доповнено чистим папером. Оправа з картону, обклеєна сірим папером, 
корінець темно-синього коленкору. Формат паперу в основному 33,5 (32) х 
21,5 (21,2) см.

Справи 4, 4а. За описами 1926 і 1931рр. -  це одна справа, але у двох 
частинах: перша включала документи за 1735,1744, 1746 і 1747рр., друга-  
за 1766р. Вони мали єдину нумерацію ОІА (арк. 1-75), тепер її закреслено. 
Першу частину сформовано під час упорядкування фонду в ОІА; включає 
розрізнені за темами документи з втрачених справ. Друга частина -  це справа 
сформована у діловодстві Коша, є діловодний заголовок: «ДЬло о разныхъ 
и из разныхъ міст біжавшихь. 1766. №252». В ОІА частини було описано 
заново: «Дело о беглых людях, скрывающихся в запорожских усадьбах.
Ч [асть] 1. Переписка о преследовании в Запорожьй бежавших туда из разных 
мест помещичьих люден и дезертиров. Ч[асть] 2». Заголовки відповідають 
змістові документів.

У 50-х р. другу часті лу було описано в ЦДІАКщеразпід№369;у 1991р.,



під час підготовки до перевидання опису 1931р., справу повернено на місце, 
їй присвоєно №4а. Тепер спр. 4 налічує 12 арк., нумерація ЦДІАК, олівцем. 
Справа 4а має 64 арк., літерний арк. Іа, відсутній арк. 57 (технічна помил
ка). Тобто, тепер у двох справах пронумеровано 76 арк., на один аркуш 
більше, ніж було їх в ОІА, оскільки пронумеровано обкладинку. Верхні і 
нижні краї документів справи 4 пошкоджено вологою, під час реставрації в 
50-х р. доповнено чистим папером. Чисті аркуші вилучено. Формат паперу 
змінено під час реставрації -  31 (31,5) х 19,5 (20,5) см., оправу виготовлено 
в ЦЛМРД з рожевого тонкого картону. Фізичний стан документів задо
вільний. Запорозьких документів у справі немає.

Ф із и ч н и й  стан документів спр.4а задовільний. Є сліди від вологи. 
Більшість документів покрито жовтим конденсаторним папером. На дея
ких конвертах сліди сургучевих печаток. Папір грубий, жовтуватого кольору. 
Формат паперу 35,5 (32,5) х 22,5 (20,0) см, який частково змінено. Під час 
підготовки до видання проведено уточнення систематизації документів. 
Оправу виготовлено в ЦЛМРД, картон обклеєно жовто-коричневим «мар
муровим» папером, корінець оправи темно-коричневий.

Справа 5. Включає документи за 1741, 1743, 1746-1751, 1755, 1757, 1761 
і 1762рр. Справу заведено в діловодстві, пізніше долучено. Долучено 
документи з втрачених справ. Новосформовану справу вперше описано 
в ОІА: «Дело о взаимных претензиях Польши и козаков запорожских. О 
наблюдении Коша за польскою границею и пр. №85». Вдруге описано під 
час підготовки опису 1931р.: «Справа про прикордонні стосунки Війська 
Запорозького з Польщею». Заголовки відповідають змістові документів.

Привертають увагу документи про створення російсько-польсько- 
запорозької комісії для врегулювання відносин між сторонами, про гай
дамацький рух на Україні, відмову Коша передавати гайдамаків на суд 
російсько-польської комісії. Лист генерал-майора О.Д.Лукіна від 10 грудня 
1751р. про руйнування запорожцями рогаток і валу Новосіченського рет
раншементу, показує ставлення козаків до присутності російських військ на 
Запорожжі, випадає з загального змісту справи, тому його вміщено в 
коментарях.

Справу пронумеровано в ОКІА. Має 176 арк. Більшість аркушів 
пошкоджено вологістю, зітліли краї укріплено білим папером, майже всі 
аркуші односторонньо покриті конденсаторним папером, який тепер почас
ти відклеюється. Значна кількість аркушів потребує дереставрації і повтор
ної консервації. Папір документів цупкий, грубий, жовтуватого відтінку. 
Формат 33,5 (31) х 21,5 (19,0) см. Оправу виготовлено в ЦЛМРД, картон 
обклеєно коричневим з темними прожилками папером (ледерином), корі
нець темно-коричневого кольору.

Взагалі треба відмітити, що систематизацію документів, як за темами 
так і хронологією, у 5 і 6 справах проведено недбало. Тому треба мати на 
увазі, що до справи 5 належить арк. 35 зі спр. 6. У свою чергу в 6-й справі є 
ряд документів, які мусили б бути у спр. 5. До цієї ж справи належать 
документи з фонду А.О.Скальковського, що зберігається в Архіві Санкт- 
Петербурзького філіалу Інституту історії Російської Академії Наук (ф.200, 
спр.30, 34, 47, 51, 52, 56).

Справа 6. Включає документи за 1740, 1742-1744, 1746, 1747 і 1752рр. 
Сформовано її, описано і вперше пронумеровано в ОІА: «Дело по секретам 
Войска Запорожского, пограничные известия о движении татар и ногайцев.
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Ч[астъ] І. №29». Документа особливо важливі для вивчення стосунків За
порожжя з Кримом, внутрішнього становища ханства, організації розвідки 
запорожців у Криму й ін. Тому особливу увагу привертають до себе листи 
кримського хана Селім-Ґірея. Крім того, в справізосередженоряддокументів, 
що змальовують колонізацію запорозьких земель українським населенням, 
ставлення до цього процесу Коша і російської влади.

Під час підготовки до видання опису 1931 р. в ОКІА було уточнено систе
матизацію документів за хронологією, перенумеровано аркуші; остання 
нумерація діє до арк.ЗЗ. Далі нумерацію продовжено олівцем в ЦДІАК, 
оскільки було приєднано документ, який за змістом належить до спр.5. Це 
ордер київського генерал-губернатора Михайла Леонтьева від 14 червня 
1744р. Кошеві про відсіч у разі порушення поляками кордонів запорозь
ких земель. Отже, в справі 38 арк. Обкладинка ОІА. Заголовок перескладено 
при підготовці до видання опису 1931р.: “Справа про взаємини Війська 
Запорозького з Кримом і старосамарцями”. За змістом до спр.6 зі спр.5 
належать цидули про поранення ногайськими татарами одного і взяття в 
полон трьох козаків у 1749р.

Документи пошкоджено вологою, краї деяких аркушів укріплено чис
тим папером; арк.35, краї якого зотліли, вимагає реставрації. Папір цупкий, 
грубий, жовтуватого відтінку, за винятком арк. 18 і 26 (документи надій
шли з Криму, папір тонкий, білий, поверхня глянсова). Документна арк. 18 
має розмір 56 х 37см.. Під час реставрації вздовж лівого краю до половини 
аркуша зрізана смужка паперу шириною 3 см. Формат більшості докумен
тів -  34,5 (31) х 21 (20,5) см. Оправу виготовлено в Ц Л МРД: картон обклеєно 
коричневим у темні прожилки папером (ледерін), корінець темно- 
коричневоГо кольору.

Справа 7. Включає документи за 1744-1745рр. Сформовано її, описано 
і пронумеровано в ОІА: «Грамоты императрицы Елизаветы Петровны каза
кам на земли и вольности. №176.» Заголовок уточнено при підготовці до 
видання опису 1931р.: «Грамоти російської імператриці Єлизавети Петрів
ни в справі платні, мита і взаємин Запорожжя з сусідами». Зміст документів 
відповідає заголовку.

Нумерацію 1-5 аркуша поновлено в ОКІА, 6-7 арк. (олівцем, великими 
цифрами)-в ЦАДАу м.Харкові. Арк. 6і 7 мають ранню закреслену нумерацію 
(164, 166; до речі, арк.35 спр.6 має закреслену цифру 165), можливо, що це 
нумерація 19ст., ще періоду зберігання документів у А.О.Скальковського. 
Ці документи мають написи чорним олівцем, пронумеровано також самі 
документи (№16, 17, 18) в лівому верхньому кутку, почерк схожий на по
черк А.Скальковського. Обкладинка ОІА.

Документипошкоджені вологою, країзотліли, пориви укріплені в ЦЛ МРД 
чистим папером; аркуші односторонньо покриті жовтим конденсаторним 
папером. Написані на цупкому, грубому жовтуватого відтінку папері, 
формат якого в процесі реставрації змінено -  34,5 (31,7) х 21,5 (19,5) см.

Справа 8. Включає документи за 1754-1755 і 1757—1765рр. Має 172 арк. 
Справу сформовано у діловодстві Коша, про що свідчить заголовок: 
«Атестатыразныхъгодовъ с 1745-го по 1771-й, тут же й 1771 годь». Докумен
ти систематизовано за хронологією, але є значні порушення, які усунуто в 
даній публікації. Справу пронумеровано в ОІА, новоскладений заголовок 
відповідає діловодному: «Аттестаты, выдаваемые Кошем казакам и стар
шинам Запорожского Войска. №21». Нумерація діє до 148 аркуша, 152 і
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159 аркуші пронумеровано олівцем в ЦАДА у м.Харкові, далі нумерація 
ОКІА -  арк. 150-151, потім нумерацію чорним чорнилом закреслено й ар
куші перенумеровано олівцем у ЦАДА у м.Харкові. Треба зауважити, що 
крім цієї справи у фонді є ще три справи з атестатами, при цьому хронологічні 
рамки їх збігаються. Так, спр.146 включає документи за 1763, 1765, 1767— 
1775рр., спр.147-за 1763-1775рр., спр.232-за 1768, 1770-1775рр. Спр. 147 
має діловодний заголовок: «Дело о аттестатах, даваннихъ въ походахъ во 
время войни съ туркомъ, окончившейся 1774 году. Так же сальвогвардия 
Бурхану, данная съ Коша, и писма князя Прозоровского и Вассермана, 
которые были у походах въм'ЬстЬ съ Войскомъ Запорожскимъ». Ймовірно, 
в діловодстві Коша таких справ було кілька, принаймні не менше двох, 
про що свідчать наведені діловодні заголовки, в кожному разі окремо вела
ся справа з атестатами, які видавалися російським сановникам, офіцерам і 
чиновникам про вписання їх у курені, така була тоді мода, викликана успіха
ми запорожців у російсько-турецьких війнах (див. спр.146). Ймовірно, цю 
справу було сформовано в діловодстві похідного Коша. Це підмітили архі
вісти ОІ А, описавши її під заголовком: «О приеме в запорожское «товариство» 
русских гражданских и военных чиновников». Через несприятливі умови ці 
справи були розсипані, порушено хронологічний принцип їхнього 
формування, тому атестати за 1763р. є ще й у спр.146 і 147. Якщо докумен
ти спр. 146,147 і 232 мають тільки незначні сліди вологи, то документи спр.8 
значно зруйновано. Втрачено повністю атестати за 1745—1753рр., а ті, що 
збереглися, -  мають значні пошкодження, тексти деяких під дією вологи 
згасли. Через це документи покрито з одного боку конденсаторним папе
ром, краї всіх аркушів укріплено чистим папером, який подекуди 
відклеюється. Взагалі реставрація груба, неохайна, потрібна дереставрація 
і кваліфікованіша консервація документів. Формат паперу, 34,5 (32) х 21,8 
(18,5) см., змінено під час реставрації.

* * *

Передмову до видання написали П.С.Сохань, В. А.Смолій, (1-а части
на), О.М.Апанович (2-а частина), вступ від упорядників -  Л.З.Гісцова. 
П ідготовку документів першого тому здійснили ДЛ.Автономов, Л.З.Гіс
цова, |Є.І.Дрозд,| Х.Г.Лащенко, А.Ю.Омельченко, О.Г.Полегайлов,
В.В.Стафійчук, ЛІА.Сухих, Т.Н.Цимбал; предметно-тематичний покаж
чик, списки слів під титлом і скорочених слів склала Х.Г.Лащенко, слов
ник застарілих слів, таблиці печаток і філіграней - А.Ю.Омельченко, геогра
фічний та іменний покажчики, список старшини - Д.Л.Автономов. У 
написанні коментарів взяли участь Л.А.Сухих,|Є.І.Дрозд,|В.В.Стафійчук, 
Д.Л .Автономов, копії планів Січі підготовлено В.О.Ленченком. Упорядни
ки висловлюють щиру подяку всім, хто консультаціями, порадами та 
практичною допомогою сприяв підготовці до друку першого тому, в тому 
числі старшим науковим співробітникам ЦДІАКУкраїни Г.С.Сергійчук
і М. Довбищенку, колишній працівниці архіву Т.Ю.Гирич.



ДОКУМЕНТИ



Діловодний заголовок 
до спр. 1.



Справа 1

Разны д іл а  преж ны т годод; и права на волносты 
Мазепы; і О рлыка ласкатєлніє; и пысмо, 

которы е/ испросылы М ы ж ы горский монастырь®, 
коп ія1, о присилкы до С ічьі по в о л і  войсковой, 

а не указной, священныковъ; и ш ведской 
трактатъ6. 1743 году. № З2.

№  1 1709 р., травня 26. -  Грамота російського царя Петра I
гетьманові Івану Скоропадському про розшук і покарання 
запорозьких козаків, які воювали на боці гетьмана Івана 
Мазепи і шведського короля Карла XII

Запорожье. 1709 года, маія 26. Грамота гетьману 
Скоропадскому“ и всіму малороссійскому народу 
объ изм ін і запорожскихъ козаковъ.

Полное Собрание законов. т.ІУ, стр.452, 453 и др.
Божіею милостію мы, пресвітлійш ій и державнійшій велікій 
государь царь и великій князь Петръ АлексЪевичъ6, самодержецъ 
всероссійскій и проч., и проч. Объявляемъ нашего царскаго величества 
вірному подданому, Войска Запорожскаго, об іихь сторонъ Дніпра 
гетману Ивану Ильичу Скоропадському, тако жъ-де духовнаго чина 
и мірскихі), а именно: генеральной старш ині, полковникамъ и 
полковой старш ині, сотникамъ и атаманамъ и всіму поспольству 
малороссійскаго народа.

Не сомніваемся мы, великій государь, паше царское величество, что 
издавна веЪмъ Вамь, нашимъ подданымъ, відомо о всегдашнихъ 
своевольствахъ и шатостяхъ, и непослушаніяхь непостоянныхъ и 
непокорныхъ запарожцевъ, какъ они еще отъ начала подданства 
малороссійскаго народа подъ высокую державу отца нашего блаженныя 
и вічнодостойньїя памяти, пресвітлійшаго и державнійшаго великаго 
государя царя и великаго князя Алексія Михайловича", самодержца 
всероссійскаго, его царскаго величества, не токмо что не слушали и не 
повиновалися прежнимъ гетманамъ, такъ какъ надлежало, но и нашихъ 
указовъ всегда были преслушники и, поднявъ орду, многократно 
Малороссійской край воевали и многое раззореніе оному чинили, о чемъ 
для краткости не упоминаемъ подробно. Да и при державі нашей въ 
недавномъ времени, присовокупя къ себі къ себі [!] вора и измінника

‘Копію
1 .'Закреслено 1.

арк.
1
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2 Петрикаг, поднимали орду и приходили на полкъ Пол- // тавскойд и,
зв- ежели бъ съ Божіею помощію и нашимъ счасгпемъ надь рікою Орелью

оть войскъ нашихъ они не были встречены и не разбиты, то бъ весь 
Малороссійскій край въ конечное раззореніе привели. И хотя они, 
безбожные и своевольные запорожцы, при нікоторьіхь случаяхъ являлись 
мало что и покорными, однако жъ, никогда не оставляя злобнаго своего 
умьішленія, чинили то лукавно и искали всегда ко исполненію того 
своего злоумышлетя времени яко воры и разбойники, не хотя никогда 
в йдіть земли государствъ нашихъ, паче же Малороссійской край, въ 
мирномъ покоі и тишині. А когда усмотріли они насъ, вел. гос., въ 
великихъ военныхъ съ непріятелемь нашимъ шведомъ дійств іяхье, по 
учиненіи тридесятилітняго мира съ салтановымъ величествомъ турскимъ', 
то преслушавъ и уничтоживъ многіе наши посланные к нимъ на Кош [т. 
же^стокопретимые указы, чинили сосідственньїя ссоры и подданыхъ 
турскихъ и татарскихъ разбивали*, и стада многіе отгоняли, и людей 
побивали, и в полонъ брали, такожъ и купцовъ-грековъ, съ товары в 
государства наши ідучихь и назадъ возвращающихся, побивали и товары 
ихъ грабили. А то все чинили они злоумышленно, дабы тЬмъ подать Порті 
явной видъ къ нарушенію мирныхъ съ нами договоровъ, и знатно по 
наущенію измінника и богоотступника Мазепы3. О которыхъ ихъ 
сосЬдственныхъ ссорахъ и о пограбленпыхъ пожиткахъ съ стороны салтанской 
многіе запросы въ награжденіе обидимыхъ были и плачены за то гоъ 
нашей казны многія тысячи. Такожъ и въ краткомъ времени вора и 
бунтовщика донского козака Булави[на]и, державъ они запорожцы у себя

3 на Кошу долгое время, отпустили на Донъ, придавъ // ему оть себя 3000 
козаковъ, который тамо съ ними запарожцы учинилъ многія смятенія и 
бунты, но съ помощію Божіею оть войскъ нашихъ поражень и восприяль 
по діламь сюимъ возмездіе купно съ единомышленники своими.

И едва и единое л іто  прошло, въ которое бъ не было оть нихъ 
запорожцов какого явнаго бунта и противности и разоренія Малороссійскому 
краю набігами и розбоями. Такожъ и въ присылку къ нимъ на Кошъ 
оть насъ, великаго государя, съ нашимъ жалованьемъ и грамотами, какъ 
нашихъ, такъ и оть подданыхъ нашихъ гетмановъ, посланныхъ принимали 
они всегда съ безчестіемь и руганіемь, а иногда оныхъ побивали и въ 
воду сажали. И хотя они, запорожцы, яко бунтовщики и преслушники 
нашихъ указовъ уже давно подлежали нашему гніву и достойны казни 
и раззоренія, однако жъ мы, вели, госу., то все долготепіливо2 сносили, 
чая ихъ обращенія и за вины ихъ заслуги.

А когда въ семь настоящемъ времеші безбожный и клятвопреступный 
изменникъ Мазепа, бьгошій гетманъ Войскъ нашихъ Запорожскихъ, хотя 
по злобному своему издавна умышленно весь народъ Малороссійскій 
шведамъ и подъ иго польское, и привесть оть благочестія въ римскую 
и уніатскую віру, намъ великому государю изміня, переіхаль къ 
королю шведскому съ единомышленниками своими', тогда въ нашей, 
великаго государя, грамоті' за подписаніемь нашея собственныя руки

1 Текст пошкоджено, відновлено за ПСЗ, т. 4, стор.453.
1 долготерпеливо
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писано къ кошевому ихъ атаману КостЬ Гордієнку* и ко веЬмъ къ 
нимъ запорожцамъ обявили имъ о той Мазепиной изміні и , напоминая, 
дабы они пребывали къ намъ, великому государю, во всякой верности, 
а къ изменнику бъ Мазепі не приставали и ни въ чемъ его не слушали, 
и прислали бъ // отъ себя съ Кошу въ Глуховъкл на обраніе вольными 3
голосами новаго гетмана по правамъ и вольностямъ всего Войска зв.
Запорожскаго изъ своего знатнаго товарищества сколько челов'Ъкъ 
пристойно. На что они запорожцы намъ, великому государю, в листі 
своемъ отвітовали, обещаясь быть всегда въ постоянной верности, 
и должныя свои службы намъ отдавали, не склоняючись ші на какія 
Мазепины прелести, прося такожъ о томъ, чтобъ новой гетмаїгь обрань 
быль вольными голосами по правамъ народа малороссійскаго, которому 
они по должности своей послушаніе отдавать обещали.

И какъ въ прошломъ 1708 году, ноября въ 6 день на РаддЪ3 въ 
Глухові малороссійскаго народа отъ духовныхъ особъ и полковниковъ, 
и полковой старшины, и всего поспольства по правамъ и волностямъ ихъ 
обрань вольными голосами Войска нашего Запорожскаго обЪихъ сторонъ 
Днепра въ гетманы ты Иванъ Ильичъ Скоропадскій, то потомъ, паки 
и ШІ единократно, въ нашихъ великаго государя грамотахъ за подписаніемь 
нашей царскаго величества собственныя руки и за печатьми къ нимъ, 
запорожцамъ, писано, обявляя имъ о томъ вашемъ гетманскомъ обраній 
и ув^щавая ихъ паки, дабы они пребывали къ намъ, великому государю, 
во всякой верности и тебЪ новообранному гетману Войскъ нашихъ 
Запорожскихъ отдавали должное и належитое послушаніе, а на прелести 
изменника Мазепы не смотрЪли, не склонялись и къ нему не приставали, 
и ни въ чемъ его не слушали, но за вЪру православную и за вольность 
свою, и за отчизну противъ шведа, изменника Мазепы стояли. При 
которыхъ нашихъ грамотахъ послано къ нашего жалованья сверхъ // 
обыкновенныхъ к нимъ годовыхъ всегдашнихъ посылокъ 12000 рублей, 4 
а кошевому сверхъ того 500 червонныхъ, а старшині 2000 рублей, съ 
стольниками нашими съ Гавриломъ Кисленскимъ да Григоріемь 
Теплицкимъ. И обещано имъ отъ насъ, великаго государя, то жалованье 
давать повсягодно сверхъ обыкновенныхъ годовыхъ дачь, усмотря ихъ 
верность и постоянство при нашей стороні въ настоящихъ случаяхъ. Тако 
же обещано въ тЬхъ нашихъ грамотахъ прислать къ нимъ во знакъ нашея 
милости войсковые клейноды: перначъ, бунчукъ, знамя, литавры и трости 
кошевому атаману и судьЪ, которые потомъ посланцамъ ихъ и вручены 
были. При тЬхъ [ж]е вышеупомянутыхъ посланных наших и отъ тебя, 
гетмана, послань быль къ нимъ, запорожцамъ, тогдашній сотникъ лубенской 
Василій СавичьИ4і, со объявлешемъ о избраніи твоемъ на гетманство, также 
съ листомъ преосвященнаго Іоасафа Кроковскаго40, митрополита киевскаго 
и Малыя Россіи, и знатныхъ духовныхъ особъ, Межигорскаго монастыря 
іеромонахь, который ньпгё архимандрить, Иродіонь Жураковскій11 посыланъ 
для такого жъ увіщанія отъ всЪхъ архіереевь и духовнаго чина Малой 
Россіи и ихъ къ верности къ намъ, великому государю, и претя за 
противность церковною клятвою.

3 Так у  тексті. В ПСЗ, т.4, стр.454: “на Р од і".
4Перше о виправлено з  а.
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Но т і  запорожцы, принявъ у тЬхъ посланныхъ наши, великаго 
государя, грамоты и архіерейской листь, и получа себі то наше 
жалованье, тЬхъ нашихъ посланныхъ безчестили и хотіли одного изъ 
посланниковъ нашихъ посадить въ воду, а ієромонаха называли шпегом5 
и хвалились его сжічь въ бочкі смоленой. А въ отвітньїхь своихъ съ 
тЬми отъ насъ посланными6 листахъ писали къ намъ, великому государю, 
съ нарекашемъ и безчестіемь и на самую нашу высокую особу, чиня 
многіе неприличные запросы и досадительныя укоризны и угрозы. //

4 Да они жъ измінники-заиорожцьі ноября въ 24 день прошлаго 1708
зв. года писали къ изміннику Мазепі въ отвіть на его къ нимъ прелестной

листьр съ судьею прилуцкимъ Трофимом Васильевичемъ також-де со 
многими на насъ, великаго государя, укоризнами, прося жъ измінника 
Мазепу о присьілкі къ нимъ на Кошъ посланныхъ отъ короля шведскаго 
и отъ Лещинскаго', и отъ него измінника для постановленія съ ними 
договоровъ, за кЪмъ имъ, отторгнувшись изъ-подъ державы нашей7, 
быти, и дабы даны имъ были войсковые клейноды оть короля 
шведскаго и Лещинскаго. А для раззоренія кріпости нашей Каменнаго 
Затона просили они у шведа и у измінника Мазепы скорой присылки 
тамошнихъ войскъ, обіщая по роззореніи той кріпости поспішати 
к нимъ в помочь противъ нашихъ войскъ. И посланной съ тЪмъ ихъ 
листомъ судья Васильевичъ перенять.

Потомъ они жъ запорожці знатнаго бунчужнаго товарища Ивана 
Черняка, который по нашему великаго государя указу посыланъ оть 
тебя, подданнаго нашего гетмана Ивана Ильича, къ хану крымскому со 
объявлешемъ о избраніи твоемъ на гетманство, по возвращенін его изъ 
Крыма, не токмо что въ С іч і  задержали, но въ явственной раді Костка 
Гордієнко его бил смертнымъ боемъ и потомъ съ Кошу отослали къ 
изміннику Мазепі, которой и до днесь въ оковахъ у него измінника 
держится7.

Да и самъ онъ воръ, кошевой атамань Костя Гордієнко, съ 
единомышленники своими, съ старшиною и съ товарствомъ8, забывъ 
страхъ Божій и обіщаніе свое при крестномъ цілованій намъ великому 
государю учиненное, по взятій на Кошу помянутаго нашего жалованья 
подъ видомъ и объявлешемъ будто идетъ онь съ Войскомъ Запорожскимъ

5 къ нашему войску въ слученіе, къ которымъ // уже и въ другой рядъ 
для того похода наше великаго государя жалованье было послано, пошелъ 
къ королю шведскому и къ вору, изміннику Мазепі. И идучи, нечаянно 
на нЪкоторыхъ нашихъ ратныхъ людей, которые оть нихъ, яко оті. 
пріятелей не опасались, безъ данной отъ нихъ и малійці ей имъ запорожцамъ 
причины, изміннически въ ночи нападете учиниль и нісколько оныхъ 
побивъ и въ полот» побравъ, къ шведу отвелъ. И потомъ они жъ, 
запорожцы, сообщаясь съ шведами, на наши войска подъ Соколками 
приходили*, но обще съ шведы при помощи Божіей разбиты и прогнаны.

!На полі - шпіон.
6 Слово виправлено.
''Літеру н виправлено з ч.
’товариствомъ
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И хотя еще и потомъ мы, великій государь, чрезъ грамоты наши, 
такожъ и генералъ нашъ главный, римскаго и россійскаго государствъ 
ижерскій князь Александръ Даніловичь Меншиковъф и ты подданой 
нашъ, гетманъ, чрезъ листы свои на Кошъ посыланные, наказнаго 
кошеваго съ прочими запорожцы увещевали о выборе новаго кошеваго 
и старшины, и дабы они къ измЄнЄ Мазепиной не приклонялися и 
Гордієнку не последовали, но были бъ въ верности при нашей 
стороне, обещая имъ нашу милость, но на т і  многія увЄщанія9 и 
ответу отъ нихъ не учинено. А тЬ, которые посланы съ тЬми увЄіцаніи, 
оть нихъ на КошЄ побиты, иные же переловлены и къ изменнику 
Мазепі отосланы. Также, и которые у шведа суть въ полону изъ 
нашихъ великороссійскихь и малороссійскихь войскъ, и тЬхъ они 
бьють и ругають, и мучительски комарами и муравьями травять, о 
чемъ заподлинно ушедшіе оть изменника Мазепы, пришедъ, здЄсь 
сказываютъ.

Да они жъ богоотступные изменники-запорожцы посылали отъ себя 
къ хану крымскому нЄсколькократно, прося его, дабы принялъ // ихъ 5 
в подданство и даль орды на помочь противъ нашихъ воискъ\ желая зв. 
пролитія крови христіанскія и раззоренія отчизны своей, Малороссійскаго 
краю. Но ханъ того изъю запорожцевъ прошенія не исполнилъ, а писалъ 
о томъ къ салтанову величеству турскому. Но понеже салтаново величество 
содержати съ нами миръ нам^рень крепко и ненарушимо, того ради въ 
томъ ихъ запорожцевъ зломъ намореній по указу его салтанова величества 
отказано и къ хану о томъ указъ отъ него послань, дабы отнюдь ихъ 
не принималъ и орды имъ на помочь не посылалъ, и ссоры съ стороною 
нашего царскаго величества не вчиналъ, и отнюдь никакой причины къ 
тому не под аваль, и приказа ль крайнему своему визирю о томъ объявилъ11 
послу нашему, въ Царьграде пребывающему“, и что нам^рень онъ своей 
стороны миръ съ нами содержать ненарушимо.

Такъ же посылалъ онъ Гордієнко и всЄ запорожцы съ письмами 
къ Лещинскому, отъ шведа нареченному королю польскому, прося его 
на помочь въ Украйну, яко своего государя. И тЪ ихъ письма переняты 
и посланные пойманы, и ньінЄ держутся въ К ієвЄ; А вышеписанныя и 
иныя ихъ воровскія12 письма обретаются нынЪ въ нашей царскаго 
величества Посольской канцелярій, которыя тебе, подданному нашему, 
гетману, были обявлены.

И видя мы, великій государь, ту ихъ запорожцевъ явную измЄну, 
бунтъ и противность к намъ, великому государю, и злобу къ своей 
отчизнЬ, указали послать на нихъ войска наши изъ Кіева плавною съ 
полковникомъ съ Петромъ Яковлевымъ4, давъ13 ему напгь указъ, дабы 
оіґь, пришедъ къ СЄчЄ, наказному атаману кошевому и всему товарству8 
обявил нашимъ // указом, что, ежели они принесуть намъ, великому 6 
государю, повинную и покореніе, и выберуть вмЄсто вора и изменника

9 Літеру в втравлено з б.
10ихъ (Відновлено за ПСЗ, т.4, стор.455).
1‘объявить
12 Літери у  слові підтерто, виправлено.
13 Виправлено з іншого слова.
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Гордієнко новаго кошеваго атамана и прочую старшину, и обіщаются 
при крестномъ цілованій служить намъ вірно, и т і  всі вины имъ 
будуть прощены, и оставлены они будуть при прежнихъ своихъ 
войсковыхъ иравахъ и вольностяхъ.

И какъ онъ полковникъ Яковлевъ, сь войски нашими къ Переволочні“ 
пришелъ, и тамо засталъ ихъ запорожцевъ нисколько тысячь человік, 
и посылалъ к нимъ, чтобъ они покорились и вину свою намъ, великому 
государю, принесли, но они того не учинили. И сообщасъ съ жительми 
переволочинскими, съ ними билися, что тотъ полковникъ иринуждент. 
оныхъ, яко измінниковь, хотя и съ урономъ для нашихъ войскь, достать 
штурмомъ. Такожъ-де и въ обоихъ14 Кодакахъ“, и въ иныхъ м'Ьстахъ 
подобныя противности они изменники-запорожцы войскамъ нашимъ 
показали. Потомъ же, пришедь онъ полковникъ подъ Січью, и такожъ- 
де для увіщеванія наказнаго ихъ кошеваго и прочихъ запорожцевъ 
посыл алъ съ указомъ нашимъ, дабы они вышеупомянутую вину свою 
намъ, великому государю, принесли и выбрали вместо Гордієнка новаго 
кошеваго атамана и обещались служить наш. - великому государю - вірно. 
Но они, яко древніе и непокорные бунтовщики, то все жестоковый [!] 
но презирая, не токмо того напомінанія и увіщеванія не послушали, 
но и посланного съ тім ь въ воду бросили и по войскамъ нашимъ изъ 
города изъ пушекь и изъ мілкаго ружья жестоко стрЪляли и полковника 
отъ войскъ нашихъ Урнея и иныхъ добрыхъ офицеровъ и съ 400 
человікь рядовыхъ побили. Что видя посланный съ войски нашими

6 полковникъ // съ посланными отъ тебя подданаго нашего в слученіе къ 
зв- нему чигиринскимъ полковникомъ Галаганомъ10 и команды его съ 

казаками, которые при томъ вірно и мужественно службу свою къ намъ 
явили, принуждены тотъ городъ штурмовать И СЪ ПОМОЩІЮ вышняго 
оной штурмомъ взяли маія в 14 день и ихъ бунтовщиковъ-запорожцевъ 
побили и въ полонъ побрали. И тако тЬ злые богомерск[іе] изменники 
и бунтовщики, и разрушители покою въ малороссійскомь краю давно 
заслуженную за свои злыя д іла оть Бога казнь и смерть праведно 
воспріяли и той своей погибели сами суть виновны, о чем мы, великій 
государь, наше царское величество за благо разсудили тебі, вірному 
нашему подданному гетману Ивану Ильичу Скоропадскому и всЬмъ 
нашимъ подданымъ малороссійскаго народа духовнымъ и мірскимь 
сею нашею, великаго государя, грамотою для извістія объявить.

И при томъ вамъ повел1;ваемь, ежели изъ тЬхъ гомінников- 
запарожцевъ, которые пошли къ изміинику Мазепі, или изъ утекшихъ 
при взятій Переволочны, Січи и иныхъ мість будуть гд і въ Малороссіи 
укрыватися, и тЬхъ по вірности вашей къ намъ, великому государю, 
веліть яко измінниковь сыскивать, ловить и приводить къ полковникамъ 
и сотникамъ, а имъ присылать къ намъ, великому государю, къ нашему 
царскому величеству, или къ тебі, къ подданному нашему, гетману, 
кромі тЬхъ, которые изъ тЬхъ же запарожцев будуть приходить и вины 
свои приносить и оныхъ тебі подданному нашему гетману принимать 
и приводить к присягі и вины ихъ имъ отдавать. И сю нашу, великаго

14Другу літеру о втравлено з •£.
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государя, грамоту въ Войск/к нашемъ Запорожскомъ и по всей Малой 
Россіи въ городахъ, въ м'ЬстЬчкахъ и въ селахъ прочитать и у
церквей для15 обявленія всімь прибивать16 указали, дабы о томъ
всЬмъ было відомо.
Помітка на арк.2 вгорі справа на полі : «1709».
Арк.2-6. Копія 19ст. О п у б л . :  Полное собрание законов Российской империи 
с 1649 года, т.4 -  С.452-457.

№  2 1712 р., травня 5/15. -  Витяг з третьої статті
Константинопольського трактату 1711 року про втрату 
Росією території на лівому боці Дніпра, що належала 
Запорож ж ю

Запорож. 1712 года, 5/15 апреля. -  Трактать съ Турціей, 7 
заключенный въ Константинополю, в подтверждение 
Прутского договора (12 июля 1711).

ст.Ш . . .  «окром'Ь Кіева и къ нему принадлежащихъ земель и містечкь, 
его царское величество весьма руку отнимаетъ оть казаковъ съ древними 
ихъ рубежами, которые обретаются по сю сторону (лівую)1 Дніпра, и 
оть сихъ мість, и земель, и фортець, и містечекь, и оть полуострова 
Січи, который сообщенъ на сей стороні вьплереченной ріце2» . . .
Помітка вгорі аркуша справа на полі: «1712».
Арк.7. Копія 19 ст.

№  3 1725 p., квітня 22. -  3 інструкції російської імператриці
Катерини І* губернатору Азовської губернії Чернишову6 
про порядок переїзду іноземних і вітчизняних купців 
через кордон і заборону жителям губернії мати стосунки 
з запорожцями

Запорожье. 1725. -  О воспрещеніи имъ возврата в Россію1. 8 
Въ инструкціи, данной указомъ императрицы Екатерины I 
22 апріля 1725 года генералъ-майору Чернышеву объ 
управленій Азовской губерніей', сказано (ПСЗ, т.42 
р.456 і 457):

«7. Торговыхъ великороссійскаго и малороссійскаго народа людей, которые 
сь незаповедными товары въ Турецкую землю или Крымъ похотятъ іхать, 
такожъ ежели изъ турецкихъ и изъ крымцовъ торговыхъ людей в россійскіе 
города съ товарами своими прігЬдуть, такихъ ради ньінішнего мирнаго 
постановленія пропускать не задерживая. Токмо которые будуть іздиіь въ

15 Слово виправлене.
16Написано над рядком.
1Дужки авт.
2Далі закреслено и казаки.
1Заголовок, ймовірно, склав А.О.Скальковськиії.
1 Номер тому вказано помилково, насправді це т. 7.
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Крымъ, тіагь объявлять, чтобъ къ запорожцамъ отнюдь не заезжали, и 
о томъ у'ганить заказъ крепкой подъ жестокимъ наказаніемь и отнятіемь 
всего того, съ чемъ кто туда дерзнеть поехать. А изъ крымцовъ, которые 
в губернію сю (Азовскую)3 приезжать будуть, дать знать, чтоби они при 
себе измЄнниковь запорожцевь и козаковъ не имЄли. А во время войны, 
какъ в Турецкую землю, такъ и въ Крымъ отнюдь не пропускать.

8. Казаковъ, измЬнниковъ, запорожцовъ и прочихъ ни съ товары, 
ни для какихъ дЄл ь  в губ. Воронежскую4 и никуда въ великороссійскіе 
города, такожъ и изъ той губерній, и ниоткуда чрезъ ту губернію туда 
на Запорожье1- съ товары, ни за добычею и ни съ чЬмъ отнюдь не 
пропускать, чего на заставахъ приставленнымъ приказать смотреть

8 накрепко подъ опасеніемь жестокаго штрафа. А // которые запорожцы
зв. будуть приходить съ повинною или съ другими какими письмами или

словесными приказы и такихъ задерживать и о томъ писать и рапортовать. 
А подлинные письма присылать въ Сенатъд, оставливая съ оныхъ у себя 
списки, а не описывая въ Сенатъ, съ ними, запорожцы, яко сь изменниками 
никакой письменной пересылки отнюдь не имЄть и на ихъ письма не 
ответствовать.

Такъ же и той губерній за обывательми смотреть, чтобъ и у нихъ 
какъ съ ними, такъ и прочими пограничными подозрительных!, 
корреспонденцій не было. А ежели будуть произходить отъ турокъ и 
татаръ, и отъ измешшковъ-запорожцевъ тамошнимъ обывателямъ какія 
обиды, а пойманы не будуть, и ему г.м.5 губернатору (Чернышеву)3 о 
всякихъ случившихся дЄ.пах в Турецкую область къ порубежнымъ 
пашамъ и къ крымскому хану писать писать [!]. А ежели изъ нихъ 
изменниковъ-запорожцевъ в земляхъ и.в. кто пойманы будуть, и т Єми 
розыскивать, и что по розыску явится, о томъ писать въ Сенатъ. А о 
прочей корреспонденцій съ пограничными поступать по указамъ изъ 
Иностранной коллегіи*.
Арк.8. Копія 19 ст.

9 №  4 [2 половина 19 ст.]. -  Перелік, складений, очевидно,
зв- А.О.Скальковським, грамот царя Петра І, що стосувалися

історії Запорозької Січі*

№  5 [Не раніше 1713 р. -  не пізніше 1716 р., або не раніше
1730 р. -  не пізніше 1734 р. Бахчисарай]. -  Ярлик 
кримського хана Каплан-Ґірея Кошеві про стягнення 
з запорозьких козаків грошей за наїзди на польську 
територію і про заборону наїздів

10 Атамани куренниє, обявляю всЄмь вамъ
Будучи пред нами, ганомъ, и всЄмь пнствомъ Кримскш/ атамань кошовій 
з про 7чійми атаманами курЄннилоУна судъ з ляхами позивань до Криму,

1Дужки авт.
'Далі закреслено губ.
3генераль-майору
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Не раніше 1713 р. -  не пізніше 1716., або не раніше 1730 р. -
не пізніше 1734 р. -  Ярлик кримського хана Каплан-Ґірея Кошеві.

Док. № 5.
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где по указу нашему, а в томъ зъ ралъсмотрешемъ [!], хочай то соніе 
ляхи і на многодшъ хресгиянскилг и за убитие крове ляховъ и жидовъ
о т Войска хотіли нисколко тисячъ талярей позовомъ взяти, але тилко 
на пята.доят кесей присудили и ю г посланник соггобрали. А по 
соттофанню тих денег, сій нашъ ганский лисп, ‘ чред си* посланник 
ваших1 до всіхь васъ пновъ атамановъ курінних тдцаючи, приказуемъ, 
чтоб ви в свойл куренях ЕД НО ГО зьлодія не тайли, но всякъ между 
собою, знаюші своеволии^ людей, сію сумму, пя шадця г  кесей, изо фали 
и, в кого зазичилис, Юїдали. А моглибисте, заплативши яьпред, якимъ 
людемъ шкоди чиниш и своеволити. 2то уже-2 не наводятш3 платою и 
жадною драчею2, всЬхъ вас,-2 атамановъ и стариковъ, зазвавши к себі, 
погубити кажу. 2 А на 2 всіх своеволнил4 2 останець, пославши орду-2, 
каждого5 2 виказню и изъ Коша2 розгнати обіцуемся. А такожъ и ви6, 
кошовій, ко/да не будешь полковникомъ приказовати и до боліла го 
устиду свойми своеволями насъ, пнъство Кримское, приюднтименгь7, на 
самолэ себе сме/яной кары8 надійся, бо неедень раэъ за шкоди пред нами 
присягу чинили и не покаялис до сего часу. А апсель, когда могла би 
якая сторона на вас жаловатис, не буду я ганол/ъ, ко/да васъ всіхь не 
витрачу. О семь вамъ и, поягокро г  не упоминаючи, зо стаю

Каплан-Ґерейа, ганъ, со всЬмъ панствомъ Кримжіш
Арк.10. Діловодний переклад з тат.-тур. мови. Чернетка. Опубл. :  Скальков- 
ский A.A. История Новой Сечи. -  Од., 1885. -  Т.2. -  С.33-34.

№  6 [Не раніше 1713 р. -  не пізніше 1716 р., або не раніше
1730 р. -  не пізніше 1734 р. Бахчисарай]. -  Ярлик кримського 
хана Каплан-Ґірея Кошеві про заборону запорозьким 
козакам здійснювати наїзди на польську територію і 
встановлення покарань за порушення наказу

11 Вамъ, атаману кошовому, и всімь атаманамъ курінимь,
[12] старикамъ и посполитому Войска Запорожскаго

Низовог[о] и вірнимь нашимъ подданимъ, товариству 
зичимъ дофаго о г Года Бга здоровя, симъ нашимъ 
ганскимъ листомъ обядляемъ.

Миогокротно раз ляская сторона за великие кривди, от Войска вашего 
починенніє, васъ до нас, пнетва римского1, позпвала. И прежних часовъ, 
стоячи за вами, сами на себе срамъ перенимаючи, васъ покривали. Яко 
же и теперь, позиваючи васъ ляхи2, сЬмьсоть кесей3 за шляхтичовъ, за

'Вставка з нижнього поля.
1Написано над рядком.
3 Склад чи написано над рядком.
‘Далі закреслено розжену.
'‘Далі закреслено в свою дорогу.
*Далі закреслено пне.
7Далі закреслено самъ увид.
*Виправлено з слова казни.
'Далі закреслено за т.
1 Далі закреслено много.
}Далі закреслено за трєлг шляхтичовъ.
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жидовъ и за хресгаянскилг людей4, for сторони полской коней и товару, 
займаннол?5 злод'Ьйскилг способов и худобъ разбоемъ розграбленнидг, 
хотіши 0)7 васъ Войска плати. А еднакъ же ми Войско ваше и васъ 
всЬхъ милуючи, сгЬмъсоть кесей плати г ляжкой стороні не попустили.
Но т о а ъ м о  плати за всЬ ляхамъ шкоди, за сЬмъ и за осмъ годъ 
своеволними людми починенніе, пя шадця т кесєй - и в нидг же било суми 
двадцяг тисяч  золотил: и полтретЬ тисячи6 золотидг - взять присудили.
А что болшъ било потреба плати г, милуючи васъ, опустили и по даровали.
А оную сумму при нашемъ все До] панства Кримско/{о] відомі ляхи 
от вашидг посланник отофавши, и ми свЪдители на тое, же за веЬ ваши 
шкоди и проступки прежніє лядокая сторона, єжели7 покаетес и не 
шкодитімете, не будет турбовати. А ко/да похощете обновит шкоду8, 
то и вся ваша вина не прост7ся. // 9А моглибисте со г  своеволь ваши* 11 
и разбоевъ не удержати с и на едну коїгЬку [!] шкоди кому колвекъ зв. 
учините, не буду я своею мона/шою особою за вас становитис и 
визволяти, але смрти на себе впред сподейтеся10, 8занеже вс^хъ васъ 
кажу виказнити, ґди ж бо я 8 самъ ганъ и монарха вашъ пред 
посланними вашими присягу чиню11 и приказую всю сумму тую 
заплатити и тихо-мидю по закону своему хресгіанскому жити8, кошового, 
якъ вамъ есть пнъ, суддю и всЪхъ атамановъ курЬннилг и стариковъ 
чтити и не чини г, якъ прежде есте чинили великую непостоянносту 
розуміючи тое, же ми будто мЪсулмане вашего нрава и поведеніа не 
знаемъ. Але и постгЬднЬйшій в нас тое, ходячи з вами от колколЬть 
по войсковидг походал/, что ви противній и непостоянніе люде, знають. 
ІЬсой противноспі чинита вамъ крепко приказую перестать и тихо под 
нами, панствомъ Кримскимъ, сид'Ьти грозно приказу емъ и зо стае л/.

Каплан-ГереД ганъ 
Помітка на арк.11 зв. почерком 19ст. напис: «1730»12 
Арк. 11-12. Діловодний переклад з тат. - тур. мови. Чернетка.

№  7 [Не раніше 1713 р. -  не пізніше 1716 p., або не рані- 13і
ше 1730 р. -  не пізніше 1734 р. Бахчисарай]. -  Ярлик 
кримського хана Каплан-Ґірея Кошеві про стягнення 
з запорозьких козаків грошей за напад на польську 
територію і заборону наїздів [Див. док. № 5]*

А Написано над рядком скид: людей.
5 Закреслено в середині слова склад ских.
62,5 тисячі золотих
I Далі закреслено не.
г Написано над рядком.
9 Далі закреслено то.
10сподєвайтеся
II Написано на арк. 12.
12 Закреслено 1715 і 1716.
1 Арк. 14 відсутній.
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№  8 [Не раніше 1713 р. -  не пізніше 1716 р., або не раніше
1730 р. -  не пізніше 1734 р.]. Бахчисарай. -  Ярлик 
кримського хана Каплан-Гірея Кошеві про призначен
ня до Війська Запорозького ханських представників з 
правом суду і розправи над козаками

15
І961 . . .  [мов’я]чи: «Не ми, но сама/щи ушкодили». Поприсягаєте, то все 

конечно плати тне будете. Любо и многий на вас скорбя т и  мовят, что 
в них взяли худоби. Таковое ест ю г на с, гана, и заимносги наш о у?, и всего 
панства Крил/скаго постановления. А за сию р іч ь  и мову, по истинно# 
говоривши между нами, ижь бисте били бєзпєчални и <о т вия и шкод 
сочищєльни, дабисгє били чисти и з милости наїло/?ганско#и все панства 
Крил/скаго Субань-каза, сина, Али-аґу, со т ширижко# фамилій, Шефе/? 
Шамар-мурза, сотЯ/амва Джилал-мурзу, милих наших дворяяь посилаемь 
и при нихве.лможнаго Фети-Ґерея, султана ннішнєго сорбія, виправуємь. 
вдалпи ему вси тамошний ро справи и суд, котори/? тамо всечинно и 
праведно росправит. И того ради, их упережаючи, сийнлш  указь до вас 
послали.

А если ж ь ви наші крилские приятели и вірний мой поклонники, 
со7і слова посланнихмойх агь не ухиляйтеся и, что валг мовят, пилнутїтеся. 
И яко в нас была мова, что шкоду иміете, со котороД если певно ст 
имітимете, возмітє и за свою худобу стойте. И ежели и ви что взяли, 
верніте. И сгараня, дабисгє во Любови и згоді мешкали, имійтє. И 
дабисгеся єдинь єдиному и сплатили с, и прияли прошєниє2. Тако 
стройте, даби между вами било добре посля сєго, мстячи. Ибо мовилисгє, 
что сот давних чисэть било со г  нас вамъ Войску даємоє борошно, свинець 
и порох. СО которотї-то річи вєликоблистатейному ншему турскому 
падшє ужесмо стовістили и віримо Бгу, что от  давних час давано и 
тепер дадут, и что бивало -  и тепер 3давано тоє-3 будет, но всих часех 
до нас всего панства Крил/скаго усмоїрил/о вірносги вашо# и до нас, 

15 гана, ванто# приязни и склонности и дабисте ви вшєму товариству 
зв. старшому и меншому, вишшому и нижъшому // -  всему ВоА;ку полсюду 

моймъ приказомъ приказали, ижь на них нікто скаргъ и жалоби до нас 
не приносил. А сему моему указу дабисгє повірили и слухали и всю 
сию мою волю, южє зд і пишу, виполняли жадаю.

И всіл/ вал/, зычачи здоровя, есмъ вал/ь ласкавн 
приятель Каплан-ҐєрєД гань, и все панство

Крил/ское
З Бакціса4 а.
Арк.15. Діловодний переклад з тат.-тур. мови. Початку немає.

1Далі закреслено сего.
 ̂Далі закреслено приняли.
3 Написано над рядком.
4Нижче олівцем дописано почерком 19ст. 1730, (1733)
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Не раніше 1713 р. -н е  пізніше 1716 р., або не раніше 1730 р. -
не пізніше 1734 р. -  Ярлик кримського хана Каллан-Ґірея Кошеві.

Док. № 8.
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Не раніше 1713 р. -  не пізніше 1716 р., або не раніше 1730 р. -
не пізніше 1734 р. -  Ярлик кримського хана Каплан-Ґірея Кошеві.

Док. № 8. (Закінчення).
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№  9 1731 р., серпня 26. Полтава. -  Лист командувача
російськими військами на Україні Йоганна Вейсбаха до 
кошового отамана Івана Малашевича про можливість 
за певних умов переходу Війська Запорозького під 
російську протекцію

Блгородный и почтенны# гсднъ кошево# атаман 16
Войска Запорожского, нашъ блгодетелю. ПЗ]

Понеже видя мы о г  Bo/fcKa Запорожского к стороне РоснЛжо# империі 
под высочайшую руку ея императорского величества всемлстивейше# 
наше#гсдрне подда/яеЛш'Ье во верности прошение и по всемлстивейшему 
ея императорского величества соизволению, какъ прежде словесными 
обнадеживаниі к восприятию при случае за верность вшу, Войска 
Запорожского, под высокую ея императорского величества руку 
напоминаемы были, тал: и нне вал/, яко приятелю і все л/у Во леку 
Запорожско л/у напоминаел/, дабы те наши прежние словесно и сие 
обнадеживаниі содержали займоверно. А между тел/, долдеже не 
вошо следует к Росийжо# ил/перии о ттурецко# стороны какой противности, 
во времени имели те/яіеливость, егда ж под чаяниел/ о ттурецко# стороны 
случи 7ца какая к розрыву мирного союза противность, в то число
о бнадеживаел/ прияты к РосиАжой  империи б±з всякого идятия под 
высокодержавную ея императорского величества руку им-Ьете быть. Сие 
же писмо прошу содержат вал/ в своел/ // секрете до времени. 16

И тако заключа сие, блгонадежныд/ пребываем і остаюс вшему зв- 
блгродию доброжелателныл/ слугою

I.Bg. von Weisbach*
Дня 26 августа 1731 годк.
Полтава.

На конверті: «Бгродному і почтенному гедну кошевому атаману 17
Bo/fcKa Запорожского». зв.
Сургучева печатка Вейсбаха. Стан задовільний.

Арк. 16, 17. Оригінал.

№  10 1734 р., лютого 12. Київ. -  Лист генерал-губернатора
Йоганиа Вейсбаха до кошового отамана Івана 
Малашевича про згоду Росії взяти під протекцію Військо 
Запорозьке, про вжиття заходів безпеки від татар

Благородны и почтенны гсдинъ кошевы атамань. 18
Сего февраля 9-го числа получено нами от полковника и полтавского 
коменданта Чичерина® писмо, которыл/ доносштъ, что против 5-го числа 
сего ж-февраля, вночи, набежало неприятелски полтавского малоросиского 
полку в село Биркуть (которое им^етца за рекою Орелыо от местечка 
Орла раэтояниел/ в пята верстах)1 татар члвкъ со ста і взяли в тол/ селЬ 
подданныхъ ея императорского величества в полонь два 7цать два, да

'Дужки авт.
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порубили и покололи двена7цеть члвкъ, и пожитки ил побрали. Которые- 
де татары той же ночи поехали на ту сторону Днепра, о которые 
татарахъ, какъ признаетца, что нагаАжие й о г  КуДцака туда пришли.
I какъ признаемъ, что оная слобода КуДдакъ еще, не совсем разорена, 
но некоторая часть о т нЬе осталась і чрез то тЬ татары таз/ жить могу г
і не без того, что оные татары туда ошрадпены, дабы нашихъ до Сечи 
едущихъ купцо/?, а особливо такое бы старание им'Ьли, чтоб' некоторы 
пиша, которы огОЬчи к нал/и о г нас к в а з / посылаю 7ца, какъ возможно 
перех ъватить, и чрез то б  ваше благородие і все Во#ско Низовое 
Запорожское какою к нид/ нев'Ьрностию предявить могли. Того ради, чтоб 
0 7іуда болЬе шкод чинено не было, приказам я, дабы на здешне# стороні 
Днепра в сел'Ьхъ і в хуторахъ живущие люди перешли даже до 
Кремеячюка на нашу сторону Днепра. Також приказал в самол/скрытномъ

18 о фазе до КуДцака // комаеду о травить и чрез помощь Божию на тЬхъ 
зв- нага/&кидг татар (о которые какъ признаемъ, что еще там офетающа)1

напасть и розбить.
А понеже оные татары чрез такое неприятелское нападение уже 

де#лвително разрывъ миру учинили6, того ради о тол/ я по получени [!] 
оного известия того ж дня къ ея императорскому величеству, наше# 
всемилостивейше# гсдрни, всеподданнейше чрез нарочного куриера 
писалъ и доносид что (понеже болЬе резона не нахожу оное д'Ьло та#но 
соде/тжать)1 ея імператорскаго величества всемилостив'Ьишую грамоту за 
собственноручным ея величества подписаниемъ в прощенні вгагь ВоАка 
Запорожского к вашему благородию и ко всему Низовому Запорожскому 
Во/йжу о 7правитьв, по которо# всемилостивейшей  ея величества грамоті 
публиковать і все Во#ско Запорожское по верности къ ея императорскому 
величеству к присяге привесть буду. Того ради чрез сие от вашего 
благородия известия желаю, которы день или время для оного ізполнения 
назначить изволите, почему б я могъ меры свои взять.

И при том ведать желаю ж, можно ли будетъ вашему благородию
о г того походу (которо# вамъ до реки Богу с во/£комъ чинить приказано)1 
в вашихъ куренях  себя удержать и над^ятеся ли о г того походу о жазать. 
Когда о г меня в каждой атамажко# курень по дващети кояныдг драгунъ 
и по два7цети пешил салдать (и тако в каждом куреігЬ будеть по сороку

19 члвкъ)1 //, да сверхъ оныхъ в ваше# резиденциі в Сечиі сто пя7десятъ 
[4] кояны* драгун  или гранодер да пешихъ создать то ж  число - итого

триста члвкъ - прислано будеть, при которылг по сланныдгкаж до# курень 
можеть особливо, а самые стар/ттие в Сечи во верности къ ея императорскому 
величеству присягу учинить, і оныхъ такъ долго для осторожности у 
себя уде/жать, какъ запотребно разсудите.

А понеже тЬ люди, которые о г  на с им^ють посланы быть, неболше 
провиашу и фуражу какъ на полмсда (которые/ им^ють дово.лствова лда 
до прибытия к Запорожско# Сечи и к куренямъ)1 с собою вести могуть, 
то я надіюся, что, какъ в Сечю прибудуть, могуть чрез бытность свою 
провиат/шмъ и фуражел/удовольствованы быть о г Войска Запорожского. 
Против чего я на заплату за то г провиашъ и фураж' в каждо# курень 
по двести ру блея, а кои до Сечи поДдуть, гд і резиденция, тысячю
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четыреста рублевъ готовыми деньгами - всего девять тысячь2 рублев - 
для вручения гсдамъ атаманам отправить буду. А между темъ, до/щеже 
означенное число днгъ на доволствие употреблял» будеть, можетъ 
весня/яое время пришеть и к доволствию лошяде в степялг трава 
показатца. А что б по вскрьітиі р ікь  провиашъ туда привести могли, 
тому иншіе определение учини т стара 7ца буду. // К которому случаю 19 
какъ ваше благородие, тако и протчая ВоЛжа Запорожского с та/мина, зв. 
какъ лутчіе, советовать знать можете.

И ід сего моего о ̂ явления ваше благородие і все ВоЛжо Запорожское 
Низовое можетЬ подлинно узнать, что ея імператорское величество, паша 
всемилосіивіишая гсдрни\ не отмедное свое вьісочайпіе соизволение и 
милость во о тгтущениі Войска Запорожского ви// содержитъ і в высочаАпую 
свою державу всемилостве/ftne приемлеть, а о гбусурманского подданства 
всел вас вічно свобождаеть і в числі верны* своидг подданых  йміть 
соизволить. На что я от вашего благородия и о г  всего Во Лека Низового 
Запорожского в непродолжителнол/ время ни о тветьствия ожидаю, что<? 
я потолу могь себя содержать и надлежащіе определение учинить.

I пребываю вашему блгородию доброжелателньш слугою
I.Bg. von Weisbach

Февраля 12 дня 1734 году.
Киевъ.
Арк.18-19. Оригінал.

№  11 1734 р., квітня 23. Каушани. -  Лист гетьмана Пилипа
Орлика до Війська Запорозького з проханням 
переглянути своє рішення щодо повернення у 

. підданство Росії

Копіа з ъ листу гетмана Орлика®.
Мои велце ласкавіе пріатели и братья, пане атамане 
кошовий и все старшое и меншое Войска Запорожскаго 
Низового товариство.

Будучи в г далекими сот вмегей, добрилт молодцовъ Войска Запорожскаго, 
о тле/лій край, до Салонику6, запроваженій, а повернулпися о пуль 
в ъ сох днялг до боку наястгёйшаго хана его мл cni, одобралемъ т у г -  не такъ 
для мене, бо я не ищу моего особливого щасгя и пожитку, яко найбароій 
для самыдг же вметей, добрил: молодцевъ, для Отчизни и для всего народу 
тамошнего, ЄДИНОЗЄА/ЦЄД вашилг -  непотішиую відомо ст, же вметь, 
добриє молодци, запомнівши присяги своей, которою пред Бгомъ на 
непорочномъ его ЄУангеліи обовязалитеся и обіщали всі едно стайне 
и единодушно не тилко житіа, але и посліднєй крове капли не жаловати 
для визволеня тоей жъ СОтчизни своей, от тяжкого и тиранского 
подданства московского", жаднил/ обігаицамь илг не віриш, на сторону 
их  не скланятися и поти з ними войни не кончити, поки О тчизна нша

 ̂Далі закреслено двічі повторене слово тысячь.
Згсдрня
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3 0  В сЬмЪ  народомъ ВОЙСКОВИМЪ И ПОСПОЛИТИМЪ НЕ буД Е Г Д О  ПЕ/ЯОбы 7НИЛ" 
СВОЙХЪ правъ И волносгей ПрИВЕ/ЖЕННа и  о т  н е з н о с н о г о  я/яма московского 
висвобожена.

Тепе/7 влэсне, ко/да до виполненя тоей присяги ща сливий, издавна 
пожаданій пришов часъ, когда зъ едно# сторони на^яснЬйшій король 
его млеть французкій1", на^илнійш ій  и на/йютужігЬйіііій в ц1;ломъ 
хрсгіанств-Ь непобідимій монарха, соединившися з королЕвекимъ влчетвомъ 
гшппанскимъд, дядкомъ своймъ, и з ъ королевскимъ влчетвомъ 
сардинскимъ®, братомъ своймъ, противъ цесаря®, его млеги хрспанскаго, 
и противъ Москви, правЕдную и слушную виказалъ имъ войну, и

20 знашое уж помощію Бжиею не тилко над войскамы // над войскамы
зв. цесарскимы в Італій звітяжство одержалъ, алЕ и цЬлое тамъ королевство

Ломбард-Ьйское* и дві в е л и к и е  кнженіа МедиоланскоЕ3 и МантуанскоЕ1' 
за мали# барзо часъ, бо тилко въ тролг м с ц е х ъ  о т  цесарского влчетва 
одобралъ. А опрочъ тал силь и войскъ союзник, францу дскилг, гишпанскилг 
и сардинские, которил полтораста тисячъ въ Італій т е п е р  зна#дуЕ7ся, 
особливо д в іст і е щ є  т и с я ч е ю  самого войска французского, одобравши 
двЄ кнженіа о тк н зя  лотаринского, зятя цесарского, и добывши килка 
фортець цесарских над рікою Реномъ, перЕправилися уже чєр£.з тую 
ріку и идут т е п е р  до пнства Ц Е с а р с к о г о , ку Відню. Которимъ т а к ъ  
в е л и к и м ъ  силамъ и въ Італій французскимъ, гишпанскимъ и сардинскимъ, 
и в НЬмецкомъ пнетві1 самимъ французскимъ, же ЦЕсарсков влчегво 
малолюдним своймъ войскомъ не видолаєт постояти, звлаще когда и 
о  Г турковъ треба СТЕрЕГТИСЯ и въ поготовости быти, иже НЕ тилко 
союзно# себі Москві жадно# помощи додати, алЕ и с е 6 е  самого 
оборонити не може г. Не иначе# о томъ цілій світь розуміеть и по 
ЧЛВЧЕСКу разсуждаєТ, знаючи ДОбрЕ, же КОрОЛЕВСКОЕ влчегво француЗСКОЕ 
самъ є день, опрочъ силъ союзник, гишпанскилг и сардинские, м іет  
самимъ дЪломъ войскъ свойхъ на морю и на земле пятсотъ тысяче#. 
А до того ц ’Ь л е  ужЕ2 ЦЕсарскоЕ влчсіво, утративши надію, котору 
покладалъ на помощи Англій и Голяндій, так же на оборону короля 
дунского и пруского, кнзя баварского и инил кнзей гсдрства Немецкого, 
н е  знает и самъ, якъ м іе т  зъ собою поступити и якъ тую войну 
провадити, понЕважъ всі тай королевства и пнства, видячи же цесарскоЕ 
влчс7во и Москва н е с л у ш н е  и неналежне, а до того и бгопротивно, на 
права и волносги Річи Посполитой Полско# до с е 6 е  ни в чомъ не 
налЕжачой, къгвалтовнЕ наступуюїь, въ чужомъ панстві владіти

21 хотять и волними голосамы / / со  т всЬхъ односто#не наяснійшаго
[20] короля е г о  млеги Станіслава за пна собранного законно зъ королевства

Полскаго ВЕЗуТИ усилую 7; НЕ хотіли И НЕ хотя г  ЦЕсарскому влчсгву 
и Москві в войн!., зъ іхь сторони неправедно# допомагати, же бы за 
ТОЕ Бгу не отовідали  и за пролитиЕ крови невинной помети о т  себе 
зъ нба не натягнули. И ТО ЕСТЬ, зъ едной  сторони, ГДЕ можете, вметь 
ДОбрІЕ молодци, видіти и уважити, ЯКЪ ВЕЛИКІЕ су т сили, которІЕ намъ 
могут быти ПОМОЩНИЕ.

1 Написано на полі іншим почерком і  чорнилам замість закресленого црсгв'Ь. 
1Написано над рядком.
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Зъ другой за с сторони, ко/да наяшійшій король, его млеть полски# 
СтздгЬславъ, тест3 королевскаго влчева французскаго, волнимы голосамы
о т ц іло# Річи Посполитой на королевство Польское обраній, затягнувши 
въ Прусалг немало войска чужоземскаго, а до того, міючи въ помощь 
себі прислантиг килканадця т тысяче# шведовъ и французовъ, рушилъ 
уже з Ґданска [!] въ злученеся зъ войскамы полскимы и литовскимы 
противъ Москви: когда всі воеводства, земли и повіти такъ въ Короні 
Полской, яко и в Великомъ кнжсіві Литовскомъ сприся/шися единодушно 
боронити достойнтва его королевскаго влчетва полскаго, за щна и 
монарху от себе обранного, также О7чизни, правъ и волносгей свойхъ, 
едни уже посполитимъ рушенемъ на кони противъ Москви всіли, а 
другій всідаю г, ко/да войска полские и литовские сюда въ Полщи и 
в Ли 7В І Москву громя г и зносяг, ко/да Швеціа, учинивши зъ королевским 
величествомъ французкимъ и полскимъ союзъ, на войну противъ Москви 
приуготовляется; ко/да Порта Отоманскаяя незличонный свой войска въ 
поготовно сти до порушення держи г, ко/да ханъ его млеть такъ силние

21 и такъ великие1 // великие орди двигнулъ и ку границамъ полскимъ уже
зв. з оними рушился, в то т часъ, теди такъ погодній, тако ща сливи#, такъ

помиелни# и такъ до ратовання Отчизни способній далисте, вметъ добриє 
молодци Войско Запорожское, увести и звесги московскимы4 хитро СП! 
преле стними, обітницами, которидг, яко рідко кому додержую г, такъ и 
вмегемъ добримъ молодцемъ Войску Запорожскому, тимъ барзій не 
додержат, немъ барзій имъ и всему нашему народу отдавши: часовъ 
головними су т неприятелямы.

Не удивлял бым ся, если бысте вмегь добрій молодци Войско 
Запорожское, не досвідчивши на сєбі сами* ошукат/сгва московского, 
удалистеся на их сторону. Але то мні есть дивно, же вл/с7ь добриє 
молодци, милая братия моя, міючи свіжие и живие еще, опрочь давнилг 
доводовъ, приклади ложного упевненя московского такъ на себі, яко 
и на О 7чизні своей, ла7во, поривчо и иерозмиелне тепер оному увірили сте. 
А зазъ5 вигасло тое вмегемъ добримъ молодцемъ зъ памяти, якъ Москва 
при добыванию Січи, зъвабывши прелесгаимъ ласки црскі[м] упевненемъ 
старшину войсковую и товариство до присяги, утинала имъ въ таборі 
своемъ голови1, якъ перед тимъ давній нимъ взято Казикерменъй, хотячи 
для утиснешія и выкорененя Войска Запорожского Низового городки 
самарские осадити и Каменни# Затонъ уфундоватик, под покривкою 
зъмишленною зложення тамъ пpoвiaн^oвъ и запасовъ военнихъ грамотал/// 
царскимы тоего Войско Запорожское упевняно, же по скошіенню зъ 
туркамы и тотарамы войни знесенни буду т тый городки на Самарі и 
форгеца на Камяномъ Затоні. Але що обіцанне исполненно. И якь под

22 часъ войни шведской, затягнувши на службу свою // свою немало 
товариства низового и упевнивши \\х платою, запроваженно до Питербурга 
и тамъ их  на катарги пороздаваннол, где всі погтгаули.

Не вонтплю о томъ, же Москва, видячи на себе отусюль войну

3Написано над рядком іншим почерком і  чорнилом замість закресленого црствЪ. 
АДалі закреслено хр.
Ззараэъ.

58



тяжкую И небезпечную, схоче Г ВМС7ЕЙ добри* молодцевъ, Войско 
Запорожское гладити, лъстита, золотие имъ гори об'Ьцата, жалованнемь 
грошевимъ потішати и всякими волностями упеднята6, лечь по сконченю 
ВОЙНИ, ЩО 3 ВМС7ЯМЫ добрыми молодцамы стане7СЯ, до якого нещастя 
и зъгубы своей (чего не зичу)7 приДдете, сами на себЪ дознаете и будете 
того жаловати, що тепер поривчо и нерозмислне, не заглядаючися на 
задние колеса, у чинили сте такъ власне, якъ тепер ігЬлій народъ украинский, 
братіа ваша, сродники и единоземци ваши жалосне и слезне на себе 
нарекаю т, же, не послухавши зичливий и правдивий славной памяти 
небожчика гетмана Мазепи пересторогъ, уверили непріазненнимь и 
ошуканскимъ московскимъ упевненнямь, которие въ грамота * црскою 
рукою власною подписании* и стверженни* всюди въ УкрашгЬ по всЪхъ 
городахъ и по всЬхь црквахъ публичнимъ читанемъ оголошали и Бга 
самого на тое иъ св'Ьдителсгво представляючи, Войско Запорожское, 
городовое и низовое, и цЪлий народ упевняли, же права и волности 
войсковие ни в чомъ нико/да въ в'Ьчние часи не будут зъ сторони их 
московской нарушении и зламани, але всЪ люде войсковій и посполитій 
въ таки* власне волностяхъ буду г  жиги, въ яки* перед тимъ зо ставали 
за дній житіа славной  памяти небожчика гетмана Богдана Хмелницкого". 
Єсли прето Москва додержала свойхъ об'Ътниць попросяжни*, в'Ьдомо 
ТО ЕСТ барзо добре не ТИЛКО ВМС7ЕМЪ добримъ молодцемъ Войску 
Запорожскому, але и целому свЪту // св'кіу. Поблажала в правді Москва 22 
зъпоча жу всему нашему народу украйнскол/у, осипала копейками старшину зв. 
всю и значное товариство войсковое городовое, одевала их  соболями, 
роздавала імь мае шоста, поки над шведами под Полтавою не одержала 
звитяжства, по которимъ зараз першъ войска свой в Украйну в ъпровадила” 
и всюда въ города* и села* на квартера* росположила такъ далеце, же 
ане енерално# особе, ани полковничие, ани поповские, ани козацкие 
домы не мотлы быта от станцій та* московски* волніе.

Потомъ засъ, якъ скоро з шведамы тая ж  Москва войну скончила 
и покой зъ нимы потвердила, такъ заразъ обЪтници свой поприсяжніе
і грамотамы црскими стверженніе отменила, волности всЪ поламала, 
суды и права свой мучителские въ Украйну въпровадила и установила, 
а нши войсковие зънесла. Урадъ гетмански# о 7становила и іскоренила, 
коллегумъ якоесь сюе зъ дванадцята народу своего особь, а барз'Ьй зъ 
дванадцята окрушихъ мучителей зложенное, въ Глухов'Ь утвердила0, 
которій якъ людей наши* зъ худобъ здирали, едному з другж/ь8 наедгатЬ 
размовлята не позволяли, тиранско мучили, кнутовали, на страску 
тя/нули, ребра ломали, якъ свине# повязавши на жару пекли, смолою 
кипячою поливали, в'Ьшали, стинали, чверговали и шие многие мучителства, 
в св'ЬтЬ неслиханние, над народомъ нашимъ пополняли.

А ко/да енералние особи, полковники и вся старшина зъ всЪмъ 
Войскол/ Запорожскимъ городовимъ и зо вс'Ъмь народомъ до црского 
влчс7ва покорне и слезне через пословъ свойхъ о захование правь и

6Написано на полі іншим чорнилом і  почерком замість закресленого потішати.
7 Дужки авт.
%Виправлено з слова других

59



волносте# свойхъ и о до держане слова црского упевнення и обітниці 
грамотамы потверженних, супликовалы и упоминалися, теди всіх их 
забравши и до Петербурга под вартою запровадивши, еднихъ помученно, 

23 других в силку на вигнанне позасилано // позасиланно, а иних в тяжкомт»
[22] вязенню осаженно", въ якомъ мусилъ килка л іт ь  страждати и самъ 

кривоприсяжна и о тступникъ нашъ, небожчикъ миргородскій Данило 
Апостолър. Любо добре барзо Москві прислужился, зламавши присягу 
свою и отступивши от насъ на сторону противную, за котораго вмс7ъ 
добріє молодци, оставивши мене, гетмана своего, волнимы от себе 
голосами не такъ обранного, яко до принятя того уряду примушенного, 
казалисте в цркви своей черед килка лЪтъ Бга молита за тую его ку 
себЬ присягу, же Москві Кгалакгана залецилъ на зруйноване ( 'і,чи 
Запорожской. Наконецъ, хотячи Москва Войско Запорожское городовое 
не тилко обезсилити, але и вигубыти, винайшла была 2 на тое2 способ, 
копанье якого с тамъ въ далекой своей стороні каналу и фундованье 
въ Персій фортець, на якие мійсца, такъ о степліє, по кішка деся т тисячей 
козаковъ, указами своймы спровадивши, єдних тяжкими и незвича#нимы 
работами помордовалы, других голодомъ поморили, а іних борошномъ 
гнилимъ, струхлымъ зъ ящу/жамы и зъ вапномъ помішанимь потруйлыс.

Уважите теди, вмсть добриє молодци Войско Запорожское, до яких 
идете чили одошлисте приятеле#. Пишу тое все, що і перед симъ 
многокротне и обширнє, до вмстєй добрих мололцовъ Войска Запорожскаго, 
для перестороги их писалемъ. А если неправду пишу, обличите мене о 
неправді, лечъ не мож єгмні нихш и зъ самих нєпріатєлє# лжи в томъ 
задати, поневажъ все тое, що колвекъ ту гвмстемъ добримъ молодцемъ 
прекладаю и в чомъ их перєстєрєгаю цілому світу єсть відомо и многие 
су Г межи ВМСТИМЫ, добримы молодцамы, о т  мучитєлства московского 
избігшій, которій самы того самовидцамы будучи, могу т тоє, що тепер 
пишу посвідчити и правду мні признати.

Питаю теди вмстєй добрих молодцовъ Войска 'Запорожскаго, що 
такъ добраго вєдлугь присяги своей на непорочном Еуангєлій перед симъ 
виконані«)# О тчизні, о 7цемъ, братій своей и сродникомъ, и всему народу 

23 нашему украйнскому учинилисте, удаючися // удаючися под владзу и 
зв. пановане мо сковское: если поправалисте права и волно сти войсковие о г 

Москви зламаніє и отнятие; если договорилистє и утвердили тоє кріпко, 
жебы Москва гетманского уряду в потомиіє часи не зносила7, и городовъ 
во облает свою не отбірала, и войскамы свойны не осажовала; албо жебы 
Москва гетмана зъ сторони своей, москаля или волошина якого, къгвалговне 
не накидала, лечь волное на урадъ той гетмански# избраніє войску 
зо ставала; если юйска московскіє зъ Украйны буду г  зъведенни и николи 
тамъ потомніє часи не будут на станціях родставляны; если москали, 
волохи, сербы и иній чужоземци, ровне якъ и перєхристи от  урядові, 
тих и іних войскових буду г  о тставленни, а на их мійсцє козаки, добре 
въ войску заслуженій, обрани и постановлении; если козаки, опрочь 
налєжитой себі службы войсково#, до жадних тяжкт/х и незносних 
работизнъ не будутпримущєшш; если з Полтавы, зъ Глухова и зъ інших 
городовъ опрочь Кієуа, Чернігова и Переясловля Москва будет 
спроважешиу; если городи и села рознимъ особамъ народу московского,
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волоского и сербского, въ подданство розданіє, буду т о т  ние одобраны 
и под гетманскую в ласт приве/мены; если обваровал/лтгє, вмсп>, добриє 
молодци, и тое, жебы Москва въ права наигЬ не мішалася н свой, коториє 
установила въ Украйні з не спа, до судовъ свойх людей нашилг не 
потягала, справъ жадние не судила, люде# ншилг не карала ни смртію, 
ни на худобі, ни на здоровю, подажамы жадншщ подводами далекимы 
и інимьі не зличонимы тяжирамы не утеменжала; если, на остатокъ, 
Войско Запорожское городовое и низовок по-прежнему при правах и 
волно сгяе свойхъ ни в чомъ нико/да не нарушение будет зо ставати и 
до реймешу гетманского, а не до власти и повеленіа воеуодь и енераловъ 
московские належати?

Лечь знаю добре, же вмсть добриє молодци Войско Запорожское, 
все тое // все тое оставивши и жадно# помощи и облєлієніа о г  тяжестей 24 
и о г  тиранства московского всему народу, такъ войсковому, яко и [25] 
посполитому, не учинивши и оставивши так же всі свой угодіа, пожики 
и здобычи в Дніпру, въ Богу и во всЪхъ по собоимъ сторонамъ Дніпра, 
річках и поляе, до Москви належачих, удалистеся чили удаєтеся въ 
сторону московскую, себе и всему народу своему неприжненную и враждебную.

Хочу прєто видати, где, вмсгь добрій молодци Войско 'Запорожское, 
умислили и урадилы Січь сєбі заложити и уфундовата? Певне по тамъто# 
стороні Дніпра? Турки и татары вамъ того не допустят, поневаж тамъто# 
кра#, где на#болшие ваши знаДдую тся пожижи и угодіа, яко то въ Самарі 
и на иншие мійцае, въ облает Турецкую и Татарскую вашими часи от 
Москви єсть оїданни#, мирними договорами потверженни# и ажъ по 
Оріль-ріку отграничений, яко и самы, вмсгь добриє молодци, знаете, 
поневаж: от них жє самие войсковое товариство было до комисаровъ 
турецкие на розграничене приданное. По се# зась стороні Дніпра, а ни 
на єдну пяд землы нигде Москва, опрочь Києуа, Триполя и Василкова 
не мієть, навет и самая Січь Старая до юной не належит и вічними 
часы не повинна належати, що єсть моцноє межи По/тгою Отоманскою 
и Москвою першъ под Прутомъ, потомъ в Стамбулі, а по трете в 
Андріанополю тими ж мирнимы договорамы утверженно и обварованноф.
А до того и вся сєгобочная пустиня9 зъ полямы, ріками и річками 
єдна до Річи Посполито#- Польско#Украйні* сєгобочно#- прилучена 
и въ облает ляцкую нє тилко тими ж самымы Прутскимы, але и 
давнЬйшимы Карловицкимы договорамы“ потвєрженна и о 7граниченна, 
а другая до ту/жовъ и татаръ по сами# Очаковъ належит. Разсудітє 
прето вмсть // вмсть добрій молодци Войско Запорожское, и розумнимы 24 
своймы головами уважте, где под московскою владзою осядете, где будєггє зв. 
напотимъ на соли, на рибі и на звіру здобиватися, где будете пасіки 
свой м'іти и стада, которие под обороною хана его млеги росплодилисге, 
ховати и пасти'? Певне Москва не схощет для васъ ани з туркамы, ани
з татарами за тие земли, по юбоймь сторонад/ъ Дніпра зостаючиє, войни 
провадити. Овщемъ рада будєти імени тамъ нико/да Войска Запорожскаго 
Низового не было, яко тое быль уже посшновилъ нєбожчикь гдръ 
цръ Пєтрь Алє?ієвичь, тилко чекалъ докончення войны зъ шведами.

9 Літеру с виправлено з іншої літери.
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Не хочу быти пророкомъ на нещасге вмсгей добрилг молодцовъ 
Войска Запорожскаго, которого нико/да, яко естемъ зичливій йлг пртель, 
не зичу, але якъ в зеркалі ясно тое вижу, же Москва, привабивши вмсгей 
добрилг молодцевъ Войско Запорожское до себе на войну противъ 
ту/жовъ, татар, ляховъ и шведовъ, по оконченню оно#, будучи такъ 
великими силами притисненна ціле и не схощет и не возможе т для 
покою своего при мирнихъ договорах губы за вами отворити и о тле 
пустие мійсца, мній себі по7ребние, у поминатися. Але міючи причину, 
же не могучи вмс7ей добрилг молодцевъ Войска Запорожскаго нигде по 
собоймъ сторонамъ Дніпра осадити и сполни г ла 7во давное свое намерение 
и неприязненній замисли и, забравши вмс7ей добрилг молодцевъ Войско 
Запорожское занет10 их за Волгу-ріку и іскорениттимь самимъ в вічние 
часи4, и гніздо войсковое, и імя Войска Запорожскаго Низового. До кого 
прето напотимъ въ таковомъ своемъ нещасто въ оборону вдастеся? 
Певне, ани турки, ани татаре, ани ляхи ціле не схотятвасъ принята, 

25 охоронити // сохоронити и боронити, видячи вашъ теперишни# такъ 
[26] безчесшій и такъ сромо т ій  нес7атокъ, яки# на с ей часъ по себі цілому 

світу показалисге и славу свою войсковую, на которую предки Ваши 
и ви своею кровию и 0 7вагамы своймы на морю и на земли себі и 
наслідкомь своймъ заробляли.

Признаюся вмстемъ добримъ молодцемъ, мило# братій моей, же 
мушу тепер не тилко пред Портою Отоманскою, але и пред такъ 
великими монархами, корелевскиз/влчс7вомъ французским, королевскил/ъ 
влчствомъ полскимъ и королевскил/влчствомъ шведскимъ въстидатися 
для теперишнего вашего непостоянного поступку, поневажъ такъ Порта 
Отоманская, яко и всі тие монархи, будучи отмене многими писмамы 
(гди ж  я в Салонику через дванадцяттъ л іт ь  руки зложивши даремне 
не сиділєм ^7 упевнення и добре увідомленни о мужестві, 0 7вагалг и
О статечномъ И непоколибимомъ ВМС7ЄЙ дофихъ молодцевъ Войска 
Запорожскаго едноста#номъ и по присяжномъ ку висвобоженшо <?7чизны 
предся взятю и замислалг, обіцали намъ при помощи Бжой и при помощи 
наяснійшаго хана, цілимь срдцемъ намъ зичливаго и ласкаваго, всякими 
способами, и войною, и мирними договорами намъ в томъ допомагати.

Памята#ге теды, вмсгь дофие молодци Войско Запорожское, на Бга 
и на присягу свою, ему на непоро вдомъ Еунгєлій виконанную, которую 
весьполь зо мною обовязалистеся ратовати Отчизну свою о т  тяжкого 
и незносного подданства11 московского; ужалтеся над сощамы, братиею, 

25 сродниками и всімьі // и всімьі единоземцамы вашими, мучителствомъ, 
зв. здирствомъ и незноснимъ тиранскаго московского пановання ярмомъ 

обтяженнимы. А тцо на#горшое, не могучими быти волнимы, ани въ 
худобалг, ани в здоровю, ани в житій, ани в жоналг, ани в дочкалг свойхъ 
от войскъ московскихъ яъсюда по город ах и селалг въ Украйні на 
станціалг раатоложеннихъ буду т оны на вд/с7ей добрилг молодцевъ плаката 
и со помсту до Бга волати, ежели илг въ болшую и тяжщую о гаодомъ 
своймъ до Москви въпровадите неволю. На нас они и на вас по Б зі

10загонєг
11Написано на полі іншим чорнилом і  почерком замість закресленого ярма.
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висвобоження своего имію г  сталую надію12, яко мене о томъ часто 
чернци зъ монастир«# и khcvckhx и іние украйнские, через Салоникъ 
купамы до гори свтой Афоиско#“ переходячи, и розній купин упевняли 
и плачь людски# обявляли. Не оставте прето, вмсгь дофие молодци 
Войско Запорожское, мило# своей Отчизни безпомощно# и безнадежно#.

Не вонтплю о томъ, же Москва, если еще не потягла, то, запевне, 
схоще г  вмс г  добриє молодцевъ потягти до виконання на вірно ст себі 
присяги. Але о томі вонтплю, аби тая жъ Москва схотіла зъ сторони 
своей поприсягнути на доде/жаяье того всего, чимъ вмстей добриє 
молодцовъ упевняє г, чего она николи не учинит. А если учинит, то для 
болшаго вашего ошукання, жебы своего ложною присягою могла васъ 
предстати и погубити. JTe ч зна#ге, вмс7Ь добрій молодци, же тая присяга, 
если оную уже виконалисте, не есть важная и пред Бгомъ грішная, 
поневаж, пе/япъ присягнувши на висвобожеше О тчизни, тепе/т двоедушно 
присягнулиСТЄ ЧИЛИ МІЄТЄ присягати на погибель тоей ЖЪ своей О ТЧИЗНИ. 
Кгди ж  Москва, міючи вмстей // вмстей добриє молодцевъ себі 26 
присяглий, якъ схочет, такъ зъ вамы и зъ Отчизною нашею поступит. [27] 
А такъ присяга ваша таковая могла бы вамъ на дшае зашкодити, а 
(Отчизну въ погибель впровадити и вамъ волиости погубити. Зачимъ 
прошу вмстей доф ие молодцевъ Войско Запорожское и обовязую йе 
любовію ку СОтчизні и тоею ж самою присягою, которую пред Бгомъ 
учинили сге и пред нимъ обіщали боронити и уволняти тую ж свою 
(Отчизну до по сліднє# крове каплі, аби, оставивши тое свое наміренне, 
якое пред себе забрали сге, чыли забьфаете, удатися на сторону себі и 
(Отчизні свое# враждебную, не отпущали такъ погодного и щасливого 
часу, котори# намь тепер подается при такъ великие и незвитяжение 
силае до исполненіа нашиє поприсяжние обовязковъ. Кгди ж, если 
непо стоян ствомъ нашимъ утратимо сейчасъ до висвобоження мило# 
нашей Отчизни, николи уже такого не знайдемъ и не дочекаємся въ 
потомние часы. Упевняю наконецъ, вмстей дофие молодцевъ Войско 
Запорожское, же я тут при хану его млсги зо стаючи, всякое пилное, 
зичливое и неусигашое о васъ мію старане и вирозумілел/ь тое соведпенно 
зъ его ханско# млсги, же есть яко з натури ласков я# пнъ до вмстей 
добриє молодцевъ Войска Запорожскаго, цілим срдлем прихилни# 
и всего вамъ и СОтчизні ншой до ф а  желаючий.

Потреба тапко, абы сге вмсть добриє молодцы Войско Запорожское 
одозвалистеся до его ханско# млсги, а чрез посланние свойхъ листовне13 
и о с в ід ч и л и с т е с я  пред нимъ, же шжо/да // же ннкотда не мистшсге въ 26 
противную сторону московскую удаватися и отдалятися от оборони и зв. 
от владзи его ханско# млсти, а тут же и въ поготовости зостовати до 
походу военного по первомъ его ханско# млсти указу. Я засъ хретиянскимъ 
сумненемъ упевняю вмстей добриє молодцевъ Войско Запорожское, же 
не будете того жаловати. И не тилко плату, але и слушную нагороду 
за праци и сотваги свои отберете і иміти будете в полской стороні 
пожитечние и вигодниє станцій.

пВиправлено з слова надєлкцу.
15Дописано внизу аркуша замість закресленого а тут же и в поготовости.
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Пишу т о є  все  до вмстєй добрил молодцевъ Войска Запорожскаго 
ревно C7HO зъ щиро# моей ку имъ и ку 07ЧИЗНІ ЛЮ ÄH и приязни, 
яко той, которий непременно зо стаю. ■
3 Каушанъ“.
23 априля 1734 року.

Вмс7емъ добримъ молодцемь Войску Запорож ское 
щирозичливий всего добра приятен и брат Филиппъ 

Орликь, гегманъ Войска Запорожскаго 
Арк. 20-25. Копія. О п убл .: Скальковский A.A. Филипп Орлик и запорожцы // 
Киевская старина. -  1882. -  №4. -  С.108-118. Гісцова JI.3. «Жеби Москва в права 
наші не втручалася.» / /  Україна. -  1991. -  №7, червень. -  С.32-35.

№  12 1734 р., [не раніше травня 6]. -  Лист кошового отамана
Івана Малашевича до гетьмана Пилипа Орлика про 
відмову Війська Запорозького повернутися під 
протекцію Крима і перехід у підданство Росії

27 Яснєвєлможній мсці пнє Фили/пгь ООрликь, гетмане
[23] намь вєлцє ласкавій, мсці пне и добродію.

Получывши мы, Войско 'Запорожское Низовое, два листи сего мая 6 д.: 
едень сот ганского влчства, а другій юг велможности вшей, нарочне 
пномъ гетманомь и стражникол/ъ дубосарскил/ъ присланніє, и соніє 
вичитавши публічне во (общо# ншей Войсковой раді, зъ соних, а наипаче 
зъ вшего гетманского листу, всі доволніе пунъкта положенные 
виразумілисмо.

Пєрвє, что теперешнего часу по указу По/тты Отамадъской з града 
Со луни до боку ганского влчства и к Каушанал/ъ прибули сте. А потомъ 
в немь собявляете, же много французкаго войска, гишпалскаго и 
сардинского сколкосо т тысячей на цесара христіянского и на войско ея 
імператорското влчства московское войну точит прибралося, албо то вже 
точивши битву над цесарсяимъ войсколгь гдес въ Италій звигяжство 
содержали и королевство Лол/ьбардійскоє и дві кияженія Медиголалгьское 
и Мантулаиское сот цесарского ж влчства содобрали. Алгбо рачей 
шведское и литовское b o ä k o  приуготовылос и миелит за Станислава 
Лещинского на тоє ж христіянское войско московское и цесарское помету 
чини т, причитаючи и гана кримськаго зъ сордами за того ж Лещинскаго 
в помощь статы.

Токмо велможност вша на нас. Низовое Запорожское Войско, біло 
скорбыте, же на сій час за нилгь, ганомь кримскимъ, тамо не поЛшли 
и во помощь зъ вамы ему не стали, но удалилисмося (от него подъ 
протекцію прежнего ншего право славнаго монархи, си естея імператорскаго 
влчства, въ якій будто теперешній, барзе погодній час, за поводи л/7, 
рейменту вшего МОГЛИ би себі С07ЧГОНУ Малороссійскую совокупне для 
пожитку и волностей сотстоят, припоминаючи намъ войску и тоє, ЯКІЄ 
волности и права въ єя імпєраторскаго влчства вимовили. Албо карноспю 
московскою страшите, жебы попєрвомь якь С ічь Старую възяли, албо 
якъ негдис зъ подгородковъ Казикерменскихь на службу у войско
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Малашевича до гетьмана Пилипа Орлика. Док. №  12.
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1734 р., [не раніше травня 6]. -  Лист кошового отамана Івана Малашевича 
до гетьмана Пилипа Орлика. Док. № 12. (Закінчення).
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ншихъ козаковъ затягши, потратили и на катерги позадавали и тепе/? 
тако не показнилп. Да к тому жъ, и народъ малороссійскій дъспоминаете, 
иж би на нас, Войско, со помсту до Бга не волалъ, чи то не плакалъ, 
что за нашимъ войсковимъ же нерадешемъ « г  подданства московского 
при правахъ таковихъ, якъ за Богдана Хмелницкого было, не зо сталь.

Зачил/ъ проты сонил пунктовъ до Вашей велможности сотвЄт с ів іє  сіє 
ншє лисговное воздаючи, тако сознаймуелгь, ижь нужди ради таковой 
ш 7 ганского влчетва мы мусили со 7Д а литися, же превеликую кривду 
(от татар за утЬкающіє пхь кримьскіє и нагайскіє нєволники маємь, 
албо рачєй за коні, товар и совіш, нев-Ьсть гдє погибающіє, по суду ихь 
татарскому напасгнє платячи и снаги бь ншей дале не стало.

Другое, ногайци, възявши юг Лиману Великого ro p t по саміє 
пороги, увєс Днєпрь и с теп ь  сошяли, же малое єсг зъ чего намь, юйску, 
контєнтоватися.

Трєтоє, яко може самы, вєлможность1 вша, слишалп, ншихъ козаковъ 
на полтори тисячи за Бельльї-Ґерєйа, гана, у Б-ЬлагородщинЬ6 на катарги 
запродали, якилг нєповолЬ, но всиловне тєразнЬйшій Адиль-Ґєрєт?1, 
калга-солтань, поднимаючи Б-Ълагородскую сорду" на Кримъ, и зъ Богу- 
рекы до сєбє затягалъ, и веема тогда помилованія сот- нихъ не имІ5Льі. 
ООпрочє тихъ еще ншихъ козаковъ, что паши сочаковскіе много попродали, 
а под СОзовол/ъ за зверин гною добычю коло Калмуса-рекы // рекы 27 
ходячшг, на килкадєсять в з  неволю забрали. Далє/7 мовивши, и ляхалгь зв- 
его млеть гаїгь в ъ драчу насдопусгилъ. А за нашихъ козаковъ, которихъ 
въ Бра слави и по инил городкахъ ляхи украйнскихъ, за торгомъ зъ 
рибамы ходящихъ, невинъне позабыравши, повышали и худобамы ихъ 
завладели. А и зиску жадного намъ, Войску, не досшялъ.

А на состатокъ, горше всЬхъ тихъ причинъ, уважаючи себе тое, если 
бы сто по/А и ли за нил/т., ганол/ъ, и за вамы, гетманол/ъ, во помощі проты 
войска ея имъператорского влчсіва, то яко сорда не звикла городовъ 
добуваг, токмо людей ншихъ хриспянскихъ набрала бы, якъ мынувшихъ 
годовъ под БЬлой Церквою и под слободамы, и вступивши в Крил/ъ з 
собою в неволю вечную запроважала; то певне вже бы тогда сугубое 
неблагословенство от Ґда2 за плачь хрисгіянскій и за пролітне крвы 
НЄВИІП.НОУ? и проклятіе в Ьчное содержали и милости бъ вже со г ея 
імператорскаго влчетва со принятіе іпікогда под ея собласт веема не 
надіятіся. Для чего можете разеудиты, З н в томъ3 не тако, яко у вшемъ 
rrtcM-}; положеньно, что будто мы, Войско, на прелесгігіе пи см а московскіе 
cor гана удалисмося, але саміе мы по изволенію ншед/г войсковомъ 
челобытше нши пиша до ея імператорскаго влчсіва уносили и ключися 
давнихъ ншихъ пресіупленій, якоє будучи з препросгого ншего козацкого 
ума и невежества за поводомъ и указол/ъ покойнаго Мазепи сотворили, 
и со принятіе до первой ласки со милое г  просили смо, аже, слава Бгу 
найвишшему, и получили. И въ тодгь не вонътпимо, юля ея імператорского 
влчегва да будет нас, Войско, казни г  или зволиг животолгь дарова т.

'Да.пі закреслено велможност.
2 Виправлено з іншого слова.
3 Написано над рядком.
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То где же событся грЬхъ, тамо нехай будет и покута. Еднакъ же, яко тна 
млстивая ест императрица, видячи нши войсковіе в ір те  услуги, якіє 
впредь юбєшалисмося показова г  ей, надіємося, же не подаст вас, Войско, 
никому же въ поруганіє, и по заспугахъ шиссь при ласці своей імніЕраторской 
содєржова тпімє т. Рая ли бы мы, Войско, и велможности вшей, вьпредт. 
еще сего ганского походу, аще бы где в недалекоагь сот нас!* м іс т у  
зо ставали с нами, Войско мъ, посполу до ея жъ імпєраторєкого влчства 
доношенія подносит и со мылост такую жъ, якъ и мы, прохат, то и вшу 
сособу, чаемъ, изволила бы принят и при давнихъ вшихъ угодіяхь и 
маегаостяхъ триматы. А тепер, ежели въ союзъ зъ гаискимъ влчствомъ 
соединилися, на увагу вашу тое, якъ поволите чиниты, слагаемъ. Ибо хотя 
гань кримьскій и Украйну, чего не дай  Ему Бже, сотстоялъ бы, то не 
сподівається, иж бы под ваигь раймеягь вручиль. То такъ знайдєтсош. 
вспя т иному кому, якъ прежде сего ляхам быль на поруганіє ншей віри 
и собращєніє стыхъ церквей до уній подалъ, вьручити.

Зачидгь уже сего ради, задля помощи к вамъ ншего Войска, да не 
изволите болшъ до нас писати, занєжє єстєсмо уже єя імпєраторскаго 
влчсїва мы, Войско Запорожское Низовое, слуги, а не ганскіє, которой 
иміємо доживотное сот рода въ роди служить и за щасливое ей владініє 
и всего посполитаго христіанского народу становился.

Тако со7в іт С7вуемъ и, поклонъ ншъ войсковій вшей велможности
28 воздаючи, назаяыле зостаемъ велможности // велможности ваш ей въсего 

добра желателсївующіе и до услугъ готовы.
Єя імпєраторскаго влчсїва Войска Запорожекаго 

Низового атамань кошовий Івань Малашєви1/
со всімь товарис7вомъ 

Арк. 27-28. Відпуск. О п у б л . : Скальковский A.A. История Новой Сечи. -  Од., 1886.- 
4.3. -  С.286-289. Гісцова Л.З. «Жеби Москва в права наші не втручалася.» // 
Україна.- 1991. -  №7, червень. -  С.35.

№  13 [1734 р., не пізпіше травня 8]1. -  Лист кримського хана
Каплан-Ґірея до Коша з пропозицією залишитися під 
протекцією Криму

29 Кошовому атама/гні, старшині и всему Bo/lfcKy
[14] Запорожскому Низовому поздоровленне

Листь ваигь прислалисте до брата моего орбея, через котор[ий]2 освідчилисте 
ему, же з и ч и т е  сєбі повернутися впредь под крили ншой обороны“, иже 
сотмінилистє намірєніє, которое взялисте были пред себе оды#ги до 
Москвы. Що кгды помяну тай солташэ намъ означишь и листь, который 
вы до его п и сал и стЕ , намъ для відома прислаль, велцє с того утішилемся. 
Бгъ ВСЕМОГуЩЛД? зиаеть НШЕ СЕрЦЕ и намірєніє, и якъ всі бєи, м^рти и 
цілоє падъство Кримское стараЕтся о вашей цілости и жєлаєть вамъ

4 Слово правлене.
1 Датовано за док. №  14.
2 Текст пошкоджено.
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всякаго добра. Памята#ге, же вы Єли у нась хл^бъ и соль и жилистє 
у насъ добре. Ежєли вы зичите ceöt повернутися назадъ, будемъ вамъ 
рады и приймемъ васъ ласкаве, якъ гостей, и об-Ьцюемъ вамъ заховати 
тую самую приязнь, якую до Васъ м-ілисмо, и будете защшцатися такъ 
добре ншею обороною и иншимъ страднолюбіємь, яко и перед тимъ, и 
мы вамъ позволимъ все тое, що перед симъ мілисте. Где зась мЪете осЬсти, 
даємо вамъ волносг собрата себе на тое мЄс[цє], где самы хочете. Однакъ 
же, ражу вамъ для вашего добра и пожіпку, и для иного уподобаня стати 
кошемъ на томъ м^сцу, на которомъ склисте были прежде, удавшися под

29 нашу (оборону. По указу Порш Отаманско/? пнь Орликъ, // гетманъ вашъ, 
зв. который зосгаваль до тылг часъ в Салонику, пришолъ тепер до наст, для 

злученьяся зъ нами. Пишеть до васъ листь свой, який мы вамъ посилаемъ 
при семь ншомъ листі. ІЬсо сонь мыслить тое ж самое, що мы и вы, и 
которы/? старается о вашомъ добрЬ и пожитку публЬчномъ, такъ3 потреба, 
абысте верили тому всему, що вамъ въ листЬ своемъ выражаеть, для того 
найба/тгЬй, же сонь есть ваша голова и вашъ вождь и же вы повинни есте 
ити за его радою. Зъ ншо/? стороны упевняемъ васъ, же мы ва[съ] 
приймемъ ласкаве, иже вы не будете мЄти жадно/? кривди и насилія ни4
О)г насъ, нЬ сот панства Кримского, ежели повернетеся на мЄйсцє, которое 
я вамъ назначаю. Остатокъ скажеть вамъ устає оїдавца5 сего ншего листу, 
гєтмань дубасарскій. Яки# листь для лЬшной вамъ віри власного ншєй 
рукою подписуемъ и печатю ншею ствержаемъ

Капланъ-Кгерей, хан[ъ] 
Арк. 29. Діловодний переклад з тат.-тур. мови. Опубл.: Скальковський A.A. 
История Новой Сечи. -  1885. -  4.2. -  С.50-52.

№  14 1734 р., травня 8. -  Лист Коша до кримського
хана Каплаи-Ґірея з відмовою залишитися під 
протекцією Криму

ЗО Копия з листа, писаного до гана крішгкаго.
[15] НайяснЬшій и силнЄши/ ґ вєлможни/? мсцЄ пнє Капла//- 

ҐервД гане великії* ордъ Крю/скихъ, Б^лагородскнд, 
Бужацкидг, НагаЛжил“, Черкески* і проїчийхь державна, 
над/ вєлцє ласхави/У мсцЬ пнє и особливій добродію.

Лисгь впгь ганскнД нарочно чрез послано/» вашего, гетмана и стражника 
доубасарского, до нас, Во/£ка Запорожскаго Низового, прислані/?, 
блгоприятно мы, ВоДгко, до свойхъ рукъ одобрали и оній по обичаю 
ншєл/ во/Зсковол/ь во обще»? Рад"Ь ншєй всЬмъ воспухъ, такъ жє при нєл/ь 
и другі/? пна Филиппа С̂ гшика, ге їмана, поданій, вичиталши, уведомили снося, 
что вше ганское величество изволяете нас, Во/&ко, вспя т под свою 
протеацію приня т и раете на первое міятцє, внизъ ДнЬлра и к Олешкал/ь, 
и Кардашину, изы/?ги и кошел/ осЬсти, обецюючися при перво/? лаецк

3Написано над рядком іншим почерком.
4Виправлено з  Н'Ь.
5Літеру «о» виправлено а іншої літери.

70



^ у « ( и у :

'Щ ^ і к  ^***Шр&ї ;й# ■ .#•-> ,% • \0 *
ЙИІ

и г к ? ^ £ ‘х £ ,

^ * ^ 4

’* * *

/#•**¥- *Лчі
їЛА Пи*ч І ц

1734 р., травня 8. -  Лист Коша до кримського хана 
Каплан-Ґірея. Док. № 14.

71



и волносгехъ днепровы* нас, Во/1Ько, содержат, а найпче помянутого пна 
гетмана О/шика, якій по указу По/mi Огамажко# зъ Солунп-града до боку 
вшего ганско/г? величества прибувъ, ведлуг его до нас написанного листу 
слишати и за во^еда его себЪ м^та Для чего, якъ Пфве при отході нашел/ъ 
зъ-под державы вшей КрилгьскоД писали смо подяковаяне нше належите к 
во/Зсковое ве.лможносш вшей воздаючи, такъ и теперь, пошорне, о тв'Ьтствуючи 
на/ёишшему Бгу хвалу и честь возеилаел/ъ и вше/Г ганской млосги і всему 
панству Крид/скому до земли ногъ покланяемся и дякуемъ за хлЬбъ и 
соль, тгго, чрез которіе лЬта под вшею протекцією мешкаючи, кормилисмося. 
И желаемо уже не1 та Дно, лечь явно, под власпю и обороною ея 
императо /хжаго величества, пе/жылг ншилг право ела шил хрстиянскилг 
монархов наотгЬдници теперишней и самодержици веросисхо# 2 во вЪчше 
часа ж ы г и ей вЪрно служит.

А умиелне ради того под протекцію ея імператорскаго величества 
удалисмося (за что може на нас Bo/fcKo и гнЬвъ вше ганское величество 
м^еть)3, что ба/ве превеликую нужду о т Hora/fcKiur о/?дъ м'Ьлисмо, которіе,

30 взявши о т шізу Днепра, Великаго Лимана, а ж по самие пороги, // ropt 
зв. Днепръ со всім и тамошними по тоей стороні степовими утощями и 

пожлжами отняли. Тш/ же-то иога//цамъ и своймъ крил/скимъ тата рол/ 
за утіікающіе неволшжи, за овци, коні и статокъ, где мо/лося бъ подіти, 
допу спіли великую4 нас драчу. Сіє есть не дивно бъ намъ за вш/наго, 
котораго ми, Bo/fcKo, не токмо до платки не заступаемо, але и смертно/f 
казни предаваг не жалЬпи. Але дивнкне, самую правду рекши за тое, что 
хочъ якъ за невиность ншу присягаемъ5 пред судами вшими м'Ъсурманскими, 
якие звыкли бути чрезь солтановъ і нЬкоторилг мурз, часто присягаючи, 
по станов ля г, то ни в чомъ вЪра не была намъ да//на. И едно тими 
присягами дши свои попроклынали6. Другое и, невинне платячи за 
неволшжи, това/? и котгЬ, свогй  субстанцій позбавляли. Та* же ляхамъ 
до драчи допу сіпші. А наши козаки, яких сами знаете, что з рибами бывало 
ходя г, у Браспав̂ Ь и по инидг городахъ на кііжо соть пов'кпали, всі мдрпг 
попрападали и зыску за нилг намъ о т сторони полско/f жадной не учинили.

I к тому ж, уважаючи и на тое, яко то пропита лЬть, Адиль-ҐергД 
его млеть, а гапгкнний калга-солгая; всю гуду Б'ктгороджую на Кр/я/ за 
пановання бывшаго его млети Бели-Ґєрє/f, гана, подняль быль и нашиг 
козако/? з Богу до себе затяг, а гди его млеть гань Бели-Ґфєй з войскомъ 
своймъ кримскимъ протаю его кь повить Бклагородски# виходиль і тамо 
его солтаяское войско распудиль, то жадиаго сюего и единаго мурзи, а 
ни просгаго татарина смертно не скараль, ани в неволю не запродаль, тиико 
нгпилг козаковь повиноватали и на голтори тисячи дшь на катуги запродали. 
А в томъ сами вгЬсте, за тот годні ш/ его млети калги-солгана жадне// ншей 
вини не было. Озовскіє так же татаре, что на то/ боку степу коло Калмуса- 
реки, козаковь, невыне ходящиг за звЪромъ, побрали скалко десят: И

1Далі закреслено прес.
2всєросиско/У
3Дужки авт.
АДа.ш закреслено на.
5 Літеру г виправлено з  з.
6 Склад по написано над рядком.
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колкораз упоминалисмося и прохали вшєго величества о млсл>7 - не 
визволяли. То и теперь, ащи бы ми, войско, за вшимъ гански/ величесгвол/ 
на помощь // на помощь ляхамь пойлли6, жє би напоїш/, яко на нас пєнЬ 31 
не винайшш, и таїсь, якь при калжиномь поході; побравши, не попродали, 
албо здесь нога/йіи не вибрали або не вирубали. Яко же слишитє давно, 
что шесть козакод, ходячи под Ор'Ьльские городки, порубали всмрть.

Сицєвой прєто нужди все нше Войско Запорожское Низовое ізволило 
под своего право опавнаго монархи, ея імператорскаго величества державу 
склонит» с и единой сторони бергтис, а не в свідомим нападениям сами 
себе загубля т. Таковый о лЛтъ вшему ганскому величеству смирено ми, 
ВоАжо, воздаюта и за ласку вшу подгорне дякуючи, пребываел/ навсегда.

Вшему ганскому величеству всего добра желателіе 
и нижайшие до услугъ Івань Малашевичъ, атамань 

кошов/ztf Во/йска Запорожекаго Низового, з товари ствол/
Зъ Коша.
Мая 8 д. року 1734.
Арк. 30, 31. Копія. О п у б л . :  Скальковский А.А. Филипп Орлик и запорожцы. -
С. 122-124.

№  15 1734 р., травня 20. Київ. -  Лист київського генерал-
губернатора Йоганпа Вейсбаха до кошового отамана 
Івана Малашевича з пропозицією Війську Запорозькому 
разом виступити проти кримського хана

Благородны і высокопочтенны гсдинъ кошевой атама/г. 32
[2]

Вашему благородию чрез сие обявляю. Ея Операторское величество, 
наша всемшюстивгЬйшая ігдрніи [!], имянньи/ свою/ высочайшл/ указол/, за 
сойлвенноручныд/ ея величества подписаниел/, мнЬ повелевать соизволить. 
Какъ скоро хань крымской реку Днестрь с свою/ воЛЬкош> переберетца, то
еще с одаимь ко/лусомъ в Поллу всіугппь и со офетакящшся ннЬ тал/ в
Полще кодіусол/ соедиіштца, і некоторую̂  часть із Bo/fcKa вашего Низового 
к тому присовокупить, і со оньв/ ханоз/ (отаковая)2 по неприятелски поступить 
Того ради, ваше благородие/изволите из Bo/fcKa своего Низвого не менше 
тысячи члвкъ дофоколныт и оруже/Тныхъ казакот? к похо^ нарядить и в 
такой их готошости содержать, что# по пе/жому моему от васъ требованию, 
куда надлежить, могли они ма/шировать и со л/ною соединитцаа.

В иротчел/ пребываю Вашел/ j  благородию 
доброжелателным слугою 

I.Bg. von Weisbach
Майя 20 дня 1734 году.
Киевъ.
Помітка: вгорі аркуша зліва написано іншим почерком: «О секрешол/ делЬ». 
Арк.32. Оригінал.

1 Виправлено з іншого слова.
1 Літеру у виправлено з іншої літери.
2 Дужки авт.
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№  16 1734 р., червня 22. Київ. -  Лист київського генерал-
губернатора Йоганна Вейсбаха до кошового отамана 
Івана Малашевича про прибуття делегації Війська 
Запорозького з чолобитною на ім 'я російської 
імператриці та від’їзд делегації до Санкт-Петербурга, 
про зобов’язання надавати допомогу запорожцям 
в обороні проти турків і татар і про спільні дії проти 
них; рекомендації щодо листування з гетьманом 
Пилипом Орликом і кримським ханом

33 Благородный і высокопочтетлшй гсднъ кошевый атам он.
Вшего блгородия писмо, отправленное з бывшим кошевым атаманом, паном 
Иваномъ Белицкимъ (которой купно іс шестью куренными атаманами сего 
июня 19 дня сюда прибыль)1, мною ісправно і со вложенными писмами, 
писанными к вшему блгородию і ко всему Низовому 'Запорожскому Войску- 
одно возмутиткпное і прелкгпюе о т изменника і зломышълЬншжа Орлика, 
другое о г хана крымского, с которого і перевод, і даЪ копіі с о 7ве 7ствованным 
к помянутому ізмііннику Орлику і к хану писем да копию ж с челобитной 
писанной от Низового Войска къ ея імператорскому величеству, -  получено, 
іс которого о получениі вшим блгородием трелг моилг писЬм увгЬстился. А 
за умной впгь к помянутым ізменнику і к хану на писма нх (какъ в копияд 
значить)1 по всЬнодцаннейшей ваше# і всЬго Низового Войска къ ея 
імператорскому величеству верности ответь благодарствую. О которой 
вашей і всЪго Низового Войска верности при посланій означенны* писем 
и копей къ ея імператорскому величеству всеподданнейше доносив I ежепи 
і впред от реченного ізм'Ьгапжа или от хана крымскаго таковы жъ 
возмутительные і ли б і о другом хгЬмъ писма к вшему благородию імкші 
присланы бьпъ, то потому ж без удерьжания по-прежнему моему племенному 
обявлгЬшпо /зволитЬ ко мігЬ присылать с нарочными. А присланные до 
получения на тЬ о г  мЬня писма ожкгу удерживать при Коше.

На протчЪе ж ответствую. По прибьгтіи сюда, вышеупомянутой гсднъ 
бывшей кошевый атамань Белицкий іс куренными атаманы во особливом 
пакете запечатанную войсковою печатью чЬлобитную, надлежащею къ ея 
імператорскому величеству ншей всЬмлспшейшей гсдрыни, мнЬ подал О 
которо# ЧСЛОбИЛЮЙ вше блгородие І ВСЬ НіГЗОЮЄ Войско ІЗВО.ШІЛИ писмо м 
своим проешь да и оной щ щ ь бывшей кошевый атамань Белицкой і гсда 
куренные атаманы просили, чтоб оную с ними я отправил к высочайшему 
ея імператорского величества двору в Са/жтъ-Петерьбурхъ.

33 А какъ я іс шюма вшего блгородия и ис приобщенной // при том с 
зв. оной челобитной копиі усмотр+лъ, ЧТО оною челобитаою ВСЄ Войско 

Низоюе Запорожское у ея імператорского величества нашей всЬмлстивейшей 
гсдрьши проситЬ, когда б  о т Отоманской Порты і ли от хана крымского 
будить за ту сторону (то есть за то місто)1, гдЄ ннЄ Войско Низовое 
'Запорожское кошем застеть, імЄло упоминатца, что б с того міста не 
повелено было сходить, понеже-де то м'Ьсто от давни* л+лъ Низово му 
Войску надлежащее і ни с кЄмь не розграничениое*. За которую ея 
імператорского величества аяустеАлую муялъ, в томмЬсте будучій, обещаегеся,

1Дужки авт.
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хотя в дофым фартунам ілії в каким і о г противной стороны нападения м, 
не склоняя с ни на какие прелестные писма, до живота своего по всімь ея 
Операторского величества указомъ служить і водлугь преждним повЪ діней
0 т Крымской і Турецкой стороны вс ему великоросискол/у і малоросискол/у 
народу стражниками быть. I хотя огкгЬня гедну быяпел/у кошеюму атаману 
Белицкол/у і г еда а/ куренныл/ атамандл/ персонажно обявліно было, яко 
вскорости иміють ирежд'Ь послаяные о г м'Ьня къ ея Операторскому 
величеству вшего Низового Войска бывшей судья Решетило2 да атаматт 
Пракофей Федоровъ возвратно сюда прибьігі могутъ они о всімт вшемъ 
прошениі от ея імператорского величества всімлеіивейшую резолюцию ко 
мні пріжість, того б ради о трав леї шел/ они г еда атаманы до прибытия 
оного судьи із Санктъ-Петеръбурга пообождали. Точию, какъ оной ттднъ 
бьгошей кошеюй Белицкиі, такъ і куренные атаманы, с немалою докукою 
м'Ьня просили, дабы \\х ко двору ея »отераторского величества отправить. По 
которой прозбе боліє не могъ их здісь удіржать, но оного ттдна Белицкого
1 с нимъ трем курінньїм атамановь с озтчен/лю присланною ко мні о г  Войска 
Низового челобитною къ ея імператорскому величеству отправид а протчим 
трем атамановъ отпустилъ возвратно к вше л/у благородшо в Січю.

1 какъ оныл/ всі»л/ атамонол/ устно обявлялъ, тако і сил/ вшему 
благородию і всіму Низовол/у Войску ойявляю, тгш на шгЬшиел/ новомъ 
м^сте, гд^ уже кошел/ оселились, без всякого опасгіения ізволіггь житие 
свое препровождать. А ежели б от татар какое ім'Ьло быть на васъ 
нападение, то при такол/ случае воелною рукою // себя охранять, а ко 3 4 
мні дать знать, по которол/уізвіютию в самой скорости вЪшо учреждінньїл/ [20] 
полк ам на сикурсъ приступить. I могутъ бес продолжения прибыть, ібо 
немалое число вотска ея імператорского велігіества нарочно по способности
к вше# 3 Низовой Запорожской^ Січи кол/палгЬіпами на сій стороні Дніпра 
поставліио. А доньде же огтатарь к Войску Низовол/у никакова нападения 
происходить не буд'іть, то і с вше# стороны надпежитъ спокоемъ жить 
і никаким ил/, татар ол/, обид не показывать.

Что ж ваше блгородие на писмо мое во ответь требуеть от мЪня 
ув1>дом.ггЬния, на которое время тысячю члвкъ комонного юйска ізготовить, 
понеже-де под ішешній літній чась войско розошлось для добычи рыбной 
в низъ Дніпра и в полівьіе речки, і на оное обявляю, на которое время 
оному тысячнол/у числу от Низового Войска казак с/а/ ко л/ні  прибыть 
нні - сдйявшъ не можно. Но токмо прошу приказать то му тысячно л/у чиспу 
быть к военному случаю какъ в руже, такъ в коням и в протгіл/ во всімь 
В ГОТОВНОСТИ, І когда прцдіть врімя, ТО б ВО опредіигінное МІСТО МОГЛИ по 
получіннол/у от міня к вашему благородию писму прибыть ко мні. А до 
того времяни могутъ оные казаки в своим добычам ісправлятца.

А в про 7чел/ пребываю Вашему благородию доброжелателнымъ слугою
I.Bg. von Weisbach

1 июня 22-го дня 1734-го году.
Киевъ.
Арк.33-34. Оригінал. О пуб л . :  Скальковский A.A. Филипп Орлик и запорожцы. -  
С.129-132.

2 Слово правлене і підчищене.
3 Слова вписані на підчищених місцях.
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№  17 1734 p., серпня 11. Біла Церква. -  Лист київського
генерал-губернатора Іоганна Вейсбаха до Коша з 
рекомендацією не відповідати на листи гетьмана 
Пилипа Орлика; про прибуття запорозької делегації 
до Санкт-Петербурга й інше

35 Блгородны і высокопочтенны господин кошевы атамань
[29] ]вая Малашевн*/ Войска Запорожского Низового

с товарыствол/.
Вашего блгородия писмо о г 25 минушіего іюля, іс Коша отравленное, 
я чрез прислаяных во#жовыдг атаманов Григория Івановича, Кирика 
М арчеш  і Семена Івановича сего августа 3 дня, с приобщенными 
Орлика двумя неразпечатаяными писмы получил. С которые по 
распечатьіваниі, снявъ точные копій и на нилг, вопреки ево преліісно# 
сплетенной лжи, подписав, для ізвестия вашего блгородия і всему 
ВоАжу Низово му Запорож^скому Низовому [!] при сел/ посылаю. Не 
которою: ізволите усмотрить, какую онъ, Орликъ, явно непристойную 
и безумную лож" учинил, і какъ протая оно# веры намъ можно, і мало 
что пред прежгош прибавил, но все твердить, привабляя васъ к сЬбе 
в гибель в вечную, одно бутго добро. Для чего уже ему, Орлику, на

35 оные // о 7ве 7ствавать вал/ не надлежитъ, ібо ево оригнналные писма 
зв. до высоко# pe30jnonin ея імператорскому1 величеству2 отправлены. И

можеть что еще к то# неправедно# прелЬсти в протадление к пове.ггЬнию 
в прибавокъ пришлеща, да еще тог резоя находится, когда ваше 
блгородие ему о 7ве 7ствуетЬ, то оныл/ ево на писмеяние пересылки повод 
даете, якобы охотно с ни м переписыва 7ся желаете. А когда к и ему 
никакого отзывания не будеть, то і оя, видя вашу неошейную къ ея 
імператорскому величеству верность, вовсе к прелести оставить можеть. 
А до того, егда такия ж  присылки буду г, то потому ж, не распечатывая, 
прошу ко Mirfc присылать. А на ево те прелЬсти нимало слушать і 
смуща7ся не надобно, ібо лутче держа 7ца света і о г  него не отступав 
нежели паки во т у  входить.

Хану кры мско му у чтоб о// болЪе впред до вас не ишересовался, от 
меня писано будеть.

Кои з Богу-реки Bo/fcKa вашего Запорожского Низоваго казаки
36 приходить будут в службу // ея імператорского величества, чтоб о н ы л , 

[37] хотя и без писемъ вашего блгородия, принимали, дабы чрез то по
ол/манныл/ писмал/ к нему Орлику не перешли, подполковнику Поля/ккол/у, 
стоящел/ j  в Умане, указ от меня послая

Бывши судия Решетила да атамая Прокопъ, прибывъ ко мнЬ, і к 
ваше му блгородию о травили с, которые надеюсь, что уже сими чисты 
у вас і явились. А бывше# кошевлд^ пая Іван Белицкні с атаманы, как 
мнЬ о ге я  імператорского величества знать дано, в Саяктъ-Петербурхъ 
прибыли і во всяком доволствіи імеюта і паки внепродолжениі с 
высоча#шею мл еппо отпустя 7ца.

1 Виправлено з слова імператорского.
2Літеру у виправлено з а.
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А вышеупомянутые атаманы по желанию своему при указе моел/ 
для отыскания долговъ отравились в Переясловль.

В про тчемъ пребываю Вашему благородию 
доброжелателныл/ слугою 

I.Bg von Weisbach
Августа И дня 1734 году.
Белая Церковь.
Арк. 35-36. Оригінал.

№  18 1734 р., вересня 8. Біла Церква. -  Лист київського
генерал-губернатора Йоганна Вейсбаха до Коша про 
готовність надати всебічну допомогу в разі нападу 
турецьких військ на запорожців

Благородны и высокопочтенны гсдинъ кошевый атаман 37 
с тавариствомъ. [30]

Како я и з ответного вашего благородия с товарыствол/ на мое обявление 
пиша усмотрилъ неотменную къ ея императорскому величеству 
всем л стиве#ше# наше#гсдрни верность и послушъность, с непреметтныл/ 
желаниемъ, что для вас Вотяка Низового Запорожского в переходе с 
ннішняго міста на грашщу ея императорского величества положенной 
съ ея императорского величества с І Іортою Отомалскою мирно# трактатъ 
нарушен и за то во#на начата не была, то в таковол/ нуждномъ случае 
пере#ги долже/ллвуете, хвалу воздаю. Которую вашу верность при 
отпрадлениі того пиша всеподданнейше ея императорскому величеству 
донесу, на что в твердо# надежде пребываю высоча#шая млеть к вал/, 
Войску, чрез резолюцию показанна будетъ, что по получениі, сообщениел/ 
вашему благородию не оставлю.

А между тел/, чрез сие благородия со всем Во#скол/ Низовыл/ 
Запорожскил/ по даяно# мні от ея императорского величества полно# 
власти // обнадеживаю, егда б того от турковъ спор за [ . . .  J1 ннЪ не 37 
последовало, но в молчаниі б оста ли с, то и пребывать вал/ тал/. И буде зв- 
б от них турковъ или татарод во время будуше зимі (понежь вы мні 
обявили, что ннішнил/ времянемъ опасение от нихъ н і іміетЬ)2 какое 
злое намерение к поступке неприяте./гски возимілось, то по уведол/лению, 
не продолжая времяни, генералу-маєору Геину8, стоящему в Переволочне3 
(которого я в зиму для того учреж'ду с однил/ пехотнл/л/ с надлежащею 
а/лттлериею да з двумя ко/иыми полками в Ми/тородцкомъ6 и Полтавскол/ 
полку, вблизостн к тел/ вашил/ местам по Днепру і всегда з доволныл/ 
провиа//гол/ и фуражемъ быть готовыл/ велю)2 дать знать, почел/у он  на 
помощь к вал/ прибыть и то неприятежское Bo/fcKo о йде с вами отвратить4 
должея. А до того, ежели бы нападение учинили, с ними какъ можно 
силною рукою поступать. А буде ж  бы без всего того По/тга Отомалская

1 Текст пошкоджено на одне слово.
2 Дужки авт.
-Далі закреслено и Переволочне.
4Літери в и перше т виправлені з  п і  в.
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не умолчала, но спе/жа за противность трактату в пребыванш на тола 
вашел/ месте гфнчла и претеяшвала, что б конечно вы перешли, то я 

38 тогда // могу вас в переход5 на границы ея величества, в подем+* ваши* 
[34] водяны* судовъ с кле/5ноты, с протчими пожитки доволными подводами 

сподобить, что ни малеико# шкоды показа 7ца не можеть. Да и сверхъ 
того по прибьгш на границы от ея императорского величества, какъ в 
денежномъ, такъ і в хлебном жалованье споможение будеть, в чел/ 
изволите быть в твердомъ упованіи и надежде несул/ненно#. Токмо оное 
к перехода склоігЬніе6 соде/тжать в та/frrfc, дабы не уведали о тол/ турки 
и татара и не могли б нарочно к переходу возбуждать.

В про 7чел/ пребываю Ваш ел/у благородию 
с товариством доброжелателныл/ слугою

I.Bg von Weisbach
Сентября 8 дня 1734 году.
Белая Церкод.
Арк.37-38. Оригінал.

39-40№ 19 1789 р. -  Витяг із статті в «Новом и полном
зв- географическом словаре Российского государства

1788-1789», складеного /[.М аксимовичем, про 
повернення Війська Запорозького до Росії*

5 Написано замість витертого.
6 Виправлено з іншого слова.



С права 2

1734-1738 рр. -  Справа про участь Запорожжя 
в походах до Польщі, в Крим і на Дністер 

проти Туре'пшни

№ 20 1734 р., квітня 19. -  Лист київського генерал-губернатора
Йоганна Вейсбаха до кошового отамана Івана Малашевича 
про необхідність розвідування намірів кримських татар 
і про спільні дії з російським військом. № 9833

Благородны# і высокопочтеяьныт? гсднъ кошевой атамань. 1
Вашему благородию і всему Низовому Запорожскому Войску однаЛмую. 
Сего апреля \1-го дня получено мъною ізвестие, яко Крымская орда 
намерена ис Каушана штия вся вверъхъ по Днестру к Хотину6. И одинъ- 
де салтань з дватцатью тысячами перебрагца хотел 16-го числа сего моца 
(то есть на сей Святой неделе, во фторникъ)1 Днссътрь. И приказано-де 
всей ордЬ в путь гиг выступить, всел/ вдругъ в Великую суботу2. И которой 
ис Ножкой облоспі" обыватель в Дубасара* быд о ной обявид чго-де в 
Дубасаралг были туръки ід БЬеде/? и заподпиньш говорили, что о/эда совсемъ 
вся в готовности и, конЬчно-де, намерена выступить в Великую суботу2.
А от Дубосарь, вниз по Днестру, Бендеры -  счіпають четыре мили. А ниже- 
де БЬнідерь о/ща перебиратца будегъ Дпесірь на копажаг, протид урочища 
Кочюргань. И соглася оде, орда по вьіступленині в суботу, хань намерен 
и ли  по ту сторону, а салганъ по сю сторону Днестра. Токмо ис оныл 
полученъныл тесте#  // запо длины ю уяіать не можно, куда оная орда 1
имееть о г  Каушана И7пі -  в Крымт» ли и оттуда в Персию (ибо, какъ перед зв-
сим имел я ізвестие, что болшая часть татарь, которые были в КаушанЬ, 
получили от Порты укал, что# игш в Перьсию чред Црырад и жобы ужгЬ 
часть онылг татарь перешли за Дуна//)1 іли в Полпу протпвъ нашего войска 
іли ж к вашей Запорожской Сечи, что# вамъ? Низовому Запорожскому 
Войску за перехоть из старого места на новоег учинить какую злость.

И ежели оная оръда поидеть в Подшу, то протил их обретающемуся 
тамъ от воЛжа ея императорского величества корпусу велено с ними 
поступать яко с неприятели и старатца, что# ил разогнать. А ежели ж 
оная орда імела бы и7ти к ваше/? Запорожской Сечи и намерены како 
учинить н а п а д е н и е , то і вы гсднъ кашево# атамань со всемъ своимъ

'Дужки авт.
1У  цьому році припала на 20 квітня.
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Обкладинка з Одеського історичного архіву 
до спр. 2.
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Низовым Войскомъ ізволите в таком случае с ними поступать яко 
с неприятели и учинить имъ знашой воижкой о 7поръ, и для того 
ізволитЬ приказать всякими мерами заподлинъно проведывать. //

И какъ уведано будетъ, что оная о/ща конечно чрез реку Богъ 2 
переправила с и поДцетъ не в Кримъ, но к Сечи, то о томъ изволитЬ тог 
часъ дать знать чрез нарочны* Б'Ьлогородцкого конъного полку к 
полковнику Дунину, стоящему Полско#области в м'Ьстечке Медведовъке, 
чтобъ онъ к вам ь в Сечю на сикурсъ своею команъдою против то й  орды 
шел, і в Переволочню к маеору Ши/лсееву і потому ж  требовать от него 
сикурсу. И к тому м'Ьстечку Переволочил о травить із низовы* запорожски* 
казаковъ сто человекь конъных, которые бы, прибывь туда, явили с у 
годна генерала-маеора Гейна. Ибо оному генералу-маеору велено от 
Україшскоі линиід со въсею определенную командою следовать к ПерволочнЪ 
и тамъ, перебравъшись Днепръ, стоять и ожидать прибытия посланъны*
о г вашего благородия означенъны* ста человекь казаковъ.

А по прибытш с оными казаками, присовокупя к себЪ і вьппеобявленного 
полковника Дунина с ко/лшцаю, следовать к вамъ в Сечю в помощь 
противъ татарскоі о/эды и, соединясь с вашим Низовым Войскомъ, чинить 
над татарами // знатъно/Г поискъ. И для того оному генералу-маеору 2 
велено на всю камадду взять с собою правиаята на мсцъ. Ежели ж бы зв. 
отравленные6 о г вашего благородия сто человекь казаков имели к 
Переволочив прибыть прежде помянутого генерала-маеора, то бъ они 
под Переволочною, не переходя Днепръ, ожидали ево генерала-маеора, 
ибо они имЪютъ при немъ быть до Сечи в провожаты* и о прибьітиі 
своемъ обявили бъ стоящему в Переволочномъ маеору Шинъкееву, а он  
повшгЬт/ знать дать помянутому генералр-маео/у' которой имеет состоять 
неподалеку о т Переволочни в местечке Орле.

В протчем пребываю вшему благородию 
доброжелателным слугою 

I.Bg. von Weisbach
Дня 19-го апреля 1734 году.
Киевъ.
Помітка на арк. 1: вих. «№ 98 В.З.»
Арк.1-2. Оригінал.

№  21 1734 р., серпня 19. Біла Церква. -  Лист київського
генерал-губернатора Йоганна Вейсбаха до кошового 
отамана Івана Малашевича про перепуск купців з Криму 
і Туреччини лише через Васильківський форпост поблизу 
Києва після витримання належного карантину. № 4145

Благородный и в ь іс о к о п о ч т є іл іь ій  г о д н ъ  кошево# атамань. З
Понеже ея імператорского величества указом для показавшеся в Цреграде 
морово# язвы повелено приезжающим іс Турецко# і ис Крымско# 
областей с таварыми і купецким1 людемъ выд е/тжива т у ка зною каралгину

'і ку - правлені.
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і по вы держанні то #  каралгины пропускъ в Росшо чинить чрез од инь 
форпость, того ради оной  пропускъ проезжающим2 із с Турецко# і 
Крымской областей купцам определено от нас чинить при Василковскомъ 
форпості, каторой состоитъ близ Киева при полско# границе. I ежели 
бъ ім Єл и  в Кошъ вангь с таварыми прибыть крымъские купцы і намерены 
были с теми таварами ехать в Росию чрез Кремелчуцко#іли Переволоченски# 
і протеше форпосты, то вшего блгородия прошу приказать оным купцамъ 
обявить, что б они для пропуску ехали на вышео бявленно# Василковско// 
форпосгь, а на протчихъ форпостахъ пропущены не будуть.

В протчем пребываю 
вашел// благородию доброжелатель 

I.Bg. von Weisbach
Августа 19 дня 1734 год)'.
Белая Церковь.
Помітка: «Малашевичю»
Арк. 3. Оригінал.

№  22 1734 р., вересня 9. Біла Церква. -  Лист київського генерал-
губернатора Йоганна Вейсбаха до кошового отамана Івана 
Малашевича про спільний виступ Війська Запорозького
і російського війська в похід на Польщу та порядок 
пересилання пошти

4 Благородны і высокопочтений гсдинъ кошевы# атамань
[3] с товарысътвомъ.

Понеже хотя надежда есть, что уж совсел/по.лские дела в непродолжшелнол/ 
времяни ко успокоению придуть, токмо еще не потребовала б мнЬ далЬе
в Полшу1 о 7сель вступить і в людяхъ бить нужда, того ради, какъ ваше
благородие мнЬ отправлениел/ из Войска Низового Запорожского ойпиговалис; 
сколко тысячъ наряжено будетъ казакод і при ни* старшины і во скобко 
дне#, ежело б я потребовалъ сюда ко мнЬ, могли прибыть, изволите меня 
уведомить, почему б я в то# надежде и пребывать могъ. Тако ж егда 
случатца ко мігЬ пиша от васъ быть, то не всегда чрез нарочные приспать
і темь люде# и лошаде# турбовать, но посылать оные в Медведовку к 

, полковнику Крецмарю, которо# должень ко мнЬ о 7правлять, а присланному 
от вас ответу моего ждать тал/, в Медведовке, у него Крецъмаря. Токмо 
оные люде# я без самой нужды требовать сюда не буду.

В протчем пребываю вашел/у благородию 
с товары ством доброжелателныл/ слугою

I.Bg. von Weisbach
Сентября 9 дня 1734 году.
Белая Церковь.
Арк. 4. Оригінал.

2Літеру о виправлено з а.
1 Літеру у виправлено з и.
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№  23 1735 р., травня 10. Біла Церква. -  Лист київського генерал-
губернатора Йоганна Вейсбаха до кошового отамана Івана 
Малашевича про уточнення намірів ногайців щодо переходу 
під протекцію Росії

Блгородный і высокопочтеяный господня кошевый атамань. 5 
Увестился я чрез прислаяного от вашего блгородия казака, зовомаго ^  
Москова, бутъто вы ему наказывали мнЬ донесть о нагайцахъ, яко они 
чрез ваше блгородие охотное желание в высоко# ея імператорского 
величества протекцій быть, чему я хотя не та к  імоверень нахожусь, для 
того что от васъ о тол/ никакое писмеяного виду неть. Однакъ, 
принужденъ отозватся с симъ, так ли есть і ли неть, і на каколг основании 
произошло, меня В непро ДО лжите .ДЬНО л/ временні уведомить. I ежели / /в  5
правде о т ним желания есть, то весьма оное содержать в та#ности, дабы зв* 
стране турецко# до временні уведаны и нал/ за розрывъ миру причесть 
не могли3.

В про 7чел/ пребьшаю вашему блгородию 
дофожелателныл/ слугою 

I.Bg. von Weisbach
Майя 10 дня 1735 году.
Б.Ц.
Арк. 5. Оригінал.

№  24 1735 р., червня 5. [Біла Церква]. -  Лист київського
генерал-губернатора Йоганна Вейсбаха до кошового отамана 
Івана Малашевича про купівлю в Січі коней для 
Архангелогородського драгунського полку та про особисту 
зустріч в сл .Цибулеві для обговорення подальших 
спільних дій. № 3031

Блгородный і высокопочтенный гсдин кашево# атамань. 6
Вашего благородия три пиша1, о г 19 мину в ъшего майя писанъные ^  
мъною 26 чисел получены и симъ о 7ветъствую:

На первое. Уведол/лением вашего благородия, что лошадей к покупкі 
под драгунъ годным в Bo/fcKo Запорожскол/ Низовомъ сыскать можно 
и жілающіїя к то# продажі иміютца веша, я доволенъ, коим для 
покупки в Сечю нарочного афицера з деньгами до фаю манетою послать 
я приказал от Архангелогородского драгунського полку. И оно му 
афицеру в то#покупкгЬ прошу вашего благородия учинить вспоможение.
А пока онъ еще в Сечь з ъ деяъгами не прнбудеть, то обявленъным 
продажным лошадей казакам постороянил/ людемъ продавать заказать, 
ибо имъ о г помянутого офицера настоящая цена будеть плачена.

На втарое и третие. Я с вашил/ благородиел/ персаналное свидание 
охотъно иметь жілаю і для того за прибытиел/ моил/ в слободу Цыбулевъ 
к приезду вашему туда зиать дамъ. И какъ с вашил/ благородиел/

Чх у  справі немає.
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rrtpcam./Ho увижусь, то о поступка* крылджи* и протьчи* нужда* гоустъно 
можемъ переговорить и надлежащее определение учинить. Токъмо тотъ 
приездь вапгь надлежитъ не в мъноголюдлве учинить, но нЬ болея б какъ 
разве в два лхати персона*, в чем бы не дать крьшцам к подозрению мысли.

В протчемъ пребываю вашему благородию 
до фожелателныл/ слугою 

I.Bg. von Weisbach
Дня 5 іюня 1735 году.
Помітки: вих. «№3031 В.З.»; «Малашевичю».
Арк. 6. Оригінал.

№  25 1735 р., червня 6. Біла Церква. -  Лист київського генерал-
губернатора Йоганна Вейсбаха до кошового отамана 
Івана Малашевича про підготовку Війська Запорозького 
до можливого походу проти кримських татар і про 
розслідування намірів -  їхніх і ногайців. № 14

Благородны і высокопочтенны гсдинъ кошевы атамань.

Понеже какъ я заподлинно осведоми./кя, что хану крымскому с во смьюдесять 
тысячми татары по укау салгаяскому в Персию ітьти велено, куда их проході, 
высочайнего1 ея імператорского величества владения земли миновать не 
можеть, за тгго от ея імператорского величества ко отмщению въ ихъ 
татарскихъ дома* соидюление можеть же последовано быть, чего ради, ваше 
благородие, изволите со всем Низовьш Попетом Запорожским к действительному 
воинскому действу приготовление гозимЪть, то есть: 'поб у каждаго казака 
добрая ручница і протчея оружие, порохъ, свинець и лошади хорошия были. 
А до того, какъ можно по прежнему обыкновенно, чрез купецки* людеД хотя 
с надобны а/ подаркомъ, о ихъ крымски* пфащеїшя* проведывать, -  сам ли 
он, хан, туда в Персию пойдеть или вместо себя другаго пошлеть, и стяко 
тата/7 или менЬе сколко тшолол/ волієгь, и что при домаг и* остатся можетъ, 
и когда тог поход во^последуеть или уже и последовая, и которого числа,-  
давали б вашему благородию знать. Вы же і ко миЬ тіре? шрочныхъ // в 
скорости уведомлял» ілюлите, почел/к бъ я все удобныя меры взять і походе 
и* тата р туда с воАжомъ сю им к вам прибыть мог. Чего ради я уже 
приготовитца велелъ и какъ с ними татары в то время поступать, увидевся 
с вашш/ благородием, пе/ххлшшо пристойную диспозицию учиню. Токмо ж 
они, татары, вмёсго того пфеицкого походу не офаталис бы к вал/, Низошму 
Запорожскому Вот£ку, зачел/ крепкую предосторожность им^ть и  и г , с п л н о ю  
рукою отвращая, о/ужиел/ не допускать и к поможствованию по-прежнему 
определегапо в пограничные м+,ста и ко мгЬ знать давать И ннЬ, что у кг 
чинится і какие ведомости есть, тако ж нагайцы туда в Крымъ пошли ль или 
еще в прежнемъ мЬсте состоять, і сказа/у ли ім тоть поход, меня ув Ьдомитк 
А ежели от ни* никакова нападения не учинится, то і вамъ ни в какие ссоры 
с ними по вышеписа/люму впред до определения не вступать, но состоять 
готовымъ кротко. И сие до времени содфжать в вышнел/ секрете. Я же, проти??

1Далі закреслено владения.



вчерашняш моего к вашему благородию писма, не пременяя, могу в скорости 
в Медведоже с вами йміть свидание.

В про 7чем пребываю вашему благородию 
доброжелательньш слугою 

I.Bg. von Weisbach
Июня 6 дня 1735 году.
Белая Церковь.
Помітки вгорі зліва на арк.7: «О секре ттм діле»; внизу зліва: «Малашевичю».
Арк. 7. Оригінал.

№  26 1735 р., липня 13. Медведівка. -  Лист київського генерал-
губернатора Йоганна Вейсбаха до кошового отамана Івана 
Малашевича про висилання до Криму розвідників для з’ясу
вання намірів кримського хана щодо походу на Персію. № 17

Благородны# і высокопочтенны гсдинь кошово/f атамань. 8
Хотя о г меня вашему благородию довольно в бытность вашу здесь наказано, ^  
какш/ образол/ о халскомъ движениі в Персию провідать мні знать давать, 
однакъ, і нні напомшіаю, понеже уже становится к тому походу время кратко. 
Изволите, кал' можно во офазе купеческол/ или другол/ какол/ способе, верно 
надежныхъ в Крыл/ для того посылая, к проведывашпо старание приложить 
и что тал/ увідають, обявляли б вамъ. Особлию, сам ли о» хань туда поддеть 
или кою и со сколкимъ числомъ людми, и которого числа отравить. Что 
по полрчениі, того ж часу чрез нарочного ко мні знать дать. А таки/ 
посланныл/, по разсуведению вашему, песколко денгь в подарокъ давать и меня 
потому ж уведомить, которые я возвратить немедленно прикажу.

А пні, какие извести о тону вас находются, чрез сего нарочно посланного 
сотника Кавадчюка олтсать, Чбо, какъ самим вал/і-звестно, нал/о ево хадскол/ 
туда оліраллениі вкра/ftii нуждно веда г потребно1. А я, побывъ злесь дне# 
пять или шесть, в назначенной поход выступлю і маршировать буду чрез 
Кремедчюкъ к УкраидскоЛ липні, куда прибывъ, остановясь в местечке Кита? 
Городке, собиранием воДжа2 дие^з десять2 промедлю. И что впред проізводить, 
известием/ вас не оставлю, зачел/, 2 в то время-2 случающняся, ко мні писма 
туда уже илюлите присылать, // потому ж немедленно, поневе я все часы 8
о теш подлинного известия ожидать буду васъ. А между тел/ времянемъ по- зв. 
прежнему К ПОХОДК быть в готовности и спраяности.

В про 74ел/ пребываю вашему благородию 
доброжелательны*/ слугою 

I.Bg. von Weisbach
Июля 13 дня 1735 году.
Медведовка.
Помітки: вгорі зліва «О секретном деле»; посередині на полі «Записано»;
внизу «Малашевичю».
Арк. 8. Оригінал.

'Написано на полі.
1Написано над рядком.
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№  27 1735 p., липня 21. Медведівка. -  Лист київського генерал-
губернатора Йоганна Вейсбаха до кошового отамана Івана 
Малашевича з проханням провести розвідування про похід 
кримського хана в Персію, про наміри ногайських татар тощо

9 Благородны і высо[копочтенный гсднъ] коїло [вой]1 атамань.
Г81 Вашего благородия два писма2, о г 15 сего июля із Коша пущенное, я 

здесь 18-го числа, исправно получиль, ис которым, что вал/возвратившееся 
из Крыму казакъ обявшгь о хані, яко уж з ватцетъю3 тремя тысячями 
татары в перситцко# походъ выступшгь и для перевоз/ татар под 
Керчемъ і Новъ Городкомъ остановился і о посылке сына своего, 
салтана, сераскером под Каушаны*, увестясь, не могу уверится. I не мало 
су л/ните л ьно, что б он, хая, с такою малою силою туда о трав и. лея. И 
мню -  разве он, ханъ, 4токмо для^ побуждения, дабы при не л/ татара 
чрез гирло морское вскорости переправится могли, туда под Керчь 
выступил;

Однакъ, по прежним моим предложениям вашему благородию 
нео7меяно всегда там, в Крыму, из верно добрым люде# соде/жать 
надлежитъ, кои бы о ево ханском і протчим движениі дофое надсмотрение 
и подлинные і звести приносить могли. О чем, какъ и пред симъ обявлял- 
запо длинно ль самой, ханъ, в то т поход о трави 7ся , веема мні потребно 
ведать. Для чего наіверне#ше о томъ проведывать надобно, ібо нуждно 
к такому деликатному делу о Стоить. Ежели мы безоснователным і 

9 нетвердым // [ . . .  ]5 вступим, а он, хая, хотя і всту[. . .  ]5 далится і о 
зв- нашем вступлениі увестится и паки назад возвратится, нам в то время 

какая полза произоДцеть, окрол/, что принуждены будел/ потому ж ни 
в чел/ возвратится. Но всего паче в разрыве мира явилася, понеже какъ 
вал/ ізвестно, что неточшо въ ево хажкие владениі, но і пе/вое мое за 
границу вступление за разрывъ мира притчтеца.

Сверх же того -  дватцети три тысячного числа из нага#скихъ не 
пошли л  к тому сухим путем к Азову, и сколько, і сам ли салганъ им 
Мал/меть6 отравился. Или же не слыхал ли тотъ возвратившееся казакъ- 
из ним, кубажким татар, по#дут ли с с нимъ ханол/ или ж неть, понеже 
какъ тел/ пишол/ обявляете, яко они, нага#цы, от реки Молочно# к 
Днепру возвратятся там хліб жать и чрез зиму стоять будуть, для чего 
кажется, что они о г нашего приходу і ли нападения никакова опасения 
не іміють і сами что неприятелски чинить намерены. А когда нал/ 
случило с туда маршировать, не надобно ли того опасатся, дабы они, 
оттуда отшедши, все на степи травы и жнива потерявъ, зажигать не 
могли ж. В чел/, когда они нагайцы и салтанъ Мал/меть движение будуть 
йміть, особливо ж, когда б случилось, дабы он салганъ своего толмача 
паки к вал/ прислал и чрез него, хотя дачею осведомяс заподлияно, і

1 Текст пошкоджено.
1 їх  у  справі немає.
Здватцетью
4Написано замість витертих слів.
5 Текст пошкоджено на 2-3 слова.
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вс ел/ том непреста/мо в сами# скорости чрез нарочно посланных мігЬ 
знать давать, // что, я какъ надеюсь, [ . . .  ] по ве/люсти свое оставить 10 
не можете. Для лутче# же охоты тел/ посылаемыл/ в Крыл/ по рассмотрению 
своему и з денегъ давать, да і ннЪ возвратившем тому казаку выдать 
дватцать рублей, которые я к вал/ незамедленно возвращу, о чел/ вамъ 
быть известнымъ.

При самол/ о травленні получшгь я подлинные известаі:
1) что перситцко# Дол/гасъ Кулы, ханъв, неподалеку огіривана наг 

турками полную викторию одержалъ со взятиемъ артилериі і всего 
лагиря, гд^ серескер ту редко# со всею армиею погубленъ такъ, что о г 
восмидесяг тысячь разве со ста члвкъ убіігол/ спаслись;

2) турецко# верхово# везир Али-паша сверженъ, наместо которого 
іно# назначенъ, а кто, о томъ еще не ведомо;

3) проти/? персианъ сераскерол/ определен Агметъ, паша бьгоше 
вавиложкил/, а Hirt урфскимъ пашею.

В про 7чел/ пребываю ваш ему благородию 
дофожелательныл/ слугою.

I.Bg. von Weisbach
Июля 21 дня 1735 году.
Медведовка.
Помітка на арк. 9 зліва вгорі: «О секретнол/ делгЬ».
Арк. 9-10. Оригінал.

№  28 1735 р., липня 21. Медведівка. -  Лист київського генерал-
губернатора Йоганна Вейсбаха до кошового отамана Івана 
Малашевича про відправлення до нього козака Опанаса 
Школи і копії свідчень останнього. № 479

Благородны і почтенны гедігь кошево# атамань. 11
т і

По писму и требованию вашего благородия бывше# в Запорожье казакъ 
Афонасе# Школа при семъ к Вашему благородию посылается, а что онъ 
в допросе своемъ показал, с того копию сообщаю1. И что потому 
изволитЬ с ни л/ учинить, меня уведомить.

В про 7чел/ пребываю вашему благородию 
дофожелательныл/ слугою 

I.Bg. von Weisbach
Июля 21 дня 1735 год)'.
Медведовка.
Помітка: вих. «№ 479 В.З.»
Арк. 11. Оригінал.

1 Док. №  29.
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№  29 1735 р., липня 21. [Медведівка]. -  Свідчення козака
Опанаса Школи про участь у нападі на ногайських татар
і пограбування їх

12 Копия
[10]

1735 году, июля 21 дня. Присланной по ордеру его высокографского 
сияте/ллва Полосой ойласти, містечка Смілого о г губернатора Буялского 
запорожець допрашиванъ, а в допросе сказалъ. Зовуть его Афанасьев 
Петроя снь Школа. О г  роду ему 23 года, родился в Малоросія Лубінского 
полку, в містечке Пьірятині. И назад тому леть с восем о ттуда вышед, 
жилъ он в Запороже.

И в прошлом 734-м году, а в котором мсце и 'гаслі, будучи в том.Запо- 
роже с товарищи своими, запорожскими ж  казаками Левушковского куре
ня Тимком Добрыднем (которой у ние был атаманом)1, Донского куреня 
Афанасьемъ Більїм, Іваном Більші», которой уже, будучи в Крылове, 
умре, зговоряс, по науке показанного Добрыдня, поехали для кражи на 
Нагайскую сторону лошадей. И под урочищем Великого Луга0, нашед 
стоящие нагайцов, а сколько ие числом не знаетъ, в ночное время разбоем 
убили у них одного и з рушницы, ис которой стреляль помянутой това- 
рыпгь ие, Іваїгь Баранъ, а потом доколов ево, нагайца, списом Афанасией 
Білой і взяли у ние пятерые лошадей, смушки, авчины, седла, шайли, ден- 
ги, ножішцьі татарския, что овець стригу т, а сколко всего числом, сказать 
не знаетъ. Толко по разделу достало с ему, Школі, две лошади, смушкоя чер
ные дватцать пять да жо^пыечеты/мащать, шабля, денегь золотые з десять.

12 Да после // прошедшаго Хрстова Рождества2 с товарыщи ж  своими, 
зв- показанным Афана сем Більїм да Федором, а какъ ею прозьшають, не

знаетъ, ездили они на речку Тумаковцу і взяли тамо у стоящие татар  
для харчу пятерые воловъ. А болше3 онъ воровства и грабите.лства 
ничего не чинид і сего 735 году, в Петровгъ пость4, услыша од что о 
оном ево ворожлве тамо в Сече слуе ста л  быть, біжаль и пришель было 
жить к родственникам своим Полско# области, в містечке Вязовокъ, гді 
и поимань. I в семь допросе сказалъ сушу цравду.
Скріпа на арк. 12 -  12 зв.: «С подлинным чита./г // оберъ-аудиторские 
де л  писарь Герасим Сорокинъ».
Арк. 12. Копія.

№  30 1735 р., червня 30. Медведівка. -  Ордер київського генерал-
губернатора Йоганна Вейсбаха Кошеві з пропозицією 
підготуватися др  походу на Польщу

13 Благородны і высокопочтенны# гсдинъ кошевы атамань
[И] і все Во/£ко Низовое Запорожское с товариствомъ.

Понеже веема нуждно для сокращения оставшихъ в Полше сташглавовыхъ 
согла шиконь3 лехкому нашему во/кжу быть потребно, дабы, толь найЬкорЬе,

1 Дужки авт.
225 грудня.
3Після літери ш закреслено Ъ.
А Не пізніше 29 червня, Петрового дня, коли піст закінчується.
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покой воставится могь, а какъ ведаю BojfcKo ваше Низовое Запорожское ннЬ 
по разнымъ местамъ обретаются, того ради, ваше благородие кошевы атамань 
и старшина, за получением сего, собрал колныхъ и пешихъ изо всех месть 
в Копгь свой атаманов и казаковъ, быть со всед/воЛжомъ к походу во всяко# 
готовности и к воилскому случаю исправности, дабы по пе/»ому о 7 м ен я  предло
жению, куда назначено будеть, выстутпъ могли. На что шгЬ к той boä:kobo# 
исправности посылается к вал/ в жалованья ея императорского величества 
казны -  денегъ две тысячи рублед А впред, ради того походки службы, по- 
прежнему обыкновению жаловали со излишеством вамъ выдано будеть і 
ея императорское величество васза то в вяше#высочайше#мл сти содержать 
будеть. Для чего изконныхъ каждому члвку иметь с собою дву конь І всел/ 
ружье исправное, чрезчтобво время неприятеузкого деАлва, ни в чел/препя т- 
ствовагне могло. На тое ж  исправность пороху шестьдесять, свищу сорокъ 
пуд из Киева в м-Ьстечко Перволочну велено отпустить, за которыл/вашему 
благородию, когда о гтамошняго маэора ШилкЬева получится1 известие, что 
привезень, из в о /fcKa прис го/Люе число люде# для принятия о травить.

В про 7чел/ пребываю ъ&шему благородию 
доброжелательныл/ слугою I.Bg. von Weisbach 

Июня ЗО дня 1735 году.
Медведовка.
Арк. 13. Оригінал.

№  31 1735 р., серпня 10. Переволочна. -  Лист майора Шинкеєва
до кошового отамана Івана Малашевича про відправлення 
на Січ одинадцяти діжок пороху й сорока пудів свинцю

Благородный и высокопочтенный гсднь кашіевой]1 атамань 14 
славного Войска Запороского. [13]

Во извествие вашему благородию извествую. Сего августа 9 числа полу- 
чиль я о г  вашего благородия писмо, и при немь пристань от вашего 
благородия долбишь Петро Каломокъ для приему привезенного ис Киева 
пороху и свинцу. И на оное вашему благородиию симъ извествую. Но 
токмо, еще да2 получания оного пиша, помянутой порохъ -  шездесяг 
во одинатцати бочкахъ увязань ці,шовками, свинцу сорокъ пудъ -  сего 
августа 7 дня по указу его высокографского сиятелства годна генерала- 
аншефта и обоихъ росийскпхъ орденовъ кавалера и Киевской губерній 
генерал-губернатора богемского графа фон Везбаха о травлень ис 
Переволочни да2 вашего благородия с переволоченскил/ жителям с Пов- 
лод/ Стрелникомъ с товарищи. И егда помянутой С'трелникъ с онымъ 
порохол/ и свинцол/ да2 вашего благородия прибудетъ, соизволите приказать 
у него принять и о приеме ко мне описать.

Вашего благородия доброжелателный слуга
маэор ШиякЬевъ

Августа 10 дня 1735 году.
Переволочня.
Арк. 14. Оригінал.

1Літеру и виправлено з  а.
1 Текст пошкоджено.
2до

89



№  32 1735 p., жовтня 3. Полтава. -  Лист фельдмаршала Бургарда
Христофора Мініха до кошового отамана Івана Малашевича 
про виступ російських військ у Крим і про направлення 
від Війська Запорозького посланців для схиляння Ногайської 
та Білгородської орд до переходу під протекцію Росії

15 Ея императорского величества мое# всемлстивейше# гсдрни
[14] Войска vЗaпopoжcкoгo почтенный господинь кошево# атамань.

Уповая на вашу къ ея императорскому величеству верность, не могъ 
оставить вамъ не обьявшъ, что по всемилостивеишему ея императорского 
величества соизволеншо некоторое знатное число воискъ выступило mrfc 
в Крыл/ под командою г едина генерала-лейтнанта и кавалера Леонтьева, 
к которому й о г  Войска Запорожского, надеюсь, по вашей верности 
довольное число воискъ дано будеть, за что о г ея імператорского 
величества млстивеишею протекцыею и пожалованиемъ оставлены не 
будетЬ. А к Наганскимъ, Белогородскимъ и протчимъ ордам послать 
нарочныхъ добрыдг і обыкновенныхъ и вамъ верныхъ л ю д іій , которымъ 
тайно объяви г, чтобъ оне на помощь в Крыл/ не ходили, но по /(дались 
бы под высочайшую ея императорского величества протекцию, причемъ 
принята буду г с высочайшею ея императорского величества мл стаю и 
останутся при прежнихъ ихъ волностяхъ и приімуществахъ. А о нашемъ 

15 войске, так имъ, как и крымцал/ объявлять, // что оноЬ ни для чего в 
зв- Крыл/вступило, какъ толко для сбережения своихъ границь и о 7вращения

о г похода хана крымского. А оным орда л/, ежели оне крымцамъ никакой 
помочи чинить не буду г, никакихъ разорении, кроме склонности и ласки, 
показано не будеть. Буде же они за крымцовъ вступитца похотять, то 
с ними поступлено будеть, яко с сущими неприятели, о чемъ чрез 
посланныхъ своихъ обьявить имъ та#но.

Однако ж войску своему, кое выступит по вашей верности в поход 
и затемъ останетца, надлежить о т оныхъ ордъ крепкую опасность иметь 
и іхь движениі примечать, и о томъ в Цариченку ко мне и к реченому 
господину генералу-леитенанту писать, ка к  можно часто.

В протчемъ, обнадеживая васъ высочайшею ея императорского 
величества млстию, пребуду. А в протче л/ потребо о травленнол// от 
васъ во//ску поступать по ордеру и диспозициі реченного господина 
генерала-ле#генапта.

Вам доброжелательным Byrg.H. Munnich
Октября 3 дня 1735 году.
В Полтаві.
Помітка зліва внизу аркуша: «Малашевичю».
Арк. 15. Оригінал. О п у б л . :  Скальковский А.А. История Новой Сечи. -  4.2. -  1885- 
С.77-78.
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№  33 1735 р., жовтня 3. У поході, від р.Кільчені. -  Наказ
генерал-лейтенанта Михайла Леонтьева Кошеві про 
негайний виступ у повній готовності на з’єднання з 
російськими військами для спільного походу на Крим

Благородны і высокопочтенны гсдинъ кошево# атамань. 16
Понеже многими ея імператорского величества всемлсгивейшими указы 
велено вашему благородию со в се л/ ВоАжомъ Низовым Запорожски л/ к 
походу быть во всяко# готовности и ідправности, и какъ я особливо с 
пор/тчиком Коробиным писалъ, и притом имянно# ея імператорьского 
величества укад сообщилъ, упоминая, когда выступлю, знать дамъ. НнЬ 
же я со всею армиею уже за границу, к реке Самаре приступшгъ. А 
завтрешняго числа с помощию божескою далЪе по/(цемъ и ко исполнению 
высочайшего ея императорского величества намерения в Крымскую 
ойпастъ маршировать будемъ. Чего ради, за полрчениемъ сего, вшему 
благородшо со всем ВоАжом Низовым Запорожским, учинить по ниже 
следующем/, а імянно:

1
Оставя в Коше своемъ несколко ид пехоты д.пя охранения идждивенпя 

своего казаковъ, а затемъ всемъ когаю и пехотным въступи т // і в прежде 16 
надначенномъ л/есте у Камежкого Затону, или гд і лутче усмотреть зв- 
идволите, к нам встречю прибыть, соедінітца незамедля.

2
Всего паче смотреть, чтоб все Во&жо Низовое Запорожское было в 

лошадяхъ, руже и порохе исправны, дабы противъ неприятеля деАлвиемъ 
в состояние быть могли, чред чтоб имъ к бегу, а наіпаче к отпор/, охоты 
не подать и тем интересу ея імператорского величества вреды не показать.

3
Какъ вашему благородшо гсдину кошевому атаману, такъ всему 

Войску Низовому Запорожскому обявляется, чтоб к тому краДніє 
старание к неприятелскому поиску им'Ьли, за что несу мне лно высочайше# 
ея імператорского величества млспі ожидать. Чред чтоб впред о г ни*, 
неприятеле#, к показаншо ея императорского величества подданы л/ 
обидъ и раззорения охота на многие времяна ошята быть могла.

4
Сверхъ того еще, что в каком о фазе поступать // поступать 17 

надлежить, впред по соединениі с ним/ полное настоновление дастся, [21] 
и до того сего посланного с идвестием тем ко метЬ в путь водвратить 
не задержавъ.

Вашем/ благородию охотным слугою 
Миха#ла Леонтьевъ

Октяпря [!] 3 дня 1735 год}'.
При рекЬ Келчені.
Арк. 16-17. Оригінал.
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№  34 1735 р., жовтня 5. У поході, від р.Самари. -  Лист генерал-
лейтенанта Михайла Леонтьева до кошового отамана Івана 
Малашевича про необхідність якнайшвидшого з’єднання 
загонів Війська Запорозького з російським військом для 
спільного походу на Крим

18 Благородны і высокопочтенны гсдинъ кошевой атамань.
Вашего благородия писмо1 ис Коша сего оятября от 1 -го пущенное, я 
здесь в марше при реке Самаре чрезъ ваши* присланные, куренных  
атаманов Якова Тукала, кореневского, Гапона, дядковъского, и Матфея 
Василева, платаеровского, 4-го числа исправно получилъ, ис которого 
наиглавнЄіде усмотрелъ, что Во/£ко Низовое Запорожское не в одномъ 
собраниі находится, но и с точно многие разошли с. I хотя ваше благородие 
обнадЬживаеть, яко непродолжительно соберутся і ко л/нъ в соединение 
прибудуть, токмо сумнително, что# такъ в краткости собрали с и ко мнЄ 
в с лучение прибыть могли, ибо уже я, какъ вчерашняго числа к вашему 
благородию о г урочища Келченя писал, что с ярмиею ея император ъского 
величества выступилъ и шгЬ де/&ътвително в крыл/скую гра і ищу зашли, 
и сего числа за Самару-ріку прибыли, а завтрЄе далее к Крыму 
маршировать будемъ. Зачел/ веема надобно высочайшее повеление ея 
императорского величества со всякил/ поспешениемъ исполнить и по 
вашил/вернообещателныл/службал/притол/непреме/мо быть наллежить, 
понеже, какъ вал/ самил/ известно, что уже мы однил/ за границу входом

18 нарушениел/ мирного тракта явимъся. // А никакой ползы не учинил/, 
зв. то на миогия времяна хану крыл/скому и татарал/ко учиненню подданнымъ

ея императорского величества обиды повод дадимъ, паче же вашел/у 
Во/&жу, яко близграничныл/ живущимъ, всегда еще горше прежняго к 
безпоко;&лву приключил/, а унять их в то время будетъ трудно и 
несходно. А ннЄ самое время и дЄло настало, понежь их татар бол/лгЬе 
часть в поход о 7луче шо. Всего пуще высоча/йпЬе на то ея императорского 
величества соизволение последовало.

Того ради в подтверждение последнему моему сего олтября 3-го 
числа пишу2 напоминаю, какъ скоровозможно, собрав Войско Низовое 
Запорожское, оставя толко сколко при сто/йю буть в Коше, выступить 
и к нам на встрешо в Каме//ном Затонё или гдЄ вами за благо усмо 7рено 
будетъ, поспешить, чрез что б нимало останожи показа 7ся не могло, 
понеже уже времяна хладные стали и ожидать несть времяни, зачел/ и 
медлить тал/ недолго будел/. А вместо провиаягу имЄєть вал/ денежное 
ея императорского величества жалованья выдастся, ибо за ннЄшнил/ 
осеннил/ времянел/ завесть ево трудно, но все вскорости, налехке взя.пи, 
за что сверхъ того ея императорского величества а верныя ваши службы 
высоча/йлая млеть оказанна быть можеть нео7менно. А чтоб из Малоросьіі

19 в Кошъ вашъ хлЬбно запас препровожаел/ быль, // уже, какъ невда/ягЪ 
[20] к ваш ему благородию писал, от меня к кому надлежит у ниве/халы

разосланы, почему надеюсь сими числы і возить начали.

хЙого у  справі немає.
2 Док. №  13.
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Строением кркпосги ваше шгЪ за скоростию оставит11. Но ка к  оное 
наше с крымцами дЬло окончится і в то время еще свободнее построить 
можно, ибо уже от нидг потом невелика опасность будеть, но все/да за 
страд; что мы не упускаем, за свой причитать стануть.

Вашему благородию охотным слугою 
Михаила Леонтьевъ

Октября 5 дня 1735 году.
В лагире при реке Самаре.
Арк. 18-19. Оригінал.

№  35 1735 р., жовтня 17. У поході, з урочища Святового. -  Лист
генерал-лейтенанта Михайла Леонтьева до кошового отамана 
Івана Малашевича про відступ російського війська з Криму 
через нестачу провіанту і фуражу та про особисту зустріч

Благородны і высокопочтенны гсдинъ кошово# атамая. 20
[17;

Понеже мнЪ по несщастшо нашему, посещениемъ всевыпппаго Бога уже 
чрез четыре дни великая застала непогода и захватила на с здес в таком 
пустом месте, что корму лошадям, також" и дровъ ничего не ім1*етца, 
да і воды мало есть, а какъ слышно, что и далЬе отсюда угодно к тому 
дово.яству месть не ім^етпа, и я, опасаясь дабы не последовало какъ 
людем, тако и лошадямъ велико# убыли, принужденъ со всею армиею 
назад отступить верстъ огаода за пялтатцеть и стать лагирем, гд^ 
дово^зствовать лошаде#, хотя1 соломою, пака Бгъ дасть к маршу 
погоду. А ваше благородие со всем Во/&ком Низовым Запорожским 
изволите в шгкпнем вашем лагирЪ стоять неразлучно. А ко мігЬ 
изволите, вше благородие, при одно старшин^ прислать пятдесяг 
человек казаковъ. Да і ваше благородие для свидания і некоторого 
совету изволите прибыть.

При том посылая будет о г іяженериі кондуктор для смотрения по 
рек1> Днепру порогов и снятия плана, которому для провожания 
благоволите, ваше благородие, дать о г Вотяка Низового Запорожского 
знающи* урочища тритцеть члвекъ казаков при старшшгЬ. Також" 
порутчм: Коробинъ при сем послая, которому до времянні бы г  при 
во/£ке вашем велЬно.

Вашего благородия охотны слуга 
Михаила Леонтьевъ

Олтября 17 дня 1735 го др.
О г урочища Святового.
Арк. 20. Оригінал.

1 Літеру т виправлено з д.
2одном
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21
[18]

22
[19]

№  36 1735 р., жовтня 18. У поході. -  Лист генерал-лейтенанта
Михайла Леонтьева до кошового отамана Івана Малашевича 
про повернення російського війська на Україну, 
а Запорозького -  в Січ

Благородны і высокопочтенны господня кошевы агама//.
Хотя о т меня вчерашняго числа1 к вашел/у блгородию и писано было, 
что я с армиею ея императорского величества для лесной и травной 
выгоды назад верстъ за патнатцаг отступил, гд'Ь перемены ннешней 
погоды ожидал, но ничто успіваетГ?], но еще боліє сігЬгь, стужа, в+,тры 
наступают. Зачел/, дабы в арми ея императорского величества знатного 
убытку не воспоследовало, назад возвратился в Украину.

Чего ради і вше блгородие со всЪл/ Войскол/ Низовыл/ Запорожскил/ 
изволиті в Кошъ свой по-прежнел//следовать и гамъ в крепко# о / га га/1 
осторожности бы г, дабы, зля с за вступление нше сюда, чего противного 
показать не могли. Особливо вместо валу лежачил/ дерев ом и рагатки, 
какъ предсимъ о г  покойного господина генерала и кавалера графа фо// 
Вейзбаха определено, кошъ свой укріпить.

И если б случило с от татар с чел/ к вал/ присылка была и в рал'оворал 
упоминали, зачел/ росийское войско за границу их вступило, -  на то 
можно им обявить и сказывать, 2бутто бы2 увЬдали, яко оіш, татара, 
на вше Войско Запорожское неприятелски наступить хотіли, чему и 
прилично стало, какъ присланной мурза и писарихъ об отогнатыл валад'1 
вам обявляли. И затЬл/, росийское воЛжо не стерпя, к защищению вшего 
Войска вступило, но усмотривши, что того н іг, паки назад возвратило с, 
и по прежнему мирной трактатне нарушил/ содержанъ будет. И что у 
вас с ними, татары, происходит будет, о тол/ чрез нарочноприсланных  
ко л/нЪ знать дава т.

Вшего блгородия охотны слуга 
Михаила Леонтьевъ

Октября 18 дня 1735 года.
Арк. 21. Оригінал.

№  37 1735 р., листопада 6. Царичанка. -  Лист генерал-лейтенанта
Михайла Леонтьева до Коша про заготівлю провіанту 
для Війська чЗапорозького в Переволочні. № 791

Благородный і высокопочтенный господинь кошевой 
атамань с товариствомъ.

Вашего благородия писмо1, з Коша от 2-го дня сего нояфя о тпущенное, 
я в Цариченке сего числа полу чилъ и, о чемъ писано из оного, известенъ, 
на которое в отьветь ойивляю. По прозбі вашей правианть на Войско Низовое

'Док. №  35.
2Написано замість витертих слів. 
’волах
'Його у  справі немас.
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Запорожское в Переволочив приготовлень будеть, в чемъ изволте быть 
благонадежны. А что послали в партию в Крымъ водянымъ путем дубами к 
Кизикирменю2 и даліе под нагаицы, и то изрядно. Дай Боже оной партп всякое 
счастие получить и благополучно возврати тся. И что впредь у васъ происхо
дить будеть, и какие новые ведомости в полученш име т будите, изволте ко 
мне писать в Ха/жовъ, понеже я винтеръ-квартеру иметь буду в Харкове.

Вашего благородия слуга Михаила Леонтьевъ 
Ноября 6 дня 1735 году.
Цариченка.
Пормітка: вих. «791».
Арк. 22. Оригінал.

№  38 1736 р., жовтня 3. Лубни. -  Ордер фельдмаршала Бургарда
Христофора Мініха Кошеві про забезпечення російської 
військової команди в Запорозькій Січі одягом і провіантом

Почтенный господинь Войска Запорожскаго Низового 
кошевой атамань.

Понеже у командированные в Запорожскую Сечь с подполковникомъ 
Фридєрициемь людіи не имеется у некоторые кафтановь, а у другие и 
камзоловъ, б"Ьс чего при ннішнемь холодном времяни, а паче зимою, 
обоитится шжоимъ образомъ невозможно, також' при той команді для 
довольствия оной имеется недостатокъ в мукі, которого помянутой 
подполковникъ Ф/зидериций требовало жуда над лежить при случившейся 
оказиі в присылку, а ннї» вы, гсдинь кошевой атамань, о тсюда о шравляетесь 
в Запорожскую Сечь и при васъ обретается несколько вашие запорожские 
казаковъ, чего ради по посланнымъ от меня к господамъ генералу- 
фелтъцеиемеистеру и кавалеру, кнзю Гесенгомсурскому1 и ко обретаю
щемуся в Усть-Самарскомъ ретранжаменті® полковншсу х1ебышову 
ордеромь велено для снабдіния означенно/? обретающінся у васъ в 
Запорожскот? Сечи команды отравить при васъ, господині кошевом 
атамане, под канвоемъ находящиеся при васъ запорожские казаковъ с 
однимъ офицером кафтановъ пятдісять и камзоловъ триста пя ї д і с я  т, 
взявъ из Бутырского и із Невского полъковъ, а провианта до ста четвертій 
муки -  из Усть-Самарского ретранжамента, на обьіватілские подводае,
о чемъ вамъ господину кошовому атаману відать. И до Запорожской Сечи 
ізволиті следовать общ і с вышеписанными о ліравлінньїми туда 
кафтанами и камзолами чрез Усть-Самару, а оттуда ис помянутымъ 
правиаитомъ. И в бытность в пути велеть все оное реченными обретающи
мися // при васъ казаками конвоевать й о г  ніприятеля охранять, и по 
прибытии в Запорожъскую Сечъ меня репортовать.

Вам доб роже латі льиым В.Н.МиппісЬ
Октября 3 де. 1736 года.
Лубны.
Арк. 23. Оригінал.

1Слово підкреслено олівцем, а на полі зліва олівцем написано Берислав.
1 Йдеться про принца Гесен-Гамбурського.

23
[22]

23
зв.
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№  39 1736 р., жовтня 14. [Лубни]. -  Ордер фельдмаршала Бургарда
Христофора Мініха Кошеві про відправлення з Січі 
перекладача з татарської та інших мов до Самарського 
та Усть-Самарського ретраншементів

24 Ея императорского величества самодержицы всеросискои
[23] Войска «Запорожского Низового атаманамъ и казака«,

и почтенному господину кошевому атаману Молошевичю, 
и всему Войску Запорожскому Низовому

Командированной о гменя в Самарской и Усть-Самарскои ретрелжаменты 
господинь генералъ-квартермистръ Дебрини“ требовалъ о присылке к 
нему 1 для переводу 1 татарскимипротчимтамошнихъ языковъ толъмоча. 
А понеже здесь такихъ людей сыскать невозможно, а при том господине 
генерале-квартсрмистре, ради таковыхъ переводовь, знающихъ тел языковъ 
'го^мачю быть веема потребну, того ради вы, господинь кошевы атамань, 
изволите по требованию о значень ного господина генерала-квартермистра 
Дебриния, выбрал адного из запорожекихъ казаковъ, знающего татарскол/у 
и протчимь языкамъ, ради вышеписанным резоновь, командыровать 
немедлегаю и по испо.лнении сего меня репортовать.

В.ІІ.МиппісІї
Октября 14 дня 1736 году.
Арк. 24. Оригінал.

№  40 1736 р., жовтня 17. Київ. -  Ордер фельдмаршала Бургарда
Христофора Мініха Кошеві про проведення постійного 
розвідування татарських намірів

25 Ея императорского величества самоде/жицы всероссійско/7
[24] Войжа Запорожского Низового атаманамъ и казакамъ, и 

почтенному господину кошевому атаману Івану 
Малашевичю, и всему Вотяку Запорожскому Низовому

Хотя о гменя к вамъ, Во/£ку Запорожскому Низовому, и неоднократно 
предложено о посылке для ражЪдыватя о неприятелскихъ обращениям 
и о им движеніям, и о взятье языка немалым о г  вашего Запорожского 
Во/йска партей, о чемъ и вамъ, гедну кошевому атаману, в бытность 
в Лубнам со всеми быяшими тогда при вас куренными атаманамп 
словесно от меня доволно было приказано, что вы и ісполнять 
обещали, токмо, что по тел/ моимъ предложешямъ и приказамъ у васъ 
чинится, жадного репорту в присылке не ім’Ьется. А нне чрез нарочно 
посыланным получено здес известие, что неприятель, а паче Бучацкая1 
орда, наміреніе ім-Ьють итги к ваше/ї ЗапорожскоЛ Сечи, и на Самару, 
и к нашил/ границал/ и, боліє, то намерены учинить зимнил/ временел/. 
Чего ради вамъ, господину кошевому агама/у и всему Войску Запорож-

1 Написано на полі іншим чорнилом і  почерком.
1 Треба Буджацкая. Слово підкреслене олівцем, на полі зліва олівцем почерком 19 ст. 

написано Бессарабская, нижче -  Ногайск.

96



скому, чрезъ сие по силе ея імператорского величества указавъ // 
наикрепчайше подтверждается, дабы по силе прежнихъ моихъ 25 
предложенеи и приказовъ о разведьіваниі того неприятеля, и о ил зв- 
движеніяхь, і для взятья языка посыланы были силные партиі 
непрестанно2 І НЄ0 7МЄЛН0, ибо то извістіе об ОНОЛС неприятель более 
должно получать от вас, Войска3 Запорожского, яко вблизости 
тамошни* неприятелскидг мість обретающигося. І имі 7вамъ о т незапного 
неприятелского нападения зело крепкую осторожность обще со
о брітающимися в ваше# Запорожской Сечи подполковниками 
Фридериціемт» и Рамзомъ. И что у вас от времени до времени до 
времени [!] чинится будеть, о томъ ко мне, какъ можно часто, 
репо/тговать.

В.Н.МиппісІї
Октября 17 дня 1736 году.
Киовъ.
Арк. 25. Оригінал.

№  41 1737 р., червня 8. У поході, від р.Кам’януватої Сугоклії.-
Ордер похідного Коша Наказному отаманові 
Степану Решетилу про підготовку суден і піхоти 
до військового походу

Мсці пне кошовый и в ъси куріньніє пнове атамани, ласкавиє 26 
наши пртлі и братья. [25]

Любо-то єщє н&мъ, кошевому, в ъ здєшнелгь поході* єго високографскоє 
сіятєлство гєнєраль-фєлтьма/шаль сторони виходу наше# піхоти на 
дубал въказу не собъявлялъ, то въ томъ не будте бєзпєчни и завчасу, 
жєби дуби били построении и пехота напоготови зо ставала, ибо єщє 
судъ увєс чрезъ пороги нє переправлень ест, а є/да переправлень 
будет, да и ми зъ ту те йш ими вовками до Богу прибудемъ, то в г  
той часъ, надіємся, гди скоро в ъказъ до васъ помянутого гсдна 
фєльтьма/гаала и от нас кошевого зайде 7і, жєби нет шовне могли 
всіма силами (от Січи пехоту висилат.

Також со г  сторони сочаковской и крилгьской дубами со нєпріателскил 
тбращеніялг провідуйте и до насъ, Войска, знагдоностє. А нєволникь, 
зъ Бендеру чи та т г  Белагородской со/щи утєлший, Савранский, и со г 
васъ сотосланный есг до нашего Войска, пришолъ, и что чрезъ него 
сторони посилаємаго за козаками комонъними пушкара въ писмі 
извіщали въспя т за тоє до нас, чи буду г  у воЛжо или ніть, собьявіте.
К тому ж зъ тамошними команъдующими при регулярномъ росит^комъ 
войжу у Січи6 во всякомъ согласий и послушеньстві поступайте и 
чинно въ тамошныл д ілал  упралля#геся, указомъ его жъ графского

2 Слово написано на полі.
}Далі закреслено Войска.
'Написано замість витертого.
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сиятєлства фєлтьмаршала и нашить войсковимъ со семь васъ 
увіщаемь и навсегда притол/ъ состаемось.
Въ маршу со г  Камяновато# Сугаялій.
Ьоня 8 дня року 1737.

Вм стгмъ всего добра жєлатєли Івань Малашєвичь, 
атамань кошовы# Во/йжа Запорожского Низового,

37. ТОВарИ С7ВОМЪ
На конверті: «Мсці пну Стефану Решєтилу, на м іс т у  нашел/ъ атаману 27 
кошовому, и всімь куріннил/ь атаманол/ъ, ласкавимъ нашымъ пртелел/ъ зв- 
и братьй. В Січи Низово# мсці пану Стефану Решєтилу подати.»
Слід від печатки.
Арк. 26-27. Оригінал.

№  42 1738 p., жовтня 5. -  Лист Германа-Карла Кайзерлінга до
наказного отамана Пилипа Покволитого про відправлення 
у Січ провіанту, а з Січі на о.Хортицю -  досвідчених 
лоцманів для супроводження ф лотилії

Блгородный и почтенны# гсднь наказно# кошево# 28 
Войска Запорожского Низового и вся почтенная старшина. I26l

По прошению вашему, за бывшее посещение« бжискил/, что в Сечу ни 
ожуда привозу припасовъ не иміетьца и Войско Запорожское б із 
доволствия правианъта притерпеваютъ нужду, чего ради я обіщ ал вал/, 
от Хортицкого острова на имеющиеся при команде мое# ваши дубы 
нагрузя, прислатдля доволствия на все курени провианту, о чемъ я к 
вал/ минувшего ‘-сентября ЗО і сего октяфя 3 писал-1, каторо# порол1 
и нне содержу. А ис техъ імеющидся при команде мое три дуба б із 
ведама моего и определенного отамона самоволно уехоли в Сечу. Того 
ради оные дубы илволитя, сыскал, прислать офатьно, чего ради я, 
ожидая оныдг, время маршу остановкою продолжаю. А ежели же онылг 
дубовъ прислано не будетъ, то на достолнылг приела т  будет на все курени 
недоволно провианту, в чемъ ізволиті сво# порол содержат такъ, какъ 
и я вал/ по обіщанию содержу отпускомъ провианта.

Такожъ по требованию моему присланы от васъ, Войска Запорожского, 
лоцманы недаающия и нестарые казаки, хлопцы, каторые стада посли і к 
тону самонужнейшему делу неспосоСлпл. Того ради ізолите жъ, // выбравъ, 28 
прислати старыл казаковъ, знающихъ, дабы к тому делу были способны зв. 
и стол тако# немалой при кома/щі мое флатили ннешнемъ блгополучныл/ 
временемъ в следованиі до Хоріицкого острова остоновки не учинилось.

Вашего блгородия всегда до фожелателны слуга
H.Keyserlingk3

О ктяфя 5 дня 1738 году.
Помітка над текстом: «Стоить при р . . .  »
Арк. 28. Оригінал.

1У  справі листи відсутні
1 пароль.
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[ 1738 р., не раніше листопада 20]. -  Лист Січового Коша 
до кошового отамана Івана Білицького.

Док. №43.
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№  43 [1738 p., не раніше листопада 20]. -  Лист Січового Коша
до кошового отамана Івана Білицького про незадоволення 
січового товариства походом козаків і наказ повернутися 
на Січ

M art пане атамане коїпови# Івая БЄлицкій і все старшоє і 29 
мєншоє Войска нашего Запорожзкого Низового товариство, 
комо янослужащіє, ласкавіе наши приятелы.

СОзиваемъся к вашмостел/ъ з належитнлгь нашил/ь уклонолга, повторе и 
потрете пишучи к вамъ приятелско и просячи васъ, яко благодетелей 
свойхъ, а (Особливе удивляемъся всЬ, при Коші зостаючіє, Войска 
нашего ‘старшое и мєншоє1 товариство, за вашъ таковий неслушній 
теперешній походъа, ижъ которого вред. Сего никогда не могло бути 
такового походу. Боючися минувшаго в нас бившаго повЄтріа, а другое 
послухати н єв Є с т ь  кого со нашел/ъ, якоби ралзореній, и не уведомившие 
со Коші, що чинится, і о липли на тог бокъ Днепра, чого било и 
непотребно та[мо]2 заходити, і якъ намъ слишно же ни ю г кого на[то 
приказан] ія нашему войску тамо ити не било [дано, а вы самохогао] тамо 
С0 7ИШЛИ, защо и теперь [сего] часу пишемо к вал/ъ, пне кошовиД и вас, 
пановъ атаманов, просішо1, и всего товариства старшого и медного, даби 
все о 7ЛОЖИВШИ, напрасне не пишучи едея к другому, до Коша маршъ 
свой показова г  могли. Чего не може г  из стариков Войска нашего 
Запорожского сего и сказати, даби кошовий з бунчукомъ и про7чійми 
клейнотами по пустихъ месталг, или по редутахъ крепости могъ чинити, 
але завше повішень Коша смо7рЄти. А то еще к намь пишете розєзди 
ЧИНИТИ И про 7ЧІЄ походи показуєте водою и сухиАспутел/ъ, не росполагаючи, 
якое теперешнего часу состойтъ врема. А в то мъ не рассуждаете, що 
вредъ може чинитис, ижъ нєприятєл около нас навёсомъ, навЄсомь 
ходить. I разве вамъ не жал последнего своего убожества при куреня дг 
зостаючо/'о? А другое, // чого Бже сохрани, і последней кучки не 29 
утратили, также и чести, от старилг головъ заслуженой3, ^такъжы и зв- 
кле/йю т воАживилг, дабы не утратили“4. А то за вашъ непорадній поход
і оставлєнія Коша і на нас ста/шипу, при КошЄ зостаючую, все атаманы 
и все ториство5 старшое и мєншоє нарЄкак>ть за такови# непорадокъ, 
а сособлє и браня т, якъ також-де не минаючи і вашихъ старшихъ головъ.

I теперешнего ноябра 20 числа присилаеть к иадгь6 з Хоргици 
его прєвосходіггелпво гсдинъ генерал-маэсорь фонь Бра жинь, даби комодного 
и восоруженого воАжа нашє/w козаков п я ї д є с я т ь  чловека прислано било 
к Хоргицкому сострову для разездовъ и для уведомленя неприятеля, 
даби нечаянно нападєнія не вчинилъ7, то изволите, вметь, со сем к 
ХорпщЄ і пр[ямо отправлять]. А при Коше негде винайт[и] таковихъ

'Написано над рядком.
1 Текст пошкоджено.
1 Далі закреслено кле/ftio воЛсковн.
* Написано на полі.
’товариство.
4 Від цього слова вниз подовж аркуша вписано З рядки адреси.
1Далі закреслено тилко жъ.
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козаковъ. О що прос[имо] милосте# вашихъ все сіє со7ложивши, и 
добивати с ft) 7пуску до Коша, даби не могли тамо настоящую зиму 
продолжат. А то вмсть, якъ послали двохъ ют себе посланцов, то вже 
другихъ и неможно войскомъ одобравши послать, можно бы и повсякъ 
часъ добиватис, бо хто то/зкае, тому и 0 7чиняють. Сие вашмостемъ 
предложивши, иребиваемъ навсегда8.

Вашил/т, млостемъ доброжелатєліііе пріли
і братія -  Филипъ Покволити#, 

наказній кошовий, 1яковъ Тукало, судія, зо всЬми атама. 
Войска нашего Запорожского Низового з товариством/

[Адресат] «Благородному і почтенному гсдну наказному кошевому 
Войска Запорожского Низового і все# почтенно# ста/тины»
Помітка на арк.29 зліва на полі подовж аркуша: «возлюбихъ тя над поли 
и над чертоги світли многи».
Арк. 29. Відпуск. О пу б л .: Скалысовский A.A. История Новой Сечи. -  1885. -  Ч.2.- 
С.91-93.

ЗО Перелік документів за 1734-1739 рр., складений в 19 ст.9

* Закреслено Вамъ доброж елателнимъ приятелемъ.
9 Прочитати не вдалося.
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Справа З

Д-Ьло въ коемъ: і
1-е. Что просили києво-мєжигорского архимандрита отца 

Илариона\ дабы нє переміняємо было Владымира 
Сокалскогсо6 зъ Січи, а онъ бы тамъ оставалъся 
началныкомъ.

2-е. Когда сего нє з деланно, такъ утруждали государыню о 
бьітій ему, Владимиру, въ Січи началныкомъ и 
архимандритомъ; и (О пожалованій креста в Січевую церковь 
къ ношенію юного на вій начапныку и его преемныкам.

3-є. Что архиерей киевский, гспднъ Кременецкий", требуетъ 
уведомления со количеств^ церквей и священников
въ Запорожьй.

4-е. СО поступкахъ худостныхъ иеромонахов Киприяна и 
Феоктиста с товарищи, описанныхъ къ архимандириту 
Иларисэну.

Съ 1773 года.
1 Также о исправленій в Кіеві золотих в Січевую 

це/лсовь священныхъ сосудовъ и митеръ 
архимандриту.1

П о м і т к а :  зліва на полі діловодний номер 
справи - «№ 105».

№  4 4 -5 6  [Не раніше 1735 р.]. -  Книга для запису актів, даних 
московським патріархом, київськими архієреями, кошовими 
отаманами Війська Запорозького та ін. Києво- 
Межигірському монастиреві щодо підпорядкування 
січової церкви

Списки или копій грамоты стійшаго московского и всея Россій і всіх 2 
сівє/яіьіх странь патріарха Іоакима®, и других малороссійскихь 
преосщенных архієрєовь писемъ. Такожъ и оть прежде бывшихъ ихъ 
милостей благородны* господь славного Войска Запорожского Низового 
кошовыл атамановъ, и о г  всего того жъ Войска Запорожского товариства 
въ Кіево-Межигорскій мнстрь присыланнылг унивєрса.гсовь и партикулярные 
писем: какимъ образомъ оного Кіево-Межигорского мнсгиря настоятелі 
и протчий того ж мнсгиря законники претенсию иміють до стыхъ 
божіихь церквей, тамъ, в Січи Запорожской, состоящие ку отъправованю

1Написано іншим чорнилом і  почерком.
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в н и х ъ  в с е г д а  с л у ж е б  б о ж ш х ъ  и  в с я к и х ъ  к ъ  д у х о в е н с т в у  к а с а ю щ и х с я  
х р и с т и я н с к и х ъ  о б р я д о в ъ .  в е р н о  в си ю  к н и г у  в н е с е н ы 6 и  с  п о д л и н н ы м и  
с в о ж е н ы  д л я  в с е гд а ш н о й  и  н езаб в ен н о й  в сяк о д /у  п а м я т и , з н а н и я  и  вЄд Ь н и я .

№  45 1688 р., березня 5. Москва. -  Грамота московського
патріарха Іоакима Києйй-Межигірському монастиреві про 
підтвердження ставропігії, даної монастиреві у попередні 
роки, підпорядкування йому церкви Запорозького Війська
і заборону київському митрополиту втручатися у справи 
запорозької церкви

Списокъ грамоты стЬишаго патріархи Іоакима.
Іоакимт>, милостію бжією московскій и всея Россіи, 
и всЄдг северных странъ патріархь.

Въ Господ^ возлюбленнымъ нашея мерности сьшомъ, стыя общежителныя 
Кіево-Межигорскьія ставропигіалньїя обители3 предводителю, пречестному 
игумену Феодосию Васковскому и всей еже о ХристЬ братии Божіе и 
наше архипастирское благословение, всегдашное и непрестаемое мерность 
наша иматъ желание. Датая стая Кіево-Межигорская ставропигіалная 
патриаршому нашому одному трону подсудственная обитель во общемъ 
единомислии, братолюбномъ и безропотномъ доланій о Боз'Ь же и 
церкви его стой православномъ и непоколебимомъ мудровании, 
благополучномъ жили и спасеній, и въ требованияхъ изобилномъ 
доволствё безпрепонно и непорушимо пребываеть во в'Ьки. //

Сего 1196-го [1688] л іта февруария в 24 день посланныя братия 2 
ваша, иеромонахъ Іродіонь, дияконъ Гавриилъ да монахъ Филареть, к зв. 
иамъ в царствующий великий градъ Москву приидоша. Ихъ же, по 
нео 7мі>нной нашея мерности ко святой вашей Кіево-Межигорской обители 
любви, благочестно пріяхомь. При томъ же, по утишенному намъ отъ 
нихъ писменному изъв'Ьту ув'Ьрихомся, яко пастирствующий ньигЬ тамо 
в Кіеві преосщенный митрополить Гедеоиъ6 вознамерился безпристоино 
и безналежно сущую въ Войску Запорожскомъ Низовомъ Божию церковь 
отъ стыя вашея Межигорскыя обители усилно отьдалити и отьринути, 
и своей власти подвергнута. Почему-де, ваше преподобство, состоящую 
изъдревле при той церкви межигорскую братию хощещь в тоть свой 
мнстирь перевесть?

В'їдать же при семь вамъ и всему християнскому сословию подобаеть, 
яко наша мерность совЪтомъ всея восточныя церкве православныхъ 
патриарховъ -  косташинопольского, александриискаго, антиохийскаго, 
иерусалимскаго и многихъ тамо сущихъ архиереовъ, -  имуще от самаго 
великаго архіерея прошедшаго нбса Бога и Спаса нашего Иіса Хрста 
данную намъ власть на правление патриарша престола, управляемъ, 
наблюдаемъ і во власти своей содержимъ вся православныя храмы 
Божия молитвениыя и вся во всемъ обладательствЪ великаго государства 
московского, и въ северных странахъ, гд^-либо обретаются, неточию в 
Малой, БЪлой и Черной Россіи® славенскаго языка сущия, но и во 
иныхъ государствахъ и иныхъ языковъ православныя народы и суть
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нашему патриаршу трону неотриновенно подсудственны. ТЪмъ же во 
вс-Ьхъ митрополияхъ и епископияхъ мерность наша власть имать ко 
назиданию христианского благочестия что-либо восхотЬть творити и 
устроевати, а не иному кому. Ибо по гласу стаго апостола Павла, 

3 никто же самъ о себе приемлет честь, но и званный Ц -  от Бга наша 
же мерность, получихомъ честь, а при том и патриаршу власть, по 
дару и благодати Престаго Духа, отъ стыя, яко же выше р"Ьхомъ, 
Восточный соборныя апостолскыя церкви, еже есть столпъ и утверждение 
истинны.

И ради сицевыдг предглаголаный и церковь Божию в С Є ч и  
Запорожской будучую, и м Є ю ч и  м'Ьрность наша в полной своей и 
непреривной патриаршой власти, им же хощемъ ее поручаемъ, а им же 
не хощемъ, тЪхъ отъ нея отьдаляемъ, и выдать отърицаемъ и отьрЬваемъ. 
Почему і н ь ін Є послахомъ въ Юевъ к тамосущему митрополиту, 
преосщенному Гедеону, нашу увещательную патриаршую грамоту, да 
ОТЪ сего времяны не ТОЧИЮ ОНЪ преосщенный митрополитъ и кто по 
немъ в предъгрядущие лета на ономъ архиереискомъ престоле 
председатель будеть, но и протчие архіепископьі и епископы, и ихъ 
епархий архимандрита, игумены и всякаго сщеннаго и мирскаго 
чиноначалия люди, в преподаянии воинству запорожскому християнскихъ 
требъ, въ отъправлении в тамосущей церкви богоугодных по церковному 
чиноположению сщеннословий, во исправлении и наставлении на 
бгоугодное и верным душамъ полезное житие, и въ протчихъ 
православныхъ молитвословыяхъ, предпомянутого мЄрности нашел 
ставропигиалного Кіево-Межигорского мнстиря, отъправляючимся онамо 
в С Є ч ь  Запорожскую іеромонахомь, диякономъ, монахомъ же и белымъ 
послушникомъ отнюдь ни под какимъ же образомъ никакова 

З воспротивословия, помЄшателства и вступления // да не творять, и 
зв. невчесомъ1 [?] же ихъ вЄдають( и места оного во векъ к себё да не 

пристяживаютъ.
Аще же кто о т сщенного или отъ мирскаго чина сему мерности 

нашея уставленню воспротивится и гордостно вознегодуетъ, 
преслушателемъ же и презирателемъ явно себе окажетъ, таковаго яко 
противника и пререкателя и нашей патриаршей власти уничтожителя, 
Божиему и нашему архипастарскому не прощаемому подвергаемъ 
неблагословеншо. Да будеть на немъ вЄ ч ііо є  и никогда же разрешаемое 
отъ Бога проклятие и неблагословение.

Чего ради и сию нашу уставную грамоту препоручаемъ в сохраненіе 
и не престающее соблюдение соборная нашея россійскія апостолския 
церкве, пренепорочной и преблагословенной Д Є в и  Марій Богородицы 
честнаго и славнаго ея успения, и великимъ стителемъ Петру, А л є к с Єю , 
И о н Є и  Филиппу Московскимъ, и всея Россіи чудотворцомъ, яко да 
исполняющимъ, но и невредимо блюдущимъ; будуть в семъ веку и въ 
будущомъ, отъ всЄ х ь  навЄтованій временных и вечныхъ хранители, 
защитники и ко всякому благу пособители и с п о с пЄ іп н и ц ь і паче же ко 
всещедрому Бгу не усипающее молитвенницы и предстатели.

‘и ни в чем [?]
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ПрерЄкаюіцим же и сию нашу уставную грамоту, преслущающимъ 
и презирающимъ, да будуть вечные отмстители, наказатели и 
искоренители. При сем же чрезъ сию нашу грамоту всепршгЬжное 
прошение творю. По мнЬ будущим стЬишимъ московскимъ, всероссійским 
же и северных странъ патриархомъ, братіи моей ради милости 
вседержителя Бога, какъ тоть Межигорскій мнсірь да и м Є ю т  в своемъ 
благословенний и милостивном // презрении. Воеже бы в немъ 4 
архіерейскимь илг наблюдением издревле и в недавныл летЬхъ 
утвержденный ставропигионъ соблюдался и хранился непорушно во 
в-Ьки. Так-Ь и сия наша уставная грамота подобий жъ, да будетъ вЄ ч н о  
неподвижима йотвсякаго сословия христианскаго непрекословляема и 
невредима. Чего ради въ предваршая потомная времена, во укрепление 
и вечное и  не поколебимое сего мерности нашея установления 
утверждение, да десятой стой Кіево-Межигорской ставропигіалной 
обители сія грамота с подписаниемъ руки нашея и с приложением!» 
нашея жъ патриаршія печати. Благодать же господа нашего Иіса 
Хрста и люби Бога и Отца и причастие Стаго Духа да будетъ со вс-Ьми 
сей нашей патриаршей грамоті послушными, исполнителми же и 
непрезиратели во в1;кн вЄ ко в  аминь.

Писася сія грамота въ бгоспасаемомъ и царствующомъ веліщемь 
граде при велицей церкві Успения Престой Бцы, и великихъ іерарховь 
Петра, Алексея, 1оны, и Филиппа Московских и всея Россіи чудотворцовъ, 
в нашемъ патриаршемъ домЄ, в л іто мироздания 7196 оть воплощения 
же Богочеловека 1688-го, индиктиона II, мсця марта, въ 5 день.

На подлинной грамотЬ подписано сице: «Милостію Божіею московский 
и всея Россіи и всЬхъ сЬверныхъ странъ патриархъ Іоакимь рукою»

Печать домовна патріарша на красномъ воску притиснена.
Казначей старець Справа патриарша Дворцового 
Паисей Сийской приказу дьяка Перфилья СЬменникова

Скріпа на арк. 2-4: «СвидЄтелствовал // подъ // канцеля //»
Арк. 2-4. Діловодна копія.

№  46 1686 р., травня 29. -  Лист Коша до ігумена Києво-
Межигірського монастиря Феодосія Васьковського про 
бажання Війська Запорозького бути парафією тільки 
цього монастиря

Превелебный в БзЬ, м сц'Ь отчє, игумєнь мкжигорскій 4
и благодетелю нашъ. зв.

Не моглисмося видивити таковой неласцЬ и нелюбви превелебности 
твоей, же зостаючую братию у насъ хотЬли, превелебность твоя, презь вислаи- 
ного оща Тарасия до обители Стой общежительной Мєжигорской зовсім 
забрати. Може наша любовь къ общежительной оббители Мєжигорской 
не єсть вдячна, которой до о т м Є іш  непотребной интересам [?] предся 
взятие не способить. И гди жъ Божая и наша церков, межи кочовисками 
агарянскими2 зостаючая, не подлЄгаеть власти ясне освЄ ц о н о го  княжати 
метрополити кіевского, бо не в Малороссійскомь наидуется горизонті,
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алє за границею, в поляхъ татарскихъ, на помножєниє чести Гшднєй 
и на духовную войсковую потребу, яко православным християнъ. В 
которой церкви и МИ, МОЛЯЧИСЯ Гпду Бгу, Ц ІЛ О  бы О 7ЧИЗНИ нашой 
пєрєстєрігаємь, кровь нашу проливаючи, яко вірньїє О 7чизні нашой и 
зичливие синове изънайдуемся, яко з вірньїм подданствомъ великим 
государемъ, ихъ царскому пресвітлому величеству, такъ з належнимъ 
добродієві нашому ясневелможному его милости пану гетману 
послушаниемъ. И будемъ великимъ государемъ и стЪишому патриарсі 
и его милости пану гетману, добродієві нашому, челобить засылаемъ, 
абы за покорною нашою прозбою ласка и милостиво было жалованъ 
Межигорской обители свой и нашой цє/лсви войсковой, до которой и 
прежде бывшие стой памяти ясне въ Бгу осщєнній мєтрополити нє 
интєрєсовалися. Тєди и теперь не належить ясне освіцоному княжати, 
метрополиті кієвскому, в нєналєжноє втручатися. Не будеть церковь

9 Божия // и наша о шучєна о т мнсгиря общежителного Мєжигорьского, 
поки в Д ніпрі води и нашого Войска Запорожского Низового будеть. 
Сподівалисмося ясне освіцоного княжати, метрополита, благословения. 
За благословєніе интересъ неслушный умислилъ, который не належить. 
Гспдь Бгъ сердце кируеть до не отмінности нашого слова, реченного 
и прежде обіщанного Гпду Бгу и общежитєлной Межигорской обители, 
в которомъ маемъ надежду, же гонящий посрамлятся. То ознаимшпви 
молитвамъ стам з низкимъ нашимъ поклономъ вручаемся. Зостаючн з 
С ічи 29 мая 1686 року.

Переміни просимъ прислати часу звичайного -  мця сєптєврія, кого 
ласка будет, хочъ и отца Тарасія.

Превелебности твоей зичливій во всемъ 
и поволный слуга веодоръ Иваника, 

атамань Войска им царского пресветлого величества 
Запорожского Низового кошовій со всімь посполствомь

Скріпа на арк. 9: «ристъ»
Арк. 4 зв., 9. Діловодна копія.

№  47 167[6]1 р., травня 28. -  Лист Коша до ігумена Киево-
Межигірського монастиря з проханням направити в Січ 
уставника та про ухвалу Запорозького Війська надавати 
монастиреві кошти на утримання шпиталю

9 Во ієромонасім всєчестній господине мсці
оїче, игумень всемилостиваго Спаса общежитєлной 
Межигорской Кієвской, благодетелю нашъ.

Любо-то по написаню першого листу нашого повторное наше при 
чолобитью вносимъ прошение за обрадою цілого Войска з ухвалою- 
рачъ намъ, всєчєстность ваша, нарадивши з братий, прислать якую 
особу на правій крилось уставника, где ж ь панове дяки свіцкиє єдно

1Дату встановлено за: Д.І.Яворницький. Історія запорозьких козаків. К„ 1990. т.І. 
стор.292.
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1683 р., жовтня 4. -  Універсал Військової Ради. 
Док. № 48.
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1683 р., жовтня 4. -  Універсал Військової Ради. 
Док. № 48. (Закінчення).
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до того не способии, хочь яки и есть; другое, не уміють собі 
коштовата ласки войсковой и хліба спокоине уживати и гди се которому 
достанеть. Ово жъ такъ все Войско обрадило, жебы отой доход на 
обитель стую ишолъ, где за все Войско Запорожско Бога //милостиваго 9 
благаеть, там же и шпиталь воисковій. О то повторне и по десять зв- 
упрошаючи, молитвамъ ваши»/ стымъ себе вручаемъ.
Писань в С і чи над Чортомликомъ“.
28 мая 1672

Всечестности вашой всего добра зичимъ
і ради служить Иванъ Димитріевичь Сірко6, 

атамань его царского величества кошовій, 
со вс і// Воискомъ Запорожскимъ

Арк. 9. Діловодна копія.

№  48 1683 р., жовтая 4. -  Універсал Військової Ради про ухвалу
Запорозького Війська підпорядкувати січову церкву Києво- 
Межигірському монастиреві

Григорий Ивановичь, атамань на тоть чась кошовій, Григорій 9 
Мечєнко, судя кошовий, Леонтій Константиевичь, писарь, Матвій зв- 
Цісарскій, асаулъ, и ми всі атаманья всіхь куренювь: на имя Василь 
Олєксєнко, атамань куреня Крилувского, Яковь, атамань куреня 
Ирклієвского, Иванъ Стягаило, куреня Куреневского, Павло, атамань 
куреня Конеловского, яко и вся атаманья курінная в томь року 
идучомь, нижєй описанномь, такъ и все товариство курінноє Низовое 
Войско царского ихь пресвітлого величества Запорожское.

Озънаймуемо симь писаниемь нашимъ теперь и на потомные, 
'часы нєзамірониє'1. Ижъ намъ, всему Войску Запорожскому, были 
челомъ на писмі наши дховный отьцеве: честный господинь отець 
Фєодосій Васковскій, игумєя межигорскій кіевскій, зо всімь соборомь 
своимь, з братаею своєю, жебысмо онымъ на потомные часи и л іта  
подтвердили писаниємь нашимъ воисковимь тоє, щобъ тєпфь и завше зь 
йхь мнстиря общєжитєлного Мєжигорского Киевского, а нє из иншой 
якой обтєли Стой сщенници служили з мнстиря присланний Бжия 
службы у Покрови Престой Бгородицы в церкви стой нашой запорожской, 
и всі духовный правила, спасения Войску надлєжачій, отравовали и 
дховними ощами товариству были, жєбьі парафия наша запорожская в 
держа/ло йхь была. А такъ мы всі, Войско, видячи чрезь чась немалій 
о  7ЦОВЬ мєжигорскихь кієвскилг житіє иноческое, // пристойное, 10 
общєжитєлноє и чинъ их  мнсїрскій похвалы годный ку2 спасению 
людемь полезній, и привітній, и страннолюбивій, уважаючи онылг 
прислуги немалій у Войску нашол/ и в церкви стой нашой, и видячи 
церковный порядокъ у Стой Покрови стачечный, и отправу в них 
служебь Бжиилг по-манастирску, из того всего тішачися, теди мы,

!Перед цифрами і  після них дописано почерком 19 ст.: 7 і  1659.
1Над першим словом стоїть цифра 2, над другим  1.
!Літеру у виправлено з о.
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Войско, все едностаине нарадившися з собою, добре тую челобитную 
о 7цовъ вьппепоменным принялисмо и до Скарбниці войсковой сховали.
А на их  желание позволилисмо то, абы церковь Стой Покрови наша 
запорожская и вся парафия при ныл завше была, жебы на потомни 
часы завше нєожінне с мнтря Межигорского о біцєжитєлного Кієвского 
при Стой Покрови сщеннодіиствовали, а Войску Запорожскому 
бгомолцями и ощами духовными была. Тое еднакъ себі варуємо, абы 
з міггря на то стоє діло присилано людей способным, статечным 
сщенникол двохъ, діакона и уставника. Котороє-то наше зезволене 
войсковое согласно симъ нашимъ воисковымъ писаниемъ при печати 
войсковой ствержаемо теперь и на потомние часы завше. И хочемо, и 
просимо, абы тоєй волі нашой войсковой, которая за волею Бжією 
сталася у нашего постановєнья сєго, ніхто теперь и на потомние часи 
не касовалъ и не о ї м і н и л ь ,  жебы войсковое слово, звлаща непротивное 
волі Божієй, овшемъ славу Божию помножаючое, было завше поважно, 
статечно и якъ скала неподвижна.

Діялося на Коші Войска Запорожского Низового, року 1683, 
октоврія 4 дня.
Печать Звьппмєнєнньїй кошовій и судя зо всімь товариством
войсковая запорожскимъ низовымъ подписуемся
Скріпа на арк. 10: «вой»
Арк. 9 зв., 10. Діловодна копія. Опубл.:  Біднов В. Січовий архімандрит Володимир 
Сокольський в народній пам’яті та освітленні історичних джерел. / /  ЗНТШ. -  
Львів; 1927. -  Т.147. -  С.82-83.

№  49 1734 p., грудня 23. -  Лист Коша до чернігівського
єпископа Іродіона Жураховського про згоду Війська 
Запорозького підпорядкувати січову церкву парафії Києво- 
Межигірського монастиря

10 .Ясне вь Б з і прєосщєнній Ирадіонь Жураховскій, епекпь
чернЬговскій, новгородскій и всего Сівера, намь велце в 
Дху томь милостивійшій отче и патронь.

Листь1 вашь поважній архієрєискій в сем происходящв/ году, июля 16 дня 
из Чернігова писанный к намь Войску Запорожскому Низовому в мці 
августі в остатных числег (безбытности нашей кошовской, занеже мы 
тогда зь курінньїми атаманами до его графского сіятєлства генерала //

10 Вейзбаха в Білую Церковь задля интересовь нашихъ войсковых гостили)2, 
зв. а другим же листомъ мнегря Межигорского есть подданый, который, 

оттудова за пріиздомь нашимъ в Коигь, тоть вашъ архиєрєйскій и 
мнегрекій по обичаю нашемъ воискоюмъ пред всіми атаманами вослухъ 
вачиталисмо3 и изъ оным вьірозумівши, же ваша пастирская милость 
Божіе и ваше архіерейское благословение намъ, Войску Запорожскому

1У  справі відсутній.
1 Дужки авт.
3вичиталисмо
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Низовому, прєпосьілаєтє и о вашей стыни изьв'Ьствуєтє; что по прошению 
вашемъ, о жлонившися ради старЬнныя своея немощи, СтЬишему синоду 
за власть єпархій Черниговской, м’Ьете до тоей же давней вашей 
прирожоной обители отходите и в нгм  м'Ьсто настоятеля мешкать. Да 
к тому жъ свою архіерєйскую за мнсгиремъ Межигорскомъ инстанцию 
вносите, и самого монастиря общая вся братия, подлугъ давнего 
обыкновегом желаеть, абы мы, Войско, вспять за дховныл себЪ 
настоятелей приняли. Велце за тое вашему архіереиству и межигорской 
братій, же насъ не чуждаетеся, сыновское наше подяковалне войсковое 
и благодарствіе возсылаемъ.

И что на тие ваши листа ответу и до сего не подавалисмо, за тое 
просимъ о выбачение, ибо тое продолжилося досеяЬ, занеже не мали 
чрез кого певного ошисать. А вже теперь время. Получивши чрез 
слушнаго обуховского жителя Димитрія Перехриста до вашего 
архієрєйства листовне, з найнижшммъ нашимъ воискомъ уклономъ 
отзываемося, -  да благоволите межигорскил/ законникамъ по получений 
оного об'явить, иж бы оны зволили в надЪй пребывать, же мы ил по 
совету вс-Ьл нашил войсковых куренных атамановъ и протчіил стариковъ 
не чуждаемося и благоволимо за настоятелей дховныл себ"Ь принята, 
токмо намъ до весті почекають, закимъ на семь нашемъ нынЪшнемь 
новопоселєнійа подъ ея императорскаго величества многомощною 
державою кошемъ утвердимося. И о томъ всесилного Г шда молите. 
Єгда утвердимося, то в той часъ вашему архіереиству и межигорским 
законникамъ, за указомъ его высокографского сіятелства, можемо 
предложить к себ’Ь Войску и мнсгиря тамошнего Межигорского 
настоятелей в дховенство запрошевать. А теперь, и паки Божийм и 
вашимъ архіерейскимь, и всЬмъ заколникамъ межигорскимъ молытьвамъ 
Стымъ отдаючися, пребываемо навсегда.

Вашєл// архієреЛггву всего добра истияніє желатели 
и издревле духовній сыни и нижайшій слуги 
Иванъ Малашевичъ, атамань кошовій Войска 

Запорожского Низового со всЪмъ товариствомъ
3 Коша.
Декабра 23 д., року 1734.
Арк. 10. Діловодна копія.

№  50 1735 р., березня 7. -  Повідомлення київського архієпископа
Рафаїла Заборовського настоятелеві Києво-Межигірського 
монастиря Іродіону Жураховському про відправлення до 
Коша свого листа

Прєосщенн'Ьйшій владико. 11
По листовному требованию вашего прєосщєнства листь, до атамана 
кошового и до всего Войска Запорожского оть насъ писанный, до 
вашего прєосщєнства посылаетъ1, котораго листа копия2 при семь

‘посылается
7 Док. № 51 .
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сообщена для прочитанья пресосщенству вашему, по яковому нашему 
писанию исполнение даруеть всеблагій Бгъ. Желаемъ, пребывая

Вашего преосщенства доброжелателний 
во ХрЪстЬ брать и сослужитель смиренный Рафашгь,

архіепскопь кіевскій
Катедра Кіевская.
1735 года, марта 7 д.
Скріпа: «-сковий»
Арк. 11. Діловодна копія.

№  51 1735 р., березня 7. -  Лист київського архієпископа Рафаїла
Заборовського Кошеві про повернення січової церкви у 
підпорядкування Києво-Межигірського монастиря

11 Єя императорскаго всєпрєсв’ітл’Ьйшаго величества Войска
Запорожского Низового благородный мцЬ пане атамань 
кошовій и все почтенное товариство низовое запорожское, 
намъ в Дху Стомъ благопослушній сыни.

Изъв'Ъстно моему смирению учинилось, что преосщелный Ирадионъ 
Жураховскій еще в бытность свою въ єпархій ЧєрнЬговской и братия 
мнсгря Кієво-Межигорского в прошломъ 134-м году, июля 16 дня 
писали1 согласно къ вашему благородию и всему почтенному 
Запорожскому Низовому Войску, съ таковымъ прошєниємь, дабы, какъ 
с прежде обикновение имелось, что обители Кієво-Мєжигорской 
законники за дховныдг настоятєлей всєму Войску Низовому Запорожскому 
были, такъ и теперь содержалися б.

11 Которій писати преосщєннаго Ирадиона 11 Жураховского и обители 
зв. Кієво-Мєжигорской от благородия вашего и оть всего почтенного 

Запорожского Низового Войска любезно того жъ года въ мцЬ августЬ 
въ поаггЬдігЬхь числЪхъ принята, и на таковій вишєобявлєние писания 
изволили почтенно Низовое Запорожское Войско по совету ихъ милостей 
пановъ атамановъ воисковыхъ куренным и протчиего знатнейшего 
товариства, паче же по собственной ласковой благосклонности вашего 
благородия, и оїв-Ьтстьвовать писменно к прєосщєнному Иродіону 
Жураховскому, ншгЬ въ Мєжигорьй обрітаючемуся, что/5 законники 
межигорские изволили въ надежд'Ъ пребывать, же благородіє ваше и 
все Войско почтенное Запорожское Низовое намеренны и благоволите 
ихъ сєб'Ь за настоятелей и отцевъ дховныдг принята. И по такой 
надєжд'Ь от прєосщєігного Ирадіона з обители Кієво-Мєжигорской 
законники к почтенно му Низовому Запорожскому Войску тєпєрь и 
посылаются. Яковой надежды своей обытель Кієво-Мєжигорская да не 
лишится, архієрєискую мою до вашего благородия и всего почтенного 
Низового Запорожского Войска вношу интєрцєссію. Да благоволите, 
благородие ваше, по давнему обикновению и по нынЬшно/У ласковой 
об'Ьтници впредь им'Ьти сєб'Ь и всему почтенному Запорожскому Низовому

1У  справі лист відсутній.
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Войску обители Кіево-Межигорской законниковъ за дховнылг ощовъ и 
настоятелей, а самую тую Стую обитель в милостивномъ своемъ прЬзрЬній 
благо дітєлскомь содержати, за что тая стая обитель о здравій, 
д о г о д е ж т в и й 2 и благополучігЬишемь состояній благородія вашего и 
всего почтенного Низового Запорожского Войска, въ верной службі 
ея императорскому величеству милость, денно и нощно не престанеть; 
в чемъ и я надежденъ исполнения моей интєрцессій, одолжаючись 
Бжіє благословеніе и наше архіереиское вашему благородію и всему 
почтенному Низовому Запорожскому Войску препославше, пребываю.

Вашему благородію со вс^мъ почте/мыл/ 
Низовьш Запорожскимъ Воискомъ 

всего доброжелателный пастирь
1735-л? года, марта 7 д.
Съ катедры нашой Кіевской.
Арк. 11. Діловодна копія.

№  52 1735 р., квітня 4. Біла Церква. -  Лист київського генерал-
губернатора Йоганна Вейсбаха до єпископа Рафаїла 
Заборовського щодо підпорядкування січової церкви Києво- 
Межигірському монастиреві. № 1937

Ясне въ Богу преосвященный епископъ, мой благодетель. 5
Минувшого марта 30-го дня Войска Запорожского Нызового кошевой 
атамань Малишевичъ со всемъ своиз/ товариствомъ писменно ко мне 
представляли желание1, де оть веЬхъ общее есть, -  при ихъ войсковомъ 
храме Покрове Пресвятія Богородицы не держать ншгЬ обретающегося 
архимандрита Гавриила и протчиихъ. А в лучшую честь и похвалу 
Бжію желають оны изъ монастиря Спаского Киево-Межигорского при 
той ихъ войсковой церкве законниковъ во служеніе и духовенство 
принять. И просилы, даби повеленно было исъ помянутого Межигорского 
монастиря на каждой годъ с переменою, по прежнимъ обикновеніямь, 
по тры священника и по два диякона до \тх, Войска, во служеніе и 
духовенство прислать нынешънего году, чтоб’ до пришедшей Святой 
неделы2 оные прыбить моглы. А понеже, какъ и вашему преосвященству, 
надію с, не безъизъв1;стно есть, что означенное Войско Запорожское 
ныне под високою державою ея императорскаго величества состоитъ, а 
и с прежде при битносты в державедг ея императорскаго величества 
оное Запорожское Войско (какъ оны в том своемъ пысмЬ именно 
представлялы)3 находилось в духовенстве под надсмотрЪниемъ оного 
Межигорского монастыря, тако нінІ; потребно по ихъ желанію йміть.
Да и ваше преосвященство зъ братиею напредъ сего изъволилы ко мне 
писать, обявляя свое желаніе, что оное Запорожское Войско противъ 
прежнего обикновения изъволите в надсмотрініе обителы своей принят!»

2 благ од єнствий
1У  справі листа немає.
2 У  цьому році тиждень до Великодня почався ЗО березня.
-Дужки авт.
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и о  посилке въ Сечь духовниковъ позволенія требовалі, въ чемъ СУТЬ
5 меня и позволенно. Того рады, ежели ко оному // -'Запорожскому 

зв. Войску изъ обителы Святой Спской Межигорской духовники до сего 
отъ вашего преосвященства не отъправлени, то изъволите по 
вшпеобявленному ихъ войсковому, такъ и по вашему желанйо отьправить 
и впредь ежегодно отьправлять какъ священниковъ, такъ и дияконовъ 
противъ прежъняго обикновенія.

Въ протчемъ пребиваю вашему преосвященству 
охотнимъ слугою графъ Вейзбахъ.

Апріля 4 дня 1735-го году.
БЬлая Церковъ.
1735-го году, апріля 8 дня полученно.
Помітка: вих. «№ 1937».
Скріпа на арк. 5: «Де»
Арк. 5. Діловодна копія.

№ 53 1735 р., квітня 8. -  Лист київського архієпископа Рафаїла
Заборовського до настоятеля Києво-Межигірського 
монастиря єпископа Іродіона Жураховського про 
підпорядкування січової церкви монастиреві та відправлення 
до Січі священнослужителів. № 77

5 ПреосвящешгЬйшій владико.
ЗВ Сего апріля 7 дня получиль я писаніе отъ его графского сіятелства 

генерала-губернатора киевского гспдна фонъ Вейзъбаха, въ которомъ 
его сіятєлство ко мні; изобразилъ тое, что мынувшаго-де марта 30-го 
дня Войска -Запорожского Нызового кошовий атамань Малашевичъ со 
всЬмъ своймъ товариствомъ пысменно ко мнЬ представлялы. Желание- 
де ихъ всЪхъ общее есть при Ахъ войсковомъ храме Покрова Прсгыя 
Богородицы не держать нынЬ обр-Ьтающагося архимандрита Гаврийла 
и протчийхъ, а в лучшую честь и похвалу Божію желаютъ о т і изъ 
монастиря Спаского Киево-Межигорского при той ихъ войсковой 
церквы законниковъ въ служеніе и духовенство принять и просіли-де, 
дабы поведено было ис помянутого Межигорского монастіря на каждый 
годъ съ переменою по пркжнимъ обикновеніямь по три священника и 
два диякона до ихъ Войска во служеніе. И духовенство просилы и 
ншгёшне.го году, чтобъ до пришедшей Святой недеяЬ оніе прибить

6 могли. // А понеже-де какъ к вашему преосвященству, надеюсь, не 
безъизъв-Ъстно есть, что означенное Войско Запорожское ньпгЬ под 
високою державою ея императорскаго величества состойть, а и с 
прежде, пры битносты въ держав^хъ ея императорскаго величества, 
оное Запорожское Войско (какъ-де оны въ томъ съоем п ьіс м Є  имянно 
представилы)1 находило с въ духовенства под насмотрением оного 
Межигорского мнсгря, тако-де и ниігЬ потребно по ихъ желанію 
им̂ Ьть. А понеже-де зостающій при Киево-Мыжигорскомъ мнстирі

1Дужки авт.
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началникъ, преосвященний епископъ Жураховский зъ братією напередъ 
сегсо пысали, обявляя, что они-де желають оное Запорожское Войско 
въ духовенстві против прежнего обикновенія под насмотреніе свое 
принять. И для того всего о посилки духовниковъ требовали-де отъ 
мене позволенія, что-де имъ учинить и позволенно. И по такому егю 
графскаго сіятелства къ мерности моей пьісанію, я прошу вашего) 
преосвященства уведомить мене- отьправлены уже какій законники 
ради духовентва [!] въ Нызовое Запорожское Войско зъ Мыжигорского 
монастира отъ вашего преосвященства, и кто имянно отьправлень, и 
какъ давно? На яковое мое требованіе, охочо пысменнаго отьв'Ьствованія 
отъ вашего преосвященства ожидая, пребиваю.

Вашего преосвященства всего доброжелателнЬйший 
бгмлеиъ и слуга смьіренній Рафайлъ, архиепископъ киевский

Катедра.
1735-го году, апріля 8 дня.
Помітка на арк. 5 зв.: вих. «№77»; на арк. 6 «Получено 1735-го году, 
апріля 8 дня».
Арк. 5 зв., 6. Діловодна копія.

№  54 1735 р., березня 9. Межигір’я. -  Лист настоятеля Києво-
Межигірського монастиря, єпископа Іродіона Жураховського 
до кошового отамана Івана Малашевича про бажання 
монастиря мати січову церкву в своєму підпорядкуванні. № 1

Єя императорскаго величества самодержицы всєроссійскія 6
велможный мосцЬ пане Ивань Малашевичъ, атамань Коша 
славного Нызового Войска Запорожского, намъ в Дху святол/ 
возлюйпенний сину и дознанний благодетелю. //

Пущенній отъ нашел м^рносты лысть1 прошлого 1734-гп году, июля 16 6
дій изъ Чернигова оть прыродной нашей и зилчивой2 прыхылносты къ зв‘ 
Войску Запорожскому и вашей велможносты в силЬ такой, дабы и паны 
по мылостивому вашему патронскому и доброд-Ьйскому прызрЪшю убогой 
нашой обителі быть в ктиторскому вашему снабдЬнію и зъ духовним 
отъцевъ въсему цілому рьщерскому Войску Запорожскому, на которіе 
нашея м+»рносты пьісаніе ажъ до сего 1735 года, февраля 11-го дня 
жадной не получилисмо резолюцій, яко аки отьчаялисмося былы за 
долгое нєизв'Ьстніє. Но того ж прошлого 1734-го году, декабря 23 дня, на 
оное пысанное нашея м^рносты пысаше изъ Межигорского монастыря 
братий, получилисмоо милостивое оть вашей велможности оное писаніе 
сего 1735-го года, февраля 11 дня чрезъ ДимьпрЪя Перехриста, въ 
которол/ изображено благосклонность всего рыцерского Войска Запорожского 
нашим древним добродЬекь ко обители нашой, к вашой велможносты, за что 
всемогущому Богу благодареніє вгь повседневно: старческим молшва.г возсилаемъ 
пры безкровной жертві у престола божЬя о щаслывомъ имноголЬтном и

'У  справі відсутній.
3ЗНЧЛИВОЙ
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душеспаситєлном пожитій вашей, желая, да всещедраго Спасителя нашего 
Иисъ Христа Господа руководствующая н непреодоленная десница защищаеть 
и подасть, такъ велможносты вашей, яко и всему рыцерскому Войску 
Запорожскому бодрость и храбрость, победу на сопротывних, не хваляпщ 
имя Спасителя нашего Иисъ Хрыста Гспда. И да под крепкою ж рукою 
нашея всємьшостивЄйш єя  монархшгЬ императрицы Анни Иоановнйвъ верности, 
бодрости и мылости оиоя всегда не оскудЄваемая пребиваеть, за яковое не 
оскудЬніе вгЬрносты, такъ велможности вашой, яко и всего Войска Запорожского 

7 отъ руководствующей же десници нашей / / всємилостивЄ й ш єя  императрицы 
Анны Ивановны преизобылущая милость, такъ и на велможность вашу, яко 
и на все Войско рыцерства Запорожского, иовсегда сіяєгь. Да и мы, богомолцы 
дрєвніе ваши, за заслугою верности вашей нашит особливихъ благодетелей и 
добьродЄєвь оной же не лишимся, сія оть всеусердія нашего) Епда Бога 
моля велножносты вашой, яко и всему Войску Запорожскому, желаемъ. Того 
ради, да не будеть в трудъ, такъ велможности вашой, яко и всему рицерскому 
Войску Запорожскому же, маловажнима нашими пысмами и пакы повторне 
отьзиваемся с прошеніємь тЬм же, якъ и в прежъиемъ нашемъ писаніи къ 
вашей велможности писалисмо, такъ и до рицарскаго Войска Запорожского, 
даби и паки бить намъ по-прежнему в патронствующой вашой кътыторской 
мылости убогой обьггелы нашой и за духовньвг отьцевъ таковой и теперь 
снискуемъ, и издаемося вь ваше нашит давнихъ добродЪевъ прьізрЄніє и 
чадъ духовных, и Божіє, и нашей мерности, такъ велможности вашой, жо и 
всему рыцерству, вь поспЄш є сьтво  засилаемь благословеніе и имеемся.

Велможносты вашой намъ велцеласкавому блгдтелевЄ 
и ктитору Стия обители нашея всегдашній и доброжелателній 

богомолець, в Киево-Межигорском монастыре в чине настоятеля
правящий, епископъ смиренний Иродионъ

1735 году, марта 9 дня.
С Киево-Межигорского монастиря.
Помітка: вих. «№ 3».
Скріпа на арк. 6-7: «нисъ // Тимъ».
Арк. 6-7. Діловодна копія.

№  55 1735 р., березня 9. Межигір’я. -  Лист Кнєво-Межигірського
монастиря Кошеві про направлення до Війська 
Запорозького ієромонаха Павла Маркевича для висловлення 
подяки Війську за бажання бути парафією монастиря

7 Єя императорскаго величества самодержицы всероссійскія
™. вєлможний м осцЄ  пане а тама// Коша славнаго, со всЄм ьі

панамы атаманамы курЄннііл/// и товариствол/ Низового 
Войска Запорожского, намъ вельце ласкавий м с ц Є панове 
п особливий благодЄтєльі, и ктитори святія обителы нашея.

Сего 735-по  году, февраля 11 дня лыстъ высокоповажный оть вашой 
велможносты и оть всєгю товариства Нызоволо Войска Запорожской) 
получилы мы, богомолце ваши, въ которомъ, поразумЄвшн велможносты
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вашей и всіх вашихъ войсковихъ курЬннихъ атамановъ и протчийхъ 
стариковъ с Войскомъ Запорожскимъ ко убогой обители нашой 
благосклонную зичливость и прыязнь благодЬтелскую о принятий насъ за 
настоятелей духовнихъ себі по-прежнел^. Того ради, в такой надежді 
утвердившеся, ньпгЬ нарочне отъ обителы нашей, в лицу всідг обще 
законниковъ, честнаго брата нашего, иеромонаха Павла Маркевича, у ставника, 
с присутствующимъ при немъ, послалисмо, якъ велможности вашей, такъ 
и вашимъ войсковимъ куріннш/ панамъ атаманамъ, и протчиймъ старикам/, 
и всему рицерскому товариству Низового Войска Запорожского всенижайший 
уклонъ отьдать и благодареніе съ привітствіемь и зичливостію временнидг 
и вашихъ благъ за таковую благосклонную ко обители нашой мылость, 
зичливость и приязнь б лагодіте леку ю и синовскую, о которой 
благосклонности вашой и прыязъни благодЬтелской, яко же по благоволенію 
вашему обіщалистеся въ поважнод/ своемъ лысту насъ за настоятелей 
духовний себі йміть, таковой и паки снискуемъ мылосты во исполненіе 
произвести всепокорне просил/. Чего мы, дознавши патронскую отъ вашой 
любвы, кромі келейнихъ молитовъ, обіщаемся соборні всі за велможность 
вашу, // и за паноя атамановъ куріншіх, и стариковъ, и за все товариство 8 
рицерское Нызового Войска Запорожского в божественной церквы, во 
обители нашой, повсячасы молебствовать, благодаря премилостивому Богу 
за превеликий его промисяь, яко паки утверждаеть и являеть мылость 
свою прежную на вірнія сины цекве1 православія Войска Запорожского. 
При семъ Божіе и наше архиерейское благословеніе препосилая имеемся.

Велможности вашей и пановъ атаманов куріннихь, 
и всегсо Войска Запорожского) всегдашгоїй богомолци 

въ Киево-Мижигорском монастирі вьмісто настоятеля 
правящый епископъ, смыренный Иродионъ

1735 года, марта 9 дня.
С Киево-Мижигорского мнетря.
Арк. 7 зв., 8. Діловодна копія.

№  56 1735 р., березня 9. Межигір’я. -  Лист настоятеля Києво-
Межигірського монастиря, єпископа Ірод іона Жура- 
ховського до наказного отамана Андрія Вербицького з 
висловленням подяки за турботу про монастир. № З

Мосці пане Вєрбіцкій, въ Дусі СвятЬ блапослушній 8
сину и благодітелю.

За поважною инстанциею вашей синовской любвы получили млеть оть 
его велможности пана кошовогсо зъ надеждою требованія нашего, тако 
ж и вашеці пана нашегсо особливого благодітеля в той же ситгЬ, того 
рады не толко мы в нашихъ старческилг молитвалг за такъ ваше высокое 
к нашой убогой обителы патронство и ходатайство, и благодіяніе 
одолжаемся быть вічнимьі богомолцамы, но отъ всей братій такъ пры 
безкровной жертві у престола Божія, якш и в новее дневник и неуешшилг

’цєрквє
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8 молитва* о здравМ // и о благополучно*/ и душеспасителнол/ пожитин 
зв- вашол/ по жизнь вашу, яко и по отышеств'Ьй на жизнь вечную, нам всЬмъ 

желаемую, до окончєнія в-Ька сегсо в незабвенній им^ты желаемъ да за 
молитвамы убогой обитслы нашой не лишенну въ книга* небесни* имени 
написанну биты по глаголу Божію: радуйтєся, як имени ваша нагшсанна 
суть на не6еси. Чего, да ударуЕТЬ васъ Господь, оть всего усердія 
желаемъ и впредь егсо жъ благодЬтелской любви и патроньскому призрЬнйо 
вовЪрая мя и святую обитель навсегда в посггкпество наши* старческихъ 
млствъ его) всему дому Божіе и наше засилаемъ б л а г о с л о в е н ІЕ  и имеемся.

Вмсц-Ь м.пну и благод-ЬтелЕв-Ь ласкавому доброжЕлатЕлний 
и всегдашный 6 о г о м о л е ц ь , въ КыЕво-Межигорскомъ монастирі 

в чшгЬ настоятеля правящий, е п и с к о п ъ  смыренний Иродионъ 
1735 года, марта 9 дня.
С Киево-Межигорскогсо монастіря.
Помітка: вих. «№ 3».
Скріпа на арк. 8 зв. «ковскій».
Арк. 8. Діловодна копія.

№  57 1747 р., серпня 21. -  Лист київського митрополита Рафаїла
Заборовського до Коша про неправомірність увільнення 
кошовим отаманом Івана Терпила від посади ієрея 
новокодацької церкви. № 752

17 Блгородный гспднъ Войска Запорожскаге Низовогсо
атамань кошовый с товариствомъ.

На присланное сего 747 года, августа 15 д. вашегсо блгородія писаніе 
со б  сопрєділеній вамы къ /ювокодацкой церкві ієрея Кирилла Филипова 
на половиную часть да вновь рукоположеннагсо іерея Ісоанна Василева, 
зятя ІЕрєя Ісоанна Терпила, на половинную ж часть парохій, а со 
<В7даленій егсо, іерея Терпили, о) т парахій якобы за старости драхлост 
егт, въ (о 7вЬгь собявляемъ, «по вашему блгородію сонагсо іерея Ісоанна 
Терпила яко духовную персону не въ власты вашегсо блгородія, но в 
власты единой нашей состоящагсо, со т парохій соїдалятв противность 
правиль свты* сотцъ и ея імпєраторскаго величества указсовъ не 
подлежало было. Въ протчемъ же Бжіе блгословеніє и наше архієрейское 
вашему блгородію, препоспавъ, пребудет

Вашегсо блгородія доброж елателный бгомолецъ 
и до услугъ готовый смиренный 
Рафайлъ, митрополіть кіевскій. 

А вместо егсо, бол+>знующагсо, по егт повелЬнію 
руку прыложы лъ катедральный писар, 

іеромона*2> Антоній
1747 года, августа 21 д.
Юевъ.
Промітка: вих. «З.В.К. № 752».
Арк. 17. Оригінал.

120



№ 58 1753 р., травня 19. -  Лист протопопа Євстафія
Мокленського до кошового отамана Данила Гладкого 
про підпорядкування церкви в сл. Новий Кодак місцевим 
священикам

Вєлможній мсігЬ пне атамань кошевой Войска Запорожскаго 18 
Низового, млсгивий блгодітєль мой.

По писменному велможности вашей требованию церковь Новокодацкую 
стителя Хрстова Николая подчинить сшенникам новокодацкил/ и 
тамошнимъ прихожанамъ гаг мене додюление дано. В протчемъ при 
всегдашнихъ мойхъ молитвах навсегда и пребуду.

Велможности вашей млстиваго моего блгодітєля 
покорний слуга, бгомолецъ, протопопъ 

Евстафий Моклелский
1753 года, мая 19 д.
Арк. 18. Оригінал.

№ 59 1754 р., лютого 9. -  Грамота київського митрополита
Тимофія Щербацького начальникові запорозьких церков, 
ієромонаху Макарію про початок будівництва церкви 
в Кальміусі. № 169

Бжією млсгію Тімофєй Щербацкій, православній 19
архіепскпь, митрополіть кіевскій, галіцкій и Малыя 
Ротссій, всечестному С-Ьчи Запорожской началнику, 
ієромонаху Макарію. Божіл благословєнія при нашемь 
архіереискомь желая, предлагаеть

Настоящаго 754 года, февраля 6 д. присланнимъ къ намь пастиремь 
прєвелєбнійшій Кіево-Межигорскогго мнсіра о щ ь  архимандрить 
Никанорь писаніемь представиль, что-де того жъ февраля А д. от 
Коша Січи Запорожской къ нему, о7цу архимандриту, въ присланномъ 
писмі изображено. Прошлого) генвара 20 д. о г  оного) Коша к ъ намь 
писано съ прошеніемь видачи къ С'ічовой церкві на кріпкомь основаній 
двохь да едногт походного) антиминсовь, такожь и мура стагго для 
помазанія новоприходящихь тамо з ъ желаніємь въ веденія ъъ православну 
віру геретиковь и разнихъ язиковь крещенія; да особлішо жь-де 
( ’[амаріскапо1 мнстра началнику благословителной граммати о зділан[ий] 
вновь и о посщеній въ Калміусі® во имя стителя Хрства Ник[олая] 
походной церкви и въ оной сщеннодіиствія, такожь и о видачи къ 
оно[й] антиминса. И просили-де, дабы онъ, прєвелєбнійшій о7ць 
архнманд[рить], просиль о т  насъ, пастіфа, по тому ихь прошєнію 
резолюцій. Почему онъ, прєвелєбнійшій о 7цъ арихмандрить Никанорь, 
на прошєніє Коша Січовогсо просиль насъ, пастира, о віщачи какъ 
онихъ антнминсолъ и стагсо мура, такъ и благословителнагсо къ 
заложєнію и освящєнію в Кальміусі походной во имя стителя Хрстова

1 Текст пошкоджено.
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Николая церкви указа и в ъ оную стагсо особеннагто походного) антиминса. 
Такожъ особєнними писаніями насъ, пастира Войска Запорожскагсо, 
вєлможній гшднъ атамань кошевій Данило с ъ товариствомъ о томъ 
ж е  просилъ. По которому его превелЕбнійшагсо отца архимандрита 
Никанора и егсо в е л м о ж н о с т и  гспдна атамана к о іііево гсп  прошЕтямъ,

19 мы, пастиръ, // властію намъ огБга данною, благословляемъ всечестности 
зв. твоей Самарскагт мнсгра началнику приказать въ Калміусі походную

во імя стгеля Хрства Николая церковъ стройть по примеру армейскид 
полковихъ походнихъ ЦЕРКВЕЙ. И когда она со всіми к ъ ней 
принадлЕЖИтостми с о в е р ш е н н о  д о с т р о Е Н и а ,  и в с е  приличествующое ко 
ОСЩЕНІЮ ОНОЙ ИЗГОТОВИТСЯ, ТО оную ОСВЯТИТЬ и В НЕЙ СЩЕННОДІЙСТВОВа т.

Пока ж е  оная ц е р к о в ъ  с о в е р ш е н н о  состройтся, по прошЕНІю нарочно 
присланнихъ січовшг козаковъ, дабы въ ономъ Калміусі безъ п р Е п о д а я н і я  

находящІЕСя козаки требъ х р с п я н с к и х ъ  и  6 е з ъ  слушанія церковнагсо 
пінія н е  были, иміючуюс в Січи Запорожской походную старую 
Ц Е р к о в ъ  въ оной Кальміусь п е р е в е з т ь  и , місто остивъ, разставить, и в ъ  
н е й  сщеннодіиствовагпастирско блгословляЕл/. И какъ оніе два антиминсн 
на неподвижномъ основаній -  еденъ матеріалній для праздничнихъ и 
высокоторжественнихъ дней, а другій полотняній для повседневнего 
сщЕШЮслуженія -  в ц е р к о в ъ  Січовую Покровскую, да два походше 
полотняніе, -  е д и н ъ  въ старую походную січовую, а другій в новую, 
иміючую стронйтись въ Калміусі, ц е р к в и ,  -  так і муро стое при с е м ъ  
посилаются. Толко б на оніе обі походніе церкви подлежащІЕ къ 
СОХраНЕНІЮ ихъ2 сундуки ЗГОТОВЛЕНЫ и  ю  в с я к о й  чистоті были С О Д Е рж аН И , 

архіфеиско упоминаЕМЪ изъ к а т Е Д р и  нашей митрополітанской Кіевской. 
1754 года, февраля 9 д.

Вышше именованный митрополіть Тімофей1 
Помітка на арк. 19: -  «В.З. под № 169 записанъ»; на арк. 22 зв.: 
«Получено 1754 года, ма/тга 2 д.»
Арк. 19, 22. Оригінал.

№ 60 1754 р., травня 16. -  Рапорт полковника Кальміуської
паланки Андрія Порохні кошовому отаманові Данилу 
Стефанову про заготівлю необхідного матеріалу для 
будівництва церкви, придбання церковного начиння тощо

20 Еа импєраторскаго величЕства Войска Низового) 
Запорожского ВЕЛможному и високородному е г о  млсти 
гспдну атаману кошовому Данилу Стефанову, 
високомлстивому моЕму добродієви
Покорній репоргь

На присланній о т  вашей панской велможности сего году приказ нарочно 
посиланній били козаки курЕНя Щербиновского Петро ВЕЛЕгура да 
Ведор[!] Лопата в Черкаске для исправки и с хрящу к цє/жви Калмуской

2 Виправлено з іншого слова.
5Нижче слід від печатки зеленого воску.
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1754 р., травня 16 -  Рапорт полковника Кальміуської паланки Андрія 
Порохні кошовому отаманові Данилу Стефанову.

Док. № 60.
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1754 р. травня 16 -  рапорт полковника Калміуськоі паланки Андрія Порохні 
кошовому атаманові Данилу Стефанову. Конверт.

Док. № 60.
поланки, которіє сего мая 11 д. по приезду (совсъмъ іздьлавши)1 з 
Черкаского і находится в поготовости при КалмусЪ. ^Оной же цена'2 27 р. 
На упоминаємий же от вашей панской вєлможности антимис, для привозу 
честно к служенію божественной литургий и намъских образовъ в 
Калмиюс от мене писар калмускій же Данило Маліновскій да козаки 
куреней Вєдмєдовского Давцд Чорній, Федор Кислій, да Дервянковского 
[! ] Михайло Чорній же нарочно посилаются. Да при сем же вашей панской 
вєлможности обявляю, что владьній КалмиюскоАгь, не имевши удобного 
какъ и к церкви, и к паланцъ дерева, яко еще за великимъ разстояніемь в 
товщь Самарскую отсюдова ехать, в крайней обедш алости состоитъ. А 
яко веема по способности полковнику новоселялскому следующимъ 
людемъ до моря накласт на вози и присилать в Калмиюс, того ради вашей 
вєлможности покорнъйше прошу, даби находящаяс в КалмиюсЪ какъ 
церков, яко и паланка не била в обедш алости, по своемъ високомлстивим 
раземотрениемъ писмено приказат полковнику.

1 Дужки авт .
м  Написано замість витертих слів.
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новосєля декому3, даби приказал житєлствуюіцимся в Новоселиці людєл/ь 
заврємєнно заготовит яко то: к церкви дверей и на престо ль2, 4а к 
паланці-4 лавъ насирно [?] (а в разсуждєній вашей велможиости, буди 
можно и пал для огорожи церкви и па ланки)1 и слідующю/ какъ з 
Малой Россій, // такъ из владінія нашего запорожского людем же 20 
чрез мостъ, оное бъ дерево сколко будет чиопомъ накладенно на вози, зв. 
при дачи от  полковника к аргслыцкал/, присиланно б  в Кальмиюсъ. В 
чемъ с покорностию моею к вашей панской велможности с прошением ъ
о више писаннод/ь рєпоріую.
1754 году, мая 16д.

Полковникъ калмиюскій Андрей Порохня
с товариство м

[P.S.] Да при сем же вашей панской велможности всепокорнейше 21 
прошу, буди посланние писар с козаками получат антимис для служєнія 
к церкви Калмужой, прпказат би писменно от  вашей велможности 
началнику Пустино-Самарското Николаевского мнетря, даби оной 
началника в Калмиюсъ прислал честъного, не в пянство, но ко 
исправленію християнского закону; ибо какъ за бувшшг по.жовниковъ 
такъ и нні іеромонадг Симонъ, калмускій началникъ, сего мая 10 д, 
тайно своровавши ниякие вещи, бежал. А хочай затем о сиску и 
поймки о т  мене и послани били, точию не сискался. И о таковихъ, 
буди присилатимутся и впредь, повірить намъ церковник сосуд  никакъ 
можна и в сумнителстві немаломъ находитимемось.

О семъ, в прошеній абявивъ, 
полковникъ Андрей Порохня

На конверті: «Єя імператорскаго величества Войска Низового 21 
Запорожского велможному і високородному его млеги гепдну атаману зв- 
кошовому Данилу Стефанову, високомлстивому ншему добродієві, 
покорній репоргь».
Арк.20-21. Оригінал.

№  61 1756 р., лютого 24. -  Подяка Війська Запорозького
Синодові за дарування Біблії у новому перекладі Січовій 
Покровській церкві

Єя і. в-ва в Святійший1 високо2 правителетвующий3 27
синодъ® от Войска Запорожского Низового покорнійшеє 
благодарение

40тправлєнниє о т  Войска Запорожского5 въ Санк-Пєтєрбургъ6 к
3 Слово правлено.
4 Написано на полі іншим почерком.
1Над словом написані і  закреслені два слова, нерозбірливі [вищий, високий?].
2 Написано над рядком.
гДалі закреслено от в.
АНа початку закреслено сего февраля 5 д. дня.
ьДалі закреслено в Саитк Пє . . .
ьДалі закреслено в депутати.
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7 височайшому ея і. в-ва двору для испрошєния Войску Запорожскому8 
высочайшей єя ж  і. в-ва милости-7 Войска Запорожского Низово/у; 
бивший атамань кошовий Данило Стєфановь с товарищи в Кошь9, 
2сего фєврала 5д:2 писменно представили10. Что2 на прошение іхь 
Святійший высоко2правителствующий синодь високомилостиво 
соблагоизволи^г жаловаг к церві [!] С/Ьчовой Покрова Пресвятая 
Богородици Библию новаго перевода, за якое С вятійш ого 
высоко2правптелствующего синода11 високомилостиво12 призр'Ьніе2 к нашей 
православной С'Ьчовой13 церкв'Ь214 пожалованіемь оной2 Библии15 
потр'Ьбна16, 2*Воиско Запорожское Низовое 2 чрез сие всенижайшоє наше17 
Святійш ому высоко2правителствующому синоду18 19 приносим

27 благодарение19 // 7 и нижайшій синовскій уклонгь препосылаемъ7-20. 
зв. Прычемъ Святкпшему высокоправителствующему синоду2-21, поручивъ 

себе со вс'Ьмъ Во/^комъ в отческое милосердіе і архипастарское 
благословеніе, д о л ж іш а /  нашил/ упокореніел/ пребудемъ.

Тако22 СвятЬишел/у высокоправителствующел// синоду 
всенижайшіе слугы и силы Во/йжа Запорожского 

Низового к. атамань Григорій Федаровъ 
со вс'Ьмъ Во/&кол/ъ

1756 года, феврал 24 д.
3 Коша.

3923 Арк. 27, 39. Чернетка.

I Дописано на полі.
%Далі закреслено в-ви.
9 Далі закреслено пред ста . ..
10Далі закреслено яко-де.
II Далі закреслено такое.
12 Далі закреслено к церквамъ христолюбив имъ or ревности в БозЪ, непоколебимой 

даяние пожалование, асобливо за неоставление церкви.
13Далі закреслено подаянию дачи.
14Далі над рядком закреслено дачею.
[5Далі закреслено якая веема чести ради при оной церквЪ всегомущаго [!] Бога 

чинимого богословства веема нужно и веема необходимо.
16Далі закреслено Я, кошовий, з старшиною войсковою и атаманами, и со вс'Ьмъ 

войскомъ.
17Далі закреслено приносил/ в истиннЬ нашей благодарение.
1іДалі закреслено приносил/ благодарение.
19Виправлено з слів приносячи благодарения.
20Далі закреслено все нижайше гтр его жъ от прави. СвятЬйного правителствующого 

Сената Синода просимъ по-своем по-своему [!] високомилостивому благоутробию к 
Войску Запорожскому Низовому Благогутробию [!] в святЪйши* поминовениям в 
висомилостиви* подаянихъ високомилостиво призрЪнияхъ високомилостиво не 
остановлять. За якие высокие помилования я, кошови/У, и все Войско Запорожское 
такъ доволни и такъ преизобилни, что ниже изреши к достойному благодарению и 
способу сискат нетъ возможетъ в должайшил- лЪта* и временам не остава [!] не 
оставлять.

11 Далі закреслено в отческое и архипасти/зское.
22 Далі закреслено Свят'Ьйшел// высокоправителству.
23Закреслено Отравлено чрез козака одинарсового [!], жителя кодацкого, въ 

Кременчукъ февраля 24 д. для пересилк огголь в Глуховъ.
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№  62 [1757 p., не раніше січня 15]. -  Донесення митрополита
ростовського і ярославського Арсенія, митрополита 
суздальського і юр’ївського Сильвестра та архімандрита 
Симонова монастиря Гаврила Синоду про наслідки огляду 
ними мощей покійного митрополита Димитрія 
Ростовського в Яковлевському монастирі

28 Святейшему правытелствующему сыноду
Доношеные

0 т синодалного члена преосвященного Арсения, мьпрополита ростовского
1 ярославского, преосвященного) Селивестра, мьпрополита суздалского 
и юревского і от  заседающего в Московской синодальной конторе 
ставропыгиалного Симонова монастира архимандрита Гаврыла.

По прысланному ея императорскаго величества із СвятЬйшаго 
правытелствующаго сынода к намъ ныжайшымъ в минувшемъ 1756 
году, в декабре мсце указомъ, веленно сехатца немедленно в Ростове і 
по приезде туда обще, во-первихъ, покойного преосвященного Дьімьпрія3, 
мытрополыта, тела пристойнимъ образомъ осмотреть и, в какомъ оное 
состояніи mnrfe находится, описаг. А потомъ, получывшимъ о т  того 
тела ісцеленіи людей, которіе в живыхъ находятся и коихъ без далнего 
затруднения сыска т можно, і необходимо, запотребно разсудится, 
самоперсоналното по самой сущей правді і хрьістіянской совісти 
допросыть, какъ оны тій исцеленія і поколикил/ от  своидг болЬзней 
времяніи получыли, коммъ образомъ і когда и при той, кто о техъ іхт.

28 болЬзняхъ, что оные подлинно // в ныхъ были, сведоми лъ, и кого о
ЗВ. томъ сведущимъ обявыт. То и техъ, коихъ можно будетъ, потому жъ 

допросит же і свое общее мнение о томъ всемъ предложит і протчое.
I по силе оныхъ ея імператорскаго величества указовъ сего 

настоящего 1757 году, генвара 15 дня, по прибыли нашемъ в Ростовъ, 
пренадлежащимъ образомъ обще мы тело покойного преосвященного 
Днми7рія, мытрополита, въ Яковлевскомъ монастире осмаїрівали. А 
по осмотре нашемъ общемъ того покойного преосвященного Дьімитрія, 
мьпрополита, тела, подающего с верою приходящымъ ісцеленіи, оказалось: 
гробъ, в которомъ положенное то его честное тело, -  ц іль, толко 
одряпль; а возглавіе, ьхотя било отвалилось, однако жъ при своел/ 
месте1 імеется; верхней же дошкы не имеется; внутри онаго гроба 
обыто отласод/ рудо-жолтам, кой имеется, -  цель, а гвозды железни в 
гробу около обою впрал ізоржавили. На лице его преосвященства — 
покровъ камки жолтой, на главі -  шапка зделанна не та яги рудо
желтой же, а на оной вместо дробницъ святие икони написании билы 
золотомъ і краскамы, кои уже по болшой части ввыду отменились і 
краска местамы осипалась; опушелна ж была та шапка горностаемъ, 
коего пушокъ сотлелъ; аръшица цела имеется і ко лбу прылнула; 
сакосъ, амофоръ, епытрохыль, поручы, гвозды того, а палица желтого 
цвета шелковой мотери обложени, шелковим же зеленил/ кружевцомъ-

1 Написано на полі.
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целы. Токмо какъ помянутой обой и покровъ, такъ и все то одеяніе 
несколко цвету о 7МЄНШШ і о7часты обетшали и одрябли. Креста свтіе 
медніе, позолоченіе, положенніе на віє его преосвященства на шелковомь 
ткаеде, имеется, невредил/ і в позолоте нимало ізменень, тако ж-де и 
конецъ оный цель. На Евангели свтомъ полудестявом1, // которое 29 
положено на персехъ его преосвященства, -  роспятые Господне, тры 
евангелисты серебрение, а четвертого не оказалось, имеется во всем 
невредыми жъ; а внутры того Евангелія бумага сотвые [?] оболочка, 
коя імелась красного бархату, сотлела. Також-де и под главою его 
преосвященства, імевшаяся положенная бумага трудовъ его ільї, можетъ 
быть, і хыритонианны его преосвященствомъ во священство свыткы, а 
какъ то во многихъ местахъ полага т оные во гробъ архыереевъ есть во 
обьїкновеніи, сотлела жъ. А в рукахъ чожы шелковыя -  целы, токмо 
цветомъ о 7менилысь. Власи же главы вьшзъ о т шапки по обе сторони, 
тако ж-де и на фаде из руса мало проседы -  цели жъ і невредыми жъ 
судъ3, а под шапкою, коея опушкы иршыца ко лбу пристала, імеютьца 
ль, узна т нелзя. Г лава же о т выя составовъ значится мало поо 7стало\ 
уповательно от тяжесты иасипавшейся земли і щору [?], о чемъ і в 
репорте, посланномъ 1752 году, значытся. Губи, ісподняя и верхняя, и 
хрящъ у носа, і лице землею взято. Составы же всего того выду цели 
І единъ о Г другого не О 7ДЄЛЄІШИ і нимало о 7валились. Рукы, сложенные 
на персехъ, правая цела и жылы в локте выдни цели, а левая в составе 
локтя отделилась і жили, кои суть видни, пресеклись, да у правой же 
рукы у четирехъ перстовъ, у указателного, великого, среднего і подле 
его сущаго і у мизынца, по два состава // переломились, и с коихъ 29 
перстовъ единъ с ногтемъ имеется, и опие в особенномъ серебреномъ зв- 
ковчезце ПОЛОЖЄІІШІ. У ногъ голени і в коленяхъ состави, в коихъ 
такожъ видни жили, -  цели, а тела на нихъ не оказуеша. На про 7чих же 
составахъ, яко то на бердахъ5, почасты и тело імеется. Кожение башмаки, 
в которихъ іміются ножнихъ стопъ кости, кои суделились от голеней, не 
істлели. А под бошмаками облець коженой имеется -  цел же.

I оние гробъ, в коемъ тие честние мощи его покойнаго 
преосвященного Дьімитрія обретении, совсемъ в новозделанную деревяную 
раку, состоящую в грабнице вновь же зделанной, також-де и ковчегъ, 
въ коемъ помянутые переломление в составахъ правые руки перста 
положень, которая гробница заперта і покрита покровомъ.

1 по такомъ освидьітелствованіи получившихъ ісцеленіи людей, 
коих без далнего затрудненія сыска г можно было і кои сами собою 
явилысь, да і которіе в бытность нашу в работе ісцеленіи у гроба 
покойного преосвященного Дьшіпрія, мытрополита, молившися получили6, 
також-де коихъ сыска т можно было, свыдителя, ведущыхъ о техъ іхь, 
которые получыли исцеленіи болезней, что они заподлинно в нихъ 
билы и чрезъ великое великое [!] время, самоперсонално по самой

2 полул истовом
3 Слово написано іншим почерком, очевидно суть.
4Останню літеру о виправлено я а.
Збедрахъ
6 Написано на полі іншим почерком.

5 м 129



істалне спрашивали. А каковые за истинно ісцеленіи, і когда, і кто, и при 
комъ, і от каковыхъ імянно болезней імелся молитвамы ево, угодніка 

38 Божыя свттпеля // Христова Димитрія, полушіли, і кто оных іхь болезнехъ,
і о количестве временіи не моществовалы г х ъ , будучы заподлинно ведомо, 
засвыдителствовалъ і о томъ при семь нашемъ покорнейшемъ доношеный, 
въ приобщенномъ за рукамы подлинномъ следствыи обстоятелно значитца. 
Потребное же к сему делу о т ярославскихъ да о костромскомъ обивателяхъ, 
получившихъ ісцеленіи, следствые, когда в Ростовъ присланно будеть, 
оное вашему святейшеству імеетЬ представленно бить і въпредъ. А при 
семгь, во исполненіе жъ ея імператорскаго величества і Святейшего 
правытелствующего синода к намъ нижайшымъ прысланныхъ указовъ, і 
обще наше прилагается мненью с таковымъ обстоятелствомъ, что, хотя 
честнихъ ево пойного7 преосвященного Димьпрія, митрополита, мощей 
почасти на некоторыхъ составахъ не нетленное тело, а почасти і нагые 
оказуются кости, какъ више сего означенно, но понеже происходымие от 
онилг мощей благодатию8 Исусъ Христовою о г различнихъ болезней 
исцелении, а которихъ по силе указовъ в самую сущую правду следованно 
оказалось бить тій ісцеления істинньї і неложны, того ради от церкви 
святой и о т всехъ православнихъ оние мощіи, которие какъ в первомъ 
обретеніи репорте, посланном въ 1752 году, значить от насипавшагося 
чрезъ проломленную бревнами с обруба и согнившею верхнюю гробную 

38 доску счору [?] и землы в раку во все, чрезъ толикое // долгое время, 
зв. сорокъ три года, не истлелы и оттоль безмерной тяжести вконеггь не 

разрушилися, прьшадлежащагося судь9 достойно пошпанія и его святителя 
Христова Дмитрія за істинного угодника Божія, Богомъ спрославляемого 
за знатаыя его Богу и церквы святой заслуги, признава т есть достойно і 
праведно. При том же и одеяніе, хотя 0 7часты із дряблое, какъ выше 
означено, но яко чрезъ толико жъ долгое время, 43 года, в прахъ и 
пепелъ не обратилось, немалого и сие намъ судытся бить удивленіе. 
Более же в благораземотршелное Святейшего правытелствующаго синода 
предается разеуждение.
Арк. 28, 29, 38. Діловодна копія.

№  63 [1758р.]1 -  Донесення козаків Бугоґардівської па ланки
кошовому отаманові Григорію Федорову про звинувачення 
ними бугоґардівського полковника у привласненні внеску 
на Ґардову церкву і прохання призначити на його місце 
полковником Трохима Щербинівського

26 Вєлможному і високородному гаїдну, гаїдну атаману
кошевому Григорию Федорову
Покорное доиошение 

Велможности вашей доносимъ на полковника, что подавали козаки на
7покойного
8 Літера ю правлена.
9суть
'Дату встановлено за: Д.І.Яворннцький. Історія запорозьких козаків. К , 1990, 

т.1, стор. 279.
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гардовую церковь. Первє, дали жемчугу раякод четирнадцять. І продаль 
той жемчуг Ба пятнадцять рублей і не внат; где онь тий дєнлги 
поділь. Вдруге, дали кояаки келюховь два сребнихь, повлочуванихь,
2 едень я накришкою і с хрестомъ поялочуваншг2; і матерій на рики 
штофу раяноцвітного; і грошей три копи. І не внаг, где онь поділь.

І вашей велможносго покорнейше просимъ, чтобъ ия вашей команди, 
кого наставите., то того ми будемь слухать, полковника. А писарь і 
осауль намь угодны будуть. А ми вась всенаипокорнЬйше просимь, 
чтобь намь ви прислали полковникомь Трофима Щербиновского, а 
тоть полковникь нехай п[ри]йдеть3 Войску и благодарить. І в нас, хто 
станеть полковникомь, то сего бившего полковника не дать нічего, 
пока щоту ів себе не вдасть. А то т ковакь Богь-зна, чи буде живь, чи 
не буде4. І онь Трофимь, не накупается, но войско бугогардовое его 
просить. I вашей велможности покорное просимъ, чтоб Трофимь намъ 
быль паномъ нео їм'Ьнно. I въ том вашей велможности вашей кланяемся.

Лисичники і ба.чарніиа 
і со всімь товари сгвомъ

Арк. 26. Оригінал.

№  64 1760 р., січня 23. Межигір’я. -  Лист архімандрита Києво-
Межигірського монастиря Никанора до військового писаря 
про безпідставність чуток, поширених серед запорозьких 
козаків, щодо погіршення стосунків між монастирем 
і Січчю

13 Высокоблгородный гшднъ Войска Низового Запорожского
войсковой писарь, ‘ мой многодознанный другь1 и благодЬтел

Въ Кієво-Мєжигорскомь монастыр-Ь чрез бываю щых въ Кіеві зъ Січи 
гспдъ козаковъ известно учинилось, тгто некоторому запорожскому 
товариству хтото не по подлинности внушаеть, якобы сей монастырь 
на Войско Запорожское гдесъ ігЬчто представлялъ. И исъ того у 
многихъ тамошнего общества взялось со томъ м ніте, акибы допряма 
такъ было. Оное невинное мнініе впредь быть чтоб не могло, со травлено 
зъ монастыря купно зъ сим до его велможности гшдна атамана 
кошового со томъ писаніе, въ какой силі; оное відома вашего не 
проминеть. Чего ради, кромі всего, вашего вьісокоблгородіа брата и 
блгодітеля моего по оному писанію всепокорно прошу потрудитися 
обитель Межигорскую о т онаго об ней между товарыствомъ мнінія 
блгоразумнымъ вашимъ, кому надлежить, внушеніемь освободить и 
покрыть, яко ж ваше какъ словесное, такъ и чрез приятиля ко мні 

13 своя пи // санія, той нашей обители въ потрібньїхь случаяхъ поможете 
зв- и защищеніе всевозможно чинить собіщаніе состояло. Взаемъ чего и

2 Написано над рядком.
’ Текст пошкоджено
4 Літера у виправлена з
1Виправлено з слів моего многодознанного друга.
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она, обитель, всебратственно и вседневно, келейно и церковно Гспда 
Бга молить и молить не престанеть, охюбливсо я того истйннсо никогда 
не преминую. СО томъ васъ уверяя, прошєніе усугубляю, которое къ 
полезному блгоусіроенію вашей ко мне любви и милости поручя, съ 
искренно усерднымъ моймъ почтеніеемь навсегда состаюсь.

Вашего вьісокоблгородіа2, моего многодожанного друга 
и всегдашнего благодетеля искренний желатель 

всего добра и слуга покорний 
Никанорь, архимандрыть

Генваря 23 д. 1760.
Помітка: на арк. 13 зліва на полі подовж аркуша закінчення відповіді 
писаря на лист, початок якого дивись на арк. 25.
Арк. 13. Оригінал.

№  65 [1760 р., не раніше січня 23]. -  Лист військового писаря
до архімандрита Києво-Межигірського монастиря Никанора 
про безпідставність його тривоги щодо можливого 
погіршення стосунків між монастирем і Січчю

Высокопрпгкпий гспдь архимаедрит, мой млтиви/ґ патро/г. 25
За1 отческое2 писание і отсилку, что я огоца [!] наместника получид  
много блгодарствую3. 4Что ж о недово.лствЄ5 воісковомь-4 соізволшш 
прописаг, то6 то совсЄм ь  сокращенно, чего явно и не било бу да і би т 
нЄпочєа/, понеже о произшедшел/ з христолюбивого воісковотт? желания7 
допущенні епскпа Анатолия8 к служению в високую9 і главную комааду10 
взнесено от Коша в обстояте.ллвалг11 подлежащих и о г  него здешнему 
духовежтву нЄмалЄшего препятствия не последовало и впредь не 
будеть. // Когда б сначачала [!] о тол/ і вы не оставили сюда писагі 25 
забрат справку12, то б13 не било и суллштелства14 нЄкакова. Одналг, как зв. 
ви 2 з братиею2 іздавна млтивие воісковие бгомо^ци, такъ і все общество15 
запорожское доброохотние і навсегда покорние ваши блгодЄтели есть16

2 Літери блг виправлені з інших літер.
1 Далі закреслено вісокоє.
I Написано над рядком.
-Далі закреслено 2 слова, які не прочитані.
4 Фраза виправлена, мала бути а что ж до нєудоволства здеш войскового.
5Далі закреслено здєш.
6 Далі закреслено у ж.
1Далі закреслено спи . . .
%Далі закреслено к зд . . .
9 Закінчення правлене.
[0Далі закреслено предс по какил/ об.
II Далі закреслено приличних
[1Далі заркеслено то о б  нем.
пДалі закреслено і клони т нікому.
14Далі закреслено такова.
15 Далі закреслено ни.
16Далі закреслено і б.
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и будут (толко духовенство б зд е ш н е е  сами роптали л, 2в таким 
случаях2 про сгонаро детву никаким не  наносили)17 и укажо подвластними 
сєбі2 с е г о 18 м'Ъсталг19 н е  називали20, 2 ибо2 то е с т ь  проти дно  і обществу21 
досадно в нєподлєжитости. А по всім нуждам какил/22- даби содраняєл/ 
би л  духовний порядок і правность, обо вс ел/  би они віщалис з старшил/и23 
командирами в о й с к о в и м и 24, да п ач Е  б приказной доли н е  лишалис, в

13 ч е м  в с е25 надобноЕ // 26ишолнялос иби и дн'Ь когда н1> в чгм  
п о м 'Ь ш а т Е ^ с т в а  н е  било б27, чего я с м о ей  сторони п о в 'Ь к ъ  Ж Е л аю  і
ИМЕНуЮСЪ.

Арк. 25, 13. х1ернетка.

№  66 1759 р., червня 1. Київ. -  Лист полковника Максима
Куликовського кошовому отаманові Олексію Білицькому 
про наслідки поїздки до Києва за дорученням Коша, про 
прийом його і будівничого військової церкви Онисима 
Кривицького київським митрополитом Арсенієм

ЗО В е л м о ж н ій  и високородній гпдинъ атамань к о ш е в ій

Войска Запорожского Низового, милостивій панє и добродію.
За приєздомь нашимъ в Киевъ, в его  прєвосходитєлства кпдина генерала 
Лопухина3 мая 25 д. всі общє явившись, вручєниє от Коша пакєти подали, 
г д е  м е ж д у  разговорами спрашивалъ: «Отискуются ль лошади для адачи 
на обидную сторону?». Почєму от на с ответь, что отискуются, учинень.

А потомъ для о став л Е н и я  л о ш ад Е й  в Межигорскит? монастирь е зд и л и  
и, возвратясь оттоль, хотя намірєни были виездъ с Києва учинить вскорости, 
но что праздника С о ш еств и я  Святаго Духа течение д 'Ьл ъ  осталось1, д л я  
того вєлєно намъ трєтєго дни свять2 явится в Канцелярій губернскоЛ 

И между тЬмъ, увістясь Софийского киевского монастира6
ЗО всєчєсттгЬйшій о7ЦЪ нам'Ьстникъ, бивій3 // в Батуринскомъ монастирі“ 
зв. игуменомъ, Иосифъ Миткевичъ, просилъ к сєбі, в которого, в сами// 

праздникъ будучи, кушали вс'Ь. И по нашему у его прошєнію, за 
ходатайствомъ в прєосвящєнійіпего митрополита києвского Арсеніяг 
били и благословение в понеделшжъ на Тройцу4 получить удостойлись. 
И за скоримъ оттудова моимъ с атаманал/и отходомъ в квартеру,

17Далі закреслено а повеєму О, дужки авт.
Далі закреслено коша.

19Далі закреслено себЪ.
20Далі закреслено как.
11 Далі закреслено да і.
22Далі закреслено і духовному порядку что б сохра . ..
пДалі закреслено зд по всЪм.
24Далі закреслено да пачє.
25Далі закреслено блгополучиє.
16Далі закреслено свєрша.
11 Далі закреслено что.
'остановилось
2 У  цьому році цей день припав на 27 травня.
Збившій
4 У  цьому році свято відзначалося 25 травня.
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оставшиєсь толко два, Онисимъ Семеновъ да писарь, у стола 
прєосвященЄйшего кушали и доволио гуляли. И при отході оба рази 
в квартеру нашу, в Мєжигорско/f дворець, софЄйскил» монастирскимъ 
пойздомъ цугами о 7возили. И такъ о т его всечестности угощени, что 
его благоприятства всемъ проминуть и пред вашею велможностию без 
похвали оставить било неможно. При чемъ отць нам'Ьстникъ обьявилъ, 
что для испрошенія милостини на СофЄйскій монастиръ о травил 
наместника Батуринского монастиря в ОЬчь Запорожскую. И что ми 
его всечестности за благодеяние услужить чемъ не имЄємь, // для 
того вашей велможности покорнейше просимъ оного отправленого 

37 наместника милостию и защищениемъ благимъ не оставить. И, восписавъ 
вашей велможности нашъ нижайшій уклонь, такови есмь. А с отпуску 
сего виездъ нашъ с Киева учинень іюня 1 дня.

Вашей велможности з старшиною і атаманам// нижайшіе 
слуги -  полковникъ Максимъ Куликовский с товарищи 

Ьоня 1 дня 1759 году.
С Киева.
Помітка на арк. 30: «Пол. 1759 году, юня 17 д.»
Арк. 30, 37. Оригінал.

№  67 1759 р., червня 2. [Київ]. -  Лист військового писаря і
будівничого військової церкви Онисима Кривицького до 
кошового отамана Олексія Білицького про зняття зразків 
панікадил Києво-Печерської Лаври для виготовлення за 
ними панікадила у військову церкву, і про сприяння 
посланцеві Софійського монастиря у збиранні пожертвувань 
на Запорожжі

31 Вєлможний пане Алє?Єй Григориевичь, милостивий
патроя і батюятка.

Восписуя вашей велможности мой нижайшій уклонь, обявляю. Fro 
преосвященство кирь Арсеній МогилянскЙ, в битиє моє в его просиль к 
вашей велможности о содержат# отправленного от него наместника 
батурииского за милостинею в СЄчь в милости и респектЬ. И для того я 
пашей велможности нижайше прошу предписаного наместника благимъ

31 приятсгвомъ и содержаниемъ в особенаУ // милости не оставлять. А от его 
зв- преосвященства и всего СофЬйского монастира намъ таковие благоприятства 

учинени, что ми здесь отслужить не можемъ. И в вишеписаномт, па вашу 
велможность положивъ надежду, несумнЄнію пребиваю.

Вашей велможности милосшваго патрона і добродЄя 
поко/лш/f слуга (Описи л/ Семенович Кршшцкп/?

Ьоня 2 д. 1759 года.

P.S. (Обявляю велможности вашой -  приездъ мой і виездъ блгополучея 
I (образце с панЬкадил пєчерскил зняти, толко го томъ панЄкади.гпі

1 Склад со правлено.
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покорно прошу2 уведоми т писмено -  сколко положить пудовъ сребра. 36 
В печерскомъ пан'Ькадили семь пудов срефа, то, може бить, намъ 
такое паникадило будеть і велико -  по денгаз/ усмот/тЬвши, уведомит, 
чтоб остановка не последовала.
Арк. 31. 36. Оригінал.

№  68 1759 р., червня 19. -  Лист кошового отамана Олексія
Білицького до військового писаря і будівничого військової 
церкви Онисима Кривицького про зняття зразка з 
панікадила Києво-Печерської Лаври

Благородній гспднь старшина и строитель1 црквы 32
воісково[й]2 Онисим Семенович.

Писмо ваше мы получилы и онил/ъ доволны3 і о щасливом вашемъ зъ 
Куева отбитій4, и что вы битно ст вашу въ КуевЄ п о  порученносты вамъ 
къ зд^лашсо въ С^чевую црквь5 сребрянол? паникадила съ паїгЬкадшгь 
печерскихъ образца зняли, ізвестньї. Что ж касается до истребования 
вашего, въ сколко пул6-7 оное паникадило8 здолать, въ резолюцию9 
предлагаем оное із делать в пят10 пудъ11 по согласшо зъ его впдбыез/ 
новоспаскил/12 а/жимаддршш/6, 13 2 как наилутше 2.
1759 году, юня 19 д  
Арк. 32. Відпуск.

№  69 1759 р., вересня 22. Глухів. -  Донесення військового писаря
і будівничого військової церкви Онисима Кривицького 
кошовому отаманові Олексію Білицькому про причини й 
умови виготовлення панікадила в м.Глухові, а не в Москві

Велможній и високородній гспдшгь атамань кошєвій 33
Войска Запорожского Низового Алє^Єй Григориевичь, 
милостивий добродію мой

Вашей велможности почтенЬйшое писаніе, о г 19 д. июня1 пущено, я 
получилъ. И по одному, а особливо с словесного повелінія вашей

2 Написано над рядком.
1Далі закреслено Свтой.
2 Текст пошкоджено. 
гДалі закреслено зъ якого.
* Далі закреслено ізвестньї.
5 Далі закреслено пань.
6 Написано над рядком.
1Далі закреслено въ.
%Далі закрелено положит.
9Да.тіі закреслено обяв обявляемь.
10Написано над рядком замість закресленого в шест.
[1Далі закреслено еж надлежит знятимь з ежели.
12Виправлено з слова законоспаского, далі закреслено мнтря оща.

Далі закреслено не можно будетъ лучшимъ образцемъ, то снятим вамы съ 
печерскихъ панікадил.

1 Док. №  68.
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вєлможности и общего приговору, я сребро, взятое мною с СЄчи для 
изділанія панікадила, в Москву возилъ и тамо какъ я самъ, такъ и 
его високопрєподобіє ощ ь архимандрить новоспаскі# во изд'Ьланій 
оного прилагали старанія. Толко жъ в Москві тамошніе золотарі без 
видами заразъ денегь взять не похотЬли, хотя жъ и било тое, что 
нікоторіє взять и принимались, но нескоро зд іиіагь об'Ьщивались. Мое 
жъ наміреніе било, что 5, взявши по приговору Bo/fcKOBOAfK с казни

33 жалованой денги, которую по нашему наміренію // принять желалось 
зв- в Москві, самому до зд'Ьлки прожить. Толко о г  Статсъ-кантори"

видачу не в Москві, но в Киев^ асигновано принимать, почему 
принужденъ я тое сребро, едучи обратно, взять в оща архимандрита. 
И в Глухові, по совету м-Ьщанъ, в томъ числЬ и Григория Приблуди 
(кой и ручились)2 оїдано ко изд-Ьланію майстру глуховскому, міщанину 
и жителю Карлу Яковлевичу Кепину с такимъ договоромъ, что от» до 
принятого от мене едного -’•пуда, дванадцяти фуитовъ и двадцяти 
лотовъ3, кое состой г  осмой проби, своего прибавить три пуда и восемь 
фунтовъ дванадцятой проби -  фунтъ ценою по пятьнадцати рублей. И 
ис того всего сребра, то есть четирод- пудъ с половиною, зд'Ьлать оное 
ім^Ьеть 1760 года в декабре мц+>. А денги с первого теперишного 
времяни за приемомъ в Киев^ казни тисячу рублей, а по зд'Ьлки 

35 половиной части паникадила некоторую // часть, да за привозомъ на 
его кошті, вс-fc осталние, отдать распискою обовязался, о чемъ в 
контракті пространЬ изяснено. Для чего вашей вєлможности при сей 
случившейся оказіи чрезъ сіє доношу, и, восписавъ вашей вєлможности 
мой иижайшій уклонъ, пребуду.

Вашей вєлможности милоставаго патрона поко/ягЬйшиЛ
слуга СОнисил/ Семеновичъ4

Сентября 22 д. 1759 году.
Глуховъ.
Помітка на арк. 33 : «Пол. 15 октябра 1759».
Арк. 33, 35. Оригінал. Опубл. :  Скальковский A.A. К истории Запорожья.- 
Внутренние распорядки //  Киевская старина. -  1882. -  № 12. -  Г. 535.

№  70 1759 р., жовтня 5. [Межигір’я]. -  Лист Києво-Межигірського
монастиря до Коша про сприяння в придбанні степових 
угідь для випасання коней, що належать монастиреві і 
приїжджим з Січі

34 Велможный гспднъ Войска Низового Запорожского) 
атамань кошовый зъ войсковою старшиною и со всЬмъ 
товариствомъ, намъ всегдашній благодетель.

СОт Войска Запорожского въ Санкть-ПЬтєрбургь за жалованел/ъ знатное 
вЬдомымъ числомъ товарыство ежегодно о)шравляеться, кой зъ СЬчи

1 Дужки авт.
3Відкреслено на полі олівцем, можливо, А.А.Скальковським, який опублікував

цей документ.
4Нижче олівцем і  почерком ХІХст. дописано Кур.Дядковский.
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въ Кіевь собственными своими лошадъми приілжають, а съ Кіева въ 
Санкт-ПЬтербургъ на ямские со шускаються. Собственный жъ свои 
лошади при Кієво-Мєжигорскомь монастыре до повороту своего на 
пасабе оставляють, точію оный ихъ лошади, яко степовый ніжньїй, 
къ лЬсовымъ нужамъ непривыклый, на здешних монастырскихъ лугахъ 
при бору и въ лісахь понятся съ пашею не могуть и потол// всегда 
приходять въ худобу, а временемъ не вытерп1;въ, и падуть яко жъ и 
прошедиіагю л іта  нісколко лошадей пало въ убытокъ товарыству и 
монастырю въ сожалЬніе. Степных же міють во владіній онаго монастыря 
не иміється, и купить за силу указную нынЪ духовному чину никакого 
угодія со 7нюдь не свободна)“. Въ разсужденій чего здешняя началнЪйшая 
братія, з ъ собою посовітовавь, обще мене просили, чтоб я велможность 
вашу съ товарыствомъ писменно просилъ же, почему чрез сіє всепокорно 
и прошу, невозможно ли велможности вашей у его ясневелмо- // 
жности высокоповелителнаго гспдна, гспдна гетмана и кавалера (от 34 
Войска просить въ Малороссій, въ близости къ Кіеву, якого степу, или зв- 
хотя дозволєнія (под видомъ на предявленную войсковую нужду, а на 
счеть монастьірскій)1 купить. При которомъ степу, построився футоромь 
зъ монастырского ж кошту, и монастырсюй скотъ, и преізжающего 
вт. Санкт-Пітергь [!] за жалованемъ товарыства лошади на ненужной 
пашЬ свое время ходить могли бы, и въ такомъ случай на обі стороны 
было бъ безсопаснійше. Что ежели можно или невозможно в силі 
вышеписанного учинить, со восполЬдуемомъ увідомлєніємь мене не 
составить всепокорно прошу. И затЬмъ себе велможности вашея и 
Войска 'Запорожского обыкновенной блгодітеж:кой милости зъ обителію 
препоручивъ, съ усердноискреннымъ почтеніемь навсегда есмъ.

Вашея велможности покорній слуги и бгомолцЬ 
Никаноръ, архимандрить, з братією

Октября 5 д. 1759 года.
Помітка на арк. 34: «Пол. 26 д. октяфа 1759».
Арк. 34. Оригінал.

№  71 1760 р., січня 13. Глухів. -  Лист золотаря Карла Кеппіна
до кошового отамана Олексія Білицького про початок 
ним роботи над виготовленням панікадила для Січової 
Покровської церкви1

Велможній и высокород [!] гспднъ кошовій атамань 12
Войска Нызового Запорожского, мьілостьгоій гсдръ.

Начатіемь Нового года велможность вашу поздравляю з сылс пры тол/ 
моймъ желаніемь, чтобъ, какъ сей Новоначатой годь, такъ і следующіе 
по немъ другіе года, пры всякомъ здравій и благополучій продолжались 
со всЪмъ Войском Запорожскыл/.

За сымъ донош[у]2 велможносты вашей, что порученное мнЬ о г
'Дужки авт.
'Див. док. №  68 та №  69.
2 Текст пошкоджено.
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вас[ъ] чреэъ козака запорожского, пава Онысыма Крив[ицкого] церковное 
дело работою уже начато изділ[кою] столпа боліє полгора аршына, о 
чемъ і податель сего, бьівшій в Г духові козакъ запорожскій Васы.гп> 
Швидкій, велможность вашу увірить можеть. Которое д іло и даліе 
с ъ возможнимъ успехомъ продолжать старатся имею і пры томъ с ъ 
нижайшимъ моиаг упокорешемъ препуду [!].

Велможній и высокородгай гспднъ, кошовій мьілостивій гсдрь, 
вашъ нмжайшій слуга Carl Gustav Keppun

1760 года, генваря 13 дня.
Глуховъ.
Арк. 12. Оригінал.

№  72 1770 р., травня 27. -  Лист ієромонаха і будівничого
Києво-Трьохсвятительського монастиря Савви до 
військового судді Івана Бурноса про сприяння ієродиякону 
Лавреіггію в збиранні пожертвувань на монастир у Січі

14 Высокоблгородный и высокопочтенный гспднъ Войска
Запорожскаго судия, млстивый гсдрь и блгодітель.

Вручитель сего мнсгря нашего иеродиаконъ Лаврентій послань в С ічь 
Запорожскую для испрошения млсгыни, котораго покорно прошу, вашего 
высокоблагородия, млсгивно содержать и во всякихъ случающихся 
нуждахъ его оставить, за что ваше1 высокоблагородие и здісь, и въ 
будущей жызни самъ Г спдь наградить. А я с почитаниемъ имяни 
вашего пребуду.

Млстивый гсдрь и благодітель, вашего высокоблагородил 
вседоброжелателный бгомолець и слуга, іеромонахь Савва,

кіевотрестіпелскій2 строитель”
Маиа 27 д. 1770 году.
Киевъ.
Арк. 14. Оригінал.

№  73 1770 р., вересня 24. -  Ордер Коша полковникам паланок
і команд про відправу молебня в запорозьких церквах у 
зв’язку з взяттям російською армією м. Бен дер вночі проти 
16 вересня. №№ 2091-2097

23 До полковников ордеры
Ь ъ загранично походного Коша1 Запорожского2 господинь атамань 
кошовий Пе 7рь Івановичь Каліпапевский з восковою старшиною і 
товариствомъ, по увідол/лению от его высокографского сиятєлства, 
предводнтеуютвующего второю армиею, господина генерал-аншефа,

1Витерто склад го.
2кіевотресвяитителскій 
1Далі закреслено Войска.
‘‘Літера 3 виправлена з іншої літери.
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сенатора и кавалера Пе7ра Івановича ГІаігЬна” предписивая в здешний 
Кошъ, что с помощию Бога уже город Бендер российскою предводитєлсіва 
его сиятєлства армиею ипурмомъ съ 15-го протає 16-го числъ сего мсця 
взять6. Рекомендуеть какъ в Сычевой Покрова Богоматере церкве ко Богу 
за толики его благодеяния благодарственний молебень при пушечно# и 
ружья пал&Ь огправиг такъ, чтобъ о том каждому известно било 
запорожски* предало я, // во всЬ паланки і команди ко опубликованию 23 
предложи т4, даби і тамъ, где суть церкви, такови жъ ко Богу зв- 
блашдарсівенние молєйни отправлении били. Въ сходство чего, пры здкпней 
резиденций надлежащое выполненно быть імЬеть. И къ таковому жъ 
в'Ьдому5 и ісполнению, яко в протчие паланки 5 і комавдіг5 гл/6 полковникам 
з старшинами, о г  насъ ордерованно і вамъ чрезъ сие предлагается.
24 д. сентябра 1770 году.
3 Запорожской СЄчи.
Помітка: «В паланки №р: в Кодакъ -  2091, в Самар  -  2092, в 
Протовчу -  2093, въ Ор'Ьль -  2094; въ команды: у Камянку полковнику
Боцкому з стар. -  2098, в гору по Днепру -  в КЬчкас полковнику
Борщику- 2096, в Перебойну старшині полковому Мяколу -  2095, за 
Самаръ полковнику Писашгі, з стар. -  2097.»
Арк. 23. Відпуск.

№  74 1770 р., вересня 14. -  Ордер козакам Микитинської 14
козачої запорозької ставки про термінову переправу через зв- 
Дніпро військового гінця до корпусу генерал-поручика 
М.В.Берга, а також гінців від нього до Війська 
Запорозького. № 2011*

№  75 1770 р., вересня 24. -  Ордер Коша намісникові
Старокодацької наміснії Григорію Порохні про відправу 
панахиди по загиблих під Очаковом козаках. № 2099

1зъ Коша Воіска Запорожского Низового1 честному отцу 15 
Григорию Порохні, наместнику запорожской 
Старокодацкой крестовой нам^ сгний, зъ честними ієрей в 
духовноAf правлении присидящыми
Ордеръ

1зъ загранично Походного Коша запорожского г. атамань кошевий 
Петръ Івановичь Калнишевский з войсковою старшиною і товари ствол/ 
при писмі; въ здештій Кошъ, влагая2-3о убитихъ'3 за віру і отечество

3 Склад ше правлений.
4Далі закреслено с тЪмъ.
5 Написано над рядком.
Господам
1Далі закреслено пре.
1 Далі закреслено о умершихъ.
3 Написано над рядком.
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на4 сражений с неприятелемъ подъ5 городомъ Очаковомъ3 сего 
течения 5-го  і 10-го  числъ 1зъ сего Войска козакахъ іменний 
списокъ, рекомендуетъ о ихъ, какъ3 в Січевой церкві соборні 
панахи7у и годовой сорокоустъ ошравлять, такъ чтобъ і въ 
предЯлехъ сего Войска, г д і суть церкви, панахиды отравлении, о

15 том би к вамъ7 предложить, // почему и касателномъ до С ічево# 
зв. церкви і исполненно. 8А9 вамъ с включениемъ такового ж списка12 

симъ предлагаемъ по онолгу за тЬхъ козаковъ, такъ в стой  Троецко#11 
Самарчицко# церкві соборні3 понахидное всевишнему моление 
принесть, яко о таково# же отправлений і во в ^ х ъ  наміртний 
Старокодацко# церквам12, священникам с посилкою того ж ъ списка 
приказаныя13 учинить.
24 д. сентябра 1770 году.
Запорож. Січь.
Помітка: вих. № «2099».
Арк. 15. Відпуск.

№  76 [1771 р., серпня 14]. У поході. -  Лист Коша до начальника
Самарського Миколаївського монастиря про відправу 
панахиди по загиблому осавулу Софрону Чорному та 
включення його імені до списку полеглих

134 Преподобні# гподинъ2 началникъ Самарского 3 пусти
[75; Самарского-3 Николаевского воскового монастиря3,

нашъ благодітель.

Асаула4 войскового Софронія Чорного5, по ізвістію6 отъ языка 
подъ Очаковымъ 11 числа августа взятого, 7 в живихъ н іт ь -7, 
подліно8. А убить неприятелемъ еще 24 числа июля и звдісь

4Виправлено з при.
5 Далі закреслено горо . ..
6Далі закреслено соборні.
I Виправлено з слова вашей, далі закреслено прєчєслтости.
%Далі закреслено і будєть.
9Далі закреслено і.
[0Далі закреслено ви.
II Далі закреслено м.
12 Далі закреслено къ.
13 Останній склад виправлено.
1 На початку закреслено Нашъ особливиый благодетель и бгомолєць, подобный 

дописано над рядком замість велебнЪйши#..
2 Написано над рядком замість закресленого отецъ.
3Написано над рядком замість закресленого монастиря, перше слово не закінчене.
4 Перед цим закреслено А какъ.
5Далі закреслено нЬть вь жывихъ.
6Далі закреслено жъ.
1 Написано на полі.
8 Написано над рядком.
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уже панахида 8 по нємь8 отьправленна и сорокоустное поминовеніе 
продолжаетъся9. И, ваше преподобіе, вьідЬнія своего подчиненнымъ 
священныкамъ оное продолжать. А во-первыхъ, и панахиду 
отправыть, и въпредь для того же между убіенніе вписать приказать 
не оставте. Какъ же означєнніе языки объ немъ показують, 
приложена копія10 къ господину судьй войсковому Тимофееву. И 
пребываемъ.

Вашего преподобія нашего особливого 
благодетеля и богомолца11

Арк. 134. х1ернетка.

№  77 1773 р., вересня ЗО. Петрівка. -  Лист ієрея церкви 135
с.Петрівка Петра Ораиського до військового писаря Івана [321]

Глоби про звільнення від служби у Війську Запорозькому 
Прокопа Бобошка*

№  78 1773 р., листопада 28. -  Лист військового писаря 135
Івана Глоби до ієрея церкви с.Петрівка Петра Оранського зп- 
про звільнення Бобоха (Бобошка) від служби 
у Війську Запорозькому*

№  79 1772 р., травня 20. -  Розписка ктитора Олексія
Вірменки про отримання грошей на церкву з 
«ґардової добичі»

1772 году, мая 20 д. Принято мною, ктиторол/ Але?Ьемъ Вірмінкою, 16 
з гардовой добычи® денегъ на церковь девятдесят рублей и сорокъ 
копеек, въ якомъ приемі и подписуюсь за неуміниемь грамоти своеручно 
крестомъ.
Арк. 16. Оригінал.

№  80 1772 р., червня 1. -  'Запис про передання частини здобичі,
отриманої в травні під Очаковом, ктитору Олексію Вірменці

1772 г., іюня 1 д. Изъ добычи, полученной подъ Очаковымъ мая, 16 
огдано ктитору Алексію Вирмінке семьдесят три рубли, сорокъ шест зв. 
левовъ, парь [?] восемьдесят.
Арк. 16 зв. Оригінал.

4 Далі заркеслено такъ.
10 В  справі немає.
11 Далі закреслено 1771 году, августа 14 д. При Богу и Яцкой балке.
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№  81 1773 р., квітня 14. -  Лист Коша до Києво-Межигірського
монастиря про повернення в монастир ієромонаха 
Феоктиста за недостойну поведінку

40 ВьісокопреподобнЬйшій господинь архимандрнтъ
ставропигиалного Києво-Мижьігорского монастиря 
отєіхь Иларионъ съ братиею, особливої1 благодетелю нашъ2.

Иеромонахъ Феоктистъ во все бытие свое здЄсь и в другихъ тутъ же 
употребленияхъ не имЪлъ поступка его сану надлежащаго, а провождаль 
свое бьітіе в ненастоящихъ порядочностяхъ, какъ же и ншгЬ нЬть ему 
отъ того удалности, потому и возвращаелг его по-прежнему въ обытель 
Киево-Мижигорского монастира с тЬмъ, чтобъ уже его, Феоктиста, 
сюда впредь никогда ни для чего присилаємо не было. И пребываемъ 
с надлежащим почтешшъ.

Вашего высокопреподобия особливаго3 благодетеля4 
нашего всегдашніе слугы -  атамань кошовій Петръ 

Калнишевскій, войсковая старшина і товариство
1773 года, априля 145д.
Помітки вгорі аркуша: «Терміна»; нижче олівцем почерком XIX ст.: 
«Пап. 11» [?]
Арк. 40. Чернетка.

№  82 1773 р., червня 6. -  Лист Коша до архімандрита Києво-
Межигірського монастиря Іларіона Кондратковського про 
прискорення повернення на Січ з Києва начальника січових 
церков Володимира Сокальського

40 Вьісокопреподобнійіпьій господинь архимадцрить
зв- ставропегиялного Киево-Межигорского монастиря,

о 7цъ Иларионъ, особливый благодетель нашъ.
С'Ьчевихъ церквей всечестігЬйши/?1 началникъ о щъ Владимеръ 
Сокалской2, объявля желаніе о поездки своей въ Киевъ для 
исъправлешя надобного, просилъ дозволения ему на то и дачи на 
проезъдъ пашепортаа, почему таково дозволение поехать въ Киевъ 
учинедно и пашепортомъ лист данно, но съ тЬмъ, что# онъ\ 
началникъ, о 7цъ Владимеръ, по исправленій тамъ надобного спЄшилт» 
въ СЄчь возвращаться. А вашего высокопреподобия прііятнЄйше 
просим4 приказать1 не задержат, но елико возможною о травкою

1 Склад ой написано замісць закресленого 'Ьшій.
2 Написано замість закресленого и богомолець.
3Виправлено з слова особливіЛшєго.
АДалі закреслено и богомолца.
5Написано замість закресленого 12.
1 Написано над рядком.
2Далі закреслено обьвиль.
3Далі закреслено оТцъ.
4Далі закреслено въ случае.
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ускорить не оставить. Въ протчемъ, предавши5 себе молитвамъ и 
благословению вашего6 высокопреподобия, с надлежащим почтениниел/ 
пребудемъ.

Вашего7 высокопрепод. 
особливого блгодітел. н. всегдашние 

слуги -  а.к. П. Кал., вой. стар, і товар.
1773 г.,8 гаон 6 д.
Арк. 40 зв. Чертнетка.

№  83 1773 р., червня 6. -  Лист кошового отамана Петра
Калнишевського до архімандрита Києво-Межигірського 
монастиря Іларіона Кондратковського про від’їзд до 
монастиря і необхідність якнайшвидшого повернення на 
Січ начальника січових церков Володимира Сокальського

ВысокопреподобнЬйшый господинь архимаддріггь 41
ставропегиялного Киево-Межигорского мнтнря 
отць Илариод особливий благодетель мой

По желанию и по надобности сего подъноситель, еЪчевихъ церквей 
всечестнЬйша# началникъ о7цъ Владимеръ Сокалской, за срокомъ ему 
назначеннимъ къ отьдачи вашему высокопреподшо2 [!] подлежигостн, 
съ общего всЪхъ согласия олгущенъ3, коего милостнвнимъ вашего4 
высокопреподобия призр^ниемь и скорою сюда отьправою, какъ весьма 
надобенъ, о неоставленій упрашевая и восписуя прштгЬйшый уклонъ, 
предаю себе богоугоднпмъ вашего высокопреподобия молитвам и 
благо с/говенгао, пребьгоая въ протчемъ съ надлежащимъ почтениемъ и 
усредностъю[!]5 желаемаго бла.

В. высокопре. особливого благодітел. 
моего покорный слуга П. Кал.

1773 г., июн 6.
Арк. 41. Відпуск.

5 Склад вши написано вгорі замість закресленого я. 
6Далі закреслено ясне вь богу.
1Далі закреслено ясн. ..
%Далі закреслено ме . . .
1Склади все та ша/У написано зверху.
2високопреподобіпо
Зпущени -  повторено і  закреслено.
4 Далі закреслено ясне в . ..
5 Далі закреслено благо . . .
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№  84 1773 р., червня 13. -  Лист військового судді Миколи
Тимофійовича Косапа до начальника січових церков 
Володимира Сокальського про відрядження з Самарського 
монастиря в Січ ієромонаха Германа та про повернення 
в Києво-Межигірський монастир ієромонаха Купріяна 
Кошмана за недостойну поведінку

42 Прєподобніишій господинь січєвшг церквей началникь, 
ставропигіялиого Києве)-Мижигорского монастира 
ієромонал Владимпрь, нашь особливій благодетелю.

Его вєлможность ‘т-кошови/ґ1 Пєтрь Івановичь сего числа предписать 
ізволить2 вашему преподобшо сказать, чтоб іс присланнидг в Самарский 
монастиръ іеромонаховь Германа отоль в С іч ь  для бития при 
церкві3 прислапно, а туда в Самар-Ь ізь С ічи какого ієромонаха
о шрадлєнно б.

Ієромонаха4 же Коїпмана, что-д£ уже оігь в Січи биль і при 
поступка* не чиннилг о 7єздь в Києвь непорядочно зд ілад  что потому и 
другимь таким же причинамь не заслуживає т бить, тогд[а]5 в Запорожскил 

зв‘ прєд[елах] не задерживая в Сам[ар]е і нигде в Запорожс[ких] // прєділал 
нимало, заразь в Києвь в Мижигорски/ґ монастиръ отравить і по 
отправки увідомит. О нем жє Кошмані і къ его преподобию ошу 
архимандриту мижигорскому писашю о пудова, для того в сходство 
сєго предписания ваше преподобие соизволтє показанніє распоряжения 
виполнить і, когда Кошмаїгь будетъ ізь Самарского монастира о травлень, 
дайте намъ знать для донесения его вєлможности. Ми же с нашимъ 
доброжелателством пребудемъ.
1773 году, іюня 13 д.
Арк. 42. Відпуск.

№  85 1773 р., червня 16. Самарський монастир. -  Лист начальника
січових церков Володимира Сокальського до військового 
судді Миколи Тимофійовича Косапа про відправлення з 
Самарського монастиря в Січ ієромонаха Германа

43 Высокородный геднь судія Войска Запорожскаго) 
высокомлстивый мой блгодітєль.

На писаные ваше: зъ прислалныхъ іеромонаховь, Гермая в ъ С ічь 
® травлен имієть быть с ъ ієродіакономь Палладіємь, Кіпріань же 
Кошманъ ъъ Межигоръе немедленно) ожошлется, на которого місто) 
Германа за малое число въ Самарской мнстръ с ъ тамошнихъ двоил 
іеромонаховь Гєласія и Карпа по блгораземотрєнію Вашего вьісокородія

1Написало над рядком.
гзволил
1 Останній склад виправлено.
'Літера х втравлена з ж.
5 Текст пошкоджено.
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блговолЄтє прислать. Я жъ самъ, по ошравки возовъ съ недели 
нам-Ьревая выехат, всякаго блгополучія желая, остаюсь.

Вашего) вьісокородія милостивого моего» благодетеля 
усердній доброжелатель и слуга покорній, 

іеромонахь Владимірь
1773 года, июня 16 д.
Самарский монастир.
Помітка: «Пол іюня 18 д. 1773 года.»
Арк. 43 Оригінал.

№  86 1773 р., червня 21. -  Прохання Нехворощансысого монастиря
до військового судді Миколи Тимофійовича Косапа 
дозволити заготівлю сіна на прилеглих до монастиря 
луках. № 121

Вьісокородній и вьісокопочтєнній господинь судия 44
Войска Запорожского, вьісокомиловій нашъ благодетель.

Сего 1773 года, июня 20-дня по повєлЄниямь Коша Войска Запорожского 
все здешнего войскового Нефорощанского монастира3 люды, до 
последнего человека, Личковскою паланкою6 для кошения сена рады 
войсковой надобности на пятьдесять скирдъ какъ на войсковихъ, такъ 
и на тЄхь, кой близь монастнрского футорця имеются, лукахъ, выгнаны, 
почему монастиру в нинЄшноє літо на следующую зиму для имЄющогося 
скота сена заготовил, и нЄгдЄ и нЄкьімь. Для того вашего вьісокородія 
всеныжайше просымъ тЄми .пюдмы, кой именуются монастирскимы, и 
на тЪхъ лукахъ, на койхъ з давнихъ лЬть поблизости и способности к 
монастирскому хуторцю сЄно собиралось, монастиру войсковому 
Нефорощанскому в нинЄшноє косовичное время сЬна заготовить спотребу 
дозволить. А для войсковой надобности, какъ и прежними годами, на 
войсковые // лукахъ тЄми жъ людми десять скирдъ точіпо поставит 44 
повелеть, дабы монастырь за неимЬниемъ в следующую зыму сена не зв. 
моглъ лишится и скота, с коего все содержание монастира зависить. И 
что по сему о т  вашего високородия ПОСЛЄдуЕТЬ, писменныл/ 
увЄдол/л  єниємь монастира войскового Нефороіцалского не оставить. 
Чего мы от вашего высокородия высокомилостивого нашего благодетеля 
благонадежно ожыдая, с должныл/ нашил/ почтениемъ при всегдашныхъ 
молитвахъ пребываемъ.

Вашего высокородия высокомилостивого нашего благодетеля 
всегдашние богомолци и покорнейшие слуги 

Ігнатій, ігумЄігь, намЄстніпсь Петръ, ієромонадг ВарсонофиЛ,
іеросхімонал-духовгапсь Лукянъ

1773 года, июня 21 дня.
М.Нефорощанскій.
№-мъ. 121.
Помітка: «Пол. июня 24 д. 1773 году.»
Арк. 44. Оригінал.
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№  87 1773 р., червня 25. -  Лист військового судді Миколи
Тимофійовича Косапа до ігумена Нехворощанського 
монастиря Ігнатія про пересилання кошовому отаманові 
Петру Калнишевському прохання монастиря щодо заготівлі 
сіна на прилеглих до нього луках. № 1894

45 ПрєподобнЄшпи/ґ гшднь Нєфорощанского монастира 
о 7ць ігумень Ігнатєй, нашъ всегдашний благодетель.

По жалобі вашей о нинєшнил бить заготовляющиеся на воисковил и 
на тЬх, коЄ близь монастпра, лукал пятидесяти скирдад: сЄнЄ представлено
0 т насъ кь его вєлможности Петру Івановичу. I что о том послЬдуеть,
1 ви безь уведомления не останетесь.

Пребываемь
1773 году, ііоня 25 д.
Помітка: вих. «№ 1894».
Арк. 45. Відпуск.

№  88 1773 р., вересня 4. -  Лист архімандрита Києво-
Межигірського монастиря Іларіона Кондратковського до 
кошового отамана Петра Калнишевського про увільнення 
начальника січових церков ієромонаха Володимира 
Сокальського та священнослужителів і призначення замість 
них ієромонаха Петра Чернявського та інших осіб. № 484

46 Вєлможній и достойнопочтеннейший гшднь славного 
Низового Войска Запорожского кошєвий атамань, 
милоствый гсдрь мой.

О ліущєннимь изшедшого июня от 6 числа ко мнЄ1 писмомъ свойм Ваша 
велможностъ при отправке отца началника сЄчєвого иеромонаха Владимира 
в Киеоь для исправления надбностей [!] требовать изволили, не удерживая 
его, елико возможно ошравкою ускорить. Но какъ оний оцъ Владімірь в 
приезде своемь в Межигорский монастпръ поданнимъ свойм мнЄ з братією 
доношеніємь просиль за слабость свою и давность бытия в СЄчи а  
тамоишего сЄчєвого послушанія уволені#, почему оігь и уволєш», и отправлеш. 
нинЬча в СЄчь за свойми веіцми і к явкЄ у вашей вєлможности. На мЄсто 
ж его началникомь послань туда в СЄчь прєчєстний іеромонахь Петръ да 
с нимъ, на мЄсто бьтшого, подначалімь иеромонаха вєокгнста, подначалим 
же -  иеромонахь Іассонь и на мЄсто иеродиякона Палладия- иеродияконь 
Мисаиль, тако жь и за упрошеніемь уволеній бьтшаго началника самарского 
иеромонаха Самуйла в Самарский мнлрь -  началникомь иеромонахь Иессей, 
котрихь всЄх, а паче началниковь, яко достойнихь и честнихь людей, 
благопризрително в опредЄлеішія имь должности принять и й патронской 
мл ста своей содержать вашей вєлможности и всего Войска Запорожскаго

'Склад н’Ь правлено.
!уволненія
3 Написано над рядком.
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покорнішє общебратствєнно прошу. В протчЕмъ и сєбє з братією той же 
вашей велможности милости навсегда вовіривь с моимъ богомолческимъ 
доброжЕлатєлствомь и почтениемъ пребуду.

Вашей велможности милостиваго гсдря и надежнійшаго 
благодетеля моего покорнымъ слугою и богомолцед/ъ 

ставропигиално/ю КІЕво-Межигорского мнстря
архимандрить Іларіонь

1773 года, сЕнтября 4 д.
№ 484-л/.
Помітка: «Пол. 1773г. ок. 5 д.».
Арк. 46. Оригінал.

№  89 1773 р., жовтня 14. -  Ордер Коша полковнику бугоґардівської
паланки Івану Сухині про заборону відправляти церковні 
треби безпаспортним священнослужителям і повернення 
їх до своїх монастирів. № 1247

Із Коша Воіска Запорожского Низового гспдну 48
полковнику богогардовому Сухині з старшиною!1
Ордвр

Какь ми извістилис, что бєзь пашпортовъ шатаю 7щіеся ієромонахи, 
монахи и проїчое духовенство гробы ПЕчатають, исповідивають и 
другие трЕбы исправляют 6ез позволеюія, чего ИМЪ ЧИНИТЬ и НЕ 
принад лежить. Такъ і предлагаем/ вад/ чрЕзъ сіе, дабы вы, если бъ 
могли таковіе изъявится, то заразъ таковыхъ браг и до того не 
допускать, а веліть бєзпашпортшш отходит въ ид: монастирі, что 
наблюдат иміет началникъ богогардовий, ієромоналг отець Никонъ, 
которому по обявлЕній и спомощєствоваїгае чинить.

Атамань кошовій Пєтрь Кал., 
войсковая стар, і товариство

1773 года, ок. 14 д.
Помітка: вих. «№-од/. 1247».
Арк. 48. Відпуск.

№  90 1773 р., жовтня 14. -  Лист начальника січових церков
Володимира Сокальського до військового писаря Івана 
Глоби про від’їзд до Самарського монастиря для передання 
справ новому начальникові монастиря ієромонаху Ієссею

Милостивій мой благодітєль гспднь 47
Іван Яковлєвичь.

На писма, посланніи к ъ вамъ, в ъ ожиданіи резолюцій и по нні я 
находился въ Січи. Одначе, поруча 07цу Петру, новому началнику

1 Знак авт.
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січовому, правленіе, сєгсо числа огежаю в і  Самарскій монастирі, для 
поручєнія тамь новому началнику ієром. Ієссєю правлєнія и для описанія 
мона стирской зкономіи и всей наличности. А когда и куда удобно) 
будеть явитися к вєлможному пану, о томъ ко мні за ізвЄстіє прошу 
написаг въ Самаръ, чего я тамь и ожнда г  буду. Прочее надалі оставя, 
моє почтеніе вамъ и уклонъ ощавь, навсегда пребуду.

Вашь усєрдній доброжелатель и бгомолєц 
ієромонадг Владимирь Межигорецъ3

1773 года, октов. 14.
С і ч і .

47 P.S. Трудно) в С1;чи и сидіть. Часть новини неблагополучий! 
зв- являются, а я мало свободенъ. Вь степь да в л ісь  на свободу, что 

Бгь устроить, поєжаю. Прошу мой нижаишій уклонь милостивимь 
благодЄтелямь, всімь воисковимь старшинамь оїдать.
Помітка на арк. 47: «Пол. 1773 г. ок. 19»1.

55 На конверті: «Милостивому моєму благодітєлю гспдну Івану Яковлевичу 
зв. Глоб-і благопочтенно)»2.

Арк. 47, 55. Оригінал.

№  91 1773 р., жовтня 19. [У поході]. -  Лист кошового отамана
Петра Калнишевського до начальника січових церков 
Володимира Сокальського про небажаність його від’їзду 
в Самарський монастир з Січі до повернення війська 
з походу

55 Преподобнійшій гпднь началникь, о7ць Владимерь,
нашь блгодітель.

Изь письма вашего, что вы иміете намірение отьехаг вь Самарскій 
монастирь по надобности, мы изьбЄстни. А какь вамъ слідуеть 
дожи[!]дожидаться вь Січи прибытия нашего, то вамъ чрезъ сие и 
рекомендуемъ ту дорогу приостановит и дожидаться в Січи. Буди жъ 
уже поехали, то зъ дороги по получеиій сего возвратится вь Оічь. А 
естъли сие застанеть васъ въ монастирі Самарском, такъ буди тамъ

55 блгополучно, хотя въ о но а/ // пробыть вамъ до нашего приезду, но 
зв. економій монастирской отцу есею безъ відома нашел» не испоруча т. И 

желая вамъ здравия и благополучия пребывания, остаемся.
Вашего преп. нашего ‘ блго. всег. до у с .1.

а.к. П.К. в. стар і т.
1773 г., окт. 19.
Арк. 55. Відпуск.

'Повторено Пол. 1773 г.
2 Залишки розломаної сургучевої печатки. 
‘благодетеля всегда до услуг
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№  92 1773 р., жовтня ЗО. Самарський монастир. -  Лист ієромонаха
Володимира Сокальського до кошового отамана Петра 
Калнишевського про необхідність прискорити прийняття 
рішення щодо його подальшої долі

Вьісюкомилосгивій мой благодетель гспднъ 49
Пєтрь Івановичь.

Хочаи я и зехал на время вь Самарскій монастирь и, скоро извЄтясі! о 
прибьггіи вашемъ съ походу, намЄреігь къ вашей велможности для сгданя 
моего нижайіпого уклона и для получєнія на писма резолюцій явитися, 
однакъ уже мнЄ о г вашей велможности резолюція последовала- ожидать 
вашего прибьітія в Самарскомъ монастирЄ. Правленіе ж монастиркое, 
какъ в ь писмЄ велможности вашей прописано), еще въ моемъ смотреніи 
остается до далшеи резолюцій, которою вьскорЄ мене прошу милостиво 
жаловать. Уже близко зима наступаеть, надобно чтос иное зачина г и 
промишлять, чтоб и въ книзЄ что было написано). В, прочемъ велможности 
вашей мои нижаишіи уклонъ отдавъ, навсегда есть и буду.

Велможности вашей усердній доброжелатель і 
слуга покорній іером2. Владимірь Межигор3.

1773 год, октов. 30.
Самар, м.
Помітка: «Пол. 1773 г., ноя6  6 д.»
Арк. 49. Автограф.

№  93 1773 р., листопада 6. Кам’янка. -  Лист кошового отамана
Петра Калнишевського до ієромонаха Володимира 
Сокальського про бажаність особистої зустрічі в Кам’янці

Батюшка1, оцъ Владимірь, мой благодетель. 49
Ваше письмо я полумиль, которимъ уведомляете, что вы теперь въ Самарскомъ зв‘ 
монастирЄ находитесь?. А какъ я желателен видЄтись съ вами, то и прошу 
приехать ко мне въ Камянку1, 4 не трудя ваишхъ лошадей, почтою чрезъ 
Кодакъ і Базавлулг4, 5 для чего і былеть посылаетса5. И пребываю.

Вашего преподобия моего благодетеля 
всег. слуга П.Кал.

1773 г., но я б. 6.
Арк. 49 зв., 54. Відпуск.

'изв'Ьстясь 
! ієромонах
3Межигорець 
1Далі закреслено 07ца.
2 Далі закреслено и желаете повид’Ътися и пр ...
3Далі закреслено про то я, а чтобъ Вашихъ лошадей напрасно не трудить, то 

почтою приехать и даби коей чреэъ Кодакъ і Базавлукъ, отдачи коей. Також на полі 
зліва закреслено вамъ о нихъ в настоящемъ мЪстФ, оставить, чтоб ихъ кормомъ и 
смотрЬниемъ снабденно было, о томъ к полковнику самарскому предложенно.

4Написано над рядком і  на арк. 54.
5 Написано на полі.
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№  94 1773 р., грудня 15. Січ. -  Лист ієромонаха Володимира
Сокальського до кошового отамана Петра Калнишевського 
з повідомленням про його повернення з Самарського 
моиастиря на Січ

50 Вєлможній готднь Пєтрь Івановичь Калнишєвскій,
високомилостивій мой благодетель.

Сегю ДЕкабря 12 дня прибыль я в Січт> благополучнее зъ 
благополучного міста, зъ Самарского монастиря, гд і по осмоїру 
гепдна капитана леиб-гвардіи ПрЕСОбражЕнекого полку Николая Але і̂ева 
и потвєрждЕно, чтю всіо около монастира состоить благополучней. Я 
при томь, ЖЕлая велможности ваш єй всякого благополучія, наступаючим 
праздникомъ поз дров ляю и с моимъ доброжелателствомъ навсегда 
пребуду.

Вєлможности вашей усєрдній дрожелатель1 
и слуга покорній, ієромонал 

Владимірь Межигорецъ
1773 года, декаб. 15.
СЬчъ.
Помітка: «Пол. 1773 г., декаб'. 19».
Арк. 50. Оригінал.

№  95 1773 р., грудня 24. [У поході]. -  Лист кошового отамана
Петра Калнишевського до ієромонаха Володимира 
Сокальського про поновлення його на посаді начальника 
січових церков. № 1828

53 Прєподобнійший мці оїчє Владимиръ, началникъ
січевид: церквей нашъ, благо дітєль і богомоле#

Что вы уже прибыли въ С ічь, мы о томь извістни. И изволте, 
оставаясь, надлежащее къ званию началника исправлять по-прежнему1. 
Буди жъ уже ВСЄЧЄСТНИЙ О 7ЦЪ Пе 7ръ Чернявский оную продолжеть, 
то по обявлению Ему сего нашего пмема уступил бы и дожидался 
прибытия напіЕго в Сі«/.
1773 году, ДЕкабра 24 д.
Помітка: вих. «№ 1828».
Арк. 53. Відпуск.

1 доброж елатель
'Далі закреслено и теперешнему приговору нашему.
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№  96 1773 р. грудня 24. [У поході]. -  Ордер Коша наказному
отаманові Андрію Вербицькому про усунення з посади 
начальника січових церков ієромонаха Петра Чернявського
і поновлення на посаді ієромонаха Володимира 
Сокальського. № 1829

Наши приятели пане Андрей Вербецкій зъ атаманами. 51 
Его высокопреподобие гспднъ архимандрить ставропигиалного Киево- 
Межигорского монастиря о лгь1 Иларио/г писменно даль знать, что2 на 
м Є с т о  всечес7Ного началника с-Ьчевихъ церквей ощ а Владимера3 
Сокалского посилаеть началникомъ всечестно/г)2 иеромонаха оща Петра 
Чернявского2. И хотя4 5сей Петръ во время6 бытия его2 в С^че 
началникомъ7 поступалъ блгочннно 5, но какъ къ покойному архимандриту 
Гедеону и шпгЬшнему о 7цу Илариону писали просячи, чтобъ* 0 7Цу 
Владимиру началникомъ9 при2 сЬчевихъ церквей в разсужденій 
нынЬшнихъ воентхъ обстоятельств10 а оставатся2, то что" 2прозбе 
войсковой-2 учинить12 его высокопреподобие13 архимандрит о 7ць Иларионь 
не изволиль, 14 потому, оставляя его распредЬленіе до будущого времени 
внполнениемъ, оному отцу Владимиру14 // до окончания нинкпнихъ 51 
военнихъ объстоятелствъ оставаться слЬдует конечне15. I когда16 уже2 •“».
о 7цъ Пе 7ръ продолжаеть должно ст началника, то имеете объявить, 
чтобъ уступиль 17 н дожидался прибытия нашего в СЬчъ17, а отцъ 
Владимеръ вступилъ18 по-прежнему началникомъ1’ сЪчевихъ церквей 
быль20.
По исполнений чего уведомить насъ.
1773г., дека б. 24 д.

На сие полученно письмо декабря 28, пущенное от 27 под № 2988, 52 
и сообщенно въ д1;ло походное 773 года о убійстве.

1 Далі закреслено има.
2 Написано над рядком.
2Далі закреслено Сокол.
4Далі закреслено мы надеемся, что уже онъ прибыль.
3 Написано на полі.
6Далі закреслено и утверждаемъ о то, что онъ до.
I Далі закреслено и опосля да и опосля.
%Далі закреслено ему.
9 Далі закреслено быт при и.
10Далі закреслено пока оние кончаться.
II Далі закреслено сего.
12Далі закреслено со м.
13Далі закреслено гднъ.
14Написано на полі замість закресленого а дабъ по предъписанному даль знать, 

что посилаеть отца иеромонаха, оща Петра посилаеть наместо оща Владимера, // а 
на сего не соглашается его жъ прочи ему жъ.

15Далі закреслено потому и имеете ж, а ннн'Ь.
16Далі закреслено отца.
17Дописано на полі, перше слово закреслено в отправкы.
1іДалі закреслено и би ль.
19 Далі закреслено быль.
20Далі закреслено олгь же Петръ дожидался б  нашего в ОЬчъ прибытия.
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О щъ Владимеръ, чтоб по-прежнему заступилъ місто началника,- 
объявленно всему братій ихъ собранію.
Помітка на арк. 51: вих. «№ 1829».
Арк. 51,52. Відпуск21.

№  97 1774 р., березня 11. -  Лист Коша до архімандрита Києво-
Межигірського монастиря Іларіона Кондратковського про 
причини повернення ієромонаха Володимира Сокальського 
на посаду начальника січових церков. № 690

56 Вьісокопрєпо добнійшій гоїднь архимаїщрить
ставропигиялного Киево-Межигорского мнстря, 
отць Илариоігь, нашъ особливій благодітелю.

Что на місто всечестпого началника січевихг церквей отца Владимира 
Сокалского всечестний иеромонахъ готцъ Пєтрь Чернявский изъбраиъ и 
посилается, писмо вашего высокопреподобия еще в поході получи г  честь 
иміли. А по прибитій нашемъ с походу обявледше 0 7цы Владимеръ и 
Петръ в нас явили с. Мы зная и сего отца Петра в многочестное поведение 
и благоуспішное ю время его въ Січи бытия началникомъ обходигелствсо, 
хотя в семь безпрекословно, чтобъ онь, оставшись, и нині должность 
такову провождалъ. Но в разсужденій ннішнид: военнихъ обстоятелстввъ, 
что ему о 7цу Владимиру при висътуплений въ походъ препоручаются

56 многие имішія // въ соблюдение, а нікоторшг и духовные испорученни, 
зв. потодгр и уволтпіг его отсель, хотя онъ у вашего высокопреподобия зъ 

братиею и просился, не находил/ способу. А слідуеть и приговоренно ему 
отцу Владимиру быть здесь по-прежпему началннкомъ в согласие писаний, 
посланнпхъ къ покойному еще архимандриту оліу Гедеону, а о тюл сюда. 
А и при поездки в мииувш ом году его, отца Владимира, в Киевъ чрезъ 
его и к вашему высокопреподобию, чтобъ его), отца Владимира, тамъ не 
задерживанию, а скорою бы въ Січь отправкою не оставленное по пригінні 
всегда надобности въ немъ. По якому приговору оной 0 7ць Владимиръ и 
остается здесь началиикгж А отцу Петру книга, врученная было, и из 
монастиря о ліу Владимиру препорученна за приговоромъ же, в чемъ

76 вашему высокопреподобию эъ братиею // ізвіщая, дружественно благосклонно 
просимъ, имія обозріние въ прозбадг и надобностяхъ нашихъ примірник, 
у в а ж е н и е  продолжа т, какъ и предьмістники вашего высокопреподобия. И 
пребываел/ съ надлежащымъ почтеїшем’ь, принесшы благодарность за1 
ПрИЯ 7НІЙШОЄ писание.

Вашего высокопреподобия зъ братиею всег. слуг.
а.к. П.Калншлевский с стар, і товарист.

1774 году, марта 11 дня.
Помітка на арк. 56 зліва на полі: «вих. № 690.»
Арк. 56, 76. Відпуск.

иИя звороті арк. 52 закреслено наигЬ приятели, пане Андрей Вєрбедкій съ атаманами. 
' Іто состояіцимь на постахъ по обявленію нашему имъ присланни сего податели

нарочніє 07* геп дна полковника Бородавки, которимъ имеете вы___
'Написано над рядком.
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№  98 1774 р., березня 12. -  Прохання Запорозького Війська до
імператриці Катерини П про посвячення начальника січових 
церков, ієромонаха Володимира Сокальського в сан 
архімандрита. № 704

Всєпресв'ЬтлЬйшей державнЬйиіей великой государыне 57 
императриц^ ЕкатертгЬ АлексіевнЬ, самодержиці 
всероссійской, государыне вс є м біл о с ти вЄй ш є й .

Бъетъ челомъ всеподданЬйшел? вашего) императорскаго величества 
Войска Запорожского Низового атамань кошовій, войсковая старшина, 
старики, отаманы, курілніе и все Войско.

На высочайшую Вашего императорскаго величества къ намъ Войску 
Запорожскому Низовому мылость уповая, дерзаемъ ваше императорское 
величество утружда т в нижеслЬдующемъ.

Честній иеромонахъ отецъ Владимирь Сока^юкій проходить уже и 
средств єнніе лёта. На себе иноческой образ еще въ веема младихъ, 
холостъ, воспріяль в Киево-Мыжигорскомъ ставропигій Святейшего // 
правителствующего всероссійскаго вашего пмператорскаго величества синода 57 
монастирЬ доброизъволно. Надь всею оного братиею онъ первій почти зв- 
теперь постриженецъ, добрихъ дЬль, полезной наукы, смиреннаго нрава, 
скромного жития, прилежного трудолюбія, хорошого постоянства и 
честнаго обходителства -  непорочной есть образъ теперь и прежде, да 
и всегда былъ столь мнетрю и всему вЪрноподданому вашего 
императорскаго величества Войску 'Запорожскому Низовому надобенъ. И 
во употреблешяхъ скорь и благопослушливъ, что каждой и частой того 
случай, хотято уже для егсо и тягостно было, охотно проходилъ. За 
всЬмъ же тЬмъ и волностей Запорожского Войска в Пустинно- 
Ныколаевскомъ Самарскомъ мнетрі началникомъ, а послЬдователігЬ и в 
самом томъ ставропигій Святейшего правытелствующего синода Киево- 
Мыжигорскомъ мнстрЪ нам1>стиикомъ тірезь немаліе времяна быль. 
Какъ же сего, чтобъ ему уже и въ Коші падь всЬмьі, что въ пред'Ьлахъ 
оного находятся, // церквамы началникомъ быть достигъ, то угоднео 74 
было тому мнетрю и Войску Запорожскому во оного избрать сего 
иеромонаха, 0 7ца Владимира Сокалского. Будучи жъ избранъ и опредЬлень, 
что онь зваггіе и того съ крайнимъ не от теперь до селі раченіемь и 
честностпю1 подъ присутстве/лпш уже и самыхъ насъ Войска "Запорожского 
Низового знашемъ продолжаеть, потому сіє и протчое вышеписанное 
нашею сущею справедивостгао2 вашему императорскому величеству 
свЪдителствуя, и за толикіе подвиги достойніе3 4воздаяния всенижайше
і верноподданически рабски вашего і. ва. просил/ь"4 оного сЄч є в и х ь

1 Склад нос вписано над рядком.
2справедливостию
^Далі закреслено по воли вашего императорскаго величества воздаянія, 

справедливіше судя, чтобъ его правлене з ему за ним всі наступні слова узгодж ені 
иеромонаха отца Владимира Сока некому архиманритомъ пожаловано всенижайше и 
віірноподданнически рабекы вашего императорскаго величества просимъ Святейшему 
правителствующему синоду высочайше и всемылостивЪйше указать.

4 Написано над рядком.
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церквей честного? началиика иеромонаха отца Владимира Сокалского // во 74 
архимандрита6, 4тсому надлежить, повелет* посвятить и пожаловать кь ношепію зв- 
на шей кресть респектомъ тЬхъ служебъ и достоинствъ его к тому.

Всемилостивійшая гдрыня, просимі вашего императорскаго 
величества в семь нашемъ прошении высокомона/япею матернею милостию 
не остави т.

Вашего импера. величества вірние всеподданійшие рабы, 
Войска З.Н. ата. к. Петръ Калнишевский, войсковая 

стар., старики, отамани куріт/ние и все Войско
1774 г. марта 12.
Благополучное місто 3. Коигь.
№ 704. В чистомъ не ставлено.
Арк. 57, 74. Відпуск.

№  99 1774 р., [не пізніше березня 12]. -  Цидула Коша київському
митрополитові Гавриїлу про сприяння в посвяченні 
начальника запорозьких січових церков ієромонаха 
Володимира Сокальського в сан архімандрита

В Січи Запорожской над церквами началникъ отець Владимирь Сокалский 75 
оть общества ставропигиялного Киево-Межигорьского монастиря по 
заслуги его двожди находиться началникомъ здесь, а прежде, въ сил же 
прєділах -  въ монастирі Самарское/. И какъ онъ во веЬхъ случаяхъ, 
подъемля до его должности надлежащее, трудолюбно и неусипно 
отличаеть и подаеть образь протчиймъ, то1 заслуживаеть і всевысочайшого 
уважешія, за коймъ, чтобъ его пожалованно и архимаидритомъ и крестомъ 
къ ношению на шей, вънесена от насъ всеподданійшая просьба. Вашего 
ж ясне въ Богу високопреосвященства всеобщественно нижайше просил/ 
высокомылостиво не оставыть исъходотайствованиемъ.

Таковы цідули приложении къ преосвященнимъ члена/ Святійшаго сьпюда 
и архнепскламъ твчхжому, кашинскому и архимавдршу Свято-Тройикия Сергиевы 
лавры Платону, санкт-пітєрбурскому Гаврийл?, псковскому и рижскому 
Иннокентию при писмахъ марта 12 д. 1774 году, которий сообщены вь діло съ 
посилкою къ государынь крепостей копий на землі запорожские съ 1773 году. 
Арк. 755. Чернетка.

5 Закреслено на початку слова склад все.
ьДалі зак/юслено со бытнемъ ему вовсегда при сЪчевыхъ церквяхъ и начальникомъ.
'Далі закреслено и.
2Далі закалено  пек.
3 На арк. 75 зв. закреслено Находячейся въ СФми надъ церквами честной началникъ готецъ 

Владимиръ Сокалский въ монастирЬ сгпврошгиялюмъ Киево-Межигорскомъ до/гое время порядочно) 
служилъ, за что олъ общества братій монастиря во оной (йпредЪленъ и намЪстннкомъ, коего 
звание тоже порядочней продолжаль. И (йпрсделень быль сюда двократно началшкомъ, продолжений 
коего доселЬ не отътеперь и находится]4, подъемля до его должности подлежащое, друдолюбно[!] 
и неусипно) сему послідовать и другимъ дая. И огьлічаясь какъ сымъ, заслуживаеть и 
высочайшего уважения, то и подъноси[м] к ея императорскому вєлічеству всеподъдпннЬйшую 
просьбу О) пожалований его, началника Владимира Сокалского, во архимандриты и крестомъ къ 
ношению на шей. Вашего ясне въ Богу высокопреосвященства всеобщественно просимъ 
высокомилостиво не оставьпъ того) у ея императорскаго величества исъходотайствованиемъ.

4 Текст пошкоджено.
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№  100 1774 р., березня 13. -  Лист Коша до Києво-Межигірського
монастиря про вислання з Січі до монастиря за недостойну 
поведінку ієромонахів Феоктиста, Куприяна, Дормидонта 
й ієродиякона Коиаіпевича. № 704

58 Терміна
ВьгсокопрєдобнЄйшій гоїднь архимаидрить 
ставропигиялного Киево-Мижигорского монастира,
о 7ць Иларионь з братиєю, нашъ особливій благодетель!1

Какъ иеромонахъ веокътисть, пребывая здЄ, за подначалъ его 
сему и сану священства приличествующего не имЄл ь , а всегда 
оставался в безпорядкахъ, подающихъ и другимъ к соблазни 
притчину, то потому и нашлись мы принуждении, ошравя его в 
Києво-Мижигорскій монастиръ, просить вашего вьісокопрєподобія
о не присиланій уже впредь его сюда. ПонЄжь увЄдомились мы. 
что онъ, бєоктисть, остаючись тамъ, помпслилъ жаловатся сЄчєвихь 
церквей на всечестного началника о л  і а Владимира Сокалского, 
что будто причиною его онъ вислань туда. Мы тутъ присутственную 
резиденцию им Єя и коего ж-де поступки зъря, ходящихъ же 
прямимъ путемъ и приобрЄтающихь благоволєніе, таковимъ 
почитаниемъ и в протчемъ награждая, не согласующихъ же к 
тому какъ и беоктиста съклоняя, когда в полезномъ успеху імЄть 
над нимъ не могли, то туть крайне и не было надобнимъ 
представление всечестного началника ощ а Владимира Сокалского. 
А без таковаго, сами видЄвши мы несогласность поступка его, 
беоктиста, на исправленіе въ ономъ и на всегдашнее бытие в 
Києво-Мижиго/тскій монастиръ отправить вєлЬли. Что жъ онъ 
напрасно ваше, вьісокопрєподобіе и братию трудилъ, за то с нимъ 
без надлежащего не оставить и не вєлЄть уже сюда присилать, 
потому что онъ и всЄ таковіе принята не будуть.

Іеромонахь Киприянъ, будучи до сего присилаемъ, таковому ж 
какъ и іеромонахь беоктисть или горшому еще сходствовалъ 
поступку, яко ж ъ прежде сего непорядочно з СЄчи въ Киево-

58 Мижигорскій монастиръ и уехалъ. Какъ же онъ, будучи // прошлого 
зв- л е т а  п р и си л ан ь , не п о казал ъ  дЬла и образа инокам ъ 

приличествующого, а внЄ сей подлежитости бывая и возвращаясь 
на первое, какъ о семь знание намъ подалъ, то таковихъ, в народе 
соблазнъ плодящихъ, имЄть не желая, вєлЄли в Києво-Мижигорскій 
монастиръ вислать. Но онъ по висилки не в тог, но в Пустинно- 
Николаєвскій Самарскій войсковій монастиръ поехалъ. Однакъ и 
тутъ оставаясь, делалъ поступки єщє прєдьосудитєлнЄйшіє, койхъ 
не толь видЄть, ниже слишать не терпя, вєлЄли понудить его, 
чтобъ конечне в Києво-Мижигорскій монастиръ ехалъ. Но онъ к 
сему не приступая, а желая к продолжению худостей в Самарскомъ

1 Знак авт.
! Написано на полі.
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монастир’Ъ оставатся и возвисить себ-Ь, благопротивно взмислилъ 
представить и представилъ, 2чего прилагается копія-2, на отца 
началника Иессея, что будто видения его в монастир'Ь, у хатЬ, 
ієромонахь Галасій зъ заразы умре; и будто 3 в ней-3 оставшоесь в 
запертЪ пред прійздившимь для свид'Ьтелства штапъ-афицеромъ 
утайлъ онъ, отцъ Иессей. Какъ же тотъ иеромонахъ Галасій не в 
монастирЬ, но в лЪс1, умерь и о семь из представленій Зи по 
свЪдителству 3 не толь л'Ькаремъ, но и вишнимъ командамь известно.
А онъ, Киприян3, напротивъ сего солгалъ и описалъ отца Иессея 
напрасно, желая тЬмъ опорочить все 2сіє и духовное2 общество.
То какъ по известию уже в Киевъ виехалъ и доселЪ в Мижигорскій 
монастиръ прибыль, за лжу, за другіе худостніе поступки его 
Киприяна наказа г  і отнюдь никогда не присилать4 Зв здєшніє 
мЪста'3 ибо никакъ принять не будеть и ісправлятимєт развЪ 
толко поездки да празность.

Что же предлежить и до иеродиякона Конашевича, то сей, хотя 
и молодь, но поступки старихъ безделниковъ5. Онъ, вишедъ ис 
покорства власти и умиича о себ-Ь, а власть презирая, дерзнулъ 
свирепство свое напротивъ оной непростително обратить и охотно в 
нечестнихъ поступкахъ валятся. К поправлению его, будучи онъ в 
Киевгь вислань, какъ уже надежно пребываеть тамо, то при продолжєній 
и ему того надлежащимъ истязаниемъ не оставить. // Иеромонахъ 73 
Доримедонтъ, тому же какъ Канашевичъ сл'Ьдуя, противор-Ьчилъ 
власти, не разумея или чтя, но не внимая, что всякая от Бога 
установленна и всякъ творящій благо объязанъ повиноватся. 
Доримедонтъ же, не сему сходствуя, но в самихъ безд'Ьлствахъ 
наносящихъ безчестие соблюдающим честь и дарованіе, обращаясь 
и о г  таковихъ не воздерживаясь, еще нагорше поступалъ столь 
предосудително. Что мы, сего не терпя, принуждении удалить в 
Киево-Мижигорскій монастиръ, где за явкою и не оставить ему 
без надлежащо.го, не присилая уже его сюда. И издЪлать дружество 
то, чтобъ впредь вышеобявленнихъ и подобнихъ имъ присилаємо 
не было, ибо в сихъ случаяхъ 3о г  Во/Гека-3 могутъ изд-Ьлатся 
средства особєнніє.

Пребьгоаемъ в протчемъ с надлежащимъ почтениемъ.
Вашего высокопреподобия з братиею нашего особливого 

благодетеля всег. слуги -  а.к.Петръ КалнишевскнД
в.старіпина і товариство

1774 году, марта 13-го д.
Помітка на арк. 58: вих. «№ 704»; на арк. 73 -« №  704» закреслено.
Арк. 58, 73. Чернетка.

3 Написано над рядком.
*Далі закреслено ни сюда ниже в Самарскій монастирь.
3 Далі закреслено онь.
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№  101 1774 p., квітня 5. [Межигір’я.] -  Ордер Києво-Межигірського
монастиря ієромонахові Володимиру Сокальському про 
відкликання його до монастиря з проханням повідомити 
про наслідки поїздки на Січ за грішми для монасте ських 
потреб, зокрема, виготовлення іконостасу для церкви 
Петра і Павла. № 168

59 Ордеръ ставропигіалного Кіево-Межигорского
мнегра пречестнійшему соборному старцу, ієромонаху, 
отцу Владимеру

По прозбі вашей, за уволнешемъ васъ о т началства січею го, отпущены 
вы в С ічь для забратя оставленные тамо своил вещей. А чтоб такова 
поездка ваша составила і ползу мнетрю, дана вад/ зашнурная книга 
ісьпроси т по оной в Січи, за возвращешемъ гепдна кошового з Войскол/ 
с походу, в знатнЬйшил гепдъ старшинь войсковил, атамановъ і козаковъ 
денегь на поправленіе въ мнетрі каменой церкви Преображенія Гшдня. 
Но какой в то де усп+.хъ происходи т, і ест ли что в собраній по той 
книги или не т, і с какою надеждою тамо такъ долгое время принимаете, 
понні мнетръ репорта от васъ не иміет. А нині о том  відат не без 
надобности состоит, къ принятію заблаговремешю распораженія о 
заготовленій надобнил матеріаловь к той церкви, которая к далшому 
продолженію подвергав т опасности, какъ вам  извістно уже. Потому і 
должни вы, не продолжая вдаль, с полученія сего заразъ по почті 
приелат обстоятслной репорть -  ест ли что в собраній о т доброхотовъ
і сколько или нет, і зачел/, і ест ли какая надежда в том.

А при том какъ и новая церковь стыл апостолъ Петра и Павла 
каменная, состроенная з собственной1 суммы2 гепдна кошевого, остается 
безъ іконостаса іконописного, к которому хотя3 і сискиваются майстера, 
но мнетръ, не вступая в договоръ, ожидает от гепдна кошевого на 
отправленное чрез васъ писмо увідомленія -  каковил/ онъ майстерство м 
високим или сред пил/ діла т согласится. Чел/ і время проходит. А со 
вс ел/ тіл/ могла б  оная нинішного л іта і освященна быт. То і о тол/, 
что от его велможности будет обявлено, увідомит или іспросит на

59 писмо, вал/ врученное, // соо твітствованія і при том своемъ репорті 
ЗВ. приложит.

А зател/, какъ гепднъ кошевой ізвістно з войсковою старшиною і 
войскол/ виступи т ім іет вскорі в походъ, і уже оставатся вал/ тамо 
буде г н і  для чего и без всякой надобности, то по виступленій его і 
вал/, не проживая тамо празно, есть ли что в собраній или нет, оставя 
в покойнод/ пребиваній коль началника січевого ієромонаха Петра, 
толь і порученную ему братію, не делая паче началнику никакова 
помішателетва, приездить в мнетръ. Что ж вы во извиненіе нікоторого 
своего предприятія упредили пословицею: «На чіемь возку сидишъ -  
того песенку пой», -  то с оной хотя не дознателно вашего наміренія,

'Літера й виправлена з літери ю.
! Літера ы виправлена з літер ою.
3 Написано над рядком.
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но ожривается однакъ уже неповиновеніе і презр'Ьніе команди своей, 
когда признаете для себе болшил/ тое м^сто, гд"Ь ншгё состоите, 
приписивая как бы4 мнсгръ долженъ уже, последуя тому, повинова гся.
А каїйі такова пословица видумкою есг і происходи г  о т едних  невЪжъ, 
кой не им"Ьютъ разум^нія, слЬдствено вал/ і напоміта т об оной мнсгрю 
не приличествовало, ибо гд і содержаніе законовъ, там сія пословица 
во оправданіе не приемлется, темь5 і почитается она4 не делною. А 
коль вы обязаны законами повинова тся власти, толь по вишшеписаному
і исполнит непременно ім^ете.

Архимандритъ Іларионь
1774 года, априля 5 д.
Помітки: «Полученъ мая 20 дня», вих. «за под. №-ом 168».
Арк. 59. Оригінал.

№  102 1774 р., травня [не пізніше 23]. Січ. -  Лист начальника
січових церков, ієромонаха Володимира Сокальського до 
кошового отамана Петра Калпишевського про вимогу 

>. з Києво-Межигірського монастиря щодо його повернення 
з Січі

Вєлможній добродію, високомилостивій1 мой 60
благодетель гспднъ Пєтрь Івановичь.

Хочай монастиръ не благоволилъ мнЬ жить въ ОЬчи на правленій 
ннЄшного времени, одначе жъ велможностъ ваша с ъ войсковою 
старшіпюю и со всЬмъ обще стаомъ определили мне и паки на первомъ 
своемъ мЄстЬ жить и должность началницкую несть. А теперь я писмо 
зъ монастиря ото їца архимандрита повелителное пріездить в монастиръ 
получилъ, которое ннЬ велможности вашей для видЄнія и лучшого 
разсмотренія при семь посилаю. Прошу покорнейше велможности вашей, 
разсмотрігоая оное писмо, что) мнЬ не полезное, принять мене в ъ свою 
защіпу и не попустить ему мене в поруганіє, благоволЄтє написать в 
монастиръ обо мнЄ к т. твердому ихъ знанію, для чего я въ СЄчи 
остаюся поннЪ. Да и мене о томъ // о томъ знаніемь увЄдомиг прошу 60 
не оставить, въ сходство чего и я в монастиръ репортоват імЄю. При зв. 
чемъ въ ваше покровителство и въ защшценіе навсегда себе вовЄривь, 
съ моимъ усерднимъ доброжелателствомъ есмъ и буду.

Велможности вашей усердній доброжелатель и слуга 
покорній, іеромонал Владішірь, сЄчовид: запорожскихъ

церквей началникъ
1774 года, мая.
С'Ь’гь, м.б.
Помітка: «Пол. 1774 г., мая 23».
Арк. 60. Оригінал.

4Написано над рядком іншим почерком.
5 Написано на полі іншим почеркам.
'високо - дописано іншим почерком.
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№  103 1774 р., червня 9. [У поході]. -  Лист Коша до архімандрита
Києво-Межигірського монастиря Іларіона Кондратковського 
про підтвердження призначення ієромонаха Володимира 
Сокальського на посаду начальника січових церков і 
неможливість відпустити його з Січі до повернення 
війська з походу. № 355

61 ВьісокопреподобнЄишій господинь архима/щрить1
ставропигналного Киево-Мижигорского монастиря 
отець Иларионь, особливій благодетель наші..

Всєчєстній господинь началшікь сЄчєвихь церкъвей отець Владимірь 
Сокалскій при своемь писмЄ приложиль к нам  в орегиналЄ вашего 
вьісокопреподобія апреля от 5-го подь №1682 к нему ордеръ, 
повелЬвающей самому ему в Києво-Мижигорскій монастирь прнездить, 
потому что будто бы нЄ для чего жить ему отцу Владимиру в 
СЄчп, прося оігь, отцъ Владимирь, при ТОМЬ, чтобь ему В7> ОІІІЙ 
монастирь ехать дозволенно, почему, 3 в сходство-3 вашего 
высокопреподобия писания, и отъпущенъ бы быль4.

Но какъ вашему высокопреподобию ггасмено от  11-то марта 
подь № 6905 дано знать, что онь6, 7 отець Владимирь-7, 8 паки при 
сЄчєвихь церквахъ-8 началникомъ9, в Киево-Мижигорскій же монастирь

61 отлучится не можно по пригчине отсутствия на военния // действа, 
зв- а потому и всегдашнего на службе ея императорскаго величества 

бытия Войска Запорожского Низового, и что исъ продолжающих!, 
такову многихъ имЄния, а нЄкоторихь и духовние в соблюдение 
исьпорученни. И сего, какъ и протчего, на безъпорядокъ никакъ 
нелзя оставит, то и чрезъ сие возвЄщаемь, что онъ, Владимирь, 
того и началничей над сЬчевими церквами должности въ продолженій 
оставлеігь и оставатимется с прозбою нашею, которая и теперь 
подтвержденна до окончания ііинЄшиихь обстоятелств. А тогда, и 
когда будеть возможно, возможное учинится, но никакъ не упомшггся. 
И тогда приметно нами внушенное вашего вьісокопреподобія 
начертание, то которнмъ, а не приличностью хотя не совершенние, 
но однакъ елико возможиие Войска Запорожского Низового услуги 
награждаете. 10И как сие есть з силною Войску обидою, то-10 и 
совЄтуемь сходствовать покойнихъ антицесоровь вашего

1Написано на полі.
'Док. №  99.
3 Написано над рядком.
4Далі закреслено такъ какъ уже и принято бъ мЬри во всеконечно несогласию«. 

убЪженне.
'Док. №  97.
*Дописано над рядком замість закресленого ему.
''Виправлено з слів отцу Владимиру.
%Дописано над рядком замість закресленого настоящей своей в ОЬчи.
9Виправлено з слова началничей, далі закреслено должности оставить і.
10Вписано над рядком іншим чорнилам замість закресленого такового оное 

убогая дружественно простите.
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высокопреподобия обходителствамъ. Єже къ стороні сего Войска 
кажется, что оное, одннъ // благопристойности путь проходя, на 72 
сторону оного нимало не уступило, но какое-то ни есть, однакъ 
ощущая удоволство сымь до дней тамъ пастви вашея ползовалось, и 
ощущало въ прозбахъ удовлетворение. Ваше жъ высокопреподобые, 
только шгЬ3 искомое отвращая11 12 некоторую уразителность13[?], хотя 
по зверховно приписиваете с г м у  місту, которое для общества14 
тамоіпного всегда полезнимъ бывало, нині жъ чрезъ такіе нісколко 
досады в случай15 могуть і лишитса, або здары16 ничего полезного 
зділать не могуть какъ единую несогласность17.

И пребываемъ с надлежащимъ почтениемъ 12.
Вашего высокопре.нашего особливійшего блдітеля 

всегдашние слуги а.к.Петръ Калнишевск.,
в. стар, і товар.

1774 г., июня 9 д.
Помітка на арк. 61: вих. «№ 355».
Арк. 61, 72. Відпуск.

№  104 1774 р., червня 9. [У поході]. -  Лист Коша до ієромонаха
Володимира Сокальського про підтвердження його 
призначення на посаду начальника січових церков до 
закінчення російсько-турецької війни. № 356

Преподобнійшьтй господинь началникъ с'Ьчевихъ 62
церквей о лдъ Владимірь, нашъ блгодітель.

Вашего1 преподобия писание касательно за васъ, чтобъ васъ 
уволнить о т ниігЬшнего звания къ поездки въ Киевъ у Межигорскій 
монастиръ по предъписанию ощ а архимаядрита Илариона къ 
вамъ, а о г васъ къ нам, приложенному и посилающемуся въ 
копій2 і паки к вамъ, мы получили. И хотя просите уволнить и 
дозволить ехать вашему преподобию въ Киевъ у Межигорскій 
монастирь, но какъ в разсуждении того, что положенно оставаться 
вамъ надъ січевими церквами началникомъ до окончания текущей 
войны и по притчині изъвЪстнаго поручания, уволнить и дозволить 
къ поездки крайне не возможно. То потому такъ, какъ и прежде,

п Далі закреслено гніватись напрасно соблагоизволите когда что толко жъ не 
думаемъ приметили такъ извинить покорно просимъ и прєбиваемь съ надлежащимъ 
почтениемъ.

12 Написано частково на полі.
Далі закреслено приписиваете.

14 Далі закреслено ваш.
15Далі закреслено может.
'"Далі закреслено н распр . . .
17 Далі закреслено в про . . .
1 Далі закреслено в.
2 Написано над рядком замість закресленого в орегиналЬ.
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и на посл'Ьдующое время над3 сЄчєвими церквами началникомъ 
оставатся, 4ваше преподобіє4, изволте5.

И пребываемъ при дображелателствЄ вашего преп., 
нашего6 благодетеля пожелав до услугъ 

а.к.П.Калншевский, в.старшина і товар.
1774 г., июня 9.

62 [P.S.] Въ особливой цедулке, какъ оліиеанно къ 0 7цу архимаедриту 
зв. Илариону, с того точная копия у сего прилагается и запечатанно, что

и достави г изъволте чрезъ кого разсудите.
Помітка на арк. 62: вих. «№ 356».
Арк. 62. Відпуск.

№  105 1774 р., травня 3. Січ. -  Лист начальника січових запорозьких
церков, ієромонаха Володимира Сокальского до військового 
писаря Івана Глоби про пересилання листа Києво- 
Межигірського монастиря і відправлення панахиди 
по Івану Бурносу

63 Милостивій мои благодетель гспднъ Івань Яковлевич!..
Пущєнніє мои писма къ велможному пану и къ вамъ доишли ль или 
нёть и при нидг монасгирское писмо -  прошу на оніє мєнє резолюцією 
не оставте снабдЄть, и монастирскоє писмо прислать ко мігЬ обратит. 
А что съ вами тамъ дЄєтся, мєнє заизвЄстить нє забудтє. Такожъ и о 
нашои братіи, какъ живуть, уведомляйте прошу.

У нас, слава Бгу, всіо благополучней состоить. Дожди частсо стали 
перепадать. Толко> возовъ з ъ Межигоря и по ся пори за рибою да и за 
солю нє прислали. Въ прочемъ вамъ мои уклонъ и доброжелателство 
засвидетелствовавъ, пребуду навсегда.

Вапгь усфдній доброжелатель и бгомолецъ, 
ієромонахь Владимірь Запорожскііі

[P.S.] За покойного Івана Буриоса панахиду ошравленсо и звонили, 
и псалтиръ читають сколники, и в таблицу на годовое поминовєниіе 
егео імя въписанго. Прошу уклонъ пану асаулу войсковому Стефану 
Гелеху отдать и обявить то.
1774 года, мая 3 дня.
З СЄчи, м.б.

3 Написано над рядком.
*Виправлено з  слів вашего преподобия.
3 Наткано замість закресленого ім'Ьете, а також покорно просимъ, а какъ олшеанно 

къ о7цу архимандриту Илариону, на арк. 62 зв. съ тог о точная копия у сего прилагаетъея
и запечатанное, что и доставить изъволте чрезъ кого знаете. Мы же пребываемъ сь 
дображелателствомъ. 1774 года, июня 9ц.

* Написано на полі.
''Далі закреслено всегдашние.
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1774 р., травня 3. -  Лист начальника січових запорозьких церков, 
ієромонаха Володимира Сокальського до військового писаря 

Івана Глоби. Док. № 105.
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70 На конверті: «Милостивому моєму благодітєлю гаїдну Івану Яковлевичу 
зв- Глобі с ъ почтешемъ».

Печатка сургучева червона, стан задовільний.
Помітка на арк. 63: «Пол. 1774 г., июн 10.»
Арк. 63, 70. Оригінал.

№  106 1774 р., червня 17. Січ. -  Лист начальника січових церков
ієромонаха Володимира Сокальського до військового писаря 
Івана Глоби про пересилання листа до Києво-Меж игірського 
монастиря і господарські справи

64 Мило стивін мои благодетель гспднъ Івань Яковлевичъ.
Писмо, подлєжащоє къ монастирю Мєжигорскому, получєню и при 
моемъ рєпорті отравлено чрезъ слушную окказію. Толко м ні 
сумнителнео, что вы ізволили при сєбі удержат точное писмо, а мні 
прислали копію.

В ъ нашой стороігЬ, слава Бгу, всі живи и здорови находится и 
всіо благополучно) поводится. А наши братя тамъ какъ живут? Ничєго 
не пишуть. Пусть здорови живуть, да нехай и озиваются. А прочее и 
сами не без ума -  могут відать, что добро, что худое. Доброе ж под 
спудомъ сокривается, а худое всімь въ явку бываеть. БолЬе умолкувоя, 
мое доброжелателство вамъ обявивъ, пребываю.

Вашъ усєрдніи доброжелатель и слуга 
покорній, ієромонах Владимірь, с.ц.н.1

1774 года, июня 17.
С ічь, м.б. //

64 [P.S.] Чарокъ срєбнилг чєтирі неболшил въ Великой постъ2 на
зв. время брали к вамъ въ дворъ, пазадъ не огдали. Прикажите Івану мене 

завірити -  тамъ ли они находятся или в дому оставлени. Я накупивъ 
соли и рибы въ монастиръ Мєжиго/ккій, а возовъ зъ Межигоря для 
забратя оного и по ся пори ніть. Чуть ли и будуть -  н іть  никакой 
вісти. Почать разви шипотитпъ, перепродовать на баришъ. Съ капшука 
до того приходить. //

69 Палубь вашъ новій совсімь оббитіи, толко) еще помалювать надобно
и вскорі помалюется. //

69 На конверті: «Милостивому моему благодітєлю гспдну Івану
зв. Яковлевичу Глобі съ почтетемъ».

Печатка сургучева, червона, пошкоджена, розломана на стику країв 
конверта.
Помітки на арк. 64: «Пол. 1774 г., июн. 26».
Арк. 64, 69. Оригінал.

1січових церков начальник.
2 У  цьому році розпочався 17 лютого.
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№  107 1774 р., червня 23. -  Лист Данила Балицького 65,
до [військового писаря Івана Глоби] про стан 68
будівництва його двору®

№  108 1774 р., червня 27. [У поході]. -  Лист Коша до начальника
військового Самарського монастиря Ієссея про 
пересилання листів з Києво-Межигірського монастиря 
до Похідного Коша

ПревелебнгЬйшій господинь началникъ1 Самарского 71
войскового монастиря, отець Иесей, нашъ благодетель2.

Увідомились мы, что зъ Мижигорского монастира кь намь присланни 
дві п и см Є 3. Какь же онихь намь желателно видать, то нарочного 
полкового асаула для принятия онидг оть вась посилаемь, которие и 
отьдать ізволте.

Пребывая вь протеї ел/ сь нашил/ к вамь д оброж е лателство м, 
Вашего превелебыя нашего благодіте-гся готовие 

ко услугамъ атамань кошовий Петрь Калнишедский, 
войсковая старшина и товариство

1774 году, июня 27 д  
Арк. 71. Відпуск.

№  109 1774 р., червня 13. [Межигір’я]. -  Лист архімандрита Києво-
Межигірського монастиря Іларіона Кондратковського до 
кошового отамана Петра Калишпевського про згоду 
залишити ієромонаха Володимира Сокальського начальником 
січових церков згідно з рішенням Коша. № 328

Велможній гшдігь кошевой Войска Запорожскаго Петръ 67 
Івановичь, милостивый гсдрь мой.

Скоро получа прозбу велможности вашей о всечестнол/ ієромонахи
0 7цё ВладимерЪ Сокалскол/, чтобь бы т ему началникол/ в СЬчи по 
прописанные в писаній вашей велможностіо обстоятелствал/, тогда 
ж, уважая оной, я і согласился оставит его тамо по-прежнему, но 
не имііль до селі случая велможность вашу увіриг о то м. Ньініі і 
увещаю, но оставляю то во угодно ст вашу. Я же предпріяль такову 
перемену зделать ему по прозбЪ его, не имія ізвістія о г вашей 
велможности прежде о порученной ему в Войску важности. Чрез то
1 желаю продолжа т дружество навсегда с непременным обосторонно 
усердіел/, с которил/ я ныггЬ, пожелавъ коль велможности вашей 
здравія, толь і благопоаткиества к прославленно імени вашего і

1 Дописано над рядком.
1 Далі закреслено извЪстилиссь ми ог самарской.
3Літера 1» втравлена з а.
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всего Войска, пребуду не о 7мінньімь с мойл/ доброжелателствол/ і 
почтеніемь.

Вашей велможности милостива/г» гсдря моего 
доброжелателный бгомолець и покорный 

слуга, архимандрить Іларионь
1774 года, июня 13 д.
№ 328.
Помітка: «Пол. 1774 г., июля 12».
Арк. 67. Оригінал.

№  110 1774 р., червня 29. Січ. -  Лист начальника січових церков
Володимира Сокальського до військового писаря Івана 
Глоби щодо взаємного інформування про листування з 
Києво-Межигірським монастирем

77 Мило етивіи мои благодетель гспдігь Іван Яковлев ичь.
Сєго іюня 28 дня получиль я писмо з монастира о т самого оща архимандрита 
сь падписю до січового началника знать. Отличники, а найпаче паш» 
писарь, шг уговоривгь и увЬршгь обо мні, они и до прибьпія их га писмаг не 
утверждались -  все свои закони держали, а теперь и до мене пишутй зь 
братією по законамь поступать и часто рєпортовать. При семь, якоє к его 
велможности з монастира писмо получена), мною посилается, и что тамъ про 
мене написана), прошу увідомить и мене не оставте. А я теперь оежаю вт. 
Самарь возовь виправляти в моиастирь. И вамь уклонь 07давгь, пребываю.

Вашъ доброжелатель, ієромонах 
Владимирь Запоро жскій1

1774 года, іюня 29.
С ічь, м.б.
Помітка: «Пол. 1774 г., июля 12».

94 На конверті: «Милостивому благодітєлєві моєму Івану Яковлевичу, 
зв. єго вьісокоблагородію Глобі. В поході».

Арк. 77, 94 зв. Автограф.

№  111 1774 р., липня 1. Самар. -  Лист начальника військового
Самарського монастиря ієромонаха Ієссея до кошового 
отамана Петра Калнишевського про повернення Києво- 
Межигірському монастиреві двох листів, помилково 
направлених отаману

66 Вєлможний и високопочтєннійшій гспднь славного
Войска Низового Запорожского атамань кошовій Пєтрь 
Ивановичь, мой высокомилостивы.# патронь.

Почтєннійшоє вашєя вєлможностн писмо а) выдачи присланнихь к 
вашей велможности из Кієво-Мєжигорского монастиря двохь писємь

'Дописано на полі.
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я, получа, всепокорнейше снмъ увіряю, что сонне, за получениемъ 
вдругь потЬмъ ко мні из Києво-Мєжигорского мнтиря состоявшогось 
(ордера, в ко ел/ предпнсанно, яко в тЬхъ дволг писмахъ сошибкою 
неосмотрително при запечатаваний вложении нікоториє посторонние 
писма, не касающиесь Вашей велможностн, (обратно въ мнстръ до 
получения согвашея велможностн писма не роспечатованни о  шравленни.
Въ протчемъ при засвідітєлствованій моего нижайшого вашей 
велможностн уклона, на весь свой вЪкъ я состаюсь.

Вашея велможностн моего высокомилостывагсо патрона 
покорігЬйшпй богомолець Воисковогсо Самарскага) 

мнастиря началникъ, ієромонах Іессей
Июля 1 д. 1774 году.
Самар.
Помітка: «Пол. 1774 г., июля 12.»
Арк. 66. Оригінал.

№  112 1774 р., [не раніше липня 12]Ч -  Лист військового писаря
Івана Глоби до начальника січових церков, ієромонаха 
Володимира Сокальського про відправлення копій з двох 
листів архімандрита Києво-Межигірського монастиря

Батку2 и добродію. 95
Писмо ваше3 я получить имель честь. За нєоставлєниє онимъ и за 
доброжєлатєлство приношу мою покорнійшую благодарность. Въ 
приложеннихъ же при писмі вашемъ от о 7ца архимандрита мижигорского 
двоихъ писмахъ, что значится съ того, прилагается4 у сего для знания 
вашего копій5. И при восписаній вамъ моего покорніишєго уклона 
пребуду со всегдашнимъ почтениемъ.
1774 г., шоля . . .  д6.
Арк. 95. Відпуск.

№  113 1774 р., липня 17. Січ. -  Лист начальника січових церков
ієромонаха Володимира Сокальського до військового писаря 
Івана Глоби про майбутню поїздку до Києва в зв’язку з 
посвячешіям в сан архімандрита і з проханням допомогти 
придбати коней

Милостивій мои благодітель гспднь Івань Яковлєвичь. 79
Присланніи з ъ Питєрбурха січовому началнику кресгь я видалъ, а что 
въ Кошъ о томъ написано, прошу мене о томъ копією снабдіть,

'Це відповідь на лист Володимира Сокальского від 29 червня 1774 р з а  яким 
встановлено дати, адресата і  адресанта. Док.ЬР 110.

2 Виправлено з слова батюшка.
3Далі закреслено сь пріїложєниемь писсмь при с.
АДалі закреслено пр.
5Далі закреслено в. Слово правлене.
6Дата не зазначена.
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Невідомий художник. Портрет митрополита 
Гавриїла Кременецького (? -  1783).

Кін. 18 ст. Полотно, олія (із зібрання 
Києво-Печерського державного заповідника). 

До док. № 114 та інших.
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такожъ и вь Кієвь, что прописано) кь  преосвященному и къ 
межигорскому архимандриту, м е н е  и  т Ьм ъ  н е  о с т э в т е  увідомить.
По сказкамъ Антона, вострЕбують м е н е  в ъ  К і е в ь  прІЕЗдить кь  
архиЕрЕіо. И в М єж игорі надобно будЕтъ побывать. То у мене для 
поездки м е ж ъ  л ю д е  л о ш э д е й  н іт ь  сполна, а крайнє надобнІЕ пара 
лошадЕн воронил: или гн ідих, или сивих. Радь бы купить -  н і г д е .
И спросить теперъ н і  в кого надєжди н іть . Я боліє спрашиваю 
милости у велможного пана, да у вас таковилг пару лошадей, хочаи 
на зъезд-Ь до Кіева пожаловать. А боліє надежди ни опсуду не 
имія, пребываю.

Вашъ усєрдніи доброжелатель 
и слуга ієромонах Владимиръ

1774 года, іюля 17.
С'ічь, м.б.
Помітка: «Пол. 1774 г., июля 19».
Арк. 79. Автограф.

№  114 1774 р., червня 26. [Санкт-Петербург]. -  Указ Синоду
київському митрополитові Гавриїлу про посвячення 
начальника січопих церков, ієромонаха Володимира 
Сокальського в сан архімандрита згідно з указом 
імператриці Катерини II

Копія 78
Указ ея императорскаго величества самодержицы 
всеросійскія изъ Стіигааго правителствуюіцаго синода 
синодалному члену, преосіценному Гавріилу, митрополіту 
кіевскому и галицкому

Имянным ея императорскаго величества за собственноручтмъ 
подшісаніемь данным Сііишему сшюду сего іюля1 21 числа высочайшимъ 
указомъ всемилостивіише повеліно. Січовьіх'ь запорожскихъ церквей 
началника, ієромонаха Владимира Сокальскаго по всеподданнійшему 
прошенію и удостоинству ея императорскаго величества Низоваго 
Запорожскаго Войска, постить во архимандриты, к о то р о е  и быть при 
запорожскихъ церквахъ началникомъ на ихъ воисковомъ содержаніи.
И во исполненіе онаго имянного ея императорскаго величества 
высочайшего указа Стіишій правителствующій сннодъ приказали вашему 
преосщенству, ко оному ієромонаху, чтобъ для произведет* во 
архимандрита къ вашему преосщенству явился, послать нарочнаго 
немедлінно. И когда явится, то его, по силі означеннаго имянного ея 
императорскаго величества высочайшего указа, и во архимандрита вашему 
преосщенству постить и быть ему архимандриту въ відомстві Кіевской 
єпархій. И синадалному члену преощенному Гавріилу, митрополіту

'іюня.
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кіевскому и галицкому, учинить о томъ по сему ея императорскаго 
величества указу.

На подлинномъ подписались: 
Оберъ-секретарь Аполлось Наумол 

Секретарь Павелъ Стражел 
Канцеляристъ Степан Марколскій 
С'ъ подлгагаымъ читаль Кіевской 

духовной консисторіи“ канцеляристі» 
Михайло Б Є л я к о я

Ііоня 26 д. 1774 года.
Помітка: "вих № 974"; внизу аркуша «Получєнь 1774 года, іюля 25 д.» 
Арк. 78. Копія.

№  115 1774 р., серпня 2. -  Лист начальника січових церков,
ієромонаха Володимира Сокальського до кошового отамана 
Петра Калиишевського про наділення його всім необхідним 
для поїздки до Києва в зв’язку з посвяченням 
в сан архімандрита

80 Велможній пане Пєтрь Ивановичь,
мьілостивій благодетель мой.

Каковы получилъ я сего числа съ нарочным изъ Духовной кіевской 
консісторій указъ1, требующей мене для посвящания, да от его 
высокопреосвященства къ вашей велможносты писмо2. Оное и указъ въ 
копій къ высокому вашей велможносты усмо7рЬнию при семъ прилагаю. 
А за тЪмъ, сохраняя чувствително особенную вашей велможносты 
мылость, покорнЬше прошу къ его высокопреосвященству надлежащею 
о травкою, также для пройзда съ приличнымъ числомъ повозкамы и 
людмы, подорожнею непродолжително снабдЬть не оставить и, если 
соблагоязъволенно будеть, кактго старшину, какъ сіє кажется будет 
къ войсковой честы прилично, пожаловаг. Чего я при упокореній мое л/ 
о г  вашей велмолетюсты ожидая, им Єю пребива т с моймъ д о л ж н Є й ш и м т .
ПОЧТЕПИеМЪ.

Вашей велможносты милостивого благодетеля 
моего вЄрігій доброж£лате.оь и слуга покорній,

іеромонал Владимірт»
1774 году, авъгуста 2 д.
Помітка: «Пол. августа 4 д. 1774 года».
Арк. 8. Оригінал.

'Док. №  116 
гДок. № 1 1 7
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№  116 1774 р., липня 26. -  Указ Київської консисторії начальникові
січових церков, ієромонаху Володимиру Сокальському 
про негайний приїзд до Києва для посвячення в 
сан архімандрита. № 1899

Копия 81
Указ єя пмператорскагго величества самодержицы всероссійской 
изъ духовной Киевской консисторій січевьіхь запорожски* 
церквей началныку иеромонаху Владимеру

По указу єя императорскаго величества СвятЬйшаго правителствуїощаго сунода 
членъ, преосвященній Гаврійль, мытрополить киевскій и галицкій, слушавъ 
указа єя импєраторскаго величества изгь (СвятЬйшаго правительствующего 
сунода, сего 774 году, июля 25 д  к его преосвященству прысланиаго, в 
коемъ изображенно. Имянным-де єя императорскаго величества за 
собственноручнымъ подъписашемъ даннымъ СвятЬйшему суноду прошлого 
июня 21 -го числа высочайшимъ указомъ всемилостивейше повеленно васъ, 
по всеподьданнійшему прошенію и удостоинству єя императорскаго величества 
Нызового Запорожского Войска посвятыть ю архиманъдриты. И быть вамъ 
пры запорожскит церькват началпыкомъ на ихъ войсковомъ содфжаиій. И 
во исполиеніе онаго имяннаго єя императорскаго велігіества указа Святійшим 
правителствуюидшъ сунодо»/ повелінію его преосвященству къ вамъ, чте# 
вы для произведения во архимандрита къ его преосвященству явились, послать 
нарочно немедтгЬно. И когда явигес, то васъ, по сшгЬ означенного имятюго 
ея императорскаго величества высочайшаго указа, и во архимандрита его 
преосвященству посвятыть, и быть вамъ въ відомстві Киевской єпархій. // 
Опреділиль, посла/ изь Духовной консисторій къ вамъ чрезъ нарочного, 81 
находяищгося при правленій катедралнаго Киево-Софійскот? мнетря у писменниг зв. 
діль Кіфилла Лібарьтовскаго, указь- и посилается, которимъ веліть вамъ 
по поручеиій онаго указа приЬздить безъ всякаго медліния въ Кіевь и 
явится его преосвященству для нроизьведенія Васъ ю  архимандрита. Въ 
слідьствие чего и къ его высокопревосходигелству генералъ-губернатору 
киевскому Федору Матвіевичу гепдну Воейкову писменно соойцить -  и 
сообщеіпю, чтоб о т еш высокопревосходшелства о дачі показанная нарошюму 
за указніе прогоны почтовиг лошадей до самаго Запорожского Коша дана 
была подовжняя, на каковы прогоны нащегь юзврату су вас и потребное 
число деиегь выдать -  и виданно ему Лібартояскому изъ Катедралнаго ж 
правления. II въ подлежащие обстоятелствалг на сей случай шгьетрукщпо 
дать ему Лібартовскому изъ Духовной консисторій- и дана. И о томъ всемъ 
и къ кошевому Запорожскаго Войска пзздну атаману дать знать писменно 
жъ по-надълежащему -  и данно. И січевиг запорожжшг церквей началнику, 
ієромонаху Владимиру о тої/ відаг и учинить по сему єя императорскаго 
велігіества указу.

Подлінной подъписанъ тако: Исайа, архимандритъ 
ніжинскій, у доклада д іл ь  канцелярист Михайло 

Білякол, подькаїщєляристь Якод Христяновичъ
1774 году, июля 26 д.
Помітки: вих. «№ 1899»; «Пол. августа 4 д. 1774 году».
Арк. 81. Копія.
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№  117 1774 р., липня 26. -  Лист Київського митрополита Гавриїла
до Коша про якнайшвидший приїзд до Києва начальника 
січових церков ієромонаха Володимира Сокальського для 
посвячення в сан архімандрита і з поздоровленням з 
перемогою і встановленням миру з Туреччиною

82 Высокородный гспднъ Петръ Івановичь!1
Съ войсковою старшиною и товариствомъ!
Наши во ХристЬ любєзнЄшпіє сыны и благодетели!

Въ началі поздравляю Ваше вьісокородіє сь одержанными непобедимымъ 
ея императорскаго величества оруж1емъ надъ гордымъ нєпріятєлємт. 
победами и желаннымъ, наконецъ, миромъ3; и всєусєрднЄиіпє желаю 
вашему высокородйо и всему славному Войску Запорожскому, какъ въ 
сей жизни огвсевышняго и оть ел императорскаго величества, такт, и 
въ будущей о т его жъ всевышняго достойное за ваши мужественные 
на брани подвиги получить награжденіе и наслаждаться сладчайшимъ 
миромъ чрезъ нєшцтньїя лета.

Потомъ поздравляю жъ и сь благополучнымъ въ вашемъ къ благолкіііо 
церковному намёренш успЄхомь. Я въчерашняго дня, то есть сего июля
25 числа, получилъ изъ СтЬишаго правитєлствующаго сунода указъ, 
которымъ по велЄ ііо  мик, въ силу имянного высочайшаго ея императорскаго 
величества за собственноручнымъ подписаніємь указа, началника сЬчовыхъ 
запорожскихъ церквей ієромонаха Владимира Сокальскаго, по вашему 
всєподданЄишему прошєнію и удостоипству постить во архимандрита, 
чтобъ онъ быль при запорожскихъ церквах началникомъ и состоялъ въ 
єпархій Кієвской. Ваше вьісокородіє изъ копій онаго указа, коя при семг, 
для свЄ д Єн ія  прилагается, все усмотреть изволите.

А какъ тёмъ же указомъ повєлєно м н Є  и послать къ нему, 
ієромонаху Владимиру, чтобъ онъ для произвєдєнІА во архимандрита 
ко мнЄ явился, нарочнаго немедленно, то сего податель и отправлень 
от меня на почтовыхъ лошадяхъ къ нему ієромонаху Владимиру съ 
указомъ, чтобъ онъ приехалъ въ Юевъ без м є д л Є н і я . Въ с л Є д с т в ір  
чего, ваше високородіє, благопочтенно прошу, какъ рєчєннаго ієромонаха 
Владимира такъ и сего подателя п о в є л Є т ь  отправить ко мнЄ съ 
п о с п Є ш н о с т ію . За всемъ тЬмъ Божіє и моє архієрєопастирскоє 
благословєніє вашему высокородйо съ в о й с к о в о ю  старшиною и 
товариствомъ препосылаю.

И есмь Вашего вьісокородід съ войсковою старшиною 
и товариствомъ, наших во ХрсгЬ любезнеишихъ сыновт. 

и благодетелей доброжєлателнЄйшій молптне/лшкъ, 
смиренный Гавріиль, митрополіть кіевскій

1774 года, іюля 26.
Юевъ.
Помітка: «Пол. августа 4 д. 1774 года».
Арк. 82. Оригінал.

1Знаки оклику авт.
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№  118 1774 p., серпня 2. Січ. -  Лист і цидули начальника січових
церков Володимира Сокальського до військового писаря 
Івана Глоби у зв'язку з поїздкою до Києва для посвячення 
його в сан архімандрита з проханням про забезпечення 
всім необхідним й подарунками церковним сановникам

Милостивці мои благодетель гспднъ Івань Яковлевичъ. 86
С епо августа 2 д. съ Кієвскои консисторіи получилъ я указъ -  ехат 
мне въ Кієвг для полученія чина. А яко) сіє дЄло o r  Войска 
Запорожского) начинаніе им Є є т ь , такъ слЬдователно) и въ окончаніе 
оное надобно) привесть. Я прошу покорнсо, дабы соблаговолили мои 
совЄт ь  принять: въ разсужденіе отправить бы едного старшину съ 
писмами къ преосвященному за честь Войска Запорожского со мною 
въместЪ; тамъ бы от Войска и благодарєніе за произвожденіе въ чшгь 
принесть и чтю-нибудь противо его чести преосвященному поднесгь, 
тако жъ архидіякону и прочимъ служителемъ церковнимъ и келеинимъ 
надобно, почемусь дать непременно) по ихъ уставал.

Діякона Палладія прошу со мною оліустить с тЬмъ, чтобъ, его 
тамъ не удержал, отправили со мною обратно), благоволите написагк 
ютцу архимандриту межигорскому. // еще жъ благоволіте учини г 86 
прозбу къ о7цу архимандриту межигорскому, чтобъ тамъ визичили на зв. 
произвожденіе архимандрита надобностей: митрЬ, креста, полице и  
патеріщЄ, чтобъ и в СЄчь тое самое забрать не поборонили, хоча и за 
роспискою, заки забогатЬемъ.

Что же касается для моей поездки, благоволіте на дорогу о г  
Коша и мене чимъ снабдЄть прошу покорно). А вы от  себе чимъ- 
нибудь особо на дорогу чимъ пожалуите, бо велика дорога, а наипаче 
трудна. То вамъ обявивъ, пребываю.

Вашъ усердніи доброжелатель, іеромонал Владимірь, 
сЄ ч є вш г  запорожски* церквей началникъ

[P.S.] Прошу покорно) діякона немедля присилать и подорожную 
на четирЄ возки съ дяконскимъ прислать. Да и прощайте. Поедемъ.
1774 года, августа 2.
СЄчь.

Хоча и бы і мЪвъ Палладій отказовитись или вєлможній панъ не 89
о тпускатиметъ, то обявЪте, что ему надобно непременно ехать со 
мною, бо есть чимъ, да и с чимъ. А в ОЬчи дякони пішій да еще и 
убогій. Разви Борзакъ. Чи не забагатЬвъ? Только без всего не удержуйте, 
въскорЬ присилапте Палладія, бо не велять баритися.

(ОбявЪтс велможному пану кошовому. Прислаїшіи j> Питербурха кресгь 90 
для ношенія началнику. ПреО)свящешюму обявиті,, чтобъ надЪвъ на 
началника и благословіть носить. Нехай благоволять прислать ко мні>.

На конверті: «Милостивому благод+»телеп+> моему Івану Яковлевичу 90 
его высокоблагородго ГлобЬ.» зв.
Печатка: сургучева, червона, кругла, стаи задовільний.
Помітка на арк. 86: «Пол. августа 4 д. 1774 г.»
Арк. 86, 89, 90. А втограф .
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№  119 1774 p., серпня 5. -  Лист Коша до київського мшрополита
Гавршла про від’їзд до Києва начальника січових церков 
ієромонаха Володимира Сокальського для посвячення в 
сан архімандрита. № 881

83 Ясне въ Богу высокопреосвященнЪший K V pb Гаврийлъ
Кременецкий, Свягіііішєго1 правителствующаго синода 
члєігь, архиепскпъ, міпрополить киевский, галпцкий и 
Малия Россій, милостивЄйшьій отець и а/жипасти/? наш.

Высокое вашего ясне въ Богу высокопреосвященства писание и при 
ономъ копию указа съ СвятЪйшего правителствующего синода о 
посвящении2 сЪчевихъ церквей началника, иеромонаха ощ а Владиміра 
Сокалского во архимандрита получить мы имЬли честь. И за неоставление 
насъ, Войска, усердними желаниями блага всеобщое наше вашему ясне 
в Богу высокопреосвященству подъ наши благодарение3 его отца 
Владимира Сокалского 1 съ симъ 1 препровождаемъ и нижайше просимъ 
вашего ясне въ Богу4 высокопреосвященства, въ сходство соизволения 
ея императорскаго величества и указа съ СвятЪйшего правителствующего 
синода, сего сЪчевихъ церквей началника, иеромонаха отца Владимира 
Сокалского во архимандрита посвятить и скорою в С ічь о травкою 
пожаловать высокопастарски не оставить. Въ протчемъ мы, Войско 3., 
поручивши себе богоугоднимъ молитвамъ и благословенню вашего

83 ясне въ Богу высокопреосвященства осъм’Ъливаемся // пребыть съ
зв. высокопочитаниемъ и глубочаЛшимъ упокорениемъ.

Вашего ясне въ Богу высокопреосвящен. милостив1>ишего 
ощ а и а/жипа стара нанижаишие слуги -  а.к. П.Калнишевский,

в. стар, и товарист.
1774 г., августа 5 д.
Помітка: вих. «№ 881».
Арк. 83. Відпуск.

№  120 1774 р., серпня 5. -  Лист Коша до архімандрита Києво-
Межигірського монастиря Іларіопа Копдратковського про 
падаїтя у тимчасове користування церковних атрибутів, 
необхідних для посвячепня начальника січових церков 
ієромонаха Володимира Сокальського в сан архімандрита. №882

84 ВьтсокоїіреподобігЬйшirt господинь с гавропигиялііого Киево- 
Мижигорского монастира архимандрить, отець Иларионь, 
особливій благодетелю нашъ.

По всевисочайшему ея императорскаго величества соизволению и
матерней к Войску Запорожскому Н.1 милости, имянним ея і. в-ва?

1Написано над рядком.
1Далі закреслено вашимъ ясне въ Богу высокопреосвященствомъ.
-Далі закреслено съ сымъ.
4 Далі закреслено щ.
1Дописано над рядком.
2Далі закреслено за под.
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3 за собственноручнимъ подписаниемъ3 указомъ повеленно січевихь 
церквей началника иеромонаха олха Владимира Сокалского въ 
архимандрита посвятить4, для произведения в какови къ его 
высокопреосвяществу5 [!], Зкиръ Гаврійлу Кременецкол/j, Святійшего 
правителствуещего сунода члену, архпскпу3, митрополиту киевскому, 
галицкому и Малія Россій исъ Правителствующего сунода писанно, 
почему онъ, отцъ Владимирь, туда и отправляется къ посвящению его 
во архимандрита.

Что жъ при посвященіи его в сей санъ6 потребно будет1 митри, 
креста, полиці и патЬриці, то7 вашего вьісокопреподобія съ братиею 
l i просимъ 1 покорніише, // как 8во время-8 пребивания его9, 10отца 84 
Владимира10, тамо в Києві, такъ и в С ічь на некоторое время дачею яв. 
всего того не оставить, которое незамедлено к вашему высокопреподобыю 
1 з братиею в монастирь1 и присланно иміеть быть. А какъ і дияконъ 
Паладій съ отцемъ Владимиромъ нині 1 в Киевъ 1 послань, то 1 даби в 
случае его тамо при монастирі не задерживано, а возвращался бъ онъ 
сюда въ Войско Запорожское вм іст і1 съ тім же Владимиромъ, поелику10 
в немъ здесь не без надобности11, вашего12 вьісокопреподобія просимъ.
И будучи надежни о неоставленній в томъ, поручивъ себе вашего 
высокопреподобия съ братиею молитвамъ, съ должнимъ почтениемъ 
при уклоні иміемь честь пребьпъ.

Вашего высокопрепо. особливого благоді. нашего 
всегдашни слуги -  атаманъ кошовии П.Калнишевск.,

вой. старшина і товариство
1774г., ав. 5 д.
Помітка: вих. «№ 882».
Арк. 84. Відпуск.

№  121 1774 р., серпня 5. -  Ордер Похідного Коша військовому
судді Павлу Головатому про супроводження отаманом 
Корсунського куреня Савою Кобою начальника січових 
церков Володимира Сокальського до Києва. № 883

Вьісокородній господинь судя войсковой Павелъ 92
Флоровичъ съ атаманами, нашъ благодітєл:

Каково от его высокопреосвященства Гавріила, митрополита киевского, 
галицкого и Малия Россій, писмо и при ономъ указъ СвятЬйшего1

3Дописано на полі.
4 Далі закреслено к.
3Далі закреслено Гаврійлу.
"Далі закреслено необходимо.
1Далі закреслено и просимъ.
sНаписано над рядком замість закресленого для.
9Далі закреслено его.
10Далі закреслено онъ.
11Далі закреслено то и просимъ. 
пДалі закреслено пре.
1 Дописано на полі.
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правителствующего сунода полученно. Сь оного прилагается при семь 
копій, по которому что надлежить началнику сЬчсвихъ церквей отцу 
Владимиру Сокалскому для посвящения его въ архимандрита в Киевъ къ 
его высокопреосвяществу [!] ехать2. То и рекомендуемъ вамъ, вибраю.’ с 
куріїшшх атамановъ корсунскоп? Саву Кобу5, приказать, чтобъ онь, прибравъ

92 себе по надлежащему, с ледова ль в Киевъ съ вишеписаннимъ //отцемъ 
зв. Владимпромъ и тамо потоль6 при опомъ бплъ, поколь возвращатся

будетъ. Писма жъ къ преосвященному и протчиз/7, къ отцу началнику 
отправлении. И пребиваел/ вашего высокородия съ атаманами, нашего 
благод-Ьтеля всегдашние до услугъ.

А.к. П.Калнишелскій, 
вой. старшина і товариство

Августа 5 д. 1774 году.

[P.S.] Єсть, сказують, крестъ в церковъ такод, чтобъ носит 
архимандріпу, то когда ощу Владимиру в запасъ надобно будет на 
дорогу, такъ дат прикажете. Съ отпусков до архиерея и архимандрита 
мижигорского копій къ отцу Владимиру положении, которие для знания, 
можете повидать взятиемъ к себ-Ь. Писма до архиерея и архимандрита, 
кажется, надлежит поручит отцу началнику -  и поручении к доставлению. 
А отаманъ при немъ едеть. И такъ при немъ явится может.
Помітка на арк. 92: вих. «№ 883».

93 Проба пера: «Ясне въ; ясне въ Богу високо». 
зв' Арк. 92, 93 яв. Відпуск.

№ 122 1774 р., серпня 5. -  Лист Коша до начальника січових
церков Володимира Сокальського про забезпечення 
подорожною і призначення старшини для супроводження 
його до Києва для посвячення в сан архімандрита. № 884

85 Преподобн’Ьгашй гспднъ началнпкъ сЪчевихъ церквей1,
отеїгь Владимир Соколскій, всегдаштій благодате л  нашъ.

Писмо ваше с копиею указа о поездки вамъ в Киевъ для посвящения 
въ архимандрита полученно. И по оному подорожная вамъ, и какъ 
писанно къ его высокопреосвященству и отцу архимандріпу мижигорскому 
прилагаются при семь копій к видінню вашему. И писано к господину 
судьй, чтобъ с вами едного старшину, атамана куренного корсунского 
Кобу было отьправленно.

Причемъ, желая вамъ благополучной пути, с возвратомъ таковид/ 
же, рекомендуемъ тамо в Києві; и в пути не учинить медлителства, но

1Далі закреслено надобно.
3 Дописано над рядком.
* Далі закреслено атамана.
5Далі закреслено дописане над рядком внбравъ.
6Далі закреслено съ.
7Далі закреслено при семь посилаются.
'Далі закреслено отъ.
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возвращатся в СЄчь съ поспЄшностию. И съ препорученниемъ себе 
вашимъ молитвамъ всегда пребудемъ благосклонни.

Вашего преподобия, всегдашнего благодетеля 
нашего готовие до услугъ а.к. П.Калнишевский, 

вой. старшина 2 і все ВоАжо-2
1774 г., августа 5 д
Помітка: вих. «№ 884. На чистомъ не становлень».
Арк. 85. Відпуск.

№  123 1774 р., серпня 14. -  Лист і цидули Похідного Коша до
князя Григорія Потьомкіна з подякою за отримані подарунки
і сприяітя у наданні Володимиру Сокальському сану 
архімандрита. № 958

Милостивый гсдръ патроя Григорій Александровичь*. 87
Высокопочитаемое вашего высокопревосходителства писание, въм'ЪстЬ 
жъ карманные дзигарки и оксамитъ, привезенный старшиною 
П.Головатимъ, отъ рукъ его получить [!]. И на непосредственное у ея 
императорскаго величества, нашей всємилостивЄйшєй государыни, 
сЄчевгоп> церквей началішку радостно, торжествешгЪйше обществомъ 
здешнего войска принятого креста и удостоєння пожалованиемъ иеро
монаха отца Владимира Сокальского, продолжаючого въ Січе началничу 
должность, во архимандрита вашимъ высокопревосходи-телствомъ 
ходатайство, я 1 с обществомъ1, вожделенно того ожидавшіе, радостно 
смотреть счастливы были, чемъ о семъ мене, купно ж и всего Войска 
Запорожского Низового, за удостоение. Я, какъ и Войско Запорожское 
Низовое, искренно благостью усердствующіє, // вашему высоко- 87 
превосходителству нижайшое благодареніе поднесши, покорнейше зв- 
просымъ и въпредъ высокую свою ко мігЬ и всему Войску Запорожскому 
Низовому милость имЄть и быть увЄреншіми, что жалованние знаки и 
обЄщанния не оставленій ежемину шо мислямъ, будучи припоминателни 
ласкают несуменнимъ2 и вовсегда3 высокой41 в.3 высокопр-ва1 къ намъ 
Войску милости, продолжениемъ и возставлениемъ пособия въ5 скоромъ1 
по-прежнему всего6 искомаго нами получено. ЗатЬл/, должной вашему 
высокопревос7. нашъ всеобщи# уклонъ поднесши, пребуваем съ 
высокопочитаниед/ и предашюстью.

М.г. и патрон, в. вы. покор, слуги -  
а.к. П.КалнишевскиД в. стар, і товариство

1774 г., августа 14.

2 Написано на полі.
1 Написано над рядком.
2 Далі закреслено того.
}Далі закреслено продолжениемъ.
'Далі закреслено своей.
5Далі закреслено получении.
6Далі закреслено нами.
’высокопревосходительству
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88 Из [ . . .  ]10 Лошадь, которую желателен подвесть вашему высокопр., 
я фалить сумняся, тЬмъ что не могу® потраплять вашихъ мислей. 
Какъ она9 покаж еться, естл[и ]10 урайна [ . . .  ] и я, ваше 
высокопревосходителство, повидЄть щасгливи будемъ темъ въ такомъ 
случае Ч подведети1 или какъ ваше высокопревосходителство 
заблогоизволите. ,1Не прикажете ль туда оліравить11. И уведомите12 
не убавно прошу покорнейше.

88 Войска Запорож. милостивый гсдръ патронь во исполнение
зв' Помітка на арк.87: «В чистом не г. N”958».

Арк. 87-88. Відпуск.

91 № 124 1774 р., серпня 4. -  Промеморія Коша Єлизаветградській
зв- провіїщійпій каїщелярії про уточнення належності до

куренів і місця перебування затриманих козаків, 
обвинувачуваних у крадіжці худоби*

№ 125 1774 р., вересня 10. -  Опрсділешія Київської консисторії
начальникові січових церков Володимиру Сокальському 
про необхідність інформування київського митрополита 
Гавршла щодо стану церковних справ на Запорожжі. № 2310

96 Вь духовную Кіевскую консисторію кь свЄдЄнію
сунодалнаго члена, преосщеннаго Гаврійла, 
митрополита кіевскаго и галицкого.

По опредклепію его прєосщшства от началника сЄчовьіхь запорожскихт. 
церквей, оща архимавдрита Владиміфа потребно извЄстіє: кои именно 
запорожскіе церкви были вь вЄдомствЄ вашємь, и вь тЬхь церквахь кто 
исправляль и испрадляеть сщеннослуженіе и прочіє трєбц и кому? И 
много ли вгь вЄдомствЄ вашємь пып+> находится опыхь сіцєннолужитглей [!] 
и откуда они определены? Да и переменные ль огш или непеременные? 
Такь же, кроме тЬхь церквей, кои у вась какъ прежде были, такъ и гагЬ 
остались, и кроме церквей же, до єпархій Кієвской изьдавна прииадлгжащпхь. 
нмЄются ль єщє какіє церкви или монастыри въ дачахъ запорожскихъ или 
не имеются? И ежели нмЄются, то и оныхъ сколько жъ именно, и въ 
чьетп, они ведомстве состоять, и священнослужєиіє кто в нихъ совєршаєть? 
Кое извЄстіє, подъ симъ подышеавь, прислаг въ духовную консисторію.
1774 года, сентября 10 д.

Кіево-Подолскій притиско-николскій протоієрей Якгов Бієлявскій 
У доклада дЬлъ канцелярист Михайло БЄлякь 

Подканцелярист Яковъ Христіановичь
Помітка: вих. «№ 2310».
Арк. 96. Оригіиал.

%Далі закреслено пр. . .
9 Далі закреслено нмъ.
10 Текст пошкоджено.
11Написано на полі.
ххДалі закреслено подведстъся.
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№  126 1774 р., вересня 9. -  Лист архімандрита Києво-Печерської
лаври Зосима Валькевича до кошового отамана 
Петра Калнишевського про пересилання релігійної 
літератури на Січ

Млствой благодетель мой Пєтрь Івановичь! 97
ИмЄю честь поздравить васъ с новопроизвєдєнним в СЄчь ощємь 
архимандритомъ Владимиромъ. Онъ самоличнимъ будеть свид-Ьтелемъ 
верного моего къ вашей велможностп усєрдія и почтенія. Я поставляю 
за долгъ жертвовать у престола Божія о вашем здравій и спасеній, 
желая, чтобы всевьппній предстателствомъ престыя Богоматере и 
молитвами угодников Божійхь, какъ туть долголЄтно даровалъ вамъ 
въ совершенномъ здравій и благополучіи пожить, такъ бы и вЄчного 
сподобилъ царствія. Вь знакъ усєрдія сего моего посилаю при семъ к 
вашей велможносты нововипєчатаніе бєсЄдьі на бьітія стаго Іоанна 
Златоустаго. И, поручая себе вашему благопріятству, с ъ нєпоколєбимимь 
пребываю почитаніємь.

Вашей велможносты млсгваго моего благодетеля 
всехъ благь усєрдножєлатєлнЄйшій богомолець 

и всепокорный слуга, Кієво-Пєчєрскія лавры
архимандрить Зоснмъ3

1774 года, сентябра 9 д.
К.-П.лавра.
Помітка: «П.октября 2 д. 1774 году».
Арк. 97. Оригінал.

№  127 1774 р., вересня 13. Межигір’я. -  Лист архімандрита Києво-
Межигірського монастиря Іпаріона Кондратковського до 
Коша про відправлення на Січ ієромонаха Феодорита з 
поздоровленнями Військові Запорозькому в зв’язку з 
перемогою Росії у війні з Туреччиною. № 573

Велможный и высокопочтенный гспднь кошовій атамаїгь 98 
Войска Запорожского Петр Івановичь, милостивый гсдръ 
и надежііЄйшій блгодЄтел мой.

Ошравляю з сим всечестиаго оща намЄснііка, ієромонаха веодорита, 
коль в препровожденіе в Войско Запорожское новопроизведеннаго о 7ца 
архимандрита Владимира Сокалского, толь поздравить от обытеле 
велможность вашу з Войском заключенным ньпіЄ с Портою Оттоманскою 
вЄчньім славным і всерадостнЄйшим міф од/, которого достигли мы чрєл 
достохвалные победы над неприятелем храбрими россійскими войсками, 
в числе коилг і велможносг ваша з Войском Запорожским столь 
долговременно неустрашимостію своею мужественно в ползу отечества 
пораженіемь неприятеля действовали, чем і приобрели найвящшую 
высокомонаршую милость і блговоленіе. Сіє сколь войску прославленіем, 
столь і обитель Кіево-Межигорская по обовязанности ея к нему находы т
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о 7личноє себе удоволство, которая і о блгопоспішествадг велможности 
вашей всегда приносила і приносит1 непосредственно при безкровной 
ж ер тв і і во всегдашнем публічном церковном отправленіи 
всеискрен/ія2 млствы Г!]. Почему і желаетъ3 усерднійше, который 
споспішествоваль велможности вашей во время брани, тот и в 
предслідующіе времена -  да будет руководством во всідг благидг 
вашидг предпріятія*, і умножая л іта , здравіе і высочайшую милост, 
по сидг наградить і в вічной жизни безсмертною славою. Сего 
подателя велможности вашей в милостивую к нему благосклонность, 
себе жъ с братією в благопріятство і любовъ рекомендуя, с м ойа/  
усерднил/ почьтеніемь4 есмь навсегда.

Вашей велможности милостивал? гсцря и надежнішдаго 
блгодітеля моего все то добра желателный богомолець 
и слуга, ставропигиалного Кіево-Мііжигорското мнслря

архимандрить Тларионъ
1774 года, сентябра 13 д.
№ 573.
Помітка: «Пол. 1774 г., окт. 3 д»
Арк.98. Оригінал.

№  128 1774 р., вересня 13. Межигір’я. -  Лист архімандрита Києво-
Межигірського монастиря Іларіона Кондратковського до 
кошового отамана Петра Калнишевського про надання 
архімандритові Володимиру Сокальському деяких церковних 
атрибутів перед його від’їздом на Січ. № 574

99 Велможній и высокопочтенный гшдіть кошевій атамань
Войска Запорожского з войсковой старшиною и 
товариствомъ, милостивый гсдръ мой.

О почтеній і усердій моемъ, которое я к особі велможности вашей 
всегда імію, доказателств ом будет персонално 0  7 ц ъ  архимандритъ 
Владимиръ. Оной здесь, коль по прозбі велможности вашей, толь по 
усшювленію его всей обителі, содержива// ПО О 7ЄЗД его блгосклоино 
со всяким удоволствол/. А при о 7езді в С ічь Запорожскую, выданы1 
на время от монастыря за роспискою его церковные крестъ, полиця, 
митра і посохъ, что і при посщеній его о т мнстыря сего было поручаемо. 
Какъ оние состоять здесь по описі, то не оставте, вельможность ваша, 
незамедлінною присилкою их в сію обитель, к2 которой особливого3 
содержанія по-прежнему, в неотміїшоз/ в своем з Войском благопризріній

1 Літера т втравлена з м.
2 Слово правлене з іншого непрочнганого.
3Літеру тъ виправлено з виносного м.
4Виправлено з слова почитаніемт».
1Останнє ы правлене з літери и.
2 Дописано почерком Іларіона.
3 Склад го вставлено почерком Іларіона.
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і не оставленій навсегда, покорнейше іспрашиваю, пребивал с мойм 
усерднЬйшимъ богомолческіш доброжелателств ом і почтеніемь,

Вашей велможности милостивало и надежнейшего 
блгодЄтеля моего всего добра желателній бгомолеігь и 
покорный слуга, ставропигиалного Кієво-Межигорско/'о

мнстря архимандрить Іларіонь
1774 года, сентябра 13 д.
№ 574.
Помітка: «Пол. 1774 г., окт. З».
Арк. 99. Оригінал.

№  129 1774 р., вересня 10. -  Лист київського митрополита Гавршла
до Коша про посвячення начальника січових церков 
Володимира Сокальського в сап архімандрита

Высокородный господинь Петрь Ивановичь!1 100
Сь войсковою старшиною і товариствомъ!
Наши во ХрстЬ любезнЄйшіє сыны и благодетели!

Въ силу высочайшего ея императорскаго величества имянного и изъ 
СвятЬйшаго правнтелствующаго сунода указовъ, сечовыхъ запорожскихъ 
церквей началникъ іеромонахг Владимиръ произведенъ нами во 
архимандрита сего сентября 7 числа и отъправленъ къ его должности, 
съ которымъ вашему вьісокородію съ войсковою старшиною и 
товариствомъ Божіе і наше архієрєопастирскоє благословєніє препосылая, 
рекомендуемъ его въ вашу милость и благоволєніє.

Вашего внсокородІА съ войсковою старшиною и товариствомъ, 
нашихъ во Христе любезнеишихъ сыновъ 

и благодетелей доброжелателш>ій молитвенникъ, 
смиренный Гавріиль, митрополіть кіевскій

Сентября 10, 1774 года.
К1евъ.
Помітка: «Пол. 1774 г. окт.З».
Арк. 100. Оригінал.

№  130 1774 р., листопада 5. -  Лист кошового отамана Петра
Калнишевського до архімандрита Києво-Печерської лаври 
Зосима Валькевича з подякою за прислану на Січ 
релігійну літературу

.Ясне в Богу високопреподобнЄйшьій гднь ' архимаидрить Киево- 110 
Печер, лавры1, отець Зосимъ, милостивый блгодЄ. моА

Вашего ясне в Богу вьісокопреподобія благоусердие, еже ко мнЄ я 
прохожду [!] съ чувствителнымъ удоволствомъ всегда, а когда таково

1Знаки оклику авт.
'Дописано нщ рядком.
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и любовъ, которая есть о т ь м Є н н о ю , е щ е  и  подтверждать соблгоизволите 
чрезъ отца архимандрита страны нашея Владимира2, доставившего 
многопочнтаемое вашЕ3 писаніе, то уже не усумниваюсь, яко и вовЄ к ь і 
при м н Є  будеть вашего ясне в Богу высокопреподобйо благоприятство; 
ч т о  в о с п о м и н а т и м у т ъ  Е ж е м и н у т н о  о н о е , и  ж а л о в а и н ія ,  бесЬдъ, кгтгы, 
в койхъ4 что с нимъ ползуясь, и сіє причитая къ душевной утЬхе, 
пооткпесївуемой вашимъ ясне в Богу высокопреподобиемъ, зато и вся 
благая ваша, ваш ел// ясне в Богу высокопреподобйо5 всепокорнЄйии-: 
благодареніе прішошу; и всеусердно желая, дабы вышне/У дны жизны 
вашея долготою не нарушимимъ здравіед/ и спасешемъ, благослов.пяя, 
благословилъ. При должномъ уклоне остаюсь съ істиннимь почитаниемъ.

6В. ясне в Бг. высопр. милост. 6Л 
моего покорнейший слуга П.Калн.

1774 г., ноя б. 5.
Арк. 110. Відпуск.

№  131 1774 р., листопада 9. -  Лист Коша до київського
митрополита Гавриїла про стан церковних справ на 
Запорожжі. № 3470

101 Ясне в Богу высокопреосвященнЬйшый кнръ Гавршлъ
Кременецкій, Святейшего правителствующего сішода 
членъ, архієпскпь, митрополіть кіевскій, галицкій 
и Малія Россій, м ь іл о с т и вЄй ш ь ій  о т е ц ь  и  архипастарю над/.

В ьсечестный господинь архимандрить сЄ ч є в ь іх ь  цєрквєй началныкь 
отець Владимирь Сокалскій обьявиль намь полученный имь запрось. 
которымь вь духовную Кіевскую консьісторію требуеться и з ь в Є с т ія : 
кой именно запорожскіе церквы были вь відомії его отца началныка, 
и в ь  техъ церква л: кто исправлялъ и исправляеть священнослуженіє и 
протчіе требы и кому, и много ли вь відомі его ныне находиться 
оныхъ священнослужителей, и откуда они определении, да и п е р є м Є нн и є  
ль они или неперемЄіініе? Такь же кроме техъ церкъвей, кой у 
началныка какъ прежде были, такъ и ныне остались, и кроме церквей 
же до єпархій Киевской издавна принадлежащихъ, имеются ль еще 
какіе церквы или монастири въ дачахъ запорожскихъ или не и м Є є т ь с я ? 
И Е ж е л и  и м Є ю т ь с я , т о  и  оныхъ сколько жъ именно, и в чиемъ они 
вЄ д о м с т вЄ состоять, и священнослуженіє кто в нихъ совершаеть?

На что вашему ясне в Богу высокопреосвященству мы возвещаем! > 
п о ч т и т є л н Єй ш е . Въ Войску Запорожскомъ Нызовомъ церквы состоять //

101 по духове детву въ вЄ д о м Є  резыдующего всегда при первопрестолной 
зв. туть церкве началныка подъ единымъ только щитаньемъ. А вь главном!»

! Дописано на полі.
}Далі закреслено письмо.
*Ослцд йхъ написано над рядком замість закресленого ей.
3подобію написано над рядком замість закресленого освященству.
"Вашего ясне в Богу высокопреподобия милостивого богомольца
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и совершенномъ відомі и распоряженій, какъ церквы, такъ и начальныкъ 
сЬчевыхъ церквей Войска Запорожского1. А сколько жъ церквей, и 
якіе, къ которой єпархій ньіиі прилеглость иміюг, обьясненіе признається 
иеудобнымъ теперь. Ибо исъ тіхь, кой при границахъ в началі розмира 
кончившейся войны® оставлении, однакъ таковы и походние войсковіе, 
будучи снята, благопристойно блюдутъся. Въ наличиыхъ же 
продолжаеться священнослуженіє порядкомъ оть исконно древныхъ 
времеїгь, ведущимъся священнослужительми и причетомъ, въ оныхъ 
потребнымъ иміючился, оть соизволенія Войска. Равно какъ и до 
епархей здешны принадлежать. Священнослужителей же времеиемъ 
достатоігао, а в нікоторое время за роскомендированиями бываеть толко 
таковое число, чтобъ свящеинослуженіе и протчіе требы не оставались 
безъ исполненія, якіе и преподают2 правовірно к тому притекающимъ. И 
тако въ протчемъ, съ поручешемъ себе в богоугодніе // вашего ясне в 109 
Богу высокопреосвященства- молитвы иміемь пребыть.

Вашего ясне в Богу высокопреосвященства 
милостивійшего о 7ца и архипаспря

Ноя ф а  9, 1774 года.
№ 3470.
Проба пера: «Пото, почто, пот, пото». 109
Арк. 101, 109. Відпуск. 'т

№  132 1774 р., жовтая 13. [Санкт-Петербург]. -  Указ Синоду
архімандритові Києво-Межигірського монастиря Іларіону 
Копдратковському про доручення київському митрополитові 
Гавриїлу визначити і доповісти Синодові, чи може Києво- 
Межигірський монастир обійтися без матеріальної підтримки 
Війська Запорозького

Копія 102
Указъ ея императорскаго величества самодержіщьі 
всероссийскія зъ СвятЬйшего правителствующаго синода 
ставропигиялного Киево-Мижигорского монастиря 
архімандриту Илариону съ братаею

По указу ея императорскаго величества Святійшій правителствующий 
синод по доношенію вашему о учиненій расмотренія, по причині 
произведенія бившаго в С ічи Запорожской из оного монастиря 
началныкомъ иеромонаха Владимира Сокалского во архимандрита о 
принадлежащих Киево-Мижигорскому монастирю по силі жалованныхъ 
грамоть о г  Войска Запорожского доходахъ приказала Какъ Святіишему 
синоду неизвістао, может ли Кіево-Мижигорской монастирь въ 
содержаніи своед/ без доходовъ Войска Запорожского доволствоватся, 
то онимъ такъ же и на какомъ основаній помянутому архимандриту 
Сокалскому в Січи пры церквах ігачалнмкомь бить, разсмотреніе учинить

1Далі закреслено главности.
! Дописано над рядкам склад по.
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синода .лному члену, преосвященно му Гавриилу, митрополиту киевскому, 
и по собраніи всЬхъ обстоятелствъ представи т Святейшему синоду со 
мнЬшемъ. О чем къ его преосвященству и указъ изъ Святі;ишего 
синода послань и ставропигиално/т; Киево-Мижигорского монастиря

102 архимандриту // Илариону съ братією о томъ выдать.
зв- Оберъ-серкетаръ Аполлосъ Наумол

Секретарь Павел С'тражевъ 
Канцелярість С тепа// Марковскій

Октябра 13 д. 1774 году.
С подлинымъ сводилъ канцеляристі.

Данило Римаревъ
Помітка на арк. 102: «Пол. 11 числа ноября 1774 году».
Арк. 102. Копія.

№  133 1774 р., листопада 13. Межигір’я. -  Лист архімандрита
Києво-Межигірського монастиря Іларіона Кондратковського 
до намісника, межигірського ієромонаха Феодорита1 про 
неможливість існування монастиря без доходів з Січі. № 614

103 Копія
Преподобніишій отець намклшікь.

Какь мнстирь не йміть еще оть вась увідомленія, гді» вы нині 
находитесь, почему и уповает, что прєбиваниіе ваше можеть продолжится 
тамо даліе в разсужденій иинішней дорогы, то и разсудили отъправнть 
в С+,4 1 . Запорожскую уставника, честного иеромонаха отца Леонида. 
Толь по надобности его для совета зъ ктиторами о докончаній церквы 
болничноД коль боліє поважности монастирского интереса, которой 
непременно знагаю вашему ньіні надобень, а об оно л/ вы ис приложенной 
при семь копій указа усмотреть можете, хотя не предвидится с него 
болшего для монастиря сумнителства къ каковой-лыбо обиді, ибо 
совершенно можно положится на разсуждеиіє всякого, что монастирі, 
не можеть содержать себе без доходов из Січи получаемихъ. Но 
добърохотство къ обители ОТІЇ той особи, которой препорученно указом 
разсмотреніе зділать о том, подвергаеть сумнителству, почему и

103 ненадежно, чтобъ успілг какой произшелъ къ ползі нашей, // когда и 
зв- прежде сегт искал известной владика к себі тамошнего міста обраіценія. 

И такъ не остается болше другого средства намъ ко удержанію своидг 
доходовъ, какъ толко, соглася с зъ господином отцемъ архимандритом 
Владимиромъ, усугубить прозбу вашу от обителы гшдна кошевого зъ 
старшинамы о содержаній сей обители по-прежнему въ своемъ призріній, 
ибо преосвященний н є о ї м і н н о  будетъ требовать от Коша обявленія. на 
каком основаній бить отцу архимандриту Владимиру при запорожскил 
церква* началником. Да и м н іте  его не инакое будетъ Святійшему 
суноду, какъ толко чтобъ иеромонахи в С ічь били отправляєми оті»

'За док. № №  152-154.
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е го  съторони. А симъ трєбованІЕмь м о ж е т ь  Войску подать причину 
подозревать на мнстиръ Мыжигорский, какъ нам'Ъстникъ катєдральний 
отцу архимандриту Владимиру и говориль НЕСправєдливо, будто о т с е г о  
мнстиря чєлобиіна отьправлЕНиа в Синодъ о прєшпствованій отцу Владимиру 
бить архимандритоА/, ч е г о  и  во  ум'Ь н е  било, какь и вам известно.

А что с е й  указъ послЬдовалъ, т о  о н о е  такъ произошло. Какъ 
получень в насъ указъ о пройзвєдєній // архимандрите л/о 7ца Владимира 107 
и на оной указъ о полученій р Е П о р то в ан н о , то в том же р е п о р т Ь  
д о л о ж е н н о  на р азсм отрЕ Н ІЕ  толко Синода -  какъ монастирю в ъ п р Е д ь  
оставатся, повлику иєромонахи оть н е г о  находятся в ОЬчи, а оной у ж е  
о п р єд ііЛ Е Н ь  въ ведомство К и е в с к о й  єпархій, да и то по той причині, 
что произошолъ слухъ в с+,мъ, что владика намЪревалъ представить от 
сєбе об о т п р а в к и  в С ічь з с в о е й  с т о р о н и  И Е р о м о н ах о в ъ  и т е м ъ  м н с т и р ъ  
п р є д у п р Е Д И л ь  єго замисли. Но ТЕЛ/ НЕЩаСЛИВЪ, ЧТО ДОВЕЛОС СЕГО 
разсмотрєнія, съ к о е г о  репорта и копія къ знанию вашєму и к г  
разр'ЬшЕНІю сумкЬния -  чиего, при семь прилагается, -  какъ съ оного 
Войску и никакой обиди не заключается и для того сколко ревности 
и усердия къ обители, столко постарайтесь уверить, коль о невинности 
обитель пред Во/Лжомъ, столь о  лжи наместника кате драл но/ту , и 
темъ испросить у его велможности гспдна кошового и Войска 
благопризрф.нія и содержанія, навсегда обитель сію по-прежнему при 
себе, и о том представленія СвятЬйшєму суноду // прямо от Коша, 107 
какъ о  семъ и в прежніє записки упомянуто. Въ протчемъ, испрашивая та
на сіє Божиєй всємогуществешгЬйшой помощи, поручаю васъ въ его 
благоволєніє.

Вашего преподобія доброжєлатєлній слуга, 
архимандрить Иларионъ

2 С водиу /  каїщелярисг Дашіло Римаревъ 2
1774 году, ноя ф а1 13 д.
М.К.-М.
№ 614.
2 По л. дека б. А'1,
Арк. 103, 107. Копія.

№  134 1774 р., [не раніше грудня 1]. Межигір’я. -  Рапорт Києво-
Межигірського монастиря Синодові про неможливість 
існування монастиря без доходів з Січі

СтЬишєму правитєлствующєму суноду ставропигіалного 104 
Кіево-Мєжигорского мнстря оть архимандрита 
Иларіона зъ братиєю
Репоръ о полученій указа

Указъ єя импєраторскаго вєличєства самодержицы всєроссійскія изь 
СтЬишаго правитєлствующаго сунода, прошлого июля от 21 -го сєго

1Написано іншим почерком.
’ Виправлено з слона марта.
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1774 года под №1218 отпущенній, о всемилостивейшемъ п о в е л е н ій ,  
имяннымъ єя императорскаго величЕства данньш СтЬишЕму суноду 
с е г о  774 года, июня 21 дня за собственноручнымъ подписаниемъ, 
высочайшид/ указомъ сЬчевые запорожские церквей началника иЕромонаха 
Владимира Сочалского1 по всеподданнейшему прошению и удостойнству 
Низоваго Запорожского Войска постить во архимандрити, и о битій 
ему при запорожскидг церквае началникомъ на их воисковомъ содержаній 
в ведомстве Кіевской епархий, в ставропигіалномь Клево-Межигорскомъ 
мн<лрЄ мною з братиЕЮ с е г о  августа 18 числа получЕнъ, о полученій 
которого СтЄишему правитєлствуюіцєму суноду с покорносшю репортую, 
представляя при томъ в благоразсмотрение Стёишаго сунода сяЬдующое.

Мнстиръ ставропигуалний Кіево-МЕЖИгорскій, в силу имЄючихся 
жалованные грамоть данные о г  блажЕнныя памяты ВЕЛикаго гсдря 
императора Петра ВЕликаго 1698 года, мая 12 числа и оть стЬншаго 
патриархы московского Іоакима 1688 года, марта 5 об отправлєній

104 всЕгда в СЄчь / /  Запорожскую для служения и преподояния Войску 
зв. трЕбъ христіянские ИЕромонаховъ, ИЕроднаконовъ и монаховъ, и о 

продажи свЄчь восковые с мнстря КІЕВо-Межигорского, и по другимъ 
крепостямъ, о г  Войска Запорожскаго изъ 1672 года по ннЄ ползовался.

Ошравляя в оную СЄчь пачалника (какъ и ннЄишій иеромонае 
Владимиръ о т  мнстиря Кіево-Межигорского быль опредЄлень)2 и с 
нимъ иеромонаховъ, иеродиаконовъ, а для продажи свЄчь монаховъ 
надобное 'гасло перємЄнно, а сие дЄлаЕтся для того, что монашествующие 
в мнстирЄ ннкакова подЄлу къ содЕржанию се6е не получаютъ темъ, 
что мнстиръ кружки не имЄеть®, да и собирать оной нЄотхуду за не 
битиемъ никакихъ бгомолцовъ по отдаленности мнсгря отъ города, а 
кой и бывають временемъ -  и тЄ ничего не подають, но болше и сами 
пищею о г  мнстиря доволствуются, и темъ3, будучи в СЄчи, исправляют!, 
для се6е всіо нужноЕ. При томъ же и м и старю подають ДЕНгами по 
возможности, кромЄ жъ того мнстиръ й о г  началника получаЕть з 
тамошние доходовъ за свЄчи и другиЕ церковние ими отправления по 
заведенному учреждению ежегодно денгами, а сверхъ того солью, 
рыбою и протчимъ для мнстиря нужш>шъ и не того имЄеть генерално, 
коль содержание монашествующие и послушниковъ, толь исправляетъ 
церковние все надобности, равно и подчинку разного строения и въновь 
оное делаеть; покупаЕМ же хлебъ и протчоЕ до малешей вещи.

А ннЄ, какъ с того указа явствуетъ, определенно о т  СтЄишаго 
106 правитЕлствующого суиода / /  быть оному началнику, ИЕромонаху 

Владимиру, за произвождениемъ е г о  в о  архимандрита, в ведомъстве 
Клевъской єпархій. Следственно оной началникъ о т  мнстиря Кієво- 
Межигорского состоять ужє будєть независимимъ, а с тЄмь мнстиръ 
сеи и подлежащие доходовъ, кой до сего онъ досгавлялъ, будеть 
лишень, чрезь что мнстиръ Кіево-Мєжигорскій пршггить можеть в 
кранное ИЕСОСТОЯШІЕ, поелику оиъ для содержаиія себе другихъ

'Сокольського
1 Дужки авт. 
-’тамъ
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достаточнил- доходовъ з деревень свои* не имієть по весма малому 
числу подданически* дворовъ, въ коил щитается хать по ревизіи всіхь 
толко 470, да и с4 ныл никакова збору денгами не бываеть, кромі 
служить мнстрю поддание едною работою в нєдєлі два дн і и то на 
мнстирски* харча*, коль по прежнему обычаю, толь боліле по крайней 
своей скудности, и по неимению землі для хлібопашества по положению 
мнстря и поданны* при ріки Дніпра в окружности бору или пупщ. И 
для того о вышеписанномъ Стіишаго правителствующого сунода 
покорніише прошу разсмотрения и въ резолюцию указа.

В иодлінном тако: Вашего святіишєства нижаиший 
послушникъ, архимандрить Иларион зъ братією

5 Сводил канцелярист Данило Римаревъ5
1774 года, декабря 1 д. получено.
Арк. 104, 106. Копія.

№  135 1774 р., листопада 12. -  Указ Київської консисторії
начальнику січових церков архімандриту Володимиру 
Сокальському про термінове надіслання рапорта щодо 
кількості церков на Запорожжі. № 2904

Указъ ея импєраторскаго величества самодержицы всєросійскія 105 
изъ духовной Кієвской консисторіи, січєвьіхь запорожскихъ 
церквей началнику, архимандриту Владимиру

По опрєділєнію сунодалнаго члена прєосвящєннаго Гавріила, митрополита 
кієвскаго и галицкаго, сєго 774 года, сентября 10 д. трєбовано о т васъ 
извістія, кои имянно церкви (прежде производства вась во архимандрита)1 
были въ відомстві вашемъ, и въ тЬхъ церквахъ кто исправлялъ и 
исправляеть свящєннослужєніє и прочіе требы и кому? И много ли въ 
відомстві вашем находится оныл- священнослужителей, и откуды они 
опреділеньї, да и пєрємішшє ль они или иєпєрємініш? Такъ же, 
кромі тЬхъ церквей, кои у васъ какъ прежде были, такъ и ньіні 
остались, и кромі церквей же, до єпархій Кієвской изъдавна 
принадлежащие, иміются ль еще какіе церкви или мнсгри въ да чал 
запорожских или не иміются? И ежели иміются, то оныхъ сколько 
жъ именно и въ чьемъ они відомстві состоять, п свящєннослужєніє 
кто в ныхъ совершает? Токмо такова извістія о т  васъ и поньїні въ 
духовную консисторію не прислано.

А какъ указомъ єя импєраторскаго величества изъ С'вятійшаго 
правителствующаго сунода сего 774 года, іюня 26 д., къ его 
преосвященству состоявшимся, между прочаго повелімо // быть вамъ 105 
въ відомстві Кієвской апархіи [!], почему за иьінішньїй 774 годъ, зв- 
которой уж е оканчивается, какъ о прочихъ церквахъ и 
священнослужителя*, в Кієвской єпархій состоящих, такъ и о церквах

4 Дописано іншим чорнилом.
5 Написано ініинм почерком.
1 Дужки авт.
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же сЄ ч о в ь іх  запорожскихъ тЬхъ, при которых вы находитесь началникомъ 
и о ихъ священно и церковнослужителяхъ надлежить сочинять и въ 
Святійшій правителетвующій СУНОДЪ о т его преосвященства посылать 
указные ведомости. Но о тЬхъ с-Ьчовыхъ запорожских церквах, при 
которых вы находитесь началникомъ, и о ихъ священно и 
церковнослужителяхъ, в духовной консисгоріи никакова етЪтъ должнаго 
и з в Є с т ія , того ради по указу ея императоркаго величества въ духовной 
консисторіи между прочаго определено и его преосвященством!, 
потверждено о немедленной присылке въ вышепрописанныхъ 
обстоятелствахъ въ духовную консисторію репорта, послат къ вамъ 
указъ -  и посылается. И сЄ ч є в ь іх  запорожскихъ церквей началнику, 
архимандриту Владимиру учинить о тол/ по сему ея императорскаго 
величества указу.

Кієво-подольскій притиско-миколскій 
протоіерєй Якод Біелявскій 

У доклада дЄл ь  канцеляристъ Михайло БЄлякь 
Подканцелярисг Яко л Христіановичь

1774 года, ноября 12 дня.
Помітки: вих. «№ 2904»; «Полученъ декабря 17 дня».
Арк. 105. Оригінал.

№  136 [1774 р., грудня 17]‘. -  Лист ієромонаха Аркадія до
намісника Києво-Межигірського монастиря, ієромонаха 
Феодорита2 про одержання указу Київської консисторії 
начальникові січових церков Володимиру Сокальському 
щодо стану церковних справ на Запорожжі

108 Господинь о ї ц ь  намЄстньікь, милостивой О 7Ц Ь мой.
Сей день получили мы промєморію з духовной консистірій Кіевской. 
Оною требуется увЄдомлєнія: какіе именно сЄчєвіє церквы гепдну оліу 
архимандриту Владимиру, онъ3 въ ведомстве сего монастиря ігаходилься, 
поручени били в подначалство и в смотрєніе, и сколко пры онид 
церквах священнослужителей нинЄ находятся и кто они имянно, и 
какъ давно определены? О семь ваше преподобіє я за долгь принялъ 
увЄдомиг за новость. Мы еще нЄчєго на то не о 7вЄтствовали. В 
протчемъ нижайше кланяю сь4, желаю здравія и во всемъ 
благопоспЄшєства.

Вашего преподобія покорнЄйшій слуга 
иеромонах Аркадій

Арк. 108. Чернетка.

1Датовано за док. № 135.
г Адресат встановлено за док. № №  152-154..
1Виправлено з  слова сиА.
4 Дописано на полі.
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№  137 1774 р. листопада 19. -  Указ Київської консисторії
начальникові запорозьких січових церков архімандриту 
Володимиру Сокальському про термінове надіслання рапорта 
про стан церковних справ на Запорожжі. № 2962

Указъ єя импєраторскаго вєличєства самодержицы пб
всєроссійскія, изъ духовно/? Кієвской консисторіи січєвьіхь 
запорожскихъ церквей началнику архимандриту Владимиру

Въ указі єя импєраторскаго вєличєства, изъ Святійшаго прави- 
тєлствующего сунода къ сунодалному члєну прєосщєнному Гавріилу, 
митрополіту кієвскому и галицкому сего 774 года, ноября 6 д. 
присланномъ, изображено. Что-дє С'вятійшєму правитєлствующєму 
суноду ставропигіалнаго Кієво-Мєжигорскаго монастыря архимандритъ 
Иларіонь сь братією репортомъ представлялъ о данныхъ тому 
монастырю въ 1698 году о г  государя императора Петра Великаго и 
въ 16881 году жъ от патріарха московскаго Іоакима жалованныхъ 
грамотахъ и другихъ кріпостял, по которымъ тотъ монастырь, ползуясь 
продажею свічь въ С ічи Запорожской и содєржаніємь во оной для 
служєнія и прєподаванія требъ Войску Запорожскому ієромонахов, 
ієродіаконовь и монаховъ, получалъ по завєдінному учрєждєнію 
ежегодно денги и прочее нужное и изъ того иміль содєржаніє 
монашествующихъ и послушниковъ и исправлєніє всіхь церковныхъ 
надобностей, такъ же починку и разное вновъ строєніє. И что оной 
монастырь за небьітіємь никакихъ по отдаленности о г  города 
богомолцовъ, не имія кружки и другихъ достаточныхъ доходовъ съ 
деревень своихъ, по малому числу подданическихъ дворовъ, въ коихъ 
щитаєтся по ревизій всіхь только чєтиріста семдесять хать, да и ст. 
нихъ-де дєнєжнаго збору, кромі работы не бываетъ, можєть ньіні за 
произвєдєнієл/ васъ во архимандрита въ крайнєє притги нєсостояніє, 
потому что вы по указу Святійшаго сунода, состоя теперь въ відомстві 
Кієвской єпархій, будете уже от того монастыря незавнсымымъ, а 
тЬмъ и подлежащихъ доходовъ въ монастырь собирать и присылать 
откажетеся или и вовсе обратите на себя оныя. И просилъ онъ, 
архимандритъ, дабы вы не могли монастыря Кієво-Мєжигорскаго 
отдалить какъ от надлежащихъ єму прежде бывшнхъ доходов въ 
Січи Запорожской началникомъ съ ієромонахами, тамо находящимися, 
для сего монастыря собираемыхъ, такъ й о г  высылки2 от того жъ 
монастыря по прежнему нєпрємінно туда для свящєннослужєиія и 
прєподанія требъ христіанскихь Войску ієромонаховь // и ієродіаконовь 116 
и для продажи свічь монаховъ, въ силу имеющихся въ томъ монастирі зв- 
высочайшей и патріаршей грамматъ и другихъ кріпостєй, разсмотрєнія 
и въ резолюцію указа.

И по указу єя импєраторскаго величества Святійшій прави- 
тєлствующій с у н о д ъ  приказали. Какъ Святійшєму суноду не извістно

'Док. №  45
1Першу літеру ы правлено з  и.
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можетъ ли Кієво-Мєжигорской монастырь въ содєржаніи своемъ безъ 
доходовъ Войска Запорожского доволствоваться, то о тол/ такъ же и 
на какомъ основаній вамъ въ СЄчи при церквахъ началникомъ быть, 
разсмотрєніє учинить его преосщенству и по собраніи всЪхъ обстоятелствъ 
представить Огкйшему суноду со мнЪшемъ.

А понеже имяннымъ высочайшимъ ея императорскаго величества, 
за собственноручным!^ подписаніемь данньшъ Святейшему суноду сего 
774 года, июня 21 д., указомъ между прочаго повелЬно вамъ, архимандриту 
быть при запорожскихъ церквахъ началникомъ на ихъ войсковомъ 
содєржаніи.

Но какое о т Войска Запорожскаго определено вамъ, архимандриту, 
содержаніє, да и монашествующіє, подь началомъ вашимъ находящіеся, 
чемъ содержатся, и сколько ихъ ньінЄ имЄєтся, и  быть должно -  
не известно. Ибо хотя огвасъ  архимандрита сего года, сентяфя 10 
д.3 по опрєдЄлєнію его преосщенства Духовною консисторією и 
требовано и з в Є с т ія  какъ о сЄ чє вьіл г  церквах, такъ и о ихъ 
священнослужителяхъ, токмо такова извЄстія о т васъ архимандрита 
не прислано, почему сего ноября 12 д.4 о немедленной присылки 
онаго извЄстія и указомъ, изъ Духовной же консисторіи къ вамъ 
посланнымъ, потверждено.

Того ради по указу ея императорскаго величества его преосщенствомъ, 
между прочаго, определено. Ко исполнєнію вышепрописаннаго ея 
императорскаго величества указа изъ духовной Кієвской консисторіи 
послать къ вамъ, архимандриту, и вторичной указъ, -  и посылается, 
которымъ велЬть, чтоб вы, архимандритъ, по посланному къ вамъ сего 
ноября 12 д. указу4 въ самой скорости учинили исполненіе, а при томъ 
бы показали и о томъ, ожуды прежде, какъ вы жъ, будучи началникомъ. 
такъ и монашествующіє, въ вЄ до м ствЄ вашемъ находящіеся, получали 
своє содержаніє, и какоє имянно? Да и ныне какъ вы, архимандритъ. 
такъ и монашествующіє, въ вЄдомствЄ вашемъ находящіеся, какое жъ

118 и ожуды получаютъ // содержаніє, и чемъ, и ожуды и впредь содержаться 
будуть? И сечевыхъ запорожскихъ цєрквєй началнику, архимандриту 
Владимиру учинить о томъ по сему ея императорскаго вєличєства 
указу.

Архимандритъ Гробжинскій [?] 
У доклада дЄль канцеляристъ Михайло Будникъ 

Подкадцеляристъ С'тєпая ЯкуболскіА
1774 года, ноября 19 д.
Помітки: на аркуші 116: вих. № «2962»; «Получень генваря 8 дня 1775 
года5».
Арк. 116, 118. Оригінал.

'Док. №  124.
•Док. №  135.
5Літеру г правлено з д.
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№  138 1774 р., листопада 20. -  Лист київського митрополита
Гавриїла до Коша з запитом про кількість церков 
і священнослужителів і про можливість їхнього 
утримання на Запорожжі

Высокородный господинь Пєтрь Івановичь съ войсковою н і  
старшиною и товариствомъ!1 Намъ во ХристЬ любєзнЬйшіе 
сыны и благодетели!1

V.
У казомъ ся импєраторскаго вєличєсіва изъ СвятЬишаго правителствующаго 
сунода сєго 774 года, октября от 13 д.2, по репорту кіево-мєжигорскаго 
архимандрита Іларіона съ братією ко мнЄ состоявшимся, повєлЄно мнЄ 
учинить разсмотрєніє: можєть ли Кієво-Мєжигорской мнстырь въ 
содєржаніи своємь безъ доходовъ Войска Запорожскаго доволствоваться, 
и на какомъ основаній архимандриту Владимиру С'окалскому въ Січи 
при церквахъ быть началникомъ? Котораго указа и точная при семъ 
сообщается копія. А понєжє имяннымъ высочайшимъ єя импєраторскаго 
вєличєства за собственноручным!» подписашемъ даннымъ СвятЬишаму 
суноду сего 774 года, іюня 21 д. у казомъ, между прочаго, повєлЄно жъ 
ему, архимандриту Владимиру, быть при запорожскихъ церквахъ 
началникомъ на войсковомъ содєржаніи, но какое о г  Войска Запорожскаго 
опреділеио ему, архимандриту, содєржаніє, да и монашєствующіє, подъ 
началомъ его, архимандрита, находящієся, чемъ содержатся, и сколько 
ихъ ньінЄ имієтся и быть должно -  неизвестно.

Для того ко исполнєнію вышепомянутаго єя импєраторскаго 
величества изъ СвятЬишаго правителствующаго сунода указа, какъ 
въ Кієво-Мєжигорской мнстырь трєбованіє и къ архимандриту 
Владимиру указъ, въ касающихся по сему делу обстоятелствахъ, 
посланы, такъ и ваше вьісокородіє съ войсковою старшиною и 
товариствомъ прошу не оставить меня уведомить. При которыхъ 
запорожскихъ церквахъ онъ, архимандритъ Сокалскій3, находится и 
впредъ имЄєть находиться4 началником при тЬхъ церквахъ, коликому 
числу ієромонаховь, ієродіаконовь и монаховъ быть потребно?5 И 
онымъ ієромонахам, ієродіаконамь и монахамъ изъ Кієво-Мєжигорскаго 
ль мнстыря или изъ другихъ мисгырей єпархій Кієвской, которой въ 
ведомстве и онъ архимандритъ по указу изъ СвятЄишаго 
правителствующаго сунода состоить, для соблюдєнія надлежащего 
6 порядка между'6 началникомъ и подъначалными, при всякнхъ случаяхъ 
и обстоятелствахъ, по деламъ указнымъ, духовтгымъ и партикулярным!, 
быть посылаемымъ, и ему, архимандриту, какое содєржаніє о г  Войска 
Запорожскаго определено или определится? Да и монашєствующіє 
въ ведомстве его, архимандрита, находящієся // ожуды своє содєржаніє 111 
ж получать будуть, и какое жъ? Въ прочемъ Божіє і наше •"».

'Знаки оклику авт.
! Див. док. №  139.
3 Виправлена перша літера С на велику.
4 Дописано ь іншим чорнилом.
5 Вписано знак питання іншим чорнилом.
"Впис апно іншим чорнилом замість витертого слова.
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архіереопастьірское благословєніє вашему высоко родію, войсковой 
старшині и всему товариству препосылая, остаюсь навсегда.

Вашего вьісокородія войсковой старшины и товариства 
нашихъ въ ХрсгЬ любезнійшил сыновъ 

и благодетелей доброжелателніишій богомолещ», 
смиреный Гаврішгь, митрополіть кіевскій

Ноября 20 д. 1774 года.
Юевъ.
Помітка: «П. генвара 11 д. 1775 году».
Арк. 111. Оригінал.

№  139 1774 р., жовтня 13. [Санкт-Петербург]. -  Указ Синоду
київському митрополитові Гавриїлу про визначення 
можливостей Києво-Межигірського монастиря існувати 
без доходів з Січі. № 2097

112 Копія
Указъ ея императорскаго величества самодержицы 
всеросійскія изъ Святійшаго правителствующаго синода 
синодальному члену, преосвященному Гавріилу, митрополиту 
кіевскому и галицкому

Святійшему правителствующему синоду ставропигіалнаго Кіево- 
Межигорскаго монастьфя архимандригь Іларіонь сь братією репортов/ 
представлялъ о данныхъ тому монастырю въ 1698 году о г  гсдря 
императора Петра Велцкаго и въ 1688 году жъ о г  патріарха московскаго 
Іоакима жалованныхъ граммоталг и другихъ кріпостяхь, по которымъ 
тоть монастирь, ползуясь продажею свічь въ Січи Запорожской и 
содержашемъ въ оной для служенія и преподаванія1 требъ Войску 
Запорожскому іеромонаховь, іеродіаконовь и монаховъ, получалъ по 
заведішюму учрежденію ежегодно денги и прочее нужное и изъ того 
иміль содержаніе монашествующихъ и послушников и исправленіе 
всіхь церковныхъ надобностей, такъ же починку и разное вновь строеніе; 
и что оной монастырь за небьтемъ никакие по отдаліности о г города 
богомолцовъ, не пмія кружки и другихъ достаточны* доходовъ съ 
деревень своихъ, по малому числу подданическихъ дворовъ, въ коихъ 
щитается по ревизіи всіхь только четыреста семдесять хать, да исъ 
ныхъ денежнаго збору, кромі работы, не бываеть, можеть ньіні, за 
произвіденіемь бывшаго въ С іч і изъ онаго монастыря началника 
Владимира С'окалскаго во архимандрита, въ крайніе притти несостояніе, 
потому что оной Сокалской по указу СвятЬишаго синода, состая 
теперь въ відомстві Кіевской єпархій, будеть уже о т того монастыря 
незавысимымъ, а тім ь и подлЬжащихъ доходовъ въ монастырь собирать

112 и присылать откажется или вовся обратить // на себя оныя. И просилъ 
зв- онъ, архимандрить, дабы тоть Владимиръ Сокалской не могъ мнстря 

Кіево-Межигорскаго отдаліггь, какъ огнадлЬжащихъ ему прежде бывшил

1Склад ва вписано іншим чорнилом.
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доходовъ въ Січи Запорожской началникомъ съ иеромонахами, тамо 
находящимися, для сего монастыря собираемыхъ, такъ й о г  высылки
о т сего жъ мнстря по-прежнему непременно туда для сщеннослуженія 
и преподаянія требъ христіанскихь Войску ієромонахові», іеродіаконовь 
и для продажи свЄ ч ь  монаховъ, в силу имеющихся въ семь мнстрЬ 
высочайшей и патріаршей грамоть и другихъ крепостей разсмотренія и 
въ резолюцію указа.

И по указу ея императорскаго величества, С вятійш ій  
правителствующій синодъ приказали. Какъ СтЬйшему синоду не известно, 
можетъ ли Кіево-Межигорской мистрь въ содержаніи своемъ безъ 
доходовъ Войска Запорожскаго доволствоватся, то о томъ такъ же и 
на какомъ основаній помянутому архимандриту Сокальскаму въ СЄчи 
при церквах началникомъ быть -  разсмотреніе учинить вашему 
преосщенству и, по собрапіи всіхь обстоятелствъ, представить СтЬйшему 
сшюду со мн+.шемъ. И синодалному члену, преосвященному Гавріилу, 
міпрополиту кіевскому и галицкому, учинить о томъ по сему ея 
императорскаго величества указу. А для ведома о томъ же къ кіево- 
межигорскому архимандриту указъ изъ СвятЬйшаго синода послань.

На подлинномъ тако: 
оберъ-серкетаръ Аполлосъ Наумовъ 

Секретарь Павель Стражевъ 
Канцелярист Степанъ Маркодскіи

Октября 13 дня 1774 года.
Скріпа на арк. 112 і зв.: «Съ подлиннымъ указомъ // свид1>телствовалъ 
Кіевской духовной консисторіи канцеляристъ Михайла Б-Ьлякъ».
Помітка: вих.«№2097»; «Полученъ 1774 года, ноября 6 д.»
Арк. 112. Копія.

№  140 1775 р., сигая 13. -  Лист Коша до київського митрополита
Гавриїла про порядок утримання духівництва на 
Запорожжі. № 138

Ясне въ Богу высокопреосвященнЬйшый куръ Гаврійль і із 
Кременецкій, Святейшего правителствующего сунода членъ, 
архиепскпъ, митрополить киевскій, галицкій і Малия Россіи, 
м ь іл о с т и в Єй ш ь ій  сотець и архипастирю наш.

Писаніе вашего ясне въ Богу высокопреосвященства, ноябра гать 20 
пущеннсое1, получили мы сего году, генваря 11-го съ копиею указа 
СвятЬйшегю правителствующего синода, по поводу коего соизволітє 
требовать увЄдомленія. Всечестный господынъ архимаидрить отць 
Владимиръ Сокалской находиться и находитиметься пры какихъ 
запорожскихъ церквахъ и сколкго до соныхъ потребно иеромонаховъ, 
иеродіяконовь и монаховъ, и быть имъ прысилаемимъ съ Кієво- 
Межигорского ль монастиря или другого коегсо, и какое определенно

‘Долг. №  138.
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или юпреділиться оть Войска ему архимандриту содержаніє, а то же 
какою будеть и монашествующимъ?

На что) и на представленный намъ оть означенного) господина 
началника архимандрита Владимира полученный нымъ съ Киевъской 
консисторій указъ вашему ясне въ Богу высокопреосвященству возвіщаемь 
пгачтеннЬйше сымъ писагаемъ. Всечестный оугецъ архимандрить Сокалскій, 
при которыхъ церквахъ находиться и находитиметься началникомъ, го 
томъ по запросу консысторскому ноябра отгъ 9-го изшедшого) года 
вашему ясне въ Богу высокопреосвященству гать насъ писаннга2.

113 Содержание жъ ему, такъ же перомонахамъ и протчиймъ // причетныкамъ- 
зв- единственно) только) оть доброхотовъ Войска Запорожского, чемъ прежде 

и теперь питаться иміюг. А иного содержанія какъ началныку 
архимандриту, такъ и протчіему духовенству в насъ не пміеться, ибо) 
здесь никакихъ доходовъ, ни прьібілей таковихъ, съ которыхъ бы оное 
духовенство) содержать, кромі о)ть доброхотовъ, н іть. И надіемсь, 
что сони препитаніемь и нужнымъ ко годіянію, и о)тъ подаянія могутъ 
быть доволни. Иеромонахи, иеродіякони и монахи ньіні при церъквахъ 
въ Січи и въ 1гЬкоторыхъ м'Ьстахъ находяться на прежнемъ основаній, 
по взнесенной съ монастиря Киево-Межигорского) о т .  тамошнего) 
началства и братій къ Войску Запорожскому Низовому прозбы, гать 
соизволенія Войска до ласки войсковой. И въпредъ 0)ть означенного) 
Кіево-Межигорского монастиря или другого) какого), еромонахи, 
иеродіяконьї и монахи пребывать будуть, то завысать3 иміеть ють 
волі Войска Запорожского). Положенія жъ, коликому числу быть 
иеромонахамъ, иеродіяконамь и монахамъ, изобразытъ признається 
невозможным, потому что за частимы сотькомендированіями ихъ оугьсель 
пры командахъ, всегда и временно наряжающихъся, въ нікоторое 
время неизлише, а въ другое умалителносг бываетъ. Итакъ, естлн 
едному числу быть, то) не бел остановки въ преподаяній требъ частга 
слідовать може т, какъ же юны требовались во время надобное и 
распреділялис по разсмотренію Войска, и нині тому послідовать 
надобню. И, препоручивъ себе въ богоугодные вашего ясне въ Богу 
высокопреосвященства молитви, иміемь пребыть.

Вашего ясне въ Богу высокопреосвященства 
милостивійшего отца архипастиря 

нашего нижайшие слуги а.к.П.КалнышевскиД 
войсковая стар, и товариство

1775 году, генвара 13 д.
Б.м. 3. Копгь. № 138.
Арк. ИЗ. Відпуск.

! У  справі відповіді немає. 
Ззавысыть
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№  141 1775 p., [не раніше січня ІЗ]1. -  Рапорт начальника
запорозьких січових церков Володимира Сокальського 
Київській консисторії про становище духівництва і загальний 
стан церковних справ на Запорожжі

Въ духовную Киевскую консисторию 115
Репорть

Указъ2 єя императорскаго величества самодержицы всероссійския, 774 
года, ноября 12 подъ №29043 состоявшейся, въ духовной Киевской 
Кіевской [!] консисторій полученъ мною того года, декабря 17. И какъ 
в томъ указі изображенное4 согласнымъ есть вьіраженію въ запросі, 
еже5 в духовной Киевской консисторій6 ко мігЬ, 7то я 7 самъ собою без 
відома и волі Войска 'Запорожского чего7 учиныгить [!]* не в силахъ. 
Будучи обществу Войска Запорожского Низового оное прыкладалъ, 
отъ коего9 къ ясне въ Богу высокопреосвященству синодалному члену, 
господину Гаврійлу, митрополіту киевскому и галицкому10, «по11 писанно 
уже, то о семъ и репортую духовной Киевской консисторій.

Січевихь запорожских церквей началникъ, 
архимандрить Владимиръ

1775 г., генваря д.
Арк. 115. Чернетка.

№  142 1775 р., січня 16. -  Рапорт начальника січових церков
Володимира Сокальського Київській консисторії про 
прийняття рішення Кошем і відправлення відповіді на 
лист консисторії від 19 листопада 1774 р.

Въ духовную Киевскую консисторию 117
Репорть

Указъ ея императорскаго величества саможержицы всероссійскія, 774 
года, ноября 19 подъ № 29621 въ духовной Киевской консисторій 
состоявшейся, полученъ мною сего генваря 8. И какъ о изображенномъ 
по тому указу не могъ я собою без відома и волі Войска .Запорожского 
ничего зділать, то и представылъ тотъ указъ обществу сего Войска, 
оть коего на оной къ его ясне въ Богу высокопреосвященству синодалному

1Датовано за док. №135.
! Далі над рядком закреслено вашего.
}Док. №135.
*Далі закреслено есть скра.
5Далі закреслено ко MHfc.

*Далі закреслено то і оное по прибьггій.
''Написано над рядком.
%Далі закреслено чего.
’Написано над рядком замість закресленого оного.
10Далі закреслено и Малія Россій, что уже писанно то.
11Дописано на полі.
'Док. №137.
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члену господину Гаврійлу, митрополіту киевскому и галицкому, писанно. 
Я же2 о семъ в духовную Киевскую консисторию репортую, не находя3 
чего уже писать надто.

СЪчевих запорожских церквей началникъ, 
архимандритъ Владимиръ

1775 г., генваря д. 16.
Арк. 117. Відпуск.

№  143 1775 р., січня 26. -  Ухвала Військової Ради від 3 січня
про виділення на утримання начальника січових церков 
Володимира Сокальського певної суми грошей з військового 
скарбу. № 301

114 1775 году, генваря 3 д  В обгцомъ Войсковомъ собраній приговорено1. 
Всечестному о 7цу2 еічевихь церкъвей началнику, архимандриту Владимеру 
Сокалскому для содержания его із войсковой сумми давать в год по 
300 ру., которие получат каждой трети по 100 ру. И какъ онъ во 
архимандрита посвященъ минувшого 1774 году3, сентября мсця 7д. то 
потому и в разсужденій проезда его и іс Киева, произвестъ ему за 
означенную сентябрскую треть 100 ру. И впред, какъ вышеписано, по 
третям производит із сумми войсковой, содержуемой в гспдна судьй 
войскового, что ко исполненію нині і на будущіє времена подписомъ і 
печатто войсковою утверждено. І положень сей прыговор в ВоАково//
з. крий к дЪламъ.
1775 году, ген. 26 д
Помітка: вих. «№ 301».
Арк. 114. Відпуск.

№  144 1775 р., березня 4. -  Лист начальника січових церков
Володимира Сокальського до намісника Києво- 
Межигірського монастиря ієромонаха Феодорита про 
неможливість надіслати гроші для купівлі солі без 
дозволу Коша.

119 ПреподобігЬйшьій господинь нам^стникь мона стіря
Кіево-Межигорского.

По горячему благоусердію моєму кь обьітелі нашей, желателенъ бы 
быль я 1 усердно послать требуемое число денегь на покупку соли для 
надобности по монастирю. Естли бы слЬдовало сіє оть воли моея, но 
какъ теперь не могу я2 учинытъ самъ собою ны того чего требуется,

2 Далі закреслено о семъ репортую въ о семъ.
'Над рядком закреслено уже.
1 Далі закреслено С’Ьчє.
2 Дописано над рядком.
3Далі закреслено в. 
хДалі закреслено все.
2 Написано над рядком.
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ны прьімірного тому 2чего-либо 2 безъ докладу, а потому и безъ 
резолюцій его вельможности г.атамана кошеваго зъ старшиною и 
товариствомъ, то и представляла1 его вельможности, присовокупивши 
и просьбу мою, о дозволеній послать сколко бъ4 повеліли5. Итакъ, 
получивши повеліние6, чтобъ7 поудержатся доколь наспееть время, 
согласное съ возможности, о семъ ваше пр.2 извещаю. И поздравивши 
нинкпнею Четиредесятнею8, желаю, чтобъ оную душеспасително кончили 
и в радости поклонились тридневному Востанию Христа Бога. Пребывая
1775 г., марта 4 д.
Арк. 119. Відпуск.

№  145 1775 р., березня 18. Межигір’я. -  Лист архімандрита Києво-
Межигірського монастиря Іларіона Кондратковського до 
начальника запорозьких церков Володимира Сокальського 
з святковими поздоровленнями і про надіслання 
в дарунок книг. № 112

Вьісокопреподобніишій гшднь о7ць архимандрить, 125
любезный о Христі брать и пріятель.

Следующимъ праздникомъ Востанія Христова о т мертвил1, которимъ и 
намъ всЄмь даровалъ жизнь вічную, ваше вьісокопрєподобіє поздравляю 
зъ желатемъ, чтобъ оной и по немъ прєдтєкущіе многіє продолжали 
вы в здравій совершенномъ благополучнійше. Сему жъ празднику 
приличествующихъ книжицъ каноновъ воскресенскихъ три болшихъ на 
всю седмицю, а 10 меншість для соборного пінія посылая, рекомендую 
принять в знакъ моего къ вамъ усєрдія. Пребываю в протчемъ съ 
моимъ добброжелателстьвомъ и почтетемъ.

Вашего высокопреподобия любезнаго о Хрисгі 
брата и пріятеля всего дображелателній 

с молитвенимъ и слуа2 ставропигиалного 
Кієво-Межигорского мнсгря 

архимандрить Іларионь
Ч.3 18 марта мсця 1775 года.
№ 112.
Мнстырь Кієво-Мєжигорскій.
Помітка: «Пол. 1775 г., апр. 2».

3Дялі закреслено и.
АДалі закреслено изволили позволили послать.
'Далі закреслено итакъ изъволенно обождать время.
6Далі закреслено об.
''Далі закреслено не посилать.
%В цьому році дн і припали на 25 лютого - ЗО квітня.
1У  цьому році Великдень припав на 12 квітня.
2слуга
-’числа

199



№  146 1775 p., березня 18. Межигір’я. -  Лист Києво-Межигірського
монастиря до Коша з проханням і надалі утримувати 
монастир коштом Війська Запорозького. № 107

122 Велможный и вьісокопочтєннійшій гшднь славного
Низового Войска 'Запорожского кошєвій атамань съ 
войсковою старшиною и товариствомъ, милостиво 
надєждніишій блгодітєль и добродію нашъ.

Благосклонность и усєрдіє вєлможности вашей и Войска Запорожского 
къ обителі Кієво-Мєжигорской, какъ и неоставленіє ее во всемъ изъ 
древныхъ л іть , понні проистікающіе, столь чувствителными для насъ, 
сколь и не забвенными къ вічному прославленію Войска, которимъ, 
поставляя мы непосредственно всякую благодарность, испрашиваемъ 
непрестанно всіобществомь усердніише у высочаишого существа и 
создателя всіхь Бга, чтобъ оной воздалъ вєлможности вашей и Войску 
Запорожскому, коль въ ннішной жизни желаемими, толь по 
долголітномь здравій и въ будущой вічними благими.

Велможный гшднь, хотя мы уже не сумніваємся о благосклонности 
вашей и усєрдій къ намъ и напредъ надіясь и болія еще оніе приобрістп 
въ подтвержденіе призианіл нашей благодарности, но с причини гшдна 
оща архимандрита Владимира опрєділенія в відініе Кіевской єпархій 
такъ обезпокоиваюгнасъ насилаєміє о г  Духовной консисторій требованія
о увідомленій о церквахъ січєвихь, сщенно и церковнослужителях^ и
о присилки відомостей, и кішгь о приходахъ и расходахъ, что мы не 
можємь собрать мислей, къ каковому сіє слідуєть концу, опасаясь при 
томъ, коль не подвергнуть себе таковымъ на то противным отвітомі.
о г 1 команды2 своей штрафу, толь с другой сторогат и вашей вєлможности 
оскорблєнію. Наконецъ, ободривъ себе вєликодушіємь, презирая всі 
сумнитєлства наносящіє, приступаемъ съ нижайшимъ упокорєніємь къ 
вєлможности вашей, какъ всі происходящіє выпппеявленные требованія 
не могуть быть рішими безъ соизволєнія вєлможности вашей и Войска, 
то ми в разрішєніє нашего сумнінія иолагаемъ все наше упованіє на //

122 вєлможность вашу. А затЬмъ, о чемъ иміль прозбу персонално у 
зв. вєлможности вашей гшднь намістникь, всєчєстной старець, ієромонахь

0 7Щ> беодорить, о томъ и мы особливо чрезъ сіє съ нимъ же 
всепокорніишє просимъ, какъ обитель стую по-прежнему безъ О 7МІНИ 
содержать при своихъ благосклонностяхъ и нроставлєніяхь къ 
благосостоянію ея, какъ она не имієть ніоткуду посторонныхъ подаяній, 
кромі от Войска Запорожского, такъ и высилку въ ОЬчъ изъ братій 
нашей для сщеннослужєнія ієромонахові) и ієродіякоиові. оставить на 
прежнемъ основаній перемінно по усмотрєнію времени, чтобъ всі не 
лишались частію нужного содєржаніл для себе, по неимінію здесь 
н1;какихъ поділовь. А при томъ, собьіраєміє на монастырь сей доходи, 
оставляя какъ нні оїцу Петру, такъ и по немъ будущимъ подначалимъ 
въ такое управлєніє, которое иміли прежде началники, а сіє уже

1Вписано іншим чорнилом.
1Літеру ы вписано іншим чорнилом.
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гаідну о 7цу архимандриту Владимиру н е  с в о й с тв ен н о , с ъ  которихъ 
доходовъ в ннЬшную весну заготовить солЬ, рыбы и протчого и напредъ 
сл'Ьдуюіціе времена дозволить. ПослЬдователно и Самарскій монастырь 
в такое распоряженіе и ведомство с е го  монастыря оставить, в какомъ 
до сего оной съ его доходами и заводами состоялъ, съ переменою 
началниковъ о тсель. А перем-Ьна какъ началниковъ туда, такъ 
сщенослужителей въ С"Ьчь и въ Самаръ слЬдоватиметь по усмотренію 
времени и згодности людей, а при том изъ ведома велможности вашей. 
Естли жъ мы по неосмотрителности каковой предь вашею вєлможностію 
и Войском въ чемъ погрешили ко оскорбленію вашему, то всепокорнейше 
просимъ в томъ вынностъ нашу простить и предать забвенію.

А въпредъ долгъ и м Є є м ь  старатся соответствовать вашей 
велможности и Войску со всякого благопристоиностію, испрашивая на 
сіє писменного насъ увЄдомленія, пребудемъ навсегда н е п р е м е н н ы м и , 
каковими и состоимъ с нашил/ вьісокопочитанІЕМь,

ВашЕй в е л м о ж н о с т и  милостиво надеждиЬишего блгод-Ьтеля 
и добродія ншего всепокориЬишіе слуги 

и усерднейшие богомолци 
Іеромонахь Самуилъ, зкклисіархь 

Іеромонахь Кондрать, казначей 
Іеромонахь Пантелеймонъ, экономь 

Уставникъ іеромонахь Леамшдъ 
Писарь ієромонах Аркадій 

Ієромонах вєофань, денежный шафаръ1
Ч.3 18 марта 1775 года.
4Мн стырь К.-Мєжигорскій. № 1074.
Помітка: «Получено априля 5 д. 1775 году».
Арк. 122. Оригінал.

№  147 1775 р., березня 18. Межигір’я. -  Лист Києво-Межигірського
монастиря до начальника січових церков Володимира 
Сокальського з святковими поздоровленнями і висловленням 
надії на клопотання перед кошовим отаманом 
щодо подальшого утримання монастиря 
Військом Запорозьким. № 108

ВьісокопреподобнЄйіпій гспднь ощь архимандрить, 126
милостивій благодетель нашъ.

Стою Четыредесятницею сею честь ім Є є м ь , ваше вмсокопреподобіе, о г  
общества нашел? поздравит, желая усердиЬйше по провожденій єє 
душеспасително поклонитися страстел/ Хрстовил/, а потомъ і святому 
єго Воскресенію і продолжи т праздникъ тоть і по нел/ многіе в здравій
і благополучій радостиЄйше.

Писали мы к єго велможности гспдну кошевому о неоставленій сея

’Числа
4 Дописано іншим почерком.
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обителі по-прежнему и с прозбою дозволеній с тамошнил доходовъ в 
следующую весну і напредъ покупа т соль і рыбу, і протчое к присилки 
в сей мнстрь. I вашего вьісокопреподобія особливо о том же покорнейше 
просил/. Какъ прежніе вірніе ваши к обителі стой услуги доволно на 
всегдашнее время незабвенними быть могуть і любовъ ваша синовская 
к ней еще не угасала, то к вічно дг/ ълшему в ней воспоминанію не 
оставит і на всегда оною к ней, а к нам милостію, которую і оказать 
первоначално просил/, по прозб-Ь нашей ісходатайствоваг съ о тцем 
намістникол/ и у его велможности прежней к обителі сей і к нам 
продолжєнія1 благосклонности і призрінія, со держателе при Войску на 
прежние основаніялг.

А при т о  а/, какъ вашему вьісокопреподобію ньіні не свойственно 
содержа г собираеміе на мнстрь сей доходы, то поручи г  ил в содержаніе
о 7цу Петру или кто по нем будеть, однакъ с надсмотреніел/ і ваше/-«
вьісокопреподобія, с которил доходовъ в ньінішную весну і в будущіе
заготовлять соль, рыбу і протчое покупкою дозволенно бъ в сей 

126 мнстрь. В чемъ мы по сей нашей // прозбі, надіясь н є о їм ін н о є  
зв. получить какъ удоволства, при засвідітелствованій нашего нижаишого 

поклона с почитаніед/ іміемь пребыть навсегда.
Вашего вьісокопреподобія милостивого благодітеля 

нашего покорніишіе слуги і бгомолци 
ієромонах Самуилъ, зклисіархт. 
ієромонахь Кондратъ, казначей 

ієромонал Пантелеймонъ, экоиомъ 
ієромонахь Леожидъ, уставиикъ 

пісар-ієромонахь Аркадій 
ієромонах беофанъ, денежный шафаръ

1775 года, марта 18 д.
№ 108.
2Мнстырь К.-Мєжигорскій'2.
Помітка: «Пол. 1775 г., апр».
Арк. 126. Оригінал.

№  148 1775 р., березня 18. Межигір’я. -  Лист архімандрита Києво-
Межигірського монастиря Іларіона Кондратковського до 
кошового отамана Петра Калнишсвського з поздоровленням 
з святом Воскресіння Христового і висловленням надії на 
прихильність Війська Запорозького до монастиря. №  109

120 Милостивой гедрь мой Пєтрь Івановичь,
надежнійшій блгодітель.

Оть искренности моей къ вашей велможности иаступающимъ світлимь 
и всерадоспгЬйшимъ праздникомъ васъ поздравляю, принося отъ 
обителі сея икону сего торжествуемого праздєнства, в доказателство 
того усєрднійшого жєланія, чтобъ сей воскрєсшій Христосъ,

'Написано на полі.
1 Дописано іншим почерком.
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побідитель смерти, умножая л іт а  ваши и здравіє, наисовершен- 
ніише умножилъ и свой къ вамъ со всЬмъ Войскомъ благословенія 
и милости и какъ всегда и везді над силами выдимихъ враговъ 
спосп'кнествовалъ въ совершенныхъ побідахь, такъ бы и во вЪкъ 
не толко зрммія, но и невьідимія дшъ человіческихь враги 
повергалъ своимъ всесилнимъ пособіемь подъ ноги ваши, а по 
сей временной удостоилъ бы блаженства, кое радостною зовуть 
вічностію.

В чемъ состоить прозба къ вашей велможности от общества сея 
обителі. Къ оной, особливо и я свою совокупляя, какъ самозрителной 
свидетель многихъ недостатковъ сея обителі, покорніише прошу по 
оной обитель стую и братію в ней не оставить по-прежнему своимъ 
благосклоннымъ при Войску содержаніемь. И всімь тім ь неоставленіємь 
навсегда, чемъ ползовалась она, утвердивъ то писменнымъ насъ 
обнадєживаніємь толь к непоколібимому благосостоянію обителі, коль 
къ вічному прославленію Войска, чрезъ приносиміе всегда во обителі 
и на всякомъ м іст і усердные молитви.

Рекомендуя, въ протчемъ, и себе вашей любви и пріятству // тоть, 120 
которой пребудеть съ истиннымъ почитаніемъ и доброжелателствомъ, зв.

Вашей велможности надежнійшаго блгодітеля моего 
всего добра усерднійшій желатель, бгомолець 

и покорный слуга ставропигиалного 
Кіево-Межигорского мнсггря 

архимандрить Іларионь
Ч.1 18 марта 1775 года.
№ 109.
Мнстрь К.-Межигорскиій.
Помітка: «Получено априля 5 д. 1775 году».
Арк. 120. Оригінал.

№  149 1775 р., березня 18. Межигір’я. -  Лист архімандрита Кнєво-
Межигірського монастиря Іларіона Кондратковського до 
військового писаря Івана Глоби з поздоровленням з святом 
Воскресіння Христового. № 111

Высокоблагородный и достоииопочтенный гшднъ писарь 121 
войсковій Івань Яковлевичъ, блгодітель мой.

Высокимъ церкве нашея православныя предслідующш/ торжествомъ, 
которое спаситель нашъ всему христіянскому роду востаніємь своимъ 
оть мертвыхъ подалъ, честь имію вамъ о т обителі сея поздравленіє 
принесть. Совершенно дознавъ вашу къ ней непритворную любовъ и 
вєликія щедроты, посылая жъ оть ней убогой даръ торжественного 
Востанія Хрістова ікону, искреннымъ духомъ желаю, дабы выновникъ 
того высочайшаго торжества Іиссь, сохраняя васъ непосредственно от 
всЬхъ выдымихъ и невидимихъ враговъ, благоволилъ жизнь вашу

'Числа
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продолжать чрезъ многіе года в здравій мирно къ совершеннЬйшому 
благополучію вашему и ннЄ ш н о й  временной жизни и въ будущой 
вечной. Каковымъ от сердца желашемъ, рекомендуя обитель сію и 
братію, и милость, и благопризрителное ваше попечете навсегда, съ 
моимъ особеннымъ бгомолческимъ доброжелателствомъ и почтетемъ 
пребуду.

Вашего высокоблагородья блгодЄтеля моего 
всего добра желатель, бгомолецъ и слуга, 

ставропигиалного Кіево-Межигорского мнстря
архимандрить Іларионь

1775 года, марта 18 дня.
№ 111.
Мнстырь. К.-Мєжигорскій.
Помітка: «Получено априля 5 д. 1775 году».
Арк. 121. Оригінал.

№  150 1775 р., квітня 16. -  Лист Коша до Києво-Межигірського
монастиря про одержання листів з святковими 
поздоровленнями

123 Высокопреподобн’Ьйшый господинь архимандрить1
ставропигиалного Киево-Межигорского2 монастиря, 
оць Илариоиь сь братиею, особливЄйшій благодетель наші.

Два вашего высокопреподобия съ братиею3 изшедшаго марта o r  18 
писания4 мы имЄли честь получить. И благодаря покорно вашему 
высокопреподобиею5 съ братиею за оние и за поздравление насъ 
настоящими празденстви, к тому жъ и за усердие изъясненихъ благостей, 
такови и все доброе ваше6 усердие обращаемъ и в вашу сторону7, 
пребывая въ протчемъ 8 при уклоне ® съ надлежащимъ почтениемъ9.

Вашего высокопроподо. съ братиею 
особливого блгодЄтеля нашего

1775 г., апреля 16 д.
Помітка: «На обороті».
Арк. 123. Чернетка.

1Далі закреслено Киево.
1В середині слова закреслено ского.
5Літеру б дописано над рядком, далі закреслено писания.
'Док.№  148
ЬВ середині слова закреслено бл.
6Дописано над рядком замість закресленого ваше.
7 Далі закреслено что жъ.
! Дописано на полі.
9Далі закреслено Что жъ просят господа-братия простить имъ какую-то выну, 

то вЪрно не знаемъ. Не зная ее, мы объ ей не знаемъ, се въпервое. А когда 
напомянулн, такъ соизволите объяснить, съ чег о дознавши, можемъ приступить и къ 
подлежитости; а теперь не знаем причину сознаваемой выны, чего учинит не можемъ.
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№  151 1775 р., квітня 16. -  Лист військового писаря Івана Глоби
до архімандрита Києво-Межигірського монастиря Іларіона 
Кондратковського про одержання листа з святковими 
поздоровленнями

Вьісокопреподобнійшьій гднь архимандрить ставропнгнял- 127 
ного Кнево-Межнгорского монастиря, отцъ Иларнонь.

Ползуясь случаемъ, доставившимъ1 почтенное вашего высокопреподобия2 
пнсанніе, наполненное мьгЬ всЬхъ благожелателствъ и поздравления 
настоящими празднестви, и благодаря ваше высокопреподобие, покорно 
тое самое усердствование я въ вашу сторону обращаю, пребывая при 
уклоні съ надлежащимъ почтение*/

Вашего высокопре.
1775г., апреля д. 16.
По указу ея величества государыни імператрицьі Екатерины Але^Ьевны. . . 3 127 
Арк. 127. Відпуск. зв‘

№ 152 1775 р., квітня 29. -  Лист Коша до Києво-Межигірського
монастиря про виділення коштів для купівлі риби, 
солі та ін. для потреб монастиря. № 1596

Вьісокопреподнійшій1 гшднь архимандрить 124
ставропігіалного Кієво-Мижигорского монастира,
отець Иларіонь зь братією, особливій блгодітелю нашь.

Писаніє ваше о дозволеній въ монастирь Кієво-Мижигорскій заготовит 
на будущое время соли и рыбы, и протчого, сь вираженіями п другими 
получєішо чрезъ отца намісника Мижигорского Феодорита сего году 
априля 5 дня. И на оное обявляемъ. На покупку въ монастир соли, 
чтобъ дєнєгь назначенное2 чисто употребленно было, высокопрепо- 
добнійшому гшдну січевидг церквей началнику архимандриту Владимиру 
Сокалскому о т  насъ Войска дозволеніе дано. А въ протчемъ иміемь 
пребыт со всегдашнимъ доброжєлатнлстпо мъ пры восписаиій вашему 
вьісокопреподобію и братіи нашего пріятнійшого уклона.
1775 году, апріля 29.
Помітка: вих. «№ 1596».
Арк. 124. Відпуск.

1Втравлено з доставленнимъ.
!преподобия написано замість закресленого благо.
3 Очевидно, початок іншого, незакінченого документа.
1 вьісокопретодобн'Ьйшій
1 Написано над рядком замість закресленого наличное.
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№  153 1775 р., квітня ЗО. -  Лист Коша до архімандрита Києво-
Печерської лаври Зосима Валькевича про сприяння 
намісникові Києво-Межигірського монастиря 
ієромонахові Феодориту в замовлеіші для Січової 
Покровської церкви золотого ритуального начиння на 
зразок лаврського. № 1670

128 Ясне въ Богу высокопреподобнЬйшый гаїднь
архимандрить великия Киево-Пєчерскія лавры, 
отцъ Зосимъ, особливійшьій благодетелю наш.

Мы им^емъ желаніе, дабы въ СЪчевой Покрова Богоматере церкві 
іли золотие священныческие сосуди таковы, какіе самой искуснейшей 
работы есть въ Киево-Печерской лаврі, и для того оние по сему 
монеру зділать вознамерились весьма, почему чрезъ господъ старшинъ 
Войска Запорожского, техъ, которие и ннЬ за жалованьемъ в столицу 
выправляютъся на Киевъ, и золото отправиться. Честного жъ гспдна 
наместника Киево-Межигорского монастиря, иеромонаха отца 
Феодорита, которой здЬ быль, а теперь отъправляется въ Киево- 
Межигорский монастир, прошенно, чтоб въ порядочной и немедлинной 
техъ сосудов о т ь д Є л к и  порадЪль, такъ, дабы оние по образу 
им^ющился въ Киево-Печерской лаврі самою искуснейшею работою 
поділанньї были, для чего и явился бъ въ вашего ясне въ Богу 
высокопреподобия.

128 Мы вашего въ Богу высокопреподобия // покорнейше просымъ, 
зв- за явкою сего честного гатдна наместника, иеромонаха отца Феодорита 

приказам кому, чтобъ и м Є ю щ іє с ь  въ Киево-Печерской лаврі сосуды, 
тЬ, которие есть самою искуснейшею і великолепнейшею работою, 
оно му г.намЄстнику, отцу Феодориту для посмотріния показанны. 
И ка к  къ такому д ілу нуженъ весъма искусной майстеръ, и надЬемсъ
о такомъ человеке соизволите в іда  т і ваше ясне въ Богу 
высокопреподобие, то просымъ прилежно вашего ясне въ Богу 
высокопреподобия объ ономъ сему отцу намістньїку сказать и дать 
наставление, дабы онъ, за тое діло  принявшись, пораділь его нача т 
и кончит въ согласие нашего намерения и желания. Ми же надежді 
съ истиннымъ почитаниемъ пребываемъ при должнЬйшемъ уклоні.

Вашего ясне въ Богу высокопреподобия 
особливійшего благодетеля нашего покорные слуги, 

атамань кошовий Петръ Калнишевский, 
войсковая старшина і товариство

1775 году, апреля 30 д.
Помітки: вих. «№ 1670». «Въ чистомь не 7».
Арк. 128. Відпуск.
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№  154 1775 p., травня 1. -  Записка Коша намісникові Києво-
Межигірського монастиря Феодориту про необхідність 
придбання в Києві деяких церковних атрибутів

Запыска оїцу наместнику мижигорскому Феодориту, что надлежить 129 
исправить в КиєвЄ єдну шапку архиерейскую, іздЄлать іли готовую 
купить -  в пятдесятъ рублей.

О 7цу архимандриту Владимиру шапку из долать1 -  в польтораста 
рублей ільї мало болше, на которой было бъ восемъ фииифтовихъ 
блятовъ і протчое, что иадлєжить ко украшеиію на бархать красномъ, 
на что денги пришлютея чрезъ столичииковъ.//

Сосуды золотое в ОЬчевую церковь-потирь, ложицу, звезду, дискосъ 129
і протчое -  с монеру какъ в Печерской лавре, на что золото пришлется зв. 
чрезъ столичииковъ.

Дана в СЄчи ему оїцу наместнику.
Мая 1 д. 1775 года.
Арк. 129. Відпуск.

№  155 1775 р., травня 12. -  Лист начальника запорозьких
січових церков Володимира Сокальського до Києво- 
Межигірського монастиря про передання грошей, 
зібраних на монастир, отцю Петру і виконання, 
по-можливості, прохань монастиря

ПреподобнЄйшіе господа, братия монастиря 130
ставропигіалного Киево-Межигорского, 
всегдашние благодетели.

Благосклонное вашихъ преподобый о т  18 марта писаше1 съ виражетемъ 
благожелателствъ получиль и, обращая оніе взаимно при блгодарности, 
вамъ возвещаю на прозбу. Означаемый по ономъ приходъ я, еще въ 
Юевъ едучи, поручилъ оцу Петру, въ котораго не безъизвестно и 
находиться, а я теперь и мало къ оно му не причастея. Къ обытеле 
жъ нашей такъ усерденъ, что чего-либо сходственного прошенію, 
самъ собою я учиныть не могучи, о успехе оного возможное попечете 
прилагаю. И, завЄрая о моей къ вашимъ преподобиямъ благо
склонности и почитаній, с темъ и засведителствованиемъ уклона 
пребываю.

Вашихъ преподоб.
1775 г., мая д.12.
Арк. 130. Відпуск.

'Дописано ндц рядком. 
'Док.№  147.
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№  156 1775 p., травня 12. -  Лист начальника запорозьких січових
церков Володимира Сокальського до архімандрита Києво- 
Межигірського монастиря Іларіона Кондратковського про 
одержання поздоровчого послання і книжок

130 Высокопреподобн'Ъйшый гсднь архимандрит ставропигиялного
зв- Киево-Межигорского мнстиря, милостивый блгодЄтель мой.

ПочтєннЄйшоє вашего высокопреподобия о т  18 марта писаніе1 и при 
ономъ книжицы получить я имёлъ чесг, которими и благоприятствомъ 
за неоставленіе пршгЬжно вашего вьісокопреподобія благодарю2 и покорно 
прошу о продолженій вашей ко мнЄ доброусердности и во всегда. Я 
жъ, съ настоящимъ3 временемъ ваше вьюокопреподобіе поздравляя и 
желая усердно здравия и благополучия, и долголетнего при 
душеспасителнилг успехахъ пребывания, пребіваю4 съ истпнним 
почитаніемь.

В. высокоп.
1775 г., мая д. 12.
Арк. 130 зв. Відпуск.

№  157 1775 р., травня 13. -  Лист кошового отамана Петра
Калнишевського до намісника Києво-Межигірського 
монастиря ієромонаха Феодорита про відіслання 200 
карбованців для виготовлення головних уборів для архієрея
і архімандрита Володимира Сокальського

131 ПреподобнЄиііи гшднь нам’клтопсь ставропигия лного Киево- 
Мижигорского монастіра, олп> Фтео дорить [!],
мой1 всегдашний блгодЬтель.

В данной вашему преподобию записке сказанно в КиєвЄ ісправить 
шапокъ: одну а/жиерею2, другую ощу-архимандриту Владимиру, на что 
денги пришлютея чрезъ столичниковъ.

Теперь тЄ денги, двЄстЬ рублей, сего подателед/, 3атаманомъ 
Рудинимъ-3 к вашему преподобию посилаю, о приеме которил ізволте 
ему росписку дать.

Я же в протче а/  пребиваю 
с моЄа/ доброжелателствоА/

1775 году, майя 13 д.
Арк. 131. Відпуск.

'Док. №  145. 
гДалі закреслено о п.
3Виправлено з слова нашимъ.
4Літеру ю дописано над рядком замість закресленного емъ. 
'Дописано над рядком замість закресленного наигь.
2Літеру ю виправлено з  скую.
3 Написано над рядком.
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№  158 1775 р., травень. -  Ордер Коша начальникові військового
Самарського монастиря ієромонаху Ієссею про 
заборону віддавати Києво-Межигірському монастиреві 
коней, худобу та ін. без відома Війська Запорозького
і начальника запорозьких січових церков 
Володимира Сокальського. № 1730

ПревелебігЬйшьій господинь началныкъ монастиря войскового 132 
Самарского, ощ ъ Иєссєй, нашъ блгодЪтель

Безъ ведома насъ, Войска, и високопреподобнЪйшего1 годна началныка, 
архимандрита с'Ьчевихъ запорожскихъ церквей, оща Владимира ны з 
лошадей, ны з рогатого скота, ни съ протчего ничего 2 по получений 
сего2 въпредъ отнюдь въ Киево-Межигорской монастиръ не давать. А 
естли отътоль в чемъ требование къ вамъ будетъ, объ ономъ къ 
намъ2 и к 07цу архимандриту2 извольте представлять. И пребьшаемъ.

Вашего3 превелеб. нашего блгодітгеля
1775 г., мая4 д  
Помітка: вих. «№ 1730».
Арк. 132. Відпуск.

№  159 1775 р., травень. -  Лист Коша до архімандрита Києво-
Печерської лаври Зосима Валькевича про відправлення до 
Києва золота для виготовлення з нього ритуального начиння 
на зразок лаврського для Січової ГІокровської церкви

Ясне въ Богу высокопреподобнЬйшый господинь архимандрит 133 
виликія Кіево-Печерскія лавры, отець Зосымъ, 
особливішій благодетелю нашъ.

По поводу желанія нашего о бьітій въ здешней Покрова Богоматере 
церкві священнымъ золотимъ сосудамъ по образу техъ, каковы, будучи 
самой искусной и великолепной работа, есть въ Кієво-Печерской лавр^, 
вашего ясне въ Богу высокопреподобыя нынешнего года апреля оть 30 
писменно1 просыли мы. Такови священніе сосуди къ посмотр^нію и 
майстра, какой, веема бы будуєш искусень, согласылся изд'Ьлать противу 
тЪхъ сюда сосуды золотіє, Кіево-Межигорского монастиря господину 
наместнику, иеромонаху отцу беодориту не оставыть2 приказать объявить 
и дать ему наставленіе, какъ прытомъ поступать. А надобное золото 
пришлется4. Итак онаго золота4 чрезъ сего подателя, здешнего Войска 
господина полковника4, зъ старшиною и атаманами куренными въ

'Високо написано над рядком.
2Написано над рядком. 
гДалі закреслено высоко.
АДата не зазначена.
1Док.№  153.
2 Далі закреслено объявить.
3 Дописано над рядком.
4 Залишено чисте місце для вписання слів.
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столицу за жалованьемъ едущего, отправляя, всепокорнейше просымъ 
вашего ясне въ Богу вьісокопреподобія во изділаніи съ того5 золота 
въ здешну церковъ священныхъ сосудовъ такъ и въ Кіево-Печерской 
лаврі, и въ показаній к тому исъкусного майстра, и въ даче наставленія 
ему и6 отцу намістнику беодориту полезнымъ допоможениемъ. Ихъ 
же господъ, полковныка и старшия съ атаманами, б лагопризріниемь, 
а насъ ласкавымъ приятствомъ не оставлять7 по отьмінной своей къ 
Войску 3. милости, пребывая в надежді съ истияньш почитаниемъ. 
1775г., мая д.8

133 Ясне в Богу вьісокопеподобнійшій архимандрить великія Киево-
зв. Печерския9. . .

Арк. 133. Чернетка.

Діловодний підзаголовок.

136- Д іло о отлучившемся з Самары січевого пономаря
142 Остроуха долъжныку Васылю Зъбараху1. 17742 году
зв* заведено. № 454

№  160 1774 р., серпня 28. -  Ордер Коша самарському полковникові
Саві Кобижчину про розслідування обставин отримання 
паспорта козаком Корсунського куреня Василем Збаразьким, 
який втік з церковними грішми. № 2591

136 Ордерь гспдну полковнику самарскому
[62] Саві Кобєзчину з старшиною

Січєвой церкви єклесеярха Петро Остроухъ1 представиль в Кош і, 
что сего году в май м ц і о7правылъ было онъ корсунского козака 
Василя Збараского з даннымъ ему от Коша пашпортомъ на срокъ 
сего августа по 15д. в К ієвь для исправки н ікоторьіхь  
спорученностей, на которые и 200р . зъ залишкомъ поручилъ ему. 
Который, взявши какоесь худое наміреніе, оставя путь в Юевъ, 
ездилъ по слободамъ2 Елисаветъградской провинцій. Потомъ, 
заехавши в Самар, взялъ в паланки вашей пашпортъ в Малороссію 
и туда отлучился. В чемъ, задержуя онъ на его сумнителство, 
просилъ нашего разсмотренія. Для того повеліваемь вамъ учинить 

136 в паланки вашей виправку, // когда онъ, Збараскій, тотъ пашпортъ 
зв. ----------------------

3Дописано над рядком замість закресленого оного.
ьДалі закреслено пособія пры томъ.
1 Склад ля дописано над рядком замість закресленого ы.
%Дату не зазначено.
9 Текст не закінчено.
хДалі закреслено съ.
2Цифра 4 виправлена з 5.
1Далі закреслено в.
2 Склад амъ написано над рядком.
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взялъ и за чією порукою? И тому, хто ручился, приказать нео тминно 
сискать для подлежащего . . . 3 
1774 году, августа 28 д.
Помітка: вих «№ 2591».
Арк. 136. Відпуск.

№  161 1774 р., вересня 15. -  Ордер Коша самарському полковникові
Саві Кобижчину про прискорення виконання попереднього 
ордеру від 28 серпня. № 2818

Ордеръ господину полковнику самарскому 137
Саві Кабезчину зъ старшиною [63]

Прошлого августа о г  28 числа посланнимъ к вал/ордеромъ предложенно
о козаку корсунскому Василю Збараскому учинить въ паланки вашей 
выправку. Когда онъ, Збараскій, с паланки вашей пашепорть взялъ и 
за чиєю парукою? И тому, хто ручился, приказать неотмінно сискать 
и в Кошъ репортовать. Но1 что по нині от васъ о томъ умалчивается, 
еще въ подтверждение того повелЬвается вамъ по приписанному справится 
заразъ и Кошъ репортовать, ибо такова уведомления здешней церкви 
эклесиаръ Петръ Остроухъ веема ожидаеть.
1774 году, сентября 15 д.
Помітка: вих. «№ 2818 З.В.»
Арк. 137. Відпуск.

№  162 1774 р., вересня 27. [м.Самарчик]. -  Рапорт самарського
полковника Сави Кобижчина Кошеві про відрядження на 
пошуки козака Корсунського куреня Василя Збаразького 
його поручника Данила Бігдаиа. № 1297

Въ Кошъ Войска .Запорожского Нызовогсо всепокорній 138 
Реиорть [б2]

Для сиску и припроваженья на Запорожжа сотлучішюгось в Малую 
Россію по пашпорту Самарской паланкы за порукою жиючогю в Самарчику 
холостого козака куреня Корсунского Данила Богдана, данному сего году 
июня 25-го) дня того жъ куреня козака Василя Збараского, (отьправился 
тотъ дачы пашпорта поручникъ Бігдань по первому Коша (ордеру, нетоль 
по Малой Россій, и по Слободской Украйнской губерній. Ню по сихъ 
поръ ігЬть явкы здісь ни Збараского, ни Богдана. А когда возвращеніе 
будеть, то и не преминегь паланка поступить согласно) принадлежитосты.

Полковник Савва Кобезчшгь з ста/жпіною
1774 году, сентября 27 дня.
№ 1297.
Помітка: «Пол. 1774 году, октябра 3».
Арк. 138. Оригінал.

3 Текст не закінчено.
1Далі закреслено И.
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[65]
[63]

140
[66]
[64]

№ 163 1774 р., грудня 2. [м.Самарчик]. -  Рапорт самарського
полковника Сави Кобижчина Кошеві про невдалі результата 
пошуку втікача на Лівобережну Украшу козака 
корсунського куреня Василя Збаразького. № 1563

В Кошъ Войска Запорожского Низового всєпокорній 
Репортъ

Жиіочій в Самарчику холостій козакъ куреня Корсунекого Данило 
Бігдань отъправившейся было по ордеру Коша -Запорожского по Малой 
Россій и Слободской Украйнской губерній3 для сиску и припроваженья 
на Запорожя того ж Корсунского куреня козака Василя Збарозкого, 
отьлучившогося в Малую Россию по пашпорту Самарской паланки, 
данному сего году июня 25-го по поруки его Богдана, за возвратомъ 
своймъ декабра 2 д. в сей паланкі показалъ, что по примерному 
обиску нимъ Б"Ьгданомъ, оного збаразкого не толь по Малой Россій, 
но по Слободской губерній не найшоль, и отъ города Полтави рішиль 
сей поворотъ уже пішо по упалости имівілегось при немъ верхового 
коня. Всепокорнейше паланка репортуеть.

Полковгоос Савва Кобечинъ зъ старшиною
Декабря 2 д. 1774 г.
№ 1563.
Помітка: «Пол. 1774 г., дека б. 4.»
Арк. 139. Оригінал.

№ 164 1774 р., грудня 20. -  Ордер Коша самарському полковникові
Саві Кобижчииу про направлення поручника Збаразького 
Данила Бігдаиа до Коша для подальшого розгляду 
справи. № 3738

Ордеръ господину полковнику самарскому 
Сав-Ь Кобезчину зъ старшиною

С репорта вашего, сего декабря въ 2 д. п о л у ч е н н о г о ,  выдимъ мы, что 
жиючій в Самарчику холостый козакъ курённый корсунскій Данило 
Бігдань козака того жъ куреня Василя Збараского, за которого оиь 
при видачи с паланки вашей пашпо/ла ручилея, по многимъ его 
обыскам не сискаль. А каАГ тоть Збараскій сЬчевихъ церквей эклесеархъ 
Петру Остроуху немалую сумму дене/ъ спеслъ1, 2то  чрез поруку въ 
видачі Збараскод// пашпорта 2 Б+.гданъ избегу его прычиною. Для 
того и повелЬваемъ вамъ прописанного Збараского, поручника Данила 
БЬгдана, по полученій сего выслать в Кошъ для3 справки зъ Остроухомъ.
1774 году, декабря 20 д.
Помітка: вих. «№ 3738 в.»
Арк. 140. Відпуск.

1Дописано над рядком замість закресленого долженъ.
1 Дописано зліва на полі замість закресленого ручившійся ж за н его . 
іДалі закреслено о7вЪту немедленно.
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№  165 1775 p., квітня 27. -  Свідоцтво Коша козакові Корсунського
куреня Данилу Бігдану про сприяння йому урядовцями 
Лівобережної і Слобідської України у розшуках козака 
Василя Збараха (Збаразького). № 1521

Войска Запорожскаго Низового козакъ куреня Корьсунекого Данило 141 
Богдаиъ, являясь в Кош-fc представилъ. Что въ прошломъ 774-м году t65l 
по поруки его, Богдана, того жъ куреня Корсунского козалг Василь [ ^ |  
Збарахъ въ эклесиярхи Сычевой церкви Петра Остроуха вызичшгь 
денегъ1 250 рублей на срокъ. И не отдавши онихъ, бежалъ в Малую 
Россію, гдЄ и нині по известию в разнихъ месътах шатается. Тот 
же эклесиярхъ Остроу* теперь на немъ, Богдану, тЬхъ денегъ 
доправляє г. И просил онъ, Богданъ, для сиску означенного в Малой 
Россий шатаючогось козака Збараха и доправки на немъ прописаннихъ 
денегъ выдачи исъ Коша писменного сведителства. Для чегсо сие 
исъ Коша Запорожского Низового за подписомъ и войсковою печатью
і дано с тЪмъ, да благоволять гепдна командующие по надлежащемъ 
пути какъ свободный пропускъ чинит, такъ в сиску значащогось 
козака Збараха и доправки на немъ денег, либо въ случай не 
имения онихъ во взятьй его, Збараха, самого къ представлению в 
Кошъ, какъ онъ туть в1щомъ, препяствия не делать.
Благополучній Запорожскій Кошъ.

Ея императорскаго величества 
Войска Запорожского Низового

1775 году, априля 27 дн.
Помітка: вих.«№ 1521».
Арк. 141. Відпуск.

'Написано над рядком і  закреслено словами.
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Справа 4

1735-1777 pp. -  Листування з приводу розшуку1 
втікачів на Запорожжі

№ 166 1735 р., квітня ЗО. Біла Церква. -  Лист київського генерал-
губернатора Йоганна Вейсбаха до кошового отамана Івана 
Малашевича про відправлення у Немирів затриманих 
запорожців, які втекли з польського походу. № 323

1 Благородны/f и высокопочтенный  гсднъ кошевой атамань.
Обретающейся в ІІемирові Муромжого пехотного полку3 ПОДПОЛКОВНИК!. 
Баскаковъ прислаль ко мні пойманные восемь члвкъ запорожьцод, которие, 
бив в полскол/ походе6, бежали и тамо в Полше шетались, а именно: 
атамона Данилу Сорочинского, Максима Толстого, Ко^му Огоренка, Максима 
Мудрого, Андрея Крису, Івана Лисого, Сажу Чепишенка, Івана С’теценка. 
И оныдг отослал я в каманду отправленного от вашего благородия в 
Немирол къ есаулу Юрьеву и веле л  их в каманді ево содержать, а когда
о зсюда, паки в 'Запорожья отпущень будеп., вашему благородию представить. 
Которгщ что они, учиня к службі ея императорского величества присягу, 
ис походу бежали, изволите приказать, какое по разъсуждению вашего 
благородия наказание учинить.

И пребываю Вашему благородию 
доброжелательны*/ 

I.Bg. von Weisbach
Апреля 30-го дня 1735 году.
Білая Церковь.
Помітка: вих. «№ 323 В.З.»
Арк. 1. Оригінал.

№ 167 1735 р., липня 8. Медведівка. -  Лист київського генерал-
губернатора Йоганна Вейсбаха до кошового отамана Івана 
Малашевича про розшук двох драгунів-втікачів з 
Ревельського полку. N® 3565

5 Благородны і высокопочтенны господи// кошевоі атамань.
Г21 Сего іюля 2-го дня генерал-маэоръ, кнзь Трубіцкой“, по репорту к 

нему Реветккого драгунского полку6 полковника Чиринова, чред пи ало
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свое Mirfc представлял; Мииувшего-де шоня 19 дня бежали о т оного 
Ревелского полку драгунъ пять человекъ, в том числе на государевых 
лошадях, с ружемъ, мундирол/ і амуиицыею два человека. А того ж-де 
шоня 30 дня местечка Лысенки жител Івань, Мелничкинъ зять, обеъпл. 
Какъ-де онъ ехал із Сечи в домъ, то в урочище за рекою Камелкою 
повъстречалис с нил/ драгунъ два члвка на государевых лошадях, с 
ружемъ, мудцирол/ і амунициею і спраіпивали-де ево: «Та ли-де дорога 
до Сечи?» I онь імь скаяа./7, что та. Почему і поехали. I тако пршнаетца- 
оные беглые драгуны в Сечи sacxaio т. Того ради ілюлите, ваше 
благородие, в Войску Hhsobom 8апоро>*гскомъ приказа г  іхг сыска г, і по 
сыску за карауло м сюда прислать, і впредь таких бігльцовь із войска

5 ея імператорского величества // во въсемъ Войске принима т sanpenrib, 
зв. а буде явища, таковых, переловя, ко мнЬ присылав потому жъ sa 

карауломъ.
В протчел/ пребываю вшему блгородию

доброжелателньш 
LBg. von Weisbach

Июля 8-го дня 1735 году.
Местечко Медведовка.
Помітка: вих. «№ 3565 В.З.»
Арк. 5. Оригінал.

№  168 1735 р., липня 13. Медведівка. -  Лист київського генарал-
губериатора Йоганна Вейсбаха до кошового отамана Івана 
Малашевича про розшук утікача Якова Соколова, 
служителя секретаря Горчакова. № 3657

2 Благородный і высокопочтенны/Г гсдинъ кошевы атамань.
^  Понеже доносшть намъ секретарь нашъ Горчаков, что сего іюля 121 

дня бежалъ о т него із МедвЬдовъки служитель ево Яковъ Соколовъ, 
pocnw иевеликъ, пятнатцати лЬть, круглолицъ, белокуръ, глухъ, грамоте 
знаеть. А признавает, якобы онъ іміїеть итить в Запорожскую Сечю. 
Того ради прошу публиковать в Войже Запорож ъскомъ, і ежели гд-fc 
оной служитель явитца, то б, поімав ево, і прислать сюда за карауломъ, 
ибо онъ снесъ от  него, секретаря, некоторые вещи.

В протчемъ пребываю вашему благородию 
доброжетелньш слугою 

I.Bg. von Weisbach
Июля 13-го дня 1735 году.
Медведівка.
Помітка: вих. «№ 3657 B.S.»
Арк. 2. Оригінал.

1Цифру 2 виправлено.
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№  169 1735 р., липня 21. Медведівка. -  Лист не встановленої
особи до Коша про розшук утікача Олексія Федоровського, 
кріпака підпрапорщика Сибірського полку Якова Спешнєва, 
та шести кріпаків інших офіцерів

Благородный і высокопочтенны гсдинь господинь кошевой З 
атамань і со всемь товариством, мой велцемосце і добродеи. М

Сего ііоля противь 21-го числа, в ночи полку моего Сибирского 
подпрапо/лцмка Якова Спешнева крепосно# ево, руской члвкь, б іж ал  
от  него. А зауть ево АлексЬемь 0едородск1>, росту среднего, лицомь 
дологовать, усъ и борода малеская [!], на голове волосы стриженыя по 
черкаски, а дхожь лицомь на тата/зскую обшічию. На нем платя: 
шапка красная черкаская апушка серая, жупая сине# черкаско#, пояс 
шелково# красно#, чоботы че/жаския. И снесь собою несколко днгь. І
о семь вас, моего милосгаваго гсдря, поко/хггвенно прошу, что б приказам 
все*/ курелньш казака*/1, где явятся, чтоб', поймал, і содеръжали под 
крепки*/ карауло*/, і до насъ по свое млсги приела г, ібо во оно*/ 
хлопце імею я немалую нужду. I егда через ваше старанне, гсдря 
моего, оные хлопцы пойманы будут, то должежтвую за нео7вра7ную 
вашу любовь всячески служить, ібо ид: бежало всел шесть члвкъ, 
обо/>афицерские [!] хлопцы, а все оные руские.

Вашего благородия, гсдря моего, 
всегдашни слуга [ . . .  ]2

Июля 21 дня 1735 году.
Медведовка.
Арк. 3. Оригінал.

№  170 1735 р., серпня 3. Кишанка Полтавського полку. -  Лист
київського генерал-губернатора Йоганна Вейсбаха до 
кошового отамана Івана Малашевича про відправлення до 
Коша затриманого конокрада Івана Ілляшенка. № 497

Благородны и высокопочтенны господинь кошев о# атамань. 7
Сего іюля 21 -го дня господидъ генераль-лейтенангь и ковалеръ, графъ ^  
Дукласъ® писмомь своимъ представил мне, что охочекомоннаго 
компанеискаго полку6 полковникъ Падловъ, в бытность ево в парти 
близ крылско# границы, наехал при речке Чаплынке с лошадъми 
запорожскаго казака Івана Ильяшенка, и при тол/ь допросъ ево сообщи ль.
И допросо*/ъ от, Ильяшенка показал, что назать то му леть с семь із 
местечка Моячекъ сшелъ он  на житье в 'Запорожье, къ брату своему 
родному Тичку1 Ільяшенку на Самару. I в недавни* числел, украяъ онъ 
у онаго брата своего трел лошадей, поехал было паки въ помянутое 
местечко Моячки. Токмо сего іюля 13-го дня, ьъ бытность с командою

1Написано над рядком.
3 Підпис іноземною мовою, не прочитано.
■Тимку [?]
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показанною полковника Павлова, въ степе на речке Чаплынке, онь 
поиманъ і взять под караул, котораго при семь к вашему благородию
о шравляю. I что учинить, о томъ меня уведомить.

В протем [!] пребываю Вашему благородию 
доброжелателны слуга 

I.Bg. von Weisbach
Августа 3 дня 1735 году.
Местечко Кишанка.
Помітки на полі: «Мальппевичю»; вих. «№ 497 В.З.»
Арк. 7. Оригінал.

№  171-172  1735 р. вересня 20. Табір поблизу Царичанки. -  Лист 
підполковника Сибірського полку Петра Стрешньова 
до кошового отамана Івана Малашевича з проханням 
повернути кріпаків-втікачів, якщо їх затримають 
у Січі; реестр втікачів-кріпаків

Благородны и высокопочтелны/f гсднъ, гсднъ Bo/fcKa 
Запорожского кошевой атамань ной  благодетель.

Понеже сего сентября 19-[о] дня бежали дворовыя мои люди о г  меня 
два члвка, о каторыхъ я увестилъся, что оныя-де намерены итьти за 
Днепръ. I того ради вашего благородия прошу, что б  по ваше# ко мне 
приязни, ежели оныя мои люди в Сечи коматзды вашего благородия 
где у казаковъ евятся, тобъ оныхъ npracasa т, ввявъ под карауль, и по 
своей ко мне приязни при писме своемъ с нарочнопослаными пристать 
ко мне Полтавского полку в местечко Царичеяку. А ежели ж паче 
чаяния меня в оном местечке посла/тыя от вашего благородия с 
людми моими не sa стану г, то б  прикояать имъ, чтоб' со одрисовалнымъ
о т вашего благородия на дмя мое писмол/ и с людми моими ехали до 
Полтавы и оное од рисованное на ямя мое писмо, також и людей моих 
вручали г одну полковнику и полтавскому комеддаодту Чечерину. А 
кто оные люди мои, имены и прозвание, и какова росту, и какия на 
нихъ приметы и платье, об оныхъ при семъ к вашему благородию 
послалъ реэстръ. В чемъ на ваше благородие благонадеженъ и пребываю

Вашего благородия готовы слуга П.Стрешневъ 
Се/ггября 20-го дня 1735 годк 
Лагир при Цариче/жи.
Арк. 8. Оригінал.

№ 172

Реэстръ
о т кавалера Сибирского полку, о г подполковника Стрешнева беглымъ 
дворовымъ моил/ людемъ. Кто оные имеїш и прозвание, и какова росту, 
и что на нихъ приметы, и в какомъ платье, явствует ниже, а именно:



Бежали дворовые мои люди Івань Шелеповъ, росту среднего, 
волосомъ черенъ, глаза черные жъ, лицемъ бель, борода черная брита, 
у право# руки бо ./алой палець вышибенъ. На нелгь кофта/г серемяжно# 
бело#  покрой черкеской, на обе стороны крючки медныя полуженыя, 
каляолъ голубо#, на комзоле пуговицы оловя/иые на дереве, штины 
лосинные старые, сапоги с раструбами, шляпа ветхая с серебренымъ 
позументомъ;

Эедоръ Баранодски#, росту среднего, волосом/ светлорусъ, глаза 
серые, на один право# глаз кривъ, лицемъ бель с рябинами ямъчитами.
На немъ кофта/г серемяжно# бело#, покро# черкеско#, с подзоромъ 
крашенины красной без крючков, сапоги тупоносыя с раструбами, шляпа 
черная простая, штаны старые лосилные.

Петръ Стрешневъ
Арк. 4. Оригінал.

№  173 1744 р., серпня 8. Усть-Самара. -  Лист підполковника
Василя Кожина до кошового отамана Якима Ігнатовича 
про розшук і вислання до Глухова колишнього війта 
містечка Кишанка Полтавського полку Клима Проценка 
для свідчеіпія в «Комісії про тристатисячну рубльову 
суму грошей за воли»

Высокородный гсдинъ, вьісокопочтенньїі гсдинъ атамань 12 
кошево# Войска Запорожского Низового Якш/ Игнатовичь.

В ордере его высокопревосъходшелсъгъва гсдна генерала-аннпефа, ковалера 
и Киелской губерниі генерала-губернатора Михатїла Івановича Лео/льева 
ко мън'Ь предложено. Минуяпаго-де майя мсца обретающейся в ъ Глухове 
при упрадпениі Малороси/ІЬкшг дЬльа гсдинъ гепера л^лейтенанътъ и ковалер 
Бибиковъ6 писмеїгьно къ его высокопревосъходителстъву сообщил, что 
во учрежденъиую въ Малоросиі о триста тысяч ъной руйлево# сумме 
денегъ и о про 7ЧИЛГ делах  следстъвенъную Камисшо® бывъшей кишене ъкой 
войтъ Климъ Процен ъко, которой нне по переходе и с Кишенъке 
жите летъво им+>етъ в ъ Койдаке, во лзятиі имъ и з софанъньиг в прош ълом 
136-м году  со обывателей кояелныдг воло я і в про7чемъ потребенъ к 
о7вету, почему же от его высокопревосъходителства предложено къ 
вашему высокородию і всему1 Во/Клсу Запорожское Низовому о присылке 
помянутого Кишенского во#га Проценка, сыськад, для показан ъного
о 7вету оліравиг въ Глуход в Восковую генералную колцеляршог. О 
чемъ бы и мъне к вашему высокородию подтвердить, чтоб' оной Проце/жа 
сыскань и ошравленъ быль в Глуход, которого войта о присылке ко 
мъне дъля ошрадления въ Глухо л прошу в Койдацъкую слободу 
предложить и меня о тол/ уведоми г.

Подполкодникъ Василе# Кожин
Дня 8 адгусъта 1744 году.
У съть-Самаръ.
Арк. 12. Оригінал.

1 Склад му виправлено з емъ.
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№  174 1746 р., серпня 20. -  Ордер київського генерал-губернатора
Михайла Леонтьева Кошеві про виплаїу грошового боргу
козакам Азовського полку і калмикам. № 2060

9 Ея імператоръскаго веїличеіства1 самодеръжицы въсероссшской
Войска Запорож ъского Низового почтенному годину 
кошевому атаману Василью Г ъригорьевичу іс товариствомъ

Сего авгусъта 26-го числа въ репорътЬ вашемъ, гсдина кошевого 
атамана іс товарыствомъ, ко мънё написано, чъто дъля упълатъки в 
Азовъской казацъкой полъкъ казакам і калмыкамъ днги собирают ъся.
і егъда отданы будуть, ко мънЬ репорътовать ім^ете. А понеже къраинему 
удивълению ДОС7.ТОШЮ, что потому оконъченъному слЬдсътъвенъному 
діілу и до сего обидъиая съторона не удово.лстъвована, а обЄретающеися
дъля того въ Запорожъскои Сечи і з дъругими от той обидной
стороны казаками і калмыками3 Козловъского полку прапоръщикъ 
Тегълевъ живеть въ Сече пърадцно і оттого, какъ із в Є с т н о , казаки и 
калмыки пъретерпЬвають голодъ и неснос ъную нужъду і находят ъца 
наги і безъ обуви, і того ради і чред сие третично уже вамъ, годину 
кошевому іс товарыством, предълагаю всеконечно по вьпиеписанъному 
да оконченъному следственъному д̂ Ьлу с кого надлежить днги възыскать
і дъля отдачи на обид ъную сторону оному пърапоръщику Тегълеву 
отдать с роспискою, не продолжая болЬе ничемъ къ невозможъности
і во всемъ исполнение учинить по прежде послан ънымъ и по сему 
оръдеромъ [!] непременъно, понеже о таковомъ непърем1>нномъ възысканш

9 і въ Правитеуютвующі# сенатъ // д[ав]но от  меня предъставълено, ібо, 
зв. по вгшов ъному дёлу, ншсакъ того в ъзыс ъкання миновать не можно. А 

вышеписан ъного прапорщика, казаковъ и калмыковъ, пока они ошравяїца, 
лриказать доволствовать хотя іс те* же възысканъныхъ днгь, дабы 
живыми выехать могьли. І по исполненні меня репо/тьтовать без 
продолжения.

Михайло Леонтьевъ
Киел.
29-го августа 1746-то году.
Помітка: вих. «№ 2060 В.З.»
Арк. 9. Оригінал.

№  175 1747 р., травня 8. -  Ордер київського генерал-губернатора
Михайла Леонтьева Кошеві про розшук колодника козака 
Батуринського куреня Дмитра Жоболди. № 1847

6 Ея імператорскаго величества самодержицы всероссійской
[11] Войска Запорожского Низового почтенному господину

кошевому атаману Василью Григорьевичу ис товарыствомъ
Въ прошлом» 1746-м году, августа 29-го дня, по послан ъному от меня 
к вамъ, годну кошевому атаману ис товариством, ордеру, велено

1 Текст пошкоджено.
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бежавшего изъ Січи ис-подъ караула приличияпегося с протчими по 
следе этвию, производимому по силі высочайшего ея імператор гскаго 
величестъва указа іс Правителствующаго сената Володимерского 
пехотъиого поляку подполковникомъ Глебовымъ, запорожского 
Батуринского куреня козака Дмитрея Жоболду, которой тогда, какъ 
ізвестьно было, находилася зимовникол/ в Великомъ Лузе, подле 
Каневцовъ, на рыбной добыче, поймать и, заковавъ в ручные и ножные 
койдалы [!], прислать ко мні в Киевъ под крепкимъ карауломъ. Но 
токъмо по тому ордеру, ЧТО учинено о томъ, і до сего никокова о г  

васъ репорта в полученій не иміется. А ньіні известно жъ учинилось, 
что оной воръ Жаболъда находитца ньіні в Гарду. И того ради вамъ, 
гсдну кошевому атаману ис товарысгтвомъ, пред ълагаю всемерно того 
вора Жабо.гщу в Гарду или где в другомъ месте находитца сыскать и 
где сысканъ и поиманъ будет, // то, забивъ ево в ручные и ножные 6 
колодки, прислать ко мъне в Киевъ с нарочными под крепкил/карауломъ зв-
и, что воспоследуетъ, ко мні репортовать.

Михайла Леонтьевъ
Киевъ.
8-го майя 1747-го году.
Помітка: вих. «№ 1847 В.З.»
Арк. 6. Оригінал.

№  176 1747 р., червня 8. -  Ордер київського генерал-губернатора
Михайла Леонтьева Кошеві про надіслання запорозьких 
депутатів до Усть-Самари для розслідування бійки, що 
виникла між драгунами Ненаситецького ретраншементу
і козаками полковника Якова Письменного. № 1845

Ея імператорскаго величесэтва самодержицы всероссійской 10 
Войска .'Запорожского Низового почтенному гсдину 
кошевому атаману Василю Григоревичу ис товари ствол/

Сего июня 1-го числа гсдинъ генералъ-леитнантъ Философовъ“ ко мне 
писалъ, что бывшей в Усть-Самаре Новогородского драгунского полку 
маеоръ Познякоя к нему, гсдину генералу-леитнанту, по репорту 
офетающагося в Ненасыцкомъ ретранжамеите6 Реванского драгунского 
полку прапорщика Плуталова предстадлялъ, яко мшіувшаго апреля 19 
числа сего 747 году, имеющейся при Ненасыцкомъ ретранжамеите для 
рыбной ловли Запорожской Сечи полковникъ Яковъ Писменной, пришед 
в Ненасыцкой ретранжаментъ з запорожскими козаками і, напившись 
пьяной, з драгунами и козаками чесовыми учинилъ драку. И при тол/ 
бое какъ одного чесового ударилъ в рожу, то и руже поломалъ и 
шляпу о 7билъ. Которую драку услыша, помянутой прапорщикъ, 
прибежавъ, велель взять под корауль, точию они ис того ретранжамента 
чрезъ рогатки побежали вонь. И оные рогатки ломал, бросали и севъ 
в лотки, каменьемъ били, и ево, прапорщика, и команду, ежели кто 
выдеть из ретраижамеяга, бранивъ, похвалялись бить до смерти, и 
какъ-де было в прошедшіе время, такъ и нне будетъ.
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Да опосле-де той драки того ж апреля 27 числа оной же полкодникъ, 
не знаємо с какова виду з запорожцками [!], пришед к воротамъ, просиль

10 о пропуске в крепость, по чему // и велено пропустить. А напоследок!» 
зв. того, не жаемо жъ какой притчины и по ево ль, полковника, велению

іли неть -  неизвестно, пришли запорожцы с ружемъ, ис которыдг-де 
одинъ взять и содержитца ныне под корауломъ. И требовалъ онъ, 
господинь генералъ-леи7енанть, дабы со упомянутого полковника 
Писме/юого перелол/леное имъ у часового ружье И 0 7битую шляпу 
взыскать и возвратить, а за бои часовыхъ і за полол/ление рогатокъ и 
эа ругателные, тако жъ за непристойные похвалные с нимъ полковникомъ, 
кто еще к тому винными наитится могуть, ізследовавь, учинить по 
силе ея імператорскаго величества указовъ и вашего запорожского 
обычая.

И по тому пи ему, по посланному от меня ко обретающемуся в 
Усть-Самаре на место оного маеора Познякова другому маеору Шептохину 
ордеру, велено о вышеписанномъ о вс ем надлежащимъ порядком!» 
обще со определенными о т Во/джа Запорожского депутатами, ни наровя 
никому ни для чего, но в самую сущею правду, какъ того святая 
справедливость требуетъ, ізследовать немедленно. И по следствіи, ежели
з [!] запорожскую сторону кто в томъ явятца вішовньї, оныхъ для 
учинення по-запорожскил/ правам достойного наказания отослать к 
вамъ, гсдину кошевому атаману, ис товариством. Буде же кто із 
воински* драгунски* полкод людей по тому явятца виновны, то и* для 
учинення жъ с гаши по указол/ о травить к воинской команде.

И того ради вамъ, гсдину кошевол// атаману ис товариством 
предлагаю о вышеписаннол/ о вс ем ведать и для того следствия, выбравъ 
из куренные атамановъ или із други* кого пристойно дву или тре*

11 члвкъ депутатовъ, // отравить к предписанному маеору Шептохину в
[12] Усть-Самару немедленно, которымъ приказать оное следствие про известь

обще с ним  маеорол/ ни норовя никому, ни для чего, но в самую сущую 
правду, какъ того святая справедливость требуетъ. И ежели по следотвию 
кто із запорожцовъ явнтца виновны и к вал/ в Запорожскую Сет» 
присланы будуть, то с оными имеете вы учинить по указам и по 
вашил/ воисковыл/ правал/ безъ упущения. И о тане впред таковы* 
непорядочны* поступокъ о 7НЮДЬ не чинить, но по силе прежде посланные 
от меня к вал/, гсдину кошевому атаману ис товариствол/, ордером 
запорожски* коБакоя о т всяки* своево./ллвъ всемерно воздерживать и 
до того не допускать о том во все места, куда надлежить, о г себя 
строгими приказами предложить, и что по сему воспоследуетъ, о томъ 
ко мне репортовать.

Михайла Леонтьевъ
Киея.
8 июня 1747 году.
Помітка на полі: вих. «№ 1845 В.З.»
Арк. 10, 11. Оригінал.
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С права 4а

ДЪла о разнихъ 
и из разних мЪстъ бЪжавшихъ. 

1766-го № 252

№  177 1765 р., грудня 6. Кременчук. -  Лист новоросійського
губернатора Олександра Ісакова до військового судді Павла 
Головатого про розшук поселенців Єлизаветградського 
пікінерського полку Івана Махині, Якима Коваля та ін., 
які втекли на Запорожжя й оселились у селах Тритузнові
і Романкові. № 1584

Благородны# и почтенны# гсдинъ команъдующей Войском 2 
Запорожскимъ, войсковой судья. П4]

От Елисаветьградского пикиперского полсуа репортомъ ко мнЬ предславлеію, 
что прошлого 764 году десято/? роты Мишурнорожской1 приписные к 
военноелужащнмъ Иванъ Махиня, Данила Проходченко, Якпмъ Ковад 
Ивань Майборода и Степамъ Молчаггь сего году, марта протия 9 чи спа с 
роты бежали, за которыми нарочно посланные по возврат!; своемъ обявили, 
что из оньиг бежавши* Молчана сыскали в запорожскомъ селе Тритузнов'Ь, 
которой темъ посланным и о 7данъ был, но в пути их опять бежаль. Да 
известно-де доподлинно есть, что в томь же селе Тртузневе еще проживають 
упоминаемые Махиня и Проходченко, а Коваль - в Ромаяжове. И по 
требованию оныдг на прежнее жилище от Коша Войска Запорожского 
кодацкому полковнику старшиною об оддаче оныл: ордеромъ предложено.
И для взятья оныхъ нарочной ундеръ-офицеръ с пикинерами посылав 
быль и, по взятии и* о п о д  по-прежнему на поселение определены.

А минувшего ноября 11 дня из вышеписаннылг беглецовъ Яким 
Ковал да Иванъ Махиня, по несколкомъ времени, по прошению и* для 
снятия имевшагось в запорожскихъ дачал хлеба туда на время о7пущень.

И по невозъвратЬ оттед чрезъ немалое время для отыскания 
нарочные еще посыланы были, которые, возвратясь, обявили, что Якима 
Коваля // в выше обявлеиномъ же селі Романкове з женою і детми 2 
сыскали и у тамошняго атамана, прозываемого Деміща, отьдачи требовали, зв-

‘Розміщеній у Мишуриному Розі.
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точшо имъ не оїдань. А обявил оной атамань, что имееть ошкуренного 
атамана щербиновского о невыдаче приказъ, по чему оные нарочные 
Кодацкой палалыш и у полковника еще онаго Коваля требовали, 
толко и оной безъ ведома Коша отдать не смееть. Того ради изволитЬ 
приказать изъявленного укрывающего в селі Романовке2 бежавшаго 
Жима Коваля з женою и детми н є о їм є н н о  за неоднократной побегъ 
наказания выдать, и впредь таковы* беглым по требованиямъ без далным 
в перепискам затрудненей прикажиті отвъсюда выдать.

Вашего благородия 
доброжелателно# слуга

А.Исаков6
Ч. 6 декабря 1765 году.
Кременчугъ.
Помітки: вих. «№ 1584»; «г. Головатому»; «Пол: 1766 году, гепваря 3 д.» 
Арк. 2. Оригінал.

№  178 1766 р., січня 8. -  Ордер Коша полковникові Кодацької
паланки Мусію Чоріюму про повернення втікачів-поселенців 
Єлизаветградського шкіперського полку Івана Махині, Якова 
Коваля та ін., які переховувалися в селах паланки. № 84

До полковника кодацкого з старшиною 4

(Орді/? ^
Пред симъ многократно посланьными з Коша в паланку Кодацкую 
(ордерами веленно уходящим с разнил: месть, ‘ а паче с пикинерного, 
что при крепости Свития Елисавкти2 % полку і другим россіиским 
месть-1, в здешние дачи на жительство людей безъ письменным (об 
ним свідитєлствг ни под какимъ выдом сотнюдь не принимать. И 
когда б могли где в ведомстве вашемъ таковые люде сискатся, 
(оным заразъ в т і  места, юлсол оны пришли, (отсылать 1 іли оїдадаг 
в rb міста, о їколь за ними требования о видачи іхт> могли б 
случится-1.

А сего генваря 3 д. гспднъ генерал-маіорь и Новороссійской губерній6 
комеядиръ Але^андръ Степановичъ Ісакоя присланнымъ в Кошъ 
писаниемъ (объявляя, яко-де з бежавшим в прошло л/ 765 годе, марта 
протид 9-го числа десятой роты Ммшуринорожско/ґ приписние к 
военнослужащим Івань Махиня, Данило Проходченко-1, Яким Кова./ґ 
ведомства вашого // в селе Ромаиковом, а Степанъ Молчанъ в селе 4 
Тршузновомъ сисканы і по последовавшему-де в паланку Кодадкую з зв. 
Коша (об оїдачи юним ордеру нарочно за ними присланном/ ундє/v 
афицеру ютдагаш были.

2Романкове
' Написано на полі.
1 Далі закреслено і дру.
}Далі закреслено Степанъ Мо./лаїгь.
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А того ж-де году, минувшого ноября4 11 д. із вышеписанни* 
беглецовъ Яким Ковал да Иваїгь Махпня, когда5 по неско лком врємєньї 
по прошению их для снятия імевшогос в дачах здешни* хлеба6 на 
время сотпущеиы 7'были-де, ЧТО'7 о тгол чрез немалое время 5НЄ 
возвратили г 5, для отисхания нарочние посланны были, і которые-де. 
возвратяс, юбявили, что Якима Коваля в вышеписанном селе Романкове 
сыжали і у тамошнего атамана, прозпваемого Демида, гатдачи требовали,

6 точию-де ганим8 не о7данны. О бявил-де оной атаман, // что имеет 
[18] о)нъ о г  атамана куреня Щербиновского о невидаче приказ, почему-де 

гание нарочние помянутого9 Коваля еще С0 7дачиш в полковника 
кодацкого11 требовалы, но і оно/ї-де полковникъ без ведома Коша 
овдатне смел, требуеть кому надлежит, даби12 прописаішого ведомства 
вашего в селе Романкове скрываючогось бежавшого Якима Коваля з 
женою и діями нео 7МЄННО для за неоднократной побегъ наказания 
выдано, і впредь такови* бегли* по требованиям!, выдаванио было 
приказания. Для того вал/, гсдинъ по./дсовникъ з ста р., повелеваем!, 
газначенного ведомства вашего в селе Романковом скрываючогось

6 бежавшого Якима Коваля з женою, де тми // і со всемъ в его имеющимся 
зв- имуществомъ нарочно за11 пришлкою за ним от его команди нарочного 

без удержа[н]ия і защити отдать і впред таковы* бег ли* 14с того 
полку і другії* россійскнх месть14 людей нигде в ведомство свое на 
жителство в силі, вышеизофажеини* з Коша в паланку Кодацкую 
многокра 7їю  послании* ордерол годнюдь не прмнима т. И буди б таковн 
явля гоя могли, они* о тсила т на и* прежни жиля іли о 7дава г в тЬ 
мЬста, ожоль за ними требования случатся могли б без всякого 
закривателства.
3 Коша.
1766 году, генваря 8 д.
Помітка: вих. «84. В.К.З.А.»
Арк. 4, 6. Відпуск.

7 зв. №  179 1769 р., січня 4. Глухів. -  Звернення малоросійського
[!9] генерал-губернатора Петра Рум’яіщева до запорожців з

 ̂ осудом їхнього виступу проти кошового отамана і
зв старшини в грудні 1768 р. і закликом до покори*

4Далі закреслено месяца.
5 Написано над рядком.
ьДалі закреслено туда.
1 Написано над рядком замість закресленого і по невозврат .̂
%Написано над рядком замість закресленого атаманом.
9Далі закреслено оного.
10Далі закреслено в бывшого. 
пДалі закреслено Антона Красовского.
12 Написано над рядком замість закресленого приказания о выдачи.
13Далі закреслено ним.
Іі Написано над рядком замість закресленого людей, о себе писмснни* сведіптлствь

пє имеющих
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№  180 1766 р., січня 8. -  Лист Коша до новоросійсіжого губернатора
Олександра Ісакова про надіслання розпорядження 
кодацькому полковникові щодо повернення втікача- 
поселеиця Як им а Коваля з сім’єю до 6-ї Мишуринорізької 
роти Єлизаветградського пікіперського полку. № 85

До генерала Ісакова по его титулі З
По писанию вашего и. в Коше сего гєнваря 3 д. о выдачи бежавшего 
ьс роты Мишурнорожско/Г1, здешнихъ войсковых волностей в селе 
Романковол/2 проживающого3 приписного к военнослужащому Якима 
Коваля полученному о г сего числа посланнимъ з Коша4 к полковнику 
кодацкому сордеромъ веленно означенного Коваля за присылкою за
4 ігам МшлуринорожскоЛ ротьг4 нарочного з женою, дітьми і со всемъ 
имеющимся в его имуществомъ о7да7: И впред таковых 5с того 
пикинерного полку уходящих5-6 людей нигде в здешних дачах на 
жителство отнюдь не принимаг і 5о7даваг по востребованиям туда, 
ожоль они уйдуть5. О чемъ ваш ему превосходителству // обявивъ, с 3
нашимъ іскренню/ почтением пребываемъ. зв-

В.П.
1766 году, генваря 8 дня.
Помітка: вих. «№ 85 В.К.З.А.»
Арк. 3. Відпуск.

№  181 1765 р., грудня 8. Мишурин Ріг. -  Промеморія
Єлизаветградського пікіперського полку Кошеві про 
розшук втікача Іваиа Величка, табунщика пікіиера 
Єлизаветградського пікіперського полку Леоптія 
Короткого. № 2394

Промеморія 8
о т Елисаветградского пнкинерного полку в Кошт» Г2°1
Войска Запорожского Низового

Здешнего полку роты 6 Амелницкой ротмистръ Андрей Турченовской 
репорътомъ къ полковымъ деламъ по обявълению ему той роты от 
пикинера Козмы Летючого представилъ, что прошедшого ноября в 
середних числехъ онъ, Летючой, отъдалъ в хуторъ той же роты 
пикинера Леоитея Коротького в табунъ ево двое лошадей в смотрение 
табунщику ево, Короткого, Ивану Величку, которой того жъ ноября 
17 числа от оного Короткого бежалъ. А 1_осмого на десять1 числа ево,

1Написано над рядком замість закресленого в прошлом 765 годе, марта против
9 числа.

2Далі закреслено укрываю.
3Написано на полі замість закресленого роты Мишурнорожской.
4 Написано над рядком.
3 Написано на полі. 
ьДалі закреслено беглых.
‘вісімнадцятого
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Летючого, с табуна оние две лощад-Ь неведома где девалися. Хотя 
оной Летючой в околичних местах и в запорожских ближних знмолниках 
за оними лошадми поискъ и чинил; толико ныгде не сискалъ. И 
упователно-де, не онъ ли Величко те лошады своровалъ? Приметами 
ж оной Величко: росту среднево, кирпоносъ, лицел/ кругпъ, волоса на

8 голове русия, леть 25-и. Обявленного Летючого лошады: // первой 
зв- конь -  пшаковатой, лисой; второй конь -  вороной; оба неукы, в

обеихъ на левих заднех окараках тавра =0°0=.
И не сишутся лъ оные лошади равно і табунщикъ Вели'іко, от» 

ротмистръ Турченовской тем ь репортомъ требуеть во все места учинить 
публикацию. Для того в г Елисаветградскомъ пикинерцомъ полку 
определенно: в ъ Конгь Войска Запорожского Низового послать сию 
промеморию (которая и посылаетца)2 с темь, дабы благоволенно было
о присъматривании і о понмке объявленного табунщика Величка и 
лошадей по написании л/ приметамъ во всех потсутственных тому Кошу 
местах публиковать. И буде где признань и пойманъ будетъ, оного 
Величка лошады и со всемъ при немъ имеющимъ прислать за карауломъ 
в здешный пнкинериой полкъ, и о томъ учинить по ея императорскаго 
величества указамъ.
С Міппурина Рога.
Декабра 8 д. 1765 году.

Маіорь Сергей Амяшол 
Каїщеляристь Осия Казимиръ

Помітки на арк. 8: вих. «№ 2394»; «Пол. 1766 году, генваря 3».
Арк. 8, 17 зв. Оригінал.

17 На конверті: «Промемория огЕлисаветьградского пикинерного полку 
Дд в Конгь Войска Запорозского Низового».
1 * Печатку пошкоджено.

№ 182 1766 р., січня 6. -  Ордер Коша полковникам Кальміуської,
Самарської, Кодацької, Інгульської та Бугоґардівської 
паланок про розшук втікача Івана Вели’пса, табушцика 
пікінера Єлизаветградського пікінерського полку 
Леонтія Короткого. №№ 87-91

9 До всЬхъ полковником з стадпынсмо 
ООрдєрь

Елисаветградскьій пыкинерной по.пкъ ис прысланною въ Кошъ Войска 
Запорожского) Нызового сЬго генваря 5д. промемориею по репорту во 
соной полкъ шестой роты Амелницкой ротмистра Андрея Турченовскогто, 
а к нему, Турченовскол//, по появлению той же роты (от пыкинера 
Козмы Летючоїто, глбявляя яко-де ирошедиогсо мсця ноябра въ средніхт. 
чыслехъ реченный пыкпнеръ Лепочый сотдалъ было въ хуторі, той же 
роты пикииера Леонтня Короткого въ табунъ ево двое лошады въ

1 Дужки авт.
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смотрение табунщику ево, Корожого, Ивану Вєличку, которой-дє 
табунщикъ того ж ноябра 17-го числа сот оногю Короткого) неведомо 
куда бежаль, а 18-_го числа єво, Летючого, с табуна соние двоє лошады 
неведомо где девались. И хотя юной Летючой въ юколичны* местахъ 
и в запорожски* ближншг зымовникахъ // за юными лошадми поискъ 9
і чиниль, точию-де нигді си жать ие могль ‘чаятелно-де, что от»'1, зв- 
Величко, те двое лошады свороваль и зъ собою увелъ. Приметами ж ъ - 
де юной табунщикъ Величко: росту среднего, кирпоносъ, льщемъ кругль, 
волоса на голове русия леть двадцять пять; а юбявленного пикинера 
Летючого лошады: первой конь -  шпаковатый, лысый; въторой конь 
вороной; юба неуки, въ собой* на леви* задни* юкарака* тавра таковы 
=0°0=. Требуеть, не сищугся ль где соние лошады, равно и самъ соной 
табумцилг Величко, во всі Кошу подсудствеяъные места предложения.

Того рады вамъ, гспднъ полковныкъ з ста/шиною, предлагается 
во всемъ ведомств^ пашемъ вышпредписалного беглого табунщика і 
лошадей по вииіє ізображєинимь соб гаї* приметамъ прыказать сискивать
і єжєли бъ где въ ведомстве вашемъ // сыскаины бить моглы, то какъ2 16 
табунщика, възявъ под карауль і забивъ в ручгаїє і ножниє 3 в добром [28] 
смотрєнійг3, даби4 бежать не могль, такъ2 лошады при добром присмо 7рі
5 содержа г  при паланке вашей-5, а в Кошъ 6 зараз репо/лша г 6, 7-почему 
[. . . ]* і лошадей-7 огосълать9 въ созначєниой Елісавєіградосой инженерной 
полкъ будет вам присланиа резолюция.
1766 году, генваря 6 д.10
3 Коша.
Помітки: «В Калшпосъ-№ 87, в Самаръ-№ 88, в Кодакъ-№ 89, в 
Ингулъ-№ 90, в Гардъ-№ 91».
Арк. 9, 16. Відпуск.

№  183 1766 р., січня 8. -  Промеморія Коша Єлизаветградському
пікінерському полку про розшук втікача Івана Величка, 
табунщика пікінера Леонтія Короткого. № 92

Промємория 16
Г281ізь Коша Войска Запорожского Нызового въ 

Елисаветградской пыкинеръной полкъ
По промеморий соного Елисавєтиградосого пикинєрного по./лсу въ Коше 
Войска Запорожскогсо Нызовогсо, сегсо генвара 3д. полученого1, со

1Написано на полі замість закресленого а упователно-#£ нр онъ ли.
1 Написано над рядком.
3Написано над рядком замість /шфесленого колодки.
4Далі закреслено в пути.
5 Написано над рядком замість закресленого прислать при репортЪ.
6Написано над рядком замість закресленого для.
1 Написано на полі.
% Слово не прочитано.
9 Написано над рядком замість закресленого для 0)7силки соиихъ.
10 Втравлено з цифри 5.
'Написано над рядком.
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сижу і поймки бежавшогга гаг пикинєра ганого Елисаветигра декого 
пикииєрного) полку ш е с т о й  роты Легантия Короткогга табунщика Івана 
Величка і ю присъматриваний увєдєнни* імь, ходивши* в табунів 
Короткогга пыкииера Козми Летючогга дву* лошадей по изображению/ 

16 во юной // 2промеморий (об юномъ бегломъ табунщике і лошадя* 
зв. приметамъ3 от сего чысла с Коша 4 в подлежащие"4 места предложенны5.

I буди бъ ьоной бежавшой с лошадми1 где сисканни быть могли, то
6 имЄют бы т6 прислаини7 к подлежащому въ речеиной Елисавєтградскоїї 
пикинерний полкъ. О чемъ тотъ1 Єлисаветградски# пикинерни/Г по.пкъ 
благоволіть відать.
С’ Коша.
1766 г., генваря 8 д.
Помітка: вих «№ 92».
Арк. 16. Відпуск.

№  184 1766 р. січня 19. -  Рапорт полковника Самарської паланки
Федора Білого про вжиті заходи для затримання Івана 
Величка, табунщика пікінера Омельницької роти 
Леонтія Короткого

32 Въ Кошъ Войска Запорожского Низового[441
1 * Покорный репортъ

В силі велможности вашей ордера, сего генвара Ид. мною полученного,
о сиску і поймки бежавшого о т пикинєра Омелницко/7 роти Леонтия 
Короткого табунщика Івана Величка зъ поворованними тоей же роти 
въ пикинєра Кузми Летючого двома лошадми по изображении*/ объ 
нихъ въ томъ ордері примЬтамъ везде въ відомстві Самарскомъ, кому 
надлежить приказанно, і ежели где въ відол/стві здешном показанно/ґ 
табужцикъ Величко зъ тЬми поворованними лошадми сищется, то 
повеленное тЬмъ вел. ваше# сордеромъ учинено будетъ, о чемъ 
велможноста вашей въ поко/жости репортую.

Полковникъ самарскый Федор Більїй з старшиною 
1766 году, генваря 19 д.
Помітка: «Полу. 1766 году, генваря]1».
Арк. 32. Оригінал.

2Перед цім  закреслено Елисаветградського пикинерного полку.
-Да./и закреслено поданніми.
4Написано над рядком замість закресленого во всЪ подсутстврнние. Кошу.
5Далі закреслено вєлгно сискиват.
6Написано над рядком замість закресленого то табунщика взявъ под караулі» і 

забЪвъ в ручниє і ножниє колодкі дабі в пути бежать не моглъ, а лошади при 
добромъ присмотра.

1 Далі закреслено при репорт^ въ Кошъ для отсилки, далі два снова не прочитано. 
1 Текст пошкоджено.
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№  185 1765 р., грудня 19. Глухів. -  Указ Малоросійської колегії
Кошеві про розшук осіб, які пограбували і побили матір
і сестру військового канцеляриста Петра Лизогуба на 
хуторі Рудівка Першої полкової сотні Прилуцького 
полку. N® 4460; реестр викраденого майна

Указъ ея імператорскаго величества самодержицы 10
всероссійской изъ Малороссійской коллегій* въ f22l
Кошъ Cfcrfc Запорожския

Малороссійская коллегия слушавъ доношенім войскового канцеляриста 
Петра Лизогуба6, коймъ онъ представилъ, что прошлого ноября противъ 
21 числа ночью, наехав в хуторъ его отческой Рудовку (которой 
хуторъ положениемъ находится полку Прилуцкого* в Первой полковой 
сотні;)1 челов1жъ до осми разбойниковъ и перевязавъ всЪхъ дворових 
людей, а в изб-Ь, в которой была мать его, Лизогуба, з сестрою, двер-Ь 
виламав, і вшедши четыре челов+>къ разбойников в козацкомъ платгЬ 
похожия на запорожцов, болшою жъ частию на компаиЬйцовъ, с 
койхъ еденгь в шолковомъ платті. съ отвертанимъ ковнеромъ, карункою 
обложеннимъ, а на версії жупанъ темного красного сукна, в краснихъ 
чоботяхъ, в запорожской красной шапки з сивою околицею, при ташки2 
и п1>столетахъ, рост)' и лЬтъ средных, кругловидъ, белявъ, говорить 
зъ запорозка; другой-високъ, смаглевать, в китаевомъ темно-зеленом 
кафтаиЪ, в шапке запорожской; третой в черномъ кожухи, наверху 
свита серая, старая с красними окладками, собою плосковидъ, косой 
глазок, говорить зъ запороска; а четвертий -  собою невеликъ, русявъ, 
одежа на немъ короткая, кафанъ [!] по колЬна, шапка полская съ 
околицею черною. I связавъ тамъ его, Лизогубову, сестру, мучили 
безчеловЪчно боемъ, требуя показания денегъ. И случившоесъ тамо в 
матки его имущество (о коек приобщенъ реестръ)1 забрали.

При яком-де заграблений маткою его, Лизогуба, завзято 
сумнителство -  не би.гп> ли с упоминаемими разбойниками на томъ 
грабителств'Ь находившимся до сего в полку Черниговскомъг Полской 
области ураженецъ Іван Оганкевичъ, или не по его ли согласию то 
произошло? Кои-де при отцу его, Лизогуба, бунчуковому товарищу 
Семену Лизогубу, когда находился в годовой службе и билъ посилань 
въ означенлы Рудовскій хуторъ к матки его, за приездов своймъ 
произносилъ, то якобы в ономъ хуторі ім+.ется в матки его болшой 
сундукъ денегъ, яка и де его рЪчь при мучителномъ бой матки его и 
сестры упоминаема била. КромЪ ж-де того оной Станкевичъ і 
подозритєльній челов-Ькъ, ибо-де за битности еще е го  / /  В СЛужбЕ СЪ 10 
УРОженцемъ Полской же области, находячимся при войскоюму товарищу зв. 
Івану Лизогубу в годовой службі; Іваном Роштикомъ, сговаривался 
обворовать кого из малороссійских гшдъ и вбЕжать в Полпду, о чемъ- 
де. оной Роштикъ и урядовно созналъ. а н ш г Ь-д е  находится в по.пку 
Чершп~овскомъ НЕВЕДОМО при кому. Да при ТОМЪ ЖЕ-ДЕ разбой тЬ

1Дужки авт.
!шаипси
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разбойники сказивали, что якоби они бившие в домЪ матки его, Лизогуба, 
с полковников/ компанЬйскимъ Заб'Ьлою.

И просилъ онъ, Лизогубъ, о сиску и поимки онихъ разбойниковъ 
во всЬ малороссийские полки і в Киевскую* Слободскую и Новороссійскую 
губерній, і в Кошъ С'Ьч'Ь Запорожской публікацій. И по указу ея 
імпєраторскаго величества Малороссійская коллегия приказали, какъ 
въ вишеписанние м'Ьста, такъ і в Кошъ С'Ьч'Ь Запорожския послать сей 
указъ и при ономъ, приложа с представъленного отъ оного Лизогуба 
в тЬхъ разграбленнихъ в дом'Ь матки его пожиткахъ реестра точную 
копию, велеть отъ оного Коша С'Ьч'Ь Запорожско# везд'Ъ публЬковать, 
вишпоказаннилг разбойников по прописаннимъ ихъ приметамъ, а паче 
не будет ли гд і кто чего зъ значащихся по реестру пожитковъ 
продовать, всякими удобъвозможними образи пересматривать і сискива т; 
и ежели б гдЪ кто съ онихъ разбойниковъ сисканъ биль, либо с вещей 
у кого что виявлено, тЪх, взявъ за крепкий карауль, прислать в 
Малороссійскую коллегию къ отправлению для поступления по указал/
і правал/ в подлежащее место. I Кошу С'Ьч'Ь Запорожской учини г по 
сему ея імпєраторскаго величества указу. В Малороссійские жг полкгґ
і въ вишеписанние губернскіе канцелярій в надлежащой сшгЪ о сел/ 
укази послани.
1765 году, декабря 19 дня.
Глуховъ.

Іван Жоравкас
Старший во#скови# канцелярист" Антон Жайворонко/і

Канцеляристъ Федосъ Ильенко
Помітки: на полі «Упр.д. 3. № 4460»; вгорі «№-ол/ 6343. Пол. 1766 году, 
генваря 22 д.»
Арк. 10. Оригінал.

№  186 Копия реестру поворованних вещей

11 Ланцюжокъ золотій под смалцел/ с камушкал/// алмазными
Конапъ золотій под финифтол/ съ алмазами болшими насажованній 
Крестъ золотій с алмазами болшими насажованній 
Ланцюжокъ золотій ламаной
Канапъ золотій с камушками зеленими добрими насажованній зъ 

перлами
Сети золотіє красними камушками добрими насажованіе 
Серегъ сребнихъ двгЬ пари съ камушками добрыми 
Перла дробного десять низокъ
Болілого перла не низаного какъ би зъ ложку болшую
Червонецъ звонкій одинъ
Готовихъ денегъ дві>стЬ рублей
Перстюнковъ добрыхъ золотых три
Платковъ разныхъ шолковихъ добрилг четири
Платокъ единъ жолтій тяфтяной, на ономъ кв'Ьть сребромъ шитой
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Кунту дг жолтой матерій по нему кв іть  разноцві гаій шолковій 
зъ сребромъ

Другій блакитного поля штофной, по нему кв іть  білій зъ 
обложками черними

Запаска французкого ж штофу, поле кофейное, цв іть  разной 
съ карункою серебряною

Карунокъ сребнихъ и золотихъ цЪвокъ на двадцать, лентъ разнихъ 
шолкови* локоть на пятьдесять

Подносъ сребряной круглой на тро* ножка*, по серидині кв іть  
золотій зъ гербомъ и словами

Кунтуш грезети білой зъ чернил/// аксамішими окладками 
Кунтуш сталевого сукна под лисями завойковими пошитой по

просту
Кунтуш зеленій камліотній под сибірками поши г  по-просту 
Шуба камліоту красного доброго под шлямами лисами 
Сподниця красная о гласная подбита дуплею, кви г  вишиваній на 

бавалні; работы турецкой
Мантшгія блакитного штофу зъ білнмь кветтш, подъбита черними 

сіберками
Люстрина кроенная зеленая на кунтуш  локо г  двенадцять 
Шуба мужская ком люту фия левого под шляпами лисами зъшита 

киреею //
Кожу* комлюту такого ж зъ кодами зъшитъ по-донску подбитій 11 

синими смушками зв-
Вещей синови* зъ скринею, каки* и припомнит не могу 
Б ілля  разного рублей на тридцять 
Платковъ бумажни* добрихъ сім ь 
Запаска блакитна полутабенкова 
Балахончикъ зеленій голевій 
Шнуровка зелена грезетна зъ каруною золотою 
Шнуровка штофу попелястого разноцветного 
Карсеть блакитній полутабенковій
И други* вещей, кои* и припомнит не могу за скорость 
Сахару одшгь пудъ
Икона Пресвятой Богородици Чудотворной Каплуновской на блаті 

мідной, изображенная въ каптурку жолтол/ грезетномъ
Кафтань сукна кропивного зъ искрою, зъшит по-донску 
Тулупъ мужескій полусуконній кофейной, подбитій рудими 

баранками
Шуба винецко го голю, по красно л// полю кв іть  білой, подбита 

сіберками
Кофта грезетная фиялетова
Запаска по черно м о гласі квіть золотій
Ковдра красна набочайна, подбита мусулбесомъ и килимъ, шкурка 

соболева
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А сверхъ того еще многих вещей уворованно, яких за съкорость 
припомнить не могу

На подлЬнномъ тако: 
Анна Тансковна Симонова Лизогубова

Скріпа на арк. 11 і на зв. : «С подлЬннимъ // читалъ канцелярист. 
Федось Ильенко».
Арк. 11. Копія.

№  187 1766 р., січня 25. -  Ордер Коша військовому осавулові
Андрію Ляху й полковникам Самарської, Кодацької, 
Кальміуської, Бугогардівської і Перевізької паланок про 
розшук осіб, які пограбували Ганну Лизогуб на хуторі 
Рудівка Першої полкової сотні Прилуцького полку.
№№ 279-283, 287

12 Геп дну полковнику з старшиною
241 Ордєрь

С его гєнваря 22 д. полученнимь в Коші; из Малороссійской коллегій, 
указомь 1 состоявшіл/ по поданнол/р вь ту коллегшо от крта во/Ьковолг; 
Петра Лізогуба доношенію1 с прилогомь при ономь копій регістра 
велено2 о сиску и поймки разбойников, сь плаття і ріічей походивших 
на запорожцовъ или компаїгЬйцовь, учинившихъ реченого3 канцеляриста4
Лизогуба прошлого 1765 года ноября противъ 21-го числа матері; его
АннЬ Симоновой Лизогубовой в хуторЬ, состоящомъ полку Прилуцкого 
в Перво# полковой сотігЬ, называемомъ Рудовка, разграбление, учинить 
во всі подсутствеїпгае Кошу міста1 предложения. С койхъ-де еденъ5 
въ шелковомъ пла п і; с отвертанимъ ковнеромъ, корункою обложеннимъ. 
а на версЬ жупанъ темного красного сукна, в краснихъ чоботяхъ и 
въ запорожской красной шапки з сивою околицею, при ташки'’ и 
п'Ьстолетахъ, росту и л-Ьтъ среднихъ, кругловидъ, белявъ, говорить з 
запорожка; другой-высокъ, смагловать, в китаевомъ темно-зеленомъ

12 кафтані; // 7в ъ шапке запорожской; третой в черномъ кожухе, наверху 
зв. свита серая старая с красними окладками, собою чернявъ, плосковид, 

косой, говорить з запорожка; а четвертій собою невеликъ, руеявъ, 
одежа на немъ короткая, кафан [!] по колЪна, шапка полская съ 
околицею черною. 3В чел/3 по сумнителству 3о г  оно# Лизогубово# 
задержуется на-3 находишогося до сего в полку Черниговскомъ Полской 
области уроженца Ивана Станкевича -  не по его ли согласию то 
грабытельство3 произойшло? Кои-де Станкевичъ при о 7цу его Лизогуба,

1 Написано на полі.
2Далі закреслено разбойников.
-Написано над рядком.
4Далі закреслено войскового Петра.
5Далі закреслено въ шел.
6шашки
1 Перед цім  закреслено и в шанс.
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когда находися в годовой службе и билъ посилань в ъ означений 
Рудовский хуторъ к матки его, за приездомъ своймъ произносилъ то, 
якоби въ ономъ хуторі имеется в матки его болшо# сундукъ денегъ, 
якая-де его р'Ь'гь при мучителномъ бой прописуємо# матки его8 
упоминаема била. Кроме жъ того, оной Станкевичъ и подозритєлній 
челов'Ькъ, ибо-де за битности еще его в службе съ уроженцемъ Полской 
же области, находячимся при войсковому товарищу Івану Лизогубу в 
годовой службе Иваномъ Роштикомъ, съговаривался обворовать кого 
из малороссийски* // гспдъ и вбежать в Полщу, о чем-де оно#Роштикъ 15 
и урядовно сознала. А ннЬ-де находится в полку ЧернЪговскомъ [27] 
неведомо при кому. Да и при томъ же-де разбой тЬ разбойники 
сказивали, что якоби они бившіе в домЪ матки его, Лизогуба, с 
полкодникомъ компанЬйскимъ ЗабЪлою.

И во исполнєніе оного коллегій Малороссійской указа, включая у 
сего съ высшеозиаченной копий9 регистра справочную коггЬю вал/, гащнъ 
полковникъ з старшгшою, предлагаемъ вгпле означеннихъ разбойниковъ 
по преписаннимъ об нихъ преметамъ, а паче по 1 значащил/ся по то му 
реестру вешалг1 не будеть ли гд+> кто чего 10 с тЬ* вещей10 продавать 
всякими возможнейшими образи пересматривать и сискивать, и ежели 
бъ гд^ хто с ъ онихъ разбойниковъ сискаггь билъ, либо с вещей, по 
регистру значащихся, у кого что виявилось, техъ, взявъ11 под крепкий 
караулъ, прислать при репортЬ в Кошъ к ъ отсилки о7сель в 
Малороссійскую коллегию к подлежащому тамо с ними поступлению.
О получений ж і исполнений сего репортовать.
3 Коша.
1766 году, генваря 25 д.
Помітка на арк. 12: «Писа т самарскому -  № 279, кодацкому -  № 280, 
калмускому -  № 281, гардовому -  № 282, перев^зкому -  № 283, 
асаулу войсковому Андрею Ляху -  № 287.»
Арк. 12, 15. Відпуск.

№  188 1766 р., січня 30. -  Рапорт полковника Кодацької паланки
Мусія Чорного військовому судді Павлу Головатому про 
одержання ордера Коша щодо розшуку осіб, які пограбували 
Ганну Лизогуб. № 17

Вєлможному и высокородному гоідну Войска Запорожско/к? 13 
Низового войсковому судій Павлу Фроловичу з [25]
високопочтенною войсковою старшиною
Поко/юейшій репорть

По полученному нами о г  вашей велможности зъ Коша Войска 
Запорожского Низового о сиску и поймке разбойниковъ і повороваини*

%Далі закреслено матери.
9 Далі закреслено рєгисг.
10Написано над рядком замість закресленого з значащился по рєстру пожитков.
11 Написано над рядком замість закресленого узяв.
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в регистре значащихся войскового канцеляриста Петра Лизогуба в 
матере его Анни Симоновой Лизогубовой в футоре вещей ордеру, везде 
ведомств[а] нашого в надлежащихъ местам о томъ публикованию, по 
изображеннимъ об нихъ разбойникам приметал/ и по регистру значащимися 
вещал/ пресматривать і сискивать всевозможнил/ старателствомъ веленно, 
і когда что сшцется в Копгь Войска Запорожского Низового репо/лювать 
д о лженству емъ.

Полковникъ кодацкий Мойсей Чорний
з старшиною

1766 года, генваря ЗО-го дня.
№ 17.

14 На конверті: «Велможнол/р і високородному гслдну Войска 
зв* Запорожского Низового войсковому судий Павлу Фроловичу з 

високопочтенною войсковою старшиною покорній репортъ».
Слід від печатки.
Арк. 13, 14 зв. Оригінал.

№  189 1766 р., січня 12. Охтирка. -  Лист генерал-поручика від
інфантерії Георгія Далке до Коша з проханням покарати 
козака Ведмедівського куреня Павла Шандру за 
переховування втікача Андрія Кобизєва, погонщика 
Більовського піхотного полку. № 32

5 Ея императорскаго величества самодержицы всероссійской
[17] Войска Запорожского Низового почтенному господину

кошевому атаману с товариствомъ
Допросамъ Белевского пехотного полку3 погонщика Андрея Кобызева, 
которой по учиненні за побегъ шпицрутенами наказаню определенъ по- 
прежнему в службу, доказываеца, что онъ, будучи в томъ побеге, проживав 
в запорожекихъ зимовникахъ Медведевского куреня у казака Павла Шавдры 
прошлого 765 году, отъ апреля по июль мсцъ. Хотя [и раскіазьіваеть1, 
что онъ имъ, Шандрою, держань быль не за беглого, но ему, Шандры, 
его, Кобызева, какъ без[пашпор]тного в противность указовъ держать 
было не следовало. Того ради вы, гсдинь кошевой атамань, благоволите 
приказать реченого Медведевского куреня козакомъ Шандрою за держание 
в бегам означенного извощика Кобызева учини г в силе ея императорскаго 
величества указод и что учинено будет, меня уведомлениемъ не оставить. 
Ахтырк[а].
Генваря 12 дня 1766 году.

Ея императорскаго величества самодержицы 
всероссійской всемилостивійшей государыни моей 

огинфантериі генералъ-порутчикъ Георгий фот/ Далке6 
Помітка: вих. «№ 032; Пол. 1766 году, февраля 4 д.»
Арк. 5. Оригінал.

1 Текст пошкоджено.
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№  190 1766 p., січня 14. Бахмут. -  Промеморія таємного радника
Андрія Фліверка Військовій канцелярії Коша про розшук 
втікача-українця Івана Литвинова, кріпака аудитора 
Самарського гусарського полку Готова. № 61

Промемория
о т тайнаго советника Фливерка Войска Запорожскаго 
Низоваго в Каїщеляріпо войсковихъ дель

Сего генваря 7 дня Самарского гусарского полку“ аудиторъ Готовъ 
поданяык ко мне доношениемъ представилъ. Находящейся-де у него 
во услужениі записавшейся по н/ліспі ней ревизиі в подушной оклад 
за нимъ малороссианинъ Иван Алексеевъ сынъ Литвиновъ не знаємо 
куда прошлого 765 году, декабря 25 дня бежалъ. А приметами оной 
росту среднего, лицемъ сухощавъ и смуглъ, волосы на голове, 
бороде и усах рыжеватые, отроду ему с тритцать пять леть у 
правой ноги палцы отморожены; на нел/ пла 7е-кавтанъ шить по- 
малороссиски простаго сукна белой мало поношенои, шуба авчинная 
белая, смушковъ поношеная шапка, красная опушена лисил/ фостомъ 
поношеная ж, в шероварах и в лаптях И сиесъ долговых денегъ и 
разных вещей ценою на 7ри 7ца ті, на пять рублевъ. Которого во 
многих местах хотя онъ і искалъ, точию сыскать не могъ. И темъ 
доношениемъ просилъ о присма триванні и о поимке оного ево 
служителя Литвинова по означелнымъ приметал/, о публикованиі 
куда над лежить писать. Того ради по указу ея императорскаго 
величества мною определено Войска Запорожскаго Низоваго в 
Канцелярию войсковых делъ послать сию промеморшо и требовать, 
дабы благоволено было о присматриваниі и о поимке оного беглеца 
Литвинова по означеннымъ приметамъ ведомства оной канцеляриі во 
всехъ местах публиковать. И ежели оной кемъ присмотренъ и поиманъ 
будетъ, то за крепкнмъ караулок прислать ко мне при письменномъ 
известіи. И войска Запорожскаго Низоваго Канцелярия войсковыхъ 
делъ о вышеписанномъ да благоволить учинить по ея імператорскаго 
величества указомъ.
Бахмут.
Генваря 14-г  дня 1766 года.

Андре# Фливеркъ 
Помітки: вих. «№ 061 З.В.»; «Пол. 1766 году, ферваля 4 д.»

На конверті: «Промемория о т тайного советника Фливерка Войска 
Запорожского Низового в Канцелярию войсковыхъ делъ».
Слід від печатки.
Арк. 18, 28. Оригінал.

18
[30]

28
зв.
[40]
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№  191 1766 р. лютого 6. -  Ордер Коша полковникам Кодацької,
Самарської і Кальміуської паланок про розшук втікача- 
українця Івана Литвинова, кріпака аудитора Самарського 
гусарського полку Готова. № 346-348

19 До полковников кодацкогсо, самарского) і калмускогсо
[31] з старшынамы

СОрдєрь
Егсо превосходителство гшдинъ тайный советникъ Андрей Фливеркъ 
присланною Войска Запорожскогсо Низавогсо в Канцелярию войскови* 
делъ сего февраля 4-го  дня промемориею собявляег, 1 что прошлого- 
д е 1 мсця генваря 7 д. 2 сего года-2 Самарского гусарского полку 
аудитор Готовъ подалиил/къ нему, гшдину Фливерку, доношениемъ 
представилъ. Находящийся-де у пегсо во услужений, записавшейся 
по нинЄшнєй ревизий въ подушной ажлад за ним малорос сианинъ 
1ванъ Алексеевъ синь Литвиновъ неведомо куда прошлого 765-го 
году, декабря 25д. бежалъ, а приметами-де гоной: росту среднего, 
лицемъ сухощавъ і смуглъ, волоси на голове, бороде и уса* рижеватие, 

19 со 7роду ему с тридцять пять летъ, у правой // ноги палцы 
зв* сошороженние3. На немъ плате: каптанъ шыть по-малороссійскьій 

простагсо сукна белой мало приношенной, шуба авчинная белы* 
смушков поношенная, шапка красная, сопушенна лисьймъ фастом 
поношенная ж, въ шеровара* і в лапътя*. Снесъ з собою долгови* 
денегъ і разни* вещей ценою на трилдать на пять рубъледъ4. Которого 
хотя соной 5аудиторъ Готовъ 5 во многи* места* і искалъ, точию 
сискать нигде не моглъ, а упователно-д^, что соной беглой ушед в 
запорожские места. I требуетъ соной гспднъ Фливеркъ тоею 
промемориею -  не с ищется ль соной беглой гдЄ 2 в Запорож. места*2 -  
во всЄ соной Войсковой 3. канцелярий подсудстветшие места 
предложенния.

Того рады вам, гспднъ п о л к о в н и а г  з  стар., сим предлагаемъ во
27 всемъ // ведомстве вашемъ вышепрописат/ногсо беглого Литвинова 

[39] по вишеизображешшл/ его6 приметамъ приказать сискивать і ежели бъ 
где в ведомстве вашем сисканъ бить моглъ, то, взяя соного 7 Литвинова 
со всем при немъ имевшимся7 под крепкый карауль і забивъ в 
ручние і ножное колодки, дабы8 бежать не моглъ9, 2в добром

1Написано над рядком, в рядку ці самі слова закреслені.
1 Написано на полі.
-Дамі закреслено на немъ; закреслено над рядком і снесъ з собою.
4 Далі закреслено котарого требу етъ оной готд// Фливеркъ тоею промемориею.
5 Написано над рядком.
ьНаписано над рядком замість закресленого об немъ.
7Написано на полі, тут же закреслено денгами і вещами, что при нем будет
%Над рядком закреслено в пути.
9Далі закреслено содержать при паланки вашей, а в Кошъ зараз репортовать и 

почему как его къ оному.
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смотрении 2 содержать5 при палаике вашей, а в Колть зараз рєпо/тгова 7ій 
об отправки'2 к гсдну тайному советнику Фливерку определено.
1766 году, февраля 6-гопд.
Помітки на арк. 19: «№ а-мр до кодацкого -  №-ол/. 346, до самарского- 
№-<ж. 347, до калмик)ескогю -  №-ом 348.»
Арк. 19, 27. Відпуск.

№  192 1766 р., лютого 7. -  Промеморія Коша таємному раднику
Андрію Фліверку про хід розшуку втікача-українця Івана 
Литвинова, кріпака аудитора Самарського гусарського 
полку Готова. № 349

Промємория 27
Г391ізь ВоА Войска З.Н. крий его прєвосходитєлстлу гшдну 

тайному совітніку Андрею Фліверку
По промемориі вашего прва сего течения 4д., въ здішней Во/Клсовой  
крий полученной, о сиску і поімки бежавшего Самар, гусарского 
полку в аудитора Готова находівшогося въ него во услужєній 
малороссіяніна Івана Але^іева сіна Ліпвінова, во всі подсутсгвенніе 
оной крий  міста о т ніжеположенного числа предложения учинені. И 
егда ж гд і оной* сискатся моглъ, // то за подлежащие конвоемъ, дабі 27 
в путі бежать не моглъ, при промєморий къ вашему превосходителству зп- 
отослаиъ біть іміеть, о чемъ ваше прво соблаговоліть біть ізвістні. 
Благополучное место С ічь 3.
1766 году2, февраля 7 го.
Із Коша.
Помітка: вих. «№ -ор 349».
Арк. 27. Відпуск.

№  193 1766 р., січня 30. -  Рапорт полковника Кодацької палаики
Мусія Чорного військовому судді Павлові Головатому про 
розшук у с.Ромаїпсові втікача Якима Коваля з сім’єю і 
повернення його в 10-у Мшпуринорізьку роту 
Єлизаветградського пікінерського кінного полку. № 16

Вєлможному и високородному гшдну Войска Запорожского 20
Низового войсковому судій Павлу Фроловичу з [32]
високопочтєнною войсковою старшиною
Покорній репорть

По силе полученного зъ Коша Войска Запорожского Низового сего 
генваря 16 дни в пала/жи Кодацкой о висилки жителствующого вь

10Далі слово не прочитано.
11Цифру 6 правлено.
'Написано над рядком.
1Далі закреслено генваря 14 д.
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селе Ромалковомъ бежавшого пикине/иого коїпюго полку с десятой 
роты Мишурянорожской приписного къ военное ьпужащому Якима Коваля 
ордера, оной в паланку с Романкова сыскань і под караулок соде/яжится. 
А когда о т  его команди нарочние за нам при еладни будуть, то его з 
женою и дітми и со въеемъ въ его імеющимся шуществомъ отсель
0 7дано бить імееть. I впредь ему подобии^ по силе повелЬній в здешнее 
ведомство принимано не будеть, когда жъ таковие сшцутся, на ил 
прежние ж и л л я  отсилатимутся. Репортуем:

Полковиикъ кодацки# МусЬй Чорній
з ста/жпиною

1766 году, генваря 30 д.
№-ом. 16.
Помітка: «Полученъ 1766 году, февраля 6 дня».

26 На конверті: «Велможному і високородному гепдну Войска 
зв- Запорожского Низового войсковому судій Павлу Фроловичу з 

високопочтенною войсковою ста/жпиною поко/мейшій репорть».
Слід від печатки.
Арк. 20, 26 зв. Оригінал.

№ 194 1766 р., лютого 7. -  Ордер Коша полковникові Кодацької
палашей про прискорення повернення втікача Якима Коваля 
до 10-Ї Мишуринорізької роти Єлизаветградського 
пікінерського кінного полку. № 345

21 До полковника кодацкого з старшиною
СОрдєрь

Репорть ваигь 1 на посланной к вал/ ордеръ1, коімь ви представляєте, что 
житслетвующи# в селЬ Ромалковомъ, бежавши# пикинє/жого конского 
полку с десято# роти Мишуршюрожско# приписно# К ВОЄННОС.ГіуЩОЛі7 [!) 
Акимь Коваль в палалку сискань і под караулол/ 1 до присилки вашей о т 
комалди нарочішх 1 соде/вкится, сего течения вь 6д. въ Коші получе//.
1 по онол/р тому, дабы напрасно долгого времяни содержаниел/ в 
паланки под караулол/ проживать не могль, предлагается вал/ го скор-Ьшол/ 
для взятя его, Коваля1, со всЪмъ іміющимся при нел/присилки пысать
0 т себе к его команді; 1 в Мишуринорожскую роту1 і учини т по с ему
1 по прежде к вал/ посланнол/р ордерал/2.
1766 году, февраля 7 д.
Помітка: вих. № «345».
Арк. 21. Відпуск.

1Написано над рядком.
1 Далі закреслено ісполнєніє. 1766 году, февраля 6 д.
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№  195—196 1765 р., грудня 17. Глухів. -  Ордер малоросійського 
генерал-губернатора Петра Румянцева Кошеві про 
розшук і покарання козаків Івана Кас’янова і Гаврила 
Вострого за переховування втікача солдата Севського 
піхотного полку Макара Шашурина. № 186; 
протокол допиту Макара Шашурина

Ордерь 22[34
Войска Запорожского Низаваго кошевому атаману 
Григорію Федорову войсковой старшиною, куренними 
атаманами і всему товариству

Севскаго пехотного полку поиманно із беговъ са.сдать Макаръ Шашуринъ 
между проїчимь в допросе своемъ показал, что онъ, бежал іс полку, 
пошель прямо в зим о шик и казаков запорожские, і в одиомъ іс тел над 
рекою Самарою протид Белевской крепости у казака Івана Касянова, 
сказавшие ему о себе, по ево подговор остался і проживалъ шесть 
недель; а потод/ по подговору жъ казака Гаврили Вострова по ту 
сторону реки Орели жил около дву а мсця заведома ж беглово. 
Запорожской Сечи Кошъ імеег в силу ея імператорскаго величества 
всевысочайшил указовъ і послании* от меня до сего многократно 
подтверждений у'пти т строжайшее запрещение, а сил держателей беглы л 
салда т, сыскал, наказа г по законамъ безъ упущения. I меня рапортовав 
А для лутчаго 1хъ доказате./длва при сем  приложенъ орегинално# 
допросъ.

Підпис1
х1исла 17 декабря 1765 году.
Глуховъ.
Помітки: вих. «№ 186»; «Пол. 1766 году, февраля 9 д.»
Арк. 22. Оригінал.

№  196

1765 году, ноября 11 дня Украинского корпуса® Севского 
пехотного полку пойманной в бегал салдать Макаръ 
Шашуринъ о побеге ево допрашиванъ и показал 
ниже следующие

23
[35]

Вопросъ Ответь

1
Прошедшего июля 7 
дня репортов/ Севского 
пехотного полку о т пер
вой мушкотерской роты 
к полковылг делал/ пред-

на 1
Прошедшего гаоля 7 дня, по прибытии мое л/ из 
лесовгь съ командою сержанта Балалаева в крепости 
Ряскаю, отпущенъ я билъ от него сержапта, в 
роту того июля 6 числа и, не явясь в роте, бежалъ. 
(К сим ответнымъ пунъктамъ)1

1Не прочитано.
1 Дужки авт.
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Вопросъ Ответь

23
зв.

ставлено, что ты, находясь 
в лесной команде оного 
жъ полку у сержанта 
Балалаева, прибивъ с тою 
командою в крепость Ряс- 
каю о тущеггъ бшгь от 
него, Балалаева, в роту и, 
не явясь во оною, бежалъ. 
Ауди-

2
Тоть побегъ учинилъ ты 
какой ради притчины и 
не подговаривал ли къто 
ко оному тебя, и адшгь 
ли или с кемъ другил/ 
бежал, и по паче куда 
и7ти намерение и гдЪ жи- 
телство имел, и при томъ 
побеге не учинил ли ка
зенного или партикуляр
ного варавства? 
торъ

на 2
Тоть побегъ учинил я будучи пьян. И у боясь за 
потеряние мною з даного мне гсдрева кал/зола 
пуговицъ при роте взыскания, тожъ будучи не в 
состоянии уплатить занетым мною у флещика 
первой мушкотерской роты Халина шездесятъ 
копеекъ денегъ, И7ТИ в роту апасался, а принялт» 
намерения итгп Войска Запорожского къ казаку 
Ивану Касянову, живущему в зимовнике, 
состоящемъ над рекою Самарью противъ Белевской 
крепости въ шестидесяти верстам, которой 
зимовникъ-то знал я в бытность мою в бывшем 
Борисоглебскодг, кой съформированъ въ Севскол/ 
полку, будучи въ разъездам. И ночью того ж 
июля противъ 7 дня чрезъ состоящую при Ряской 
крепости на Ореле греблю перешед пошелъ степью 
къ показаннол/у зимовнику. И находясь три дни в 
пути, начевалъ в степе, а пропитание имел от 
пастуховъ, кои поподалис па тракте, а чьи оныя- 
знать не могу. И пришел в показанной зимовникъ, 
застал предъявленного // Косяиова в шипт»ке, 
который какъ меня сталь спрашивать отъкуда ты 
и какого звания, то я ему объевлял, что баръской 
человекъ. Но онъ на том не уверясь, сказал мне: 
«Скажи-де по правде, не бойся». То я ему 
объявилъ, что Севского полку беглой солдать. 
Почел// онъ сказал мне: «Живи-де у меня да 
работой, я-де тебе за то платить и ко/эмить буду». 
Где я и остался, и пробыль у него шесть нидель. 
А после того живущей по другую сторону реки 
Арели на берегу, противъ Косяиова ж зимовника, 
казакъ запорожской же Гаврила Вострой просил 
меня, чтобъ я, отставь от Касянова, къ и ему 
пристал, помелу я, о гошед отъ Косяиова, жил у 
его, Вострова, около двухъ мецовъ. А напоследакъ, 
какъ частыя казацкие ра.зезды чинится иачели, я, 
опасаясь, чтоби меня, взявъ, в полкъ не отправили, 
отъ его, Вострова, бежал. И пошел степью, 
намеревая проітить на Донъ, чтоби приста т къ 
какому казаку в работу. И чрезъ четыре дни.
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Вопросъ Ответь

3
Из данные тебе казенны* 
вещей что с собою снесъ 
или чего не утаилъ ли и 
не продал ли кому?
[. . V

4
В си* вопросные пункта* 
показал ты самаю ль 
сущею правду и не 
утратилъ ли чего? 

Крыстовскпй

Арк. 23, 25. Оригінал

идучи въверхъ по Самаре, имелъ начлеги на степи.
И, не доходя да горада Рыбнава версты съ три, 
въздумал, яко по прилине крепки* карауловъ къ 
Дону дайти невозможно, возратился обратно с 
тел/, что# само му к полку евится. Отошед верстъ 
съ петдесять назадъ, заначевал въ степу под 
стогомъ. А потом пришед въ слободу Дву лучную 
и какъ у мосту стоящей на карауле той же 
слабоды черкасъ спросил меня, что ты за человекъ, 
каторозіу я отвечалъ, тгго я хахолъ, чему онъ не 
уверясь, повел меня в ратушу, где я в дапросе, 
мне учиненному, точно о себе показал, что я 
беглой салдать, почему и о травлень билъ за 
караулом в город Изюмъ // в провинцыалную 25 
канцелярию, где по учинении мне дапросу [37] 
отьправгьленъ я в колодке за карауломъ въ Севской 
пехотной полкъ. И при том побеге козенного и 
партикулярного воровства никокова не чинилъ. 
(Вместо показаного салдата Макара Шашурпна, 
неграматного, по ево прашенпю)1

на 3
Из ъ данны* мне казенны* вещей прежде побегу 
утратилъ я коллолныя пугавицы порознь все да  ̂
единой, кофтаниы* пуговицъ пять, с тесачных 
ноженъ крючоА. А протчия имеющияся у меня 
казепныя венш оставлены мною того полку у 
извощика Измайлова по той притчине, что я у 
него кварти/?/ имелъ прежде побегу. А шляпа 
какъ я при отсзде из лесной команды в полкъ 
из местечка Груни просил седмой роты салдата 
Ивана, а прозвание его не упомню, да  ̂ полку 
съвести, каторая у него и осталась. А петли на 
портупею я от роты не получил.
(того ж п о ш у штабной ппсарь)1

на 4
В си* ответахъ показал я самую сущею правду и 
не утаилъ ничого. (Игнатий И вановъ р у к у  
прилаж плъ)1

7Ім’я  аудитора не прочитано.



№  197 1766 р., лютого 11. -  Ордер Коша полковникові Самарської
паланки Федору Білому про затримання і вислання до 
Коша козаків Івана Кас’янова і Гаврила Вострого за 
переховування втікача-солдата Севського піхотного полку 
Макара Шашурина. № 380

24 Ордєрь
[36] гсидину полковнику самарскому Федору БЄлому з старшиною

Его высокопревосходителство гспдъ генералъ-аншефтъ, малоросійский 
генерал-губернаторъ, Малороссійско/? коллегий президента, Украйнского 
і Малороссійского корпусовъ главній командир і разни* ординоя кавалер 
Петръ Але^андровичъ Румянцев сего февраля 9 д. присланнш/ в Ко/я 
ордеромъ изображая, Севского-дЄ пехотного полку пойманной із бего/? 
салдать Макар Шашуринъ, между протчил/, в допросе своемъ показал; 
что онъ, бежал іс полку, пошел прямо в зиможики козакоя запорожски* 
і в одномъ ис те* над рекою Самарою1 у козака Івана Касянова, 
сказавшие ему о себе, по ево подговору остался і проживал шесть

24 недель; // потомъ по договору ж козака Гаврила Вострова, 2 имевшего 
зимовник против Касянова зимовника-2, ж иль около дву* мецовъ заведома 
ж беглова, предлагаеть о поступлений, ежли впред такові бегліе 
сискиватимутся, в силЄ височайппхъ указов, с передержателми беглихъ 
салдать по законамъ для того вамъ, гепднъ полковникъ, з старшиною 
повел+»ваемъ по получений сего зараз вишеписанних 3 козаковъ Касянова 
і Вострого, сискавъ-3, при репортЬ в Кошъ прислать для взятия с нид4 
проти/? показанного ордера справедливого ответа. А дабы такови* 
бегли* и всякії* бродящи* сумнителни* людей везде в ведомств^ 
вашемъ козаки не держали, но где у кого таковы люде явится могли, 
то б сихъ, тамошние козаки бравъ, представляли к вамъ к подлежащему 
с ними поступлению, опасаясь за держание такови* бег лих жесточайшого 
наказания, о томъ во всемъ ведомстве вашемъ козакам крепко 
при 7вержда т и поступа т вамъ во всемъ с таковими беглими, равно и с 
и* предержателми, в силЄ послании* з Коша в паланку Самар5, гордеро/? 
без всяко# послабы.
1766 году, февраля I I6 д.
Помітка: вих. «№ 380 З.В.К.»
Арк. 24. Відпуск.

1Далі закреслено против Белевской крепости.
1 Написано на полі замість закресленого по ту сторону реки Орел и.
3Написано над рядком замість закресленого вЪрно справится, находятся ли в 

вышеписанных места* жителствония такови, как вище показано іменами і прозваниями 
запорожские козаки, і ежели найдутся, то оних.

4Написано над рядком.
Самарскую
6Цифра 11 виправлена з  10.
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№  198 1766 р., січня 17. -  Лист генерал-поручика від інфантерії
Георгія Далке до Коша про покарання козака с.Новоселиці 
Данила Литвинова за переховуванім втікача-солдата 
Більовського піхотного полку Якова Катуніна. № 63

Ея императорского величества самодержицы всеросійской ЗО 
Войска Запорожского Низоваго почтенному господину 1421 
кошевому атаману с товариствомъ

По допросу пехотного Белевского полку салдата Якова Катунина, 
которой за тотъ побегъ наказанъ, значніш, что онъ, будучи во ономъ 
побеге, проживалъ в Новоселской слободе у казака Данилы Литвинова 
месецовъ с пять не заведома беглого, но хотя бъ и за подлинно оной 
казакъ Литвиновъ об нем, Катунине, что оігь беглой, не зналъ, токмо 
его, Катунина, какъ безпашпортного в противность указовъ держать не 
подлежало.

Для того вы, гсднъ кошевой атамань, благоволите приказать с 
реченнымъ козакомъ Литвиновымъ за держание бес пашпорту оного 
беглого салдата Катунина учинить по указамъ, и что учинено будетъ, 
меня уведол/лениемъ не оставить.
Генваря 17 дня 1766 году.

Ея императорского величества самодержицы 
всероссійской всемилостав'Ьйшей государыни моей 

огинфантериі генераль-порутчикъ Георгий фон Далке 
Помітка: вих. «№ 63»; «Пол. 1766 году, февраля 15 дня.»
Арк. ЗО. Оригінал.

№  199 1766 р., лютого 16. -  Ордер Коша полковникові Самарської
паланки Федору Білому про покарання козака с.Новоселиці 
Данила Литвинова за переховувати! віікача-солдата Якова 
Катуніна і вжиття заходів до розшуку втікачів і виявлення 
осіб, які давали їм притулок. № 435

До полковника самар. 31
Ордерь [43]

Гшднъ слт инфантерии генерал-иорутчикъ Георгий фон Далке в 
присланномъ в Копгь сего февраля 15 д1. сообщений изображая, яко- 
де по допросу2 пехотного Белевского полку салдата Якова Котунина, 
которой за то т побегь наказад значніш, что-де, будучи онъ во ономъ 
побеге, проживал здешних Войскових Волностей в селе Новоселице у 
козака Данила Литвинова м'Ьсяцовъ с пять не заведома беглого, требует 
за держание означеннимъ козакол/ Дашшомъ Литвшюлымъ без пашпорту 
беглого салдата Катунина по указамъ поступления.

А яко перед сим многократно // в разних годЬхъ и временЪмъ 31 
посланними с Коша во вс-Ь подчиненние Кошу места, в томъ числі и зв-

1Далі закреслено сообщениемъ.
1 Далі закреслено п е х о т н о г о  п о л к у .
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в паланку Самар3., ордерами велено безпашпортнилг и сумнителии* 
людей и беглидг салдаг нигде4, никому ни под какил/видомъ отнюдь не 
принимав и не передерживаг, и буди б  гдЪ у кого такови сисхатся 
могли, то 5представлено ихъ в паланки, а оттоль5 к надлежащому с 
ними поступлению присилагдо Коша. Для того вал/, гспднь полковникъ 
з стар., пове.лгЬваел/ помянутого козака Литвинова, сиская за держание 
нимъ без пашпорту рече//ного беглого салдата Катунина, понеже ему, 
когда онъ, Катунинъ, к нему пришелъ, какъ и по неімінію пашпорта 
совсел/ сумнителного человЬка следовало его представить в паланку, не 
держа у себя в страх6, даби 5какъ онъ, такъ5 и другие7 впред8 не

35 отваживалис //  5 такови* беглшг сумнигелнидг, неізв'Ьстнилг і безпашпортнилг 
бродягъ держа г не отваживались, поступали б  с ними по вишеписаннол/р- 
киял/// 5 наказа г  и в Кошъ репортоватъ.
Февраля 16 д.9 1766 году.
Помітка на арк. 31: вих. «№ 435».
Арк. 31, 35. Відпуск.

№  200 1766 р., лютого 16. -  Ордер Коша полковникові Самарської
палаїки Федору Білому про присланая у Кіш козака 
Ведмедівського куреня Павла Шандри для покарання за 
переховування втікача-погонщика Більовського піхотного 
полку Андрія Кобизєва. № 436

29 До полковника самарского Федора Б іл ого  з стар.

411 Ордєрь
Его превосходителство гшднь генералъ-поручикъ Георгий фон Далка 
сего течения 4 д. присланнил/ в Кошъ писаниел/ ізображая, допросомъ- 
де Белевского1 пехотного полку пого/лцика Андрея Кобизева, которой 
по учинений за побегъ шпицърутенами наказаний опред'Ьленъ2 по- 
прежнему в службу, доказиваетца, что онь, будучи в томъ побеге, 
проживалъ в запорожски* зимовника* Медведовского куреня у казака 
Павла Шандри прошлого 765 году отъ априля по июль мЪсяя. А хотя 
і показиваеть, что онъ имъ, Шандрою, держань билъ не заведомо 
беглого, но ему-де, Шандрі;, его, Кобизева, какъ безпашпортного в 
противно ст указов держа г било не следовало3, требуетъ поступле[ния]4, 
ежели впред такови беглые сискиватимутся, в силі висо5. указов с 
передержателми бегли* [следовать] по законам. //

^Самарскую
4Далі закреслено в ведомств вашем.
5 Написано над рядком.
ьДалі закреслено протчіш.
1Далі закреслено смотря на єго.
%Далі закреслено того дела т.
9 Закреслено 15 ц.
1 Написано над рядком замість закресленого Белявского.
1 Дат закреслено в службу.
-Далі закреслено і тЪмъ писаниємь.
4 Текст пошкоджено.
^високих
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По учиненно# же в Ведмедовскол/ курені справкі показанно от 29 
куреня, что юной Шандра житілствол/ остается ^ведомства вашего в зв- 
речке Орели6. Для того вамъ, господинь полковникъ з старшиною, 
повілеваемь по получений сего заразъ вышеписанно/т> казака Шандру7, 
в паланкі сискад, при ^репорте в Ко шъ приела г  для ’•учинення туть 9 
против показанного10 отвіта*. А дабы таковихъ бег лил і всякихъ 
бродящихъ і сумнительнил людей везде в ведомстві вашем козаки 
впред11 не держали, но /де у кого таковие люде явится могли, то бъ 
іхь тамо/дни є козаки бравъ представляли к вамъ к подлежащол// с 
ними поступлению, опасаясь за держание таковид: беглыл жесточаАполг) 
штрафа і наказаній, о то а/ во всем ведомстві вашел/ козаказ/ крепко 
притверждать і посту па г  вам во в ъсем с таковими беглил///, равно і с 
передержателми, в силі посланнихъ с Коша в паланку С.12 ордерол без 
всяко# 0 7МІНИ.
[17]66 году, [фе]враля 16 д.
Помітка на полі: вих. «№ 436».
Арк. 29. Відпуск.

№ 201 1766 р., лютого 11. -  Рапорт полковника Самарської палаики
Федора Білого Кошеві про одержання ордера щодо розшуку 
осіб, які пограбували Ганну Лизогуб на хуторі Рудівка 
Першої полкової сотні Прилуцького полку

В Кошъ Войска Запорожского Низового 33
144

Покорній репорть
За силу велможноеш вашей ордера, прошлого гєнваря 28д. мною 
полученногсо, о сиску і поимки разбойниковъ, учинивши* разграбленіе 
войскового канцеляриста Петра Люогуба матері1 его Анны Симоновой2 
Лизогубовой въ хуторі, состоящемъ полку Прилуцкого въ Первой 
полковой с о ї н і , називаемомъ Рудовка, прошлого 765 году, ноября 
против 21 д. числа по иаписалнилг об нихъ в томъ ордері примітамь і 
по приложенному при оиомъ о заграбленнихъ вещахъ реестру, не 
будет ли кто чего с сихъ вещей въ вєдомстві самарскомъ продавать, 
кому надлежало предложеніе учиненно. I ежели къто зъ тЬхъ 
разбойников въ здешнихъ містахь сискатся можеть или съ ограбленнихъ 
вещей, по тому реестру значащихся, у кого что виявится, с таковимы

* Написано на полі.
''На полі закреслено кот. ж ив гг [ . . .  ] в рртк+, Орклн.
8Написано на полі замість закресленого в силі; посланник в паланку Самарскую 

ордерол публично к в штрафъ за перєдержаниє прописанного ізвощіка Кобизева 
киями наказа т.

* Написано над рядком замість закресленого взять с него.
10Далі закреслено писания справедливого.
11Написано над рядком.
“Самарскую
'Далі закреслено Симоновой.
! Написано на полі.
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поступлєнно быть імієть п о  с и л і ; о н о го  в є л м о ж н о с т и  вашей ордера. О 
чємь вєлможности вашєй покориЬйшє рєпортую.

Полковиикъ сш&рсимй вєдор  Більїй з старшиною 
1766 году, февраля 11 д.
Помітка.: «Пол. 1766 году, февраля 17 дня».
Арк. 33. Оригінал.

№  202 1766 р. лютого 18. -  Рапорт полковника Самарської паланки
Федора Білого Кошеві про вислання до Коша козаків 
Івана Кас’яненка і Гаврила Вострого за переховування 
втікача-солдата Севського піхотного полку 
Макара ІІІашурина

34 В Кошъ Во Ака 'Запорожского Нызового
Покоршій репорть

По ордеру вєлможности вашєй, сєго фєвьраля 15 дня мною полученному, 
казакы куреня Пашковского Івань Касянєнко да Гаврило Острой для 
взятья с нихъ за держание іми в зимовникахъ своихъ Сєвского пєхопюго 
полку беглого салдата Макара Шашурина ответа, при семъ, в Кошт. 
Войска Запорожского Низового къ вєльмолиости вашєй посылаются.

Полковник самарский Федор Більїй з ста/жпиною 
1766-го году, февраля 18 дня.
Помітка: «Пол. 1766 году, февраля 22 дня».
Арк. 34. Оригінал.

№  203 1766 р. лютого 20. -  Рапорт полковника Ііпульської паланки
Тараса Кравця Кошеві про вжиті заходи для розшуку 
осіб, які пограбували Ганну Лизогуб

36 Въ Кошъ Войска Запорожского Низовогт
Репорть

Полученнимъ с ъ Коша Войска Запорожскаго Низового ордеромъ сего 
февраля 10д. в полковой Ингульской паланки по полученном/ в Коші 
из Малорос ъсийской колегий указу, состоявшил/ по поданному в ту 
коллегию о г канцеляриста войскового Петра Лизогуба доношєнию с 
прилогомъ при сопомъ копий реестра о сиску и поймки разбойниковъ 
с ъ платья и річей, походившихъ на запорожцовъ илы компанЪйцовъ, 
учинивших реченного Лизогуба прошлого 1765-го году, ноября противъ 
1 чысла матері его Анні Симоновой Лизогубовой в хуторі, состоящом 
полку Прилуцкого первой полковой сотні, називаемол/ Рудовка, 
разграбление, веленъно бывших при оном мучіггелстві и разбой четирехъ 
чєловікь, означенихъ разбойниковъ, по прописан ъным об нихъ в ономъ 
ордері приметамъ и по значащимся при ономъ ‘ по приложенной1

'Написано іншим чорнилом замість витертого тексту.
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1766 р., лютого 20. -  Рапорт полковника Інгульської паланки 
Тараса Кравця Кошеві. Док. № 203.
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копий реестра вещал/ пересматрива г  и чинит всеприліжние поиски, в 
силу которого от  ниже писаного числа во всемъ відомстві Ингулскомъ

36 какъ за оними разбойниками, // такъ и не явится ль что с поворованихъ 
зв- вещей признаяно в кого, иепрестание поиски чинятся; и буды с

разбойноковъ пойманъ, либо іс поворованими вещами усмотренъ будет, 
то онихъ за карауломъ в Коигь для отсилки куда надлежить и с темъ, 
что сисканъно будеть, прислать имію. И с покорностгао моею репортуїо.

Полковникъ ингулский Тарас Кравець з старшиною 
1766 году, февраля 20 д.
Помітка: «Получено 1766 году, февраля 25 д.».

44 На конверті: «В Коигь Войска Запорожского Низового репорт».
Слід від печатки.
Арк. 36, 44. Оригінал.

№  204 1766 р. лютого 22. -  Рапорт полковника Самарської палатки
Федора Білого Кошеві про покарання киями козака 
Данила Литвинова за переховування втікача-солдата 
Білівського піхотного полку Якова Катуніна

37 В Коигь Войска Запорожского Низового)
Покорній репорть

По ордеру велможности вашей, сего февраля 20 д. мною полученнол/, 
за сискомъ въ паладку козака і жителя самарского Данила Литвинова 
за дєржаніє нимъ въ себе пехотного Беловского полку беглого1 салдата 
Якова Катунина въ страхъ, дабы какъ онъ, такъ і другие въпред 
таковихъ беглихъ сумнителиихъ і неизвестнихъ людей держать не 
отваживались, въ паланки киями наказанъ, о челг въ Кошъ Войска 
Запорожского Низового велможности вашей въ поко/тности репортую.

Полковникъ сама/скый Федор Білій з ъ старшиною 
1766 году, февраля 22 дня.
Помітка: «Получено 1766 году, февраля 25 дня».
Арк. 37. Оригінал.

№  205 1766 р., січня 19. -  ІТромеморія Переяславського гродського
суду канцелярії Війська Запорозького про розшук козака 
Кропив’япської сотні Василя Гладкого, обвинуваченого в 
пограбуванні Ганни Лизогуб. № 105

39 Изъ суда гродского Переяславского в канцелярию
[51] Войска Нызового -Запорожского

Промеморыя
Сего генваря 17д. суду гродскому Переяславскому8 доложено, что 
явившийся в подозріній о разграбленій разбойнически бунчукового

'Написано над рядком.
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Док. №204.
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товарища Симона Лизогуба жени его Анны Василиевой Тансковни в 
имущества ее не на малую суму и мученій ее и дочере ее Тетяни 
представленний по указу гродского суда о г сотенного Кропивянского 
правления козакъ тоя сотні Василей Гладкий сего геиваря 13 д . безв'Ъстно 
бежаль, кой приміть таковихъ: росту среднего, собою грубъ, волосовъ 
на голові и бороді темно-русихъ съ просідю, лица продолговатого 
щупловатого, носа большого, очей карихъ, говорить громко; одежа на 
немъ -  кожухъ біліпеь овчинъ старой, поясь белой полотняной, шапка, 
капелюхомъ изшитая, в чоботям, л іть  ему отроду 50.

Того рады по указу ея императорскаго величества в суді гродскол/ъ 
Переяславскомъ опредено какъ во всі малороссійскихт» полковъ полковие 
канцелярий, такъ і в канцелярию Войска Низового 'Запорожского послать 
сшо промеморшо и требовать, что/? от  оной канцелярий Войска 
Запорожского о сиску и поимки вшпеписанного бежалого явившогось 
в показанномъ подозріній козака Василия Гладкого по вираженимл/ъ

39 его примітамь, а за поймкою // о прнсилки оного подъ кріпкимт. 
зв. карауломъ в судъ гродский здешний к поступлению надъ нимъ по

указамъ благоволено было учинить по ея императорскаго величества 
указамъ.
1766 году, геиваря 19 д.

Петро Дараган 
Иванъ Канівскьій 

Писар  гродского суда Ісосифь Пе7ровъ 
Каїщеляристь полковий Івань Петровский

42 На конверті: «Из суда гродского Переясловского в канцелярию
зв- Войска Низового Запорожского промемория. № 105».

Сургучева печатка, пошкоджена.
Помітки: На арк. 39 вих. «З.В.К.»; «Пол. 1766 году, февраля 25 д.» На 
арк. 42 зв. ‘ «Весу 3 золо2. № I I3. Сослать с ротн семой Домотканской»; 
«№ 284.»-1
Арк. 39, 42 зв. Оригінал.

№  206 1766 р., лютого 25. -  Ордер Коша полковникам
Кальміуської, Самарської, Кодацької і Бугоґардівської 
палапок про розшук втікачів-арештантів Никифора Сремеєва, 
Василя Литвинова, козака Кропив’янської сотні 
Переяславського полку Василя Гладкого. № 531-535.

40 Ордер
[52] гспдиу полковнику з старшинами

Полученними сего февраля 25 дня в Коші промеморіями обявляется. 
Пєрвою от Єлисаветградского пикинерного полку. Что-де приличившиег 
к тайному проезду чрез реку Днепръ неуказною дорогою в Малую

'Цю помітку зробила пошта.
’золотника
5 Замість закресленого N° 5.
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Россію слободи Тишковки жители Никифор Єремеел да Василей Литвинод
0 т оного полку как отправлени били в кріпо ст Святая Єлисавети к 
учінєнію1 подлежащего тамо1 за тогпереездъ 2над тм //съ  прочім// их 
согласніки, іменно в той промєморій ізображеннімя, ізслідованію і-2 
поступленію ’ по законам1, то-де3 в пути, конвойного пикинера связавъ
1 и взявъ в него верховую лошад з седлом і пікою1, безвістно бежали. 
Второю із суда гродского Переясловского. Яко-дє содержавшійся-де 
при ономь, суде явившійся в подозрений ко разграбленію разбойнически 
бунчукового товарища С.имона // Лизгогуба жени Анни Василиевой 40 
Танковски імущества сотні Кропивянской козакъ Василь Гладкій зв.
• неведомо куда1 бежаль, которой-де приме т сих росту среднего, собою 
грубъ, волосод на голові і бороді темно-русих с просідию, лица 
продолговатого щупловатого, носа болілого, очей карихъ, говорит-громко, 
одежа на немъ -  кожухъ білих овчинъ старій, пояс білой полотняной, 
шапка капелюхомъ ізшитая, в чоботях, л іть  ему отроду 50. I требуется 
4означеннімя промемориямі"4 о сиску і поймки показанних1 бежавшіх
во всі подчинение Кошу места учиненія предложения. Для того 
повелівается вамъ вишеписатіих бежавшіх по изображетмъ 5 их імєньїм 
прозватемъ, коіхг мість жителі и 5 примітам в відомстві вашем 
приліжно пєресматрива т. І буди б І І гд і могли появится, оних, взял 41 
под карауль, приела т при репорть в Кошъ для отсилки их отсель в [53] 
трєбуєміе міста.
1766 году, февраля 25.
Помітка на арк.40: «В Калмиюсъ -№  531, в Самар -№  532, в Кодакъ -  
№ 533, в 1нгу-7 -  № 534, в Ґардь - №  535».
Арк. 40, 41. Відпуск.

№  207 1766 р., лютого 25. -  Промеморія Військової канцелярії
Переяславському гродському суду про вжиті заходи щодо 
розшуків втікача-арештаїгга Василя Гладкого, 
обвинуваченого у пограбуванні Ганни Лизогуб. № 536

Промеморія 42
ізь1 Войсковой Войска 3. Нізового крій малор. Переяславского [54] 
полку® в судь гродскій Переяславскій

По промєморій оного гродского Переяс.2 суда, сего течения въ 25д. 
полученной, о сиску і поімкі бежавшего съ того суду3, явившогось в 
подозріній къ разграбленію разбоінічєскі бунч. товаріша Симона Лизогуба 
жені его Анні Василівні4 імущества арестанта сотні Кропівянской

1 Написано над рядком.
2 Написано на полі.
3 Написано над рядком замість закресленого ксггори.
4 Написано над рядком з переходом на арк. 41.
3 Написано на арк. 41.
1Далі закреслено Коша Войска 3. Низового.
7 Далі закреслено полку.
-Далі закреслено сод є . . .
4Далі закреслено Тансковни.
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козака Василя Гладкого 5 по ізображєннідо вь промеморій объ нему 
примітала5 во вс'Ь подсутствеиніе оно# крий міста от ніжєположенного 
числа предложенний учиненні. І егда б гд і оно[й] Гладко# сискатся 
могль, то 6с онил/ по указал/ь поступлєнно 6 біть імііть, в чемъ 
гродскій Переясловский судъ блговоліт відать.
Благополучное місто 3. С ічь.
Февраля 25 д. 1766 году
Помітка: вих. «№ 536 В.З.»
Арк. 42. Відпуск.

№  208 1766 р., лютого 19. Мишурин Ріг. -  Промеморія
Єлизаветградського пікінерського полку Кошеві про розшук 
втікачів-жителів сл. Тишківка Никифора Єремєєва й Василя 
Литвинова, затриманих за переїзд Дніпра в забороненому 
місці. № 250

38 Промемория
[50] от Елисаветградского пикинерного полку в Коїпь

Войска Запорожского Низового
От Желтого гусарского полку“ при промемории присланние в здешней 
пикинерний полкъ здешнего жъ полку слободы Тишковка жители 
Никифоръ Еремеевъ да Василей Лшвшювъ, котория обще того Желтого 
полку с гусарами Николаемъ Шпакомъ и Еремою Потапенковымъ, 
Сечи Запорожской с козаками куреня Стебліевского Федоромъ Плахутою 
и Андреем Кобезчамъ да слободы Белецковки жителемъ Алексеем 
Кобелецким пришпились в тайиомъ проезде чрезъ реку Днепрь неуказною 
дорогою в Малую Россию и в намерении итгы на воровство. По 
причине, что те согласники, запорожцы и белецковской житель, о г 
того Желтого полку отправлении для поступления по законамъ в г 
Елизаветградскую провинциалную канцелярию, то не покажуть ли 
ония и боліє на техъ тишковскил жителей Еремеева и Литвинова 
каков и в худомъ намерении согласия. Яко о толг в промемории о г 
Желтого гусарского полку не упомянуто, прошлого генваря 31 дня
о травлении били ане, Еремеевъ и Литвшювъ, в крепость Святая 
Елисаветы к господину подполковнику Василию Афанасиевичу Махилчи 
с темь, чгобъ об ономъ о т Елисаветградской провинциалиой канцелярии6 
взята справка, и буды ничего за ними боліє не сшцется, то за 
вишеписанное ихъ намерение к воровству и за тайной проездъ неуказною 
дорогою чрезъ реку Днепръ пересечь и отравить по прежнему на 
поселение в слободу Тишковку.

А ноне от роть 4 и 5 репортами представленно, что в пути, по
о травки тел арестантопъ из роты 5 'Зеленской въ 4 Овнинку роту, на 
половыне дороги ония арестанты, Еремеевъ и Литвшювъ, конвойного

5 Написано на полі.
*Написано над рядком замість закресленого за подлежащимъ конвоемъ, даби в ъ 

путі бежать не моглъ, при промемориА в оной гродскій Пфеясловский судъ отосланъ.
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пикинера, св ъязавъ и взявшы у его верховую лошадь зъ седломъ и 
пикою, безвестно бежали, а свою усталую лошадь ему, пикинеру, 
оставили, за которими, по объявлению оного пикинера, тогда ж от 
обоих тех роть 4 и 5 поискъ чинень, токмо нигде не сыскано.

Для того в ъ Елисаветградскомъ пикинерномъ полку определено // в 38 
Копгь Войска Запорожского Низового послать сто промеморию (которая зв- 
и посилается)1, с темь даби благоволенно било о присматривании и о 
поимке обявленних бежавших ареста нтовъ, тишковских жителей Еремеева 
и Литвинова, не будут ли где ония скривится, в подчиненние оному Кошу 
места публиковать и, естли где поиманни будуть, онихъ за карауломъ 
для поступления с ними по законамъ прислать в здешней пикинерской 
полкъ, и о томъ учинить по ея императорскаго величества указамъ.
С Мшпурина.
Февраля 19 д. 1766 году.

Маіорь Сергей Алмяшов. 
Полковой писарь Павелъ Леонтовичъ.

Помітки: вих. «№ 250 В.К.З.А.»; «Пол. 1766 году, февраля 25 д.»
На конверті: «Промемория от Елисаветградского пикинерного полку 43

в Кошъ Войска Запорожского Низового». зв.
Слід від печатки.
Арк. 38, 43 зв. Оригінал.

№  209 1766 р. лютого 25. -  Промеморія Коша Єлизаветградському
пікінерському полку про вжиті заходи щодо розшуків 
втікачів-ареіптантів Никифора Єремєева і 
Василя Литвинова. № 537
Промемория 43
ізь Коша Войска З.Н. вь Елісавєтьградскій пікшериі/ї полкъ [55]

По промєморий оного Еливавет. пікіи?яого полку, сего теченія вь 28 д. 
получеішно#, о сиску і поімкі бєжавштг на путі слободи Тішковкі жителей 
Никифора Ерємієва да Василя Літвінова, коі-де сг оного полку о травлені 
билі ігь кріпость СЄлисавети к учгаїенію подлежащого тамо за переездь 
тайно/f ие указною дорогою чрезъ реку Днепрь над німи съ прстчємі их 
согласиіми іменно в тем? промєморий ізображенніми, ізслідования і поступлеиія 
по законамъ во всі потсутвенніе Коїпу міста сг ніжеположєнного «гасла 
предложений учішенні. І єгда бъ гді оніе бєглєцьі сискатся могли, то за 
подлежащимъ конвоемъ, даб вгь пути бежаг не могли, при промєморий въ 
оное# Елисавєтіградскі# пикінерно# полкъ отослаяни біть іміють, о чемъ 
Елисавєтиградско# пикінерно# полкъ блговоліп, відать.
Блгополучноє місто З.Сечъ.
Февраля 25 д. 1766 году.
Помітка: вих.«№ 537».
Арк. 43. Відпуск.

1Дужки авт.
'Написано замість закресленого слова.
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№  210 1766 р., лютого 23. -  Рапорт полковника Самарської паланки
Федора Білого Кошеві про затримання і відправлення до 
Коша козака Ведмедівського куреня Павла Шандри за 
переховування втікача-погонщика Білівського піхотного 
полку Андрія Кобизєва

45 В Кошъ Войска Запорожского Низового
Покорній рєпорть

За силу полученного огвелможности вашей сего февраля 20д. в пала/жи 
Самарской ордера козаку [!] куреня Ведмедовского Павло Шандра для 
взятя с него отв'Ъта за держаніе имъ въ зимолнику своему беглого 
Беловского пехотного полку погонщика Андрея Кобизева, при семь въ 
Кошъ Войска Запорожского Низового къ велможности вашей посилается.

Полковниаг сама/хжи/У Федор Біілш ї 
зъ старшиною.

1766 году, февраля 23 д.
Помітка: «Пол. 1766 году, февраля 27 д.»
Арк. 45, 43 зв. Оригінал.

43 На конверті: «В Кошъ Войска Запорожского Низового покорний 
зв. репорть».
[61] Слід від печатки.

№  211 1766 р., лютого 26. -  Рапорт Коша президентові Другої
Малоросійської колегії Петру Румянцеву про вжиті заходи 
для затримання втікачів і покарання козаків Івана 
Кас’яненка і Данила Вострого за переховування втікача- 
солдата Макара ІІІашурина. № 548

46 По титулі; до Румянцева
Репорть

По полученному в Коше Войска Запорожского Низового сего 
февраля 9д. от вашего высокограф. с ордеру1, за держание 2бе- 
жавшого з Севского полку солдата Макара Шашурина3 своих’2 
зимовника* козаки здешние4 Іван Касяненко5 і Данило Острой6 //

1 Далі закреслено коимъ ваше высокографское сиятелство, по показанию.
2Написано на полі.
-Далі закреслено что де (онъ. бежавши ис полку, пошелъ прямо.
4Далі закреслено і в одномъ с тех над речкою Самарю против Билевской крепости 

стоящол/ в козака.
-Далі закреслено сказавши ему (о себе по его подговору, остался і проживал шегт 

недель, а потом-де по подговору ж козака.
6Ділі закреслено в е го  зимовнику, по сю сторону реки Орели состоящол/, жил около двухъ 

мЪсяцовь заведома ж беглого, предлагать соизволите о поступлении, ежели впредь таковы беглие
46 си схиватимутся, в силі высоча/Г. указовь, а с передержяггелмы // бег лих сллдатъ по закона м
зв. Посланіїыа/ з Коша к пол. самарскому ордером веленнго означенны* козакол Косяненка і Острого,

сиосавъ, при репортЬ в Конгь для взягя с ныт претил показанного вашего высокографс. ордера
справедливого солета при спа г. Почему онымъ самар. полковником т е  козакы си осанны и за присипкою 
в Кошъ, что они к передержанню реченногсо салдата Шашурина вынилис
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2 за сисканиел/ в СєчЄ'2 по здешнему обичаю без послабы наказаны. 46 
2И впрсд с таковими, кой могли б  к передерживаніїя м беглил зв- 

приличится, по строгости поступать умееть би2. А даби таковил беглилг 
і всяких бродящилг сумнителнихъ людей везде ® [в Войске здешнемъ 
козаки] 8 не держали, но где у кого такови люде явится б  могли, то 
б  ил9, брал10, ик  командам представляли11. О томъ 12_везде, где следовало;12 
иї  ныне11 0 7*3 Коша крепчайше 11 подтвержденно14. 48

Вашему высокографскому сиятелству репортуем [53] 
1766 году, февраля 26 д.
Помітка на арк. 46: вих. «№ 548».
Арк. 46, 48. Відпуск.

№  212 1766 р., лютого 24. -  Лист Коша до генерал-поручика від
інфантерії Георгія фон Далке про покарання козаків Данила 
Литвинова і Павла Шандри за переховування втікачів -  
солдата Білівського піхотного полку Якова Катуніна і 
погонщика того ж  полку Андрія Кобизева. № 549

Высокородний и высокопревосходптелный гспднъ от  47
инфантерии генералъ-порутчикъ, мьілостивій гспдръ нашъ [52]

По двумъ вашего высокопревосходителтсва писашямъ, въ Коше Войска 
Запорожского Низового сего февраля 4 и 15 числъ полученнимъ, за 
держание бежавшихъ с Белевского пехотного полку салдата Якова 
Катунина да погонщика Андрея Кобызева в своихъ зимовникахъ козаки 
здешние Данило Лшвиновъ и Павло Шандра за сискомъ в Коцгь по 
здешнему обычаю без послабы наказани. И впредъ с таковыми, кой 
могли бъ к передерживаниял/ беглихъ приличится, по строгости 
поступленно имееть быть. А дабы таковихъ беглихъ и всякихъ бродящие 
и сумнителнихъ людей везде в Войски здешнемъ козаки не держали, 
когда таковие люде явытся бъ могли, то бъ ихъ, бравъ, к командамъ 
представляли. О томъ везде, где следовало, от Коша и нынЪ крепчайше 
подтверждено. Вашелу высокопревосходителству1 2обявив, с нашимъ 
упокорением Пребива£ЛТ2.

Вашего высокопревосходителства мылостивого гсдря нашего 
1766 году, февраля 24 дня.
№ 549.
Арк. 47. Відпуск.

1Далі закреслено таковим.
* Текст пошкоджено; написано над рядком; далі закреслено в ведомств  ̂ обявленного

самар. пол. козакы впред.
9Далі закреслено тамошниє козаки.
юДалі закреслено к нему полковнику для надлежащего) с ними поступлению представляли.
11 Написано над рядком.
12Написано над редком замість закресленого ему полковнику посланним.
13Далі закреслено сего февраля 11 д. ордером. 
мДалі закреслено о чем.
1Далі закреслено благоволите бьпь известннй.
2 Написано над рядком.
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№  213 1766 р., лютого 28. -  Лист коменданта Новосіченського
ретраншементу Лаврентія Микулыпина Кошеві про розшук 
втікача-солдата Микитинської застави Івана Фетишева

50 Высокоблагородный і высокопочтелный комадцующій Войска
[62] Запорожского Низового в Коше гшднъ судья з старшиною,

гсдръ мой.
Находящейся при Никитинской заставе“ гшднъ капитан Матякинъ 
Новосеченского ретраяжамента6 к комееданским деламъ репортом 
представил; что сего февраля 24 дня Брянского пехошого полку 
са^щать Іван 0етищед незнаемо куда о случился, а упователно, что 
бежал. Которой приметами: лицемъ бель, волосом русъ; на котором 
государевы* амуничныл вещей -  кавтал белой, камзол красной, плащъ 
белой, штаны казловы, тесак с портупеею и со всемъ прибором. Того 
ради вашего высокоблагородия, гсдаря моего, прошу, куда надлежит в 
ведомстве вашемъ, о поимке вьплеписалного салдата публиковать і, 
ежели где по написалным приметам признал будеть, то б поискал, 
милостиво приела т к коменданскимъ деламъ.

Вашего высокоблагородия гсдаря моего 
покорный слуга капитал Лаврентий Микулшинъ 

Февраля 28 дня 1766 году.
Помітка: «Пол. 1766 году, марта 3 дня».
Арк. 50. Оригінал.

№  214 1766 р., березня 7. -  Ордер Коша полковникам
Кальміуської, Самарської, Кодацької, Інгульської 
і Бугоґардівської паланок про розшук втікача-солдата 
Брянського піхотного полку Івана Фетищева. №576-580

51 До полковником
І63] Ордерь

Находячійся в Новосеченскомъ рєтрєнжамєнте за коменданта капитал 
Лаврєлгий Микулшил прислалнимь ьв Копт1 сєго теченія в 3 день 
писаніем по репорту к нему находячогось при Никитинской заставе 
капитана Матякина обявляя, что прошлого февраля 24 д. Брянского 
пехотнова полку салдать Іван ветшцевъ неведомо куда бежал, требуетъ
о сиску оного бежаяиого куда надлежить опубликованія. Приметамі 
ж- де юной: лицемъ белъ, волосом русъ, на немъ гсдревых аммуничнил

51 вещей -  кафтал белсой, камзіоль красно#, плащь белсой, // штани 
зв. козловые, тесакъ с портупеею і со всемъ приборомъ.

Вам, гепднъ пол. з старшиною2, предлагается юного бежавшого 
салдата бетищева по внпенаписаннымъ приметамъ в ведомстве своем, 
кому надлежит, приказать пересматриват і буди б  где сискатся моглъ.

1 Написано над рядком.
2 Далі закреслено повелъ.
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то оного, взявъ под карауль Н  содержавъ4 в паланки, репортовать в 
Кошъ под резолюцію-3.
1766 году5, марта 7 д.
Помітки: «В Калмиюсъ -№  576, в Самаръ -№  577, в Кодакъ -№  578, 
в Ингул -  № 579, в Гардъ - №  580».
Арк. 51. Відпуск.

№  215 1766 р., березня 7. -  Лист Коша до коменданта
Новосіченського ретраншементу Лаврентія Микулыпина 
про заходи, вжиті для пошуків втікача-солдата 
Івана Фетищева. № 581

Благородній і достотїнопочтенній г.капитал, состоящій 60
в Новосечєнском рєтранжамеете за коменданта, t71]
благодетель нашъ.

По писму1 в.б., в Kouifc сєго ма/7га в 3д. полученнолу, о сиску бежавшего с 
Никитинской застави салдата Івана Фєтищєва куда нащежало 2от сєго 
числа 2 предложения учинені1. В. благородіє, ізваяге4 быть ізвєстни.

В.б.
Марта 75д.
Помітка: вих. «№ 581».
Арк. 60. Відпуск.

№  216 [1766 р.] -  Лист невстановленої особи, яка на прохання 60
якогось Григорія Івановича клопоталася справами* зв-

№  217 1766 p., лютого 28. Мишурин Ріг. -  Промеморія
Єлизаветградського пікінерського полку Кошеві про 
розшук брата пікінера Кирила Кривохатка, жителя 
слЛнгульської Антона Кривохатченка. № 312

Промемория 52
оть Елисаветьградского пикинерного полку в Коигь Войска 
Запорожского Низового

Здешнего Пикинерного полку роты 12 Грузкой ротмистръ Молчанъ 
репортомъ к полковимъ делал/ по таковому к нему оть вахмистра

-Написано над рядком замість закресленого прислаг со всЪмъ, что при немъ 
будетъ в Кош для доставлені* опилки о7сель, куда надлежит.

4Далі закреслено в Кош.
5 Далі закреслено февраля 6.
1 Написано над рядком замість закресленого писанію.
2 Вписано над рядком.
-Далі закреслено і в. о чем .
4Написано над рядком замість закресленого благоволит.
5 Написано замість закресленого 3.
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Лисяка представшгь. Что сего февраля 22 дня той роты слободи 
Ингулской пикинера Кирила Кривохатка брать ево Ангонь Криюхатченко, 
взявъ верховую лошад -  жеребца мастью гнедого, леть четирехъ -  
безвестно фежалъ. А приметами оной: росту болілого, лицемъ белъ, 
сухощавъ, волоса на голове русие, глаза серпе, отъроду ему леть 
дватцать; с ъ собою снесъ кафтанъ китайки чорной, шубу овчиш> 
белихъ приношену, шапку красного сукъна с сивою опушкою, рубахъ 
две, ружье адно, пуль сто и пороху три фунта. И просиль онъ, 
ротмистръ Молчанъ, о сиску и о поимке оного беглеца где надлежитъ 
публиковать. Для того въ Елисаветьградскомъ пикинерномъ полку 
определенно, в Кошъ Войска Запорожского Низового послать сию 
премеморию (которая и посилается)1 с темъ, дабы благоволенно било
о присматриванін и о поимке бежавшого Кривохатченка 2 в подсутственние 
оному Кошу места-2 публиковать.

И естли где присмотренъ и пойманъ будеть со всемъ при немъ 
имеющымъ, за карауломъ прислать к полковымъ деламъ. И о томъ 
учинить по ея императорского величества указамъ.
С Мишурина.
Февраля 28 дня 1766 году.

Маіорь Сергей Ам ляпісі л 
Полковой писарь Павелъ Леонтовичъ 

Канцеляристь Семен Коломийцед
Помітки: вих. «№ 312; Пол. 1766 году, марта 13 д.»

59 На конверті: «Промемория о т Елисаветградского пикинерного полку 
зв. в Кошъ Войска Запорожского Низового в Сече».

Слід від печатки.
Арк. 52, 59 зв. Оригінал.

№  218 1766 р., березня 9. -  Промеморія Єлизаветградської
провінційної канцелярії Військовій канцелярії про розшук 
запорожців-колодників Федора Плохути й Андрія Кобижчі, 
які втекли під час супроводження їх до м.Кременчука. 
№ 659

53 Промемория
^  Новороссійской губернии ізь Елисаветградской провинциалной

канцелярій в Войсковую Сечи Запорожской канцелярию
По указу ея імператорского величества во оной канцелярій слушавъ 
репорта, присланного Елисаветградского пикинЬрного полку от ротмистра 
Созонова, в которомъ показано. Минувшаго-де ферваля 26 дня въ 3-л/ 
часу ночи малороссійского Лубенского полку козаки Михайло Малишенко 
да Михайло жъ Заика, прибывъ к ротнымъ муръзынскимъ деламт. 
обявили, что отравлены они четыре человека из сей Провинциальной 
канцелярій в Канцелярию Новороссійской губернии для препровождения

1Дужки авт.
1 Написано над рядком.
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колодниковъ дву* человекъ, эапорожскихъ козаковь в Кременчугь. I выехакыии
із слободы Мурзынки версть с пять, те колодники, усилившись, отъ техъ 
козаковгь Малишеика і Заики отбились і ушли. А бывшия с ними два 
человека малороссійские жъ козаки Івань Шівенко, на которого и билеть в 
препровождеши оныхъ написань, і Микита Пилипенко, напившись довяна 
вина, хотя было ізь слободы Мурзынкой и выехали все вместе, но днакъ, 
паки в слободк будто за покупкою хлеба возвратились, а без бытности іхь, 
какъ выше значить, и оныя колодники ушли.

I хотя за ными, покуда іхь видеть могли, погоню учинили, точию за 
наступлеииемъ ночи і за усталью лошадей вздогнать іхь не могли. По 
обявлению ж вышеписанныхъ Малишенка и Заики, того жъ часу сг ротныхъ 
мурзинскихъ дель для поиску оныхъ беглецовъ приставная при одномъ 
ундеръ-офицере команда с должнимъ наставлениемъ отьправлена і в 
подлежащие пикинерного полку третью і четвертью роты о чинении за 
оным я  подлежащего поиску і поимки чрезъ нарочныхъ письменно дано 
знать, точию оныхъ, хотя і поза чертою в эапорожскихъ дачахъ по удобнимъ 
местамъ сыскивано, но за невозможности признать было следа і, яко чаятелно 
они1 той же ночи в запорожские дачи добрались, поймать не могли.

А за непоимкою те малороссійскіе // козаки Михаило Малишенко, 53 
Михаило жъ Заика, Іван Шитенко и Микита Пилипенко ісь запечатаннымъ зв- 
і надписаинымъ в Канцелярию Новороссийской губерній репорте/ і данным 
імь в препровождении техъ колодниковъ билетомъ при то/ репортЬ в сию 
канцелярию присланы. А по справке в сей канцелярии показанные запорожские 
козаки Федорь Плохота и Андрей Кобезча содержались в сей канцелярій по 
присылке о г Жолтого гусарского полку в краже в слободе Белецковки пары 
воловь і в намерении ітить в Малую Россію на воровство. І по учиненнягу 
минувшого февраля 23 дня определенно означенныя запорожския козаки, 
яко оне до решения сей канцелярій не принадлежать, отосланы были к 
разсмотрению с имеющимися при нихъ тремя лошадми в Канцелярию 
Новороссійской губерній при запечатаниомъ репорте.

Определено оныхъ малороссійскихь козаковь четырехъ человагъ, какъ 
оне состоять под ведоАствомъ здешнихъ каменданскихъ дель, для назлежащаго 
с ними за упускъ предписанныхъ колодниковъ поступления, отослать ко 
онымъ коменданискш/ деламъ. О поимке жъ оныхъ эапорожскихъ козаковгь 
і о учинении с ними по указомъ в Войсковую Сечи Запорожской канцелярию 
сообщил, промемориею, і Сечи Запорожской Войсковая канцелярия благоволить
о томъ, учинивь по ея імператорскаго величества указомъ. А о тег же в 
канцелярию Новороссійской губерній офепортовано, і о учиненнаго в сей 
каньцеляріи определения к здешнимъ коменданскимъ дела/ ко исполнению 
копия дана.
Марта 9д. 1766 году.

Николай Черников 
Прапорщик Василий Вишняков 

Генеральной писарь Алексей Стр[. . .  ]новъ2
Помітка: вік. «№ 659» [Пол. 1766 году, марта 24 д.]2»
Арк. 53. Оригінал.

1Написано над рядком.
1 Текст вицвів.
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№  219 1766 р., березня 29. -  Ордер Коша до полковників
Кальміуської, Самарської, Кодацької, Інгульської 
та Бугоґардівської паланок про розшук козаків Андрія 
Кобижчі та Федора Плохути, які втекли під час 
супроводження їх до »(.Кременчука. № 842-846

56 Ко всгЬмъ полковникамъ
(Ордеры

Сего истекающаго марта 24 д. в прислаяно/Г Новороссийской губерний 
ізь Єлисаветградской провшщиалной канцелярий в Коигь промеморий 
ізображенно. В оной-де канцелярий слушавъ репорта присланного 
Єлисаветьградского пикинерного полку от ротмистра Ссозонова, в 
которомъ показанно: минувшого-де февраля 26 д. в 3-л/ часу ночи 
малороссийского Лубенского полку козаки1 Михайло Малишенко да 
Михайло ж Зайка, прибивъ к ротнимъ мурзинскилгь деламъ, собявили, 
что отправлении сони, четыре человека, из той2 Провияциялной 
канцелярий в Канцелярию Новороссийской губерний для препровожения 
колодником двухъ чєловііаг запорожски* к о з а к о л  в Кременчук. Виехавши- 
де із слободи Мурзилки верст с пять, те колодники усилившись, сот 
тЬхъ козаков, Малишеика і Заики, сотбились і ушли; а бившия с ними 
два человека малороссийские жъ козаки Івань Шитенко3, на которого 
и билЕТЬ в препровожений они* нашісань, і Микита Пилипенко3, напившись 

56 допяна вина, // хотя было із слободи Му/винской і выехали все вместе, 
зв- но однаАГ-де паки в слободу будто за покупкою хлеба возвратили с, а 

без битности их, какъ више значит, і ония колодники ушли, і хотя-де 
за ними, покуда іхь видеть могли, погоню и чинили, точию за 
наступлением ночи і за усталю лошадей вздогнаг ихъ не могли. По 
обявлению ж вишеписаннил' Малишенка і Зайки, того жъ часу от 
ротныл мурзинскилг делъ для4 поиску они* беглецов пристойная при 
одномъ уцдеръ-афицере команда с должнимъ насталлениемъ о 7правлеіша 
і в подлежащие пикинерного полку третую и четве/лую роти о ЧИНЕНИЙ 
за оними подлежащего поиску и поймки чрезъ нарочнылг писменио 
дано знать, точию-де. онилг, хотя и поза чертою в запорожские дачал 
по у до бнимъ мес7амъ сискиванно, но за невозможностію призна т било 
следа і яко уже чаятелно они той же ночи в запорожские дачи 
д о б р а л и  с, пойма т не могли. А за непоймкою те м а л о р о с с и й с к и е  козаки 
Михайло Малишенко, Михайло ж Зайка, Івань Шитенко и Микита 

58 Пилипедко // і запечата/аош і надписаним в Казделярию Новороссийской 
[69] губерний репо/тшлг і даннимъ імь в препроважений техъ колодникол 

билетомъ при тол/ репорте, в оную5 канцелярию присланян. А по 
справки в оной6 канцелярий показанние запорожские казаки Федоръ

1Далі закреслено козаки.
1 Написано над рядком замість закресленого сей.
3Написано над рядком замість закресленого Шєвєнко.
АДалі закреслено по иску.
5 Написано над рядком замість закресленого сию.
6Написано над рядком замість закресленого сей.
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Плохута и Андрей Кобезча содержали с в той канцелярий7 по присилки 
от Жолтого гусарско/о полку в краже в слободе Белецколки пари 
воловъ і в намерений ига т в Малую Россію на воровство. И по учинеяяому- 
де минувшого февраля 23 д. опредилению озиаченние запорожские 
козаки, яко о ние до решения той канцелярий не принадлежа т, отосланни 
были к разсмотренію с имеющими с при нихъ тремя лошадми в Крйю 
Новороссийской губерний при запечатанномъ репорте, оприд'Ьленно-де 
онил малороссийскил козакол, четырехъ человекъ, какъ оние состоять 
подъ ведомствомъ тамошнил коменданскил делъ для надлежащего с 
ними за упускъ предписании? колодникол поступления отослав к онил/ 
комендалсюш  делал/. О происку ж і поймки упомянутил колодников // 
і поступления с ними по указамъ требует ®овая Елисаветьградская 58 
провннциялная крия-8 о г  Коша во всі по^судственніе места предложения. зв-

Для того вамъ, гспднъ полковник з старшиною, повелЬвается 
вишпрописаннид9 бежавши* колодникол везде в ведомств "і вашемъ, 
кому надлежит, приказол/ по прописаннил/ ил: именал/ і прозваниямъ, не 
появлятся л  где 10 в відомстві вашемъ10, проискивати буди б  г д і11-10' 
в сиску10 явится могли, взявъ онил і забил12 в колодки, прислать при 
репортЬ к подлежащему в Кошъ.
1766 году, марта 29 д.
Помітка на арк. 56: «В Калмиюсъ -  № 842, въ Самаръ -  № 843, в 
Кодакъ -  № 844, в Інгуль -  № 845, в Гардь -  № 846».
Арк. 56, 58. Відпуск.

№  220 1766 р. березня 29. -  Промеморія Військової канцелярії
Єлизаветградській провінційній канцелярії про заходи, 
вжиті для розшуків запорожців Федора Плохути й 
Андрія Кобижчі. № 847

Промемория 54
з ъ Войсковой Войска Запорожского Низово то канцелярия 
в Єлисаветьградскую провинциялную канцелярию

По промеморий оной Єлиса лрадской [!] провилциялной крий, в Коші 
сего истекающюго марта 24 д. полученной, сиску1 і поймки бежавшил2 
с пути готправленнил било Зз оной*3 з канцелярий 4в Крию-4 
Новороссийской губерний5 двол человек колодни [!], якобы здешнего

1 Далі закреслено под караулом.
%Написано на полі замість закресленого тоєю промємориєю.
9 Далі закреслено колодником.
10 Написано на полі.
п Далі закреслено в сиску -  сискатся.
12 Далі закреслено в Код . . .
1Написано над рядком замість закресленого происку.
1Далі закреслено юти.
3 Написано над рядком замість закресленого з Новоросий . . .
4 Написано на полі.
5Далі закреслено в Кременчук.
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войска козаком бедора Плохути и Андрея Кобежчи, во всі здешние 
Войска Запорожского Низового Войск6, крий подсутственние места 
предложения учиненни; и буди где сискатся могли, то поступленно 
будеть с ними по указал/ без упущения, о чемъ оная Єлисаветьградская 
провинциалная канцелярия благоволит веда т.
Благополучное место Запорожская Сечь.
1766 году, марта 29 д.
Помітка: вих. «№ 847».
Арк. 54. Відпуск.

№  221 [1766 р., не раніше 29 березня]. -  Довідка складена
у Військовій канцелярії про перебування козаків Андрія 
Кобижчі і Федора Плохути в Нижчестебліївському 
і Втцестебліївському куренях

55 3 куренями Вьішєстєблівскимь і Нижєстєблієвскимь за козаком, 
[67] написании* здес, справка чинелна, по которой явилось. В 

Вишєстєбліевскомь курене бил козакъ Андрій Кобежча кухарємь два 
года -  с прошлого 764 году до 765 году. А прошлого 765 года, восени 
после Покровы, взя л  з Мошенскимъ, своймъ куреннимъ, в С ічи 
пашпорть, отлучили с по обещанию ил рады поклонения в Киевъ, де 
по намерению своему онъ, Кобежча, зи ял  з пашпорта, данного имъ 
в Січи, копию, остался в Києві, чтобъ в какол/ случится мнстре 
прожить на послушаний, де Мошенский, оставя его, самъ в Сечь 
возвратился, а потомъ і онъ, Кобезча, много іли немного в Києві 
пожил, курінь о том не вєдаеть, а толко доишло куреневі знать 
чрезъ каліота [?] поповичівского1, что сего 766 году, а какого 
времени2 неизвестно, поворотная било онъ, Кобежча, с Киева обратно 
в С ічь, то в Сербском Міфгороді неведомо за что взять под 

55 карауль і содержится тамо, іли гдє інді -  курінь не знаєть. // А 
зв. вишєстеблієвского Федо/? Плохута прошлого 765 году восени взял 

пашпо/лъ чумаковать в Русь в разние места. Какого ж  іменно 
временны онъ, Плохута, пашпо/лъ брал, по куреню за отлучкою 
атамана справкы взать н і  с кимъ, також и где нині онъ, Плохута, 
находится, в курені не ізвєстно3.
Арк. 55. Чернетка.

6Написано над рядком.
''Далі закреслено сискани будут, поступленно бу . . .  
1Написано на полі.
1Далі накреслено кур+>н1;.
3Далі текст не прочитано на один рядок.
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№  222 1766 р., березня 26. -  Рапорт полковника Кодацької паланки
Мусія Чорного Кошеві про вжиті заходи щодо розшуку 
втікача-соддата Брянського піхотного полку Івана Фетшцева

В Копгь Войска Запорожского Низового 61
Репорть

Въ силу полученного нами з Коша Войска Запорожского Низового сєгсо 
м а р 7 а  16 дня о сиску и поимки бежавъшого по обявлєншо находячогось 
при Никитинской заставе капитана Матялкина Брянского пехотного 
полку салдата Івана Феттацева ордера по изображении*/ об немъ в томъ 
ордері значипцмся приметамъ во въселг ведомства здешнего местал нами 
кому надлежало приказиванно пересматривать, которой нигде в здешъни* 
места л по многомъ происки не сискался, а когда где оной появится 
можеть, что под карауломъ в палатки содержатся імееть, репортуемъ

Полковникъ кодацкій Мотней Чорній
зъ старшиною

Марта 26 д. 1766 году.
Помітка: «Пол. априля 2 д. 1766 году».

На конверті: «Въ Кошъ Войска Запорожского Низового репорть». 64 
Слід від печатки. зв-
Арк. 61, 64. Оригінал.

№  223 1766 р, березня 25. -  Рапорт полковника Кодацької паланки
Мусія Чорного Кошеві про вжиті заходи щодо пошуків 
втікачів-арештантів Василя Литвинова, Никифора Єремєєва 
і Василя Гладкого

В Кошъ Войска Запорожског[о] Низового 62
Репорть

По полученному сего марта 3 д. с оного Коша в паланки Кодацкой 
ордер/, коймъ вєленно бежав или* в пути отправлении* в крепость Святія 
влисаветы слободы Тиятковкы ж ителя Никифора Еремеева да Василя 
Литвинова зъ взятою в пикинера ко/войной лоигадю з седломъ і пікою, 
да в подозрений явив ъшогосъ к разграблению разбойнически бунчуково/то 
товариша Симона Лизогуба жене Анны Василиевой Та/сков гни імущества 
сотні Кропивялской козака Василя Гладкого по ізображенньїл/ о немъ 
приметал/ в ведолдлве нашел/ прштЬжно пересматривать і за си скол/ под 
караулол/ прислать в Кошъ, нами везде в ведомстве нашел/ повеліннилг 
беглецод всеприліжнійше пересматриванно, однакъ нигде появітся не 
моглы і не сисканни, а когда могли бъ где оние сискатся, в Ко/т/ Войска 
Запорожского Низового под крепкил/ карауломъ прислать імеемь.

Полковникъ Кодацкій Мотней Чорній
зъ старшиною

1766 году, марта 25 дня.
Помітка: «Пол. априля 2 д. 1766 году».
Арк. 62. Оригінал.

265



№  224 1766 р., березня 15. -  Рапорт полковника Кодацької паланки
Мусія Чорного Кошеві про вжиті заходи щодо пошуків
і затримання втікача-українця Івана Литвинова, служителя 
аудитора Готова

В ъ Кошт» Войска Запорожского Низавого 
Рєпорть

Получелнимъ в ъ паланки Кодацкой оно го Коша прошедшогг» февраля
14 д. ордером, по іфисланной от его превосходителства гаїдна тайного 
советника Андрея Фливерка в ъ Копгь промеморий, веление во услужений 
находилшогось Самарского гусарского полку у аудитора Готова 
бежавшого малороссиянина Івана Але^іева сина Литвинова, которой 
снесъ с собою денегъ і разнил вещей на тридцять пять рублей, по 
изображении а/ в тоа/ ордері его приметал/ во всемъ ведомстве нашемъ 
сискивать і за сискомъ оного Литвинова со всЬмъ імєвшимся при немъ 
в добром ъ смотрєній под караулом содержать при паланки здешней. I 
по снлЬ того ордера означенно го бежав ъшо го Литвинова во всіх 
нашего ведомства* [!] места* сискивать кому надлежитъ приказивално,
і в розезда* случаяпился нами по немалим старателствам переодатривадно, 
но оного беглеца Литвинова в здешни* места* нигде не явилось і не 
сисканло. А въпредь, буди где появится і ешцегся, при паланкы под 
крепким караулом в надлежащомъ смотрений содержатся імеєть і къ 
надлежащему определению о тсель в Кош  репортовать должеиствуемъ.

Шелков ъникъ кодацкій Мо/&ей Чорній
зъ сгаршіною

1766 году, марта 15 дня.
Помітка: «Пол. апреля 2 д. 1766 году».
Арк. 63. Оригінал.



С права 5 

•

1741-1761 рр. -  Справа про прикордонні стосунки 
Війська Запорозького з Польщею

№ 225 1741 р., травня 27. З-під Умані. -  Лист краківського
каштеляна Павла Беное [Бенве] до кошового отамана 
з проханням дозволити проїхати землями Війська 
Запорозького для участі в розмежуванні території Південної 
України між Польщею, Росією і Туреччиною

Велможни# м сці пнє кошовий, мой ласка[вый]‘ пнє і пріятелю. і
(0 70>браши [!] а комисию про Алло# єсени (пт сиятєл[ства], а моє/то 
пъна, розграничова т зъ едной сторони между мон[. . .  ]2 і за відомомь 
3Порти ©таманской-3, з д р у го ї сторони его ми[лости] пана 
[Кей]жерлінка4, посла и резидента полномощно го, з великил/ъ 
усиле[ниемъ] принуждении# я на то, и у в ід о м и в ш и с А  со г  того его 
милости пъна Кейжерліґа со томъ розгранічешо, же не толко до тил 
давние прикметь, але іншш/ь способол/ъ розграничовали ил милеть 
пънове комісари собоихъ влстей, зачвши [!], і не укончили того года,
і разъехалыс без слушнил пункт[овъ], со що а, иміющи# на той  
постановлении# розъездъ, ко (т ой  граници прибивши, к вамъ обзиваю с 
сусідско и приятелско до вашеці велможного пъна, просячи даби 
вашець велможші# пънъ повеліль мні ти мъ краел/ъ без жадно# 
трудности албо небезпеченства приехать. Так теж і ил млеть, пънове 
атамаде степовие, с которими я не имію жадной  знаемости, даби не 
вчинили жадной кривди, со що а поко/лю просячи, сусідско# и 
приятелско# поліпивши себе млсги, 30 стаю.

Вашєці велможному пъну всего добра приятель,
слуга Павелъ Бенъве

Мал 27 дна 1741 года.
С-под Умани.
Арк. 1. Оригінал.

1 Текст пошкоджено.
1 Текст пошкоджено на одно-два слова.
5Написано над рядком замість закресленого вашил/ъ отаманскимъ.
4 Кайзерлінга, російського посла у  Польщі.
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№  226 1743 р., квітня 26. -  Ордер київського генерал-губернатора
Михайла Леонтьева Кошеві про нагляд за пересуванням 
загонів, висланих від польського війська для затримання 
гайдамаків. № 1405

2 Ея імператорскаго величества самодержицы всероссийской
Войска Запорожскаго Низового атаманам і казака л/, 
почтенно л// гсдну кошевол// атаману Малашевичу і вс ему 
Войску Запорожскод// Низоволг/

Сего апреля 23 дъня обретающейся при Днепре с коман ъдирован ъными 
лантьмилицкими полками2 брегадир Юрловъ, по репорту сосътоящего 
за Днепром подполъковника Курузакова, ко мне репортоваль. Что сего 
апреля 6 дня к состоящее/ при реке Інгуле ведения прапорщика 
Нестерова карауль приезжало польского войска члвкъ со ста і наказной 
региментарь6, да одинъ порутчикъ, кои объявили о себе, что они с 
командою посланы од полского войска для розезду і пошлей га^дамаковъ. 
А понеже таковы/у и* полскил/ подездал/ і объявлениялг доверивать 
веема не надълежит, дабы, усмотря какую-либо оплошъность, не могли 
учини г незапного нападения, того ради вал/, гсдну кашевол//атаману і 
ъсему Войску Запорожском/ Низовол//, чрез сие зело найкрепчайше 
предлагаю от таковы* польски* командъ, какъ в Запорожской Сечи і

2 в куреня*, лежащи* в граница* ея імператорскаго величества, // і 
зв. запорожскол/ Гарду, иметь зело крепкую предосторожность и на и* 

обороты недреманныл/ око м  смотреть і во вс ем постулат по силе 
прежни* мои* предложене# нео тменно.

Михайла Леонтьевъ
Апреля 26 дъня 1743 году.
Помітки: вих «№ 1405»; «Подань мая 12 д. 1743 году»; «О имініи 
зіло  крепкую пред осторожно сг от лядского наподенія».
Арк. 2. Оригінал.

№  227 1744 р., травня 27. -  Свідчення ротмістра польського
війська Ананія Волошина у Коші про намір польського 
загону полковника Якова Білинського вчинити наїзд на 
м.Торговицю і Гард під приводом розшуку викрадених 
у них коней, про страту поляками двох козаків

9 Аианій Волошшгь, житель города Ягорлика, при Коші
Войска -Запорожского и допрашиванъ и в допросі показалъ 
слідуючоє:

1
Будучи онъ, Ананій Волошинъ, рохмистръ, въ команді Якова 

Білинского, правящего за полковника, з ротмистром же Никола[емъ]‘ 
Михалковимъ синомъ, а з вступленія з землі своей в поход такое

1 Текст пошкоджено.
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наморенії нмЄли, якоби для взисканія своихъ лошадей угнатихъ. А 
буди могло бь якоє в чємь прєтггствіе учинится, то пєрвіє городъ 
Торговицю, которой н г н і на[рє]чєнь Аргангєл-городь, нападєні»; 
учинивши, разбить и ра[зо]рить, також і Гардъ вовся разорить же по 
своєму злому намЄренііо хотіли. Сказывая полковникъ БЄлинскій: «Я- 
дє нікого нє опасуюсь. Гдє кого найду, тихъ и бить стану».

2
Пришєдши жє со всею командою полковникъ БЄлинскій на урочище 

Романковє и оттоль рохмистра єдного Лазора з командою єго, подна2 
рекою Богомъ сєю стороною, дабы имЄл, гдє проискавши язика, уловивъ

9 послаль. Когда жє оно# // рохмистръ Лазарь чєловЄкь двохъ козаковъ 
зв. вловилъ и к обоз[у], гді; и полковникъ Былинсюй находился, привезъ, то

заразъ козаковъ полковникъ БЄлинскій спрашивать ст[ал], о чомъ-не 
знаємь, толко слншшш, что о лошадяхъ. А потол/ Бьілинскій сказалъ: 
«Ми-дє вдвохъ изъ Лазоромъ, рохмистро[мъ], тЪхъ козаковъ на иное 
мЄсто повєдємо, тамъ ихъ палио обо-всемъ допросимъ». И, заведши тЬхъ 
козаковъ неподалече о т обозу в балку, поколили насмерть. А ми о такомъ 
дЄлЄ не выдали, токмо намъ всЄмь поручникъ Сава сказа[ль], что уже 
полковникъ Былинсюй козаковъ обохъ въ балки з рохмистромъ Лазорош. 
насмерть поколили. А хочай-дє ми, будучіе под его командою Белинского, 
тоє заподлЄнн[о] узнавши, что онъ тёхъ козаковъ смерти прєдаль, ст[а]лн 
ему, Билинскому, говорить так, что чинить было ему не подлежало, но за 
свою шкоду суда надлежал[о] было искать, а козаковъ напрасно не 
губить, то онъ, БЄлинскій, з вишеписаннимъ рохмистромъ Лазаромъ, [над] 
всею командою учиня спорь, на все свое войско браншть, сказивая: «Я-де 
ваигь комендиръ, мєнє и слушайте. Що я кому якую обиду зроблю, ви не

10 ответчики. Я самъ за то // за то ответствовать готовь». И тоє ми о т него 
почувши, советовали сами между собою в доми своя возвратитця. И, 
сЄвши на лошадЬ, с ъ своею командою были и поехали. То онь, полковникъ 
БЄлинскій, спинивши всЄхь  нас на урочищи Мигій, сталь говорить, даби 
ми вернулися въспягкъ Гарду, сказивая: «А якъ-де мене не послушаете 
яко комендира и до Гарду нє вернетеся, то стану писать я къ своему 
комевдиру, князю, на вас с прєдставлєніємь». Чего ми убоя с, з ниш. 
Былинскимъ обратно къ Гарду возвратили с, а онъ, Билинскій, будто 
хотЄль суда въ полковника гардового о возврате лошадей просить. И 
такъ насъ подманувши, обратно прійшли подъ Гардъ.

3
Пришєдши полковникъ Билинскій под Гардъ, къ полковнику 

гардовому писмо написавши, а о чомъ ми не знаем, чрез Лазора ж 
рохмисїра и отправилъ. На якое писмо полковникъ ґардовій к нему, 
полковнику БЄлинскому, о їв Єтно писалъ. Якого писма не прочетши,

10 просил // оній Бьілгаюкій полковника гардового, дабы онъ прислалъ к 
зв. иимъ кого тоє писмо прочесть. Почему полковникъ гардовій писара 

своего зъ двома козаками къ польковнику БЄлинскому и прислалъ. А 
по причитаній того писма полковникъ БЄлинскій, оставивши въ закладъ 
писара гардового зъ козаками при своей команде, а самъ з нами, самъ

!понад
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трЬть взявши з собою, мене и рохмистра Миколу, Михалкового сина, к ъ 
гардоюму полковнику пришель. Да при нем же, Білинскому, и козакъ 
единь, его Білинского служитель, которій прежде запорожець быль.

4
Пришедши полковникъ Білинскій к ъ гардовому полковнику, стал о 

угнатихъ лошадяхъ річь говорит; понеже и будто тясмою к реки Богу 
пришель. На что полковникъ гардовій ему, Білинскому, на отвіть сказаль, 
чтобъ Білинскій, полковниа", тію стороною, а гардовій полковникъ сею 
реки Богу з командами ити т бы и тясму, когда лошаді угнани, иска т. И 
егда можно буде тясму обискаг, то за тш/ и лошадей ихъ происковаг // 
хотіли. Козак же, которій быль при Былинскому за служителя, гардовому 11 
полковнику совісгпю обявиль, что полковникъ Билинскій, злобивши козаковъ 
двохъ человікь запорожекихъ, допрашиваючи, насмерть покололь.

5
То полковникъ гардовій, узнавши Білинского, полковника, при 

себі придержавши, между тЬмъ заподлинно онъ козаковъ покололь 
спрашивалъ, в чемъ онъ Білинскій, полковникъ, не потойлся и і [!] 
сказаль, что я самъ т іх ь  козаковъ насмерть поколол И просилъ онъ, 
Білинскій, гардового полковника, дабы его за то просътилъ. А что 
поколол козаковъ онь, Білинскій, гардовому полковнику червонцовъ 
тисячу и нісколко скоту, даби его отпустил в его команду, да г 
посулил. Полковник же гардовій, не смотря на тое, его не отпускал, 
то онъ, Білинскій, познавши свою вину и побежавши къ реки Богу, и 
искидавши з себе платя о воду бросился. А козакъ, которой быль 
опреділень для досмотру его, кинулся за ш ш  и не могъ его слови г, 
списомъ оного Білинского въ воді раншгь, то онъ, Білинскій, и 
раненій, на тую сторону реки Богу перепливши, билъ скрился. А когда 
з команди его, Білинского, ему Білинскому стали подводи г  для 
взяття его лошадь, то козаки гардовій, переправившись чрез реку 
Богъ, на лошад взят- его не допустили и, сискавши его, Білинского, 
къ полковшіку обратно в ъ Гардъ привели, которой раненій полковникъ 
Билинскій, // толко будучи в живихъ дній четири, и умерь. 11

зв.
6

Он же, Ананій, рохмистръ, показалъ, что войскъ полскилг гетманъ®, 
вишедши на поле, войска свой всі стягаеть, а намірень ити г  со всіми 
силами по подъ сєлеіпііе всеросійскіе государственніе осідлости и т і  
всі села разогнать, и селитись отнюдь не допускать, конечно, о томъ 
старается. А болі онъ, Ананій, показа т чего не имія, созналъ сіє в 
самую сущую правду, в чемъ и подписался.

3 A umisto Anania, rotmistra, nehramotnoho po ieho proszeniu Mykołay 
Mychałkiw syn, rotmistr, ruku pryłozył3
Помітка. Арк. 9. «1744 году, мая 27 д.»
Арк. 9-11. Оригінал.

3Наведений текст написаний латинскими літерами А умісто Ананіа, ротмістра, 
неграмотного по его прошенію Миколай, Мнхалків син, ротмістр, руку приложыл.
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№  228—229 1746р., липня 25. -  Донесення Коша київському генерал- 
губернаторові Михайлу Леонтьеву і відомість про кількість 
страчених поляками козаків і майна, захопленого у 
них в 1733-1746 рр.

16 Високородному гспдну і високопрєвосходитєлетЬ/ЗшєІму]1
гаїдну, гспдну гєнєралу-аншєфу и кавалеру, и Кієвскоп 
губерній генералу-губернатору Михайлу Івановичу, его 
високопревосходителству Леонтьеву] от Войска Запорожского 
Низового
ПокорнЬишое доношеніе

Во ісполненіе ея імператорского величества высочайшол? указа і ордера 
вшего високопревосходите.лс7ва, сочинивъ в^дом^сг сколко ляхи2 і 
какилг годовъ3 ранніми случай4 козаковъ ВоАжа Запорожского5 сме/тшю 
показнили, а другил/ обиди приключили, оною при сел/ нашемъ 
покорнЬйшол/ доношеній к вшему високопревосходителству6 для 
поднєсєнія оной в Гдрственную колегію іностраннилг д іл ь  прєдставляєл/
і при том всепоко/ягЬише просил/в ту Гдрственную колегію с прошеніемь 
представит, чтобъ сіє д'Ьло, яко оно не без важности состойтъ, ляха л/7 
въпущенно не было. //

16 А чтобъ ляха[м]8 от козаковъ 9Во/&ка Запорожского, в Гарду 
зв- жиючих9, нікако/У обиди приключаемо не было, 9 о толг9 о г нас, Войска10, 

жестачайшє11, 9 якъ прежнил/ пол.12, такъ и къ нынЬшнему9, Ніколаю 
Обортасу13, 14 по[д] сме/тпюю казншо 14 прєдложєнно. Что же і впредь15 
слЬдоваг иметь16 огляхЪвъ 9 Запорожско/т? Войска казака л/, то о том0 
к вшему высокопревосходити^ству17 доносит всєнєотмінно долженствуем18.

Василий Григориевичъ, атаман кошови// 
Войска Запорожского Низового с товариств ом

Ьоля 25 д. 1746 году.
3 Коша.
Арк. 16. Відпуск.

I Текст пошкоджено.
7Далі закреслено разными.
3Далі закреслено годами коза . ..
4Далі закреслено сь імавь.
ьДалі закреслено і каки* козаковъ казни пои . . .
6Далі закреслено представляєм.
1Далі закреслено упушєнно обило.
8Написано над рядком замість закресленого полякал/ от ґардових
9 Написано на полі.
10Далі закреслено пред.
II Далі закреслено полковн. под сме/тгною кажію к тамошнем/ полковнику. 
12полковнику.
хъДалі над рядком закреслено яко.
14 Написано над рядком.
15 Далі закреслено можєг.
16Далі закреслено от поля . . .
17 Далі закреслено рє . . .
{%Далі закреслено вшрго вшєго високо превосходитєлства покорн'Ьишіє слуги.
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№  229 з

Ведомость іменная, сколко от прошєдшого 733 году, даже по настоящій 
746 годъ, козаком Войска Запорожского Низового ляхи повЬшали, і 
что в з  нихъ поютбирали, и какъ они* козаковъ зьвали і прозивали, і 
каки* ониє били курєней, і с какими ониє товарами ходили, а другие 
за какими нуждами, и гдЄ оних повЄшанно, под симъ следуєть

Въ 1733-м году
Куреня Титаровского Антоиъ Тарань з ь рибою ход иль в Полскую 

націю для продажи оной риби і в городе Браспауле повЄшєиь, а риба 
отобраньна з ъ возомъ и конми двома.

Въ 1734-л/ь году
Того жъ Титаровского куреня Василь Бобохъ з товаришел/ь, а якъ 

оного зьвали -  не можно упомніть, набравъ на вози риби, ходили в 
Браславле, і тамо поляками конЄ и риба со тобрадни и и*, Бобоха и 
товарища его, повЄшє/мо.

Вь 1735 году
Куреня Коренів ьского Тимко Птуха ездилъ з пашпо/тшм в село 

Бужинъ для доправки на должника* долгод; то у тЄ пори Савка 
Чаленко, ля декой ватагъ или полковшкъ, повЄсить приказа л ь , которой
і повЄшєнь. //

Въ 1736 году 3
Куреня КоренЬвского Демко Птуха, набрал в Гарду рибы, ездилъ в зв' 

Бужинь, село; и в ономъ сєлЄ поляками, оюбравъ рибу, коней двое, 
денегъ сорокъ сЄмь рублей, а его самого отпустили.

Вь томь же 736-л/ь году
Того ж КорєнЄвского куреня Лавренъ Бойско ездилъ в С1иЄлую 

для доправки денегъ, то его самого ляхи повЄсили, а коней двое з 
возомъ и денегъ тридця т чотири рубле удержали.

Вь 1737 году
Того ж КорєнЄвсжого куреня Дмитро БЄлой при оггЬдованій в 

Очаковскій походъ® заехалъ вь Камянку для покупки харчей, и тамо 
ляхами повЄшєнь.

Вь томъ же 1737 году
Того жъ КорєнЄвского куреня Савку Шаповала і Манима Величка 

при слЄдованій в походъ Очаковскій, за (отлучкою и* от Войска за 
лшедшими с табуна лошадми, наехавъ ляшская партия, і повЄсили.

Вь томъ же 737 году
Куреня Титаровского Тимошъ Чорнобиг ходил для продажи риби
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трома возами в Полскую нацию; и в містечку Черъкасалт, отобравъ въ 
него коні и рибу зъ возомъ, а его повісили полякы. //

4 В томь же 737-мь году
Того жъ Титаровского куреня Павло Цигань трома возы рибу 

возшгъ в Полскую нацию продаваг, и в містечку Лисялці ляхи, 
отобравъ рибу, коні и вози, а его самогю повісили.

Въ \1Ш -мъ году

Куреня Титарівского ж Хведорь Чорній, следуючи с походу 
Дністровского6, заехаль в село Матяшєвку для покупки харчей, и 
виехавши з села нєвотдалеку, напавъ, поляки скололи.

Въ томъ же 738-д/ъ году
Того ж Титарівского куреня Дмитра Шамра, Тимка Чорного, Хвєдора 

Потоцкого в слідованій иа с походу, при реки Синюхи догнал, ляхами 
приказано повіси т.

Въ томъ же 1738 году
Антонь Табань, командующій в Умані, слєдуючил с походу от 

Дністра козаковъ ниже писанънил: куреней, взял к себі в дворъ, 
запросивши на кушале, ружже поїбирал [!] и повішаг в Умані нх 
приказалъ, а имянъно:
куреня Ммшастовско/'о -  Семена Зайця, Павла Гончара, Семена Рабу 
Кобилу, Романа Куксу, Степана Чорногсо. //

4 Того жъ куреня Мишастовско/'о -  Семена Волока, Григория Ґригораша, 
зв. Хвєдора Ціба, Игната Півня, Сергія Куксенка, Григория Топила,

Каленика Старого, Семена Тригубеня1, Ивана Шаповала, Дмитра Білого. 
Куреня Минского -  Падла Булавелка, Семена Гончарелка, Грицка 
Голубку, Леска Яценка, Василя Булаву, Ма/яса Голов ъка, С'тепа [!] 
Кравця, Герасима Раколиба [!].
Куреня Бруховецкого -  Давида Макуху, Семена Погорілого, Остапа 
Білого, Наума Коника, Ивана Тарана, Петра Литвина.
Куреня Платніровского -  Хвєдора Ски/тгу, ІОска Чуба, Степана Костору, 
Михайла Танцюру, Дмитра Мурашку, Герасима Бовта, Мусія Корячка. 
Антона Крило яского.
Куреня Корсунского -  Ко/мія Усика, Василя Нижченка, Ивана Голову. 
Степана Чорного.
Куреня Кисляківского -  Мусія Волошіна, Якова Кобзара, Давида 
Покотила, Василя Суптєлного, Данила Неклепаного, Чуба, Манима 
Плоскоголова, Василя Ляшка, Тимка Уса, Василя Коломийця, Хвєдора 
Нагайця. //

5 Куреня Ьонівского -  Семена Тулубєцкого, Сергія Скирту, Григория 
Стромця, Тараса Полежая, Демка Положаевого, Конона Дона, Макара 
Шевця, Мусія Горба, Але^ія Сліса.
Куреня Сєргієвского -  Герасима Гребеня, Стецка Плохуту, Лавріна 
Безбородого.

1Останні'П склад ня виправлено з  ка.
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1746 р., липня 25. -  Відомість про кількість страчених поляками 
козаків і майна, захопленого у них в 1733 -  1746 рр.

Док. № 229.
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Куреня Нижестеб/гЬнекого -  Леска Прочухана.
Куреня Полтавского -  Лукьяна Ломаку, Миколу Солоного.
Куреня Канівского -  Савку Великого, Кузму БЄлого, Трохіма Чорного, 
Панаса Цибулю, Якова Легкочеревого, Василя Ґуржея, Антона Набока, 
Андрея Чорнежого, Михайла Тарана.
Куреня ІрмслЄевского -  Кондрата Кондея, Хведора Чорного, Омелка 
Леляха, Хведора Кравця, Федора Реву, Антона Криворотого, Дмитра 
Кота, Василя Ковбасу.
Куреня Калнеболоцкого -  Самейла, Гомелка БойкЄвь, Диниса Хмару, 
Аврама НєдЄлку, Петра Чорного, Хведора Могилу, Манима Солодуху. //

5 Куреня Уманского -  Хведора Думу, Івана Чорного, 
зв.

Въ толгь же 1738-л/ъ году
Куреня Ведмедовского -  Семень Полежай, Микита Бобошко, Павло Бандура, 
Павло Литвинковъ, Василь Чуприна, Івань Соловейко, Данило Канавенко, 
Григорій Зайка, Аврамъ Салогубъ, Давидъ Шипченко, Ивань Ивашина, 
Василь Омелницкій, Василь Драбина, Панко Г1ирЄгь, Івань Гайдай, Григорій 
Григоръ, Ивань Верщаха, Киркъ Рототій, слёдуя с походу, в ъ мёстечку 
СтеблЬв харчъ і про 7чое покупали, то в ономъ местечку ляхи заскочили 
и, в Немеровъ взявши, губернаторъ® повЄшат вєлЄль.

Въ томъ же 738 году
Куреня КущЄвского -  Андрей Ніздра, Марко С'околкъ, Марко Мамай, 
Петро Браславець, при слідованій Войска Запорожского с походу з 
пашпо/7гами о 7пущенны к родлвеникамъ ил, то онил НЄздру въ Нем єрові;, 
Соколика и Мамая в Смелой, Браславця в Чигргагё губернаторами 
лядскими повЄіпєлно.

В томъ же 738 году
Куреня Умажкого ж Івана Чорного, Леска Цмакала, слідуючи с-под 
Дністра с походу, заехали к родственикамъ ихъ 2в село-2 //

6 Того жъ Уманского куреня

въ село Капустине, і тамо онил взял ляхи, в СмЄлой губернаторъ 
приказалъ повысить; а Ивана Бойка пе/жЄ на страску тяг ли, а потомъ 
и на па л  посадили.

Въ 1739-лгь году
Куреня Левушковского -  Івана Шкуру, Яцка Белого, Василя Грешного, 
Івана Бзудуна [!], Гаврила Тарана, Івана Великого, Дацка Зайченъка. 
которие зъ рибою ходили в полские городи, и в С’мЄлой тогда будучимъ 
губернатором^ повЄшать приказано, кой тогда жъ и повЄшєанм.

Въ томъ же 739-лгь году
Куреня Бруховецкого -  Семена С'амарця, Манима ПЄсмєнного, Ивана 
Нагаенъка, Василя Плиску, Ивана Соломку, которие за обикновенними

2 Написано іншим почерком і  чорнилом.
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данними шъ з Коша Запорожского пашпортами к родственникамъ ил 
ходили і, оттоль поворотяс, в Чигрині тамошнимъ губернаторол/ъ 
приказано ил повішати, наругаяс, розня в зуби, повъкладали пашєпорти.

В томъ ж е  739- м ъ  году
Куреня Пашківского -  Остапъ Щербина, Данило Кривий, Гаврило 
Кобенякъ, Яковъ Бобошко, слідуючи с Хотінско-го походу2 //

Того ж Пашківского куреня 6
походу, заехали в Білую Церковь для покупки харчей; то онил тамошній зв- 
губернаторъ, възялъ онил под карауль і отобралъ денегъ восімьсоть 
рублей, коней четире с хомутами и із возами, ручнщъ три з припасол/ъ 
и, соде/жуя онил чрез годъ вь темници, заледво о /пустили.

Въ томъ же 739-л/ъ году
Того ж куреня Пашківского -  Хведоръ Гунка, Андрій Бичокъ, з дадними 
имъ з Коша пашпортами к ро.ялвеникамъ поехавъ, в Умани повішєни.

В томъ же 739-д/ъ году
Того жъ куреня Пашківского -  Тимошъ Галайченко, Васил Слінь, 
когда слід овали зъ Бенд ерь з неволі, то онихъ ляхи в Бугу славі 
повішаг приказали.

В ъ 1740-дгь году
Куреня Величковского -  Матвій Ляхъ, Иванъ Сунмъ, Хведоръ Циба з 
рибою ходили в Полскую нацию, и в містечку Умани тамошнимъ 
губернаторомъ, отофавъ у нихъ коні и вози з рибою, повішать самил 
іхь приказалъ, кой і повішєни.

Въ томъ же 740-л/ъ году 
Куреня Корсунского -  Романь Сагачка, Василь Солодкій з даянимъ імь2У/

Того жъ куреня Корсунского 7
імь от Коша пашпортомъ ходили к родстаеникамъ ихъ в село Бужинъ, 
койхъ (оттоль юяли ляхи и в Чифині повішать тамо командующей приказаль.

Въ 1741-а/ъ году
Куреня Вишестєблієвского -  Онопрій Тараігь, Яковъ Полозенко, Иванъ 
Чорній рибу возили в полскиє городи для продажи, і в містечку 
Умани, отобравъ тамошнимъ губернаторомъ рибу і протчоє, и іхь 
самил повіша т приказаль, кой і повішєни.

Въ томъ же 741- агь году
Куреня Переяславского -  Микита Чорній з рибою ходил в Полскую 
нацию, и в містечку Сміломь, отобрал тамошнид/ командующимъ 
ляхомь коней пару, возъ з рибою і про 7чоє, а его самого там же в 
Смілой повішено.
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Въ 1743 году
Куреня Нижш єстєб лієвского -  Андрей Ляда рибу возилъ в Лисянку 
для продажи, то оного тамо і повышено тамошнимъ губернаторомь.

В томъ же 743-мъ году 
Куреня Полтавского -  Опанасъ Жупинос з рибою єздшть 2в местечко2 //

7 Того жъ Полтавского куреня
зв' 2въ м естечко2 Чигринъ, полское, для продажи, то в оного 

командующил/ъ3 тамо, отобравъ коней пару, возъ з рибою, и повысить 
приказалъ.

В томъ же 743-мъ  году
Куреня Пашківского -  Михайло Дейнека, хотя і своровал биль под 
Ведмедовкою одинадцятеро коней, за кой хотя ж обідимилг совсімь і 
удоволствовано с Войска, однакъ такъ его Дейнеку, яко і Михайла 
Ведмедика, Панка Литвина, Кузму Кузомку, Михайла Тарана, не удоволясь 
награждениемъ, повзша т приказали, кой і повышенны.

Въ томъ же 743- агь году
Куреня Крило декого -  Маргинъ Загубій, Иванъ Запашній у Чигрині 
пов"Ьше//ни, Лаврінь Коржъ, Павло Бойко, Василь Брагаршкъ, Леско 
Шаповаль в Білой Церкви повішени, Ониско Швець у Браславлі 
повешенъ, Оле^а Квакъ, Хвесько Коваль у местечку Черкаса* повішени.
І оние видгьшеписалніе козаки показанного Криловского куреня з 
рибою, для продажи оной, ходили въ випппеписание жъ міста зъ 
иашпортами обикновелними, далними імь зъ Коша. //

8 Въ томъ же 743 году
Куреня Поповичовского -  Леско Дикій ездилъ въ містечко 
КалниболотЪвъ по некоторой своей нужді, і тамо командующшъ 
ляхомъ его повышенно.

Въ 744-мъ  году
Куреня Дядківского -  Андрей Губа по пашпоргу, данному ему от 
бившого гардового полковника Іосифа Уса, ездилъ в містечко Лисянку 
для покупки потребнилг ему вещей, то тамошній губернатор, отобравъ 
пашпортъ, коня и протчое, повісить е г о  приказалъ, кой и повішень.

Въ 1745 году
Куреня Тимошівского -  Данило Білой ездилъ въ містечко Смілую 
по нікоторой его нужді, которого тамошній губернаторъ і повіси т 
приказалъ.

Въ томъ же 745 году 
Куреня Корсунского -  Івань Лисялскій з рибою, для продаже оной, 

}Далі закреслено тамъ.
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єздшть в м іс т е ч к о  Лисянку, которой тамо повішень тамошниА/Ь ляхомь- 
гу б ер н ато р О А /ь . / /

Вь 1746-д/ъ году 8
Куреня Бруховєцкого -  Грицка Тарана, Грицка Довбишенка въ прошломъ 
маті ма/тгЬ ляхами словлєлно і, под карауломъ содерживая4 ноля до 
вервил5 чисел, і в містечку Смілой тамошни а/ь  губернатороАгь повіша т 
приказанно, кой і повішелни.
Арк. 2-8. Відпуск.

№  230 1745 р., листопада 3. - Ордер к и їв с ь к о г о  генерал-губернатора
Михайла Леонтьева Кошеві про необхідність повернення 
запорозькими козаками коней, грошей і майна, захоплених 
у жителів м.Богуслава і с.Обухова. № 3290

Ея імператорскаго величества самодержицы всероссійской 17 
Войска Запорожского Низового почтенному гспдну кошевому 
атаману Василью Григорьевичу іс товариство аг

Сего ноября 2-го  »гасла гсдрства Полского богуславскои губернаторь 
Лечковскои писменно жалобу мне приносил. Что прошедшаго октября 19 
дня сего 745 года, яко команды вашей Пластуновского куреня запорожские 
казаки, а имяино, старой Пучка із сынол/ своиа/  Іваномь і с протчими, 
гайдамацкимъ образомъ напав господина ею, генерала конной гвардиі 
короннылг войскъ кнзя Любомирского, на табунь, заграбили тритцать три 
да у бугуславскихъ людей мужичьихъ дватцать шесть, того пятдесятъ 
девять, лошадей да несколко шубъ, зипуновъ, денегъ і протчего. Да онь 
же, Пучка, із сыномъ своимъ і в праздникъ Возънесения Господня, 23 
йоня, у Бабиныхъ Лозъ людей ограбиль, которые съ ярмонку ехали, где
і маетности моей села Обухова у обывателей лошадей ограбили жъ. I о 
томъ всемъ требовалъ онь, богуславскои губернатор^., резолюцьт.

А понеже толь несносны обиды і грабителство завсегда полякамъ 
от запорожски* казаковъ происходять, о чемъ нетолико веема 
предъосудително, но уже от такихъ частыхъ жалоб і под немальш 
стыдомъ происходить, того ради определяетца вамъ, гсдину кошевому 
іс товарыствоА/, какъ вышеписаниых всехъ лошадей, такъ і шубы, і 
зипуны, і протчие все вещи всемерно отыскать і на полскую сторону, 
не удерживая гаї на одну копейку, конечно возвратить // возвратить і 
темъ іхт> удоволствовать непременно. А реченнымъ плутамъ-гайдамакамъ 
учиніть наижесточайшее по вашимъ правамъ наказание. I что по сему ^  
воспоследует, о томъ меня репортовать какъ наискоряе. зв'

Михайла Леонтьевъ
Киевъ.
3-го  ноября 1745 года.
Помітки: вих. «№ 3290. В.З.»; «Полученно августа 13 д. 1746 году».
Арк. 17. Оригінал.

4 Останній склад написано на місці витертого.
'пгрннх
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№  231 1746 р., липня 23. Богуслав. -  Лист Михайла Клецьковського,
уповноваженого кн. Любомирського, до кошового отамана 
з проханням повернути захоплених запорожцями- 
гайдамаками коней та відшкодувати заподіяні збитки

18 Благородиш* и високопочтений господня атамая
кошови#, мой зичливи# приятелю.

Желаю вашему благородию добраго здравия и якнаищасливішаго 
поведения ю г Гда Бга и въ вікодолгиє літа. А поневаж ют некоторил 
січовил козаковъ безперестанне староство® Богуславское сиятелнЬАпого 
князя Любомирского, пана моего, терпить рабунки и разарения, яко и 
одинацятого числа октофя прошлаго1 года стадо панское забрали -  
коне# трицятеро и трое, а мужицкие -  двацятеро и шестеро, тие ж  
гайдамаки в люде# кожухи, свити, сарочки по поляхъ побрали, у 
таково# нужді, при ордеру его прево сход итежтва, прошу вашего 
благородия з таковил-то козаковъ о сатисъфакцию и возвращение 
пятдесяти и девяти коне#.

Тил рабулковъ описани# в писмі его превосходителства Івань 
Пучедко -  Пласлуно декого кореня2, з свойми нікоторими товарищи 
владітел Но и я, лучше вивідавшися, же Голубець -  Мшгского кореня, 
Кичкінь -  Поповичувского кореня, до того, певно, притол/ние. Яко то 
и асавуль січови#, Паягковского кореня, дававъ коня, со т козака нашего 
Коваленка га тятого на шляху, з кара-гнідого, на весілі Скирті, 
козаку, княжіти у Цибулюві дававъ, а потоа/ бувъ даровал тому ж 
козакови, толко ж при ним будучие на о біізці козаки одобрали, за чил/ 
то# же асавуль об уеЪмъ знає т.

Тие ж козаки дваця т трєтого числа мая того1 ж году люде#, идучил 
18 з ярмарку // богуславского, болші якъ на дваця т тисячє# порабоваио. 
зв- 3 которил если ваше благородие не изволить учинит справедливости и 

не верну т забранил коней, то будеть доношение в Сам-Питербурхъ [!] 
до ея імператорского величества всемилостивішой государині ю г 
сиятелнЬшого князя Любомирского, пана моего, на таковил разбойниковъ. 
Ежели не изволя т отдати, то для лучшо# и швидшо справи, принаймні 
за кожного коня, голова в голову заплатит по рубле# десяг. О що 
повторно прошу и зостаю.

Вашеці навсегда зичливимъ приятелелгь 
М іхаіль Клецковски#

В Богусляві.
Д. 23 іюля 1746 года.
Арк. 18. Оригінал.

1Написано на місці витертого.
’куреня.
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№  232 1746 р., липня 23. Богуслав. -  Лист Михайла Клецьковського,
уповноваженого кн. Любомирського, до кошового отамана
з проханням сприяти у поверненні богуславському єврею 
Мошкові Іршовичу грошей, позичених ним запорозькому 
козаку Іркліївського куреня Петрові Різниченку

Благородии и високопочтєни# господинь атаман 19
кошови#, мой зичливи приятелю.

Обиватель богу спавски# Мошко Иршовичъ, прошьли# будучи# арендарь 
черкаский, також и канев ъски#, а тепера под моею властию будучи#, 
маег тамъ певни# долгь у козака Петра Ризниченка, Иркліевского 
кореня, рубле# всЬхъ двісті двацяг. И виплатиль вже розними товарами 
вилтисани# коза а: жиду рубле# сто тринадця т, а решта еще винова[т]‘ 
рубле# СТО сЪмЪ. И ЮЖ  ГОДОВЪ Ш ІСТЬ ТОЄ МЄДЛІЄ7СЯ, на которие-то 
дєяги мает жид кобалу, такъ таж а докумеягь прислани# -  карта, 
котора и посилає гоя чрезь обивателя Богуславского края. Зачим упрошаю 
благородия вашего, приказам оному вишписаному козаку, аби деяги 
(0 7далъ, тие сто сЬмъ рублей, // тому ж Исаю или товаром яким- 19 
небуд, то жидъ прийме т, бо юже поки тие мае и такъ безъчасъ долги зв. 
медлітися, о що и повторно прошу, аби без болшо# колотні и заборов 
тое обийшлося; бо січовие козаки в насъ буваю т щоярмарку2, а я тиж' 
подданому княжому не дамъ кривди учинить очовистои. То виразивши, 
зостал навсегда вашеці зичливидгь приятеледгь.

М.Клєцковскій
3 Богуолавля.
Д. 23 іюля 1746 года.
Помітка: «Полученъ августа 18 д. 746 году».

На конверті: «Благородному и високопочтеяному его милости пану 20 
атаману кошовому Василю Григориевому, моему зичливому приятелю зв- 
надлежит. В Січи».
Сургучна печатка.
Арк. 19, 20. Оригінал.

№  233 1746 р., липня 29. Корсунь. -  Лист комісара Корсунського
староства Йозефа-Броніслава Млотовського до кошового 
отамана Василя Григоровича про захоплення полковником 
Перевізької паланки у жителів Корсунського староства 
коней і прохання відшкодувати їхню вартість

Вєлможно# мсці пнє кошовый Войска Запорожского 12
Низового, намъ ласкавій и зичливій приятелю.

З Січи повернувся Маєвскі# гот вшє# вєлможности, которій бувъ зъ 
(ордеромъ о г его прево сход итєлства генерала-аншєфа, которій Маєвскій

1 Текст пошкоджено.
2Далі закреслено а я тиж.
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жадной сатиофакігЬй нє огобралъ, хочай и справедливе било уплатити, то 
Biirt агамани, со всіхь курєнєй собравшися, не позволили и вшей вєлмакности 
не слухали. Маєвскій бувгь зъ листомъ вшимъ у пна генерала и, вичитавши 
вить лист, пнь генералъ и заразъ послалъ въ Сенать1 указь, и болше? будеть 
турбацій. И такъ сказоваль пнь генералъ Маевскому, же тій шєїдесять 
коней занятій и що порабовано -  все будег уплачено. А тую худобу, которую 
забралъ полковникъ пєревожій на сто рублей, що и велмажность ваша 
приказоваль2 тому полковникові, абы тую худобу одаль, и не хотЬль 
0)7дать, бо ей пропилъ. Самъ вєлможній васшгь приказоваль Маевскому, абы 
тій гроши Козелецкого о>7дани ннгЬмъ людям за тую худобу, що па/ковникъ 
позабіраль. Тилко же и вгь довжниковъ Козелецкого нічого взлг, бо великое 
убозство -  дві удовыи[. . .  ]3 осталися. Маєвскій самъ аповідавь [ . . .  І 

12 долгу [ . . .  ]4 указ [ . . .  ]5 // жаднаго Козєлєцкіи нє чинит, и ж ъ  бы могль 
зв. забор учинити, то мы туг и удвоє заберемо. И много вигЪхъ козаковъ ест, а 

ми имъ жадной кривды не чинимо и безъ справедливости нє забіраємо, ибб 
я и самъ2 з в.м.пнол/ъ2 жити по сусідску хошУ1. И якая кривда иміла бы бит 
козакомъ вшимъ, то за листомъ велможного васпна учиню сатисфакцію и 
справедливое?; и самъ я велмажности вшой дєкляруюся жиг по сусідку и 
приятелску, въ чомъ толко будег трєбованіє вше листовное. При семъ МЛТВР 
вшой вовіряю и есгемъ.

Велможности вшой доброжєлателно/f 
и щирозичливо# приятель 
Jozef Bronisław Młotowski, 

kommissarz starostwa Korsunskiego
Дань 29 юля 1746 года. Зъ Корсуня.

24 [P.S.] Нападш на село Ситикы староства ншего Корсунского, гайдамакы
зъграбовали и єдпого члвіка до смфти убыли, а другій- Бог в ісг будет 
ли живъ чили ніг. А именно тій гайдамаки, Федоръ Тарань да Музира, из 
про тчіймьі були, которихъ за висю поймаль Григорій, атамань Илляшяко7 
Петрового (Острова, и опібраль от ішхь сорокъ рублей готовихъ денегъ, 
полшоста8 локтя сукна кармазину, ладовницю бляшану, пістолети, шаблю, 
обанчу [!] и онихъ дєржаль чрєзь три дні въ Петровомъ Острові, в?. 
Джуриловці, а потомъ къ вамъ до Січьі казано оянихъ взяти. И всего 
забрали ошй гайдамаки на пят тисячей, которихъ козаковъ ариштуемъ до 
болшєй9 справи, m що упрошая велможности вшей, абы ониг козаковъ на 
сторону не отпускалъ, гди тог Музира по сгепахъ и по сєлахь великій 
грабунки чиниг и чрез его цілой Січи происходит бєзьчєстіє.

По написаною листі до в.м. добродія, певная відомосг пришла ко 
мні, же Федора Тарана да Музиру зъ Джу рило ж и  дъзято до 
Архангелгорода, тихъ, которихъ вишъвиразилемъ, -  до велможного

'Літеру с випревлено 3 въ.
1 Слово правлене.
3 Текст пошкоджено на одне слово.
4 Текст пошкоджено на два-три слова.
5 Текст пошкоджено на четверту частину аркуша.
'‘Написано над рядком.
1 Написано на полі.
*пять с половиною.
4 Слово правлене.
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в.м.пна добродія. А пєрвіє відомо ст дано, же до Січи взято. Для 
скорости часу же листа особливого не переписую, где бы належало. 
Препрашамъ вєлможного в.м.пана добродія, яко найпокорнійшє [ . . .  ]10

На конверті: «Вєлможному єгсо млаы пну Василію, атаману кошоюму 24 
Войска Запорозкого Низового, намъ ласкавому и жичливому приятелеві, зв- 
всепокорственно со здати належить въ Січи».
Помітка на арк.24 зв.: «Memu wielce mci panu Janu nalieży oddać»
Арк. 12, 24. Оригінал.

№  234 1747 р., січень. -  Рапорт Коша київському генерал-
губернаторові Михайлу Леонтьеву про відсутність відомостей 
щодо переховування в Бугогардівській паланці гайдамаків, 
які втекли з території Польщі

По титлі гспдна Лєсонтієва 25
Покорнійшій рєпорть

(Ордеромъ вашего вісокопревосходителства, сєго генваря 3 дня к намъ, Войску, 
присланнимь, предложєнно о убєжавшиг іс Полщи в ралнія запорожскія 
м іста  гайдамакалг, по с и л і прежде прислаяного о г вашего 
вісокопрєвосходитєлства к нам, Войску1, ордеровъ, в самую сущую правду 
отвітствоваг в самой крайнійшей скоросп# і о получении оного ордера 
особливо репортова/. I на оной вашего високопрєвосходигєлства високоповажний 
ордерь с покорностию донос ш/ 3о показа/ош[х]4 убігающилг г[ай]дамака.ї і 
поннЪ еще ми, Войско, не увідомились3. По силі же прєжншг вашего 
високопревосходигелства внсокоповажншг трдеровъ, к полковникові гардовому 
прикази посланы, в коиг предложєнно, даби онь о? убегающие іс Полщи в 
разніє відомства нашего міста провідаль и к намъ реп^ловал/”, // точию еще 25 
и понні ог оного полковника репорта ніть7. За приездом же оного полковника зв- 
по смінЬ к намъ до Коша (яко уже его сміна и посланна/ взявь репорть9, 
к вашему вісокопревосходитєлству рєпортовать всєнеотмішю іміємь10.

Вашего високопрєво сходнтєлства покорнійшіє слуги, 
Войска Запорожского Низового

а.к.Марко Кондратов с товар.
Генваря . . .  д.11 1747 году. З Коша.
Арк. 25. Відпуск.

10 Кінець документа не зберігся.
1Далі закреслено юрьдеру.
1 Далі закреслено Ав.
3 Написано на полі.
4 Текст пошкоджено,
виправлено з  ж.
6Далі закреслено Да чтобы же впредь гайдамаки приниманни, на все іскорєняєми 

без пощади были; точию предложєнно.
1Далі закреслено но егда.
* Дужки авт.
9Далі закреслено к вам.
10Далі закреслено I о тол/ к вашему висок опрєвосходитєлсгву рєпоротовать ікгкмь непр.
11 Число не зазначено.
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№  235 1747 р., квітня 28. -  Ордер київського генерал-губернатора
Михайла Леонтьева Кошеві про необхідність повернення 
коней, захоплених запорожцями-гайдамаками у жителів 
Уманського повіту Брацлавського воєводства та про вжиття 
заходів для попередження наїздів запорожців на польських 
підданих

28 Ея імператорского величества самодержицы всероссійской
Войска Запорожского Низового почтенному гсдину кошевому 
атаману Василью Григорьевичу ис товарыствомъ

Понеже в прошлыхъ 1745-м, июня 17 да въ 1746-л/ годедг, майя 8 
чисель, по претенсіи гсдрьства Полского коронного крайчего® Потоцкого, 
маетностей ею товариша, а ннкпняго уманского полковника и коменданта 
Станислава-Костки Артинского6, по посланнымъ от меня к вамъ, гсдину 
кошевол/р атаману ис товарыствомъ, двоекратным ордерамъ велено 
заграбленныхъ разными случаями і в разные месталг показанного коронного 
крайчего у подданных волости Уманской обывателей запорожскими и 
гардовыми казаками сорокъ шесть лошадей или за них денги, такожъ и 
платье напрасно обиженньш полским обывателемъ возвратите росписками,
і впред онымъ полскимъ обывателям нималейших обидъ чинить не 
велеть, дабы о томъ наиболее жалобъ і напрасных в перепискахъ на об1> 
стороны трудностей і в настоящихъ интересныхъ делахъ помешателства 
происходит не могло. А с винными злодіями учинить вамъ по своимь 
войсковыл/ правам достойнейшее наказание непременно, чтобъ, на то 

28 смотря, // другимъ, ихъ братьи, такова грабитслства чинигбьшо неповадно, 
зв. А сего апреля 25 числа маетностей ево жъ, крайчего коронного, 

придворной полкоднилг и камендантъ тулчинской по фамиліи Горжевскій 
с немалою жалобою ко мігЬ писалъ, что по вишеписанным моимъ к 
вамъ предложениямъ, оные напрасно обиженлые полские обьшатели и 
по сие время в томъ совершенной сатисфакции не получили, и десяти 
лошадей з Гарду не отдано, да и гагЬ-де из Гарда и наивящимъ грозять 
разбоемъ. I о томъ требовал оиъ, придворной полковникъ, резолюцыи.

И того ради вамъ, господину кошевому атаману ис товарыствомъ, 
чрезъ сие с нарочнопосланныл/ для того киевскимъ реитарол/ Филипом 
Степурішьіл/ предлагаю по прежде посланнымъ и по сему третичнол/у 
ордеромъ приказать помянутых досталных десять лошадей, такожъ и 
разграбленные пожитки, которые еще не отысканы и не озданы, конечно 
отыскать і во удоволствие крайчего коронного Потоцкого, которой издревле 
ко Усероссійской імперій благосклоненъ, на обидную сторону возвратить 
с роспискою. Да и впредь таковыхъ грабителствъ і в полские места 
набеговъ веема чинить запретить, і всякими удобъвозможными способы 
запорожски* казаковъ о г таковыхъ своеволных поступокъ и продерьзостей

43 воздерживать і вовсе прекратить. // I что по сему воспооттЬдуетъ, о томъ 
ко мнЬ репортовать со обстоятелствомъ немедъленно.

Михайла Леонтьевъ
Киевъ.
28 апреля 1747 года.
Помітка на арк. 28: «Получснъ мая 24 дня 747 году».
Арк. 28, 43. Оригінал.
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№  236—238 1747 р., квітня 28. -  Ордер київського генерал-губернатора 
Михайла Леонтьева Кошеві про розшук і повернення 
коней, грошей і майна, захоплених запорожцями у жителів 
с.Писарівка (Псярівка) Уманського повіту Брацлавського 
воєводства та про повернення козаків польських підданих, 
які втекли на Запорожжя і приєдналися до гадамаків; 
реєстри захопленого майна, коней і грошей та козаків- 
втікачів. № 898

Ея імператорскаго величества самодержицы всероссійской 29 
Войска Запорожского Низового почтенному господину 
кошевому атаману Василью Григорьевичу ис товариствомъ

Сего апреля 25 числа писали ко мнЬ гсдръства Полского крайчего 
коронного и кавалера Потоцъкого, маетности ево управители -  уманской 
полковникъ и коменданть Костка Артинскій да тулчинской полковникъ 
и коменданть же Горжеяскій, принося несносную жалобу, что в сихъ- 
де числае господина его вотчины от гардовыхъ казаковъ великую 
понесли обиду, ібо-де ночнымъ временемъ, напавъ на деревню Псяровку, 
надлежащую до Уманъского уезду, мучили людей и арендаря совсемъ 
ограбили до дву л тысячъ, а следъ ие быль до самой границы. I потому 
того жъ часу от  него, полковника Артинского, требование было к 
гардовому полковнику, но никакои-де не учинилъ сатисфакцыи.

Да под то жъ самое время гардовои асаулъ да писа/?, будучи в 
Архангелскомъ городке, придворные господина ихъ служащихъ на 
жалованье казаковъ, бывшие тогда при границе в Торговице, подговорили 
и до Гарду завели, которые-де казаки немало людские лошадеі с 
собою забрали, такожъ и господский мундир, и ружье, и протчие 
казенные вещи, и долги занесли. Которых-де // не для чего іного 29 
будуть в Гарду содержать, толко для того, дабы они были впредь зв. 
провожатыми на разбой в полские границы. А о арендарские прежние 
и нынЬшнихъ убыткахъ и о беглые полские казакае при техъ писмае 
сообщены реэстры. И требовал/ они, полковники, о такихъ великие и 
неисповедимыхъ обидахъ учини т крайнюю справедливость.

А понеже вышеписанной крайчей коронный издредле ко Всероссійской 
имперіи благосклоненъ и во особливой при высочайшемъ ея 
імператорскаго величества дворі находитца обсерванціи, да и россійскою 
ордина Святаго Апостола Андрея кавалериею оной крайчіи коронный 
пожалованъ, і того ради вамъ, господину кошевому атаману, іс 
товарыствомъ предлагаю всемерно вышеписандые злод-Ьевъ, гардовыхъ 
казаковъ, сыска г  и, по сообщенному при семъ реэстру, пограбленные 
їмі денгн и пожитки -  все бел остатку и без утайки отыскать, і 
присланному о г  помянутого полковника Оршлского поверенному возвратит 
с роспискою, и тем обидимую сторону по самой истинной справедливости 
удоволствовать конечно. Буде же паче чаяния оные разграбленные 
денги и пожитки не все нынЪ в целости, то по претенсіі и по цене 
взыскать денгами изъ ие собственного злодейского имения и ис техъ, 
кто в том виновенъ наидетца, і взыскавъ по тому жъ, поверенному
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42 уплатить и удоволствовать непременно. // А сверхъ того темь злодеямъ 
за такие то л  противные продерзости учинить наказание по вашимъ 
войсковые/ обыкновения л/ без упущения, дабы какъ им, такъ и другимъ 
ил братьи, на то смотря впредь, такова дерзновения чинить было 
неповадно. А о вышеобявленных полских казаках, которых гардовой 
асауль и писарь подговорили, по сообщенному при семъ имянному 
реэстру, в самую сущую правду илследова т и, ежели оные беглые 
казаки по тому следствию явятца заподлинно из деда и прадеда, и из 
отцовъ ихъ полские, а не росссійские подданые, то их для показанных!» 
резоновъ и с лошадми, и с муньдиромъ, и с ружье л/, и со всеми вещми 
выдать в полскую сторону по тому жъ с роспискую. Буде же по тому 
следствию явятца они россіиские подданы, а не полские, такожъ ежели 
за какими-либо другим/ резоны выдат будеть оных беглых казако/г 
неможно, то их в Полшу не выдава т, но толко что ими сносу явища, 
то поверенному возвратит с роспискою жъ. И что о вышеписанном о 
всемъ воспослёдуеть, о том с симъ нарочно отправленным кпевскимъ 
рейтаром Филипом Степуриным меня репортовать со обстоятелствомъ.

Михайла Леонтьевъ
Киевъ.
28 апреля 1747 года.
Помітка на арк. 29: вих. «№ 898»; «Полученъ мая 24 д. 747 году». 
Арк. 29, 42. Оригінал.

№  237

15 Реэстрь забранных разныхъ вещей чрезъ своеволныхъ
гардовыхъ людей от писаровских арендарей, а именно:

1. Готовыхъ денегъ рублей -  73, а червонцол золотыхъ -  3
2. Юпка кармазинная, золотымъ позументомъ обложена
3. Шнуровка кармазинная съ серефенымъ позументом
4. Сподница коломаичета, обложена лентами
5. Запаска зеленая, юпка граіппуровая з золотом
6. Одинъ шнуръ великих королей, шелковой поясъ лазоревой -  1
7. Кафътанъ 1 с сере ф я  иными ско^жамн
8. Рубашекъ добрыхъ новыхъ -  12, наволочокъ с подушекъ -  12
9. Паласатое полошо съ пуховика

10. Юпка кшайчета зеленая, подшита обчинам/ и обложена серебрянымъ 
позументом //

15 11. Китайчатой кафтанъ с серебреными скобками]1 
зв. 12. Новая епанча цветомъ перцовая, и друго[й] кафтанъ с серебряными 

скобками
13. Китайчетая юпка гранатовая, серебренымъ позументомъ обложена 

и овчинам/ подшита
14. Материялпая юпка, каштановатыми авчинами подшита
15. Лошадей -  4
16. Добрыхъ седель -  2, штанов добрыхъ суколных -  2

1 Текст пошкоджено.
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17. Ружъе -  1
18. Прастшгь вышитыхъ -  2; шуб -  2
19. Золотой перстень -  1, серебренихъ -  2, каролей ш ну род -  2.

Грабежи с людей 
Суконныхъ кафтанод -  5 //
Зипунод -  19 21
Шубъ -  6
Грабежныхъ запасоА' -  3
Поесод -  2, шличокъ -  два, плахог -  2
И болше грабежныл вещей, толко без реэстра счисли г  трудно.

Секретарь Алексій ФотЬевъ2
Арк. 15, 21. Копія.

№ 238

Реэстръ беглымъ казакамъ, а именно: 27
1. Яско Манковскій
2. Панко Тарань
3. Иванъ Грищинецкій
4. Петро Бабчинскій
5. Андрей Волоіпинь
6. Процко Берлинскій
7. Петро Сашовъ
8. Якимъ Калмикъ
9. Иванъ Манкивскій

10. Семенъ Нечаенко
11. Николай Писаренко
12. Десяти прежнихъ лошадей съ Гарда не ощано, // которымъ цена и 27

реэстръ в прошломъ 1746 году въ Киевъ послань чрез господина зв.
Артижкого.

Полковпикъ Горжевскій 
Секретарь Алексій Фотіевь2

Арк. 27. Копія.

№  2 3 9-241  1747 р., травня 27. Умань. -  Лист уманського ротмістра 
Станіслава-Костки Артинського до кошового отамана
з проханням відшкодувати збитки, заподіяні запорожцями- 
гайдамаками жителям м.Умань і про повернення козаків 
польських підданих, які втекли на Запорожжя; 
реєстр захопленого гайдамаками майна, коней і грошей 
у 1746-1747 рр.

Переводь з полского 30
Велмолтвгі мсцЬ пне колювій і напгь велцеласкавій приятелю. 

Понеже року прошлого при ордеру яснєвелможного его моді пна
1 Засвідчив копію.
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гєнерала-аншєфа, губернатора и коменданта киевского въ такъ великихъ 
кривдахъ и утЬснешяхъ, людемъ нашил/ уманскимъ учиненнихъ о т 
команди гардовой, жадней о т вашєці мсці пна не получиль сатисфакцій, 
ибсо и козаки отмене ординовани// таку во1 великую терпіли сот вашєці 
мсці пна неволю, яко и ннішнєй весни о г тих же козаковъ гардовил, 
чцо [!] разъ полшие [!] терпимъ тиранства, со чемъ именемъ ясневелможноп) 
его мсці пна Потоцкого, крайчого коронного, росхстмира пна и добродія 
моего мусіль ДО ВШОЙ KłrfffiCKOH доноси г  команди. Понеже2 ясневелможній 
его мсці пнъ крайчій коронній, дідичь власти уманскои, а кавалеръ 
ордера россійского, такой не повиненъ от людей команди вашєці мсці 
пна терпіть собиди, ибо яснівєлмсшній и найдос гойнійшиій мсці пні 
гєнєраль-анншєфть, яко для кавалера россиЛжо/п, таковую показаль 
латвость и слушнос7ь по данно# ему власти от великовластной 
найясніисьніишей [!] монаръхини государини3 милостивой чрез 
ґабінєтного курієра Филипа Степурина, прислаль вашєці м. гну виразній 
и суровій ордєрь, даби намъ не о їволочна наступила сатисфакция. //

ЗО Г ді и я, при зичливости в.м. пну здровия доброго, з показаниєл/7. 
зв. приязни сусідкои, молю в.м. пна команду из приложениеа̂ т. прозбы 

моей, дабы во дальшій часъ в житіи нашемъ бєзпєчнійши были. От 
вашєці ж м. пна при тол/ ордері оггобрали неправилно справедливость, 
ведлугь прислучившихся пунктовъ, которие в.м. пну пасилаю, ибо не 
яко от християнъ, но яко о г погань терпимъ забойства, о чемъ 
доводній послаянін о г  меня его моді пнъ. За що5 зъ иними реплікова т 
буде о такнхъ нестерпимихъ обидахъ, понеже козакъ гардовій Чуприна, 
не вімь яковимъ претексшмъ, досталъ коні въ якогось козака нардового,
з которими быль зловленій въ Торговиці, о которие конЬ и посєлі 
жадной о т того козака не имію рєквізиции и не иміль. Однако жъ, 
которие толко6 за моєю відомостию власти уманскія [зн]айдутся7, упевняю, 
же будуть оїдани кому налєжитимєг, жадней не даеть оказии. В сусідской 
приязші моей8 зостаю.

В. мсці пна охотній слуга и приятель 
СтанЬславъ-Костя (Ординский, 

рохмистрь уманскій
Мая 27, 1747 году.
Въ Умані.

41 P.S. Вєдлугь ордєра яснєвєлможного и наидостойнійшого є.м. пна 
гєнерала-аншєфа, упрашаю о видачи козаковъ збєжавших9, въ Ґарду 
будучихъ, понєжє вєликиє почшшли гобыди и разбой, якиє в сему жъ 
реєстру показаннихъ виразно. Тут же, яко прошлого году просилъ,

1 Слово правлено.
2Написано над рядком замість закресленого когда жъ.
3Написано над рядком замість закресленого панній.
‘Написано над рядком замість закресленого к утечкі.
5 Слово правлено.
“Далі закреслено ти.
''Текст пошкоджено, слово написано над рядком.
' Написано над рядком замість закресленого в том.
9Написано над рядком замість закресленого засЪ'михъ.
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такъ ясневєлможного его мсц-fe пна генерала-аншефта, яко и самого 
вашеці мсцЬ пна, взглядомъ перевозу на Богу, которий немалою быль 
би вигодою обоихъ сторонъ, прошу о феналной резолюцій, ежели 
може бьггь безпечно или еособливо быль бы потребній для всякихъ 
купцовъ ц'ЬлороссШскихъ.
Арк. 30, 41. Діловодний переклад.

№  240 [RJegestr1 wykonnotowany wszelkiej pretenzyi do Siczy, 32
w uczynieniu nie malej wiolencji у zabuystwa od kozakuw 
gardowych ludziom włości Humanskij, tak roku 1746-tego, jako 
у teraznieyszego 1747-mego

[l]-mo
Hanczarowi humanskiemu iadącemu z Oczakowa; roku przeszłego 1746-tego 

tygodniesza przed Preczystą żabrali kozacy gardowi w stepie:
Wołuw dwa 
Koni dwoie
Soli woruw dwadzieścia cztyry 
Butuw safianowych par dwie 
Wozuw dwa 
Smuszkuw dwa siwych 
Piniędzy gotowych rubli pięc

Sumy efficit: rubluw 67, gr. 5

2-do
Tegoż czasu у roku, koło Preczystoi Jackowi Kusznierzowi, miesczaninowi 

humanskiemu, iadącemu także z Oczakowa ciż haydamacy zabrali:
Smuszkow siwych, kasztanowatych, czamych-
trzysta pięc dziesiąt Nro 350 kosztuią R. 80
Pasy jedwabne, jedwab у inne kramne rzeczy kosztuią R. 40
Koni dwoię Nro 2 V.R. 20
Gotowych piniędzy rubli ośmdziesiąt Nro R. 80
Wuz, skura, kazań etc V.R. 6

Efficit rubluw: 226 // 
Dalsza kątynuacja informacyi w pretęsyi. 32

Nr 2 Pretij V.R. 20
Nro 2 Pr. V.R. 25 g.4
Nro 24 P. R. 12
Nro 2 Pr. R2
Nro 2 V.R. Z. 65
Nro 2 V. g.6
Nro R. 5

3B.

3-tio
1746-to ano /et/, 17-ma junij ciż gardowi czyli siczowi kozacy zaieli ti koni 

dwadzieścia troię - Nro 23, kturych wnicili osmnascie - Nro [18], a pięcioro zostałą 
prży tych że kozakach co najlepsych, jako zjjego] jinc pana porucznika kun jasnosiwy, 
grzywa onemu na praw[ei] stronę, nozdra obydwie rozerzniętę - kun 1, V.R. 33; kun 
demnosiwy Iwana Biyndzęka, nozdro jedną rozerzeniętę z lewego boku, grzywa na 
obydwie strony - Nro kun 1, V.R. 18; kun trzeci Matwija Komeygrodzkiego, biały,

1 Текст пошкоджено.
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nozdro z lewego boku rozeizniętę, grzywa na prawę stronę -  Nro kun 1, V.R. 15; kun 
czwarty Iwana Lomaczęka, ciemnosiwy, ma przyznakie z prawej strony na żadnym udzie 
szable - Nro kun 1, V.R. 12; kun pięty Oxixia Zralki, splowa gniady, Nro kun 1, V.R. 13.

4-to
Tegoż czasu powracających kozakow z Gardu c.zyli Siczy na noclegu w 

Saxahanie, pod zimownikiem Iwana Pochiła Dżereluskoha ciż kozacy siczowi 
wzięli koni pięcioro świtem samym, na noclegu, za które 
konie należy - R. 63; 
kulbaka 1 rublow - R. 2; 
podwodnikowi prżez pobrane konie - R. 8

Summy efficit rublow: 164

5-to
Kozacy zacięźni, których uciekło od koinędy targowickej iedynastu, szkody 

niemało poczyniwszy skarbowi pańskiemu, długi pozanosili, jako to: koni troię y 
czwartę klacz z rzebcem przy dowodzie jmc pana porucznika:
Nro koni 5 V.Rub. 55
Kulbak trzy Nro 3 V.R. 10
Rusznic dwie Nro 2 V.R. 7
Burek dwie Nro 2 V.R. 2
Wilczura sarnia y spis trzy
Jażko kozak arędarzowi nerubajskiemu zaniosi

V.R. 1 gr-

długu rublow Nro R. 12

Efficit sumy: 87, gr. 7, kopi. 5 //
39 Dalsza kątynuacja szkud poczynionych

6-to
Lesko Pysmienny, iadąc z kos w wataze z innemi ludźmi humanskiemi, to 

iest z Ihnatem, Asawulinym Zięciem, y Semenem Zajczękom -  miesczanami 
humanskiemi, u których roku przezsłego 1746-tego wzięli ciż kozacy gardowi, 
między ktoremi byli 01exij Sczupka y Ziniec; te koni czwóra kosztują rub. 22, gr. 5.

Tegoż Leska Pysmiennego, posłanego z listem do pułkownika gardowego dla 
uczynienia satysfakcyi w zabraniu wyz wyrażonych koni, ktorego kozacy do śmierci 
ledwie nie ubili posrazy kilka napadaiąc, iaco to d  01exiy Sczupka, kowal kunelski, 
szynkazMichąjło, SzynkarzYzyli Cygan, Stecko Swerdłyk, Skubiyęką, którzy zamiast 
popełnienia szkody wzięli konia z wozem, świtą y innemi rzeczami-valori r. 10, gr. 5

Officit summy rubli 32

7-mo
Kononowi Postołowi, roku 1746-tego iadącemu z Oczakowa, wzięli koni 

czworo - Nro koni ko 4 V.R. 32

Eff. R. 32
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Ciż kozacy gardowi, między ktoremi byli kozacy zacieżni, którzy pouciekali 
z Targowicy, napadszy na Psiaruwkie roku teraznieyszego 1747-mego, nocą 
zrabowali żyda, tak w fantach, jako koniach y gotowych piniądzach, oprucz 
gromadzkiej grabieży na rublow -  232. Na co iest regestr osobliwy pryłączony u 
jmc pana Łascza

Sumy eff: rab. 232 
Computes wszystkiej wynosi summy: rublow 809, gry. 2, kopi. 5 //

Grabież ludzi pisarowskich 39

8-vo

3B.
9-vo

Kotuszuw sukiennych zabrali w Psiaruwce 5
Czuhaiow 6
Kożuchów 2
Zapasek 6
Pasuw 2
Płachot 2

у więcej grabieży innych ludzi

10-n
Z tychże koni żydów psiarowskich у teraz widzieli ludzie włości Humanskiej 

у inni, konia żydowskiego białego między stadem w Gardzie.

11
Z tych za pozabiranich rzeczy grabieżnych, ciż ludzie w Gardzie widzieli 

kaftan zięcia Berkowego na Kudynie. Na Jazkowi Tabancowi, widzieli kaftan 
Szlocharękow у chusty żydów pisarowskich.

Stanisław Kostka Ortynski -  v.n.2
Арк. 32, 39. Оригінал.

№  241 [1747 р., травня 27]1 31

Переводъ реестра з полского
Реестръ винотованій всякой претєнсий до СЄчи о учиненим і немалого 
насилнства и забойства от козаковъ гардовихъ людемъ2 ведомства 
уманского 1746 году, яко и нынешнего 1747 году

1-то

Гончаров^ уманскому, йдучому зъ Очакова, прошлого году 1746 перед 
Пречистою забрали козаки ґардовЄ въ степу:
Воловъ два ціна -  20 руб.
Коней двое цена -  р. 253, гривень -  4

2ИоііііІ8(іг Ьиташку.
1Датовано за док. №  240.
2Далі закреслено власти у.
3 Цифра 5 виправлена з 0.
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Соли пудов 24 рублевъ 12
Чоботь сафянови пар 2 цена -  рублевъ 2
Возоъ 2 цена -  2 руб., 624 копі.
Смушковъ 2 сивихъ цена -  6 гривень
Готовихъ денегъ рублей битах -  65

Ітого, всего рублей 67, гривень 5

2-do
Того жъ часу й году, коло Пречистой, Якову Кузнецове, Мещанинове 
уманскому, йдучому такожъ з ъ (Очакова, тЬ жъ гайдамаки забрали: 
Смушковъ сивихъ, каштановатих, чорнихъ -  триста пятдесять (350),

цена -  рублей 80
Пояси шовкови, шолкъ и иние крамовие рЄчи, ціна -  рубле. 40
Коней двое цена -  руб. 20
Денегъ рублей -  80
Волову шкуру и казань цена -  руб. 6

31 Ітого, всего -  рублей 226 //
зв. Давній случай вианнотованій

3-tio
17466 году, юня 17 дня, тк жъ ґардовЄє или сЄчовиє козаки заняли 
были коней -  23, з которихъ вернули -  18. А пятеро зосталось при тих 
же козаках, що найлуччихъ, яко то:

Єго мсцЄ пна поручника конь ясносивій, грива на немъ на прав[ую]7 
сторону, ноздри обоє рвание, цена -  руб. 33;

Конь темносивай Івана Бриндюка, ноздра одна рвана з лЄвой сторони, 
грива на обидва боки, цена -  руб. 18;

Конь третій Матвея Комейгородского, бЄлій, ноздра з лЬвого 
боку рвана, грива на праву сторону, цена -  руб. 15;

Конь четвертій Івана Ломаченка, тємносивій, имЄе г  признаку с 
правой сторони -  на задномъ плєчЄ шаблю, цена -  руб. 12;

Конь пятій Оле?Єя Зралки, гнЄдій, цена -  руб. 13.

4-to
Того жъ часу, поворочаючимсь козакамъ зъ Ґарду или зъ СЄчи на 
ночляхъ [!] въ Саксагане, под зЄвникомь8 Івана Похила Джереловско[го], 
тие жъ козаки сЄчовиє взяли коней пятеро свЄтш/  самихъ [!], за
которие конЄ цена -  руб. 63
кулбака 1 цена -  руб. 2
подводчиковЄ за забратие конЄ -  рублей 8

Ітого -  руб. 164
4 В  польському оригіналі -  65.
5В польському оригіналі -  5.
6В польському оригіналі 1745.
1 Текст пошкоджено.
*под з і ім 'Ьв н и к о м ь
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5-to
Козаки збєжавшиє9, которие утекло зъ команди торговицкой шкоди 
немало починивши скарбові панскому, довги позаносили, яко // то: 40
Коней трое и четверту клячу з жребямъ, при доводу его мщЬ пъна 
поручника: коней числом -  5 цена 55 рубл[ей]
Кулбакъ три цена -  руб. 10
Рушниць 2 ціна -  руб. 7
Бурокъ 2 ціна -  руб. 2
Вінчурл з козъ дикихъ и списовъ три ціна -  руб. 1, гри. 7, коп. 5
Яско, козакъ, арєндарові нерубаЛжому занісль долгу -  руб. 12

Ітого всего -  руб. 87, гривея 7, коп. [5]

б4о
Въ давнихъ случаяхъ шкоди починеяниє:

Леско Писмеяній, едучи зъ косъ зъ пними людми умалскими, то є ст зъ 
Игнатом Асаулинимъ и Семеномъ Зайченкомъ, міщанами уманскими, в 
которихъ прошлого году 1746 взяли т і  жъ козаки гардовие, между 
которими были Оле^ій Щупка и Зінея, коней чтири, которим цена -  
руб. 22, гри.5.

Того ж Леска Племенного, посла/його з листомъ до полковника 
гардового для у’мнения сатисфакцій о забратій въ ихъ коней гобявление, 
которого козаки мало до смерти не убили, разовъ пЬсколко нападаючи, 
яко то: Оле^ій Щупка, коваль конелекій, шинкарі Михайло9 Цигань, 
Стєцко Свфдликъ, Скубриенко, которие вмісто пополнения шкоди, узяли 
коня з возомъ, свиту10 и іниє вещи, которому цена -  руб. 10, гр. 5.

Ітого всего -  рублей 32

7 -т
Котонові Постолові, 1746 году йдучему зъ Очакова, взяли коня з 
возомъ. Цена -  руб. 32, копіекь 4.

Ітого всего -  рублей 32 //

8-уо 40
звТ і жъ козаки гардовие, между которими были и козаки, которие 

повтікали зъ Торговиці!, нападши на Писарувку сего настоящего году, 
ноччу зграбовали жида, такъ въ фантинахъ, яко коняхъ и готовихъ 
грошахъ, кромі грома^ского грабежу рублей на 232. На что есть 
реестръ (особливій, вичисЛенній огп н а Ласча11.

Ітого всего -  рублей 232 
Компуть всей суми: рублей 809, гривень 2, копіє 5

’’Написано над рядком замість закресленого засЬчниє.
9 Далі закреслено шинкарь.
10Далі закреслено зь.
11Літера ч виправлена з  щ.
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Грабежъ людей писаровскихъ:
Кунтушовъ суколнихъ забрали въ Писаровце -  5
Чугаевъ -  6
Кожуховъ -  2
Запасокъ -  6
Поясовъ -  2
Плахотъ -  2

I инихъ людей і ниє грабежи. 3 тихъ же конєй жидовъ писаровски* 
недавно видЄли люде власти уманской и иние коня жидовского белого 
между стадомъ в Ґарду. 3 тихъ же позабираннихъ вещей тЬ люде въ 
Гарду вид-Ьли кафтанъ жізда Берка на Кудиму. На Юску Табанцовіи 
видЄли кафтанъ Шлохарской [!] и инихъ жидовъ писарскихъ.

Станиславъ-Костя Оржинскій, рохмистръ уманскій 
Арк. 31, 40. Діловодний переклад з польської.

№  242—243 1747 р., травня ЗО. -  Лист Коша до уманського полковника 
Станіслава-Костки Артинського про неможливість 
вдовольнити його прохання і повернути польським 
підданим майно, захоплене запорожцями-гайдамаками, 
а також протест з приводу страти польською шляхтою 
в містах і селах Правобережної України російських 
підданих-запорожців; реєстр козаків страчених 
на Правобережжі у 1746-1747 рр.

33 Блгрдній мсцЄ пне полъковъникь умангскі# Костка
Артаигский, напгь вєлцє зичливий приятелю.

Сєго мая 24 д. его високопрєвосходите.ж 7во гшднъ генералъ-аншефъ 
и кавалерь, і Кієвской губерній гєнєраль-губєрнаторь Михайло Івановичь 
Лєонтієвь трдерол/2-1 нам. Войску, предложил і ваше благородіє своймъ 
тсмомъ просили, даби ми, Войско, злод-Ьевъ сискали, кой подданъних
4 и арєндаря '1 вашего гепдна крайчего корунъекого і кавалера Потоцкого 
в ПсяровцЬ мучили і ограбили на двЄ тісячи5 і, отобравши в ни* 
пограбленное, присланном/ от васъ поверенному возвратит, а буди 
разграбленного уже налице не имЄєїся, т о  по прєтєжіи показанное/' 
в реестр^ ценою уплатит. Такожъ просите козаковъ, которіє, шкоди 
починивши, утекли, і выдат. 4И чтоб-4 і на Богу перевоз устроит не 
воспретит би. //

33 I на оное вшего благородія писмо в о 7вЄть обявляемъ, что ми, 
зв- Запорожское Войско, по сшгЬ ея і.ва. указовъ і високого генералі; те та 

ордеровъ, тЬхъ злодеевъ проискувал[и]7, точию, яко ваше благородіє

1Далі закреслено Арти . . .
2 Док. №  236.
}Далі закреслено пр. . .
4 Написано над рядком.
5 Далі закреслено сискавъ і о.
6Далі закреслено в винова.
''Текст пошкоджено.
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не п[о]казали на імя і прозвание, и яких курене#, сискагнє могли, і за 
тім ь н і жадной сатисфак ьціи учинить не можно. Однако жъ по силі 
ея8 самодержиця всероссійск[ой] височа/Тшнлг указовь і високого 
гєнералете 7а ордеровъ проискова т іміємь, и ежели сгацутся, то вашему 
благородию9 награждение учини т імієл/, а злодіям смертное наказание10 
не упустится. Такожъ11 и козаковъ, огвасъ бежавшихъ, снскувагіміем12 
і сатифакцією вашего благородія не оставить. А что просите, что<? 
перевоз на Богу ріки построить, то того всячески не можно позволил».

При сем же вашему благородию обявляемъ, // коймъ не подлежавши*/ 38 
образол/ полская шляхта козаковъ Войска Запорожского со всЬмъ 
імуще ствол/ забирають і вішаю г  в разнихъ13 украйнскилг городахъ і 
села л, а понеже хотя би не тол добриє козаки, но і вори били б, то их 
яко не полскил: подданнил" віша г  не надлежит, но о геила т  по команді 
в Юевъ іли к нам, Войску, для учішєнія імь ту г  достойного наказания. 
Особливо жъ порутчикъ украйнски# Михадко Закрєвски# козаковъ 
подкоманд ъних посилає т, кой козаки в козаковъ коні 0 7биваютъ, яко 
жъ и козака куреня Величковсколг» Василя Тромсина, вмазавшие порохолг, 
напали і совсімь ограбили, и его самото подкололи, чему і вид ест, 
ібо архалгєлогородскіє жители коня его, Василя Тролсина, в подкомандой* 
его порутчика опознали. За что оной козакъ Василь в показанного 
порутчика коня, кобилу, кулбаку і пару пистолетовъ взялъ, и что 
едшгь другого позиваг нігде не будуть росписались.

А скожо прошлого 746 і сего 747 годовъ // нашит козаковъ, і якшг 38 
іменно, 4 и где“4 повішанно, і якое14 и про /чийхъ же козаковъ імущесгво4 зв- 
пограбленыю, при сш  сообщается реестрь. С чего, вше благородіє, можете 
і нашу не надлежащую кривду усмотріть, чего ми, Запорожское ВоАжо, 
оставит не імієл/ і о тол/ куда надлежало от насъ, Войска, преяставленъно. 
Означенного же поручика Закревского 15лбпри конвой к его 
високопревосходителству гепдну, гепдну генералу-аншефу и кавалеру, і 
Кіевской губерній гєнєралу-губєрнатору Михайлу Івановичу Лєонтієву, 4_для 
впрєд будучого определения об то»/4, отправили-15. Обявляемъ і зостаєд/.

Вашего благородія нашего вєлцєзичливого 
приятеля доброжєлателніє приятелі, 

Войска Запорожского Низового а.к. 
Васили# Григориевичъ с товариство*/

З Коша.
Мая ЗО д. 1747 году.
Арк. 33, 38. Відпуск.

%Далі закреслено височа.
9 Слово правлено, далі закреслено соу...
[0Далі закреслено воспо. . .
11Далі закреслено і он.
11 Далі закреслено і саст ...
1 ̂ Далі закреслено по у.
14Далі закреслено их і тил:.
15 Написано на полі замість закресленого в Січе до слушного часу приказали 

удержа г под карауломъ, которой і здержанъ. О том.
16Перед цим закреслено при коноі.
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№ 243

48 Рєєстрь, к о л и к о е  число подданих єя іа самодєр[жи]ци* всєроссійской 
Войска Запорожского Низового ляхи повішали и имущество их забрали. 
А кого імєньно, и яких курєнєй, і в якомь м іст і повішали, і какоє 
іменьно імущєство забрали, под симъ слідуєт. Мая2 ЗО дня 1747 году 
сочинєнь

Куреня Полтавского
В прошлом 747-м году, 3мсця ноябра козак3 Івань Бурдюгь, набравши 
в Перевозкой на єдинь вод просолной риби, за пашпортол/ полков ъника 
інгулского Опанаса Нєдойда для продажи в Лисянъку поєха[л] биль. 
А ляхи, отобравши в него коней пару, вод з рибою4, дєнєгь 15 рублей, 
одежду, а его само[го] повісили. А за каковиє его вини, до Коша 
Войска Запорожского Низового писмєнного сношения не иміемь.

Куреня Жєрєловского
Климь Лукашєнько да Каленикъ Бобохъ прошлого 746 года, набравши 
на два вози риби на низу Дніпра, за пашпоршл/ полков ъника інгулского”1 
Нєдойда, въ осінноє время пошли были6 в полскиє городи для продажи 
оной риби. І в городі Звиногороці ляхи взяли і повішали, а ил коні, 
и вози з рибою, і все імущєство забрали. А за каковиє \\х  нєправилниє 
ил: продєрзости, Войска Запорожского Низового писмєно не увідомили 
і по нні. //

48 Куреня Калниболоцкого
зв' Прошло 746 году, в мсці дєкабрі Алелей Лял, Грицко Бобохъ, набравъ 

на чєтири вози риби, и з пашпортол/ полкодъника іньгулского Нєдойда 
пошли били в полскиє городи для продажи оной риби. І в городі 
Корсуні, отобравши в нил коні, вози з рибою, одежу і протчоє*, а ихь 
самил® тамо командующими приказан гно повішаг. А за каковиє их 
преступления, Войска Запорожского Низового писмєним сношением не 
увідомлєнно нал/ і по ньні.

Куреня Корсунского
Прошлого 746 года, мсця декабра Мартинь Ґєргілєй 10да Степанъ10 
Жоломка, набравши на два вози осятровъ 10на низу Днепра10, пошли 
били в полскіє городи для продажи онєл: осятровъ11 зъ пашпортом

1 Текст пошкоджено.
1Далі закреслено го.
3Написано над рядком замість закресленого куреня Полтавского.
4 Далі закреслено руж ъ.
5 Написано над рядком замість закресленого пєревозского Опана.
6Далі закреслено в полско/ї город.
’’Далі закреслено по.
гДалі закреслено уде.
'Далі закреслено повішали.
10 Написано над рядком.
11Далі закреслено і ве.
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інгулского полковника Нєдойда. І в городі Смілой тамошни# губернатора 
приказалъ ил повзша т, а ил 8 коней, вози з осятрами і все ил 
імущество забралъ. А за что, Войско Запорожское Низовое неизвестно.

Куреня Конелівского
Грицко Пісменній 10 да Гарасил/Білий-10 за пашпортолг полковника гардового 
ездили в Великій Постъ до родичовъ для свидалня в город Корсунь. I 
ляхи, взявши ил, повішали под Корсунод/, а коні, и одежу, и деньги 
побрали. А за что, Войску Запорожскому Низовому неизвестно. //

Куреня Рогівского 26
Сего 1747 года, в весняное время, в козака Самой[ла]1 Дуброві12, сидячого 
зімовникомь в Інгульці противъ Зеленой, прислашше о т  порутчика 
Михалка Закревского, крайчего кору иного Потоцкого, едень прозиваєм [ой] 
Цигань да два и* лядские козаки, воровско приехавши в его зімовникь13, 
взяли добрил коней четир[е] і кобшть двЄ добрил. И хотя онъ, Дуброва, 
за т[е]ми ворами і гнал;яи тяслмою до граници по Декой], точию конь 
под нимъ росперся и затемъ не могль ил догнать; якие реченное 
Дуброви конЄ даж[є] і по ннЄ у нил, ляхоя, находятся.

Куреня Сергіевского
Сего 747 года, 15мсца марта15, Павла Мамая, Федора Гардового, 
Самойла Люлку, Гарасима Чорного, напавъ на нил в Гарду лядская 
партія, взяли ил самил і конЄ з кулбаками, і все ил імущество 
забрали15. І нєвЄдомо гдЄ и л 16 подівали -  повішал ли іли нЬть17. И 
за что онш/ козакал/ таковое нєприятєлекоє нападение и самил ил в 
ШІІНЬ ВЗЯТТЄ уЧИНИН[о], Войску Ъпорожскол/к нєизвісшо. // 1#Прошлого 26 
746 года, декабря 24 дня, в граници россійской, при урочшци Костоватол/ 3»- 
за відомол/ порутчика Михайла15 Зак ьрєвского подкома/щниє ел) 
козаки, напавъ на замовники козаковъ Войска Запорожского Низового,
15 и коні побрали гвалтол/, а именно:15 Карпа Вєличковского, -  троє 
коней; 15 в Якова Безродного, куреня Батурииского,- троє коней, два 
з кулбаками і уздами, а єдинь без кулбаки; у Данила Смайла, 
курінного Донского,- двол; да Мандрє/ка, Величковского, -  едного; 
в Миколи, куреня Переяславского, -  одинь; ітого -  10 коней. І хочай 
т і  козаки і требовали в показанного порутчика Закревского, чтобъ 
поотбирал в подкоманд ни л своил т і  забранніє гвалтом коні і имъ19 
возвратилъ, точию оной порутчикъ нікакой сатисфакції! 15 імь, козакал/15, 
не учинилъ.

11 Далі закреслено у замовника.
{гДалі закреслено взяли.
14 Далі закреслено дажє.
15 Написано над рядком.
[6Далі закреслено самих
17 Далі закреслено неизвестно ибо к.
1іПеред цим закреслено куреня Батурилского.
19Далі закреслено по.
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Куреня Титаровского
^Того ж 20 746 году, 21напавъ ляшская партия, и взяли21 в Тимоша 
Шевця пару коне#, возъ з рибою и протчіе вещи; 15тако і в ъ 15 Зінця
В єбІЛ Н О ГО  ВЗЯЛИ Д В І боЧКИ р и б и  3 ВОЗОМ, П ару  КОНЄ# И П ро 7ЧОЄ
імущество12, а за что -  неизвестно. //

44 Куреня Донского
Сего23 747 года, мца марта, козаки 15Трицко Тарань, Василь Овчаръ15 
з рибою двома вози в полскиє городи24 для продажи слЬдовали. На 
которие напавь лядская обиздка, взяли в ниє четверо коней, два вози 
риби, одежу і про тчие вещи, а их самие в Лисинці повішали. А якая25 
оние козакол в том изобличителная вина показала с, Войску Запорожскому 
Низовому о т командующего26 слідователной партій неизвістно.

Сєго ж  747 году, прошедшие послі Рождества Хва великие 
Мясьницу об Всеидной неделі15, козаковъ куреня Корєнівского на 
Комшцовато# балці посиланніе о т порутчика Закревского козаки, единъ 
прозиваемой15 Цигань, с товарищи 14 коней разбойнически15 заняли, 
кои і по нні в его поручика Закревского, 15іли в кого другого 
находятся15, воровского і разбойническо содержуются.

Сверъхъ того, в прошлом еще 738-м году27, вишписанного Донъского 
куреня козаковъ2*, слідуючи* и з Дністрового походу, 15 командоющий 
Табань в Умані з ляхи15, зазвавши19 в дворъ, якоби для удово лствія их 
харчами или за чимъ другим, поо7биравщи руже, по пары коней, одежу 

44 и денги і протчое, // в городе Умані30, а именно: Мартина Гот/чара, 
зв. Трохима Ярового, Опанаса Окатого, Андрі[я] Дона, Михайла Довгого, 

Манима Малоока, Корнія Кучеряво/о, Феска31 Шевця, Федора Похила. 
Гордія Носатого, Івана Тарана повішаль с про тчийм[и] многими козаками 
Войска Запорожского, о кои* к его високопревосходителству гспдну 
генералу'-аншеру і кавалеру, і К[иев]ской губершга генералу-губернатору 
Миха#п[у] Івановичу, его високопревосходителству Леонтьеву при доношеним 
відомость32 прошлого 746 году, 15июля33 от 25‘15 посланна34.

55 Проба пера: «Спробоватп пера, спробо. . . »
Арк. 48, 55, 26, 44. Чорнетка.

мНаписано над рядком замість закресленого прошлого.
31 Написано над рядком замість закресленого ляхи взяли.
2іДалі закреслено побрали і по нні.
23Далі закреслено года.
14Далі закреслено отекали били.
“Далі закреслено йде.
иДалі закреслено въ предр.
17Далі закреслено слідуючих.
иДалі над рядком закреслено і войс.
19Далі закреслено ляхи.
30Написано над рядком замість закресленого повішали.
31 Далі закреслено ще.
11 Далі закреслено послана.
}>Далі закреслено от 21.
14 Див. док. №  228-229.
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№  244 1747 р., серпня 1. Крилів. -  Лист Новицького до кошового
отамана Павла Козелецького з проханням повернути жителю 
слобідки Крилівської Київського воєводства Тимофієві 
Марчеііку коней, захоплених польськими підданими Семеном 
Гайдуком та Семеном Киселем і переданих запорозьким 
козакам Данилові Крупці, Романові Шатравці і 
Процику, зятеві Мальованого

Вєлможний меці пнє кошовій Войска Запорозкого, 35
мои ласкавій приятелю и добродію.

С его 747 году, мая 29 д. содєркавшійся в сотеяномъ слободки Криловской 
секвестрі жител слободски ж  Криловско/f Семея Кисіль да нашей 
Полской юбласты жите.// криловский Семен Гайду аг, содержавшійся в 
старокриловскомь секвестрі, в до фоволні# спосо б, та аг і под пристрастием 
показали. Что прошло го 742 году, июля средних ч и с е л  своровалъ онь, 
Кисіль, с показа лнил/ Гайду ко л/ в нашего ж  жителя крило декого 
Тимоша Ма/тченка семеро лошадей, которіе, своровадпи, чрез Тясмия 
переплавили нижше Лужкан, ьпод Криловол/1, і отдали в руки 
перевозчикал/, нинішнил/ запорожскимъ козакам, то ес г  Данилу Крупці, 
курінному поповичедекому, да Роману Шатравці, курігаюму пашков жому,
‘да Процику, Маліованого зятеві, жителеви крило декому1. Которіе 
лошади забравши, показалние козаки і поехали, где имъ потребно, о 
которих лошадех і по сие пори жаднаго ізвістия не било, точию 
вишъписашше вори, доставшиеся в секвесгръ, показалися. Чрез которіе 
пропалие лошади Тимодт Марченко, жител наш  крилодскій, в крайнее 
прийшов мізерне. //

Того ради, чрез сие мое писание поко/иійше велможносты вашей 35 
упрошаю, аби по милосгы своей блговолили, велможно ст ваша, зв. 
шкодующему жителевы нашему крило декому Тимошу Марченку с 
показании* козакод і превозчикод лошадей сатесфалщию учинит. В чел/ 
я, узнавши го т велможности вашей таковую показанную млеть, одолжаюс 
взаємне в прибивших оказиях отслужит" і возблгодариг навсегда і 
естямъ.

Велможности вашей ласкавого ко мні приятеля 
і дофодія всегдашний слуга Nowicki

1 августа 1747 году.
Крилов.

На конверті: «Велможному его млегы пну атаману кошовому Войска 36 
Запорожского Низового, моему ласкавому приятєлєви и добродієвьі, зв- 
его млети пну Павлу Козелецкому належи г. В Січн.»
Сургучева печатка пошкоджена.
Помітка на арк. 35: «Полученъ августа 22 д. 747 года».
Арк. 35, 36. Оригінал.

1Написано над рядком.
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№ 245 1747 p., серпня 3. Крилів Миргородського полку. -  Лист
крилівського сотника Григорія Рудя до кошового отамана 
про відібрання у козака Тимофія Марченка коня і передачу 
священикові м.Глинська Василеві Іванову на відшкодування 
вартості забитого бугогардівськими козаками вола

34 Вєлможиьі# модЬ пане кошовий Войска Запорожского
Нызового, мой велце мсцЬ пане й надежный добродію.

На по сланное от мене пред сымъ пи см о прошлого июля 28 числа, в 
ответь изволили, велможность ваша, ко мнЬ написать, что священыка 
здешнего гли/лкого, о тца Василия Іванова, в объездцЬ с козаками будучы 
в замовнику Брехарииомъ и Але^Ьвомъ, полковныкъ гардовы#, прозваннемъ 
Гардовы# же, приказаль убыгвола. А за того убытого вола даль коня 
служителю отца Васылиевому, мастю гнідого, якого коня они# полковныкъ 
в вора о 7нялъ. А в какого именно и где оной воръ того коня взялъ, за 
давнымъ временемъ оно# полковныкъ гардовый не можетъ упомныть, 
толко ж-де клеймо на ономъ коні, вашей велможности, да покойного 
атамана кошового Шишацкого. А Тимошъ Марченко напрасно-де на 
того коня навязался й о г  кого именно того коня им"Ълъ, и свата своего 
не показаль. И извольгге требовать, ваша велможность, чтобъ того коня 
мною у его, Марченка, отобрано и оэдано было по-прежнему помянутому 
священнику]1, 0 7цу Васылию, с подлежащою чести его ошыскою. //

34 А понеже здешный жьггель Семенъ Кисіль, кой нині выновнимъ 
зв. себе показаль, что в прошломъ 742 году, у іюлі M art с полскимъ 

жителемъ Семеномъ Гайдукомъ в выпгьобявленного Марченка, какъ 
своровали семеро лошадей и отдавали бывшимъ тогда городыскымъ 
жытелямъ, а ньіні в Запорожж-fe живущимъ, Данылу Крупці и Роману 
ШатравцЬ, то между тіми лошадмы и тоть конь быль, а оный Марченко 
крЪпко на совесть свою береть, что именно его конь, кой з семи конмы 
у него своровань, того ради в лучшое достовірне, для опознаныя оного 
коня пры семь чрезъ его, Марченка, до вашей велможности посылаю. И 
буди по усмотреныю явытся, что тоть конь под клейномъ ваше# 
велможносты и умершого атамана кошового Шышацкого, то всепокорне 
прошу, дабы часгореченны# священныкь, о7ець Васылий, за взятого в 
служытеля его полковныкомъ, прозванныемъ Гардовымъ, на убой вола 
не могь остатся без награждения, учиныть с кого надлежытъ к 
удоволствыю его сатисфаксию. Онъ же, Марченко, с предписанными // 

37 Крупкою и Шатравкою за свою обыду исправлятся намірень.
Велможности вашей, моего велце мці пна 
и надежного добродія всепокорны# слуга, 

сотныкъ крыловски# Григоры# Рудь
1747 году, августа 3 д.
Крыловъ.
Помітка на арк. 34, 37 (двічі): «Полученъ августа 22 д. 747 года». 
Арк. 34, 37. Оригінал.

1 Текст пошкоджено.
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№  246 1747 р., серпня ЗО. -  Реєстр майна, захопленого
бугогардівськими козаками-гайдамаками у рожанського 
стольника Морфинського поблизу с.Погребища Київського 
повіту і воєводства

С копій копіа 49
Регистеръ в з а т н х ъ  у меня грабителством гайдамаками вещей 
сего 1747 году, мая 19 числа в деревні Наказней [?] 
под Погребищамь/

1. Лошад буланая съ проездомъ и на спині чорная дуга, до половини 
обстрижена

2. Гнедил цуговил лошадей -  4, а дві возвратили с назадъ, ибо шесть 
било взято

3. Карая лошадь добрал, машталірская
4. Рондъ богатой, позолоченной гуса/хжой, на красномъ сафяні
5. Ровдь старишюй богатой, позолоченной, такъ же осажень на красномъ 

сафяні
6. Рондъ білой неосаженой, штуки серебренше 07ЛИТІЄ, еще не осажень
7. Рондъ неболшой черкеской белой, еще не озолоченъ; сідло 

сребренное, позолоченное и богато украшенно
8. Рондъ дорожной позолоченной, на рємні осажень
9. Палашъ позолоченной ширикой [!] съ ефесомъ

10. Палашъ чорной кривой, безъ всякаго серебра, токмо ефесъ высокой 
роботы

И. Палашъ простой с ремнями, обложенними бляшками, а на ефесі
надпись таковая: «Благословень Богь Израйлевъ. Научая й руки
моя на ополчєніє і про /чая» //

12. Палашъ мой черной, подорожной. 49
13. Палашъ служителя моего зв.
14. Кортикъ мой ангелской, а ефес шимиротовой, осаже// перловою 

матіщєю, а клинокъ золотом насажея
15. Пистолета позолоченніє, пралдігоіе французскіе
16. Пистолита медніе, паршскіе, с ъ замками сталними
17. Третія пара пистоле т пршіцмта//галшіл
18. Пистолета сталніє оранцускіе
19. Изрядшіє пистолета медніе, в подобіе саскил
20. Пара ©ранцуских маленкил пистолеть
21. 0узей ручгаиг -  2, а несколко поламали; и замки взяли, и штуцеръ 

медной взяли
22. Ладунка с петро1 позолоченною бляхою, на которой и камень быль 

красноватой, золотом оправлень
23. Ладунка серебряная, вся позолоченна
24. Ладунка ременная, салда7ская для роз ъезду
25. Брацлавска пороховничка, роговая и при оной быль рогь черной 

для подсипки

'с пестро.
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26. Кошель пороховой, лосинкой обши т разними шелковими цветами і 
наполненъ биль разним// нужними вещми к стрелбі //

50 27. Перстни, то есть колцы с надписами сватебними, то есть: «Тебе 
люблю и тебе обираю», а на другой стороні, -  «С тобою живу і 
умираю»

28. Перстень с самого золотого і с партретом Богоматере Ченьстаховской
29. Табакирка золотая
30. Тренсавки -  2, золотіє
31. Платье моево: жупанъ лазоревого, «ранцуского сукна; каоаш, [!] 

салєтовой остивчастой; каеань пєрцєвой цветомъ, оранцуского сукна; 
каоанъ серо-нимецкого оранцуского сукна; жупанъ о7ласной рожевій; 
мундєрь мой жолнерскъ, то есть Кармазиной; жупанъ и каоанъ 
шафирній, цвітом кунтушъ і жупанъ розмаринніе цвітом; шуба 
моя цветом розмаринная, подшита черъвями лисими, а обложенна 
серими кримскими авчинами, а шнурки около оной золотіє; юпка 
зеленая непошитая мехомь; казакинь гранитуромъ гранатнил/ подшита, 
в которой пуговицъ золоти* било -  74; штани поносовіє новіє; 
сапогол турецки* желтихъ пар -  3; шапка сєро-нємєцкого сукна съ 
серою изрядною авчиною; шапка суконна, обложенна булгарскою 
авчиною; карапузъ Лазаревой на сподє серебром; зимная шапка, 
обложенъ верхъ апчпною коштоноватою, а ок[. . .  ]н£ сиюю авчиною //

50 32. Болгарски* авчинокъ -  15
зв- 33. Авчина кримская чорная изрядная

34. Куниць хороши* -  6, лисиць вичинєнни* -  4 и два волка
35. Штани мой болшіє, шолком кармазинним виложєнніє, со учкуромъ 

шелковим кармазинним і золотими кутасы
36. Поесъ Лазаревой персидской, золотом обложенъ
37. Поесъ Лазаревой персидской, сребренними обшлаги
38. Авчина кримская серая, первого нумера
39. Женского плате пар шесть, которого нні оцени т не могу, толко 

доволно, что изрядніе били
40. Алмазніе вещи -  жемчу* урлянской и про 7чіє женскіе вещи. Бе.пье, 

то есть: рубашки, про стани, салфети и протчіє вещи, котори* 
дощитатся невозможно. Седелъ зъ уборомъ пят. Три пари израдни* 
тасамол на пестолети. А денегь не упоминаю, ібо то навеки пропало. //

54 Доволно того, что шести пикъ в ъ избу принесенно -  сколоть меня,
1 жару принесень -  жечь меня. Толко по единой Бжеской милости 
от того спасъся. I то все предаю на Божіе прєзрєніе и милост 
вашей ясневелможности, яко достойно/о камандира. Для увірєнниА 
что то гардовие казаки учинили, собственною рукою подпнсую с.

Дано в Погребища* 30-го  августа 1747 году.
У подленного подписано тако:

Морфинской, столникъ рожанской, 
товарищь знамя гусарского 

пресвітлого королевіпіа полского ^аверія 
Канцеляри ст Іваїгь Агафоновъ

2 Текст пошкоджено.
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Скріпа на арк.49, 49 зв., 50, 50 зв., 54: «С подленним // с подлЬнимь // 
чи[та]лъ // сводилъ // і Войсковой запорожской канцелярии писець 
Івань Афанасевь».

54аПроба пера: «Атамань, атамань Соко[. . .  ] его же создал».
Арк. 49-50, 54, 54а. Копія з копії.

№  247 1748 р., [не раніше січня З]1. -  Донесення Коша київському
генерал-губернаторові Михайлу Леонтьеву про неможливість 
вислати до Києва запорожців, звинувачених польською 
адміністрацією у наїзді на отамана пос.Петровий Острів 
Василя Кривця, через відсутність їх у куренях

По титлЬ готдна Леонтиева. 45
Покорн'Ьйшоє доношєниє Вашего вспдва високоповажнимь 
сорьдеромь, сего гєнваря 3 дня2 к нал/, Запорожскому Войску, 
присланным, предложенно козакол3 куреней Титар'Ьвского -  Япька 
Безродного, Ивон'Ьвского -  Конона Толмача, Криловского -  Гаврила 
Кривого, Величковского -  Омеляна Білого), Роговского -  Івана 
Бегуна по делу Петровского Острова атамана Василя Кривца в ъ 
разграблении его многих пожитковъ к вашему вспдву у Киевъ 
прислать. I на оной вашего вспдва високоповажний оръдеръ 
покорнейше доносимъ. Показание козаки Я цж о Бе8р,ЬдниЯ4, куреня 
Батурияского, за которим атамань Івань5 Заика 5 с командою-5 для 
сиску і поимки6 послал, і буди сисщемъ, то того ж часа къ 
вашему вспдву прислать под караулом ім'Ьемь. // А о Гаврил і  45 
Кривом, Конон у  Толмачу і Івану Б ігун у  отамани куреней зв- 
Криловского Никифор Малінодски/ї7, Ивон'Ьвского Ма^им Ухань 
да Роговского Кондрат* Шуи покаБали, что они в ъ их куренях 
некогда не бивали і нън'Ь не іміются. А о Омеляні же Б ілом 9 
Івань Ковал показал, что 10напредь сего11 Величковского куреня 
козаком хотя бш гь,1012 ж ил одна* у крымском городі Очакові, 
а оттол13 у Волощину 5поишол, и где именно 5 н н і14 находится,

1 Датовано за змістом док.
2 Далі закреслено присланы и л/.
-Далі закреслено Ти.
4 Далі закреслено ньні».
5 Написано над рядком.
6Далі закреслено с ко.
1 Далі закреслено Величко декого, Рого декого.
8Написано над рядком замість закресленого Микита.
9Д іл і закреслено Величковского куреня атамань обявил.
10 Написано над рядком та на арк. 56.
11Далі закреслено онь Б1»лой той.
пДалі закреслено на арк. 56  себе хочай признал, однак за одходом его з ОЬчи.
п Далі закреслено уже поишол.
1*Далі закреслено гьде та м или где.
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15"вЪдаг вестма n't почему. О толг15 вашему вспдву с покорностию 
доносимъ.

Вашего вспдва покорнейшие слуги, 
Войска Запорожского HnsoBoro атамань кошовий 

Марко Котздратол с товари ствомъ
Из Коша.
Генваря « . . .  » д.16 1748 году.
Арк. 45, 56. Чернетка.

№  248 1748 р., січня 14. -  Лист Коша до сотника Власівської
сотні Миргородського полку з проханням сприяти козакові 
Коренівського куреня Микиті Дахненку в стягненні боргу 
з жителя м.Власівка Степана Пухтієнка відповідно до 
духовного запису покійного козака Григорія Кріпака

46 Mart пне сотникь уласовский, намъ зичливий приятелю.
С его генваря 13 д. козал' куреня К орейского  Микита Далненко мънЬ 
представлял, что умерший1 оного куреня козакъ Григорий Кърепакъ, 
а его бивший товаришъ, при смерти своей поручил ему духовную 
запись, в ъ которой написал. Остается по нем денегъ 30 ру  в содержании 
в Степана ПухтЬенка, власовского жителя, а за коїгЬ і за горелку о//, 
ПухтЬенко, должен 50 ру.у а особливо ж за коня 20 ру., пистолета і 
рушницю2. А он; покойни/f Крепакъ, долженъ переяславскому жителю 
Дъробяз1> 60 ру., да на сорокоустъ дать за его душу3 20 ру. I просилъ 
оной Микита Дадиенко о взнскании с виновник тЬлг денег для отдачи 
истцамъ за своего товарит/та по врученной ему духовной записі;, какъ 
више писатлю, о учинении сатисфакции к кому надлежи т писать. // 

46 Того ради, чрез сие пишучи вашой м.п., просил/: благоволите в.м.п. 
зв. показанному уласовскому жителю ПухтЬенку приказа г, даби от/ сему 

просителю Далненку по духовной записі і денги yet сполна уплатилъ, 
и во всемъ удово лствовалъ, учгагал християискую справедливость, за 
что 5вал/ м.п.п.-5 я благодарит6 ім іію  і  остаюсь.

Вашь м.п. доброжелател В.З.Н. а.к. 
Марко Коедратод с товариством/

И з Коша.
Генваря 14 д. 1748 году.
Арк. 46. Відпуск.

15 Написано над рядком замість закресленого н е  в'Ьдаємь о  ч е м ь .
16 Число не вказано.
1 Написано над рядком.
2 Далі закреслено а покойну а пона за покои [?] его  т о .
3 Далі закреслено 10 ру.
4Далі закреслено дгнєг.
ь Виправлено з  ваигь мл.
6Далі закреслено от должє.
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№ 249 [1748 р., січня 14]1. -  Лист Коша до полковника
Миргородського полку з проханням сприяти козакові 
Корешвського куреня Микиті Дахненку в стягненні боргу 
з жителя м.Власівка того ж самого полку Степана 
Пухтієнка відповідно до духовного запису покійного козака 
Григорія Кріпака

Высокоблагородный і високопочтєн гний г ащнь малоро осійского 47 
Миргородского полку полковникъ, намъ зичливьгй приятелю

Сего генваря 13 дня козакъ куреня КорєігЬвского Мыкыта Дахненъко 
мнЬ представлял, что умерши# оного жъ куреня козакъ Григорый 
Крепакъ, а его бившый товарьшіь, при съмерты своей поручилъ ему 
духов ъную запись, в которой написал. Остается по немъ денегъ 30 
рублей в Степана ПухтЬенъка, власовского жителя, в содержаній, а за 
конЄ і за горЄлку онъ, ПухтЬенгко, долженъ 50 рублей, а особливо ж 
за коня 2Васил Скля/т2 -  20 рублей, пистолета і рушницю. А онъ, 
покойный Крепакъ, долженъ переясловскому жителю ДробязЄ 60 рублей, 
да на сорокоус ъть дать за его душу 10 рублей. I просилъ оно# 
Микыта Дахненъко о взисканій с виновные тЬхъ денегъ для отдачи 
гстцамъ за своего товарища по вручен ъной ему духовной записе, какъ 
вшлеписа/лю, о учиненій сатисфалцій кь кому надлеж тъ писать.

Того ради, чрезъ сие пишучи, вашего високо3 благородия просимъ: 
благоволЄтє, вашего благородия, показанному уласовскому жителю 
ПухтЬенъку приказа г, даби онь сему просителю Дахненъку по духовной 
записе деньги все сполна уплатить і во всемъ удоволствовать, учинить 
християяскую справедливость, за что вашему благородию я благодарить 
імЄю і остаюсь.

Вашему високоблагородию доброжелател, 
Войска Запорожского Низового атамая кошовий

Арк. 47. Відпуск.

№ 250 1748 р., вересня 15. -  Ордер київського генерал-губернатора
Михайла Леонтьева Кошеві про розшук і повернення коней, 
які належали двом корогвам регіментаря української партії 
польського війська Буковського, захоплених гайдамаками- 
запорожцями. № 2878

Ея імператорскаго величества самодержицы всероссійской 51 
почтенному годину Войска Запорожского Низового, кошевому 
атаману Якиму Игнатовичу ид старшиною

Сего сентября 14-го числа гсдръства Полского партій украинской 
региментарь Буковской из Липовца ко мне писалъ, принося жалобу1,

1Датовано за змістом і  док. №  248.
1 Написано на полі. 
г Написано над рядком.
'Написано на місці витертого.
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что сего ж сентября 12-го дня, ночью, боліє дватцати члвкъ казаковъ, 
набежавъ в полские границы, от дву хоронгь сто лошадей взяли и с 
теми лошадми 2 между А /таа//гелскимъ городкомъ и Петровымъ 
Островомъ2 бежали, и отправленная за ними кам аза  угнать ихъ не 
могла. И о томъ требовалъ оігь, региментарь, удоволствия.

А понеже уповательно такая продерзость учинена от запорожски* 
шатающихся казаковъ, о чемъ впредь с [!] полскую сторону не безъ 
обличения и не без претенсиі, где надлежит быть можеть, и того 
ради, предупреждая оное, вамъ господину кошевому атаману из 
старшиною заблаговремяшю наикрепчайшимъ образомъ предлагаю 
приказать техъ злодіевь всякими удобъво зможными способы переловить 
и лошадей у нихь отобрать, и какь ихъ, злод’Ьевъ, под крепкимъ 
карауломъ, такъ и оныхъ лошадей содержать в бережеш« до указу,

51 ибо с такимъ толь множественнымъ числомъ никакъ утаитца // і 
зв. миновать быть не можеть. И в томъ всекрайнейшее приложить вамъ

свое старание, и что воспоследуеть, о томъ ко мне репортова г  неумедля.
Михайла Леонтьевъ

Киевъ.
15-го сентября 1748 году.
Помітка: вих. «№ 2878. В.З.»; «Полученъ октября 6 д. 1748 году». 
Арк. 51. Оригінал.

№  251 1748 р., жовтня 25. -  Рапорт Коша київському генерал-
губернаторові Михайлу Леонтьеву про отримання ордера і 
вжиття заходів щодо розшуку винних у захопленні коней, 
які належали двом хорогвам української партії польського 
війська

52 Высокородному годну, вьісокопревосходителнійшему годну, 
гсдну генераль-аншефу, ковалеру і Киевской губірнии 
генералу-губернатору Михайло Івановичу, его 
высокопревосходителству Леонтиєву
Покорігійши# репорть

Вашего высокопревосходителства ордеръ, пущеннтй минувшогт сентября
о г  15, о сыску і о содержании под караулов до указу тЬхъ злодіевг, 
кои, набежавъ в полгскія граници, о г  дву хоронгь сто лошадей взяли, 
мною сего октября 6 дня полученъ, по которому ордеру я к тому 
всякое удобъвозгможное і неусипъное старание неотмінно чинить імею.

Атаман кошовы# Якимъ Ігнатовичь 
с товариством!,

9 октября 1748 году.
ОЬчъ.

53 Проба пера: «Высокородному годну». 
зв> Арк. 52, 53 зв. Відпуск.

1Написано на полі.
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№  252 1748 р., листопада 23. -  Ордер київського генерал-губернатора
Михайла Леонтьева Кошеві про негайний розшук і 
повернення польській стороні коней, захоплених і пригнаних 
козаками в Гард. № 3722

Ея імператорскаго величества самодержицы всероссійской 57 
Войска Запорожского Низового почтенному годну кошевому 
атаману Акиму Игнатовичу из старыпиною

Минувшего сентября 15-го числа сего 1748-го года по посланному о т  
меня к вамъ ордеру велено вамъ отогнанные ис Полши сто лошадей 
всякими удо ̂ возможными способы отыска т и в томъ всекрайнейшее 
приложит свое старание. И по тому оръдеру, что учинено, о томъ и 
поныгЬ никакова репо/тга в присылке от васъ не имеетца. А сего 
ноября 23 числа состоящей на Петровоостровскомъ форпосте команды 
моей порутчиАГ Петров в киевскую генераль-губернаменскую канцелярию 
репо/ловалъ, что помянутые сто лошадей в Гардъ пригнаты запорожскими 
казаками пятьнащатью человеками, о чемъ и обретающейся в Гарде 
полковиикъ, прозваниемъ Кулешъ, известеиъ, на что подлинное 
свидетелство онъ, порутчиАГ, имеет.

И того ради, наикрепчайшимъ образомъ вам, годину кошевому атаману 
из старшиною, подтверждая, предлагаю всемерно оные все сто лошадей 
отыскат и на обидную сторону возвратите роспискою непременно, и не 
представляя // никакие в томъ невозможностей и о 7Говоролг, ибо нео 7ступно 
с полскую [!] сторону техъ лошадей претендуют, да и евцдетелъми 57 
доказано быть имеет. Буде же и за симъ оные лошаде отысканы и на 
обидную сторону отданы не будуть, то уже не инако какъ принужденъ 
буду о томъ представля т в Правител ьствующий сена т. И что по сему 
воспоследуе т, о томъ ко мне репортова т немедленно.

Михайла Леонтьевъ
Киевъ.
23-го ноября 1748 года.
Помітки: вих. «№ 3722. В. 3.»; «Получено генваря 3 д. 1749 году»;
«СО 7репо /гговано».
Арк. 57. Оригінал.

№  253 1749 р., січня 3. -  Рапорт Коша київському генерал-
губернаторові Михайлу Леонтьеву про продовження розшуку 
винних у захопленні коней які належали двом хорогвам 
регімеїпаря української партії польського війська Буковського

Высокородному гдну, высокопревосходителнЬйшому гдну, 58 
гпдну гєнЕраль-аншєфу, кавалеру и кіевской губерній 
генераль-губернатору Михайлу Івановичу, его 
высокопревосходителству Лєонтіеву
ПокорнЬйшій репорть

Вашего высокопревосходителства ордерь, пущенной 1748 году от  23 
ноября, мною же с товариствомъ сего 1749 году, генвара в г 3 день
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полученъ, в которомъ ізволите предлагав, что стоящей на 
Петровосостровскомъ фарпостгЬ поручикъ Петровъ к вашему 
высокопревосходителству ноября 23 дня репортовалъ, яко отогнаннія с 
Полщи сто лошадей въ Гардъ пригнати, о чемъ-де и полковник гардовой 
КулЄіпь известенъ, и дабы тЪ лошадЄ всЄ отискани и на обыдимую 
сторону возвращени были непременно.

I на оной вашего высокопревосходителства ордеръ, симъ покорнейше 
репортую. Какъ по полученному прежде сего от вашего 
высокопревосходителства ордеру к бывшему полковнику бгогардовому 
Степану Кулешу о сиске тЪхъ лошадей и об отдаче на обидимую 
сторону найкрепчайше о г мене подтверждено было, такъ и н ьнЄ с 
нарочшшъ к нънешнему полковнику Тихону Слинъку в Гардъ приказъ 
отмене послань, коймъ зЄло строго приказано, дабы какъ возможно 
всякими удобными способы именованныя лошади сискавалъ и сколко 
ихъ найде 7СЯ 0 7далъ бы в полскую сторону обыдимому с роспискою. 

58 А тЬхъ воровъ для учиненія имъ яко разбойникамъ // безщадного за 
зв. такія про дерзости наказанія прислалъ бы под кр^пкимь караулол/ъ 

до Коша.
1 Да и я сам о сыскиваии тел лошадей по должности своей неусыпное 

старание и попечение імЄю , о которыл ізвЄстиє  уже і получил, яко то 1 
минувшого декабра в 6 день сотникъ цибулевскш? Давидъ Дзвиногородскій 
писмомъ своймъ ко мнЬ писалъ и, между протчимъ, обяви.пъ: жена-де 
его, сотника, посланная от него в Лисянку на ярманокъ, полскимъ 
бгославскиз/ъ полковникомъ Яномъ Янушевичемъ задержана под 
карауломъ за опознанную лошадь, которая в показанномъ полскомъ 
сотинномъ табуїгЬ находилась2. 3 Однако же 3, сколко и когда іменно во 
исполненіе вашего высокопревосходителства ордера 4 и по посланное// 
от мене-4 приказу 5тЬхъ лошадей сищется-5 и на обыдную сторону
о 7дано ^или ко м нЄ присланы буду г6, к вашему высокопревосходителству 
репортовать ие премину.

Войска Запорожского Низового атамань кошовый  
Якимъ Ігнатовичь с товариствомъ

1749 году, генваря 3 дня.
СЄчЄ.
Арк. 58. Відпуск.

1Написано на полі замість закресленого Что же порутчикъ Петровъ к вашему 
высокопревосходителству репортомъ своймъ обявшгь, якобы тЪ вс'Ь сто лошадей в 
Гарду находятся, то тотъ ево репортъ пребыть можстъ не в существа, ибо.

1 Далі закреслено съ чего видно, что хочай бы паче чего с техъ лошадей 
некоторое число в Гарду сиска 7ся могло б% то ненадежно, дабы до полного сотинного 
числа собралось.

3Написано над рядком замість закресленого еднакъ.
4Написано над рядком замість закресленого по силі вишєписанного посланного в

Гардъ от меня.
3Написано над рядком замість закресленого ежели сищутъся.
6Написано над рядком замість закресленого будеть.
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№  254 1748 р., грудня 16. -  Ордер київського генерал-губернатора
Михайла Леонтьева Кошеві про розшук запорожців- 
гайдамаків Микити і Максима Гораченків, Романа Чорного 
та ін., причетних до захоплення коней з корогов української 
партії польського війська. № 3916

Ея императорского величества самодержицы]1 всероссийской 59 
почтенному господину Войска Запорожского Низо[вого] 
кошевому атаману Якиму Игнатовичу изъ старшин[ою]

Минувшихъ сентября 15-го да ноября 23-го числъ сего 1748-го  года 
по посланнымъ от меня к вамъ ордерамъ2 велено. Отогнанныхъ ис 
Полши сто лошадей всякими удобъвозможными способы отыскивать и 
в томъ всекраинЬишее приложить свое старание. И всемерно ихъ отыскавъ, 
на обидную сторону возвратить съ росъпискою непременно и не 
представляя никакихъ в том невозможностей и олчшорокъ, ибо состоящей 
на Петровоостровскомъ форпостЬ команды моей порутчикъ Петровъ 
репортовалъ, что оные сто лошадей в Гардъ пригнаты запорожскими 
козаками пятнатцать члвками, о чемъ и обретающейся в Гарді 
полковникъ, прозваниемъ Кулешъ, извістЬнь, на что подлинное 
свидітелство онъ, порутчпкъ, иміеть.

А с полску сторону непрестанъно ткхъ лошадей претедцують, да 
и сего декабря П-тт» числа пограничной полской командиръ Собираиской
о тЬхъ же лошадяхъ с требованиемъ оэдачи писалъ, объявляя, что 
когда гайдамаки взяли насилно рокитнянского протопопы с хут[о]ра 
члвка, то оной, живучи с ними несколко дъней по принуждению, 
слышелъ, что они хвалились, какъ оныхъ лошадей взяли и с ними 
біжали, и кто из н[ихъ] при томъ быль поудалея. О г  которыхъ-де 
тотъ члвк, взявъ у нихъ ихъ полскую лошадь, огрЬчки, называемой 
Кагорлыкъ, б іж аль в Поляну. И об оной уведе//и[ой] имъ лошади тЬ 
гаидамаки сказьшали, что та лошадь с оныхъ взяты л с полскихъ 
хоронгъ лошадей. И поляки узнали, что та лошадь ихъ. А съ техъ-д"Ъ 
гаДцамакъ было десеть члвкъ Пашковского куреня, в то[м] числі; 
одинъ Никита и брать ево Максимъ Гараченки3, // а третей Романъ 59 
Черной, а протчихъ по именамъ не зна[ють]. И того ради и чрезъ сие зв. 
иаикрЬпчаишимъ образомъ вамъ, господину кошевому атаману из 
старшиною, предлагаю всеконечно означенныя лошадей отыскаг и на 
обидную сторону возвратить с роспискою и о томъ ко мнЪ репортовать 
немедгленъно.

Михайла Леонтьевъ
Киевъ.
16 декабря 1748 года.
Помітки: вих. «№ 3916; В.З.»; «Получено генваря 11 д. 1749 году».
Арк. 59. Оригінал.

1 Текст пошкоджено.
1Док. №  250 і  №  252.
3 Слово правлено.
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№  255 1749 р., січня 20. З Інгулу. -  Донесення полковника
Бугоґардівської па ланки Тихона Слинька кошовому 
отаманові Якимові Ігнатовичу про неможливість розшукати 
і затримати козаків-гайдамаків, які захопили коней з 
двох корогов української партії польського війська, а 
також про взяття в полон ногайськими татарами трьох 
козаків у гирлі р.Інгул і поранення козака Лебединця 
поблизу р.Громоклії

60 Вєлможни# мсць пане атамань кошови Войска Запорожскаго
Низового Якимъ Ігнатовичь, намъ милостивії добродію

Поважниє писма т г  вєлможности вашой получили ми сєго гєнвара 13, 
в которомъ писали к намъ1, что бувшєму прежде насъ полковникомъ 
Стефану Кулешу го поимки и присилки вора и разбойника Яцка 
Безр'Ьдного-Трута, Конона Толмача, Гаврила Кривого, С0ме.жа Белого, 
Івана Бугу на к вамъ в ъ Кошъ в само# скорости прислать.

И ми, полковникъ, скоро за получениемъ сего сот вєлможности 
вашой сордєра, слЬдовали со всякимъ нашимъ посггкпениемъ в присто/їніе 
м'Ьста со вишеписанихъ ворахъ и прочийхъ разбойковъ[!], толко нЪгдг 
не избегли, бо гди ми, полковникъ с старшиною, сонидг вишеписаннихъ 
воровъ и разбоиниковъ не извести  2якие сони2. Толко просимъ 
вєлможности вашей, даби велможносг ваша приказавали атаманомъ3, 

60 чтобъ всякъ свого куриного зисковали, то и я пол/ощенъ буду. // Бо 
зв- хачай  би радъ зискать сонихъ вишеписанихъ воровъ и разбо#никовъ, 

толко не могу самъ, хотя-дє соті і есть. I со сонихъ з Полско# собласти
о угианихъ сто лошадє# толко ми следовали, і ниякимъ способомъ 
ігЬгдє собр'Ьсти не можемъ. А ежели гд+з кого розшцемъ вора за тЪ 
лошадЪ, то зо вс'Ьмъ имуществомъ его в само# скорости сотгосланъ 
будеть в Кошъ къ вєлможности ватой непременно.

Вєлможности вашо# покорни# слуга 
Тихонь Слинко с товариствомъ

1749 году, генваря 20 дня.
3 Ингула.
Помітка: «Получе/г генваря 27 дня 1749».

71 [Р-8.] Сиє вєлможности вашой доносимъ, гжъ т гайскт  татаре
сего генваря 14 над рекою Громоклиею поранили в четирехъ мЪсцяхъ 
козакака[!] куриного корсунского Лебединця. А другихъ козаковъ, 
неизв+>стни якихъ кур^шиг, взяли трохъ чловЪкъ на устЬ Ингула, в 
хатЪ в редки Домасі, вєлможности вашо/ґ собявлягм.
Помітка на арк. 71 зв.: «Полученъ генваря 27 д. 1749 году. Полученъ». 
Арк. 60, 71. Оригінал.

1Далі закреслено у прежде.
2 Написано на полі.
3Літеру о виправлено з у.
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№  256 1749 р., січня 27. -  Наказ Коша полковникові Бугоґардівської
паланки Тихонові Слиньку про необхідність проведення 
розшуку козаків-гайдамаків і захоплених ними коней і 
про встановлення прізвищ запорожців, взятих у полон 
ногайськими татарами

Пну полковнику бугогардовому Тихону Слинку з 61
обрітаючоюся при немъ старшиною
Приказъ

С его нижеположенного числа репорть вашь къ намъ, атаману кошовому, 
присланни# мы получили, в которомъ обявляете, яко по приказамъ 
нашимъ для поймки воровъ и разбойниковъ Яцка Безрідного-Трутя, 
Конона Толмача, Гаврила Кривого, Омелка Білого, Івана Бугуна и 
про тчійхтз ездили вы в пристойные міста, точію нЬгде оныя не зискали, 
и каковые они вори и разбойники, о томъ вы не извістни. И для того 
представляете, дабы атамани каждій своего курінного зискивали. И 
ежели-де оны, атамани, искать свойхъ курінния будуть, то и вы 
помощни будете, ибо хочай бы вы и ради они* воровъ зискат, толко 
сами, хочай оны где и есть, не можете.

Да в ономъ же вашемъ репортЬ написано, что о отогнанныя з 
Полской области сту лошадяхъ ездили вы провідоваг, точію нігде 
ни единой зискать не могли. I на оной вашъ репорть иного чего вамъ 
в отвЬть предложит нами [не] сискано1. Точію за такіє ваши н і к 
чему годние о 7говорки [и пре]дставленія, ганячи васъ2, // чрезъ сіє, 61 
все3найкріпчайше вамъ приказуемъ. Дабы вы3, не принося никакия зв. 
впредь боліє свойхъ о 7Говорокъ, всячески3 вишшеписанния воровъ и 
отогнашссъ зъ Полской области ста лошадєй сискать всенеотмінно 
старались, ибо и в мисли своей того не полагайте, ч т о т о е  такъ дармо 
пройти могло. Но имійтє себі в ъ незабвенной своей памати тое, что 
ежели вшпеписанния воровъ и ста полския лошадей не знщете, то 
какъ прежде бывши#1 в Гарду полковникъ Куліигь, такъ и вы со всею 
своею старшиною взяти и под кріпкимь карауломъ для о їв іїу  за 
воровъ, и для заплаті полския ста лошадей в ъ Юевъ к его 
высокопревосходителству отправлени в скорости будете, Згде тяжко
о 7вітствова т иміете 3. На атамановъ же вамъ нічого надежди йміть, 
и тое вы разві зъ единой ліности5 своей представляете, что б атамани6 
под командою вашею7 пребивающия воровъ и разбойниковъ ловыли. 
Вамъ бо3 поручена команда в Гарду не череду пасти, но всякі порядки.
И в силЬ посилаемия о г  нас войсковия приказовъ надлєжащія исполненія 
не ліносшо, но рачітелно и, не о їтовориваясь неприличними свойми

1 Текст пошкоджено.
1 Далі закреслено я к о  н е д о б р и х ъ  с и н о в ъ  с и м  и  н ед о с то А н и л г  / /  ч е с т и  л ю д е й .
3 Написано над рядком.
4Далі закреслено в и ш ш е п и с а н н н # .
Записано над рядком замість закресленого н е д о с т а т к у  у м а .
6Далі закреслено с в о й х ъ  к у р і н н и х
’’Далі закреслено ж и в у щ ій .
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прєдставлкніями, чишггь нео 7мінно. И д л я  т о г о  какъ пєрвиє, такъ 8 и 
сей8 нашъ войсковие приказы во всенепремінное имеете привес г  
исполнєніє, опасаяс за нескорое9 исполненіє помянутого тяжкого о ївіта 
и немалого за сто полскшг лошадей платежа. О получєній же и о 
исполненій насъ репо/тговаг в самой крайнійшей скорости.
Дань з Коша 1749 году, генваря 27 дня.

Атамань кошови# Якил/ Ігнатови ч 
с товариствомъ

70 P.S. В репортЬ жъ вашол/ъ доносите, что нагайские татари сего 
генваря 14 д. над рекою Громоклиею поранили козака корсунского, 
3прозиваемого Лебединця 3, в четирохъ місця хъ, а другие трохъ члвка 
козаковъ на усті Інгула, в речки Домасі, з хати ухватя, не відомо 
куда з собою взяла. И о б они* козакалг, якие оны курінние и якъ 
іменами зовутся и прозиваются, вы неизвістни. За якое ваше хлухое[!] 
и неойстоятелное репо/ж)ваніе зганивъ васъ какъ недобрилг синовъ 10 и 
непостоягашхъ10 люде#, найкріпчайшє приказуєм/, дабы ви во всякой 
крайневозможно# скорости справили с: якъ вишеписанний Лебедшіець 
на імя звалъся, и для чего в Громоклій быль и из нагайскими татарами 
возиміль заводь. Також взятіе на усті Інгула три члвка козаки які. 
зову тся и прозиваю тся, и якидг курене#, и какимъ случаемъ, и в  ъ якое 
время, дневною или ночною порою ухвачени. О томъ насъ со всякомъ 
обстоятелствол/ъ, “ какъ найскорійше репо/ловать, дабы мы могли 
без г упущенія11 къ его високопревосходитєтютву гспдну генералу 
Леонтиеву репортоваг12 и въ учрежденную зде в Січи с татарами 
КОМІСИЮ13 я о томъ ясно донести.
Арк. 61, 70. Відпуск.

№  257 1749 р., січня 28. З Інгулу. -  Донесення полковника
Бугогардівської палапки Тихона Слинька кошовому 
отаманові Якимові Ігнатовичу про заходи вжиті для розшуку 
винних у захопленні коней у польських підданих і заяву 
Яцька Безрідного про непричетність його до цих подій

62 Вєлможни мсці пане атамань кошовн Войска 'Запорожского
Низового Якимъ Ігнатовичь, намь милостиви добродію

Понеже несо 7Днократне ізволили велможность ваша к намь (ордерами 
предлагать, чтобь Яцка Безріднаго и прочийхъ воровь зловить і к 
вамъ в само# скорости присила т до Коша, и ми по приказахь вашихь 
слідовали в при сто [й] ниє1 міста за соними вишеписани ворами, толко

* Написано над рядком замість закресленого и  п о  с е м у  н а ш е м у .
9Далі закреслено з а  не.
10Написано над рядком замість закресленого н е д о б р н х ъ .
11Написано над рядком замість закресленого в с а м о #  к р а й н Ъ в о з м о ж н о й  с к о р о с т и  

р е п о /т г о в а г  д л я  0 7 р е п о /7 г о в а н ія .
11Написано над рядком замість закресленого и  д л я  п о д а ч и  у в % д о м л є н ія .
"Далі закреслено нео7мЪнно.
1 Текст пошкоджено.
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нігде не избегли. И по прибитии к намъ въ Въербове2 Григория 
Довбиша ислідовали изъ асауломъ нашимъ в гору Інгула для раз ъсмотру 
шкодь сот нагаАжихъ татаръ.

И синий вишеписани Янко Бєзрідни тогда3, прибивъши к намъ в 
паланку4 самъ пяти при соружу, і я, разсуждая сиЬ, что насъ малолюдне, 
чтобъ ихъ зловить, призвалъ для помощи стадниковъ и хотЬлъ ихъ 
под крепкий ка л аур взять. И сониє стадники не схотіли послушними 
бить, і ми сами имъ, вишеписанимъ5 воромъ, нічто не здолали, догди ^  
соние вори похвватали [!] ножи покамісь добрались до коне // і зсіли зв 
на коні при тружу. И сони# вишеписани# Яцко Бєзрідни тогди 
говорилъ6 зъ соними козаками, что я не виновать н і в чемъ, 3 за что 
мене хочете узять-3? И юние козаки тое жъ мовять, что невиненъ. А 
за сониє коні сониє жъ козаки посвідчили, что бувши полковникъ 
Стефанъ Куліпгь со тихъ коняхъ знає, бо оонъ узялъ коней тихъ 
четири сот тихъ козаковъ, которие заняли тие коні. Сиє вел ъможносги 
вашо# доносимъ.

Велможности вашо# покорни слуга 
Тихонь Слинко с товариством

1749 году, [г]енваря 28 дня.
Зъ Ингула. 69

На конверті: «Велможному его млсги пану атаману кошовому 
Войска Запорожского Низового Якиму Ігнатовичу, нам милостивому 
добродієві покорнішє».
Слід воскової печатки.
Помітка на арк. 62: «Получено фєврал 6 дня 1749-го».
Арк. 62, 69. Оригінал.

№  258 1749 р., лютого 10. -  Ордер київського генерал- 63
губернатора Михайла Леонтьева Кошеві про розшук 
запорожців-гайдамаків Микити і Максима Гораченків, 
Романа Чорного та ін., причетних до захоплення коней з 
корогов української партії польського війська. №  402 
[«Дубликать. Орегинал послань 16 декабря 1748-го году», 
«Получено февраля 23 д.» Див. док № 254

в*ь Вербове
Написано над рядком.
Далі закреслено і я поса.
Слово правлене.
заговориш»
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№  259 1749 р., лютого 21. -  Рапорт Коша київському генерал-
губернаторові Михайлу Леонтьеву про допит колишнього 
полковника Бугогардівської паланки Стефана Куліша і 
заперечення, ним своєї причетності до захоплення коней
з корогв української партії польського війська

64 Высокородному гдну, вьісокопревосходителнЄйшему гдну,
гдну генералу-аншефу, ковалеру і Киевско# губернии 
гєнералу-губериатору Михайла Ивановичу, єго 
высокопревосходителству Леошьеву
Покорнейший р Е П о р т ь

На пол е ч е н ь н о й  [!] мною с товарисгво[м]1 сего фЕВраля в 20 д е н ь  от 
вашЕГО вьісокопрєюсходителства2 об о їтнатидг [!] ис Полщи о т полсклиг 
хоронгь ста лошадяя ордєрь чрезъ сие всепокорнейше р Е п о р і у ю .  Прошлого 
17483, октября о г  9 да с е г о  1749 года, ГЕИваря о г  3 всенижайшими 
рЕпортамы о г  меня с товари ствол/ вашему высокопревосходителству 
донесено, что о сыске техъ ста лошадей всякое приличное тол/к старание 
употребляю и к  происку4 прилагаю полечение5. Точию и до получения 

64 сего6 ордера никакого о том // ізвестия получить не мгль. 
зв. А сего февраля в 20 деш> бывшо// полковникъ гардовый Стефаиъ 

Кулкігь мною с товарнствол/* о помянутая лошадяхъ допрашиваиъ быль, 
при чел/ обявляет онъ пол клятвою, что оіР о тех лошадяхъ нимало не 
ізвестеггь, 10 а желает с тел/, кто на него11 о тол/12 доносил, на очную ставку 
представить10. Однако же во исполнение вашего высокопревтсходителства 
ордеровъ11, что 5 в с Е к о н е ч н е ,  н е  о/лагаясА ни ч е м ъ  надлежащое проведование 
учини /  и сколко возможно стара гся бъ ия сискиваг, о /правлень от. 
нарочно в Гардь с найкрепчайиил/к тамодтему полковнику Тихону Спитаку 

68 приказол/14. // Да сверхъ оного, ежечасто о тол/ и я сам с  товарист[вом] 
явнил/ и таиныл/ образол/ разведиваю и всегда к полковнику гардовдак чре.7 
нарочныя найстропши/ приказамъ [!] подтверждаю. Что же впред по імяноваюд/к 
бывшого полковника Кулеша разведованик)0 следоват будет, по должности 
моей вашему внсокопревосходіггелству всепокорнейше Д0Н0СИ715 не премину.

А.к. Яким Ігиатовичь с товари ствол/
Феврал 21, 1749 году.
Из Сечи.
Арк. 64, 68. Відпуск.

1 Текст пошкоджено.
2Далі закреслено орц.
гДалі закреслено го; цей документ відсутній.
4Далі закреслено об ныл:.
3 Написано над рядком.
6Написано над рядком замість закресленого помянутого.
1Далі закреслено по силіі полученного.
9Далі закреслено допрашнванъ быль.
9Далі закреслено об.
10 Написано на полі.
пДалі закреслено чтобы он.
пДалі закреслено известенъ.
ІІДалі закреслено даби.
"Далі закреслено о травле//.
15Написано над рядком замість закресленого репортоваг.
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№  260 1749 р., квітня 14. -  Відкритий лист Коша до старшини
Лівобережної Україїш з проханням сприяти запорозьким 
козакам Лаврінові Плизі, Михайлові Довбні та Устимові 
Чорному у розшуку й затриманні козака Конелівського 
куреня, писаря Самарської паланки Павла Пуриса, 
звинуваченого у несплаченні боргів

ВсІіМ'ь обще под державою єя імператорского величества обрЬтаючойся 65 
на властехъ малороссійской пномь старшині и кому о семъ видати 
подлежа їиметь, узичивши огГда Бга доброздравствєнного прєбьіванія, 
чрезъ сей нашъ при печати войсковой ожритій листь.

Понеже Войска Запорожского Низового козакъ курінний 
конєловскшї, бьівшій товщи1 Сама/*жой писарь Павло Пурись, немало 
число разнимъ Войска Запорожского козакамъ задолжившися денегь
и, приключа Войску Запорожскому знатниє обиди, к тому же являясь 
быть в нЬкоторихъ свойхъ погрЬшешяхъ подозрителен2, тайнимъ офазомъ 
отсюду в Малую Россию бежалт», того ради для сиску и приводу его 
сюда ошравлени от Войска Запорожского козаки Лавр^нъ Плига, 
Михайло Довбня и Устимъ Чорний, которимъ в поиску видачі, 
показанного Павла Пуриса да блговоли г  пнове малороссійская старшина 
в силЪ імператорского величества указовъ чинить надлежащое 
спомоществованіе. х1его ради памянутому Лавр'Ъну Плигу с товаріпци 
дань сей при печати войсковой ожритий листь в Кош'Ь 1749 году, 
априля 14 д.
Під текстом проба пера: «В всЬмъ обще; въз».
Арк. 65. Відпуск.

№  261 1749 р., квітня 10. -  Ордер київського генерал-губернатора
Михайла Леонтьева Кошеві про повернення польським 
підданим і російським купцям майна і грошей, захоплених 
гайдамаками під м.Сміла, і взяття під арешт козаків і 
полковника Бугоґардівської паланки Стефана Куліша, 
звинувачених у переховувати захопленого майна. № 917

Ея імператорскаго величества самодержицы всероссиіской 66 
Войска Запорожского Низового почтенному господину 
кошевому атаману Якиму Игнатовичу изъ старшиною

Сего генваря 25 числа обретающейся в Крыловской слободке к сыску 
и поимки воровъ и разбойников и у следствия господинь подполковникъ 
Рас лов лед ко мнЬ репортовалъ, что найдено на речке ВилшанъкЪ 
гайдамакод четырнатцать члвкъ, ис которые проїчие разбежались, а 
два пойманы, а имялно: куреня Канеловского -  Терешко Даценко, онъ 
же й Нескладный, да куреня Донского -  Андрей Стрига, которой 
послі поимки ис-под караула бежал. А Терешко содержитца нні> под

1Написано над рядком замість закресленого в товщи.
2Написано над рядком і  закреслено виновнпмъ.
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крепким караулом и допросомъ показалъ, »гто онъ в прошлом 1748-м году 
с товарьпци своими Терешкомъ Пашковским, Андреемъ Лихоносомъ, 
куреннымъ калниболоцким, Грицкомъ Метелицею, куреньнымъ канелевским, 
Алексою Почтою, куренньш пашковскимъ, Игнатомъ Мавдрою, куреннымъ 
величковским, Илкомъ Разумовским, Самойлою Горкуипсою, куренными 
пашковскими ж  да полского села Сухинь з жителем Васильемъ Чуприною

66 в разныхъ по леки* селахъ і на дорога* // у жидовъ грабнлъ денгн,
зв. платье. Також едущих в местечко См1;лое на ярмонокъ московски*

купцов тре* члвкъ между местечкомъ Городищем и селомъ Орловцом// 
ограбили они весь имеющейся у ни* товаръ и днги. И тЬ разграбленные 
у купцов вещи о7везли они в Гардъ и отдали под сохранение 
запорожскимъ казакамъ: Донскаго куреня -  Роману Толмачу, 
Батуринского куреня -  Ивану Целку, Джереловского куреня -  Матвею 
Косому, Криловского куреня -  Ивану Липоюму. Да гардовому полковнику 
Кулешу дали они ис погра<5леныхъ ими у купцов пожитков в подароА' 
китаики на два кафтана, сукна на шеровары, денегъ одинъ рубль да 
взятой у жида грабежемъ серебреной позументъ менше локтя. А 
прочие все вещи и тгЬ у показанны* казаков находятца вцелости. Да 
онъ же Даценко и в той воровской партаі какъ одного драгуна закололи, 
а четыре* ранили быль, и обще с товарищами своими, всего девятнатца г 
члвкъ, на тЬхъ драгунь нападение чиниль и протчия грабителства 
делаль. И оной гардовой полковнилг Кулелт про то ихъ воровство ведал.

И того ради наикрепчайшимъ образомъ вамъ, гсдину кошевому 
атаману из старшиною, предлагаю. Вышеобявленные все графленные //

67 пожитки, и денги, и вещи, и протчое, чтобы ни было, у показанны* 
запорожски* куренны* казаковъ и у гардового полковника Кулеша 
отофать тотъ часъ и отправить для оэдачи на обидную сторону, тако 
ж и московским купцамъ в Крыловскую слободку к подполковнику 
Раслоялеву какъ наискоряе. А ево Кулеша, також и тЬхъ казаков 
содержат под караулом до указу. А вышеписанны* злод-Ьевъ, Даценковы* 
товарыщей, також и беглого Андрея Стригу всемерно и всякими 
удобЬозможными способы сыскивать без послабления и, сыскал, по 
тому жъ содержа г  под крепким карауломъ до указу непременно. И что 
по сему вами учинено будетъ, о томъ ко мні репортоваг со 
обстоятежтвом немедленно.

Михаила Леошъевъ
Киев.
10 апреля 1749 года.
Помітка на арк.66: «Дупликат»; вих. «№ 917. В.З.»; «Полученъ 1749 
году, априпя 22 д. чрезъ рейтара Фролова»; на арк. 67: ‘«Орегинал 
по спая гелваря 26 числа сего 1749-то года под № 270-м».1.
Арк. 66, 67. Оригінал.

1У  справі відсутній.
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№  262—263 1749 р., липня 5. -  Ордер київського генерал-губернатора 
Михайла Леонтьева Кошеві про підтвердження затриманим 
польськими властями козаком Іваном Ляхом факту 
захоплення гайдамаками коней корогов української партії 
польського війська. № 1601; свідчення Івана Ляха

Ея императорского величества самодержицы всероссійской 72 
Войска Запорожского Низового почтенному господину 
кошевому атаману Якиму Игнатовичу из старшиною

Понеже по многопосланнымъ о т меня к вамъ ордерам велено отогнанные 
в прошломъ 1748-л/ году с полской стороны от легкихъ хоронгь 
запорожскими козаками сто лошадей всемерно отыскать и на полскую 
сторону отдать с роспискою, но токмо и по ннЬ того не учинено.

А сего июля 4-го числа партій украияжой региментарь Станиславъ 
Слугоцкиі ко мнЬ писаль и при тол/ в совершеннейшее об оные 
лошадял" доказателство пойманного и содержащагося нні; в Полше под 
карауломъ Войска Запорожского козака Ивана Ляха допросные речи 
сообщилъ, с которые точную копию при семь к вамъ, господину 
кошевому атаману, и з старшиною посылаю и наикр-Ьпчаиш нмъ образомъ 
предлагаю: вышепоказанныхъ сто лошадей всеконечно отыскать и на 
обидную сторону сего подателямъ-полскихъ воискъ порутчнку Яну 
Янушевичу да воисковымъ товарищал/ Юзефу Лукановскому да Аягонию 
Нетунскому -  отдать всЬе без остатку с роспискою, не представляя 
боліє никакихъ уже за такимъ явнымъ доказателствомъ напрасные 
затру дненей. И по оэдаче ко мнЬ репортовать немедленно.

Михаила Леонтьевъ
Киевъ.
5 іюля 1749 году.
Помітки: вих. «№ 1601; В записанъ»; «Полученъ 1749 году, іюля 14 д.».
Арк. 72. Оригінал.

№  263 Копия 73
Допросъ быль в лагире партій украинъскои под Осично 
июня 10-го дня 1749 году

Доброволное сознание Ивана Ляха, козака сечевого, 
пойманого и под приказомъ содержанного за воровство 
лошадей харонгъвьяныхъ под Березною в году 1748-л/, 
опороченного і на суд воисковыи представленного

Судъ воисковыи партні украинской, по должности своей помянутого 
Ивана Ляха самоизволпое сознание выслушавъ, точно написалъ таковымъ 
образомъ.

Я, Иванъ Ляхъ, доброволно сознаю, что родился я в деревне, а 
именно Мокреці в Литве, в воеводстве Новогородскомъ, от  дому 
шляхетьского. Имя жъ мне было Івань Сулистровичъ. Отець мои с 
молодые леть 07далъ мене в службу к полковнику Галисевичу, у
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которого служилъ я целый годъ и отошелъ надлежаще. А потол/^ 
быль в службе у его млсги господина Сологуба. Чрезъ три недели 
опосле жъ присталъ до его млсги годна Мокроновъского, с которымъ 
приехавши до Киева, ушолъ от него. Когда же по Киеву шатался, 
подмолвили мене козаки сечевые, с которыми, седши в дуба, поехаль 
до Сечи, а приехавши, присталъ в курень Каневской, где и названо 
мене 1ваномъ Ляхомъ.

Потомъ бывалъ я на разбояхъ такъ в полской границе, какъ і в 
татарской, чрез десять леть. Прошедшаго же 1748 году пришло 
насъ пятна 7цать, а имянно: Пилипъко Ватажка -  куреня Каневского, 
1ва// Куркула -  того ж куреня, Петро -  Пашковского куреня, Івань 
Бабоїпко, тума, того ж куреня, Івань -  Батуринского куреня, Васил- 

73 Поповического куреня, // Туръ -  того ж ъ куреня, Івань Колмикъ -  
зв. Батуринского куреня, Грицко -  Иркл1;евского куреня, Грицко -  того 

ж ъ куреня, Грицко Чорныи -  Титоровского куреня, Василь -  того 
ж куреня, Кузма- того жъ куреия, Сегачка -  Тимошевского куреня, 
Івань Ляхъ -  того ж куреня, колодникъ. Сиі все, занявши лошади
о г  шивадрону его млсги гсдна Сткцкого, ловчего киевского, под 
Березною прошедшаго 1748 году, месяца сентября согнали на Мертвые 
Воды. И тамъ ставши, Пилипко Ватажокъ взялъ пять лошадей и 
приганалъ до Гарду, и подарилъ полковнику гардоваму прозваниемъ 
Ковтунові. Когда же мы сошли з Мертвыхъ Водь, напалъ на насъ 
обездъ сечевой, в которомъ было конныхъ козаковъ девятьдесять, 
которые у насъ все лошади о 7няли і в Сечь привели, а насъ 
порозгоняли. А оные лошади і по ся поры обретаются в воисковомъ 
табуне у кошевого сечевого.

В настоящемъ же 1749-л/ году помянутой Пилипко Ватажка вышелъ 
із Сечи сам в девять с компанейцами пешкомъ, і Ивана Ляха, теперешнего 
арестанта, шпиономъ прислалъ. ('ей же Иванъ Ляхъ, уведомясь о 
лошедяхъ жолперскнл, шолъ назадъ под Болкуігь к Пилипку Ватажке 
своему и быль поиманъ от подезду, назадъ идучего з степу, в лесу 
Олшанки Малой.

Которое доброволное сознаїпіе или допросъ суд украинской партиі, 
с протоколу своего выписавши, челобитчикомъ выдать с подписанием!, 
руки и печати своей приказал.

Дано июня 29 дня з дел воилския партиі украинской.
У подлинного подписано тако: 

Степа# Липницки, судия войска 
парти украинской 

С подлилнымъ свидетелствовал 
секретарь Алексей ФотЬевъ

Арк. 73. Копія.
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№  264 1749 р., липня 15. -  Рапорт Коша київському генерал-
губернаторові Михайлові Леонтьеву про одержання копії 
свідчення козака-гайдамаки Івана Ляха і неправдивість 
звинувачень кошового отамана, висунутих ним проти 
полковника Бугоґардівської паланки Ковтуна в 
причетності до переховування коней, викрадених у 
військовослужбовців польського війська

Высокородному гсдну, вьісокопрєвосходитєлігЬйшому гсдну, 74 
гспдну генералъ-аншефу, кавалеру и Киевской 
губерній генералъ-губернатору МихаАтгЬ Івановичу, его 
высокопревосходителству Леонтьеву
ПокорітЬйшій рєпорть

СОрдеръ вашего высокопревосходителства з сообщетемъ при ономъ 
допросних речей пойманного и содержащогося шгЬ в Полще при 
украинской партій под карауломъ Войска Запорожского козака Івана 
Ляха, о отогнанних в прошломъ 748-мъ году с полской сторони от 
легких хоронгъ запорожскими козаками сту лоцгадяхъ, с Киева 1 сего 
июля1 07 5 пущенноД мною с товариствомъ 14 чис.пъ полученъ. И 
ош\мъ вашего високопревосходителства ордеромъ велено показанние 
сто лошадей всеконечно отискаг и на обидную сторону подателямъ 
того ордера, полских войскъ порутчику Яну Янушевичу да войсковимъ 
товарищамъ Юзефу Лукановскому да Антонію Нетунскому о тдать вс^хъ 
безъ остатку за роспискою, не представляя болЬе никакихъ уже за 
такимъ явнимъ доказателствомъ напраспих затруднений.

А понеже по репо/тгу2, прошедшаго мая въ 14 д. о г войскового 
асаула Петра Довода, в то время обрЪтаючогось в принадлежащих к 
Гарду местахъ у розъезду3, мною с товариствомъ полученном, // того 74 
ж мая в ъ 17 д. вашему высокопревосходителсву доношешемъ моимъ1 зв- 
представлено, что отметчикъ [!] о г  Войска Запорожского, воръ и 
разбойникъ Василь Тумка с протчійми его единомиш ленники и такими 
ж несчисляючимися при Войске Запорожскомъ обрЬтаються под 
укривателствомъ умаиского полковника Костки Ортинского, почему 
обидно//4 стороні удобнее5 иска т на немъ, полковнику, а не на Войску 
Запорожскомъ.

Что же соде/жащійся6 в Полще при украйнской партій Івань Ляхъ 
в допрос^ своемъ показалъ, яко онъ прошедшого 1748 году з ватагомъ 
Пилппомъ, також Тумкою и протчійми сообщникам// своими7, коихъ 
всЪхъ было 15 челов'Ькъ, у отгону вишеписанних ста лошадей быль и 
оные лошадЪ в сентябре мсцЪ согнали на Мертвіє Води, и, тамо

1 Написано над рядком.
2 Далі закреслено мною с товариствомъ.
-Далі закреслено получены.
4 Далі закреслено ст.
5 Написано над рядком замість закресленого способнее.
6Далі закреслено при Войске Запорожскомъ.
1Далі закреслено всего до.

319



ставши, Пилипко Ватажокъ взялъ пя т лошадей и, пригнавши до Гарду, 
подарилъ полковнику гардовому прозваніємь Ковтунові. Когда же они, 
вори, сойшли з Мертвил Водь, то напавъ на ихъ сечовой об^здъ, в 
которомъ было коннид: козаковъ девя7десять, всі т і  лошаді о діяли и 
в С ічь привезли, а ихъ порозгонили, кои-де лошади и пося пори 
обретаются в войсковомъ табуне. Тое все онъ, Івань Ляхъ, показалъ 

92 веема ложно, "потому что-® прошедшого // 1748 году, в мсцЬ сентябре 
9полковникомъ в Гарду'9 Ковтунь не быль, а быль онъ Ковтунь тамо 
полковникомъ еще в прошедшомъ 141-мъ году въ осінное время; обездки 
же в 1748-л/ь году какъ на весні, такъ и въ осени з Січи Запорожской"’ 
никуда никакой не посилано и лошадей11 никакие в табунь войсковые 
никемъ не пригонено, и какъ прежде, такъ и нні в табуні войсковомъ 
нічійхь лошадей, кромі собственник козачидг, не бывало и не иміеться.

Того ради яко на таковшг невіроятнилг лживилг и вимишленнидг 
доказателствал никакъ12 утвердиться невозможно, такъ обидимой стороні
о т Войска Запорожского чинить возвращенія вишшеписанния лошадей 
веема не в состояшй13. Зверхъ же того, за вшшпеписанния воровъ и 
разбойниковъ, яко за о 7метчиковъ [!] о г  Войска Запорожского, платить 
оному войску никакоВа приличія не иміеться; способніе же за о п т  
воровъ и разбойниковъ удоволствова т обидимую сторону укривателю 
ихъ, показашюму1 уманскому полковнику Костки Ортинскому, о чемъ 
вашему высокопревосходителству в покорности моей репо/тгую.

Атамань кошовий Якимъ 1гнатовиг/ 
с товари сгаомъ

Из Січи.
1749 году, іюля 15 д.
Арк. 74, 92. Відпуск.

№  265 1749 р., липня 15. [сл.Крилівська]. -  Лист підполковника
київського гарнізону Іллі Расловлєва до кошового отамана 
про пересилку йому ордера київського генерал- 
губернатора Михайла Леонтьева з пропозицією визначити 
депутатів для участі в комісії для розгляду взаємних 
претензій польської адміністрації і запорозьких козаків

75 Благородны і вы сокопочтенный1 гавдшгь Войска
Запорожского Низового кошевой атамань, мой благодетель.

Сего июля 14 дня присланном ко мне при укаяе ис Киевской 
генералъ-губурнаменскои концеляриі® на имя ваше от его 
высокопревосходителства гедна геиерала-аншефа, ковалера і Киевской

' Написано над рядком замість закресленого ибо.
’ Написано над рядком замість закресленого быль в Гарду полковникомъ Ковтунь.
10Далі закреслено ни малЗДшой.
" Далі закреслено в ОЬч.
аДалі закреслено Войску 3.
п Далі закреслено но какъ вишше с (то показано, способнее искать.
1Перші два склади слова правлено.
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губернии генерала-губернатора Михайли Ивановича Леонтьева о/тдерь 
при семь к вамъ с нарочным отравил, которого в приеме, також і 
к которому числу от васъ в АрхангелскЬ для прошво ждения каммисиі 
депутаты присланы будуть, меня чревъ сего ж  нарочного писменно 
уведомить, почему б и я  могъ, по имеющемуся у меня из оно# же 
генерал-губернаменскои концеляриі указу, для той коммисиі в 
Архангелскь прибыть.

В протчемь
Вашего благородия, моего благодетеля 

1 всегдашньй слуга Ілиа Расловлевъ
‘Июля 15 дня 1749 году.
Помітка: «Получено 1749 году, іюля 19 дня».
Арк. 75. Оригінал.

№  266 1749 р., липня 4. -  Ордер київського генерал-губернатора
Михайла Леонтьева Кошеві про відрядження до підполковника 
київського гарнізону Іллі Расловлєва в сл.Крилівскку депутатів, 
для участі в роботі комісії для розгляду взаємних претензій 
польської адміністрації і запорозьких козаків. №  1598

Ея імператорского величества самодержицы всероссійской 80 
Войска Запорожского Низового почтенному господину 
кошевому атаману Якиму Ігнатовичу ізь старшиною

По получениі сего вамъ, гспдину кошевому атаману ізь старшиною, 
предлагаю. Какъ по преждепосланныл/, такъ і по сему моимъ ордеромъ 
вс-Ьхъ тЬхъ козаков, которые подлежать по прошениямъ полского1 
крайчего коронного Потоцкого і уманского полковника і каменданта 
Костки Ортидского к следствию, такожъ і достойныхъ ко оному 
ж ъ следъствию депутатоя выслать в Крыловскую слободку в самой 
крайней скорости. І по прибьітиі туда, велеть імь всЬмъ явитца 
определеннымъ к тому сльдствию Киевсъкого гарнизона подполковнику 
Раславлеву да порутчику Петрову без продолжения. И по исполнениі, 
також і кто імяньї депутаты и казаки высланы будуть ко миЬ 
репортоватъ.

Михайла Леонтьевъ
Киев.
4 июля 1749 года.
Помітка: вих. «№ 1598. В.З.»; «Получень 1749 году, іюля 19 дня».
Арк. 80. Оригінал.

1Написано над рядком.
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№  267 1749 р., липня 20. -  Лист Коша до підполковника київського
гарнізону Іллі Расловлєва про отримання від нього листа 
щодо відрядження до Архангельська депутатів у комісію 
для розгляду взаємних претензій польської адміністрації 
і запорозьких козаків

76  Блгородни# И ВЫСОКОПОЧТЕННЫЙ гсднь п о д п о лковникъ,
блгодЄтєль МОЙ.

На полученное мною1 с товари с7вомъ от вашего блгородія сего іюля 
в г 19 д. писмо, симъ въ ответь обявляю. Что по имеючомуся ПОЛСКОГО 
крайчего коронного Потоцкого и уманского полковника и коменданта 
Костки Ортинского з козаками запорожскими2 заводу, за силу его 
високопревосходителства гсдна генерала-аншефа, кавалера и Киевской 
губерній генера ль-губернатора Михайли Івановича Леонтиева ордера, 
отравлени быть иміаоть о г  Войска Запорожского въ Архангель депутата 
ради произвожденія 3по тому заводу3 комміссій4 прійдучого августа 1 
ДНЯ НЄО 7МЕНН03, О ЧбМЪ ВаШЄ блгородіе ИЗВОЛТЄ быть ИЗВЄ С7НИМЪ.

Вшего блгородия, моего блгод^Ьтеля послушнит? слуга 
а.к. Якимь Ігнатовичь с товариствомъ

Из Січи.
1749 году, юля 20 дня.
Помітка: «До Раславлева».
Арк. 76. Відпуск.

№  268 1749 р., липня [пе раніше 25]1. -  Лист Коша до підполковника
Київського гарнізону Іллі Расловлєва про направлення 
депутатів у комісію для розгляду взаємних претензій 
польської адміністрації і запорозьких козаків; відправлення 
йому для передачі київському генерал-губернаторові 
Михайлу Леонтьеву рапорту і реєстру страчених поляками 
запорожців у 1733-1749 рр.

78 Высокоблгородны# и високопочтенни#  гсднъ подполковгакъ,
гсдръ мой Іля Петровичь.

В полученномъ МНОЮ С ТОВарИС7ВОАГЬ сего іюля в 19 д. от его 
высокопревосходителства гсдна, гспдна генералъ-аншефа, ковалера и 
Кіевской губерній гєнерала-губєрнатора Михайли Івановича Леонтьева 
ордере2 велено о г Войска Запорожского, по прошетямъ полского 
крайчего коронного Потоцкого і уманского полковника и коменданта 
Костки Ортинского, к слєдствію в Криловскую слободку вислат достойнилг

1Далі закреслено от ваше.
1Далі закреслено делу.
3 Написано над рядком.
* Далі закреслено сеч.
1Датовано за реєстром від 25 липня та док. №  270. 
'Док. АР 266.
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депутатов в само# скорости. И по прибитій онидг туда3 велеть имъ 
явитьца вашему високоблгородію и гсдну поруїчику Петрову.

По которому его высокопревосход ителства ордеру, вибравъ о т Войска 
Запорожского в показанние депутата из старшинь достойнииг трол члвка, 
а іменно: Василя Багацкого, Василя КипгЬнского и Дмитра Рамановского 
при семь кь вашему высокоблгородию4 посилаю. За которихъ прибьпіемь, 
какие оны о починенил от полской сторони запорожаси*/ъ козакамъ 
обыдахъ и смгртнихъ убійствахь вашему високоблогородію подадуть реестра, 
ті; къ надлежащому слєдствію в комміссію да блговолитЬ, ваше 
високоблгородіе, принял. Зи по онимъ'3, яко правилную Зи по самой 
истиннЬ описаяиую3 запорожскую претензію на полской стороні 
полномочнимъ своймь требовашемъ доходить не оставил.. // Вишшеписалнихъ 78 
же депутатові в милостив омъ своемъ призрЬній и наставленій5 услужнЬйше зв. 
я с товарис7В0А/ъ прошу содержат. А козаковъ, койхъ потребно буде г  к 
слЬдсівію, ежели оные при Войску Запорожскол/ъ счисляються и сискатись 
могуть, по требованиямъ вашего високоблгородия отправляемо будеть.

^Приложении# же при семъ к его высокопревосходителству, гсдну 
генералъ7-аншефту, ковалеру МихайлЬ Івановичу Леонтиеву о г  Войска 
Запорожского репорть сослать в Киевъ при пе/жой оказій покорно 
прошу 6. В протчемъ, на милостивое вашего высокоблгородия 
блгопризрЬніе полагаясь, съ моймъ істиннимь почтешемъ пребуду тако.

Вашего высокоблгородия, гсдря моего 
в'Ьрнопослушн’Ьйший слуга, а.к. Якимъ 

Ігнатовичь с товарис7вомъ
Их ОЬчи.
Юля дня8 1749 году.
Помітка: «До Раславлева».
Арк. 78. Відпуск.

№  2 6 9 -2 7 0  1749 р., липня [не раніше 25]. -  Рапорт Коша київському 
генерал-губернатору Михайлові Леонтьеву про 
відрядження депутатів у сл.Крилівську Київського 
воеводства у комісію для розгляду взаємних претензій 
адміністрації і запорозьких козаків; реєстр запорожців, 
страчених поляками у 1733-1749рр.

Высокородно^ годну, высокопревосходителнЬйшому годну, 77 
гспдну генераль-аншефу, ковалеру и Кієвской губерній 
генерал-губернатору МихайлЬ Івановичу, его 
высокопревосходителству Леонтьеву
ПокорнЬйшій репорть

СОрдеромъ вашего высокопрево сходителства, сего іюля о г  4 і зъ Киева
'Написано над рядком.
4високо написано над рядком.
5Далі закреслено поко.
6 Написано в нижній частині документа, після підпису.
1 Далі закреслено аншєфт.
%Дату не вказано.
1Далі закалено  пущ.

323



77
зв.

вз
ад

161-
172

пущеннимъ, а  МНОЮ С ТОВарИС7ВОМЪ В 19 Д. ИЮЛЯ Ж ПОЛуЧЕННИМЪ2, 
велено, по прошешямъ полского крайчего коронного Потоцкого і 
уманского полковника і коменданта Костки Ортинского, висла т о г 
Войска Запорожского к слєдсгвію в Крнловскую слободку достойная 
депутатові», також и козаковъ, кой подлежат ко оному слєдствію в 
само# крайней скорости. Й они мъ депутатамъ и козакамъ, по прибитій 
ихъ туда, явитьца определениям к тому слєдствію, Киевского гарнізони 
подполковнику Раславлеву да пору 7чику Петрову. А кто імяни депутати 
и козаки вислани будуть, о томъ к вашему високопрєвосходитєлству 
рєпо/тговаг без продолжєнія.

На которой вашего високопрєвосходитєлства ордєрь симъ в 
покорносги моей репортую. К показанному слєдствію о т  Войска 
Запорожского определено и отравлено депутатовъ изъ старшипъ 
достойния трохъ члвка, іменно: Василя Богацкого, Василя Кишінского 
и Дмитра Романовского, // котор/ять по прибьітій ихъ в Криловскую 
слободку велено явиться у помянутая гспдъ подполковника Раславлева 
и порутчика Петрова. А козакоя1, подлежащия к тому слідствію, 
ежели оны при Войску Запорожскомъ считаються и сискатис при 
ономъ Войске могу г, по востребованіямь показанния гспдъ подполковника 
и порутчика отравляемо быть йміть. При семъ же в покорности моей 
вашего высокопревосходителсгва я с товариствомъ прошу врученные о т 
Войска Запорожского помянутимъ депутатамъ о починенния козакамъ 
запорожским ъ о г  полско# сторони обыдаяи о приключившиеся смертния 
убійствая реестра4, к показанном/ слєдствію означеннимъ гспдамъ- 
подполковнику Раславлеву и порутчику Петрову принять5 указомъ 
предложит и, яко веема по истинной право ста в тЬхъ реестрая 
запорожская претензія описана, такъ милостиво6 оной на полской 
стороні доходить повелеть не оставит. И что по сему о т  вашего 
высокопревосходителсгва успіть можеть, милостивою резолюцією мене 
с товари с7вомъ снабдить.

А.к. Якимъ Ігнатови«/ с товари с7вомъ
Из Січи.
Юля дня7 1749 году.
Арк. 77. Відпуск.

№  270 1749 р., липня 25. -  Реестр страчених поляками запорожців
і захопленого у них майна у 1733-1749 рр. Чернетка. 
(Див. док. №№ 287, 311)

'Док. №  266.
3Далі закреслено те.
'Далі закреслено о принятій.
5 Написано над рядком.
4Далі закреслено на П.
7Дату не вказано.
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№  271 [1749 р.], липня 31. -  Лист Коша до підполковника
Київського гарнізону Іллі Расловлєва про відрядження 
депутатів у м.Архангельськ у комісію для розгляду 
взаємних претензій польської адміністрації і запорозьких 
козаків

79
Высокоблагородии# і високопочтенни# гспдігь подполковникь 
Ілия Петровичь, мои благодетель

По силе его високопревосходитєлсіва гаїдна гєнєраль-аншефа, ковалера 
и киевского генерал-губернатора Михайла Івановича Леонтиева ордера, к 
производимому о починени* Умалской губернии о г  запорожски* козаков 
обида* следствию о т Войска Запорожского депутатов 3 члвка у местечко 
Арха ягель проіпєдіпого июля 20 дня отправлено, а хто імено о ниє 
депутати, чред и* к вашему високоблгородию1 от мене писано. А нне я 
ув^домился, что ваше високоблгородие находитесь в Кременчуку і яко 
тое чрез и* посланое2 к ъ вашему високоблгородию писмо оттуда3 поспит 
вскорости не можеть, 3того для о вгапеписанном ихъ, депутатовъ,
о травленій-3 чрез сие вашему високоблгородию, обявивъ, пребиваю.

Вашего високоблгородия, 
моего блгод-Ьтеля послушни# слуга,

а.к. Якпмъ Ігнатовичь с товариством
Июля 31 д.
Арк. 79. Відпуск.

№ 272-273 1749 р., серпня 23. Архангельськ. -  Промеморія Слідчої 
комісії Військовій канцелярії Коша про розшук і 
направлення в комісію для слідства козаків, звинувачених 
у наїздах на польських підданих; реєстр запорожців, 
курінних отаманів і полковників, викликаних для слідства

Промемория 96
із учрежденной в городке Архангелске следственной 
каммиси* Воисгка Запорожъсъкаго Низоваго вь 
Войсъковую канъцелярию

Минув ни его июля 14 дьня сего 749 году, по силе пърис ъ/ияного во 
оную камнссию исъ Киев ж ькои генераль-губернаменгской канцелярии ея 
імператорскаго величества указу велено о п ъроиз ъшед ыпихъ поліським 
уманъсш чм  и о т  нихъ росиским подданнъным обидахъ обще с 
полъковъником Артылским нли съ поверен ъными о г  него, також' и со 
опъределенъными от Войска Запорожского депутатами надълежащим 
порядком наследовать. И къто по тому сълед ъс ътвию и по подъленъному, 
и досътоверънейшему изысгканию и доказателъсэтъву винъныя явятца, 
то, чъто надглежить, взыс ъкание чишпъ и обнднмы* на обе стороны 
довол ъс лтъвовать с ъ рос ъписками.

1Далі закреслено било писмо.
1 Далі закреслено писмо.
5 Написано над рядкам.
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По которому указу, по пъриложенъныл/ пъри том съ полъсъкои 
с стороны п ъретеленям обще с ъ вышеобявъленъныд/ пол ъковъникол/ 
Арътынъсъкимъ и со опъределенъными от Войсъка Запорожского 
депутатами съледовано. И хотя оныя депутаты по той п ъретен ъси на 
каждой пунъкътъ ответы и написали, и въ камисию дъля 
раз ъс ъмотърения подали, и обявили, чъто въеехъ тех ъ воровъ, 
запорожъекихъ козаковъ, сысъкатъ не можно и якобы ихъ и въ Войсъку 
не было, а пъротъчия хотя и были, точию изъ Войска за показан ъными 
въ техъ ответа* резоны выкълючены, токъмо озъначенъной полъковъникъ 
Аргтынъегкой неотсътупъно търебуеть, дабы показанъныя въ той ихъ 
п ъретен ъси воры, запорожъекия козаки, конечъно сысъканы и во 
учърежденъную камисию дъля о 7ветовъ пърисъланы были. А буде ихъ 
сыскать не можно, то дъля техъ о 7ветовъ пърисъланы б были бывъшия 
въ техъ годехъ куренъныя атаманы и гаръдовой полъковнилг, какъ і въ

96 прежді данънол/ от бывъшихъ напред сего в Аръхангельсъке // при 
зв. камисию вашихъ депутатояъ ему, полъковънику Ар ътын 7>ск о му,

писъменънол/^ обезателъсътве показано.
Того ради во учърежденъной кал/миси по общему мъненшо 

опъределено Войсъка Запорожского Низового въ Войсъковую канцелярию 
посълаг сию пъромеморию, которою търебовать, дабы показалныя по 
полъсъкой п ъретен ъси запорожския козаки въее до единого сысъканы 
и дъля о 7ветовъ пърисъланы были во учърежъдел[!] камисию в 
Аръханъгелъсъкъ 1 не далее1, калг сего году  сентяфя къ 10-му числу 
без малейшаго замедъления, не отговариваясь тел/, что оныя сысъкатъ 
не можно. Буде ж  оныя сысъканы і пърисъланы не будуть, то дъля 
техъ о 7ветовъ пърисълатъ бывъшихъ въ техъ годедг атамановъ и 
гаръдовънг полъковъниковъ неотменъно, дабы за непърисылъкою въ 
проилвождени камиси не учинилось осътановъки. А къто имены оные 
козаки потребны къ следъсътъвию, оныл/пъри сел/сообщаетъца реесътръ. 
И Войсъка Запорожсъкого Низоваго Воисъковая канъцелярия о 
вышеписан ънол/ благоволить учинить по ея імператор ъс ъкаго 
величесътъва указу, и чъто по сему вошосъледуеть, съледъсътъвенъную 
кал/мисию1 пиелменъно з достоверъныл/ обстоятелъсътъвол/ уведомить.

Подполковникъ Илиа Расловлевъ 
Пісарь Гаврила Меркуловъ

Ар ъхалгеллс ъкъ.
23 августа 1749 году.
Помітка: «П. сентябра 4 д. 1749 года».
Арк. 96. Оригінал.

№ 273

97 Реестръ
коликое число и кто имены запорожския полковники и козаки по. 
поданъной с полской стараны претенсии потребные во учрежденъную

1Написано над рядком.
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следъствен ъную камиссию для оїветовь. А которыхъ куреней, значить 
под симъ, а именъно:
Яско Коваль, куреня КанелЬв ъского 
Дука Грицко, куреня Леушковского 
Яцко Ярътакъ, куреня Данъского 
Яцко Безъродный, куреня Титародского 
Івань Лиловы, куреня Крыловъского
Василь Тромсинъ, куреня Величковского, с полковником, которой би л  
въ 146-м году
Седъловски, куреня Пластуни декого полковниаг 
Похилъ, куреня Джереловского 
Івань Кудинъ, куреня Конеледского 
Неглядъ, куреня Брюховецкого 
Журавель, куреня Менского 
Івань Путогривы, куреня Канелевского 
Стецко Сверьдъликъ, куреня Конелевского 
Петро, куреня Брюховецкого 
Павло Цигань, куреня Конелевского 
Семеиь Сарадъжинь, куреня Поповичевского 
Терешъко, куреня Пашковского 
Маторны, куреня Каневского 
Лихоносъ, куреня Конеливского 
Похилъ, куреня Стеблевского 
Савка Осиповичъ, куреня Данского 
Колбаска, куреня Пашковского //
Ълн Белы, он  же и Чередниченъко, куреня Пластунодекого 97
Панчошенко, трехъ братод, которые живуть в Кодаке зв.
Прокопъ Сукуръ, куреня Тимошевского 
Балченко, назьгеаетца Корованчилг 
Остапъ Колодъка
Маскаль Малы, куреня Величковского 
Маскаль Г ърицдко, куреня ИрклЬевского 
Грицко, куреня Пластуновского 
Івань Юсковъ, куреня Канелевского 
Бедрукавы, куреня Брюховецкого 
Прокопъ Садрански, куреня Канелевского 
Федор Колесникъ, куреня Стеблевского 
Андрей Табанецъ, куреня Леушковского 
Николаи Писаренко, куреня Леушковского 
Супеи, куреня Стеблевского 
Малы, куреня Джереловского 
Насумъ, куреня Деревянковского 
Мартынъ, куреня Батуринского
Карапъча, куреня Величковского і того ж куреня атамань 
Василь, браг Прокопа Савранского, Конелского куреня

Полковники гаръдовы:
Андреи Сухи#, куреня Поповичевского 
Климъ Збарлески, куреня Пластуно декого
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Ковтунь, куреня1
КулЬшъ, курен Конеливского
С линько, куреня Канеливского
Седловский, куреня Пластуновского
Итого: козаковъ -  42; гаръдовых полковников -  6; атаман -  1.
Всего -  49 члвкъ.

Пісарь Гаврило Мірку ловъ
Арк. 97. Оригінал.

№  274 1749 р., червня 27. Умань. -  Свідчення («Сказка») козака
містечка Маньківка Київського воєводства Юська під час 
його допиту в м.Умань Київського воєводства про участь 
у наїздах запорожців-гайдамаків на польських підданих 
у 1747-1749 рр.

81 Копия
Июня 27 числа 1749 году Юско, манковскои казакъ, бывшей 
здесь, а потомъ бежалъ в Сечь, скаскою показалъ, что 
онъ чрезъ три годы з запорожцами по разным местам 
грабительства чинилъ:

1. 1747 году. Сознаеть Юско, что Кудинь Иванъ, ватагъ, псаровского 
арендаря грабил, а к тому приводцемъ быль Стецко Свердликъ.

2. На Ма^и болотахъ Трудъ и Сарадчинъ, ватаги, убили несколко 
уманскихъ каваковъ.

3. Тог же Сарадчинъ Ицка Веприка, арендаря манковского, грабилъ, 
а ихъ Чередниченко, то есть Иванъ Белой, вадилъ.

4. Прокопъ Савранской, куреня Кунелского1, у дячка рьжонжевского 
табунь лошадей възяль, о чемъ гардовои полковникъ Андрей Сухой, 
поповичевской, совершенно зналъ, ибо и по сю пору въ гардовомъ 
табуне те лошади имеются.

5. Неглядъ, Журавель, Потогривыи, Кунелского1 куреня запорозцы, 
убили сна Стункова.

6. 1748 году. Сокурь, куреня Тимошевского, а Грицко -  Пластовского2, 
Иванъ, брать Юска, и протчие взяли из Псарова скота до несколко 
десять.

7. Безрукавои, браговицкіи, -  весною грабил Псаровские «уторы.
8. Василь, щербшювски, Шевчикъ, Тузъ, батуринскиі, Тарань, щерби- 

новски, Джурея грабили и взяли трищать четыре рубли денегъ. И 
т е  денги щербиновскому атаману в Га/эде о вдали спрятать, а ннешнему 
гардовому полковнику Стинке с той паики дали лошедь. //

9. 1748 году. Колесникъ, Стеблиновского куреня, гсдна Богуша грабилъ.
81 10. 1749 году. Андреи Табанець, Лешковского куреня, Чередниченко, 
зв- Пластоновского2 куреня, Івань Белой, Ковъбаска, Лешковского3

куреня, будуіга числомъ тритцать человекъ, грабили Комионки.

'Не вказано якого.
■Конелівского
2 Пластуновского
3Левушк,Ьвского
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11. Иванъ Белой, Пластуновского куреня, грабили годна Жулцинского.
12. Трудъ и Юртакъ, Сараджинъ -  Василя у Камянки ограбили.
13. Тог же Юско соднаеть, что за ведомомъ полковника га/вдового 

Стинки зговаривались наехать на Умань и казаковъ выкалать.
14. Леско Андрисъ, Кунелевского2 куреня, а Грицко Москаль, 

Титоровского куреня -  въ ВоитовцЬ жида ограбили.
15. Николай Писаренко, Табаниецъ -  Лешковского куреня3, взяль 

лошадей у Табана.
16. Панчошенко, ватага, кушминскихъ арендарей грабил
17. Андреи, Лешковского3 куреня, тусчинскихъ жидовъ грабиль.
18. Ступесъ, стублиажий4, и Млодіи, джурєлювскиі, Каминчє под 

Торговицею грабиль. //
Бывшие при сей скаске подписались: 91 
Василь Лисановичъ, уманскои воитъ, 

А^ентЬи Асадчеи, умонскои, Юско Коломейцъ
и протчие мещане 

Станиславъ-Костка Ортинскои сие аппробовалъ 
Арк. 81, 91. Копія, очевидно, переклад з польського.

№  275 1749 р., серпня 24. Архангельськ. -  Промеморія Слідчої
комісії Військовій канцелярії Коша про розшук і повернення 
коней, захоплених бугогардівськими козаками у польських 
військовослужбовців

Промемория 93
къ учрежденной в городке Архангелске следственной комиссии 
Войска Запорожского Низового в Войсковую канцелярию

Сего августа 22 дня по леки* войскъ региментарь Слугоцкой писменно 
обявид что по сланному 1 о г  него1 в Кошъ Войска Запорожского для 
требования о тбиты* юрами, запорожскими казаками, іс-под двохъ хоронхъ 
лошадей, порутчику Якушевичу оного Войска от кошевого атамана 
якобы обявлено, что в тел отогнанны* лошедя* імеють ответь дать 
определенные к камисиі о т Войска Запорожского депутаты. Чего ради 
оной Якушевичъ в камисию прибыл и требовал в те* лошадя* 
удоволствия, токмо оіше запорожские депутаты в томъ ответу дать 
никакова не имею г  и обявили, что об  те* лошедя* при отправлении и* 
в А/яхангелскъ ничого имъ приказу не было, и что отвечать не внають.

Того ради во учрежденной камисии определено. Войска Бапорожского 
Низового в Войсковую канцелярию послать сию промеморию, которою 
требовать, дабы для отдачи вышегаканному порутчику Янушевичу отогнанные 
запорожцами огдво* хоронгъ лошадей, не одговориваясь нимало, все без 
осътатьку сысканы і в комисию присланы были непременно бея замедления. 
Ежели жъ оные взысканы и присланы не будуть, то об ономъ імееть 
быть предлавлено к вышънему генералетету. О чемъ Войска Запорожского

4СтеблЪвский.
1 Написано над рядком.
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Воискова канцелярия благоволить быть квестна. И учинить по ея 
імператорскаго величества указу і, что по сему воспоследуеть, следственную 
камисию с верным обстоятельствомъ писменно уведоми т.

Подполковникъ Ілиа Расловлевъ 
Писарь Гаврила Міркуловъ

Августа 24 дня 1749 году.
Помітка: «Получена 1749 году, сентяб. 4 д.».
Арк. 93. Оригінал.

№  276—277 1749 р., серпня 24. Архангельськ. -  Промеморія Слідчої 
комісії Військовій канцелярії Коша про стягнення з 
осавула Петра Довида та полковника Бугоґардівської 
паланки Тихона Слинька грошового боргу на користь 
жителя с.Торговиця Київського воєводства Марка 
Кириченка; зобов’язання Петра Довида і Тихона Слинька 
про повернення боргу

94 Промімория
із учрежзденъной в городке Архаягелске Следственной 
камиси, Войска Запорожского Низового ъъ 
Войсковую канцелярию

Сего августа 23 дня Полской области села Торговиць житет Марко 
Кириченко во учрежденной камиси жалобу приносилъ. Что сего ж  году, 
минувшего майя 6 дня оного Войска Запорожского гардовой асауль Петро 
Довидъ да полковник Тихол Слинко писменно обезались она)// Кириченку 
денегъ 52 рубли заплатить того ж  майя 21 ’гасла, токмо оныт і поныне не 
заплатили и об одцаче ему техъ денегъ он, Кириченко, просить удоволствия.

Того ради во учрежденной следственной камиси определено. Войска 
Запорожского Низового вь Войсковую канцелярию послу сию промеморию
і при том с того писменного обезателства соойцить копию и требовать, дабы 
вышеписанное »гасло денегъ -  52 рубли на онылг, асауле и полковнике, 
сыскать і для отдачи означенном/ Кириченку прислаг в следъствелную 
камисию немедленно. А буде оныг асаула і полковника нет, то те денги 
прислаг ис Коша беэъ отговорокь. А когда оные асауль и полковниг ид 
отлучекъ прибудуть, то оное число денегъ с ниг по-прежнему в Коцп. 
доправит, ібо по силе ея імператорскаго величества ис Киевской генераль 
губернаменъскои канцеляриі указу велено напередъ полскую сторону 
удоволствовать, с которого писменного обезателства точная копия при си 

94 соойцаеша. // I Войска Запорожского Войсковая кшцелярия об оном 
зв. благоволить учинигпо ея імператорскаго величества указу, и что воспоследуеть, 

з достоверным о бстоятелством следственную камисию писменъно уведомить.
Подполковникъ Илиа Расловлевт. 

Пісарь Гаврила Мірку ловъ
Архангелскъ.
24 августа 1749 году.
Помітка: «Получена сентя 6  4 д. 1749 году».
Арк. 94. Оригінал.

330



№  277 Копія 95
1749 году, майя 6 дня. Мы, нижеподписавшияся, повинны заплатить 
торговицкому жителю Марку Кириченку по напасти денегъ 52 рубли 
из Гарду. Оные денги присълать сего майя 21 иміем, в том і 
подъписуемся.

На подл єно л/ подъписано: 
Войска Запорожского Низоваго асаулъ

Петро Довыдъ1 
Полковникъ Тихонь Слинко1 

С подлинною читалъ пісарь Гаврила Міркуловъ 
Арк. 95. Засвідчена копія.

№  278 1749р., вересня 9. -  Лист кошового отамана Якима Ігнатовича
до немирівського губернатора з протестом проти 
несправедливого ув’язнення запорозьких козаків Сави Тарана
і Петра Гаркуші та з вимогою повернути захоплених у них 
коней, гроші та ін. майно

Блгородний мсці пане губернаторі» немеровски#, мой1 99 
зичливий приятель

С его сентабра 8 д. Воіска Запорожского Низового козаки куреней 
Вишестебліевского -  Савка Тарань да Кущовского -  Петро Гаркуша 
представали [!] мні жалобу. Что нафавши они на два вози риби в 
реки2 Богу у Виноградной косі, ходили для продажи онои в Поліпу, 
в город Немерод. І по продажі тамо соной риби, невідомо за что 
прошедшого іюня в 29 день сего года ваше благородие3 ил забраль2 
под аресть і держаль в колодка* в тюрьмі немалое время, а между 
тем биль ид: смертно, мучилъ терялско, на страстку тяг 4и огнемъ 
пікь. И при томъ мученій"4 спрашивалъ: «Не відают ли они где 
вород?» I забрал у нилт денег наличии* 22 ру., лошадей трое, коймъ 
цена 38 ру., возъ -  у 2 ру., убраня двое сукна синего -  у 4 ру., шаполг 
две -  у 3 ру., свиту простого сукна -  1 ру., чоботи жолтие -  1 ру., да5 
драгане отняли у ни* снолкови* [!] червонцод 3; ^чего всего7 состоит6 
на 77 ру. А їх  посадил уже под легки# веема караул, чтоб они могли 
утекти. Олсуда они, оставя то все8 отобратое у нилт імущество, сами 
голие ушли. I будучи они2 в том о г вашего благородия // веема крайне 99
і незносно напраелгно обидими, просили у мене раземотрения. зв-

А понеже оние козаки в Войску Запорожском9 еще ни в каком
1Після прізвищ проставлено хрестики.
'Виправлено з  мне.
1 Написано над рядком.
гДалі закреслено забраль.
4Написано над рядком замість закресленого і огнем пекли і при том.
!Далі закреслено притом.
‘Написано над рядком замість закресленого і того.
''Далі закреслено забрать.
%Далі закреслено у них
9Далі закреслено пред сим.
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подозрений не бивали і к вал/ ходили не для воровства, но ка к  видимо 
есть, что чуматствол/ торговали, чего10 вашему блгородию у \\х забирать
і мучить ихъ2 терилско, нарушая суседственую дружбу, веема не 
подлежало бъ, того ради, 2честне пишучи, прошу-2: благоволите, 
блгородие въше, вишеписание зафатпе у они* KosaKo  ̂денги2 и імущество 
на 77 ру. все 6es остатка11 ко мні в СЄчь для отдачи ш ъ12 в 
непродолжите ш ом  времени, не приводя в болшие турбаций 2 в переписки, 
прислать 2. Єжєли же по сему13 прислано вскорости14 о г  вас не будеть, 
то на вашъ щетъ полских или 15 паче команди вашей 15 людей знатно 
зде2 забрано би т імЄєтб. 15 Обявляю и при ожиданіи на сие ответа 15 
пребиваю тако.

В. благородия доброжелател; а.к. Я.І. с.
1749 году, сентябра 917 д.
3 С1>чи.
Арк. 99, 100. Відпуск.

№  279 1749 р., вересня 11. -  Донесення Коша київському генерал-
губернаторові Михайлу Леонтьеву про відмову направити 
до слідчої комісії курінних отаманів і полковників, 
звинувачених польською стороною у сприянні гайдамакам,
і прохання передати до Сенату реєстр претензій Коша, 
які польська сторона відмовляється розглядати на 
засіданнях комісії

98 По титлЬ до гепдна генерала Леонтієва1
ПокорнЬйшоє доношение

Сєго 2сентяфя 4 д -2 дня3 из определенной по силе указа на границе 
при городке Архангелске с поляками о гайдамака* комисий получена4 
в КошЄ промємория, в которой обявленно, что# по требованию от 
полекой сторони умаскол? [!] пол. О/тгин. сискат нам на ту комисию 
нео 7Говорочно гайдамакъ техъ, кой будто учинили въ Полше в той 
Уманской  губернии нємалиє грабителс7ва во 07гоне лошадей і про 7чего. 
А буди ж 5 з нихъ-5 кого за настоящими резонами сиска т н Є г д є , то бъ 
атамановъ 6 к. и пол;-6 к ответал/ въместо тедг гайдамакъ в ту комисию 
висла г  на срокъ сего 749 года, сентября к 10-му числу.

10Виправлено з что.
11Далі закреслено іли дєлгами.
пДалі закреслено прислать.
13Далі закреслено то прислаг в скорости вишписано денсгъ і вєщєи на 70 ру.
14Далі закреслено нє отдано.
15 Написано на арк. 100.
16Написано над рядком замість закресленого впротчем же при нє нарушимои моей приязни.
17 Цифра правлена.
1 Далі закреслено в.Іван.
2Написано над рядком замість закресленого августа, перед цим закреслено сего. 
-Далі закреслено получєнна.
4 Написано над рядком.
5 Написано над рядком замість закресленого тех 
^куренных и полковников
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А понеже посланню въ ту комисгао депутати, прибивъ въ Кошъ, 
обявили, что они ответами там на ил полские претенсий показали 
подлинно, что тел людей, кой от  полской сторони обявленни, при 
Коше не имеется, что и въвес Кошъ засвідителствоват может7, а 
которие имели с и прежде представляєм!! прошлого 748-го году, в 
декабре мэдЪ въ ту комисию били, то и на онил никакого к воровству 
доказатєлС7ва о т  тел: поляковъ тогда нє явилось, чего ради і нне тел 
турбова т напрасно* не для чево. А чтобъ атамановъ і пол, отнявъ ил 
от  командъ и о т  ил должностей, и посилаг за такими ил полскил/// 
напраснил///* затеями, того и некогда от Коша учинит не можна, 
понеже какъ10 прежние депутати, такъ и ннішние отКош[а]и ездят на 
границу немалое разстояние12 и чего несут немалой себе напрасно 
трудъ. // Також на онил от  Коша происходит тратится в туне многой 98 
кошть13. А какъ те требуемие от  той комисии пол. и к.а. ворамъ не зв- 
потатчики, то за воровъ и отвечат не должни, ібо они ни о какил 
воровскил делал не знают, за которил по тому ж  всем Кошел/ 
св-Ьдителс7вова т14 можно. Да и в такие ил должности15 и чини некогда 
би о т  Коша непосшянние и недобриє люде и вора л/ потатчики16 і 
вибираел/// не били.

А хотя ж- и Кошу небезъиз ъвестно, что гайдамаки ездя г  и чинят17 
въ полскил и росийскил граница л некотория грабителства, за которил///
ПО силе В.В.П. ордеровъ И О Т  Ко/да розезди ЧИНЯ7ЦЯ, токмо оние не 
запорожские козаки, а точно по ил званию гайдамаки, котория упователно 
18 по своему безсовістию roi у кого1* под влатию[!] не состоя т. 19Точію 
ж  нікоториє19 находятся 4в полскомъ укривателеві, о чемъ4 по ил 
полскил/ показаннил/ претенциял/ видно, что природние полские вори, а 
не российские. Что же називаю тся якоби запорожці! и ездя т будто из 
Сечи въ Полшу и іс Полши до Сечи по степу, то тому не су т причина, 
ибо и с Полщи по бо лшой части, також- и із другил государствъ, яко 
то о т  татар20 й о т  протчил в Запорожскую Сечь степь о ттворенная и 
Сечь-місто волное. Которий степь от  полской сторони немалое21 
разстояние имеет22 без граници и без фарпостовъ, где всякому воспретит 
ездит и бит в том степу нікакь возможно. Чего ради за великостию

''Далі закреслено хотя под присягою.
* Слово правлене.
9Далі закреслено на Кошъ, над рядком закреслено на запорож. козакод.
10Далі закреслено и.
11 Текст пошкоджено, далі закреслено жъ.
п Над рядком закреслено которого будег, далі закреслено в оба пути до тисячи верст.
13Далі закреслено а паче.
'■'Далі закреслено под присягою.
>5Напнсано над рядком замість закресленого должсти.
,6Далі закреслено і недобриє люде.
17 Далі закреслено какъ.
15Написано над рядком замість закресленого не у кого.
иНаписано над рядком замість закресленого да и они по болшой части.
юДалі закреслено и от калмикъ.
11 Далі закреслено дистанция.
п Далі закреслено са.
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техъ степей23 нні4 імеющимся розездам все* 4 таки* з л о д е е в ъ  и уде/жа ї24 
4всячески нелзя-4. Надежно же бп г  може г  по успокоению они* 

101 пограничних поляковъ, ежели25 полское шляхетство // прилежно буду г 
над своим// подданними смо7ріть и содержат в добром и крепком 
порядке, чтоб таки* воровъ к нам в росийские граници 4о т  ни*4 не 
умножало с. А понеже за слабим и* непорядочнимъ над свойми 
подданними смотрениемъ, сами себі принимают безъспокойство, а на 
Войско Запорожское наводя т напрасное нареканіе, что и із учреждении* 
для ни* коммиссий видно, ибо оніе поляки толко ищут, чтоб други* 
кал: не ест всеми неправдами опорочит, а сами о свойхъ ворахъ не 
токмо и* иска ти  іскоренят, н і же слишатхотят, чего ради и подаваеми*
о т наши* депутатов и претенсий не принимаю г, въ чемъ все26 Войско 
Запорожское признает себе от  тЪхъ поляковъ незносную обиду и 
напрасное злодейское нарікание 4і покорно-4 прося тв.в.п., даби о томъ 
било представленно въ високоправителствующой Сенать.

27 А какихъ іменно показанние поляки запорожскихъ28 претенсій 
принимать не хотять, о тЪхъ прилагаеться при семь особенни/ґ регистерь29, 
которий такожъ да соблгоизволить ваше високопревосходителство в 
защищеніе Войска.Запорожского в помянутой високоправителствующш? 
Сенать взнесть30. И докелі оттуду воспослідуеть милостивая резолюція, 
дотоль вишеписанную коммісію отставить27.

Атамань к. Яким 1гнатовиг/ с товариством
Из Січи.
1749 году, сентяб. 11 дня.

101 Проба пера: «Въ Кош». 
зв' Арк. 98, 101. Відпуск.

№  280 1749 р., вересня 13. -  Лист полковника Київського гарнізону
Іллі Расловлєва до кошового отамана Якима Ігнатовича з 
проханням повідомити, чи направлені депутати від Коша 
в м.Архангельськ для участі у роботі Слідчої комісії

102 Высокоблагородныи і высокопочтенны гсднъ Войска 
Запорожского Низового кошевой атамань Екимъ Игнатовичъ, 
мой благодетель

Понеже назначенное число съездомъ в городокъ Архангелскъ по 
претенциямъ полскаго умажкого полковника А/ттинского в камисию

пДалі закреслено нне.
иДалі закреслено н’Ькакъ, н е в о з м о ж н о ,  а .
гіДалі закреслено оное.
16Написано над рядком замість закресленого век
11 Написано над рядком замість закресленого а єжєли ми боліє впредь будем о г 

них, поляковъ, такое нести напрасное нарекание и обиди, то должни будем сами 
проси г со обявлениемъ всЬхъ обстоятелствъ именніш челобнтел/ от е.і.в. в внсочайшоЛ
о том млсти і защнщення, ибо ВоАжо Запорожское, какъ и здавнилг летъ присягает 
высокославной короні роснйской бить во веки верннми и непорочнил/и слугами.

1%Далі закреслено же.
"Док. N° 287.
хДалі закреслено и покуда по расмотрєнію вашего високопр.
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минуло, а от Коша на требуемую промеморию никакого известия в ту 
кал/мисию и по нне в присьілкі не имеетца, чего ради вашего 
высокоблагородия прошу, какъ надлежащимъ ответом на ту промеморию, 
такъ и о присылк^ д-Ьпутатовъ, ’котораго числа оньїі высланы будут1, 
приказать меня уведомить не умедля, ибо мнЬ, что по той  кал/мисии о т 
времени до времени происходит будет, почасту Киевскую генерал- 
губернаменскую канцелярию репо/тшвать указомъ велено.

Впротчемъ вашего высокоблагородия, 
моего благодетеля 
всегдашний слуга 

Ьлиа Расловлевъ
Сентября 13 дня 1749 году.
Помітка: «Получено сентафа 16 д. 1749 году».
Арк. 102. Оригінал.

№  281 1749 р., вересня 17. -  Промеморія Коша Прикордонній
слідчій комісії про відмову направити депутатів для участі 
в засіданнях, а також полковників і курінних отаманів, 
звинувачених у причетності до гайдамацьких наїздів

З Коша Войска Запорожского Нызового в учрежденную о ЮЗ 
гайдамакам Пограничную коммисию
Промеморыя

Сего1 сентябра 4 дня полученна из оной коммисій в Кошъ Войска 
Запорожского промеморія, въ которой обявленъно, чтоб по требованію 
съ полской сторони уманского полковника Ортинского сиска г на ту 
коммисию безотговорочно, якобы гайдамакъ техъ, кой учинили в Поліпі, 
в той Умалской губерній немалие грабителства в ъ отгонъ лошадей і 
протчего. А буди жъ техъ, кого за настоящими резонами сискатъ 
негде, то атаманов курении* и полковниковъ к ответамъ в ту коммисию 
сискат і на срокъ сего 749 года, сентябра ж къ \0-му числу представит.

На которую в ответь сот Коша согласно пригоюредно послать сию 
помеморию і в оной обявить. Что какъ оной комміси послаяніє от Кенії а 
депутата представляли, яко тЬх людей, кой от полской сторони въ претелсиял- 
показали, прі КопгЬ // не иміетея, о чемъ въвесь Копгь засвідителствовать ЮЗ 
можегь, а котория имелись и прежде предстадляеми вгь прошломъ 748-мь зв. 
году, в дасабрі меці въ ту комисию били, то и на онилг никакого к 
воровству доказатєлетва ют нихъ, поляковъ, тогда не явилос, такъ і иънЬ 
тЬхъ напрасно требовать недлячего. А чтобъ атамановъ и полковниковъ, 
отнявъ ихъ от командъ, и посилать за такими ихъ порскими напрасними 
затеями, того и никогда учинит от Коша невозможно. О чемъ в семь сего 
сентябра въ 11 день пространЬе с требованиемъ резолюцій писаньно 
доношениемъ2 къ его высокопревосходигелспву гепдну генералу-аншефу и 
киевскому генералу-губерпатору і ковалеру Михайлі Іванови1 іу Леонтьеву.

'Написано на полі.
'Написано замість закресленого прошедшаго.
1Див. док. №  279.
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Чего ради и тЬ депутати до резолюцій посыла»ны в комьмисию о г Коша 
быть не могутъ і об ономъ помянутая ком ъмисия благоволить бить известна

Атамань кошовий Якимъ Ігнатовичь
с товари с7вомъ

Из ъ Коша.
1749 года, сентябра 17 дня.
Арк. 103. Відпуск.

№  282 1749 р., вересня 19. -  Промеморія Коша Прикордонній
комісії про визначення депутатів для участі в роботі 
комісії і складання Військовою канцелярією реестра 
запорожців, страчених поляками у 1746-1747 рр.

82 В 7> учрежденную о т Малороссійского краю с Полщею
Пограничную комісію” Войска Запорожского Низового1 
з Войсковой канцелярій
Промеморія

Сєго сентябра 18 д. з показанной Комміссій получено в Копті; Войска 
Запорожского Низового соойценіе2, в которомъ между протчіймь написано. 
Что-дє по справкі въ оной комміссій в 747 году, сентября 23 дня бывшей 
Войска Запорожского Низового кошевой атамань Василий Григориевичъ, 
в Киево-губернскую канцєллярию доношеніємь представляя, приносилъ 
жалобу, яко поляки в прошлия 1746 и 747 год^хъ Войска Запорожсколг) 
козаковъ, кой по пашпортамъ съ рибою в Полшу ходили, имая, повышали 
и ихъ имущество забрали. А сколко, и гд"Ь, и кимъ іменно запорожские 
козаковъ повышено, и что огнихъ отобрано, о томъ-де сообіцень реестръ, 
по которому велено оной Комміссій при ннкпнел/съезда полския комісаровь 
учинит слідствіе, а по слЬдствію требоват совершенной сатасфакцій. И 
для того помянутимъ соойіценіемь требовано о г  Войска Запорожского к 
доказателству одного или двухъ дегтутатовъ.

82 На якое соойценіе // Войска Запорожского Низового з Войсковой 
зв. канцєллярій определенно в учрежденную о г  Малоросснйжого краю с 

Полщею Пограничную комміссію послать сію промеморію, а въ оной 
обявить, что от  Войска Запорожского в показанную Коммісію депутата 
^Николай Багно, Василь Зеленко и Дмитро Штана1 уже вибрани и о 
приключившихъся запорожскимъ козакаиъ о т поляковъ смертншг убійствахь
і о заграблєній імуществь ихъ надлежащіе реестра сочиняються. А какъ 
скоро оние сочинени буду г, того жъ времені помянутое депутати с таковими 
реестрами в означенную коммісссию отправлені быть им^ють. О чемъ 
учрежденная пограничная с Полщею комміссія блговолиг быта известна.

А. кошовий Якимъ Ігнатович 
с товари с’7вомъ

Сентябра 19 д. 1749 году.
3 Коша.
Арк. 82. Відпуск.

1Далі закреслено в Войсковую кан.
1У  справі відсутнє.
3 Написано на полі.
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№  2 8 3 -2 8 4  1749 р., вересня [19]. -  Промеморія Коша Прикордонній 
комісії про відрядження для участі в роботі комісії 
депутатів; реєстр козаків, страчених поляками 
у 1746-1748 рр.

В учрежденную ю г Малороссійского краю с ъ По ліцею 126 
пограничную комміссію Войска Запорожского Низового з ъ 
Войсковой канцєллярій
Промеморыя

Сего сентябра 18 дня з показанной колгьміссій получено в Коші 
Войска Запорожского Низового сотбіценіє1, в которомъ между протчиймъ 
написано. Что-де по справки в ъ оной колгьміссій въ 747-мъ году, 
сентябра 23 дня бывшей Войска Запорожского Низового кошевой атамань 
Василий Григориевичъ в Киево-губернскую канцелпярию доношетемъ1 
представляя, прішосиль жалобу, яко поляки в прошли* 1746 и 747-л/ъ 
годі* Войска Запорожского козаковъ, кой по пашпо/тгамь съ рибою 
въ Полщу ходили, имая, повышали и ихъ имущество забрали. А 
сколко, и гді, и килгь іменно запорожски* козаковъ повішено, и что 
от нихъ отобрано, о томъ-де сотбщенъ реестръ, по которому велено 
оной колгьміссій при ннЬшнемъ // съезд-Ь полскихъ комисаровъ учинить 126 
слЬдствіе, а по следствию требовать совершенной сатисфакцій. И для зв. 
того помянутимъ согобщеніел/ь требовано от Войска Запорожского к 
доказателству одного или двухъ депутатовъ.

На якое сосйбщеніе о г  Войска Запорожского Низового з Войсъковой 
канцєллярій 2прошедшого 19 дня сего сентябра посланною промєморією 
в показанную2 учрежъденъную от Малороссійского краю съ Полщею 
пограничною комміссію обявлено3, что о г Войска Запорожского 4 в 
оную"4 комміссію депутата из старшинъ Николай Багно, Василий 
Зелєнскій5 и Дмитро Романовский уже вибранм и о приключившихъся 
запорожскил/ъ козакамъ о т поляковъ смертни* убійствахь і о заграблєній 
імущеспгь ихъ надлежащіе реестра сочиняются. А какъ скоро оние 
со чине/л ш будут, того жъ времени означенніє6 депутаты с таковими 
реестрами 7 в показанную'7 кол/ьміссію ошравлени бы т иміїю т.

8 Почему ннЬ какъ вышеписанше деп[утати]9, такъ 10ті о иміючился10 
на поляка* [запо]рожски* претенсіяхь реестра [Цмъ в помянутую

1У  справі відсутнє.
2 Написано над рядком і  на арк. 127 замість закресленого определенно.
3Написано над рядком замість закресленого послать сію промєморію, а в оной 

объявить.
4Написано над рядком замість закресленого в показанъную.
5 Виправлено з Зеленко, складскіії написано над рядком.
ьНаписано над рядком замість закресленого помянути.
7Написано над рядко замість закресленого в означенную.
8Написано над рядком і на арк. 127 замість закресленого о чем учреждєная 

пограничная с Полщею ком ьміссія блговоли т быть известна. Сентябра 19 д. 1749 
году. 3 ъ Коша.

9 Текст пошкоджено.
10Написано над рядком замість закресленого и о претенсиях

337



{?^(ТПр(; га«ГАіСі)нД ііаїйі«Л>'-' .

ІРЬ^шлсиАіМ С ісл< **Ц“  мсяТря іж5с«іі^ Л ам і Ї Ч м і А . Н и  
£|>аш£ Виоч Мл<3^*н£ См£й#и !>&&« Зигина^о^іп#^
|твсді«*<шмші /мчмац*©  ЬГі^анасСк нЕ^ом«« і ^ с ^ а (Ья в4&

* !<ди«іі тюи«л1 &*лв ііполяни СШіІ|»а(Гши \j\tUc 
* Є Л  Сивілі ^ и г 4  "П лтписапО Д  $ 11&т 0%Ьс сллаЛ?*

£~1рі0Ь*лн,

Щшілоге «МС. Ьдг «іммІ «лч'іісіиД кіа> JfШл^нllmt^{S^щЛ 
ІЬ а я ^  На*** С©3*‘ рйПк Нам»}* А н Ь р т  9«п«іЛі»^тш>а*4 Си<ь Ц

ТПМ4и>«**«м інх*м.н*і» Оо«1ик(і СьІада, Пашам Єшвси*І 1<й} ¥  
ОДБ*̂ Дл* ТЧ^ИЙч око- $ -* р £  Т І^ і^  *
#504* 'Н'Члв^шамк СІкУ исмя МоЗСі і к ^  н д ^ і ^ & п і т ^  .’

|  ̂ Ньуін* ||#днлГсд«^с^с

*М&«тр 9$*Гр£ Я * * * &  ^  л ,
„ ' « Ц Л  М Ї}>ш Л  К а т п ^ ^  І*ЗЛй Р*1 «  с Ди-^І Пс>шл4іЛ 6НСЇ4 г е  .и>4^ 

І Ш ^ чМІ мчти«.г* іюшл с̂ *чо £&їи.не. J '̂Tцї̂ >u^s* Ош'
Ь4«Пг< С^І^|4М4 Чи*! ІІСЧ̂Й б*36 Србій &  ̂*

Ото̂ так̂  с*кіЛ- Си-иі̂ /пгаид̂  іи̂ иийі̂ і̂ -им**7<Г“'“̂

Ї Й *  ,  . . ^ • о " ’ "  „  .
Ш*> ^и/к>ІД^і л*грв$иД

шГС̂ОЛшаг К̂ #« 4к>9а. с4свгц.«*1 УШн̂Ь ̂ і_ 
ущ &ч£С пхл

ІЛА*. Лт̂ Л йХя̂ >.А. ГҐ ГаііУ «а йіЛ ИііМ <іА «миі!, ТСЛ.

|У (Ьлиі'і̂ Ьфбс 4̂Йра

КММ*. ОМШМцА 1ПИЛи>ШЯІМ 3%'П>Ц*Щ<|й тт^пЧ 
З  їй ПрОВмшш* Сіїс вос^АЛ нскім., СоЗЄі «де<Ьаь«4*м, і&С і  

ще* «̂ЙГралі '

и£НСНЇМАІІІСІСіи'рін.
У <74“-“̂  “*<,И-.̂ І'ииилИ ТпмЙ« ,.„
Я ТОЧІМІМНІ» Т а р е ч и  «Діан £ іЬ и «е<  'е < е /л и <  

£їлг&і мржча ішіяим $%%$ - С
&>«&< -М ^У КІ^І ТЙ̂ЛДІ«.,

Ч Ч '^
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комміссію [от Вой] ска Запорожского послали и о т о м ъ  часто упоминаемая 
Пограничная с Полщєю коммісія да благоволить быть известна.

Атамань кошовій Якш/ь Ігнатовичь 
с товари с7вомъ

[Сен]тяб---- 11 дня 1749 году.
3 Коша.'8

На конверті: «В учрежден ъную о т Малороссійского краю с ъ Полщею 127 
пограничную кол/ьміссію Войска Запорожского Низового з ъ Войсковой зв. 
канцеллярій промемория».
Арк. 126, 127 зв. Відпуск.

№  284

Реестръ повешенные казакамъ 104
Куреня Полтавского)

Въ прошломъ 746-м году, мсца ноября казакъ Івань Бурдугь, набравъ 
въ Перевозной на одпнь возъ соленой рыбы, за пашъпорттш полковнъника 
інгулского Афанасья Недонка для продажи в Лысянку поехалъ было.
А поляки, отобрав ъши у него коней пару, возъ с рыбою, днгь пятнатцать 
рублевъ, одежу, и его самого повесили.

Куреня Джереловского
Прошлого ж 746-году Климъ Лукашенъко да Каленикъ Бабохъ, набравъ 
на два воза рыбы на низу Днепра, за пашпортомъ оного жъ полковъника 
інгулского в осенъне в гремя пошли в полские городы для продажи 
оной рыбы. I въ городе Звенигородце поляки взяли и повешали, а их  
кони і возы с рыбою, і все имущестъво забрали.

Куреня Колниболоцкого
Въ томъ же 146-м  году, в декабре моде Алексей Ляхъ, Григорей 
Бабохъ, набравъ на четыре возы рыбы, с пашпортомъ оного ж полковника 
ингулского пошли было въ полские города для продажи оно# рыбы. I 
в городе Корсунь, отобравши у нилг коней, возы с рыбою, одежу и 
протчее, а ихъ сами* тамо командующими приказано повышать.

Куреня Корсунского
Того ж году, въ декабре мсце Мартынъ Гергель да Степая Жаломка, 
набравши на два воза асетровъ на низу Днепра, пошли было в полские 
ж городы для продажи оные асетровъ с пашъпортомъ того ж полковника.
I в городЪ См'Ъломъ тамошній губернаторъ приказам ил: пов'кпать, а илг 
восемъ коней, возы со осетрами і все и* имущество забралъ.

Куреня Конеловского
Того ж году Григореи Писменныи да Герасимъ Б’Ьлыи с пашпортомъ 
полковъника гардового ездили въ Великои пость до родичей для

11Дату не вказано.
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свидания. В городе КорсунЬ поляки, взял ил, пошали1 под Корсуномь, 
а лошеди и одежду, и денги побрали. //

104 Въ томъ же году, декабря 24-го дня в границе росайской, при урочшци 
зв- Костоватои за ведомомъ порутчика Михаила Закревского подкомандные 

ево казаки, напавъ на зимовъникъ гвалтомъ, а имянно: у Карпа 
Величковского, — трое, у Якова Безродного, куреня Батуринского, -  
трел же лошадей (два с кулбаками и с уздами, одинъ бес кулбаки), у 
Данила Смайла, куренного Донского, -  дву л да Мандренка, 
Величковского, -  одного, у Николая, куреня Переясловского,- одинь; 
итого, десети лошадей. И хотя те казаки и требовали у показанного 
порутчика Закревского, чтоб' поо7биралъ у подкомандныхъ своил те 
забранные гвалтомъ лошеди i им возвратилъ, точию оной порутчнкъ 
никакой сатисфакцш имъ, казакам, не учинилъ.

Куреня Титаровского
Въ томъ же году, напавъ порская партия, у Тимофея Шевца взяли, 
пару лошедей, возъ с рыбою и протчъие вещи, також i у Зиновья 
Веселного възяли две бочки рыбы с возомъ, пару лошадей и протчее 
имущество, а за что -  неизв'Ьсно.

Куреня Роговского
Вь 147-м году, в осЪннЪя время у казака Самоила Дубровы, сидячего 
зимовником в Ынгулъце противъ Зеленой, присланные от порутчика 
Михаила .Закревского, краичего коронного Потоцкого, прозываемый 
одинъ -  Цыгань да два ил полские козаки, воровски переехавши въ 
ево зимовъникъ, взяли добрыл лошадей шесть. И хотя онъ, Дуброва, за 
теми ворами i гнался тясмою до границы полскои, точию не могъ ил 
догнаг, которые лошеди i nomrfc у нил находятьца.

Куреня Сергеевъского
Оного ж  141-го году, мсца марта Павла Мамая, Федора Гордового, 
Самоила Люлку, Герасима Черного, напав на нил в Гарду полкая 
партия, взяли ил самил и лошадей с кулбаками, i все ил имущество 
забрали, i где ил подевали, о томъ неизв'Ьсно.

Куреня Донского
Того ж 747-го тоду, в марте ж Mart казаки Григореи Тара//, Василии // 

116 Овчаръ с рыбою двумя возы в полские города для продажи следовали, 
на которыл напавъ полскои объездъ, взяли у нил четыре лошеди да 
два воза рыбы, одежу и протъчее вещи, а ил самил в Лысянки повышали. 
Того ж году, поел!; Рождества Хъристова, Великил Мясншгь, об 
Всеедной недели, казаковъ куреня Куреневского на Комышеватои Ба.лцЬ 
посланные от порутчика Закревъского казаки -  одинъ прозываемы// 
Цыгань с товарыщи, четырнадца т лошедей разбойнически о 7няли, кои 
и поннЬ у ево порутчика Закревского.
Вь 748-м году вышеписанного Донского куреня казаков слЬдующил i3

‘повешалн
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Днестровского походу, зазвавши камандуючіи, прозванием Табань, в 
Умани с поляками в дворъ, якобы для удоволствия их  харчьми или 
зачемъ другнмъ, поо збиравши руже, по поре2 лошедеи, одежу и денги 
и протчее в городе Умани, а имянно: Мартына Гончера, Трофима 
Ярового, Афансья Окатого, Андрея Дона, Михаила Долгого, Максима 
Малоока, Корнея Кучерявого, Федора Шевца, Федора Похила, Гордея 
Носатого, Івана Тарана с протчими многими Войска Запорожского 
Низового казаками повешали.
Скріпа на арк. 104, 116: «Михайла // Ломакинъ, Антонъ // Северъгин»
Арк. 104, 116. Засвідчена копія.

№  285 1749 р., вересня 22. -  Лист кошового отамана Якима
Ігнатовича до полковника Аврама Миронова з проханням 
сприяти депутатам, відрядженим для участі в роботі 
Прикордонної комісії

Высокоблгородни# и высокопочтенны# ГСПДНЪ ПОЛКОВНИЛГЪ, 124 
милостивый гсдрь мой Аврамъ Петровичъ.

За силу присланной в Кошъ Войска Запорожского зъ учрежденной 
от  М алороссійского краю з Полщею пограничной коммісій 
прошедшаго 18 дня сего сентября промеморій, по им'Ьючойся по 
поляках запорожской претенсій опред’Ьленніє о г  Войска Запорожского 
депутати Никола# Багно, Васили# Зеленскый и Дмитро Романовски# 
з данними имъ о показании* претенсіяхь реестрами и из особливою 
в помянутую комміссію промемориею1 о т  мене с товариствомъ 
отп равлен и . К отори хъ  депутатові» услуж н'Ьйш е вашего 
вьісокоблгородія прошу въ особливомъ своемъ охраненій и в 
надлежащомъ наставленій им'Ьтъ не оставить, при чем и мене с 
товариствомъ в блгопризрителномъ своемъ респектЬ содержа г 
покорнейше2 прошу жъ. Я же с моймъ істиннмл/ь3 імени вашего 
високоблгородия почтеніємь навсегда пребываю.

Вашего высокоблгородия милостивого 
гсдря моего послушнЬйши# слуга 

а.к. Яким Ігнатовичь с товари с7вомъ
Из С-Ьчи.
1749 году, сентя б. 22 д.
Арк. 124. Відпуск.

!паре.
1Далі закреслено при сагь. 
г Далі закреслено про що.
і Далі закреслено ваш.
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№  286 1749 р., вересня 23. -  Лист кошового отамана Якима
Ігнатовича до сотника Крилівської сотні Миргородського 
полку з проханням сприяти запорозьким депутатам, 
направленим з Коша для участі в роботі 
Прикордонної комісії

125 Благородний і достоинопочтедни# гшдинь сотникь криловскиД
мні благонадежни# приятель

Чрез сие ваше/то благородия, моє/ю благонадежно/то приятеля1 услужно 
прошу. 2 Подателей сего2, отВойска Запорожского посланилг в пограничную 
с поляками депутатов Николая Багна с товарищи, в случаючияея тамо 
имъ нуждахъ по вашей іздавна к Воіску Запорожскому приязни не 
оставлять і содержать ихъ в приязни, за что Зі я с товариством3 вамь, 
благонадежному могму приятелеві4, в требуемидг случаяхъ служить і 
возблагодарить не премину. І при томъ есть вашего благородия, 
благонадежного моего приятеля доброжелателний слуга.

А.к. Я.І. с то.
Сентяфа 23 д. 1749 году.
Арк. 125. Відпуск.

№  287 1749 р., вересня 24. -  Реєстр страчених поляками запорозьких
козаків і захопленого у них майна в 1733-1749 рр.

106 Реестрь коликое число подданихъ ея імператорскаго величества 
самодєржици всероссійской Войска Запорожъского Низового козаковъ 
ляхи повішали и имущество ихъ забрали. А кого именно, и якихъ 
куреней оние козаки били, и в какомъ году повішали, и что забратое 
у нихъ имущество состойть по само# истиной и справедливой оценки 
денегъ, о томъ слідуеть ниже сего.

1749 году, ^сентябра в 24 день1 сочиненъ.

Число убытихъ и
Кроме коза
ковъ, забра-

1733 года пов'Ьшенни* козаковъ, тимъ вещамъ
такожъ забратихъ самая сущая

лошадей, риби, ружла2 и цена поло
протчяго имущества жена

Рублі Ксгойки

Козакъ куреня Титаровского Антонъ Повішень козакъ -  1
Тарань еднимъ возомъ з рибою для Лошадей -  2 20
продажи, когда поєхаль в городь Браслявя3, Риби возь -  1 30

1Далі закреслено восписад мой поклонъ, желаю многолетнего і здравственого 
пребивания. При чемъ вашего благородия, благонадежного приятеля.

2 Написано над рядком замість закресленого сихъ.
3 Написано над рядком замість закресленого я іс товари с7вомъ.
'Далі над рядком закреслено я іс товариством.
1У  док. №  270 іюля в 25 день.
2 У док. №  270 ружя.
3У  док. №  270 Браславъ.
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1734 года - 1736 года
Число убытихъ и 

повішеннилг козаковъ, 
такожъ забратнхъ 

лошадей, риби, ружьа2 и 
протчего имущества

Кромі коза
ковъ, забра- 

тимъ вещамъ 
самая сущая 
цена поло

жена
Рублі Кспйіки

то обретающиеся тамо ляхи, отобравши 
в него лошадєй пару, воэъ з рибою, одежу 
и пропое имущество, самого его повісили. 
А за какие его винности, о томъ в Кошъ 
Войска Запорожскаго Низового писменного 
виду не било.

Войсковой Ц
Того ж  куреня Тигаровского козакъ 

Василь Бобохъ з товарищемъ, а якъ оного 
звали припомнить не можно, двома вози з 
рибою, когда поехалъ в Браславя3, то 
обретающие с тамо ляхи, отобравши в него 
лошадей дв і пари, два вози з рибою, 
одежу и протчое имущество, самихъ ихъ 
повісили. А за какие ихъ винности, о 
томъ в Кошъ Во/Лжа Запорожскаго 
Низового писменного виду не било.

1735 года
Козаки куреня Кореновского-Тимко 

Птуха ездилъ в село Бужинъ для доправ- 
ки на должникахъ долговъ, то будучій 
тамо полковникъ Савка Чаленко, отобрав
ши в него лошадей пару, ружа и протчое 
имущества, самого его повісшгь. А за 
какую винно С7Ь, о томъ в Кошъ Войска 
Запорожскаго Низового писменного виду 
не било.

писарь П
1736 года

Того ж  куреня вишписанного Тимка 
Птухи брать его, Демко Птуха ж, еднимъ 
возомъ з рибою ездилъ для продажи в 
показанное село Бужинъ и тамо комел- 
дующие ляхи отобрали в него лошадей 
пару, возъ з рибою, денегъ наличнихъ 
сорокъ с ім ь  рублей, одежу и протчое 
имущество, его ж самого нагого о гаус- 
тили.

Того ж  Куреновского6 куреня козакъ 
Лаврінь Бойко ездилъ в Смілую для 
доправки на должнику долгу, которого

О д еж и  и н р о т ч его  
имущества забрано на

Повішено козакоя -  2 
Лошадей -  4
Риби возовъ -  2
О д е ж и  і п р о т ч е го  
имущества забрано на

Повішень козалг 
Лошадей

4 У  док. №  270 оценка.
3 У  док. №  270 одежду і протчее імущєство.
6 У  док. №  270 Курєнівского.

40
60

15

-  1
_  "> 40

Р у ж а 2 и п р о т ч е г о  
имущества забрано на 15

Лошадей -  2 20
Риби возъ -  1 15
Денегъ наличншг 47
5О деж и  и протчего  
имущества-5 забрано на 10

Повішень козакъ -  1 
Лошадей -  2 25
Возъ еденъ -  1 2
Денегъ наличншг 34
О д еж и  и п р о т ч его

90

106
зв.

107
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Число убьггихъ и
Кромі кола- 
коегь. чабра-

1737 года повішеним* козаковъ, тимъ !вещамъ
такожъ забратихъ самая сущая

лошадей, риби, ружьа2 и цена поло
протчего имущества жена

Рублі КСПРЙИ!

обретающиесъ тамо ляхи, отобравши в имущества забрано на 12
него лошадей пару з возомъ, денегъ
наличнихъ тридця т чотири рублі, одежу
и протчое имущество, бел всякой вшпюсти
повісили.

1737 года
Того ж Куреновско/г/* куреня козаАГ 

Дмитро Б іл ій , при сл ідован и ій  в 
Очаковский походъ, заехал

107 ппсар Ц Повішень коза аг -  1
зв. в село Камянку для покупки ха/*іей і та- Лошадей -  2 40

мо будучие ляхи, отобравши в него лоша- Р у ж а  и п р о т ч е г о
дей пару, ружа7, одежу и протчое имущесг- имущества забрано на 25
во, его самого повісили. А за что -  в
Кошъ Войска Запоролгскаго не писаино. Повішень козакол -  2

Того ж Корепівского куреня козаки Лошадей -  4 88
Савка Шаповаль, Ма^имъ Величко, при Р у ж а  и п р о т ч е г о
слідовапій в походъ Очаковскій, о 7лучилис имущества забрали на 52 
от Войска за дошедшими с табуна 
лошадми, на койхъ наехавь лядская партия 
и отобравши в ни* лошадей чотири, ружа* 
и протчое ихъ имущество, самихъ ихъ 
повісили. А за какую вшшосг -  до Коша 
Войска Запорожскаго ІІизового не писали.

Козакъ куреня Тигаровского Тимош 
Чо/иобиг з двома служигелми, трома вози
з рибою, когда поехалъ для продажи в
городь Че/хаси, то тамо обрітающпесь Повішень козакъ -  1

108 ляхи, отобравши // отобравши в пего лоша- Лошадей -  6 66
дей шесть, вози и рибу, одежу и протчое Риби возовъ -  3 45
имущество, самого его повісили, а О д е ж и  і п р о г ч е г о
служителей о шу стили. А за какую его имущества забрано на 33
винно ст -  в Кошъ Войска Запорожско/т?
Низового не писали. Повішень коза аг -  1

Того ж  куреня Тигаровского козакъ Лошадей -  6 60
Павло Циганъ трема вози з рибою для Риби возовъ -  3 50
продажи оной когда поехалъ в городъ О д е ж и  і п р о т ч е г о
Л и сян к у, то б у д у ч іе тамо ляхи , имущества забрано на 25
отобравши в него лош аді, рибу з возами, 
одежу и протчое имущество, самого его 
повісили. А за какую вищюсть -  в

7 У  док. №  270 далі написано і имуществу.
8 У  док. №  270 руже,
9 У  док. №  270 трема.
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Число убьггнхъ и
Кроме коза
ковъ, забра-

1738 года п о в Єш є н н и х  козаковъ, тимъ вяцамъ
такожъ забратихъ 

лошадей, риби, ружьа2 и
сам ал сущая
цена поло

протчего имущества жена
РублЄ Келейки

Кошъ Войска Запоролкскаго писаппо пе 
било.

1738 года 
Того ж Титаровского куреня козакъ 

Федор Чорний10, слідую чи с походу 
Днестровского, заехал в село Матяшевку 
для покупки харчей и, виехавши уже из 
села, не в о7далеку, наиавь на него, ляхи 
скололи, а лошадей пару и что

П егръ Чернявский // Сколоть козакъ -  1
при немъ било ружа8, одежу і протчое Лошадей -  2
имущество забрали. А за какую его Ружа2, одежи і про 7чего 
винность -  в Кошъ Войска Запорожского імущес7ва забрано на 
писано не било. Повышено козакол -  3

Того ж Титаровского куреня козаковь Лошадей -  6
Дми7ра Шамрая, Тимка Чорного, Федора Ружа2, одежи і протчего 
Потоцкого, с походу Днестровского імущества забрано на 
слЄдуючит, на рЄтіки Синюхи догнали 
ляхи и, поо7бЄравши в нихъ лошадей 
шесть, ружа8, одежу и протчое имущество, 
самилг повышали. А за какую виїшость -
в Кошъ Войска Запорожского не писанно. П овЄшєдо козаком -  102

Разнихъ куреней козаковь числомъ Лошадей -  202 3450
сто два человёкъ, следуючит с походу Р у ж а 2, о д е ж и  и 
ДнЬстролского, комендующій въ Умани п р отч его  ім ущ ества  
Антонь Табань запросилъ в свой домъ на забрано на 3100
кушане и, поо7бЄравши в нит лошадей 
по двЄ и все, что при нихъ било імущество, 
сам пт пт в Умани повЄшаль.

войсковой писаръ И 
А и м а н н о  в и ш е п о к а з а н н и м ъ  109

п о в Є ш є п н и м ь  с т у  д в о м ъ  к о з а к а м ъ  ім е н а
і п р о з в а н и я :

Семенъ Заець, Павло Гонча/?, Семеїгь 
Рябокобила, Романъ Кукса, Степаиъ 
Гончаръ, Семену В о л и к ъ , Грицко 
Ґриґораша, Федор Циба, Игнать ПЄвєнь,
С ергей Куксенко, Грицко Топило,
Каленикъ Старой, Семенъ Тригубе/тко,
Иванъ Шаповаленко, Дмитро БЬлій,
Падло Булава, Семенъ Гончаренко,
Грицко Голу#, Леско Яценко, Василь

10 У  док. №  270 Чорній.

50
108
зв.

15

150
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1738 года

Число убытихъ и 
повышении* козаковъ, 

такожъ забратихъ 
лошадей, риби, ружла2 и 

протчего имущества

КромЪ коза
ковъ, забра- 

тимъ вещамъ 
самая сущая 
цена поло

жена
Рубяк Кспяйки

Булавка, Марко Г о л о ж о , Стєпань  
Кравець, Гарасимь Ракобила, Давидь 
Макуха, Сємєнь П огоріло#, Остаїгь 
Б ілой, Наумь Коиикь, Иваш> Тарань, 
Пє7ро Литвинь, Фєдо/7 Скирта, Й ско11 
Ч убь, Стєпань Костирка, Михайло 
Танцюра, Дмитро Мурашка, Гарасим 
Бовть, МусЬй КоряА, Ангонь Криловскій, 
Корній Усь, Василь Ни^жчєнко, Ивань 
Головко, Стєпань Чорни#10, М усій  
В олош инь, Яковь Кобзар, Давидь 
Покотило,

109 Василь Суптєлни#, Данило Неклепаний,
зв. Ивань Чубь, Ма^имь Плоскоголови#3,

Василь Ляшокь, Тимко Усь, Василь 
Коломиець, Фєдо/7 Нагаець, Сємень 
Тулубєцкій, С ергій Скирта, Грицко 
Стромєць, Тарась Полєжай, Дємко 
Полежаенко, Кононь Допь, Макарь 
Швець, М усій Горбь, А ле^й  СлЬсар, 
Гарасимь Гребань, Стєпань Плотуха, 
Лаврі/г Безбородій, Лєско Прочухапь, 
Лукянь Ломака, Микола Солоній, Савка 
Великій, Кузма Б ілій , Трохим Ґурж ій , 
А н тон ь Н абокь, А н д р ій  Ч орній, 
Михайло Тарань, Кондрать КондеД  
Федор Чорни#0, Омєлко Леляха, Фєдо/? 
Кравець, Федор Рева, Антоігь Криворотій, 
Дмитро Коть, Василь Ковбаса, СамоАло 
и Омєлко Бойки, Дипіїсь Хмара, Авраамь 
Нєдєлка, Петро Чорній, Федор Могила, 
Ма^имь Солодуха, Федор Думь, Ивань 
Чорній, Мартинь Горчарь, Трофимь 
Яровой, Паиась Окатій, А н др і#  Донь, 
Михайло Довгій, Ма^имь Малоокій,

110 Корній Кучер, // Феско Швець, Хвєдор  
Похили#, Гордій Нось, Ивань Тарань. 
А за какую ихь винно сг  -  в Коїігь 
В о й ск а  З а п о р о ж с к о г о  Н и зов ого  
писменного виду пє било.

Пегръ 11

11У  док. №  270 Исько.
12 Текст пошкоджено.
13 У  док. №  270 Плоскоголовій.
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1738 года
Число убытихъ и 

п о в Єш є н н и х  козаковъ, 
такожъ забратихъ 

лошадей, риби, руж/*а2 и 
протчего имущества

Кромі коза
ковъ, забра- 

тимъ вещамъ 
самая сущая 
цена поло

жена
РублЄ Келейки

К озаки куреня В едм едовского  
Семенъ Полежав, Микита Бобошко, 
Павло Бандура, Павло Литвинко, Василь 
Чуприна, Иванъ С ол ов ел о , Данило 
Канавенко, Грицко Зайка, Авраал/ 
Салогу#, Давидъ Шипченко, Иванъ 
Ивашина, Василь Омєлницкій, Василь 
Драбина, Панко Перогъ, Иванъ Гайдай, 
Грицко Григоръ, Ивая Вергцоха, Кирило 
Ротатой, когда следовали с походу 
Днестровского и в мЄстєчку Стеблевё 
харчъ покупали, то обрЄтающиєс тамо 
ЛЯХИ, ВЗЯВШИ ИХЪ О 7ВЄЗли в Немеровъ, 
где тамошннмъ губернаторомъ п о в Є ш є н и , 
а имущество ихъ -  лошадей тридцять 
шесть, ружа2, одежу и про люе, забрано. 
А за какую ихъ винност -  в Копгь Войска 
Запорожского не писанно.

Чернявский Ц
Козаки куреня КущЄвского Андрей 

Ноздра, Марко Соколикъ, Марко Мали//14, 
Петро Браславець слЄдуючи с походу 
Днестровского, заездили в П о л щ Є к  родъ- 
ствєнникалг своймъ. То ошы Ноздру -  в 
НємєродЄ, Сокольника и Малого -  в 
С мЄлой , Браславця -  в ЧигринЄ губерна
тори повЄшали, а имущество ихъ -  лоша
дей в о с Є м ь ,  к о и м ъ  цена по 15_двадцять 
пять13 рублей, ружа2, одежу и пролюе 
имущество16 побрали. А за какую ихъ вин
но с г -  Войску Запорожскому не известно.

Козаки куреня Уманского Иванъ 
Чорни#0, Леско Цмакало, Иванъ Бойко, 
сл ідую ч и  с походу Днестровского, 
заездили к родъетвенникамъ своймъ в 
село Капу стинъ и тамо ихъ ляхи  
побрали, и в СмЄлой губернатор  
повёшалъ, а имущество -  лошадей // 
шесть, коймь цена по двадцять пя т 
рублей, ружа8, одежу і протчое забралъ. 
А за какую вину -  в Копгь Войска

14 У док. №  270 Малій.
15 У  док. №  270 написано цифрами.
[6У  док. №  270 це слово відсутнє.

П овЄшєно козакол -  18 
Лошадей -  36 900
Ружа2, одежи і протчего 
імущєства забрано на 300

ПовЄшєно козаком -  4 
Лошадей -  8 200
Ружа2, одежи і протчего 
імущєства забрано на 110

110
зв.

ПовЄшєно козаком -  З 
Лошадей -  6 150
Р у ж а 2, о д е ж и  и 
п р отч его  ім ущ єства  
забрано на 60

111
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1738-1739 года
Число убьггихъ и 

повішений* козаковъ, 
такожъ забратихъ 

лошадей, риби, ружьа2 и 
протчего имущества

Кромі коза
ковъ, забра- 

тимъ вядамъ 
самая сущая 
цена поло

жена

Рублі Кгпгйки

Запорожъского писмєнного виду иг 
било.

1739 года.
Козаки куреня Левушковского Иванъ 

Шкура, Якокь Білій, Васипъ Гркшшй, Ивань 
Бздунъ, Гаврило Тарань, Иванъ Великій, 
Данило За//ч«жо на семи возахъ з рибою 
ходили в город Смілую. І тамо будучій 
губернатор, ошбраяпи в нихъ вози з рибою, 
лошаді, одежу и протчое имущество, сами* 
ихъ повішаль. А за какую вишюсг -  в 
Коигь Запорожскаго писашю не било. 

войсковпй //
111 Козаки куреня Бруховецкого Семенъ
зв. Самарецъ, Ма^имъ Пісменний, Иванъ

Нагаенко, Васил Плиска, Ивапъ Соломка 
ездили к родъствемшкамъ своймъ в городь 
Чигринъ. И тамошній губернаторъ, отоб
равши в нилг лошадей десять, одежу и 
протчое имущество, сами* ихъ повішаль. 
А за какую винно сг  -  в Коигь Войска 
Запорожскаго писапо не било.

Козаки куреня Пашковско/у? Остапъ 
Щг/тбина, Данило Кривій, Гаврило 
Кобенякъ, Яковъ Бобошко, слідуючи с 
походу Х о т і і і с к о / ї ?, заехали в Білую  
Церкоігь для покупки харчеД то тамоя/пій 
губернатор, взявь ихъ под карауль, де/дкалг 
целой годъ, а потомъ, отобравъ у иихъ 
денегь восімьсоть рублей, лошадей чегири
з возами и со всею упряжу, рушниць 
три, а ихъ сами* о лтустиль. А за какую

112 ихъ виносг // то имущество побрал и ихъ 
под караулол/ чреть цЬлой годъ держалъ- 
в К ош і Войска Запорожского Низового 
не известно.

Того ж куреня Пашковско/г? Федор 
Гуика, Аітьдрей Бичокъ ездили в городъ 
Умань к родетвепникамъ своймъ. І тамо 
губернаторомъ отобрано у пихъ лошадей 
чотири, одежу, ружа2 и протчое имущество, 
а сам ихъ ихъ повішано. А за какую 
вшшосгь -  в К ош і Войска Запорожскаго 
не писанно.

Повішано коза ко її -  7 
Лошадей -  14 148
Риби возовъ -  7 105
О д е ж и  і п р о т ч е го  
імущества забрано на 77

Повішено козаком -  5 
Лошадей -  10 190
О д еж и  и п р о т ч его  
імуще С 7ва забрано на 120

Лошадей
Денегъ на ли глшт 
Возод з упряжу 
Рушниць три

-  4 40
800

-  2 4
-  3 9

Повішано козакол -  2 
Лошадей -  4 100
О д е ж и , р у ж а 2 и 
п р отч его  ім ущ ества  
забрано на 80

Повішено козакол
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Число убытихъ и
Кромі коза
ковъ, забра-

1739-1741 года повішєннилг козаковъ, тимъ вещамъ
такожъ забратихъ самая сущая

лошадей, риби, ружда2 и цена поло-
протчего имущества жена

Рублі Кспейки

Того ж Пашковского куреня Тимошъ Одежи і протчихъ вещей 
Галайченко, Василь С л ін ь , когда забрано на 20
слЬдовали з Бендер з неволі, то в городі 
Бугуслави ляхи повышали, а имущество 
юг, одежу и протчие вещи, забрали. А за 
какую их винно ст -  в Коогь Войска 
Запорожскаго никакого писменного виду 
не било.

писарь І І
1740 года Повішено козакол -  3 112

Козаки куреня Вєличковского Матвій Лошадей -  6 зв.
Ляхъ, Ивань Суймь, Фєдорь Цибъ трома Риби возовъ -  3 45
юзи з рибою ходили в городъ Умань. И О д еж и  и п р о т ч его  
тамо губернатора отобравши у нихъ імущества забрано на 33
лошадей шесть, вози з рибою, одежу і 60
протчое ихъ имущество, а ихъ самихъ 
повішаль. А за какую вишюсть -  в Коші
Войска Запорожского не шісаль. Повішено козакол -  2

Козаки куреня Корсунекого Романь Лошадей -  4 88
Саґачка, Василь Солодкій ездили к Ружа2, одежи и протчего 
родствеяникамъ своймъ в село Бужлнъ и имущества забрано на 40
тамо ляхи, взявши ихъ, о 7везли в Чигринь, 
где комендующие ляхи, отобравши у нихъ 
лошадей чотири, одеж у и протчое 
имущество, самихъ ихъ повешали. А за 
какую впнносг -  в Кошъ Войска 
Запорожского не ппсанно. //

1741 года Повішено козакол -  3 113
Козаки куреня Вишєстеблієвского Лошадей -  6 66

Онопрі/ґ Тарань, Яковъ Полозенко, Пваїгь Риби возовъ -  3 45
Чорній трома вози з рибою ходили для О д еж и  і п р о т ч е г о
продажи в городъ Умань. И тамо імущества забрано на 30
губернатор, ото фа/ыш у пихъ лошадей
шесть, вози з рибою і протчое ихъ
имущество, самихъ ихъ повішаль. А за
какую виннос г  -  в Кошъ Войска
Запорожскаго не писалъ. Повішень коза* -  1

Козакъ куреня Переясловского Лошадей -  1 22
Микита Чорний10 возомъ одним з Риби воть -  1 16
рибою для продажи ходилъ в городъ О д е ж и  і п р о т ч е г о  
С м іл у ю . И там о к о м єн д у ю щ ій , імущества забрано на 15
отобравши в него пару лошадей, возъ
з рибою, одеж у и протчое имущество, 
самого его повісиль. А за какую
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1741, 1743 года

Число убытихъ и 
повішєнншг козаковъ, 

такожъ забратихъ 
лошадей, риби, руж/л2 и 

протчего имущества

Кром'Ь коза
ковъ, забра- 

тимъ вацамъ 
самая сущая 
цена поло

жена
Рублі Ксгейки

винность -  в Кошъ Войска Запорож
ского нє писано.

П егръ И
113 1743 года
зв. Козакъ куреня НижестеблЬевского 

Андрій Ляда єднимь возомъ з рибою 
ходилъ для продажи в городъ Лисянку. 
И тамо губернаторі», отобравши у него 
лошадей пару, воть з рибою, одежу и 
протчое имущество, самого его повісиль. 
А за какую его винность -  в Кошъ Войска 
Запорожского не писанно.

Козакъ куреня Полтавского Панасъ 
Жупенасъ возомъ з рибою для продажи 
в містечко Чигринъ ездиль и тамо 
комєньдующій, отобравши в него лошадей 
пару, возъ з рибою, одежу и протчое 
имущество, самого его повісиль. А за 
какую его винно с г  -  в Кошъ Войска 
Запорожского не писанно.

Козаки куреня Пашковского МихаЛло 
Де^йнека, Михайло Ведмедикъ, Панко

114 Лигвинь, // Кузма Кузьомка, Михайло 
Тарань езъдили в полские города для 
покупки борошна. И тамо ляхи, отобравши 
лошадей десять, возовъ пять з упряжами 
и протчое ихъ имущество, а самихъ ихъ 
повішали. А за какую винно с г  -  в Кош і 
Войска Запороокского не извістно.

Козаки куреня Криловского Маргинь 
Загубій, Ивань ЗапічниД Лаврінь Ко/жъ, 
Павло Бойко, Василь Брагарникъ, Леско 
Шаповаль, Ониско Швець, Оле^а Квакъ, 
Феско Ковал на девяти возалг з рибою 
ходили для продажи в городъ Черкаси. 
И тамошни# губернатор, отобравши у нихъ 
лошадей восімьнадцяг, вози з рибою, 
одежу и протчое имущество, самихъ ихъ 
повішаль. А за какую виносг -  Войску 
Запорожскому не извістно.

Повішень козалг -  1
Лошадей -  2 22
Риби возъ -  1 16

Повішень козакъ -  1
Лошадей -  2 о о
Риби возъ -  1 16
О д еж и  и п р о т ч его
имущества забрано на 15

Повішено козакол -  5 
Лошадей -  10 250
Возовъ з упряжами -  5 10
Ружа, одежи и про7чего 
имущества забрано на 150

Повішено козакол -  9 
Лошадей -  18 198
Риби возовъ -  9 140
О д еж и  и п р о г ч е г о  
имущества забрано на 120

//
114 Козакъ куреня Поповичовско/т? Леско 
зв. Дикій ездиль в містечко Калпиболоть к

Повішень коза л: -  1
Лошадей -  2 60
Ружа, одежи и про7чего

17 У  док. N 9 270 забрати л/ лошадям, рибі, ружю і протчєму імуществу.
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1743, 1745-1746 года
Число убьггихъ и 

повішєнни* козаковъ, 
такожъ забратихъ 

лошадей, риби, ружла2 и 
протчего имущества

Кромі коза
ковъ, забра- 

тимъ вещамъ 
самая сущая 
цена поло

жена
Рублі Келейки

родственникамъ своймъ. И тамо буду чиє 
ляхи, отобравши у него лошадей пару, 
коймъ цена по тридцать рублей, одежу и 
пропое имущество, самого его повісили. 
А за какую его винно сг -  в Кошъ Войска 
Запорожскаго Низового племенного виду 
не било.

1745 года
Козакъ куреня Тимошівского Данило 

Б ілій  ездилъ в містечко Малую Смілу 
к родъетвеннпкамъ своймъ. І тамо 
комєндующій губернатор, отобрашга у него 
лошадей пару, ружа8 и протчое имущество, 
самого его повісиль. А за какую винно сг- 
в Кошъ Войска Запорожского племенного 
извістия не било. //

Козакъ куреня Корсунско/т? Иванъ 
Лисянскій едішмь возомъ з рибою ездшгь 
для продажи в город Лисянку. И тамо 
комендующие19, отобравши в него лошадей 
пару, возъ з рибою, одежу і протчое 
имущество, самого его повісили. А за 
какую винносг -  в Кошъ Войска 
Запорожскаго не известно.

Козакъ куреня Батуринского Описко 
Гуймъ возомъ з рибою ездшгь для продажи 
в город Смілу. И тамо комендующие 
ляхи, отобраяпи в него лошадей пару, 
возъ з рибою, одеж у, протчое его 
имущество, самого его повісили. А за 
какую винно ст -  в Кошъ Войска 
Запорож ъекаго не извісгно.

войсковой Ц
1746 года

Козаки куреня Бруховецко/т? Грицко 
Тарань, Гридао Довбишенко ездили в 
городъ Смілую ради покупки борошна. 
И тамо комендующие ляхи, отобравши 
у ни* лошаде# чотири, денегь наличнихъ 
тридцять рублей, руж а8, одеж у и 
протчое ихъ имущество, сами* ихъ 
повішали. А за какую вилность -  в

18 У  док. №  270 и справедливая оценка.
19 У  док. №  270 комєндущія.

имущества забрано на 25

Повішень коза аг -  1
Лошадей -  2
Ружа, одежи і протчего 
имущества забрано на

Повішень козакъ -  1
Лошадей -  2
Риби возовъ -  2
О д еж и  и п р о т ч его  
имущества забрано на

Повішень козакъ -  1
Лошадей -  2
Риби возъ -  1
О д е ж и  і п р о т ч е г о  
имущества забрано на

50

35

30
17

40

32
30

15

115

Повішено козакод -  2 
Лошадей -  4
Денегь наличии*, ружа, 
о д е ж и  и п р о т ч е го  
имущества забрано на

100
30

50

115
зв.
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1746 года
Число убытихъ и 

п о в Єш є н н и т  козаковъ, 
такожъ забратихъ 

лошадей, риби, ружьа2 и 
протчего имущества

Кромі коза
ковъ, забра- 

тимъ вшдамъ 
самая сущая 
цжа поло

жена
Рублі Копейки

К ош ъ  В ой ск а  З а п о р о ж с к о г о  не 
писано.

Козакъ куреня Полтавского Ивань 
Бурщ ог возомъ еднимъ з рибою для 
продажи в Лисянку когда поехалъ, то 
поляки, отобравши в него коней пару, 
воэъ з рибою, денег наличнихъ пятьнадшпъ 
рублей, одежу и протчое имущество, 
самого его повЄсили . А за каковие его 
вини, о том ъ  до  К ош а В ой ска  
Запорожского Низового писмелного виду 
не било. //

147 Козаки куреня Жереловского Климь 
Лукашенко, Каленикъ Бобохъ, набравши 
на два вози рибп, ездили в полские городи 
для продажи. И в городе ЗвииогородцЄ, 
взявъ ихъ ляхи, нєвЄ дом о  за їїго повЄшали, 
а их к о н Є  и вози з рибою, и все имущество 
забрали. А за каковие ихъ вини -  Войска 
Запорожъского писменно не. уведомили.

Куреня Калниболотского козаки 
Але^Ьй Лях, Грицко Бобохъ пабралы на 
четирн вози риби, ездили в полские городи 
для продажи. И в городе КорсупЄ ляхи, 
отобравши в нихъ коиЄ, юзи з рибою, 
одежу и протчое имущество, самихъ ихъ 
повЄшали. А за каковие ихъ проступки -  
Войска Запорожскаго Низового писменнимъ 
сношениемъ не увідомленно.

Козаки куреня Корсупского Мартинь 
Ґ е/гЄл,

писарь //
147 Стенань Жоломка, набравіпи па два вози 
зв. осятровь, ездили в полские городи для 

продажи. И в городе СмЄлой тамошній 
губернаторь приказаль ихъ повкиать, а 
ихъ лошадЄ восемь, юзи з осятра ми и 
все ихъ имущество забралъ. А за какови 
ихъ вшга -  Войско Запорожское Низовое 
н и зв Є с п ю .

Козаки куреня Конеловского Грицко 
ПЄсмєнній, Гарасимъ БЄлиіУ ездили к 
родьственникамъ сюймъ в городъ Корсунь 
И тамо ляхи, взявши ихъ, повЄшали. А

Повішень козакъ -  1
Лошадей -  2 24
Денегъ наличии* 15
Риби возъ -  1 20
О д е ж и  і п р о т ч е го
имущества забрано на 14

ПовЄшєно козакод -  2
Лошадей -  4 48
Риби возовъ _ 2 40
О д е ж и  і п р о т ч е го
имущества забрапо на 35

ПовЄшєно козакоя _ 2
Лошадей -  8 96
Риби возовъ -  4 80
О д е ж и  і п р о т ч е го
имущества забрано на 45

ПовЄшєно козаком -  2 
Лошадей -  X 96
Возовъ з осяграми -  2 80
О д е ж и  и п р о т ч его  
имущества забрано на 43

ПовЄшєно козакол -  2 
Лошадей -  4 100
Денег наличных 30
Ружа2, одежи и протчего 
имущества забрано на 60

30
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1746-1747 года
Число убытихъ и 

повышении* козаковъ, 
такожъ забратихъ 

лошадей, риби, ружла2 и 
протчего имущества

Кромі коза
ковъ, забра- 

тпмъ вацамъ 
самая сущая 
цена поло

жена
Рублі Копейки

за что -  Войску Запоролкскол/у Низовому 
н е и зв е с т н о . Одежу ж и делги, к он і20 
побрали21.

В границі россійскоД при урочищі 
Косговато# порутчика Михалка Закревского 
подъкомандиие его козаки, иапавъ на 
зимовники козаковъ Войска Запорожскаго, 
а именно: // Карпа Величковского, Данила 
Смайла -  куриного донского, Ивана 
Мандренка -  величковского, Миколи -  
переясловского взяли насилно лошадей 
десяг. И хочай  т і  козаки и требовали в 
показанного порутчика Закревского, что# 
т і  забратие насилие лош аді имъ били 
возвращени, точию оно й  порутчикъ 
нікакой сатисьфакцій не учиїгаль и 
лошадей не возвратилъ.

Козаки куреня Титаровского -  
Тимошъ Швець, Зінедь В есілни# двома 
вози з рибою ехали в полскиє городи. 
И на пути, напавъ на нихъ лядска партия, 
взяли лошадей чотири, вози з рибою и 
протчое имущество, а ихъ самихъ  
о 7н у сти л и . А за что -  В ойску  
Запорожскому не известно.

Козаки куреня Минского Семенъ 
Гончаръ, Грицко Тарань, Ма^имъ Рудь, 
набравши

П егръ  //
на три вози риби, ходили в городъ Бугусла/н 
на ярмарокъ. И тамо коменъдующимы 
без всякой винности повіш ани, а 
имущество ихъ -  вози з рибою, лошадей 
шесть и протчое22 забрали. А за какую

148

Лошадей -  10 250

Лошадей -  4
Риби возовъ -  2
О д е ж и  и п р о т ч его  
имущества забрапо на

48
32

Повішено козакод -  3 
Лошадей -  6
Риби возовъ -  3
Ружа2, одежи и протчего 
имущества забрано на

72
50

38

148
зв.

винпость -  Войску Запорожскому не 
известно.

1747 года 
В козака куреня Роговского Самойла 

Ду фови, сидячого зимовникомъ в річки 
И нгулці, присланние о г порутчика,
Михалка Закрелского, крайчего коруннол)

20Написано над рядком.
21У док. №  270 далі написано а за что Войску Запорожскому Низовому не известно.
22 У док. №  270 далі написано імущество.
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Число убьггихъ и
Кромі коза
ковъ, забра-

1747 года ПОВІШЄННИА' козаковъ, тимъ вшдамъ
такожъ забратихъ самая сущая

лошадей, риби, ружьа2 и цена поло
протчего имущества жена

Рублі Копейки

Потоцкого, єдєнь -  прозиваєми# Цигань 
да два ихъ лядскиє козаки, воровско 
приехавши в ъ его зімошикь, взяли коне# 
добрихъ чотири, койл/ цєна по тридцять 
пять рублей, кобилъ дв і -  цєна по пят- 
надцять рублей. І хотя онъ, Дуброва, за 
ними вора ми и гнался тясмою до границі
полской, точию копь под нимъ росперся Лошадей -  6 170
и за т ім ь  не могль их догнать //

149 На козаковь куреня Сєргієвского Взяти* в плін
Павла Мамая, Федора Ґа/здового, СамоЛла козакод -  4 200
Люлку, Гарасима Чорного напавь у Ґа/зду Лошадей -  8 32
лядекая партия, взяли ихъ самихъ, коні Кулбакъ -  8
с ку абаками и все ихъ имущество забрали. Ружа2 одежи и про7чего 
А г д і  ихъ подівали, повішали ль или імущєства забрано на 85
н іт , и за что оігамь козака з/ таковое 
нєприятєлсткоє нападение и сами* ихъ в 
п л і/г  в зяти е учип и ли  -  В ойску  
Запорожскому Низовому не извістно.

Козаки куреня Донского Грицко Повішено козаковь -  2
Тарань, Василь Овчаръ з рибою двома Лошадей -  4 48
вози ходили в полские городи для Риби возовъ -  2 40
продажи. На пути напавь на нихъ лядская Ружа2, одежи и протчего 
обйздка, взяли лошадей четверо, два вози імущєства забрано на 34
риби, одежу и протчие вещи, а ихъ самихъ 
в Лисянці повішали. А якая онихъ 
козакоя вина -  Войску Запорожскому 
племенного виду не било.

Чернявский И
149 Козаки куреня Минского Федор Повішено козакол -  2
зв. Пєрєхристь, Кондрать Кравець з рибою Лошадей -  4 48

двома вози ходили в полекиє городи. И Риби возовъ -  2 40
тамо в міетєчкє Кузмині комєндующиля/ О д є ж и  и п р о т ч єго  
повішени, а имущество ихъ вози з рибою, імущєства забрано на 37
лошадей чотири и протчоє имущество 
забрато. А за какую винно ст -  Войску 
Запорожскому не извістно.

Козаки курєия М иш астовского Б езв естн о  п р оп ал и*  
КалєниАГ Рудь, Ивань Шаповаль, Дмитро козаковь -  З
Б іл и #  трома вози з рибою ходили в Лошадей - 6  72
полские городи до Нємєрова. И тамо гдє Риби возол -  3 40
поділись - и полоті Войску Запорожскому О д є ж и  і п р о т ч є г о  
Низовому не извістно. імущєства забрано на 57

Козаки куреня Кисляковского Омелко
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1747-1749 года

Число убытихъ и 
повішєннилг козаковъ, 

такожъ забратихъ 
лошадей, риби, ружьа2 и 

протчего имущества

Кроме коза
ковъ, забра- 

тимъ вещамъ 
самая сущая 
цена поло

жена

Рублі Келейки

М алій, Иванъ Швець да курений  
ирклЄє.вскій Иванъ Тарань во время 
бигности ихъ для добичн звериной, напавгь 
на нихъ у рЄчкн Ташлику для пасгёи 
коней стоящихъ, уманские козаки // побили 
ихъ всмергь и забрали лошадей чегири, 
ружа2 и нротчое имущество и из собою 
увезли. А за какую винность - Войску 
Запорожскому не известно.

В р азн и хъ  к озак ов ъ  к уреня  
Кореновско/р, которие обретались для 
добичн звЄриной в Комшповато/ґ балці, 
посланіе о т порутчика Закргвского козаки, 
сденъ прозиваемий Цигань с товарищи, 
напавъ разбойнически, заняли коней 
числомъ чотирнадцять, кой и по ныгЬ в ъ 
его, порутчика Закревского, содержуюгся.

1748 года
Козаки куреня Пєрєясловского Пе7ро 

Сопко, Гарасимъ Тригубъ двома вози з 
рибою ходили в Полщу. И в городе 
Лпсяж п

ВОИСКОВИЙ //
тамош ній губернатор, забравш и у н ихъ  
лош адей  чотири, вози з рибою , д ен єгь  
три д ц ять  р у б л е #  н али чни хъ  и  протчое 
ихъ  имущ ество, сам и хъ  и х ъ  о7пустилъ.

Козакъ куреня Мишастовского Яцко 
Кужіань еднимъ возомъ з рибою ходилъ 
в Полщу. И тамо в городе Жаботинъ ко- 
мендующимн рыбу з возомъ, лошадей двое 
и протчое его имущество отобрано, а его 
самого повЄшєно. А за какую витаю гг-  
Войску Запорожскому не известно.

1749 года
Козаки куреня Багуривскош Ивань Тузь 

с товарищи, пять челонёки разнись куреней, 
стояли подля Ґарру на урочищі // Ташлику 
для паегби коней и получения звЄриной 
доби*гі. То набежали на нихъ уманские 
козаки и онихъ побрали, с койхъ пяти 
зарізали, а едпого, Юска Табанця, з собою

Убито всмергь 
козаков -  3
Лошадей -  4
Ружа4, одежи і протчего 
імущества забрано на

Лошадей

100

38

-  14 400

Лошадей -  4
Денегъ наличии* 
О д е ж и  i п р о т ч е г о  
имущества забрано на 
Пов'Ьшея коза* -  1
Лошадей -  2
Риби воть -  1
О д е ж и  1 п р о г ч е г о  
имущества забрано на

48
30

29

24
17

11

Зарізано козакол -  5
Ввезень козакъ -  1
Лошадей -  12
Ружа, одежи і протчего 
імущества забрано на

350
62

150

150
зв.

50

151

23 У док. №  270 лошадя м и имуществу.
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Число убьггихъ и
Кромі КОЗІЬ 
ковъ, забра-

1749 года повішенни* козаковъ, тимъ 1вацамъ
такожъ забратихъ самая сущая

лошадей, риби, ружьа2 и цена поло
протчего имущества жена

Рублі Копейки

увезли. А за какую ихъ винность -  в 
К ош і Войска Запорожскаго Низового 
неизвестно. А лошадей дванадцять, також  
сідел ь  со вс ім ь  приборомъ и протчое 
імущес7во ними забрато24.

Сентябра 8 дня козакъ куреня 
Вишестебліевского Савка Тарань да 
Кущовского Петро Горкуша обявили, что 
набравши о пи на два вози риби в Богу,
Виноградной косі, ходили для продажи 
оной в Полишу, в городъ Немеровъ и, по 
продажі тамо оно# риби, невідомо за 
что прош едш ого июня в 29 депь 
губернаторъ немеровскій забраль ихь под 
арестъ и держа ль в колодках 

тіспріі //
151 в т у /м і немалое время, а между тімь Наличнихъ денег
зв. брить ихъ смертно и мучилъ ихъ тирялско, Червопихъ 

на страстку тяг и огнемъ п ікь и пригод/ Лошадей 
спрашивалъ : «Не відают ли они где Шараваръ 
воровъ25». И забраль у пихъ дяіегь числом Шапокъ 
15_двадцять два15 рублі, червопихъ три, Свита 
лошадей три, коимъ цена ^тридцять Чоботи жолтие 
восім ь15 рублей, шараварь сипіого сукна Возъ 
двое - цена шесть рублей, шапокъ дв і - 
три15 рублі, свиту простого сукна - одшгь15 
рубль, чоботи жолтие - рубль, во.ть одинъ- 
два р у б л і. По о 7 б о р і ж е у ихъ 
вншеписаннихъ денегъ и всего имущества, 
посадилъ ихъ вже подь легкій веема 
карауль, о жудова они и бежали.

О вишеписапихъ жалобахъ к ъ его 
внсокопревосходителству гепдну, гепдну

24 У  док. №  270 підсумовуючий запис 3 того по вишеписанному реестру повітано 
і побито і в плінь захвачено ляхами козаковъ дв іст і двадцять одинь -  221

Забрато
Лошадей четириста девятьдесять чотири -  494
Риби возовъ і порожніхь возовъ шістьдесять сімь -  67
І оному всему кромі повішеннихь, побити* і в плінь захваченни* козаковъ, по 

самой истинно# и справедливой оцінки состой г сумми, полагая в то число и 
наличніе денги, шістнадця т тисячъ ста сорокъ сімь рублей и сімьдесять копіекь- 
16447 рубп[ей] и 70 копі[ек].

25 У  док. №  270 далі закреслено и разбойниковъ.
26Пропущено канцеляристом, відновлено на підставі док. №  270.

22
-  3 6
-  3 38
-  2 6
-  2 3
-  1 1
-  1 1
-  1 о4*

26
[60]2й
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1749 года
Число убьггихъ и 

повышении,? козаковъ, 
такожъ забратихъ 

лошадей, риби, ружьа2 и 
протчего имущества

Кромі коза
ковъ, забра- 

тимъ вещамъ 
самая сущая 
цена поло

жена
Рублі Копейки

генералу-аньшефу, кавалеру и Киевской 
губерній генералу-губернатору Михайлі 
Ивановичу Леонпеву сего сентябра в 11 
день при доношеній послань рєгистрь // 
в дополнение вишеписаннихъ представ- 
ленихъ жалобъ.

[Т]согожъ27 сентябра 18 дня козакъ 
куреня Джереловского Андрій Точило 
обявилъ, что оного ж куреня козакъ 
Трохимъ Рудь з служителемъ своймъ 
Панасомъ Бейгуломъ в прошломъ 746 
году, набраяпи на два вози риби, ходилъ 
для продажи оно# в Полшу, где у городі 
З в и н го р о д ц і коменъдую чие ляхи, 
отобравъ у него наличнихъ денегъ  
двадцять15 рублей, вози з рибою, лошадей 
чотири15, коймъ цена к аж дой  по 
ОДИНаДЦЯТЬ15 рублей, руШНИЦЮ -  у П Я745 
рублей, каптань китаеви# -  у ш ість15 
рублей, свиту синіого сукна -  у с ім ь 15 
рублей, а его из служителемъ повішали. 
28*А за какую винно ст -  в К ош і Войска 
Запорожскаго писменного извістия  
никакого не имегся'28.

П сгръ  //
Козакъ куреня Переясловского 1вап  

Майґу/7, оного ж ъ сентябра 20 дня 
представилъ, что прошедшого 1745 году 
ездилъ онъ к родной своей матки 
Миргородского полку, Власовской сотні 
в село Таборище, где ходячого его на 
пастбі собственного коня з левади 
сваровано, которого коня в томъ же  
году по п р оп аж і в четири н єд єл і 
опозналъ онъ в губернатора чи/ринского, 
прозиваемого Негребецкого. И когда оного 
коня началъ у него, губернатора, 
доправлять, то онъ, губернаторъ, не точию 
оного коня не возвратилъ, но еще и 
другого коня с сідломь у него, Майгура, 
взялъ. Которимъ конямъ обоимъ цена

152

Повішено
козакол _ 2
Наличнилг денегь 20
Риби возовъ -  2 34
Лошадей -  4 44
Рушниця -  1 5
Кафанъ -  1 6
Свита -  1 7

27 У док. №  270 далі закреслено 1749 году.
28 У док. №  270 речення відсутнє.
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Число убытихъ и
Кроме коза
ковъ, забра-

1749 года повЄшєнни* козаковъ, ТИМЪ 1вещамъ
такожъ забратихъ самая сущая

лошадей, риби, ружъа2 и цена поло
протчєго имущества жена

Рубле Келейки

^ т р и д ц я т ь  ч о т и р и 15 р у б л е , за сЄдл о  -  
д в а 15 р у б л і .

Зверх ж е  т о г о  и  сам ого  его, Майгу- Лошадей -  2 34
158 ра, / /  забинь в бутуки, с о д ф ж а л ь  п од  нево- С Є дл о  -  1 2

л а о  сен т яб р а  о т  14 д н я  745 го д у  -  м ая  Урону п о с л е д о в а л о  на 134 
по 9 число  746 году ж ь . В которой нєволЄ 
с и д я , он ъ , Майгу р, ч р езъ  т а к ъ  н ем ал ое  
в р е м я  п р и ш о л ъ  д о  у р о н у ,  к р о м е  
в и ш е п и с а н н и х ъ  л о ш а д е й ,  н а  15с т о  
т р и д ц я т ь  ч о ти р и ’15 р у б л і .  И т о г о  всего  
п р и ч и н е н о  е м у  п о к а з а н н и м ъ  
гу б ер н ато р о м ъ  Н егреб ец ки м ъ  на 15_сто  
сЄм ьд єс ять"15 ру б л ей . Онъ ж е , Майгу/7, 
к о г д а  у в и д е л ъ  н а д  с о б о ю  о 7 ч а с ти  
п о сл а б л ен и е , т о  п р и н у ж д ен ъ  с -п о д  той  
н е в о л е  б еж ать .

Чернявский Н
158 Того ж ь сенгябра 23 дня оліровлепній 
зв. в оную коммисию делутатъ, войсковая 

старшина Васи л  Зеленко, представнль, 
что в прошломъ 741 -м  году, декабра 30 
дня в би 7Ность его о г  Войска Запорож
ского в Ґарцу полковимъ29 асауломъ, 
напавъ на и* полковую палапку, стоящую 
в россійской грапіщЄ в рЄчки Мя/тгво 
ВодЄ, в урочище Сагайдачномъ, полско/f 
украинской партій наказний региментар 
СтанЄслат> Я нЄковскій с командою своею 
ихъ разориль и его, Зеленского, в руку самь 
с пистолета пораниль, которую рукою онъ

159 и по ньігЄ не служить. И забраль // его Раненъ козакъ -  1
имущества: лошадь сивую до[бру]ю ценою Денег наличные 
у тридцять рублей, куль[ба]ку -  у пять Лошадь -  1 35
рублей, каптанъ бугасо[вий] -  у сЄм ь  Кулбака -  1 30
рублей , смуш ковъ два кримскихъ Каптанъ -  1 5
околичнихъ -  три р у б л е , денегъ  Смушковъ -  2 7
наличнихъ -  тридцять п я г  рублей, Чоботъ парь -  2 3
чоботъ двЄ пари сафяновит- чотири Сафянь -  1 4
рубле, сафянъ красний одинъ- два Персте# сребраной -  1 2
рублЬ, перстень серебраниЯ -  у одинъ Казань -  1 1
рубль, казанъ медной -  у ш Єсть  рублей, 6
и з собою в Полшу увезъ. А за какую

29 У док. №  270 виправлено з полковником.
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Число убытихъ и
Кромі коза
ковъ, забра-

1749 года повішєннилг козаковъ, тимъ вещамъ
такожъ забратихъ самая сущая

лошадей, риби, ружьа2 и цена поло
протчего имущества жена

Рублі Кивйки

вину и чего ради в Российской имперій 
тако разорение уч и н и л ъ - Войску  
Запорожскому и по ныгЬ неизвестно.

Ітого по вишеписанному реестру 
повішано, ранено, побито и в пл інь  
захвачено ляхами козаковъ д в іс т і  
двадцять чотири -  224.

воисковпй І І
Забрато: 159

Лошадей пя7сотъ чотири -  50430. Риби зв.
возовъ и порожніхь возовъ сімьдесять- 
7031. И оному всему, кромі повішений, 
раненшг, побитихъ и в плінь захваченихъ 
к озак овъ , по самой и ст и н н о #  и 
справедливо# оцінки состонгь сумми, 
полагая в то число и наличние денги, 
ш іс 7надцяг тисячъ девятьсотъ ш ість  
рубле# і тридцять копіекь -  16 906 
рублей и 30 копією».

писарь Петръ Чериявскп
Проби пера: «Регистръ намъ запорозцямъ козакамъ»;32 «В пограничную»-32. 160
Арк. 106-115, 147-152, 158-160. зв>

№  288—289 1749 р., [вересня] 15. Ґард. -  Донесення полковника 
Бугогардівської паланки Івана Глухого кошовому 
отаманові Якиму Ігнатовичу про напад польського загону 
під керівництвом уманського полковника Станіслава- 
Костки Артинського на поселення козаків поблизу 
р.Корабельної; реєстр козаків, вбитих і 
поранених поляками

Єа імпєраторскаго величества Войска Запорожского ц е  
Низоваго велможному егсо милости пну атаману кошевому 
Якиму Ігнатовичу с товари сгвомъ
Покорное доношеніє

Сего сентябра з і  8 противъ 9 чиселъ Полской области полковник 
уманскій Гординскій з находящимся при ниму ІОску Табанцю (кой

50Помилка, треба -  503.
51Помилка, треба -  71.
я Повторено багато разів, інші записи нерозбірливі.
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1749 р., [вересня] 15. -  Реєстр козаків, вбитих і поранених поляками.
Док. № 289.
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пред симъ и на Запорожй быль)1, по своему злохищъному умишлєнію2 
тайно, злодійскьі з своею партиею, якобы в ъ сту члв'Ькахъ, 
в7>войшовъ[ш]ы3 ъъ нашъ войсковій лежащій поблизу [Ґ]арду степь й 
находящихся в р іч ц і [Кора]былной на Нижшомъ Броду козаковъ 
[тай]но ночю напавъ и без всякой ихъ виности // бывъ до полусме/ші 118 
і осми человіки, повязавши, из собою до Умани увез, а девятого зв- 
заколовъ (котораго над річкою Синюхою и покинул)1. А койхъ соние 
взятіе4 и заколотій козаки куреней, о томъ при семъ сообщенъ именій 
реестеръ. О чемъ вашей панско[й] велможносты з товарисгаомъ я з 
старъшиною с покорностию моею чред сие донося, прошу: какъ мні 
в такил внеза[п]нилг и веема нечаятелнидг и злодійскіхь for Полской 
республики чинім их на [на]ші Войсковия Волносги и запорожихъ2 
[коза]код самоволнихъ2 и неприятелскихъ по у[казамъ] // посгупа т, в 129 
резолюцию к сєбі лишеного вскорости приказа.

Полковникъ богоґардови# Івань Глухій
з старшиною

[174]9 году [сент]ябра 15 д.
[Ґа]рдь.
Помітка: «Получено октя. 10, 1749 году»
Арк. 118, 129. Оригінал.

№  289

Реєстрь кого и м є н ію  и котори* куреней запорозкихъ козаковъ уманскій 119 
полковникъ Гординскій в р ітц і Карабнтюй на Низшолгь Броду забралъ, 
знач и т н и ж е  сего явствует
Ведмедовского -  Илка Бодакву, Кондрата Шедця
Крилівского -  Петра Носика
Батурішского -  Мартина Безрукавого
Корсунского -  Стефана Козла
Пашковского -  Андрія Бойка
Уманского -  Івана Кирпа дча
Мінского -  Гріщка, кой у Марка Стадника служиль 
[Каліниболоцкого1 -  Яська Крутоголова заколото

Писар Богогардовш? Яковъ Гу/тшви/f
Арк. 119. Оригінал.

1Дужки авт.
1 Слово правлено.
■ Текст пошкоджено.
4 Написано на місці витертого.
1 Текст пошкоджено.
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№  290 [Не раніше 1749 p., жовтня 10]1. -  Наказ Коша полковникові 
Бугоґардівської паланки Іванові Глухому про необхідність 
відсічі польським і турецьким нападам

121 Пану полковнику богоґардовому Ивану Глухом[у]2 з
старшиною і товари с7вомъ

Приказъ
На присланниє о г  вас рєпорть и доношєниє со починєнилг3 Войска 
Запорожского козакамъ о т полского4 полковшжа ООртинского, 4 також" 
й о г  нагайцовъ-4 собидадг в Коші сего октябра 10 д. получении и по 
они* куда надлежить 4 о т Войска Запорожского-4 представленно. Вамъ 
же чрезъ сие накріпчайшє приказуется. Єжєли впредь могль бй 
помянутий Ортинский в российскую границю вступит и напрасние 
обиди и нападенія5 козакамъ діла г, то оному6 стара 7ся учини z7 достойной 
ошоръ, 4а вамъ под смертною казнию в йхъ границю8 вступав 
запрещается-4. Також: и о г  сторони турецкой йміть недреманное10 
ообережение и что впредь слідова г  будеть, о томъ без укоснения до 
Коша репортова т всенепременно приказуемъ.
Арк. 121. Відпуск.

№  291 1749 р., жовтня 10. -  Донесення Коша київському
генерал-губернаторові Михайлу Леонтьеву про напади 
нагайських татар на поселення запорожців, а також 
польського загону уманського полковника Станіслава- 
Костки Артинського та прохання переслати до Прикордонної 
комісії списки потерпілих

117 По титлЬ гспдна Лєонтиєва
Покорнійшоє доношєниє

[На]ходящий1 Войска Запорожского [в Га]рду2 полковникь [Івань]3 Глухий 
приопанними 4 ко мні-4 двума [дон]ошениями4 і репортол/ъ сєго числа4 
пред став ля єть. [Въ 1-м]. Прошєдшого-дє сєнтафа, протид ночю 
Полскои области полкодни* [умраяский Ортински# тайно на KosaKOT?

1 Дату встановлено за змістом документа.
2 Текст пошкоджено.
гДалі закреслено воз.
4 Написано над рядком.
5 Далі закреслено д і.
6Далі закреслено да.
1 Далі закреслено дат.
%Далі закреслено не.
9Далі закреслено приказуемъ.
10Написано над рядком замість закресленого всякое.
1 Текст пошкоджено.
2Далі закреслено с козаками.
3 Текст пошкоджено на одне слово.
4 Написано над рядком.
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запорожских4 20 члвкъ, [ст]ояіцих подля Гарду у річки Ташличку5, 
напал і сонних з своею [па]ртиєю ровбиль, і ошяль у них лоша[д]и 
сорокь, і з собою угналь. Въ 2-м. Того же-де сєнтябра, протия 9 д. онои 
полковникъ Ортанскш? з злодейскою [с]воєю партиєю, з сту члвками6, 
ввышовши7 российскую границу в гардовнй [с]тєпь, в р іч ц і Карабелнои 
на Нижшол/ [Б]роду стоящих кояакод бее всяко# 1хъ винности напад, 
би л  до полусмерти [і] [о]сми члвкъ, повявавши, з собою до Умани увел, 
єдного скололь, которого над річкою Синюхою і покинуль. // А койхъ 117 
они взитие і ваколотой ко[заки] куреней, сообщил при тол/ рєгистєр. зв- 
Въ 3-м. Минувіпого августа в послідни# [день]3, посилал-де онь, 
полковникъ, комаади своє їй]1 Якова Гуртового да асаула Федо[ра]
Шуя для пройску вороя, за которими в урочи[щи] Дівки нагайские 
татаре, когда ихъ усмотрели з той сторони реки Богу, то бросилис с 
ружъемъ в воду і, переплывши, [г]нались какъ би часоя з три, от 
которих [о] ни всилу ушли і, оставивши коні, [с]крились у плавлю.

Да приєвжающшУ-дє [в] Гардъ для купечества нагаець Магметь 
оного ж августа въ 30 день [є]му, полковнику, в палатщі обявил, что 
[кр]имски нагайці наміреваюг россиЛжил/ [гр]аницад/ неприятєлский 
вредъ учинить“. [Да] сего сенгябра 17 д. оние ж нагайці [н]а вапорожских 
ковакод кой находилис на сей [с]тороні реки Богу в урочшци Білоусовки, 
[не]приятелски напад, і бее всякой іх вилност[и] {дв]охъ члъвкъ всмєрть 
покололи, а двох попод[ко]лювали, с которих один у Гарду уже и 
умеръ. 4 [А] [я]кихъ они куреней і какъ іменами, сообщит регистеръ"4.
[О ч]емъ онъ, полковникъ, представляя, [пр]осиг- кал: ему4 о вишписпних 
неприятелских [н]ападештях постулат, революций. //

Того ради8 вашему высокопревосходителству в покорности моей 130 
[д]онося, прошу об  оних неприятелских, а особливо умажкого полковника 
Ортилского нападениях, [пр]ичинених ^Запорожскому Войску несносних4 
обидах куда надлежит [п]редставить і какъ с таковими нападениями 
впредь поступаг, милостивою резолюциею мене с товариствомъ9 в 
непродолжителнол/ времени снабдить10. [И] для лутчего і вернейшого4 
обстоятелства с предписаних его, полковника, двух доношени/?, репорта 
і з соообщених при том взятих полковников уманскил/11 и поколотих12 
нагайцямн запорожских ковакод11 іменних регистров точние копий при 
сед/14 к вашему впдву включаю.

А.к.Якимъ Ігнатовичь с товари ствол/
1749 году, октабра 10 д.
Арк. 117, 130. Відпуск.

3Далі закреслено [ко]мандою своє.
6Далі закреслено з ватажком.
''Далі закреслено в Гардовим.
%Далі закреслено о всємь вішітисаном.
’Далі закреслено снабдить.
10Далі закреслено не оставиг.
11 Далі закреслено и поко.
11 Далі закреслено KcsaKOfl.
п Далі закреслено per.
14Далі закреслено включаю.
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№  292 1749 р., жовтня 12. -  Промеморіл Військової канцелярії
Прикордонній комісії про наїзд уманського полковника 
Станіслава-Костки Артинського на поселення козаків 
поблизу рр.Ташлички і Корабельної та про 
відшкодування збитків

120 Войска Запорожского Низового з Войсковой канцелярій в
учрежден гную с поляками о т Малороссійского краю 
Пограничную комм'Ьссію
Промеморыя

Находящійся Войска Запорожского в Ґарду полкоянікь Йвані. Глухій, 
прислан ъними в Кошъ двума доношеніялш1 представляетъ. В ъ 1 -мъ, 
прошєдшого-де сентябра, протне 21 дня, ночяо, Полской области 
полковникъ уманскій Оргтяскій тайно на запорожъски* козаковъ двадцяти 
челов’Ькъ, стоящи* по для Гарду у р-Ьчки Ташличку, напавъ на сонънш: 
з своею партиею, розбилъ и о 7нялъ у нихъ лошадей сорокъ і з собою 
угналъ. Въ 2-мъ, того ж-де сентябра против 9 дня оной полковникъ 
Орти лек ій зъ злодейскою егвоєю партиею зъ сіу челов'Ъками, въвойшовшы 
в российскую границю в гардовій степь, въ р-ЬчцЪ Карабилной на 
Нижню л/ъ Броду стоящие козаковъ без всякой ихъ винъности, напавъ, 
билъ до полусме/7тн і сосмы члвкъ повязавши, з собою до Умани увезъ, 

120 а едногт скололъ, которого над ручкою Сигаохою и покинулъ. // А 
зв- койхъ оние взятие и заколотой козаки куреней, 2 якъ іменами-2 согобщиль 

при томъ регистерь. И просштъ, какъ ему о виигьшісалнихь неприятелски* 
нападениях поступит; резолюцій, почему от Войска Запорожского к 
его) высокопревосходителству гепдну, гепдну генералъ-аншефу, кавалеру 
и Киевской губерній генераль-губернатору Михайла Ьановичу Летнтиеву 
зъ требованиемъ резолюцій оного жъ »гасла писанию. А даби вишписание 
починение умаджимъ полколникол/ Ординскимъ Войску Запорожскому 
обиди в пограничной о г  Малороссійского краю съ Полщею коммісій 
принята і къ прежде отравленимъ в оную комиссію при запорожскихъ 
депутатам причинелнилг Войску Запорожскому о г  полской сторони многил 
обидахъ причислени і на полской стороні, а сособливо на помянутол/ 
полковнику Ортилскому, взнсканъни 2 і означение взятие нш/ какаки 
паки въ Войско За[порожское]’2- 4 возвращени5 били, гопред-Ьлено із 
Войсковой канцеллярій въ оную Пограничную комиссію послать сию 
промеморию, по которой Погранична учрежденная комміссі да благоволить 

128 учинить // по ея императорскаго величества указамъ і предъупомянутие 
починение обиди на полской стороні, 6також і забратил осми члвкъ 
коваковъ-6 іскать, и что учинено будеть Войска Запорожского Войсковую 
канцеллярию ответною промемориею уведомить не оставить. 6А якил

1Далі закреслено сего числа.
1 Написано над рядком.
1 Написано над рядком замість закресленого (означенім/.
4 Текст пошкоджено.
' Написано на арк. 128.
6 Написано над рядком і  частково на полі.
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ониє кояаки куреней і какъ іменами с вишеписанол? присланного от 
полковника гардового регистра сообщается точная копия'6.

Атамань кошовій Якимъ Игнатовичъ 
с товариствомъ*

1749 году, октябра 127 дня.
Проба пера: «е возврсощени».
Арк. 120, 128. Відпуск.

№  293 1749 р., вересня 30. -  Ордер Київського генерал-губернатора
Михайла Леонтьева Кошеві про пересилання до 
Прикордонної комісії копії реестру запорозьких претензій, 
які відмовилася розглядати польська сторона. № 2326

Бя императорскаго величества самодержицы всероссійской 105 
Войска Запорожского Низового почтенному господину 
кошевому атаману Якиму Игнатовичу из старшиною

Сего сентября 16 числа по присланному о т васъ ко меті доношению и 
с приложеннымъ при томъ реестромъ, какилг имянно запорожски* 
претенсей при следственной с полскимъ уманскимъ полколникомъ 
Ортинскимъ о обидны* Д'Ьлал: комиссий поляки принимать не хотять, 
по посланному во оную комиссию Киевского гарнизона к полполковнику 
Раславлеву ис Киевской генерал-губернаменскои канцелярій указу и с 
приложениемъ с ъ помянутого реэстра точной копій велено всемерно 
оные запорожские претеньсіи в той следственной коммисіи принимать 
и с полскои стороны правосудия и удоволствия требовать. И о томъ 
вамъ, господину кошевому атаману, из старшиною выдать.

Михайла Леонтьевъ
Киевъ.
30 д. сентября 1749 году
Помітка: вих. «№ 2326 В.З.», «Получено [ . . . ] * году».
Арк. 105. Оригінал.

''Виправлено з  11.
%На арк. 130 с ще одна кінцівка цього документа, напнсана іншнм почерком, очевидно, 

військовим писарем, а не канцеляристом А даби вишписаниє псшнсние умадскил/ полковником 
Ординским Войску Запорожскому обиди в пограничной от Малороссийского кра[ю] с 
Полщею комиссий принята і к прежде отпр[авляшмъ] во соную камисию при запорожских 
депутатках] причинение Войску Запоролигсколу от по[лской] сторони многие (обида* 
причислен» і на полосой стороне, а особливо на [озна]ченом полковнику Орти«скому 
ми скан [ни] [были], определено із Войсковой канцелярий во юную Пограничную камисию 
посла[ть] сию промеморию, по которой Погра[ничная] учрежденая комисия да благоволит!» 
по ея і.ва указамъ і предупомянут[ие] починение обиди на полскои стороне іс[кать], і что 
учинено будетъ, Войска Зап[орожского] {далі закреслено ответною) Воіскопую канцелярию 
07в[етною] промемориею уведомите оставит.

[1749] году, октябра 11 дня.
А.к. Яким 1гнат[овичъ] с товариством

1 Текст пошкоджено: документ одержано не раніше жовтня 12.
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№  294 1749 р., жовтня 11. Крилів. -  Промеморія Прикордонної
комісії Кошеві про повернення на Січ депутатів у зв’язку
з неприбуттям представників польської адміністрації для 
роботи в комісії. № 113

Ея імператорскаго величества Войска Запорожского 
Низового высокоблагородному і высокопочтенному гсдну 
кошевому атаману Екиму Ігнатовичу с товарыствомъ

Минувшего сентября 30-го дня оного Войска Запорожского із Войсковой 
канцелярій в Пограничную комисию прислана відомості, в которой написано. 
Яко в прошлых разных годЬхъ Войска Запорожского Низового казаков, 
слідуючих із Днестровского походу і вытерпи г іс турецкого шгЬну, також 
кои ходили по пашпорътад/ с рыбою в Палпу, поляки, імая разными случаи, 
без всякой ихъ вияности повышали, а имущества иг на немалую сумму 
ограбили. I для доказателства пред полскими комисары присланы ж  депутаты
із старпшнь Николаи Багно, Василеи Зеленшсиі, Дми7реи Романовскиі, 
которыя при комисіи і находились. А понеже полские комисары в назначенное 
місто, в Крыло/», не прибыли, а отложили оные полськие комисары к съезду 
впред неизвісной термень і для того ни по какш/ делал/ дЬиствия вь комисіи 
не произведено, чего для за предписанными резоны означенны» депутаты 
Николай Бапю с товарищи отпущены офатно в Войско Запорожское, которых 
соизволитя[!] прислав, егда в прибытие полскиг комисарол к границе іс 
комисіи востребуютца, і о тол/ к Войску Запорожскому знаг дано бы г ім^еть. 
I во время съезду с пахкими комисары по вышереченны*/ ведомостямъ 
следствие произьведено, і в тол/ ко удоволствию сатифакцыею ог полских 
комисарод требовано от комисіи будег. I Войска Запорожского Низового 
гсдну кошевол/р атаману Екиму Игнатовичу о томъ в1>даг і учиниг о 
вышеписаннол/ по ея нмператорскаго величества указу.

Полковникъ і погранично# камисаръ 
Аврамъ Мироновъ 

Секретарь Михайла Ломакинъ 
Канцеляристе» Антоя Севергинт.

О ктяфя 11 дня 1749 году.
Помітка: вих. «№ 113 В.З.»; «Получено 1749 году, октя б. 18 д.»
Арк. 122. Оригінал.

№  295 1749 р., жовтйя 11. Крилів. -  Лист полковника Аврама
Миронова до кошового отамана Якима Ігнатовича про 
повернення до Коша депутатів у зв’язку з неприбуттям 
представників польської адміністрації для роботи у 
Прикордонній комісії

Благородный и высокопочтенный гсднъ Войска Низового 
Запорожского кошевой атамань, гсдръ мой Якимъ Іуитовичь

За особливые вашего благородия ко мкЬ писанія услужное мое вашему

'Док. №  287.
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благородию благодарение приношу и притомъ чрезъ сие уведомляю. 
По неоднократному моему писменному требованию полские о т 
Брацлавского воеводства камисары к границе в назначенное м'Ьсто, в 
Крыловъ, не прибыли. И о непостоянств^ ихъ, я уповаю, доволно ваше 
благородие сами известны. А о стожили они, полские камисары, къ 
съ'Ьзду впредь неизвестной терменъ и за темъ ихъ обман ъствомъ в 
произвожденіи комискихъ делъ ничего не воспоследовало. Егда ж бы 
они прибыли, то бъ по претенсиямъ Войска Запорожского присланнымъ
о г  Вашего благородия депутатомъ по крайней моей возможности всякое 
к лутчему в ьспомоществование и охранение чинить я не премину ль. 
НиігЬ ж присланные о т васъ депутаты по-прежнее к вамъ отравлены, 
а егда впредь на комисию потребны будуть, в тогдашнЬе время уведомить 
васъ не премину. И пребываю Вашему благородию при о зданій моего 
поклона с ыстиннымъ моимъ имени вашего почитаниемъ.

Вашего благородия гсдря моего доброжелателный
і послушный слуга Аврамъ Мироновъ

Октября 11-го дня 1749 году.
Крыловъ.
Помітка: «Получено октяб". 18 д. 1749 году».
Арк. 123. Оригінал.

№  296 1749 р., листопада 8. -  Реестр речей, захоплених у купця
м-ка Переволочна Полтавського полку Петра, Ікліна брата, 
козаками-гайдамаками Похилом, Хмарою, Садиленком і 
Булавкою поблизу урочища Рогачик

1749 года, ноебря сосмого дня. -  Реестръ мнЬ про память Петру, 136 
Иклину брату, полку Полътавского жителю переволочанскому в то мъ, 
что сябграбленъ я трактуючи с Криму, а имено не доходя Рогачина за 
деся т верстовъ.

А юбрабленъ[!] я козаками именими куреними: Похиломъ -  
щербиновскилгь, та Похиломъ -  пашковскид/ъ, та Хмарою -  
леушковскимъ, та Куликомъ -  ктитаров ъскшгь, та Булавкою -  м-Ьнскимъ, 
та Садиленкомъ -  м'Ънскимъ. А что забрато худоби, имено реестръ 
св'ЬдитЕЛЪствуе т [вы] 'шъпоказаную суму исчисление денегъ:

1РублЬ Копейки-2

[Взя]то имено готовихъ денегъ рублей 28
[Взя]то свигокъ двЪ то нк ихъ, една стал того  [сукна] 
под бузуменгомъ, а другая помаранъ[ского] [с]укпа 
с петлицями золотнми, и з лишигва[ми] [мат]ериялъ- 
ними блакитними, которимъ [1гЬпа] [свиг]камъ рублей 30
[Взято] [жуп]анъ нови зелений китарвий, юному 
[ц'Ьна] [рублей] 4

1 Текст пошкоджено.
2 В  оригіналі графи розміщені перед діловодним заголовком.
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1 Рублі Копейки*2

7

[Взято] [кафт]анъ красіга шолкови, а други б іл и  
полеки, [ціна] [руб]лєй
[Взято . . .  ]3 новпхъ два, которымъ ціна рублей  ̂ 50 //

136 Взято чєкмєнь кримски, сіринови, шному ціна
зв. рублєй 40

Взято ладану сокъ тринацят, соко по сім ь золотихъ;
іггого дєнєгь за (они ладаигь рублєй 20
Взято розииковъ камєнь, сонимъ ц іна рубль
дєвядєсять копієкь  ̂ 90
Взято пєрстінь срібни турєцки, соному ціна  ̂ 20
Взято чоботь парь дві, сонимъ цєна рублєй ^
Взято шольку жолтого поллята сока, а ціна соку 
по дванацять рублєй;
Итого рублєй ^  [ .  . . ]
Взято пшона м іхь , соному ціна рубль *  ̂ [ . .  . ]
Взято полотна аріпинь восімь, соному ціна копіек І • • • І
Взято сукна білого  кримского два аршина, сонимъ
ціна [ . . .  ]
Взято полуставъ, соному ціна рубль 
Взято патроновъ с кулями трицяг, сонимъ ціна  
Взято шаблю турецкую добрую, сонои ціна руб[лєй] , ,
Взято флтгту добрую, тульской роботи, ці[на] [ 1
Взято бурку кримскую красною мал[. . .  ] подшита, 1 • ■ •
которой ціна рублєй
Взято ув Илий Гєгєлєнка, какъ ехал[ъ] [ . . . ] ,  
бугасовъ пять місяца гєнваря ф тєр є[. . .  ] бугаси 
гвоздіковие, сонимъ ціна рублєй г ,
(Оной всей суми счислєниемь дєнєгь І • • • і ц

137 1750 гсоду, гєнваря чєтвєртаго на дєсягдня подань рєєстрь Войсковую 
запорозкую канцілярію по єго пріжазу, пана вельможного Войска 
Запорозкого атамана кошового.
Арк. 136, 137. Оригінал.

[
[ 1 ]

[ . . ]

№  297 1749 р., листопада 15. -  Реєстр речей, захоплених у
[полтавського] купця Данила Лазебника запорозькими 
козаками-гайдамаками Похилом, Хмарою, Садилом
і Булавкою поблизу урочища Рогачик

134 4749 году, ноября 15 дня
Реєстр мні Данілу Лазєбнику1 для памяти, ещо куплєнно в 
городі Козлєв и в Бакцисарі товару, а імє/ио:

Пєрвє бугасовъ кара/фняь шєсдєся г, цєною по чєтпрнадця т золотіхь;
2 итого -  288 рублей-2.

3 Текст пошкоджено на два слова.
1 Написано над рядком.
2 Написано іншим чорнилом і  іншим почерком.
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Є щ е к у п л е л н о  п р о с т и х ъ  б у г а с о в ъ  с о р о к ъ , ЦЕНОЮ ПО вЪсЪдГЬ з о л о т и х ъ ;  
2 и т о г о  -  64 ру.1

Єщ е  к у п л е л н о  в и б и в к и  с т у к ъ  с о р о к ъ  б о ./л и о й  р у к и  п о  п я  т а а д ц а  г  
з о л о т и х ъ ;  2и т о г о  1 2 0  ру.'2

ЄЩЕ КуПЛЕДНО вибшїки малой руки ШЕСДЄСЯ г стукъ, ЦЕНОЮ по рублі 
ПО ПЯ 7ДЄСЯ г копеекъ; 2 итого -  90 р у .2

Поясовъ шалевихъ великой3 ‘ руки и ЗОЛОТОМ КОЛЦЫ"1 ДЕСЯГ, по 
дванадця г рублей; 2 итого -  120 рублей2.

Поясовъ малой руки с-Ъмъ, ценою по шее г  рублей и по 7ридцяпъ 
копеекъ; 2 44 руб 10 к отек ъ 2.

Верблужихъ поясовъ чергоонихъ сто, ценою по дридця г копеекъ; 
2итого -  30 ру1.

Жовттхъ поясовъ шесдесяг, ценою ПО ДрИДЦЯ г пя г  копеекъ; -ИТОГО -
21 ру:2.

Кунщь стукъ шесг, ценою каждая по шее г  [ру]4бли и с полтиною; 
2итого -  39 руг.

[Сап]яну бунтовъ дванадця г, ценою бунть по во[сем] рублей и 
шесдеся г  копеекъ; 2 итого -  103 ру. 20 к.-2

[ . . .  ]тихъ сапяиу5 булговъ деся г, ценою бупть [ру]бле# ис полтіною; 
2итого -  55 ру2.

[ . . .  ]6 жовтихъ сто, по двадця г  пя г копеекъ; 2итого -  25 рубле-2.
[ . . .  ] добрихъ, по четирі рубля; 2итого -  12 ру2.
[ . . .  ] двадця т  по ПЯ7ДЄСЯГ пяг копеекъ; итого ру [ . . . ] .  / /
Кулбака елна до фая, з розинокъ, позлоцина по пягаадця г  рублей; 134 

2 15 руб 2. зв-
Чобіїгь ч е / яю н и х ъ  двадцяг, цено ю  пара по с1;[м] золотлхъ; 2итого -  

28 ру2.
Т е 6 е н о к ъ  п а р  д о ф и х ъ  в е л ік о й 7 р у к и  д е с я г , [с е ] м ъ д е с я  г  к о п е е к ъ ;  

2 и т о г о  -  7 ру2.
Малой руки тебенокъ* двадця г, ценою пара по дридця г  копеекъ; 

2итого -  6 ру2.
Шабля една, куплелна ценою за десяг рублей; 2 10 [ру\'2.
Другая шабля1, куплелна ценою за четірі рубли [4 ру.]
Возовъ тридця г, куплелно по двадця г  пять копеекъ; 2тгшго -  7 ру.

50 к:2
Киндяковъ червонихъ тридця 7, ценою по рублу по двадця г  копеекъ; 

2итого -  36 ру2.
Килдяковъ зеленихъ двадцяг, ц е н о ю  по восемъ грівет.; 2тгшго -  

16 ру2.
Че/вонихъ йхпалося сорокъ [ . . .  ] ценою венецкихъ, польскихъ [до. . .  ] 

ценою червонець по два рубля по д [ . . .  ] [копекъ]; 2ит[ого . . .  ] 2.
Да рублевиковъ еще било на дорог[. . .  ].

3 Слово правлено.
4 Текст пошкоджено.
5Літеру с виправлено з ш.
6 Текст пошкоджено на одне слово.
1 Склад ой правлено з іхт>.
8 Літеру т втравлено з іншої літери.
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Тутуну турецкого било сто <окъ, сорокъ копеекъ;2 [итого]9 40 ру.-2 //
138 [ . . .  ]кь било сЬл/Ьдеся г, ценою стулка по пятаадцяг [к]опеекъ;

2итого -  10 ру. 50 к.'2
[Ш]апокъ било чєтірі ^сивыми смушками-1, куплелно по рублу по 

лидеся т копеекъ; 2итого -  6 р у 2.
[С]мушковъ деся т сивихъ, ценою смушокъ по рублу по двадцять 

копеекъ; 2 итого -  12 р у2.
Бурокъ восемъ било, ценою бу/ка по рублу по пя 7деся т копеекъ; 

2итого -  12 р у 2. Покойного буту вина випили гозелско/т? дорога 
[ . . .  ]10; 2итого -  80 р у 2.

2Всего -  1430 ру. 70 к 2.
[Орний тавар грабний 0) т запорозкихъ козаковъ на урошлцЪ Рогачику, 

а именно: [Ще]рбиновскогои куреня козаковъ Похилъ; [ . . .  ]вского 
куреня -  Хмара; [ . . .  ] куреня -  Садило да Булавка-2.
Помітки на арк. 134; «Подань 1750 году, генвр 13»; «[гор]ода Полтави 
Даніла».
Арк.134, 138. Оригінал.

№  298 1749р., грудня 20. -  Реестр речей, захоплених у
путивльського купця Андрія Недосєкіна козаками- 
гайдамаками Булавкою з товаришами поблизу 
р.Мечетха Мокра

135 1749 году, дєкофя 20 дня. -  Реэстръ, что пограблено под Мечетькою 
Мокрою, едучи іс Крыму товару і денЬгь, а и м Є л н о  Менъского куреня 
Булажою с таварищи, у мен’Ь ниже іменовалнаго путидлского купъца 
Алндреі Іванова сна НедосЄкина, значить ниже сего во верности

Рубли Копейки

4 буигга сахвяпу, цена по 7 ру. 28
6 бугосод каралфилелыхъ, цена по 3 ру. 18
3 бугоса зслЪныхъ, цена по 1 ру. 40 ко. 4 20
4 паре сорочакъ, цена 2 40
2 подушки, цена 3
64 [?] лево/? турецъко/У монеты, цена 40 20
31 золотъникъ турепькой монгЬты, цена 14
7 червоньцоя полской монеты, цена 15 40
[ . . . ] *  паре сапо/; цена красны* сахвянъцыд 5 60
[39] рублЪвикол московъско# монеты 39
[ . . .  ] лото л серебра г содннъ од1ШЪ [!] турецкой 
левъ
[Въ] том ж е числе папа писаря войскового Петра 
[ . . .  ] учакъ выбо//кп, цена по 1 ру. 50 ко . 14 50
[смушк]а на шапъки сЪры*, цена 4

’Далі закреслено 30 ру.
10 Не прочитано.
11Далі закреслено ского.
1 Текст пошкоджено на одне слово.
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Рубли Копейки

[ . . .  ]2 шо-яковыдг, цена 8
[ . . .  ] добры*, цена по 6 ру. 30
[ . . . 1 2  ру. 236 30 //

К сему рестру во верности своєі повписую С Я, 135 
путиялской [ . . .  Iі купець Андреи Іванов зв-

снъ НедосЬки[н]
Помітка: «Подано 1750 года, генваря 15 д».
Арк.135. Оригінал.

№  299 [Не раніше 1749 р.] -  Із реестру про майно, відібране у 
запорожців губернатором м.Біла Церква Заведииським

‘К.к2 Пашковского Якод Бобошко, 3Гаврило Кобеняк, Данило Швець, 173 
[ . . .  ]'3 обявилъ4. Ездилъ он сам четвертично5 6в Полшу за пашпортол/ 
покойного бияпего кошевого Черевка [?] для покупки потребностей. I 
тамо в ЧигринЬ губернаторъ Рудницкий о гобралъ у h il t  пашпорта 
кошовскилг, да л  імь свои пашпорта у Б^лую Церкоя, где и х 6 
коме оду ющи/Р губернаторъ Заведилскш? взял их под карауль®, забрал 
у нил денегъ9 732 ру* росиЛжои монетой, а турецкой 1 р.* наличии*, 
коней 8, коймь цена 25 ру., рушниць 3 -  цена по 5 ру, кожу л: новий 
смушевий -  4 ру., епадчу сукна синего двЪ8 -  20 ру., казанъ медной -
2 ру., чобо т две пари сапяновил, едьші красние, а другие жолтие, -  по 
1 ру. 50 ко., сорочокъ дв% -  1 ру., бурокъ волнянил: две -  1 ру. 20 яо., 
волчую шубу одну -  22 ру., к[ап]танол 10два -  ецп/гю метериялний 
желтий -  15 ру., " а другии китаєвим -  у 5 ру*., свиту блакитну одну 
в 6 ру. ценой, а возов два11 -  11 ру11. О чемъ било писано іс Коша 
киевскому генералу Леонтиеву13. I по тому от киевского генерала 
Леонтиева писано *о возврате тел: вещей 9 пока8аному губернатору 
Завединскому. I они, обидимие, туда ездили, точнно ничего не во8вращен[о] 
і справедливости не учинено даже і по нънЬ.
Арк. 173. Чернетка.

2 Текст пошкоджено на 2-3  слова.
хНа початку тексту закреслено Въ 1740 году.
2 Козаки куреня
3Написано над рядком, текст пошкоджено на два слова.
4Далі закреслено ходили они.
3 Тобто у  п'ятьох. Написано над рядком замість закресленого *ггеремъ в месте[чко] 

Белую Церковь, текст пошкоджено.
6Написано над рядком; далі закреслено за пашпортол/ кошовскил/ і н. покойного Ч[єрєвк]а

і тамо.
1Далі закреслено ста.
% Написано над рядком.
9Далі закреслено 100, 6.
10Написано над рядком замість закресленого кима[?].
11 Далі закреслено одну.
11 Далі закреслено за.
13Далі закреслено і от киев.
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№ 300 1750 р.1 -  Свідчення козаків-гайдамаків Григорія
Шапошниченка, Василя Товстонога, Дениса Нещасного 
та ін. про участь у наїздах на жителів містечок 
Фастів і Володарка

14 Григорій, Стефановъ синь Шапочниченко. Родомъ малороссийского 
Переясловского полку, сотні; первой полковой, села Малой Каратули. 
Биль в Запорожской Сєчи в курені ИрклЬевском козаком А сєго 1750 
году, пред Спасовил/ постомъ2, полской шляхтнчъ Алешей Писменний, 
которий разбойнически*/ атаманомъ и приводцомъ биль, подговорилі> 
его, Шапочииченка, и другие запорожскихъ козакол на ИнгулЬ, до 
двадцяти семи члвкъ, и /ти в Полскую область для разбою, а именно: 
куреня Пашкодского -  Ивана Тарана, Семена Жайворонка, Наливайка 
да Нечита, Данила Волошина, Кобеляцкого да Клима; Незнаевского 
куреня -  Юска Шию, Савку Малого да Мирочника, и Кошмана; 
Платнеровского куреня -  Грицка Подпушкарого, Тарана, Поганого, 
Никиту да Куцого; Уманского куреня -  Василя Покотила; СергЬевского 
куреня -  Менжоса; Левушковского куреня -  Никиту Малого, он же и 
Лата, и Каленника Джевагу, и Осифа Белого, коим же втне сего 
имянъ, а другім/ произвашія, також и протчид/ каки* оние куреня і кто 
имеяно -  упомнить не можетъ. С которими в Полской области, напавъ 
в местечке Фастве [!] на жидовские доми и в они*, ни[кого]3 не 
заставъ, взяли в одномъ дворе три, а в другомъ -  двадцять пять 
лошадей и протчи* несколко вещей; в панскол/ дворе -  семъ лошадей, 
кирей красни* две, пистолетовъ двЄ пари, панцер колчатой одинъ и 
седелъ, а сколко -  не знает. Да под оніш Фастовом, в полі, взяли 
двадцять, да в хуторе киевского мещанина Холявки семнадцятъ лошадей; 
в селе Кирдана* у обивателей насилию взяли ж несколко кожуховъ. И 
в томъ селі онъ, Шапочшічепко, и Калении а: Джевага пъяния о стали с 
где полские козаки и* изимали. И протчи* и* товарищей полское жъ 
войско, догнавъ под местечкон  Олшаною, отбили лошадей шестдесятъ 
чстири и все заграбленние пожіпки забравши, о твезли в местечко Олшаную
і тамо будущєлгу наказному рейментару Прушинскому отдали, а з 
доста77Ы1НМИ ло[шад]ми товарищи его куда бежали -  не знаеть. //

14 Каленникъ, Василиевъ синь Джевага. Р одоа/  малороссийского 
зв. Прилуцкого полку, города Прилуки. Биль в Запорожской Сечи в 

курене Левушковскомъ у козаковъ во услужений. А о разбои 
вишеписанного местечка Фастова, також и о подговоре на то г разбой 
полски« шляхтичед/ А лє^єЄмь Писменннд/ допросод/ показалъ протил 
вишеписанного Григория Шапошниченка допросу сходственно.

Василей, Тарасовъ сшгь Толстоногъ. Родомъ малороссийского 
Нежинского полку, города Нежина. Биль онъ в Запорожской Сечи в 
Незамаевскомъ курене у козака Юрия Папи и в протчи* козакол в 
услужений. А сего 750 году, в мЄсяцЄ май в битносг его в запорожском

1Датовано за змістом документа.
2 Піст починався 1 серпня.
3 Текст пошкоджено.
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ж е  Гарду, Полской области местечка Володарки жители Маргинъ 
Тесля, Харко Ведмеденко да полского ж местечка Ставшцъ Стефакь 
БЕзрукавий его. Товстонога, и других будущих в Гарду до пятидесять 
пяти челов'Ькъ козаковъ, а именно: ИрклЬевского куреня -  Йосифа 
Шандру, Ивана Головка; Бруховецкого куреня -  Остапа Кучера да 
Ивана; Батуринского куреня -  Федора Лепятенка, да Стефана; 
Ведмедовского куреня -  Дуфову; куреня Кореневского -  Остапа 
Киносенка, а протчихъ, каких о ниє куреней и кто именно, -  не упомнить, 
подговорили для разбою ити в Полскую область.

И при томъ вишепоказанние полские подговорщики ему, Василю, и 
товарища а/ его сказивали, что они разбит полское местечко Володарки 
все способи, какъ и разбою, такъ и приводу удобніе случай знают, 
почему означенной Тесля и отаманом у них билъ. И пришед во оное 
местечко Володарку ноччу, напад, в жидовских: домах зграбили денегь 
двадцять рублей, пистолетовъ дві пари, красного кармазинного сукна 
два постова, три шайгш -  дві сребромъ оправленние, а третюю срєбранную 
ПОЗОЛОЧЕННУЮ, -  жупановъ жидовских понитковихъ черних десяг, 
кафановъ [!] пяг, в том числі; два китаєвих:, а три бугасових. Да в том 
же местечку Володарки полковника Мацевича домъ сожгли, в котором 
взяли пистоле г  дві пари, шабель три, денегь двадця[ть] рублей, поясъ 
полушалевий, а боліє никаких пожитковъ [не] брали.

И во время доставания оного двора застреле[ны] из ни:, гайдамакъ, // 
два человека. А потомъ какъ возвратились из оного [месте]чка Володарки, 22 
то в недалекомъ растояний, в лесал, озн[аче]ной полковникъ Мацевичъ 
с козаками, догнавъ их:, гайда[макъ], застрелшгь одного. А потомъ в 
другой разъ под местечкомъ Ставшцами полского войска капитал с 
командою, наехавъ, всех: их врознь разбилъ и заграбленние ими пожитки 
отбилъ все без оста жу. А послі того софалось ил в лесу с ним, 
Толстоногомъ, пяшадцять человікі, и в то время напалъ на нихъ 
уманской полковникъ Артинской з козаками, убиль из них досмерги 
гайдамакъ трох члвкъ, а они ис комадци оного Артинского убили 
одного козака. А потом, какъ они розбежались врознь, то его, Толстонога, 
на другой день, изимавъ, отвезли в полской обозъ к рейментарю Ожъге.
И во время содержания его в томъ обозі привезений били ис товарищей 
его, Толстонога, два человіка -  малороссияне жъ Павелъ да Яковъ, а 
прозпашіє/( не знаеть, кой в томъ обозе поляками и повешенни.

Динисъ, Андреевъ синъ Нещасний. Родомъ малороссийского 
Лубенского полку, сотні Пірятинской, СЕла Малютинєць. В бн тост 
его в запорожскомъ Гарду, о подговоре вишепоказанними по допросу 
товарища его, Василя Толстонога, Полской области местечка Володарки 
жителми Мартином Теслею, Харитоном Ведмеденкомъ да местечка 
Ставищъ Степаном Безрукавим, какъ его, Нещасного, тал' и других: 
запорожских: козакод, а имянно: Иркліевского куреня -  Осипа Шандру, 
Ивана Головка; Брюховецкого куреня -  Остапа Кучера и Ивана; 
Батуринского куреня -  Федора Цифиря, цигиря богуславского, Федора 
Лепятенка и Стефана; Ведмедовского куреня -  Дуфову; Кореневского 
куреня -  Остапа Киносенка; Каневского куреня -  Федора Носа, Корнея 
да Овчаря; Кисляковского куреня -  Чабана; Менского куреня -  Василя
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Безыменного, Трофима Крису; Незамаевского куреня -  Василя Толстонога 
и про 7чил, койхъ по именам и прозванию не знаеть, до пятидеся т пяти

22 человЪкъ. Такожъ и о разбое означенного местечка // Володарки, и о
зв. сожений во ономъ двора показалъ протил допроса Василя Толстонога 

во всемъ сходно. Точию какъ они по разбою того местечка возвратились, 
то оний Нещасний ранений, от товарищей своихъ под они л/ местечкол/ 
Володаркою о тставъ, пришель в польское ж село Насташки, где и 
пойманъ.
Арк. 14, 22. Частина документу.

№  301 1751 р., вересня 19. -  Лист комісарів Брацлавського
воеводства до Коша з проханням прислати своїх 
представників для участі у слідстві над гайдамаками, 
звинуваченими у наїздах на польських підданих, жителів 
Правобережної України

13 Перевод с пнсма Брацлавского воеводства3 камисаровъ,
полученного россійскими камисараля/19 сентября россійского 
штшпо6 1751-го году.
Велможные наши велце мосци панове, братья, товарыщи и 
доброд'Ье.

Писмо вашил1 велможностей, 1751-го году, сентября 16-го дня с 
приложениемъ пунктовъ кошевого атамана с надлежащимъ респектомъ 
получивши2, по3 прєтєнсіи от веЪхъ генерално в стороне нашей 
зграбованньиг людей по ставки4 грабителей із Сечи, Гарду і иныхъ 
зимовников запорожскихъ, Звычитали ми-3. Одно точию извиненіе5, что 
допросами на прошлой каденцій оговоренные и реэстромъ ізображешшхт> 
гайдамакъ на Запорожье і в зимовъника;г не имЪетъца і не видають, где 
они поделись, показуя, что юные въ Полдпе разбеглись. Которой 
резонъ по всі.мь разсу жд єнія мъ6 во всякомъ суд-Ь важности им-Ьть не 
долженъ, ибо кто въ7 св’Ьте слыхал, чтобы кто кого ограбивъ, у оного 
ж самаго, ограблен ъного, укрывателство свое3 имел.

Представляють от Войска Запорожского чред свое доношение, 
якобы полские подданные ходили к Сечи и Гарду подговаривать. Кого 
ж  тамъ подговорили?8 Запорожцовъ и сечевыхъ людей. Кого ограбили?* 

13 Полскидг обывателей. // И тако с ограбленными вещми туда пошли 
зв. купно, ожудова пришли. И ежели бы не имЪли тамо защіпцения, 

подлинно бы к тому 0 7важиватся не могли. Також' требують о г Сечи 
подлинного доводу и доказателсва. А для чего ж не учинили исполнения

1 Виправлено з вашей.
1 Далі закреслено вычитали напротиво.
-Написано над рядком.
4Написано над рядком замість закресленого с постановлением!».
5Написано над рядком замість закресленого опровержение.
6Написано замість витертого слова.
1 Виправлено з на.
%Знак авт..
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по (ордеру ваши* велможностей, которой велможности ваши с союбщениемъ 
реэстра о травили, с предложениемъ о поставке оговоренны*, ибо ежели 
бы были поставлены оные ж оговорен ъные, то ж бы показали самое, 
что и ннЪшние колодники у насъ содержащияся. Однако жъ, кто и* 
оговорил?8 Гайдамаки юные, а и* товарьици грабитеую твъ . Спомяшгге, 
ваши велможности, и прочитайте допросы, которы* купно с на ми прошлой 
каденцій слушали, колодниковъ сечевы* и гардовы*, воискомъ нашимъ 
пойманные и пред судъ наигь предоавлеиъны*. Усмотъриге, что изъяснение 
сечеволо атамана не согласуеть с показаииемъ колодниковъ. И ежели б 
тЪмъ толко можно вовсе опровергти и быть свободныд/, то бы всякъ 
обижен гной в свои* собидахъ не доказаль9. Но когда недоволно есть 
тЬхъ, которые, вм'Ьстє чиня грабигєлства, наочно показали10 доказателсть, 
то болЄє просимъ ваши* велможностей о т новсопривезенъны* колодниковъ 
далнихъ непристойностей11, которые роспустные заграничные люди делають, 
выслушаг им^емь свидетелей.

Хотя весь св^ть и пограничные смежные государства видають о 
наши* обида* и убыжа*, однако, чтоб лутче обяснить обиду нашу, 
югЪем способ, ізображенньїй пункътами трактата Гримултовского®, между 
найяснеишимъ Іоанод/ Третьимъг, // королем полскимъ, і пресв1>тлі>йиієк> 23 
Россіею, 1686-го годк состоявшего, дабы претенсій обои* гсдрствъ чред 
слЬдствіє12 даказываны были. I для того просимъ повто/мо ваши* 
велможностей, дабы к выслушанию допросовъ с прежнихъ и ннЬшни* 
прибьшши* колодниковъ и к рассуждению купно с на ми вступить 
соизволили, где покажется, кто нашу сторону грабить и где 
укрывателство свое ттЬеть. Мы же, яко уже вступи л ег в разсуждение 
по д^лад/ людей пресвітлійшеи Россіи, такъ порядочно по правамъ 
нашимъ, о тв'Ьтчиковъ (области нашей судить и сатисфакцию людямъ 
народовъ ваши* велможностей без волокиты чинить будемъ. А ннЬ со 
юбявлениед/ подлежащего почтения пишел/ся.
Арк. 13, 23. Діловодний переклад з польської мови.

№  302 1751 р., грудня 10. Фортеця Білівська. -  Ордер Канцелярії
командуючого Українським ландміліцьким корпусом 
генерал-майора Олександра Лукіна Кошеві з вимогою 
заборонити козакам руйнувати вал і розбирати рогатки 
Новосіченського ретраншементу. № 4520

Ея імператорского величества самодержицы всероссіискои но 
Войска Запорожского Ншового почтенному годину кошевому 
атаману Якиму Ігнатовичю с товариствомъ і всему 
Войску Запорожскому

Сего декабря 2-го дня определенно# для исправления починкою

9Написано над рядком замість закресленого получил.
10Далі закреслено доводовъ.
11Написано над рядком замість закресленого непостоянствъ выслуша тъ.
12Написано над рядком замість закресленого судъ.
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низвднепровскил ретранжаментовъ Тамбовского полку8 подпорутчикъ 
Калышкид присланнымъ ко мнЬ репортомъ представляетъ. Что по приезде 
ево в Новосеченской ретранжаменть для исправления оного поврежденные 
мість, усмотрено -  запорожские казаки ходять не в надлежащие вороты, 
но токмо чрезъ рентраяжаментъ, которой обошель кругь всей Сечи. И по 
тому ретраяжаменту проложили великия дороги, да и рогажи в разных 
местам много поростаскиваны, і пришель тог ретранжаменть в великую 
худобу. А по ретранжаменту хотя-де караулы і имеются, токмо темъ 
запорожским козакамъ запретить въ ид: хождениі никакъ не могуть. 
Требовалъ в томъ покаваннымъ запорожекимъ казакам запрещения.

Того ради іміется того войска казакамъ чрез валъ Новосеченского 
ретранжамента ходить і ненадлежащия дороги накладывать, і темь оной 
валъ в вяіцея несостояние приводить, і поставленный при немъ рагатки 
растаскивать накрепко запретит. А велеть онымъ казакамъ проход свои

140 в зделанные на то нарочно ворота іміть. А ежели ж і за сим реченныя 
зв. казаки хождени[. . .  Iі // чрезъ оной валъ і расгаскнваниемъ поставленныхъ

при немъ рогатокъ унеты не будуть, то об ономъ ихъ самоволствЪ какъ 
в Гсдръственную военную коллегию6 представи 7ца, такъ и къ его 
сиятельств[у] гсдну малоросискому і Воискъ Запорожскихъ гетману і 
ковалеру, графу Кириле Григорьевичи) Разумовскому о г мен[я] писано 
будеть. Что жъ по сему последить -  меня уведоми[ть] непродолжително.

Александръ Лук[инъ], ея императорскаго величества 
самодержицы всероссійскои, всемилостив'Ьйшеи 

государыни учрежденный генерал-моеръ
Декафа 10-го дня 1751 году,
К.Белевская.
Помітка: вих. «П.г.к.2 № 4520»; «Получено декафя 31 д. 1751 годр». 
Арк. 140. Оригінал.

141 №  303 1741 р., липня 9. -  Реестр майна, коней та іи.
захопленого старшиною Орлянської сотні Полтавського 
полку у Гаврила Пархомова*

№  304 1755 р., квітня 19. -  Ордер київського генерал-губернатора
Івана Костюріна Кошеві про негайне відрядження депутатів
і одного писаря з необхідними для слідства документами 
для участі в роботі Прикордонної комісії у м.Крилів 
Київського воєводства

132 Ея імператорскаго величества самодерьжицы всероссійськой-
Войска Запорожгского Низового благороднейшем/ и 
высокопочътеныгЬйшему господину кошевом/ атаману 
Григорию Федорову из стар 7ЛII иною

Понеже определеньная с росьсійской сътороны Погграничная комисия
1 Текст пошкоджено.
!почтенному гсцну кошевому
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с поле ъкими Брацлавс гкого воеводства комисары им'Ьеть ис Киева 
ехать немедЪленъно й съезъдъ имЪть будуть для произ гвождения 
комисъкихъ дЪлъ въ заднепърском местечке Кърылове, и конечно 
оная комисия им"Ьеть туда прибыть на положенъной наступающего 
майя К7> ^ \0-му числу термшгь, и того ради вамъ, гсдину кошевому 
атаману, изъ старшиною, определяетна по имеющимся въ Войске 
Запорожъскомь на поляковъ обиднымъ претенсиямъ, к лу /[іпе]му1 в 
техъ претенъсиядг доказателству и объясъ[не]нню2, выбравъ Войска 
Запорожского из старъшинъ [ . . .  ]ныхъ и къ тому достойные двухъ 
или трелг члвкъ // депутатов и одъного писаря и, снабдя ихъ доволнимъ 132 
наставлениемъ и принадлежащими письменными документами, дабы с зв. 
польской стороны в тел: запорожские пъретенсияе во удоволгетвіи 
затруднения быть не могло, и гри писменнол/ во оную Брацълавско го 
воеводства комисію сообщеніи ошравігть какъ найскоряе и о тол/ въ 
Киевскую губернскую канцелярию для известия репортовать. 3 А первымъ 
камисаромъ определ[ень] по указу Правителствующего сената калежской 
асесоръ Акимъ Литвиновъ. И о томъ вамъ, годну кошевому ата[ману] 
ис старшиною, ведать.

Генер[алъ] [и] вицъ-губернаторъ 
Івань К[остюршп>]_:)

Кие*
19 апреля 1755 году.
Арк. 132. Оригінал.

№  305 1755 р., травня 10. -  Промеморія Коша першому комісарові
Прикордонної комісії Якимові Литвинову про відрядження 
Дмитра Романовського, Григорія Якимова і писаря Нестора 
Гаврилова до м.Крилів Київського воєводства для участі 
в роботі комісії

Въ учрежденную Пограничную о т Малоросійского краю 133 
коммисію из Коша Войска Запорожского Низового 
высокоблагородному и високопочтенному гепдину колежскому 
ассесору и пограничному первому комисару Якиму Литвинову 
с товарищы
Промеморія

Присланнимъ з Киевской губернской канцелярій ко мн-Ъ, атаману 
кошовому, в Кошъ Войска Запорожского Низового ордеромъ велено в ъ 
учрежденную от Малороссійского краю Пограні чную коммисію о г  Войска 
Запорожского Низового» депутатовъ съ имеющимися в Войску 
Запорожскомъ на поляковъ обидимимъ претенсиямъ к доказателству 
отправить. И во жфкфшеше1 оной Киевской губернской канцелярии]

1 Текст пошкоджено.
2 Текст пошкоджено.
3Написано іншим почерком.
1 Текст пошкоджено.
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ордера ог Войска Запорожского Низового зна[тн]іє товарищи Димитрій 
Романовскіи, [Григ]орій Якимовъ да при ног за писара ко[зак] куреня 
Васюринского Нестеръ Гаври[лов] опредёлени. И при семь в оную коммисію

133 [ . . .  ] будеть соблагоизволено [ . . .  ]хъ // стравленії, о чемъ вишьписаніш?
зв. пограничная комьмисия З да благоволить бить известна 3.

А.к. Григорий Федоровъ з старшиною 
Дана з Коша. Мая 10 дн. 1755 году.
Арк. 133. Відпуск.

№  306 1755 р., травня [не раніше 16]'. -  Інструкція Коша
призначеним в депутата до Прикордонної брацлавської комісії 
запорозьким старшинам Дмитру Романовському і 
Григорію Якимову

131 Опредішєнимь в депутати ^старшинам запорожским Дмитрию
Романовскому и Григорию Якимову-2 в учрежденую 
Пограничную с полскими Брацлавского воеводства 
комисари комисгао
Инструкция

В сшгЬ высочайшей єя.і.ва грамоти, високоповелителними его 
ясневелможности гспдна, гспдна Малия Россій обойхъ сторонъ Днепра и 
ВоЛжъ Запорожские гетмана и разнил ординовъ кавалера, Россійскои 
империй графа Кирила Григориевича его сиятєлсгва Разумовского“, такожъ’ 
и Киевской губернскоД *і Войсковой генерално-4 канцелярии5 в Кошъ 
Войска Запорожского [Ни]зового6 приславшими ордерами повелено. В 
учре[жден]ную По/ранмчнуго с полскими Брацлавского [воевод]ства комисари 
комисию от Войска Запо[рожского] Низового такъ депутатовъ, яко и 
опре[деленних] в оную з запорожцовъ двулсоть дванад[цати] члов'Ькъ 
оговоренил, пойманими и содеДжаными] по нынЪ в ПолщЬ гайдамаками 
[ . . .  ]7 ил, також и по учиненил от полской [сторони] [ . . .  ] Войска 
Запорожского Низового коза[ками] с птюменпми документи висла т [ . . .  ].

А понеже в оную комисию в депутата [от Войска] Запорожского 
Низового в общои Войсковой [раді оп]рєд'Ьлєни, того ради какъ вамъ 
в оной [поступа]ть, о томъ слЬдуеть пункта: //

131 1
зв. Принявъ вамъ сию инструкцию *ї в команду за писара КорекЬвского* 

куреня9 козака 10АндрІ5я Семенова -  толко для писма10, також і
2Д ругу частину слова написано над рядком замість закресленого означенной.
3 Написано над рядком замість закресленого да будеть известно.
1Датовано за змістом документа.
2 Написано над рядком.
3Далі закреслено Войсковой генерал ной.
4 Написано на полі.
5 Написано над рядком замість закресленого конц еля рий.
6 Текст пошкоджено.
1 Текст пошкоджено на одно-два слова.
% Написано замість закресленого Васюринского.
9 Далі закреслено реня.
10Написано над рядком замість закресленого Не.стера Гаврилова.
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про7чии* для посилокъ и услугования при васъ по комискимъ д'ЬламъЛ 
и н а д п и с а н у ю  в оную комисию промеморию, следовать прамо [!] в 
город Криловъ. За прибитаемъ туда, являсь в ту комисию реченну 
промеморию и сообщеную при оной 2 о не-2 сискани* и не бивали* в 
Войску Запорожскомъ, и о умерли*, и прибити*, об говоре ни* пойманими 
и содержачимися в ПолщЬ гайдамаками, якоби и* товарищами, ведомость,
2 ежели востребуется'2, вручить.

2
С которой ведомости і вамъ к видению, и к объявлению в оной 

комиссии, яко ни единого не сискалос и сискатъ, хотя для сиску о т  
Коша команди и атамани били посилани і в КоигЬ сискиванни били, не 
можно. Инние жъ 2в Полщ’Ь 2 на воровства* побита 4и имение и* 
собстве/мое і воровское осталось. А иние-4 измерли, а други*, за 
непоказаниемъ и* именъ и прозваний и каки* куреней, знат не можно. 
Протчие жъ и в Войску Запорожском не били и нинЪ и* не имеется, 
ибо под ви[домъ] запорожцовъ другие гайдамаки полск[имъ] людямъ 
обиди причиняють. Яко то [про]шлого 753 году, мая 25 д. Полской 
губернии 4 3енжаи Радивіла-4 села Пс[. . .  ]7 жители Матвій, Івань 
Попови[. . .  ] в Кошъ Войска12 Запорожского Ни[зового] жалобу занесли.
Яко в следовании [ихнему] по своему купеческому промис[лу . . .  ] в и* 
запорожски* волностя* [ . . .  ] Росоховатото Байрака напад [ . . .  ] того 
ж мая 16 д., пред вечером [ . . . ] ,  но точию неведомо какие [ . . . ] ,  // 
какъ оние жалобливие представляли, з долгими волосам//, да и по 139 
рЪчи можно било знат. И немалое число имущества захватили, і при 
ТОМЬ13 ЄДНОГО ПОДКОЛОЛИ И тЪмЪ, 4И про 7ЧШІМИ іскусними річми"4 
извинения приносить.

3
О причинени* же о т  полской сторони Войска 'Запорожского 

Низового козакамъ, яко то повЪшениемъ и захвачениемъ в илЬнъ 
двухсотъ двадцяти четире* челов-Ькъ, о ліущєни* за пашпортами по 
и* промисламъ и заграблениемъ и* товаров, воловъ, лошадей, чаяния 
разного денегъ, обида*, требоват вам неотступно справедливости и 
удоволствия обидимо# стороны. О кой* обида*, в кой* именно года* 
и от кого причинени, и что забрато имуществъ, [о томъ] вамъ 
прилагается именая ведомость [вь в]иигьписаную пограничную комисию 
[ . . .  ]имъ о г  Войска Запорожского Низового. [Тако]ва ж ведомость 
при промеморий [ . . .  ] на і шгЬ14 при семь посилается.

4
[ . . .  ] в следствие сего полские комисари, [ . . .  ]хъ15 козаковъ16 к 

доказателс7ву, [ . . .  ] произшедши* о ти* полской [ . . .  ] тЪмъ козакамъ
11 Далі закреслено РадоЪвила, £єнжа Разевила.
12 Далі закреслено Войска.
ІІДалі закреслено и притом.
14 Далі закреслено чрєд
15Далі закреслено комисари.
і6Далі закреслено к доказательству.
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смертнилг [ . . .  ] и разнил: обидалг поставки, [ . . .  ]сию требовать иміли.
139 В тол/ [ . . . ] ,  что по тЪхъ згублених козакадг, // ро^ственикоя і товарищей 
зв. идг, кой при тЪхъ полскилг тиражких э^екуция лг били і божиймъ 

прилвид'Ьниемъ оттого спа опис, нині при Коші ни единого не имієтся, 
понеже и нне в Полскую нацию, Малую Россию и в другие места 
посходили, и ест ли они живи, знати сискать не можно. А что поляки 
в разнил: місталг веема напрасно козакод повішали и протчие обиди 
причинили Войску Запорожскому, о томъ ми, Войско17, совісти 
християнския засвідитєлствовать не отречемъся.

5
И будучи вамъ во исправлений предписаного діла, вести себе 

честно, постоянно и поступать так, какъ вірноприсяжнимь людемъ 
должность вели[ть].

Кошовий атамань Григорий Фед[оров]
с товариством]

Дань з Коша мая18 дня19 1755 году.
Арк. 131, 139. Відпуск.

№  307 [Не раніше 1757 р.] -  Реестр убитих і захоплених у полон 
запорозьких козаків та їхнього майна. Доповнення до реєстру
від 24 вересня 1749 р. і(док. № 287)

В дополнение

Число убити* и в плінь 
за фаты* козаковъ, також 
забраты* лошадей, риби, 

ружя и протчего 
имущества, и готовы* 

денегъ

Кроме
ко[за]ковъ‘,
заб[ра]тимъ

ве[ща]мъ
самая

[су]щая
поло[же]на

цена

Рублі Копейки

1751 году  п олскои  умайской  
партикуляриои полковникъ Костка  
Ортпдскій, прибравъ к себе гаидамакъ 
до тисячи человекъ со согпенным  
оружиемъ и двемя пушки, і отыми 
въехалг в россійскую границу, а потомъ, 
напавъ в запорожские принадлежности 
и остановят по сю сторону реки Богу в 
недалекомъ разетояніи о г  (Острова 
СИЛОВО 7СКОГО, с половилнымъ числомъ 
товарищей своилг грабил и разорял

17Далі закреслено запорожское.
13Написано над рядком замість закресленого априля.
19 Число не зазначено.
1 Текст пошкоджено.
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В дополнение

Число убити* и в плЪнъ 
за фаты* козаковъ, також 
забраты* лошадєй, риби, 

ружя и протчего 
имущества, и готовы* 

денегъ

Кроме
ко[за]ковъ',
заб[ра]тимъ

ве[ща]мъ
самая

[су]щая
поло[же]на

цена

Рубл^ Копейки

гайдамацки зап орож ски * козаковъ  
рыболовные станицы. А бившего при 
немъ товариша -  гайдамаку Иска Табалщя 
оной Артинской командировал для такова
жъ грабителства // і разбою з другимъ Козаков в шгЬнъ взято 153
половинные числомъ за реку Богь, где шист члвкъ -  6 зв.
оной Табанець с оною гайдамацкою
па/тгиею, по тому ж чиня многия
запорожскимъ козаказг в рыболовны* же
станица* грабителства и разорение. А
богога/эдовои церкви титора и пяты
человЪкъ будущи* при немъ козаковъ
со всЬм  і*  имуществомъ въ шгЬнъ взяли.
I в томъ вышеписа лномъ грабителствЬ 
обявленпые Ординскіи и Табанець 2*з 
своими партиям и-2 причинили па 
рыболовны* станица* запорожски*/ СЄтєй
козакамъ, кому именно, значить под симъ: рыболовны* -  15, цена 75

У козака куреня КоренЬискаго, прозва- 
ниемъ Лобура, с товарищи девятью //
человек и выше Кривого острова, в Лотокъ побито -  9, цена 18 154
урочищи Лусканевых сетей риболовны* Муки рж аной -  10 
пи тадцять, лотокъ побито девяг, муки бочекъ, цена онымъ 20
ръжанои -  десять бочакъ, рыбы вялой- Рыби вялой 300 голов, 
триста головъ. цена опои 900

У козака куреня КЬслякЬвскаго, 
про.званиемъ СОканя, с товарищи двадцато Рыболовны* неводов -  
члвки при реки Богу на Червоной косЄ 2, цепа онымь 100
рыболовны* неводовъ -  два, одежи и СОдежды и харчевыхъ 
харчены* припасовъ -  всего по счислению- припасовъ ценою за 150
на сто на пядцесять рублевъ. //

У козака КаїгЬвского куреня Якима Разнаго 154
Черномаза с товарищи пятнадця 7Ю члвки риболоянаго посуду і зв.
на Шестаковой косЪ взято разного п ож и тк ов ъ  - в сего
рыболовнаго посуду і пожитковъ на ценою на 800
восемютъ рублей, готовы* депегъ, також Готовы* денегъ и ружья- 
и ружя на две тысячи рублей. всего на 2000

У козака КореиЬвского куреня Ивана Разны* пожи 7ко/?
Крашсоштана. неводничого, с товарищи заграблено ценою па 1809 
тридцята человеки заграбленпо разны*

2 Написано над рядком.
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В дополнение

Число убитие и в плЬнъ 
зафатые козаковъ, також 
забратые лошадей, риби, 

ружя и протчего 
имущества, и готовые 

денегъ

Кроме 
ко[за]ковъ‘, 
заб[ра]тимъ 

ве[ща]мъ 
самая 

[су]щая 
поло[же]на 

цена

РублЪ Копейки

пожиткоя ценою на тысячу на восемсоть 
на девя т рублевъ на тридцять на двЪ
КОПЕЙКИ.

Да у разные запорожские козаковъ 
оной А/7гиискои с товарищи своими //

155 на вящыцую пакость и разорение 
изрубили в мелкие части пяддесяг семь 
болшие рыболовные невод о я, коимъ Неводои болшие 
каждому цена по семдесятъ три рублЬ. рыболовние 57 цена

Ітого3 вишеписаинымъ Арганскнмъ 
с товарищи пограблеино і разоренно у 
запорожские козаковь такъ рыболовнаго 
посуду, яко и разнаго имущества и
готовые денегъ - всего ПО счислению на 1тт_

О семь в Кол/м'Ьссию пограпичную ^2
155 ог депутатов // Федора Толстонога, Ма/аса 
зв. Уса да Петра Шафрановскаго доношениемъ

в 751 году при съезда предсталлено4. //
156 В прошломъ 756 го ду, 8 числа мая 
зв. козаки куреня Деревянковского Герасимъ

Вырозубъ да Васпл Росколупа в Коши 
представили доношениемъ. Подрядились- 
де оны в крепости Святая Єлизавети у 
бурмистра тамошняго Івана Івалчежа за

3Далі закреслено всего.
4 Далі закреслено что как з далные времень Войску Запорожскому по некими 

гайдамаками-ватагами Василемъ Тумкою, Василемъ Донол/ и Искомъ Табанцемъ с 
немалымъ числомъ собранымн ими, порскими ж гайдамаками, насилно напавши на 
жилища, причинено і разорено на нЬсколко тысячъ всякие пожитков и денегъ убіттка, 
а самие козакол жестоко мучивъ, а иные взявъ з собою в Полшу увезли, где ины* 
вскоре в смерть побито, а другие, допрошуючи под несноснымъ боемъ, в нарушение 
соседственнаго миру и вЪчнаго трактата, то ж  повешено и почвертованш. //

156 Так і в 751 го ду  полскимъми ж гайдамаки, уманскиз/ партикуля/мымъ полковником
Косткою А/тгинскимъ да помянутымъ Искомъ Табалцсм з бившею при ние воровскою 
полскою па/тгиею до 1000 члвкъ, оному Запорожскому Войску в разбоях рыболовные 
станиць, тож раяграблениемъ разные пожитковъ и денегъ причиненно убитка на 
десяг тысячъ тридцяг три рубп-fc и тридцяг двЪ копейки. Да сверхъ того в Гарцу 
титара и бившие при немъ пяти человЪкъ козакоя з собою ж в Полшу забравъ, 
показнено. И гЫ ъ доношениемъ по достоинымъ доводал/ к полскимъ комисарамъ с 
требованиемъ награжденной сатисфакціи писменно на прежде бывшой и другой 

156 каденцій согобщенно и требовано от такова несноснагго // Запорожскому Воиску 
зв. грабит ел ства і разорения тЪе полские оживленные гайдамацкие ваггаговъ съ не 

па/тгнями вовся унять і впред к тому не допускать.
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В  ДОПОЛНЕНИЕ

Число убити* и в плінь 
за фаты* козаковъ, також 
забраты* лошадей, риби,

имущества, и готовы*
ружя и протчего

денегъ

Кроме 
ко[за]ковъ', 
заб[ра]тимъ 

ве[ща]мъ 
самая 

[су]щая 
поло[же]на 

цена

Рублі К опейки

купленной имъ в Полскои области, в 
Уманскои губерній в тамошнего ж 
жттля хлебной припас для государевго 
подряду 2* своилг скотодг2 въ Єлисаветь 
поднять, на что онъ, Іванченко, в ту 
Умань и свата своего, в кого то т запасъ
покупил, // при ни* отравил. И ка к 157
они Вырозо# до Росколупа въ Умая
прибили, то обявленой тог умадекой
жител за имеющиися якобы его кртосты
Святыя блисаветы 2*на некоторидг2
жителя* долгь заграбил бе.? всякой и*
винносты воловъ 29 с возами и с Волод - 29, цена
упряжю, а имъ отказал знатся съ его Возовъ - 8, цена 290
винова 7цями, которы* оны и не знають. 44
И по пн і  т і волы с возами у себя
содержить, у кои* выискуя іздєржали
денегъ готовы* -  240 ру. и 30 копіекь.

Итого всего по вышеписаннол/у 
реестру з дополнениемъ запорожски*
козаковъ // поляками побито, повішено), Козаков побито, 15 7
поранелно і в плінь захвачено -  двісті повішено і в п л ін  зв.
тридцяг члвкъ, лошадей -  пя7сог забрато -  230
чотири, воловъ -  двадцяг девяг, возовъ Лошадей -  504
з рыбою и порожвгЬхъ, всЬхъ -  78. Волов -  293

И оному всему, кромі побиты*, 
повішедошх, раненны* и в плінь 
захваченных козаковъ, по самой истенно 
сущей оцінки состой г су а /м ы ,  полагая 
в то число и наличные дежи, -  двадцяг 
сімь тысящъ пятьсотъ тринадцяг
рублевъ девя7десять дві копейки. 27513 92
Арк. 153-157. Відпуск.

5 У  сусідній граф і закреслено 290.
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№  308 1761 р., липня 28. -  Ордер Київської губернської канцелярії
Кошеві про розшук і відправлення до м.Глухова козака 
Мартина Канцуренка, він же Воскобойников, звинуваченого 
в наїзді спільно з гайдамаками на маєток поручика 
польського коронного війська Данила Мацевича. № 1452

142 Высокоблагородныи і высокопочтенныи господинь
Войска Запорожского кошевой атамань ста/ллиною

В указі* ея імператорскаго величества из Гсдръственнои колпегіи 
іностранньї* дЪлъ іюля от 31 -го 1760 году отпущеномъ, а в Киевскои 
губернской концеляріи сентября 2 числъ того ж году полученном,
о бявлено. Что о т пребьюающаго в Варшаві чрезъвьгчайного посланника 
и полномочного министра Воейкова в Коллегию иностранны* д іть  
прислана копия с подданои ему о г бискупа краковского Солгыка записки, 
в которой онъ чини г заступление за порутчика коронны* воискъ Данила 
Мацевича в пршшненныхъ ему отъ запорожски* сечевыхъ казаковъ, а 
особливо о г  Мартына Канцуренка Войскобоиниковач обидахъ и разорения*, 
какъ то обстоятелно значить в приложенной при тол/ указе копій с 
помянутой записки. I велено чрезъ нарочно посылаемого ис Киева оберъ- 
или унтеръ -аоицера с ордеромъ к вамъ приказать: Мартына Канцуренка в 
Запорожской Сечё, сыскавъ, изъ оной под карауломъ отослать в .Глуховъ. 
А при томъ и годину малороссіискому гетману отъписать, чтобъ онъ 
приказалъ в приносимой на того Канцурежа жалобе накрепко изследовать

142 і по показанию ево товарьнцей, на разбое с нимъ же бывшихъ, // сыскать.
зв. I потомъ надлежащее решение, а обиженному полскому шляхтичу

Мацевичу справедливое удоволствие учинить, и что происходит будеть,
о томъ требовать о т господина малороссіиского гетмана1 уведол/ления і 
в Коллегию иностранны* делъ донесть.

Что же в той записк+> упоминается о содержащел/ся в Киев^ под 
карауломъ подданомъ матери ево, Мацевича, бегломъ крестьянин^ 
Матвее Прокопенке, которой разграбилъ ее імение и денги, и что 
никакой по сие время по домагателству его в Киелскои губернской 
канцелярій справедливости не чиии[но]2 и оной подданой с протчимн 
соучастниками ево не выдается, то будучи о семъ произшествіи в 
К олегій  іностраїшьі* делъ неизвестно. Требуется по то му известия: в 
чемъ імянно сие діию состоить и до ч[его] доведено. И буде оное 
доннЪ еще не окончано, т[о] об окончаніи оного и об удовольствін 
обиженной ст[о]роны по справедливости старание возьіме[ть].

А по справке в Киевскои губернской канцелярій, в подданномъ въ 
оную губернскую канцелярию [от] 22-го дня прошлого П60-го году от 
означенного Мац[е]вича доношеній ойявлено, что в прошломъ 1759—[лгь] 
году, в леттгЬе время, напавъ на домъ матери ев[о] -  полскои шляхтянки 
Пелагеи Мацевичевой, в [ма]етности ее в селе Музыче болЬе десяти члвкъ 
разбогашковъ пограбили разбоемъ денги, вещи і [про]тчіи іменіи, і по 
разбили неведомо куда розбе[г]лись. А шгЬ-де известился онъ, что из

143 тЪхъ [разбо]ишжовъ, одинъ природной полскои подданои с[ела] // Музычъ

1Далі закреслено малороссіиского гетмана.
2 Текст пошкоджено.
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житель, вышепоказаннои Матвеи Прокопенко поиманъ и содержится в 
Киевскомъ могистраті* под карауломъ, о чемъ-де значить по имеющемуся 
в томъ магистрат^ делу. А что-де онъ, разбоиникъ, подлинно и природной 
полскои подданои, о томъ же явствуеть по тому ж делу. И тЬмъ 
доношениемъ просилъ, что# оного Прокопенка ему выдать.

А на посланной по оному ево, Мацевича, прошению іс Киевской 
губернской канцелярій в Киевской могистрать указъ о присьілкі репорта- 
означе/яои Прокопенко в томъ могистратЬ под карауломъ содержится ль 
и по какому делу, и подлито ль онъ в разбое и грабителстві матери 
оного Мацевича прилагался, і полскои ли онъ подданои -  в прислалтол/ 
изъ оного могистрата репорті обявлено, что какъ означенной Матвеи 
Прокопенко, такъ и обговорившей ево Петръ, бедоровъ сыпь Москоленко 
взяты и донні содержится под карауломъ в остроге. Токмо оной Прокопенко 
к разбою виннымъ не оказывается, ібо-де когда в прошломъ 1759 году, 
августа месяца противъ 25 числа речеиного Мацевича мать розбита, то 
оной Матвеи Прокопенко в томъ же 1759-л/ъ году, после Петрова праздника, 
августа по 29-е число с киевскими жителми Степаномъ Цыганкомъ, 
Іовомь билипенкомъ и бедоромъ Проскуренкомъ находился для резания 
тертиць по той стороні реки Днепра в Николаевской слободке. И хотя- 
де онъ, Прокопенко, родомъ из-за границы, но повыходе-де ево в прошломъ 
1754-м году из-за границы в Росию на жи7е, в прошломъ-же 1756-л/ году 
между протчими киевскими жителми, по представлению ево с посполитои 
сотой // сотникомъ Степаномь Глеваскимъ к указанои присяге приведень. 143

А по указу ея імператорскаго величества из Государственной коллегіи зв. 
іностранньїхь де.ггъ, генваря о т 4-го дня 1754 году в Киевскую губернскую 
канцелярию присланному, велено во отдаче в полскую сторону гаидамакъ, 
кои полские подданные будуть, поступать по приложенной при том указе 
со отправленной изъ оной же Государственной коллегіи іностранньїх делъ 
от 30-го декабря 1753 году к господину малороссіискому гетману и 
ковалеру, граоу Кириле Григорьевіпіу Разумовскому грамоты копій, по 
которой велено: упоминаемого въ оной соде/тжашнагося в Глухові ко.гюдника- 
гаидамаку Никиту Гоюруху, явлшагося [!] во многих разбояхъ, грабителствах 
и смертных убивствахъ яко полского поддатого, для учинення с нимъ по 
правамъ полскимъ правосудия отдать ево полякамъ с роспискою. Да и 
впред с таковыми пойманными гаидамаками, кои будуть полские уроженцы 
и в Россіи подданствол/ не обязаны, то[ж] чинить і ко осуждению по 
винамъ оныхъ отдавать в полскую сторону с роспискою.

А понеже оной Прокопенко, какъ по репорту Киевского могистрат[а] 
явствуеть, о бьггіе ему в вечнол/ ея імператорскому величеству подданстві 
обязанъ присяго[ю], коихъ по оной грамоті за границу выдава[ть] не 
велено, того ради в Киевскои губернской канцелярій определено: 
означенного Матве[я] Прокопенка за границу на полскую сторо[ну] по 
содержанию оной грамоты не выдаваг и о т[омъ] въ учрежденную с 
полскил/ Киевскил/ воеводство[л/] // Пограничную коммисию і в Киевскои 146 
могистра[т] послать указы и із вышепоказанных биску[па] краковского 
Солтыка записки, и с репорта Киевского могистрата приложит въ 
оную коаім исію  при указі копій. А к вамъ, гсдину кошевому атаману 
старшиною, посла т ордеръ і велеть вышепоказанного запорожского казака 
Мартына Канцуренка сыскать и отослаг в Глуховъ к господину
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малороссіискому гетману и ковалеру, граоу Кирил[е] Григорьевичу 
Разумовскому под караулом. А къ оному господину гетману писать и 
требовать, чтоб в приносимой на запорожских казаковъ Мартына Концуренка 
с товарищи жалобе, накрепко приказалъ изслЬдова т надлежащее решеиие, 
а оному обиженому полскому шляхтичу Мацевичу справедливое удоволствне 
учинит, о чемъ вамъ, годину кошевому атаману съ старшиною, выдать и 
учинит по сему непременное ісполнение. А въ учрежденную С ПОЛСКІШ 
Киевским воеводством Пограничную коммисию і въ Киевской магистрате» 
вышеписанном указы ісь Киевской губернской канцелярій посланы, и къ 
господину малороссійскому гетману и ковалеру граеу Разумовскому писано.

Иванъ Власлевь 
Михайла Макародъ 

Секретарь Василей Чернявский
Киевъ.
28-го ііоля 1761 году.
Помітка на арк. 142: вих. «№ 1452»; «П. сентябра 4 д. 1761 году». 
Арк. 142, 143, 146. Оригінал.

№  309 1761 р., вересня 4. -  Наказ Коша полковникам паланок
про розшук і відправлення до м.Глухова козака Мартина 
Канцуренка. № 4304 -  № 4308

145 Ко всЬмъ полковникамъ
Приказъ

Прысланним в Копгь ь(0 т сентябра 4 д .1 з Киевской г. крій предложениемъ 
велено. По іміючемусь въ оной гу. крій делу запорожского козака 
Мартина Канцуренка 2везде в дачахъ запорожскихъ 2 сыскьшать, и гда 
б сыска# З бы т могъ 3, в Глуховъ ьза караулом1 къ его яснев, господыну4 
гетману отослать.

Того для повелЬваемъ вамъ во веет ведомства своего места* 5 оного 
145 Канцуренка приказа т5 всепрыл’ЪжнЪйше // сыскивать и, буди б где 
зв- моглъ7 сыска 7ца*, подкр'Ьпкимъ карауломъ на[мъ]9 в Кошъ прислать10. 

С Коша.
Сентябра 4 д. 1761 год[у].
Помітка: «№ в Кодакъ -  4304, в Самар -  4305, в Калмус -  4306, в 
Гардъ -  4307, в Перевозку -  4308».
Арк. 145. Відпуск.

1Написано над рядком.
1Написано над рядком замість закресленого во въеехъ ведомства* своихъ.
3Написано над рядком замість закресленого будеть.
4Далі закреслено малороссійскому.
5 Написано над рядком замість закресленого ім'Ьєтє.
‘Далі закреслено показанного.
1 Далі закреслено ведомства свои местахъ.
%Далі закреслено взяв в паланку содержат.
9 Текст пошкоджено.
10Написано над рядком замість закресленого рятортовать къ опредЪленил/.
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№ 3 1 0  1761 р., жовтень. -  Рапорт Коша Київській губернській
канцелярії про організацію розшуку козака Мартина 
Канцуренка, звинуваченого в наїзді спільно з гайдамаками 
на маєток поручика польського коронного війська 
Данила Мацевича. № 5143

В Киевскую губєрнскую канцелярию1 144
Рєпорть

Прошлого сєнтябра 4 д. присланнил/ в Кош  Войска З.Н. з оно# 
Киевской губернско/ґ канцеляриі 2 по доношению-2 порутчика коромшлг 
войск Данила Мацевича о причинений ему о т запорожскидг козаком
3 Мартина Каміуренка с то.-3, обидадг матери его, полско# шлялтенк^ 
Пелагей Мацевичево/Ґ*, прошлого 7595 году в летнее время разбое м  
rpaÖHTe./iCTbajr6, ордеров/ веленно. Оного Канцуретжа сиска f  и за 
сиском отоспать // для надлежащего об нем виизслЬдования в Генерал. 144 
ъой. крию. 8 И во ісполнение оного Киевской г. криі ордера 8 Вой. зв. 
З.Н.9 всЪмъ полковникал/ о сиску оного10 вора11 Канцуренка12 во вЪх [!]
13 ведомства и х ъ 13 м^стадг14 и за сискол/ о присилки в Кош для
о тсилки его, Канцуренка, куда подлежи г  предложено15, о чем Киевской 
г. крій16 ре[пор]туел/17.
1761 году, октября [ . . .  ]18 д.
Помітка: вих. «№ 5143».
Арк. 144. Відпуск.

1Далі закреслено покорни/У.
2 Написано на полі замість закресленого по жалобі.
3 Написано над рядком.
4Далі закреслено гра.
ь Цифра 5 правлена.
6Далі закреслено а именно от Мартина Канцуренка с товарыщи.
I Далі закреслено . . .  ва т.
8 Написано над рядком замість закресленого почему о г Коша.
9Далі закреслено во век
10Написано над рядком замість закресленого того.
II Далі закреслено сто.
11 Далі закреслено с това.
13Написано над рядком замість закресленого скрити* етєпни* околичностях 
14Далі закреслено прєдложєнно.
13Написано над рядком замість закресленого велено.
16Далі закреслено с покорностію.
17 Текст пошкоджено.

Дату не вказано.
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№  311 [Не раніше 1762 p.] -  Підсумковий запис до реєстру від 
24 вересня 1749 р. і доповнень до нього та додатковий 
реєстр1 майна, викраденого польськими підданими 
жителями Уманської губернії Романом і Дмитром у отамана 
Вищестебліївського куреня Данила Мовчана в 1757 р. 
(Див. док. № 287, 307)

174 Забратим
Ти* козакол, такожъ вєшал/ самая

В дополи єні
забратих лошадеД риби, 

ружья і протчего
сущая

положена
имущества і готовихъ цєна

денегъ ї’ублі Копейки

Ітого всего по вишшвсапно му реестру
з дополненіємь запорожскихъ козаковъ 
поляками побито, повішено, поранеяно 
і в п л інь  захвачешю -  230 человікь, 
лошадей -  504, воловъ -  29, возовъ з 
рибою і порожніхь, всіхь  -  78.

І оному всему кроме побитихъ, 
повышении*, пораненнихъ і в п л ін ь  
захваченнихъ козакод, по самой істинно 
сущ ей  оцінки со стоить денежной сумми, 
полагая в то число і написніе дєнги, 
27513 рубли 92 копейки. 27513 92

Войска Запорожского Войска Запорожского [!] Низового 
атамань кошевий Петръ Калниш[евский]2 

Войска Запорожтского Низового 
атамань кошевий 

Полканцеляристъ войскови/г
У атамана В ьіш естебл ієвского  

куреня Данила Моргана два человіка,
Романъ да Дмитро, полскіє жители 
Уманской губерпій, пришедши в курінь 
Вишєстебліевскі/ґ прошлого 757-/о году 
на весн і у зимовникъ, по пхъ желанию 
нанялис в службу. I того ж ъ года, в 
декабрі м ц і про 7ив 8 числа ізь его, 
атамана, зимовника без битности, 
согласясь, бежали. I при побеги увели 
пару лош адей в масть чалую да 
половую , две кулбаки, уздъ  д в і ,  
триноговъ два, повалцівь два ремінних,
із вещей жупановъ два, кожуховъ два,

175 бурку одну, // ружье, пару пісталєговь, Пару лошадей
шаблю, шапокъ д в і, да готовихъ денег Кулбакъ - д в і

60
10

1 На арк. 171 чернетка цього реєстру:
2 Текст пошкоджено.
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Ти* козакол, такожъ
Забратим 

вешал/ самая

В ДОПОЛНЄНІ
забратих лошадє#, риби, сущая

ружья і протчего положена
имущества і готовихъ цена

денегъ Рубл'Ь Копейки

[п]ятьдесятъ пять рублей. Опиє жъ і Уздъ - дв'Ь 1 20
ннпЬ вори паки [н]аходятся в ПольщЬ, в Триногої? - два 80
той же Уманско# губерній. I ис тих Повалц'Ьвъ - два 2
покраденнихъ вещей і лош адей в Жупанод два: 
тамошнихъ уманскит правителей у Василя одинъ - 10
Куберского -  лошад половая да кулбака другой жупанъ - 6
і бурка; у ГЬпковского -  вгЬстолети і Кожуховъ - два 3
шабля; да у Якова Ревенка -  другая Бурка - (одна 1 60
лошадь чалая, кулбака3 і рушниця з Ружье - одно 6
натрускою. Пара нЬсто летовъ 7

Шабля 20
Шапки - дв'Ь 2
Готовит денегь 55

Всего з собою увели і унесли на суму 200 60
Скріпа на арк. 174-175: «Канце//ляристъ Григорії! Ляховичъ» 
Арк. 174, 175. Відпуск. Частина документу.

3 Написано над рядком.
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С права 6

1742-1752 рр. -  Справа про взаємини Війська Запорозького
з Кримом і старосамарцями

№  312 [Не раніше 1740 р. - Не пізніше 1743 р.]1. Крим. - Листи 
кримського хана Селямет-Ґірея до Коша про 
повернення ногайцями коней та ін. запорожцям і про 
розшук серед козаків винних у захопленні коней та 
речей у ногайців

27 Добримъ здоровямъ покланяется ханъ3 атаману кошовому,
[32] Войску Запорожскому.

Писмо посилаю свое. Що нагаици козакам починили шкоди, то ми 
все вамъ поворочали -  кон і і протчоє, а до остаж у що еще 
козакам шкоди есть, то и тепер того проискуемъ, а проискавши, 
вамъ отдамо все.

Тіко2 ж сколко козаки запорожскіє заняли в Нагаю коней и 
товару, то реестръ при семъ покажется. Не то товар ілбо кон і, но 
еще и іние вещи в том реєстрі порознь показано. А хто имено 
шкоди з козаков починивъ і що хто взявъ, реестром показано ж. 
Ми вамъ -  зичливиі приятелі, на що есте жаловалися, то ми все 
ваше поворачали. А ви, даби по сему писму рози ск ая, и намъ 
показание реестром шкоди возвратили и отдали. I мой посланецъ 
Коптяша-ага посилается для справки з сими шкодуючими, Аджни 
и Сагаиди за тимъ к вамъ посилаются. И многажди просим, який 
курінниє козаки нашим людемъ починили шкоди, сискавъ в нихъ. 
нашим шкодуючимъ людемь о їд ай т і, даби между тЬмъ великие 
монарховъ не турбували, що б  ту г  росправитися. За сим писмом, 
даби до Киева к генералу6 о сем не писати намъ и не жаловатся,
о чемъ и многократно просимо болше двое день не медля вчинили 

27 справу и, слскавъ в тие козакод по рее- // естру[!] нами показаніє 
зв. шкоди, симъ о г  нас посланимъ шкодуючимъ отдайте. Пну кошовому 

доброго здоровя посилаемъ и всему Войску.
Ханъ кримскій Селамет-Керей

1Датовано за часом правління хана Селямет-Ґірея.
1 Літеру і втравлено з о.
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ОДЕССКІЙ ПСТОРІ1ЧЕСБІЙ 

А  Р  X  И  В  1 .

Обкладинка з Одеського історичного архіву. 
Спр. 6.
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Пну кошовому доброго здоровя посилаєм и всему Войску.
На семъ3 боці, в Ка/щашинів, козаки заняли коней 39 [в Ослан-бека, 
мурзи кримского.] За сими конми о г нас писанно било к генералу в 
Киея, що# отдано било. То и к ва м о г  генерала к вамъ писано о томъ, 
точию ви и до сих пор тих коней не отдаете. Просимо, даби ви тие 
коні, сискад всі в козакод ваших4, посланник/ отдайте. За чим  ми 
хочемо приятелно жить. А егда не отдаете за симъ писмомъ, то впят 
будемъ в Киевъ к его високопревосходителству о тол/ писа т и турбова7:
Помітка вгорі арк. почерком 19 ст. й олівцем: «1739».
Арк. 27. Діловодний переклад з тат.-тур.

№  313 [ - - - ] 1 -  Реєстр запорозьких козаків, обвинувачених у
захопленні коней і худоби у ногайських татар

16 Полковникъ ґардовий  Крачко, пославъ козаковъ свойхъ, которие в 
Гарду находятся, то оние козаки заняли у нагайцовъ сто коней да 
коров чотири;

Оніє же козаки курінниє джереловскіе Степаїгь Уступъ да Бобошко, 
да тле жъ козаки джереловъсю заняли у нагайцовъ коней сімна/щаг 
да воловъ два;

Полковника Петра Коваля козаки заняли у нагайцовъ девя тнадцятъ 
коней;

Полковника Лоби, кисляковъского, козаки заняли у нагайцовъ 
коней тридцять с1;мъ;

Полковника того, кот орий  в Гарду въмер, занято козаками у 
нагайцявъ коней сорокъ сімь;

Полковника Овдія, команди его козаками занято коней у нагайцівт> 
двадцять пя т коней;

23натнимъ атаманомъ-2 Игнатов, ведмедовъского, кома/щи его 
козаками, при которому било боліє двадцяти человіка козаковъ, занято 
у нагайцівь коней шістдесяту

Да Васил, Ма^имъ и Семенъ, курінніе жъ ведмедовскіе, заняли у 
нагайцівь коней тринадцят:

Асауломъ бившимъ га/щовимъ Василемъ, которий ранень, з командою 
его занято у нагайцовъ коней сімь;

Тимошемъ Цимбаломъ, которий поблизу Буга-реки нині якомсь 
урочищи, прозиваючомся Нечирвінці, жиючи4 з товарищи, занял у 
нагайцов же тридцять чотири коні;

Да куріннимь платніровскимь Степаномъ занято у нагайцов же 
пять коней;

3 Склад сє виправлено з то.
4Літеру в виправлено з  н.
1М ож ливосаме цей перелік згадується в док. №  312.
2 Написано над рядком замість закресленого полковника.
3Літеру о виправлено з а.
4Літери ж та и виправлено з інших літер.
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Да киоляковскимъ курЪннимъ Яскомъ у ни* ж е  нагайцовъ занято 
чотири конЬ со всгЬми с^делними уборами.

Итого числом поголовя 374.
Арк. 16. Діловодний переклад [?]

№  314 1742 р., травня 10. -  Донесення Коша генерал-аншефові
Кейту про становище в Криму

Єго імьператорьского величества високородни# готднъ і і 
високопревосходитЕЛнЬйший гшднъ, гаїднь генераль-аншефть, 
лєйбь-гвардій Ьмаїїповьского полку подполковьникь і главнш? 
дирекъторъ Кєйтьа, всемлстив'Ьйший намъ добродію

Поко/лю вашему високопрєвосходителству симь являєм Ж е котори# 
козакъ з гедълевил/ промисломъ зъ прочийми, само трет, ходилъ въ 
Крил/ (от марта 21 -го числа, то ныгкпни* чисел мая 5 і 6-го тог 
козак, по имени зовучийся Романъ Тилмачь1, а курінни# каневски#, 
зъ Криму зъ со ллю прибшгь6 у Камяное. Его же-то их  курЪнний 
атамань, не сособщаяс поблизу, но издалека стоя®, распитовалъ со 
тамошнемъ кримъскомъ поведенійг. То соного сказовалъ, что ничего 
не чуть того, щоби их  войска где рушали с, и в Перекопі, мови г, 
малолюдно находиться.

Толко сказовалъ, же імЬнь, котори#при езері Солевомъ достает, 
допитовался: «Чего ради з Малороссии купци и люде не пропущаються 
в Крил/?» И говорилъ такъ: «Чи не зъмишляег чего еще Роосія на 
ни* у задеръ ити?» На що сон  со:пгЬтьствоваль, что всякою мірою 
не мощно тому би г. «А люде, -  мовилъ, -  що еще не прийшла пора 
самая у дороги ити, затимъ к вамъ не прибуваю 7». По томъ тежъ 
тог імень говорилъ такъ, мовлячи: «А то слишно в нас, же будто 
россиЛскіе войска ко Днепру приходять. И чего ради?» То сонъ 
сотказавалъ, же нЪть таки* во/Зекъ // таки* во^скъ и не надЪемос 1 
всячески, кроме, мовилъ, того-чи не будут командори полковъ зв. 
сосмотрева г, что за волнами чрезъ такое время не всяки/ґ сосмотревалъ 
полки. СОщо вашему високопревосходителству доносил/, и въпредъ 
что провіданно буде, не умедлимо донести зънать. И при семь 
готови служит навсегда.

Вашего високопрєво сходите./д:тва поко/лш# 
слуга Семень Іеремієви*/, атамань 

кошови/f Bo/fcKa Запорожского 
Низового зъ товарис7вомъ

3 Коша.
Мая 10 д. года 1742.
Арк. 1. Відпуск.

'Толмач
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№  315 1743 р., лютого 15. -  Ордер київського генерал-
губернатора Михайла Леонтьева Кошеві про розвідування 
намірів кримських татар, які перейшли від гирла 
р.Дніпро й переправилися через р.Буг, і про готовність 
запорозьких козаків до походу

Секретно
Ея імператорскаго величества самодержицы всеросиіской 
Войска Запорожского Низового атамонам и казакам/, и 
почтенно лгу годину кошевол/у атаману Малышевичу, и вс ему 
войску Запорожскол/у Низовому

На ошисъки Ваши сего февраля о г  3 и 5, а мною полученные 14 
чисел, предлагаю. По-первол/у, что прибывшия ис Крыму казаки Миха/Эла 
Тарань да Федор Крыса обявили, бутго салтанъ с крымскими охотными 
татары перешел чрезъ Днепровые гирла в немалое/ числе орды и 
переправная чрезъ реку Бугъа. А куда подлинно и для чего следовав 
намеренъ, о тол/ Вал/ чрезъ нарочно посланны* в ту сторону о г себя 
наикрепчаишее разведьіваніе иметь, и что-либо подлинно уведаете-ко 
мне репортова 7. И с  по дпо лковникол/ Па лгевыл/ сношение иметь. И по 
посланныл/ о т меня предложениямъ і по подтвержденіял/ево, Полгева, 
неслабое і неленосное в том исполненіе чинить, но прилагая к тому 
краінее попечение и всевозможные успехи. По-второл/у, егда посланные 
в Очаков и в Крыл/ казаки назад во^вратятца, то о разведанны* ими 
ведомостям немедленно ко мне репо/ловаг со обстоятелствол/. А о 
бывшел/ по^комъ // на запорожские зимодники нападений представлено
о г меня в Гдарственную коллегию1 иностранны* дел. И о учиненні 
справедливости и удоволствия писано к великокоронному гетману графу 
Потоцкол/р® и к региме//гарю Нитославскол/у с нарочныл/ афицерол/.

Что же пред ста дляетЬ, яко по силЬ ордера моего казаки к поход/ 
во всякой исправности находятца, а какъ выступа г требуете ордера, 
ибо-дЪ бывшил/ старшинал/ турбациі и хлопоты произошли, а понежЪ 
велено би г к походу гатавыл/ по ннешнил/ известиял/ во осторожность 
себя, дабы от незапного и нечаянного наподенія конфузні не последовало, 
а что ине во исправности и к походу в готовности казаки состоя т и то 
изрядно, однако без указу никуда не выступа г, но быть каждому в 
СВОИ* места* НЄ0 7МЄНН0, ибо бЪз причины и б±з особливого ея 
імператорскаго величества имялного указу движенія войску гажу да 
учини г невозможно.

Михаила Леонтьевъ
Февраля 15 дня 1743 году.
Киевъ.
Помітка зліва на полі: «Получен от Леонтіева года 1743, февраля 23 д.»; 
«Писано за провод ой татаръ и о походъ би».
Арк. 2. Оригінал.

1Написано на місці витертого.



№  316 1743 р., травня 13. -  Ордер київського генерал-
губернатора Михайла Леонтьева Кошеві про 
в р е г у л ю в а н н я  стосунків між запорожцями, кримськими 
т а  ногайськими татарами і поляками, п р о  заборону 
татарам будувати перевіз поблизу Кизикермена, а 
старосамарським жителям осаджувати хутори в 
Запорозьких вольностях тощо. № 1640

Ея имъператоръсъкаго величесътьва самодержицы З
всероссійской Войска Запорожского Низового атаманам і [61 
казакам, и почтенному гсдну атаману Малышевичю, и всему 
Войску Запорожскому Низовому

Вашу, гсдна кошевого атамана с товарышъством, отписку минувшего 
апреля от 26 я сего мая 12 числъ получил, которою представляете, 
что приезжал к вамъ татаринь Асланъ с писмомъ хана крымского. 
Якобы требовали вы к перевозу своему съ ихъ стороны шафора и 
будто ж  я к нему, хану, писал и позволения в томъ да л, и что вы, 
отказавъ ему, татарину, обратно отпустили с пристойным ответомь.
А предпомянутое ханское писмо и перевод ко мне сообщили. И о 
небьітиі оному перевозу, також  о неделаниі старосамарскимь 
обывателемъ в волностяхъ вашихъ хуторовъ и мелницъ, и о 
невладениі другими угоди просите о/гьдера, представляя же вкратце 
произшедшия вамъ обиды и утеснениі о г нагайскихъ и крымскихъ 
татаръ, и о бывшемъ полскомъ наб-Ьге к реке Мертво Воду“, 
называя границу Речи1 Посполитой6. I якобы от того не знаете, 
где вамъ в житиі своемъ свободность иметь. И на оное Вамъ 
следующее предлагаю:

1. Какъ в той отписки показано, что на представление Ваше 
минувшего февраля 25 дъня послан от меня к Вамъ ордеръ, по 
которому Вамъ при Кизике/мене, в противность мирного трактата, 
своей стороны // перевозу деръжать к татарам дозволения в ъ томъ 3 
давать запрещено', а велено для купечества тотъ2 перевозъ иметь, зв- 
которой о т Войска вашего в росиіския границахъ до сего учрежденъ,
к которому и нне тата/хкил шафоровъ не допущать, ибо от меня к 
хану крымскому о томъ не писано и позволения никогда не давано, да 
й о г  него, хана, никакого о перевозе требования не было. Чего ради 
присланному с помянутымъ писмомъ уверятца і предъставлять не 
надлежало, но довлЬеть исполнять по ордерам моимъ, а не па [!] 
ханскимъ писмамъ.

2. Сего 743 году, ма/тга 18 да майя 7 чисел чрез посланныя от 
меня ордеры пространно вамъ ойявлено, что велено старосамарскимь 
жителям прежними ихъ грунтами владеть и хутора строить, где 
прежде Всего они имели, о г Запорожскихъ Водностей и зимовников 
не в ближнемъ растояниі, ибо ежели имъ прежнего владения не

1Літеру и виправлено з  ки.
1 Літеру ъ виправлено з  іншої літери.
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иметь, а особливо на речке Килчанке, которая по сю сторону 
Самары, и о т  малоросискихъ грунтовъ вблизости хуторовъ не 
строить, то уже і всеконечно жить будетъ не у чево. А в волности 
ваши3 мешатца имъ старосама/хжимъ казакамъ близъ зимовниковъ 
не велено й о г  того вамъ никакого утеснения и обиды последовать 
не можетъ.

3. Что же касаетца о произшедшихъ вамъ обидахъ от нагайскихъ 
и крымскихъ татаръ, и о тол/ вамъ доволно извесътно, какия о тъ 
меня к хану крымскому и к очаковскому Муртазе-б-Ью претензиі 
были, и с возвращениемъ обиженного сатисфакциі търебовано. 
Посему уже несколько лошедей и протчіго вамъ о їдано и досталное 
сыскать і возвратить об-Ьщано. А о бывшемъ полскомъ к речке 
Мертвыхъ Водъ впадениі и показанных Войску Запорожскому 
обидахъ, какъ напредъ сего, такъ и нне, при сообщениі карты 
учиненно о границахъ инженеръ-капитанол/ пору гчикол/ Елча-

4 ниновымъ //  в Г сдръственную колегию иностранныхъ д іл і.
ПЧ представлено от меня доношениями, и о удоволствиі обиженныхъ, 

и о учиненні за впадения в россиския границы сатисфакциі 
търебуетъца всемилостивейшаго ея імператорскаго величества указъ, 
на которые и резолюцмі вскоре быть упователно. И для того вамъ 
в отчаяние приходить, и о незнанні в житье своемъ свободности 
предстаьлять, і ни в чел/ сумнення иметь не надлежить, но всемерную 
надежду полагать на высочайшую млеть ея императорскаго 
величесътва, уповая, что подь высочайшнмъ ея имъператорскаго 
величесътва защищениемъ ни какой обиды, утеснения и озлобления 
иметь не будите, но от времени до времени ожидая высочайшей 
Ея величества млети распространятца ім-Ьете. Что же вы, не 
утверждая на переводе с предписанного хаяского писма требовали, 
дабы здесь, учиня правилноі перевод, к вал/ сообщит і оной к Вал/ 
при сел/ посылаетца, і с котороі можите усмо 7ретъ, какъ с отпискою
і переводол/ вашил/ несходство і великую разноту імеег. I онъ хая, 
да4 перевозу ничел/ не иятересутца і о дозволенні мое л/ не упоминает, 
но обещаеща содержат дружескую приязнь ответно на ваигЪ писмо.

Михаила Леонтьевъ
Майя 13 дня 1743 году.
Киовъ.
Помітка на аркуші 3. вих. «№ 1640». «Полученъ мая 30 д. 1743 году». 
Арк. 3, 4. Оригінал.

3Літеру и виправлено з  у.
4цо.
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№  317 1743 р., вересня 27. -  Відкритий лист Коша до знатного
товариша Незамаївського куреня Марка Кажанова та 
всіх поселених у Кам’янці козаків про всіляке сприяння 
курінним отаманам Павлові Козелецькому й Іванові 
Шостаку, посланим для з’ясування обставин відкриття 
татарами Кизикерменського перевозу

Вам Маркові Кажанові, курінному незамаевскому, а 5
знатьному Войска нашего Запорожского Низового [20]
товаришеві, також и протчыймъ Войска нашего ж  при 
Камянці сидячимъ и по инихъ містал поблизу, і козакам 
симъ нашимъ войсковимъ ожритим листомъ, обявляя, 
приказуемъ

Понеже от нас, Войска, нарочно опрєділєнніє куріїшіє атамани, два 
человіка, куреня Корсунского пнъ1 Козелецкый2 да куреня Васюринского 
Иванъ1 Шостакъ1, и придавъ к нимъ пристойное число козаков, к 
перевозу Казикерменскому, поставлегаюму от  хана кримского, для 
изслідствия и распросу, почему, оной при Казикермені перевозъ от 
татарской сторони учрежденъ и маю тли  они от кого на то повєлитєлній 
указъ или н і, и даби на тог ихъ Казикерменскій перевозъ людей 
никакие купецкия и проїчиил' не пуска г, и оттол о 7вернуть и возить не 
дерзать, запретит, посилаются.

Того ради и вамъ, пригрозя, приказуемъ: по йхъ вшцеозначения 
атаманов требованию, не чиня с ослушними, всякое удобовозможное 
спомоществование чиниї3. И сами собою потрудітес такожъ, и сколко 
можно буде собрат з околичгоиг тамошнидг зимовников козаков и, 
взявши онил: з собою, з вишъпрописанними нарочно посланнимн атаманами 
к перевозу Казике/ліенскому иміете пойхать, и что они прикажу г  вамъ 
діла г, не ослушаяс, то и ділайте. А сверхъ ихъ приказу отнюдь вам 
ничего не сочинять н жадшиг соровъ и дракъ, 4 також и озлобленій-4 
никому не показовать под жесточаишимъ штрафомъ // приказуемъ. 5 
Дань з Коша. Сентября 27 д. 1743 году. зв.

Якимъ Игнатовичъ, атамань кошовий Войска 
Запорожского Низового с товариством

Слід від печатки.
Помітка почерком 19 ст. й олівцем: «№ 19. О мостахъ въ Кизикерменскихъ 
городкахъ».
Арк. 5. Оригінал. О публ:  Скальковский A.A. «К истории Запорожья. Внутренние 
распорядки» //  Киевская старина. -  1882. -  N8 12. -  С. 530.

1Літеру і. виправлено з  а.
1 Закінчення ьій виправлено з  ого.
3 Д ругу літеру и виправлено з  іншої літери.
4 Написано над рядком.
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1743 р., вересня 27. -  Відкритий лист Коша до знатного товариша
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Незамаївського куреня Марка Кожанова. Док. № 317.
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№  318 1744 р., червня 14. -  Ордер кшвського генерал-
губернатора Михайла Леонтьева Кошеві про відсіч 
у разі порушення поляками кордонів запорозьких 
земель. № 495

35 Ея імператорскаго величества самодержицы всероссіиской
[165] почтенно л// гсдну кашевому атаману Ігнатовичу і всему

Войску Запорожскому Низовому
Каковъ мъною сего іюня 12 дня высочайший ея імператорскаго величества
і з Государственной коллегиі інострангоиг дель на доношениі мои от7  
числа указъ полученъ об отзыве мне к полском/ региментарю 
Нитославъскому на угрозителное писмо ево. А буде с полскои стороны 
какое нападение учинитъца, в таком бы случае силу силою отвращать
і тако# отпоръ учинить, чтоб никому подобным нарушением счесливо 
продолжающегося меж аду ея імператорським!) величествомъ і республики 
мира впред охоты не было. I о предписания мънЬ оръдерами, дабы 
подлинно в новозаведенном Архангелеком городке і в другие 
заднепръекихъ местахъ в оплош ъности не были, і о содержании 
предосторожности от  какил-либо нападенЬД і о чинЬнии в сълучае 
какого-либо предприятия силного о шору. А притом о наикрепчаишел/ 
и ка/г строго толко можно заказанії// полковънику Капнисъту8 і протчид/, 
под опасением тяжчаишего істязания, противу поляковъ отнюдъ не 

35 въечинать, никакие // озлоблЬнеи ім не показыват, но обходили б с 
зв. ними всякою ласкою какъ с соседнЬ дружескими поддаными указы 

повелевають. И толжо разъве о т  ил своеволлствъ оборонятлца і, не 
вступая в полския земли, олторь учинить, чтоб отподобныхъ наглостЬ/? 
воздержались (не надеясь на тамошнЬе о7далЬние і будто бы затЪм о 
правъде ведатнелзя, огаюдь начинщиками не были, і о протьчем)2. Со 
оного в непременное ісполнение сообщаю к вам точную копию, по 
которой, что до васъ принадлежитъ і впред принадлежать будетъ, 
імеетЬ поступать, какъ оной ея імператорскаго величества высочайший 
указъ повелевает.

И что у васъ происъходит будетъ, ко мгЬ репорътовать со 
обстоятЪлствы. I о получени сего приела т репорть. И в Полшу к 
регимінатарю Нитославскому о чем надлежало от м*Ьня писано. I и 
протчия міста такови ж копия соо <лцены.

Михаила Леонтьевъ
Ьоня «14»-го дня 1744 году.
КнЪвъ.
Помітка: вих. «№ 495 В.З.»; олівцем закреслено «№ 17», написане 
почерком 19 ст. Там же олівцем написано «№ 18», а також -  «Документы
о первых поселениях русских в степи, г. Новоархангельскъ»
Арк. 35. Оригінал.

1Написано замість витертого слова.
2 Дужки авт.
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№  319 1744 р., лилия 25. -  Лист київського генерал-
губернатора Михайла Леонтьева до кошового отамана 
Якима Ігнатовича про купівлю для нього в Січі коней

Почтедныт? гсднь кашево# атамая Акимъ Ігиатовичь, Войска 6 
Запорожскаго Низоваго, мой благодетель. [28]

Понеже м ън’Ь нытЬ весьма потреб ьны хорошие с ходами лошеди 
нЬболяпаго росту, сташие, однако б при том і не очень были малые, 
того ради прошу васъ, моего благодетеля, ежели такие лошеди у вас, 
іли г где возъможъно в Сечи, і в зимов ъниках ъ у кого сыскать, то, 
купя двухъ лошедей, ко м ънЬ прислать” с нарочно посланньш при сем 
немедьленъно. А дъля смотрения іхь прида т к нему еще казаковъ, 
сколко по рассуждению ъъшему надлежить, і о цене онылг ко мънЬ 
отписать, почему к вам денги пришлю въ самой скорости неотложно.

Вашъ, моего благодетеля, слуга 
Михаила Лео/лъевъ

Іюля 26-го дня 1744 году.
КиЬвъ.
Арк. 6. Оригінал.

№  320 1744 р., грудня 16. -  Ордер київського генерал-губернатора
Михайла Леонтьева Кошеві про укріплення Ґарду і заходи 
безпеки проти нападів ногайських татар. № 4008

Ея імператорскаго величества самодержицы всероссиіской 7 
почтенному господину кошевому атаману Якиму Інатовичу [8]
і всему Войску Запорожскому Низовому

Сего декабря 1-го да 13-го числъ две отписки ваши от 10-го да от 
27 минувшего ноября отпущенъные я здесь получилъ, в которые 
представляете, яко наганской Дзяунь-мурза с протчими татарами 
неприятелское на Гардъ нападеніе і разъзорете учиніли* по притчине 
взыскания бежавшихъ от нихъ іс полону і явлъшихся в Гарду 
полковнику Емельянову подданъныхъ ея імператорскаго величества 
калмыкол дундуковцовъ6 трехъ члвкъ. I по темъ вашимъ 
предъставлениямъ к хану крымскому по пристоиности з жалобою і 
с требовашемъ достойной в томъ сатисфакциі я писалъ, а какъ о 
томъ нн'Ь і впредь поступать о том в Гсдръственную коллегию 
інострашшхь д іл ь  доношеніед/ от меня представлено і требовано 
высочаишаго ея імператорскаго величества указа.

А между темъ, надлежить вамъ наикрепчаишую в такихъ случаяхъ 
ім'Ьть предъосторожъность і для того в Гард'Ь людей приумножить, 
дабы паче чаянія і впредь о г  нихъ по ихъ лехкомыслшо таковы* же 
продерзостеи последовать не могло. А оное к хану писмо при с ем  
сообщаю, с которым ім^ете вы о г  себя отправить веема самыхъ 
лутчихъ і состояния доброго сколко надлежить казаковъ, дабы 
они, будучи тамо, могли поступать с учтивостию і з добрымъ і не
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тумнымъ [!] порядком. I что воспосл'Ьдуетъ, о томъ впредь со 
обстоятелствол/ меня репортовать.

Михаила Леонтьевъ
Киевъ.
16-го декабря 1744 году.
Помітка: вих. «№ 4008 В.З.»; зліва на полі: «Получен генваря 8 д. 
года 1745. Писано за Гардъ и Дзявунъ-мурзу».
Арк. 7. Оригінал.

№  321 1744 р., грудня 16. -  Ордер київського генерал-
губернатора Михайла Леонтьева Кошеві про доцільність 
утворення комісії для розгляду взаємних претензій між 
запорожцями і татарами; про передання справи козака 
Щербини на розгляд військовому судові. № 4009

8 Ея імператорскаго величества самодержицы всероссиіской
ПО] почтенному господину кошевому атаману Якиму Ігнатовичу

і всему Войску Запорожскому Низовому
Сего декабря 13-го числа в высочашпемъ ея імператорскаго величества 
указ'Ь із Гсдръственной коллегиі шостранныхъ делъ ко меті написано, 
что надлежитъ до претенсиі вашей на татаръ і татарскихъ на васъ. В 
томъ надлежитъ, что# поступать равномерно по онымъ, сыскивать і 
удоволствие чинить с обоихъ сторонъ. I когда шгЬ в Крыму по присылке 
депутатовъ вашихъ к промому1 разводу не приетуплено, но еще татарскихъ 
претенсей сверхъ техъ, о которыхъ ко мігЬ о т хана писано, еще больше 
выискивано, а вашимъ депутатамъ по вашимъ претенсиямъ будто бъ во 
удоволствия, а в самомъ дЪлЬ не инако, что для одной отговорки, въ 
ихъ претенсияхъ хотя неболшое уплачено, татарские претенсиі, какие
б ни были оные, на писме не принять нельзя. Но противо2 того такъ 
же і вамъ надлежитъ у себя обо всехъ iмъ от татаръ і другихъ 
подданыхъ Порты обидалг с того времяни, с коего татарские претенсиі 
начинаютца, учиненныхъ, ізвестие сочиніть і ко мне прислать. I по 
раосуждению Гсдрственнои колпегш шостранныхъ д'Ьлъ розводу в такихъ 
обоюдныхъ претенсияхъ лутче б быть при гранщахъ, где удобнЬе, о 
чемъ напередъ потребне взять мненіе у васъ, кошевого іс старшиною,

8 і о том бы // мне к вамъ предложить. I потомъ в техъ д'Ьлахъ, какъ 
зв* наисходстветгЪе с ынтересомъ ея імператорскаго величества, поступить. 

А о привезенномъ в Сечу із Крыму запорожце ЩербинЬ ея 
імператорское величество всемлтив'Ьише указать соизволила оного о 7датъ 
вашему воинскому суду, по которому чего онъ достоинъ найдется, 
олиодь бы его Щербину, не казня, ко мне напередъ вамъ описатца, а 
мне бъ в Гсдрственную коллегію шостранныхъ д'Ьлъ доносить.

I того ради определяется вамъ во исполнение вышеписанного 
высочаишаго ея імператорскаго величества указа учини т нижеследующее:

'прямому
1 Д ругу літеру о втравлено з іншої літери\
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1, объявленную о обидныхъ цель ведомость со всякимъ обстоятелствомъ
і с подлинным доказателствы сочиніть і за своею рукою іс товарыствомъ 
при особливомъ доношениі для разсмотрения ко мне прислать. И где 
розводу в такихъ обоюдныхъ претенсияхъ лутче при границахъ быть,
о томъ со мненіел/ вашимъ в томъ доношениі объявить імянно; 2, а 
помянутой запорожской казакъ Щербина отдается на вашъ воинскои 
судъ чего онъ достоинъ наидетца. А ежели подлежить смерти, то 
отнюдь его, Щербину, не казнить, но ко мне о томъ напередъ репортовать.

Михаила Леонтевъ
Киевъ.
16-го декабря 1744 года.
Помітка: вих. «№ 4009 В.З.»; зліва на полі «[получен]3 генваря 8 д. 
года 1745. А писано за камисію, за шкоди наши и татарскіе и за 
Щербину».
Арк. 8. Оригінал.

№  322 1744 р., грудня 29. -  Ордер київського генерал-
губернатора Михайла Леонтьева Кошеві про розшук 
запорозьких козаків, які супроводжували в Криму 
поручика Неведомського, для з’ясування причини 
невзяття ним з собою полонених - російських 
підданих. № 4129

Ея імператорскаго величества самодержицы всероссійской 9 
почтенному господину кошевому атаману Якиму Ігнатовичу
і всему Войску Запорожскому Низовому

Понеже в высочаишемъ ея імператорскаго величества указі із 
Гсдръственнои1 коллегиі іностраяньїх д іл ь  ко мне написано, что із 
репорта порутчика Никифорова усмотрено, яко онъ о т самихъ плЬнныхъ, 
в Крыму обретающихся, слышалгь, будто прежде бывшей в Крыму 
порутчикъ Неведомскои3, будучи в Крыму, россшскихъ пленных несколько 
уже у себя ІМ ІЯ  с собою не взялъ і оставилъ в Крыму, которыхъ 
хозяева татара, по отезде его разобравъ, і великимъ мучені ел/ 
побусурманили, а одного і убили. I от того страху шжто к помянутому 
порутчику не приходилъ. И дабы о томъ у порутчика Неведомского 
взять отвіть і бывших с нимъ в Крыму спросить же, і об ономъ 
ізслідовать, і в Коллегию іностранньїхь д іл ь  репортовать.

А в ответе оного Неведомского показано, что былъ при немъ для 
істолкования турецкого языка запорожской казакъ Брюховецкого куреня 
Костя Сербинъ, а такожъ і другие два члвка, а которыхъ они куреней 
и кто імяньї онъ, Неведомскои, не упомніть. I того ради определяетца 
вамъ во исполненіе вышеписанного ея імператорскаго величества 
высочайшего указа какъ оного Костю Сербина, такъ і другихъ казаков, 
кои с ни л/ Неведомскил/ были, по самой сущей справедливости спросить

3 Текст пошкоджено.
1Далі закреслено із Гсдръственной.
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порознь: в томъ что означенной порутчикъ Неведомскои, будучи в 
Крыму россшскихъ пленныхъ коликое число при себе ім іль, і сколко 
при 0 7ЄЗДЄ ис Крыму с собою не взялъ и оставилъ в Крыму, и кого 
імяньї, или оные пленные по приказу ханскому о т него Неведомского

9 силою взяты. I чтоб самую сущую // правду объявили, в том ихъ 
зв. накрепко увеща т. И те допросы орегинально за ихъ руками при своем

доношениі прислать ко мне какъ наискоряе [!].
Михайла Леонтьевъ

Киевъ.
29-го декабря 1744 году.
Помітка: вих. «№ 4129 В.З.»
Арк. 9. Оригінал.

№ 323 1746 р., серпня 19. Сорочинці. - Лист Миргородської
полкової канцелярії до Коша про непричетність 
затриманих у полку запорозьких козаків до нападу на 
кримського купця біля Княжих Байраків

10 Вєлможній мцЪ пне атомая кошовій Войска Низового
[12] Запорожского с товариствомъ, мой ласкавий блгодітель

Минувшего июля 21 д. в присланномъ о г  вашей велможности ко мнЬ 
писмФ. н аш ісан о , я к о  кримский х ан ъ  Селимъ-Гфей к  Вашей велможности 
писалъ, что у Къняжихъ Байраковъ кримского к у п ц я  Ивана розбито і 
в з я т о  ф у т е р ъ  р а з н и х ъ  і п р о т ч е г о  на 761 р у б л ь . I т р е б о в а л ъ  онъ, 
КрИМСКИЙ ХаНЪ СеЛИМЪ-ГЄреЙ, ПрОИСКу І ПрИСИЛКИ В КрИМЪ ТОГО О 7НЯТОГО 
імущества для во зв р ащ е н и я  об и д и м ом у .

А яко-де вашей велможности із в ііс т н о  учинолось, что пойманніе на 
той стороні реки Днепра шатаючиесь по степамъ вори содержатся в 
Полковой миргородской канцелярий” под карауломъ, и не они ль тое 
грабителсіво учинили, требовала ваша велможность о учинений допросовъ. 
На которое симъ обявляя, пойманніе волочащиеся по той стороні реки 
Днепра вори, називаючиеся запорожцами6, Івань Пучка, Кирило Шамота, 

10 куреня Пластуновского, // Яцко Нось, куреня КоренЬвского, Грицко 
зв. Щербина, куреня Титаровско го, Івань Ляхъ, Івань Келебфда и Ивал 

Сірий, куреня Бруховецкого, по писму вашей велможносты в полкоюй 
Миргородской канцелярий под пристрастиемъ распрашивашш і к 
нЬкоторимъ воровсгвамъ себе ізоблшшлис. К розбитию же вишеозначенюго 
кримского купця единъ с нихъ виновень не явился. В протчемъ

Вашей велможносты, моего ласкавого 
блгод-Ьтеля покорни^ слуга1

1746 году, августа 19 д.
Сорочинці.
Помітка: «Пол августа 25 д. 1746 году».
Арк. 10. Оригінал.

1Підпис нерозбірливий.



№  324 1746 р., листопада 15. -  Ордер київського генерал-
губернатора Михайла Леонтьева Кошеві про 
розвідування намірів кримських татар у зв’язку з 
укладенням миру між Портою і Персією. № 2765

О секретном д1;лі; 11
Ея імператорскаго величества самодержицы всероссиіской 
Войска Запорожского Низового почтенъному гшдіну 
кошевому атаману Василыо Григорьевичу іс товариством

Сего ноября 6-го числа гспдинъ статской сов'Ьтникъ і резиденть 
Неплюевъ® от 18 прошедшаго октября іс коньстантінополской деревни 
Буюкъдере ко мне писал уведомъляя, что в недавномъ времяни получена 
тамо ведомость о заключениі у турковъ с персианами мира6, почел// 
бывшия в той стороне европеиския войска восвоясы возвращаются і 
понеже-де потому лехко статся можеть, что бендерскои і хотинскои 
гарнизоны прибавятся. И для того веема нужно чрезъ ім'Ьющихся 
приятелеи почасту разведывать о томъ, что вдоль Днестра і в Крыму 
происходить, толь наипаче, что Порта повелела хану быть в 
Константинополь, сказываютъ-де для получения обыкновенно даваемаго 
ханам халата". Но подлииная-де призыву его причина і самъ ли онъ, 
какъ разглашаютъ, того просилъ, по приезде его туда можеть быть 
лутче окажется. А между б темъ, какъ выше упомянуто, по свободности 
турецкой от персицкои сторони поступки іхь прилежнее наблюдаг, о 
происходящемъ по граніцам почасту какъ наиверънЬе разведывать і во 
оплошности не быть надлежит

I того ради Вамъ, гсдину кошевому атаману іс товариствомъ, 
предлагаю о вышеписанном ведать і всякими у до бовозможньїмі способы 
секретным образомъ по нижесл^дующимъ пунктам разведывать:

1, крымской ханъ по повелению Порты в Константінополь // оїехал 11 
ли і ли впредь поедеть, и для чего, і что ннЬ в Крыму происходить? зв-
2, какъ в Крыму, талг і вдоль по Днестру какие воинские прнуготовлениі 
чинятся ль і где имянъно, такожъ к подходу турецкие і татарские 
воиски собираются ль і где, і куда імянно жъ к походу? 3, не слышно 
ль какихъ-либо на россиіску сторону худыхъ поступокъ іли намеренеи; 
да сверхъ того и о другихъ обращения* веема таиными способы 
разведывать; 5, не имеется ль где в Крыму і в протчихъ турецкихъ 
местахъ опасной болезниг. I что разведано будеть о том меня под 
секретом же почасту с нарочными репорътовать со обстоятельством. I 
сеи ордеръ ім іть в наивышъшем секрете і о получениі репортовать же.

МихаЛла Леонтьевъ
Киевъ.
15 ноября 1746 года.
Помітка: вих. «№ 2765, В.З.»; «Пол. ноябра 25 д. 1746 года».
Арк. 11. Оригінал.
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№  325 1746 р., грудня 13. -  Ордер київського генерал-
губернатора Михайла Леонтьева Кошеві про розвідування 
намірів залежних від Порти татарських орд. №2920

12 О секретном деле
Ея імьператорьскаго величесътва самодеръжицы 
в ъсерос ьсіиской Войска Запорож ъского Низового 
почтен гному госгподину кошевому атаману Василью 
Григорьевичу іс товарыствомъ

Сего декабря 11-го чисъла об ъретающеися в Колстаньтинополе при 
Порте Оттоманской гсдинь статъскои совітникь и резиденьть Непълюевъ 
ко м ні писалъ, чъто онъ уповаеть мыгЬ илвістьно, яко нагаисъкие 
татары лошадей закармълмва лиа. О чемъ коль съкоро ігьровідаль, то 
у тамошъняго министеръства навідовалься і от оного в отьвіть 
получилъ, чъто ханъ кърымскои, імія туда быть, такое имъ, татарамъ, 
повеление дал какъ для съвоего степью пърепровожъдения, такъ для 
под уставы. I хотя-де видитъся інои пръчины въ таком о т нагаис ъкихъ 
татаръ лошадей закор т>м 7,леніи бить неупователъно, одънако по 
ветренъносъти і своеволству оныхъ не непотър'Ьб'ъно побълизосъти 
запорож ъскихъ казаковъ посътупъки іхь наб ълюдать, і о г какой 
незапъносъти во ос ъторожности быть. I такой-де присъмотръ і 
разведывание натурально сьпособьніе і основательное чърезъ 
запорож ъскихъ казаковъ учинены быть могуть. А ханъ-де кърымскои 
туда еще не бывалъ, но чаятелно въ дороге.

А понеже прошедъшаго ноября 15-го дня по первому о г  него,
12 резидента въ предъос ъторожность // увідомьлению, по посланъному 
зв. от меня к ъ вамъ гдину кошевому атаману іс товарне ътвомъ под 

наивыш ъшим секъретомъ оръдеру велено татар ъекие посътупъки 
наблюдать, такожъ і о тамошънихъ татарс ъкихъ обращенияхъ под ъ 
секретом разведывание чинить. Да сего ж  декабря 11 дъня въ 
высочаишемъ ея шператоръекаго величесътва указі із Гсдръственнои 
коллегиі шостранъныхъ делъ ко мъне написано, дабы о поїребномь 
разьведаниі въ моей команъде погъраничную осъторожность вяще 
усугубить, і о томъ к ко му надлежить м ьн і от себя зънать дать, 
і о потребном разъведанш о войскам турецких и далнеишихъ при 
границах і турецкой стороні обращенияхъ прилежное старание 
иметь.

I того ради во исполнение оного ея імператор ъекаго величества 
височаишаго указа такожъ и по вышео бявленнымъ резиделскимъ 
писмамъ предълагаю Вамъ о вышеписанъномъ о въеемъ відать і 
какъ о крымских, також і о нагайских, і о будъжацъкихъ тата/хжлхъ, 
і о турецьких обращенияхъ і наміренияхь въсякими у до ̂ возможными 
способы чърезъ нарочно посыланъних под приличными секрет 7>НЫМИ 
претексты запорожских казаковъ почасту вірно развідьівать і 
наблюдание и осторожность чинить, і что развідано будетъ, о томъ 
меня репо/тговать въ самой скорости до Переволочнои с нарочъными, 
ожуда ко мне всъкорости доставлены будуть. I какъ прежней о
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томъ же, такъ і сеи мои ордеры содеръжать в вышъшемъ секрете, 
и о получениі сего особливо меня репор ътовать же.

Михайла Леонтъевъ
Киевъ.
13-го декабря 1746 года.
Помітка: вих. «№ 2920 [В.З.]»1 
Арк. 12. Оригінал.

№  326 1747 р., травня 20. Фортеця Білівська. -  Ордер
генерал-лейтенанта Михайла Філософова Кошеві про 
розвідування намірів кримського хана, який прибув з 
військом до Очакова. № 1968

О секретном деле 13
Ея императорскаго величества самодержицы всероссіискоі 
Войска Запорожского Низового почтенному гсдину кошевому 
атаману Василю Григоревичю с товаришствол/

Сего майя 13-л? дня із репорта, присланного ко л/не із Сечи от 
капитана Юшшова*, ізвесно мне, что минувшего апреля 30 числа вы, 
гсдинъ кошевоі атаман ‘по изв-Ьестикт1 чред приезжающихъ в Сечь 
снизу реки Днепра і из лимана запорожских казаков, сказывали ему 
Клишову, якобы крыл/скои ханъ заподлимю із БЬлогородчины прибыл 
в город Очаков і гонить на Кры л/скую сторону в Кубань нагайских 
татар, а сколко оных »шслол/ і какъ скоро із Очакова в Крыл/ ханъ
0 7прави7ца, о том, де еще неизвесно.

А понеже в силе приспанныхъ ко л/не указов надлежить чред васъ, 
г едина кошевого атамана, і Войско Запорожское о обращениях і 
намерениях заграничных соседей разведование ім^ть непрестанно, і 
того ради: подлинно л  крыл/скои хан, какъ выше показана, із 
БЪлогородчины в город Очаковъ і когда прибыл'? И сколко с ним к 
згону на крыл/скую стея подлежащих ко отпра/тению в Кубань нагаиских 
татар і других каких воискъ, і в какой вои/лжои ісправности ім-Ью 7ца 
шгЬ? Нагаиския татара от Очакова к Кил/буру6 на крыл/скую степь 
перепущены будут ли, і ежели перепущены будуть, то на который 
м-Ьста черед Крыл/ ли іли, оставя Крыл/, прямо степью і на которыя ж 
урочища ведены быть могу 7? I в каторых ім'Ьнно местах реку Донъ 
перебираща ім-Ьють? I сил/ ханъ із Очакова не отправная л, ежели 
отравился, то каторого числа і когда іменно? I при нел/ сколко, 
какого войска есть и какое вперед намерение ім+>е т? Ежели еще не 
отправился, то какъ скоро отравил»? // И при отводе Наганской 13 
арды, кто главными находи тца будуть? зв.

I забрав нарочных людей добрых і язычных, каторыл/ бы вазможно 
было в том верить, в Ачаков іли куда пристойно под приличныл/ 
претекстол/ о т себя отправить. И когда, кто імяньї о травлены будуть

1 Текст пошкоджено.
1Написано зліва на полі.
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і нет ли шгЬ вновь а теш каким известен, чрез сего нарочного меня 
уведомить. А кои час те нарочно посланныя о т  вас возвратятся і что 
обявять, с тем особливо нарочного от себя прислать. I между тем от 
прибывающим в Сечь із Очакова, іс Криму, і из другим тамошним 
м'Ьстъ разного звания людей всячески разведовать, и что о г каго 
уведано будетъ, меня потому ж  уведол/лять.

Ея імператорскаго величества самодержицы всероссіискоі 
всемилостив'Ьишеи государыни учрежденны 

генерал-леитнашъ Михаила Фило[софов]2
Майя 20-го дня 1747 году.
К.Белевъская.
Помітка: вих. «№ 1968 В.З.». «Получень [ . . . ] »
Арк. 13. Оригінал.

№  327 1747 р., травня 26. Ґард. -  Донесення полковника
Бугоґардівської паланки Андрія Сухого Кошеві про 
свавілля і непокору деяких козаків, звинувачених у 
причетності до крадіжки коней спільно з ногайськими 
татарами, у козака Левушківського куреня Стецька 
Старого з товаришами

14 Велможний мсцЬ пане Василий Григориевич, кошовий Войска
П6] Запорожского Низового, напгь милостивий добродію

Сего мая 22 дня получилъ я о т вашей велможносты писмо, в коймъ 
писм'Ь приказано, дабы я Стецку Старому, кур'Ьнному левушковскому, 
с товарищи его учиншгь надлежащую і справедливую ісъправку за 
пок ъраденние ногайцами въ его, Стецка Старого, с товарищи его 
одинадцятеро коней чре з воровъ; и что б его, Стецка, с товарищи оние 
козаки, кой в вашемъ войсковомъ писм'Ь прописанние, удово.лствовали 
въее неош'Ьнно. То я рад би якъ найлутше и на/&кор'Ъише тое д'Ьло 
ісьправитьі, точшо я не могу с ъ такимы самовольцамы нічого учинити 
і д'Ьла сего ісправити, і тЬхъ козаковъ вишъписанним в Гарду сего 
чисъла за разъ въсЬхъ невозможно сискать. А хоча# би я кого і 
сискавъ съ тЬхъ же козаковъ, обаче они моего суда і наказания не 
опушаю г і не боя 7ся, на чъто на тотъ часъ в Ґарду били і о сей 
справк'Ь и кур'Ънние атамани Романъ, левушковс ъкий, да Якимъ, 
каиЬвскиД о томъ відають і признаю г. О томъ вашей велможности, 
обявивши, навъеегда зостаемъ.

Вашей велъможностъи въеегдашъний 
и покорний слуга, полъковникъ богогардовий 

Андрей Сухий  с товарне ътвомъ
3 Гарду.
Мая 26 дня 1747 году.

15 На конверті: «Велможному его милости мцЬ пану Василию Григориевичу, 
зв.

2 Текст пошкоджено.
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атаману кошовому Войска Запорозкого Низового, намъ милостивому 
добродієві почтєннійшє».
Слід печатки.
Арк. 14, 15 зв. Оригінал.

№  328 1747 р., жовтня 27. -  Ордер київського генерал-
губернатора Михайла Леонтьева Кошеві про розшук на 
Січі втікачів з Криму -  тумів, калмика, татарина і 
грузина. № 3480

17 Ея шператоръскаго величества самодержицы всероссийской
[19] Войска Запорожского Низового почтен ъному гспдину

кошевому атаману Павлу Козелецкому іс товариство м
Прошедшаго сентября 15-го дня по репорту обретающегося при 
Новосеченскои кріпости с командою ландъмилицкого Козловского полку 
капитана Карамышева в Киевскую генералъ-губернаменскую канцелярию 
присланному, а по писму перекопского каймакана к нему капитану 
писанное, а по посланном/ о т меня к вамъ, гспдину кошевому атаману 
і с товарыством ордеру велено, ежели тумы, калмыкъ і татаринь, 
ушедъ, в Запорожской Сечи находятца, то іхь со обстоятельствомъ 
допросить: от какихъ отцовъ і матерей они родились, і какую віру 
содержуть, і куда нні на житье же лають, іли т і  отцы і матери іхь 
какимъ случаемъ в пленъ достались, і давно л, і чье подданные были, 
і где жителство іміли. I что покажуть, о томъ меня репортовать і при 
томъ оные іхь допросные речи для разсмотрения орегинално сообщить 
немедленно.

А сего октября 9 дня в репорте вашемъ ко мні написано, яко 
показанние тумы к вамъ не являлись і в Січе іхь не иміется, а хотя 
і проискованы были, токмо не сыскались і где находятся вамъ, Войску, 
неизвістно, а ежели впредь явятца, то оныхъ допросить не приминете 
і те допросы при репорті ко мне прислать іміете.

А сего жъ мсца 25 числа в доношениі вашемъ ко мне ж написано, 
что кримскои хаігь Селимъ-Гиреи с нарочным татарииомъ прислалъ к

17 вамъ писмо, писанное турецким // диалектомъ, а за неимешемъ-де при 
зв- Войску переводчика, о чемъ писано, знать не можно. А показанной 

татаринь объявилъ вамъ, что то писмо о тумахъ, татарині і гурджие,
0 коилг і я ізвестень. И для того оное писмо для разсмотрения ко мні 
прислали і требовали ви темъ доношениемъ, какъ вамъ с теми тумами 
поступить резолюцыи.

А понеже какъ ізь вьплеписанного видимо есть, оные ваши репорть
1 доношение веема необстоятелные і немалому удивълению достопные. 
ібо на прежде посланной о т меня ордеръ в репортЬ вашемъ показании, 
что оные тумы у васъ не являлись і в Січе не иміется, і где 
находятца - неизвестно, а доношениемъ требуете о техъ тумахъ 
резолюцыи. I тако немалая разнота настоит і затем і резолюцыи 
предъписать никакъ невозможно.
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1 того ради вамъ, годину кошевому атаману, іс товариством 
наикрепчаише предлагаю: ім іеті непременное ісполнение учинить по 
выше объявленном/ прежде посланному о г  меня к вамъ ордеру 
непременно і в самой скорости. А означенных тумъ, 1 ежели оні в Сече 
находятца1, до получения от меня объ нихъ резолюции2, і содержать 
при Войске Запорожскомъ в добромъ смотрениі. I что по сему 
воспослідуеть, о томъ меня репортовать.

А ханского писма і з де с за неименіемь турецкого языка переводчика 
перевести некому і для того оное о тправитца о г  меня в Гсдръственную 
коллегию шостранныхъ д іл ь  при доношениі, о чем іміете ж відать.

Михайла Леонтьевъ
Киевъ.
21-го октября 1747 году.
Помітка: вих. «№ 3480. В.З.» «Пол. ноя ф а  4 д. 1747 году».
Арк. 17. Оригінал.

№  329 [1747 р., восени]1. Крим. -  Лист кримського хана Селім-
Ґірея кошовому отаманові Павлу Козельському про 
допомогу в затримати втікачів з Криму на територію 
Запорожжя і вжиття заходів для затримання калги-султана 
Шагін-Ґірея при переході з Польщі на Кубань і до Черкеси

Копія листу сєго 18
Почтєному его вначалі пану кошовому Павлу Козєлскому 
мое ханскимъ пісмомь* по приятєлску и при семь ознаимую

Прошлого сєго л іта  умислено к вамъ перекопско ханъ Мегмєть- 
Ґадзія отмене послани ис такимъ ділом. Коториє Турецкой облясті 
указу его не слухаиши и в свиволяхъ своихъ до Полщи утикають и 
тепера Шаган-Ґераи, султань6, там же знаидуется, єжели през Бугь 
зхочеть переправитися, и где вашие січовиє козаки зимовники и по 
поляхъ сідящиє по перевозахъ, для призні2 прикажите такихь ловити 
и, єжели противнії буть, на сме/тгь убити. Орожиє, коні и фанти, и 
дєнги, що при нихъ зиаидє7ся, которне, или зловят или забють, за 
працю собі возмуть, и о томъ нікто не будєть прєтєндоваг. А єж елі 
зивцемъ [!] до рукъ достанется, ко мні тилко голою души пришліте. 
Помятимь3 Ґадзі, ханъ, Мєгмєть к вамъ по приятєлску обявил на мою 
приятєлскоє пісмо од вась, єж елі межи обойма империями такие 
свиволки злучатся, хто не будєть, чи султань или мурзи, или посполіти 
татарє, коториє унєвєрсалу цесарского и ханского не служающи, 
приказалъ полковникамъ и по перевозахъ куримъ4 січовимь козакамъ,

1Написано на полі.
2 Літеру ю втравлено з у.
1Датовано за змістом документу, до уваги взято час отаманування в Січі Павла 

Козелецького.
2приязн1;
3Помянутимъ
4куринимь
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жеби такихъ свиволникувъ ловили и, ежели противни будуть, жеби на 
смерть убили. Меня увидомит такъ изволили, за такую приязнь вамъ, 
приятелеві, ба/во бувъ радъ и благодаренъ.

И в семь времени пришла ко мні видимость сот хотанского паши и 
шг ишихъ [!] турецкихъ старшинъ, же помянута Шаган-Ґєри, султань, 
которой в Полыци наидуетъся, в Городеці, зимною порою и часомъ 
презъ Бугь лодомъ хочеть перебігти в вашую границю. Изо всіхь 
мисцяхъ спігами спігуєгь и малимъ числомъ при немъ людей з вусімнадця т 
хочеть добрими по пару конми през Бугь лодомъ перебігти »га на долині 
Бога, чи нагори перебігши и през Дніпрь так же хочеть перебігти, и до 
Черкаской землі. Кто бе нові мислить собі втікати и такъ некоторие 
мои слуги и иншие мні извістия и праведно в семь времені, по приятелску 
к вамъ пишу и нарочного моего Халіль-булюкь-башу посилаю и прошу 
по приятелску вслуговичного мира и трактату* межи обойма империями 
поставленого и сусідственои приязні, прикажите своимъ полковникамъ, 
которие в Богу иміющи команду и згора до долини, так по зимовникахъ 
сидящихъ и полюющимъ, и по Дніпру старшинь, и посполітому Войску 
Запорозкому кріпкимь ордером обявити и приказать, ежелі такие гултаи 
являтся, жеби переправи не дали, и вашу границю впадуть, прикажи, 
жеби зловили. Єжєлі противниє будуть, прикажи, жеби В СМЕ/ТГЬ убили. 
Ж е помянута Шаган-Ґераи, султань, для тоеи причини до Кубану хочеть 
втікати, же у Польщи ему с ід іта  и панове полские его за гостя не 
хочуть примати, же великий свнволникъ, и до Кобану хочеть переправитися. 
(Огчесувь5 и гот ногаицувь, вуиска собі изнашовши, межи обойма великими 
империями вйчниі миръ, и сусідствену дружбу, и покуй вічний хочеть 
зламать. И опручъ сего Халіль-булюкь-баше еще устне вамъ приятелстві 
оповідить. А я яко со т приятеля о отвість чекаю и зостаю зичливимь.

Селім-Ґераи, ханъ
Помітка на звороті почерком і чорнилом 19 ст.: «Ноября 1747 года»; 
в кінці документів олівцем тим же почерком [«1743-1745»].
Арк. 18. Діловодний переклад з тат.-тур.

№  330 1747 р, листопада 13. -  Донесення Коша київському
генерал-губернаторові Михайлу Леонтьеву про 
відсутність на Січі втікачів з Криму -  тумів, татарина, 
грузина і калмика

19 Високородному гпдну і високопрєвосходитєлнійшому гпдииу
гпдину гєнєралу-аншєфу и кавалеру и Киевской губерній 
генєралу-губернатору Михайлу Івановичу, его 
високопревосходитєлству, Лєонтиеву
Покорнійшое доношєніє

Високоповажнимъ Вашего високопрєвосходитєжтва вторичшш1 ордеромъ, 
сего ноября 4 де к намъ Запорожскому Войску присланънимъ,

5черкесувъ
1Написано на полі.
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прєдложєнно. 2Тумъ, татарина и гурж'ка, ежели-2 в ОЪчи, до резолюций 
от вашего високопревосходителства содержать Зпри ОЪчи_3 в добромъ 
смотреній1. I в сшгЬ тЬхъ вашего високопревосходителства вісокоповажним 
ордеровъ им тумъ [ . . .  ]4 и тЬ допроси к вашему високопревосх[. . .  ] при 
репорте [ . . .  I і. I на оной вашего високопревосходителства високоповажній 
ордеръ покорнейше доносимъ. Показамшм тумъ5, татарина и гурж'Ья6, 
татари, також7 і калмика, 8такъ пред сил/9 у ОЪчи не било^, яко і ник

19 не імЄєтся // А что ми Во/£жо доношениелг в вашего високопрево ства 
зв. резолюцій просилы, якъ нам, Войску, з о ними тумами поступит, 10 ежели 

они11 впредь в СЄчи явились10, то то обпискою здолалось. Впред же, 
ежели 10тЬ туміг10 ЯВЛЯ7СЯ12, то того ж  времени по силЬ13 вашего 
високопревосходителства14 високоповажним15 ордеровъ 16 допросиг іміел/ і 
тЬ 16 допросние им10 рЬчи к вашелгу високопревосходителству при10 репортЬ 
приела 710 не примииемъ, З а их самим при ОЪчи удержа т ім ^ м ь 3. О чемъ 
вашему високопревосходите^тву с покорностию доносимъ.

Вашего високопрево сходите^тва покорнейшие слуги, 
Войска Запорожского Нізового атамань кошовяґ/ 

1747 году, ноябра 13 д.
Нізовой Кошъ.
Арк. 19. Чернетка.

№  331 1747 р., листопада 14. -  Розписка чабана Аслана
Схочки про його розрахунки за воли з козаком 
Величківського куреня Гарасимом Несповіданим

28 1747 году, ноябра 14 дня
[2311 Я, Асланъ Схочки, чабанъ, житель карасевскій даль сию мою росписку 

козаку куреня Величковского Гарасиму Несъпов'Ьданол/^ в томъ, что 
опознал онъ в чабана своего вола, которой воль да и другій з ни л/ же

2 Написано над рядком замість закресленого по доношению нашему, тумъ, татарина 
і гурж'Ья, ежели в ОЪчи находятся.

3Написано над рядком замість закресленого при Войске.
4 Текст пошкоджено на 2-3 слова.
5 Далі закреслено якъ.
6Далі закреслено такъ и по прежде присланному о г  вашего високопревосходителства 

к намъ Войску високоповажному ордеру.
7Написано над рядком замість закресленого нажъ да.
8Написано над рядком замість закресленого не имеется и прежде, такъ і нні>.
4 Далі закреслено ОЪчи.
10 Написано над рядком.
11 Далі закреслено явились.
[2Далі закреслено не бивало, а хотя ми, Войско, доношениемъ вашего 

високопревосходителства і просили резолюций, какъ з ними, тумами, татарнномъ да 
ГуржЪеМЪ, постулат, ТО В ТОЙ СИЛЪ, були ОНИ впредь ЯВЛЯ7СЯ і егда с ни* тумъ,
какой в ОЪчи явится, как где в Войску будетъ пойманъ.

пДалі закреслено високоповажнихъ т'Ьхъ.
[4Далі закреслено нинЪ.
13Далі закреслено одеровъ нами Войском полученних.
16Написано над рядком замість закресленого допрося и при до и тЪ их.
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въкраденъны в Камяном били. И за г1; онъ, Гарасим, взялъ волов пят, 
между койми и мой воли били. 3 опия ж е  воловъ онъ, Гарасил/, 
отьдалъ мні е д н о г о  вола; да двол - другому чабанові огдал  же. А 
принял себЬ едного своего вола да другого чабан ъского на місто 
едного ж  свого пропалого да дегъ [!] два рублі // от мене принялъ. 28 
I зато я, Асланъ Схочки, чабань, так Войска Запорожского Низового, зв- 
яко і показан ъного козака Гарасима Несповіданого впред іурбова т не 
имію. Чего ради для лутшого віроятія при свідетелю Мерджаиу, 
арменину, и сию росписку даль1.
Арк. 28. Оригінал.

№  332

18 серпня або 1 вересня. 
гДалі закреслено ист.
-Далі закреслено і от на.
*Далі закреслено ілі сиоцу.

26і

№  333 [1747 рм не пізніше листопада]. -  Лист перекопського
каймакана Селе-аги до кошового отамана про проведення 
розшуку волів, загублених запорозькими козаками

Переводь 29
Пане кошовий з старшиною

Оле^іи да Гарасим, козаки, і Петро воловъ 14 загубили пред ПрЕчисіою 
за тижден1, за которими я посилані н е  сискали. А тогда нагайци 
іш7.ли і, может бит, за нага/£кил/ скотолг заишли3. І я посилал для 
сиску і до нагаїщовь - і тал/ не сискали. І показанниЕ козаки, Але^іи 
с товарищмі, просили м е н е  за т і  им воли уплати, і я им обяшл, что 
буди оны сищуть воров, нашил татар, у покрадежи тідг воло в4, то я 
уплата велю. І притол/ остаюсь.

Каймака// перекопский Сале-ага
Арк. 29. Діловодний переклад з тат.-тур.

№  334 1747 р., листопада 19. -  Ордер Коша кальміуському
полковникові Маркові Усу про заходи, вжиті у зв’язку 
з порушенням кордонів Ногайською ордою, і 
надсилання в Слідчу комісію у Бахмуті реєстру козаків

Мці п і н е  полковникь калмиюскии 20
Марко Усь з с товариствомь [22]

ГІрмсла/литми своими двума доношений представляетЕ. Вь 1 -м, что

'Ділі текст вірменською мовою, який не щалося перекласти. Див. ілюстрацію с. 418-419. 
'Див. ілюстрацію с. 420-421.

417



S'** « J ~ »  0 : ■

i  Ę c ‘ an4, С Ґ ‘ С<‘*
І  <Л ^ / а с*4еи,% / а /+ с^Л Л І У*
J jtc/jauy irtjr** 6 г**£л^слУ"Г<ікііл/к^* 
V Ц і с ті o*r(Ą<0'!Sf'6 т  с м  А -&&£' orrfi+% 
■)Лiß Z ä S a n j i  Q o u  $ о іі^ ^ ^ о £ Ґ 0 т > і.у ->  

j a ^уЗІ * &1ІІЛМ-Я* & иаия*< / 
° J J  *$* fiTtr~^0tó (ßQäLfa-ßoio

|l £ IfjfT*- (MiQbfrf** K&tM* J  Mo* 6 o ^  J*4H ;

; Q o t y C  в'**** 6*b ' f ^ u S g f a g , #  1 

! J U V  РркАр &P*4 - J j U Ć ^ r t o K Y ^

' $ / а > * * Г р а £ е ;  j f a r t t i t c w  & ґ £
~ /ĄćI* @ bl* ~ U  ,j

^ " w l o ,  ^ f ł l^ C M b »  Ü f9 /la ic i^
ш 1

1747 p., листопада 14. -  Розписка чабана

418



’ Г \пР  МСОїЛ\^ТЛОІчСи*

^ лу  ГГт~~*~г9‘ ї*і#гг>  — *̂<{Г

Т їг іЦ ^ ш  ~ * * *

~ у}#& С +  ^  /;.

Аслана Скочки. Док. № 331.

419



1— т~г і~ с * ч . \ г сУ  ‘
(? б*СГ-г {•'*-<-1-^-^^■^.-^*-СІ-^’‘л-*ТгТГ»1^
N  Ш г ч , ^Н-**.і •є-**** *$• -Н** і - "* ~-у ~ 2 Н с — 

^  - Л _ с  ./р£(_ .С 'с і г ї с г  ^ г с *  *^£‘сН

-£ ^  ~ * * -1’& Ь - и г  * г - * Ґї " Є ' сл ' ^ * * іг-

д  Т'- ^  хг‘г- ^ . Ь - сЬ‘- * '< -^  '^ ’̂ '’сХ ео^И  
+ ^ г ^ с -  « к - , Ґ  ф с-< - И А г ^ -( / ^ \

«V 7 '“ ІГ*Єг ~<_ - с -4 г _  - с / ^ £ Л ~ с*і- №Г>
*  *  Ч т ^ ^ г  с - К * « * « * 4-

— іх ч ^  ік  ^  ^ г

ГІ''—'іГ И Н Г 'г
і  —̂  СГ*1У Л- 4& с*’ * * '^

.;> ^  Є 4 к г  ї ~ х - % ^ ' і Ь ' Г ґ + } ^  &  г ^ < 

к  г х ї ' г  *~с  І г ^ у — Ь ~ Г ^ Ь  

{ 'ґ і к Н ~

^ т ^ т т

■&"зЯ

шш  м

Лист вірменською мовою.

420



Док. № 332.

421



прежде1 Кримскои2 орди нагаицод немалое число, а нні мурзъ семь, а 
сколко при них3 войска и табунод неизвестно, фда кримских же чабанов
з отарами, овець до ста-4, пришли на степь Во/£ка Запорожского в 
річки Берда, Каратияг, Коротянъ, Зеленую, Комишоватую, даже5 до 
Калмиюса, і на Білосара/£кой косі кочуются і козакам Войска нашего 
немалие обиди і воровства ділаютьа. Въ 2-м, чъто полковник Резано 
обрітающи/£я і у Слідствє/юои комміссии і в Багмуті6, писмом огвас 
трєбуєть присилки в ту коммісию імє/мим реєстром козакод 34-х члвкъ®.

20 І на ошія ваши доношения симъ в резолюцшо предлагаю: // о 
зв. приході Нага/&кои орди7 1 на степь на Калмиюски#1 с требованием

резолюции, ка к  с ними нагаицями поступив, къ его впдсву гсдну 
генерал-аншефу і кавалеру Києдско губернии генерал-губернатору 
Михайлу Івановичу Леот/гиеву от нас, Войска, представлено, о чемъ 
іміем ожидать резолюции, 4 на что і ви імієтє рєзольцій ожидаг4. А 
чъто полковникъ Резанол трєбуєть присилки в комміссию козаком 34-х 
члвкъ, то уже от нас, Войска, в ту комміссию об  них 34-х члвкъ
о 7вітствованно, а ви о томь ! єму полковнику1 не отвітствуите.

Атамат/ кошовий Павель Козелецкий
с товариством

З Коша.
Ноябра 19 д. 1747 году.

21 P.S. Особливо вам приказуемъ, даби ви всімь козакам вашей
[23] комадци, по річкам сидящим і по степу8 за звіром ходящим, 1 приказал?/

накріпко1: Шага9-Ґерєя-султана с его служите лм и, котори#0 літа 
прошедшого в Полщу біжаль, 1 да и других утікаючих татар, хто би 
не билг1, всякими способи лови 7і 1 і, поймавши, к намъ под кріпким 
караулол/ пришліте12 со всЬмъ13 их імущєством. А кто поймаем, то 
то му за труд з их імущества награжденіє будеть. Но о сем кримски^ 
хангь 1пСєлим-Герєй1 к нам с прошением писад и что по сему14 чинитимете, 
к нам імієтє рєпортова т приказуєм.

А.к. Павел Козелецкий с товариств.
Арк. 20, 21. Чернетка.

1 Написано над рядком.
2 Далі закреслено татари.
2Далі закреслено при них.
4 Написано на полі.
5 Далі закреслено до.
6Далі закреслено з Бахмута.
1Далі над рядком закреслено прєжде і нні семи мурггь.
%Далі закреслено Хо.
9 Далі закреслено Дер.
10Далі закреслено літом.
11 Далі закреслено нєжєли.
пДалі закреслено а их ружє.
13 Далі закреслено і их.
14Далі закреслено учи.
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№  335 1747 р., листопада [не раніше 19 -  не пізніше 25]. -  Доне
сення Коша київському генерал-губернаторові Михайлу 
Леонтьеву про порушення Ногайською ордою кордонів

По ти 7ліз гспдна Леонтиева 24
Покорн'Ьйшоє д о н о ш е н іе  [21]

Сего ноябра 19 д. полковникъ калмиюскш? Марко Усъ1 к намъ, Войску, 
рєпортоваль. 2Пред сим же2 Кримской орди нагайцовь з ъ шестдо десятма 
табунами, а ннЬ уже нагаАжих мурзъ семь с нЬколиким числом иагайцовь 
і из табунами, також3 і крилскіє чабани з овцами отарь до ста на с т е п ь  
і рЬчки россійско# ея.і.ва. грашщи5 пришли, а імянно: в рЬчки БЕрда, 
Коротишь, Коротянь, Зеленую, Комишоватую і даже до Калмиюса і на 
Білосара/йжой Косі кочую т. И д'Ьлают козакам Войска Запорожского6 
обиди і утЬсненіє, а імяннс?: которіе2 козаки8 коїгЬ пустят*1 пастие10, а дріє [!] 
железа для ловлі звіра покладуть, то они // то7чась і ворують. Єжєли 24 
же козаки Войска Запорожского тЬ покраденніе в ни* ж еліза іли кони11 зв. 
в татарина опознаю т і отберут, то т і  татарє, нЪсколко члвкъ? набЪжавъ, 
і отиймуть, сказуючи: «Ви-де на наигом степу живете і ми в своем степу 
поволни. І єжєли вам какое угёснегае12 ест, то ви-де прежде нас?» от  
с е л о 13 и з степу изийдйге. А ми імЬем п о  самой Озовъ за свою отчину».

Понеже ми, якъ между імперіями границу розвожєньно не били, просит 
оно# полъковнъникъ Усъ2 в насъ Войска резолюцій, якъ ему в тем поступить.
А понеже ми, Войско, оноиу полковнику резолюцію дат без волЬ выпего 
високо миревосходітелства15 не должни, і того ради // вашего високо- 25 
прево сходітелства покорнейше просим16 мл лівою резолюцією насъ, Войска, 
не оставит, якъ намъ17, Запорожскому Войску1®, семь случай поступит19.

Вашего високопрево сходітелства нашего премЪрднаго 
отца і патрона покорнЬишіе слуги, 

Войска 'Запорожского Низового
а.к. Павелъ Козелецки# с товариством

Ноябра [ . . .  I20 д. 1747 году.
Н. Кошъ.
Арк. 24, 25. Чернетка.

'Далі закреслено п р и с л а н и м .
1 Написано над рядком.
3Далі закреслено і  к р ы м с к и м и .
'Далі закреслено гра.
'‘Далі закреслено п р и ш л и .  
ьДалі закреслено о б и д и .
''Далі закреслено к о т о р и А  
%Далі закреслено к о н я .
’Далі закреслено п у с т и  г.
'’‘Далі закреслено а  д р у г и й .
"Далі закреслено о п . 
аДалі закреслено т .
15Далі закреслено н а  с т е п у .
14Далі закреслено п р е в о в о .
15Далі закреслено н е  ім-Ьемь.
16Далі закреслено н , р е з о .
17 Далі закреслено в о й с к у  з  т ’Ь м и .
^Далі закреслено н а г а й ц я м и  п о с т у .
19Далі закреслено д  п и с а т  л и  к  к р и м с к о м у  х а н у  іл и  н%.
10Дату не зазначено.
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№  336 1747 р., жовтня 31. -  Ордер київського генерал-
губернатора Михайла Леонтьева Кошеві про 
відправлення посланців від Січі до Ногайської орди, 
що порушила кордони, з вимогою покинути 
запорозькі землі. № 398

ЗО Ея імператорскаго величества самодержицы всероссиіскои
[24] Войска Запорожского Низового почтенному гсдну кошевому

атаману Павлу Козелецкому іс товарыствомъ
Сего октября 29 дня в доношениі вашемъ ко мне написано, что Нагаискои 
орды многое число татаръ в границу россіискую на сю сторону Бердъ, 
Каратиша і Зеленой, речекъ, перешли і пригнали лошадей с шездесятъ 
табуновъ, якобы за неимениемъ в далныхъ крымскихъ сторонахъ траві» 
для прокормления техъ табуновъ чрез приходящую зиму, и кочують, 
где Войска Запорожского козаки около Озовского моря для добычи 
рыбной і в протчихъ россиіскои границы местахъ живуть зимовниками 
і немалые уже они, нагаицы, темъ козакам утиски, обиды і в добыче 
зверинои препятьствия де лають, сказуя, что они имеють оную степь- за 
свою область. И егда-де с той степи соити имъ крымской ханъ повелить 
і явитца не въ ихъ границе, то-де они за выкормъ той степи готовы 
Войску Запорожскому заплатить. I требовали вы темъ доношениемъ, 
какъ вамъ, Войску, с оными нагаицами поступить о т меня резолюции 

I того ради определяетца вамъ по силе посланной к Войску
30 Запорожскому прошедшаго // майя 8-лг> числа сего 1747 году із 
зв. Государственной колпегиі шосгранныхъ дЬль высочайшей ея імператорскаго 

величества грамоте к помянутой Нагаискои ордЬ от себя умныхъ и к 
тому достоиныхъ старшшгъ послать і со учтивостию вспросигь: «Для 
чего они за мирнымъ между обоими высочайшими імпериями 
постаповлениемъ в точные россиіские земли вступили?» А потомъ с 
учтивостию жъ требовать, даби они конечно с техъ россиіскидг земел 
съехали. Буде же и затемъ не съедуть, то о томъ к хану крымскому от 
себя з жалобою писать и требоват достойной в томъ сатисфакциі. I для 
того о травить к нему хану потому жъ умныхъ и достоиныхъ старшинъ. 
которыя б могли і о тамошним обращенияхъ секретнымъ і искусныл/ 
образов/ разведать. А ссоры отнюдь никакой с ними, татарами, не вчинат 
Буде же они, нагаАжие татары, на своихъ земляхъ кочують, то имъ 
никакова в том препятствия не чинит и никакой причины к поссориванию 
не подават. И что по сему воспоследует, о томъ меня репортоват со
о бстоятелствомъ. Да і о г меня к нему, хану, о т о а г  же иисмо и с него 
точная копия для вашего ізвестия при сем сообщены.

Михаила Леонтьевъ
Киевъ.
31 октября 1747 году.
Помітки: вих. «№ 398. В.з.»
Арк. 30. «Пол. ноябра 25 д. 1747 году»; «О секретном деле»
Арк. 30. Оригінал.
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№  337 1747 р., [не раніше жовтня ЗІ]1. -  Лист київського
генерал-губернатора Леонтьева до кримського хана 
Селім-Ґірея про негайне виведення Ногайської орди 
за межі Запорожжя

Светліишиі і превосходителігЬишиі гсднь Кримский хань 31 
Селимъ-Гирей, мои дружелюбны приятелі

Прошедлаго октября 29 дня Войска Запорожского Низового кошевой 
атамань Павел Козелецки ис товарыствомъ доношениемъ ко мне 
представлялъ, принося жалобу, что Наганской орды многое2 число татаръ 
в границу россіискую на сю сторону Бердъ, Каратиша и Зеленой, речекъ, 
перешли и пригнали лошадей с шездесятъ табуновъ, якобы за неимениемъ 
в далныхъ крымские сторонахъ травъ для прокормления техъ табунов 
чрел приходящую зиму и кочують, где Войска Запорожского козаки. 
около Озовского моря для добичи рыбной и В Пр07ЧИЛГ россиіскои границы 
местахъ живуть зимовниками и немалые уже они, нагаицы, тем 
запорожскимъ козакам утиски, обиды и в добыче звериной препятствие 
делають, сказуя, что они имеютъ оную степь за свою область. А когда де 
с той степи сойти имъ ваша светлость повелите и явится не в крымской 
границе, то-де они за выкормъ той степи готовы Войску Запорожскому 
заплатить с отпусков // тысячу рублевъ. И о томъ требовал онь, кошевой 31 
атамань, ис товарыствомъ резолюцій. А понеже с россш/Ькой стороны зв. 
вечно мирные между обоими высочайшими імпериями трактаты содержутца 
свято и ненарушимо и со истинныл/ дружелюбие«, да я жъ в такомъ 
упованні и совершеннейшей надежді пребываю, что й о г  вашей светлости 
в противность оныхъ вечно мирныхъ трактатов вышео ̂ явленной Нагаискои 
орді такова в россшйскихъ границахъ усилия чинить дозволения не дано, 
но знатно оная орда собою таковое дерзновение учинила, и того ради 
вашу светлость дружески и наиприлежиеише прошу повелеть реченной 
Наганской орде с показанные россиійскшг границь уступить и темь 
запорожским козакам обид и утеснения не чинить. Да и впред таковыхъ 
своеволныхъ поступокъ чинить запретит, дабы от того на обі стороны 
напрасныхъ затруднении и иерепнсокъ быть не могло. И содержать такъ, 
какъ вечно міфнне трактаты гласять, - не нарушимо, и жить в доброй 
дружбі и тихомирні с покоемъ, чего сердечно желаю. И во ожцданиі 
наше // дружеского уведомления со истиннымъ моимъ почтениемъ пребываю. 32 

Ея імператорскаго величества самодержицы всероссиіскои, 
моей всем л стивіиш'Ьі і и всеавгустіишеи гсдрші генерал- 

аншефть и ковалеръ, и Киевской губерниі генерал- 
губернаторъ, вашей ханской све 7лостн моего дружелюбного

приятеля доброжелателнЬиший слуга 
У подлинного подписано тако: Михаила Леонтьев 
Читав канцеляристъ Івань Агафонов.
Киев.
Ноября 1747 году.
Арк. 31, 32. Копія.

'Датовано за змістом і за док.№336.
1Літеру г втравлено з  е.
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№  338 1747 р, грудня 1. -  Ордер Коша кальміуському
полковникові Маркові Усу про відправлення ним 
до Ногайської орди посланців з вимогою відійти 
за межі Запорожжя

22 Мсці пъне полковникъ ка^гмиюски# Марко Усъ
[21] з товариствомъ, намъ зичливие приятели.

Сего ноя ф а 25 д. в приаланномъ о г его впдсва високоповажною 
ордері1 к намъ Запорожскому Войску2 по доношенгао нашему о приході; 
Нагаискои орьди в разние российской граіпщи річок предложенно. К 
помянуто# Нагайкой ора д і  умнидг і к тому достоини дг старшинъ 
послать і со учтивостю всъпроси т: для чего сони за ми/тнимъ между 
обоими высочайшими імпериями постановлениемъ въ точние россиАкие 
земли всътупили? А потомъ со учтивостю ж требоваг, даби они 
конечъно с ъ тедг россиАжидг земел съехали. Того ради чрез сие вам, 
мсці пъне полкодникъ, з с товариством/ предлагаем. По силі оного его 
впдсва високоповажного сордера іміете умнидг і достоинилг ка.дмиюскидг 

22 козакоя дъвудг члвка3 вибраг і з опреділе/етш/ // к вамъ писаремъ при 
зв* писмі своемъ4 к той нагайкой горді к старшему над ними мурзі 

послать с такил/ приказол/ ка к  више упомянуто. 1, приєхагі со учтивостю 
вспроси 77 для чего сони за мирном между обойма височаишими імпериями 
постановле1шемъ в точние россииские землі вступили? 2, а потомъ 
требоваг со учтивостю ж, даби они конечно с тедг россиЯжидг земел 
съедали. З, і что сони будут на то отвітсетвоваг, 5съедутъ ли іли 
нетъ, і зачелг5, з доізда идг посла/лшдг со оэбстояте.яством к намъ до 
Коша в съкорости репо/тговат іміепгь. По чему от нас, Войска, к ъ 
къримъекому хану Селид/-Герею будет писано. А о г  его впдсва 6гсдна 
генерала-аяшефа і кавалера, і Киевской губернии генерал-губернатора 
М.Ива.Леонтиева 6 къ хану7 о приході идг татар і о сході с российской 
зел/лі писмо послано. Приказуєм/.

Вам дофожелателние атама/г кошовий 
Павель Козелецки# с товари ствол/

Коша8.
Дека ф а  1 д. 1747 году.
Арк. 22. Відпуск.

1 Йдеться про ордер генерал-губернатора М.I.Леонтьева, док. №  337.
2 Далі закреслено пргдложєнно.
'Написано над рядком.
4Далі закреслено послат.
3 Написано на полі.
6Написано на аркуші 23. М.Ива.-Михаила Ивановича.
1 Далі закреслено писано.
%Далі закреслено ноябра 25 д.
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№  339 1747 р., грудня 8. Полтава. -  Пропозиція генерал-аншефа
Р.А.фон Бісмарка кошовому отаманові Павлові 
Козелецькому про розвідування намірів закородонних 
сусідів і готовність Війська Запорозького до походу. № 85

Сам £ . . .  ]* Запорож[скаго]2 [Низов]аго благородному] і 33
високопочтенному годину коіп[евому] атаману Павлу [ЗО]
Семеновичу Козеле[цкому] с товариством о т генерала-аншефа 
і кавалера фон Бисмарка”
Предложение

ПонЬже мною обще з генералом-лейтенантомь і кавалером Филасофовым 
і генерал-майором і кавалером же барон фон Кезерлингом, коимь 
образом понне получаемым от заграничного соседа обстоятелствам 
всемъ каманды моей полевым, драгунским, ландмилицким, слобоцким6 
і протчим полкам і камандам приуготовленіи, тако ж граніцьі прикрить 
і протчие и тому потребние учрежденіи учинить сочинена генералная 
диспозіщия, по которой между протчим въ 16 пункте назначено: 
находящемуся нне при крепості Святая Анни11 команъдиром годину 
генералу-майору барон фон Веделю, Воискъ Донскаго к войсковому 
атаману Ефремову1-, Запорожского к вашему благородию с товариством 
сообщить с предписанием о именіи от неприятеля всекрепкой і твердой 
предосторожности // [ . . .  ]3 [ . . .  ]4 ей во вс[. . .  ]4 ісправности. 33

I ежели где неприятель і какая партия іли воровския набеги в зв. 
намереніи, что б границам і подцаним ея імператорскаго величества 
причинить радзореніи усмотрени будуть, со оними о поступаній по указам 
і воинским регулам неприменно с крайним при том наблюданием даби с 
сторони ея імператорскаго величества пи с какими соседми зачину к 
осорамъ і другихъ подо бнпх тому зацеповъ чинено не било. Такожъ о 
именіи всякими образы о про нахождения х  і намеренияхъ заграничнилг 
соседей прилежнаго радведнвания і, что когда чред кого уведано будеть,
о уведомленіи. I когда жъ ожуда іс пограничник месть настоящия і к 
набегу неприятелскому подлинния ведомости будуть, в таком би случае 
могли ония войска всемерно того ж дни ід ихъ жителствъ виступить і 
следовать, куда надобность і нужда востребуетъ. I для того те войска 
содержать не толко к походу готовими // [ . . .  ]3 запасн[. . .  ]4 ваше 34 
бл[. . .  ]4 ізволите бить і извесгаи і вин[. . .  ]4 чиніпь непременное ісполнение
о [ . . .  ]4 чеши ж сего меня уведомить. А Войска Донскаго к войсковому 
атаману Ефремову от меня писано.

Я.А.Віяшагк 
Подполковникъ Иванъ Нумерсъ

Декабря 8-го дня 1747 году.
Полтава.
Помітка на арк. 33: вих. «№85:»; на арк. 34: олівцем «Кейзерлинг».
Арк. 33, 34. Оригінал.

1Далі текст пошкоджено на 3 -4  слова.
1 Текст пошкоджено.
5 Далі текст пошкоджено на один рядок.
4 Текст пошкоджено на одне слово.
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№  340 1752 р., вересня 16. Фортеця Лівненська. -  Лист
командувача лаидміліцьким корпусом генерал- 
лейтенанта Дмитра Чернцова до Коша про з’ясування 
причини переходу кримського хана через Перекоп

36 Ея Операторского величества самодержицы]1 всероссиіскои
[31] Войска Запорожского Нізового атаманам і казакам, і

почтенному гсдну атаману кошевому с товари ствомъ і всему 
Войску Запорожскому Низовому

Сего сентября 12 дня по репо/лу находящегося] в Запорожской Сечи 
капітана Усачева“, в котором обявлено о прибиші в Перекопъ кримского 
хана в несколкил тисячах люде6, от меня к Войску Запорожском/ 
Низовому писано о учинени о том обстоятелного разведания і о 
уведомлени меня.

А сего сентяфя 15 дня із репо/тга обявленного ж капітана Усачева 
я ізвестпжя, что оно [!] кримско хая, с некоторим малым числом 
во/£ка перешед чрез Перекопъ, стал над Сивашем для осмотру якоби, 
в коих местах перереза г  каналом способно будет, і притом-де множество 
работников съ их припасами.

О ч ем 2 ес г  сие2 Войску Запорожском/ Низовому о б а в и т е  о стави.// 
с требованием, даби под при сто/йіим претекстом по елани били в Крим 
вероятны і надежние люди, которие о притчине перехода чреПерекопъ 
помянутого кримского хана с народом, обстоятелно і ве/лю разведав, 
ведомость привести могли и что заподлинно явится, ко мне з на г даті,. 
Сентября 16 дня 1752 году.

Ея [им]ператорского величества [всемилости]веишей 
гсдрни моей [команд]иръ над ландмпліщ[ким] 
кодіусом гене[рал-лейтенант] і лейб[гвардии]- 

маізорь Дмитреи Че/лщод
37 На конверті: «Ея императорскаго величества самодержицы всероссшско 
зв- Войска Запорожскаго Низоваго атаманам и козакам, и почтенном/

гсдну атаману кошевом/ с тавориством, и всему Войску Запорожском/ 
Низавом/.

От крепости Ливенской" до Запорожской Сечи вести с крайним 
поспешен ем и бережением денъно и ночно, ибо о самонужнейшем о 
секретном деле».
Слід від печатки.
Помітка па арк. 36: «Получено 1752 году, сентября 25 дня».
Арк. 36, 37 зв. Оригінал.

1 Текст пошкоджено.
2 Написано над рядком.
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№  341 1752 р., вересня 25. -  Повідомлення Коша командувачу
ландміліцьким корпусом генерал-лейтенанту Дмитру 
Чернцову про відправлення до нього свідчення 
запорозького козака, який повернувся з Перекопу

Высокородному і превосходителному геп дну генера[лу]*- 38 
лейтнанту и лепб-гвардіга маэору Димитрию Чернцову
Сообщение

Вашего2 превосходите./длва писание в КошЪ мною с товариб'твомъ сего 
сентября 25 дня получено, которил/ъ изволите требоваг, чтоб с Коша 
в причине перехода хана кримского чрез Перекопъ на сю сторону с 
народомъ его, обстоятелно і верно разведавъ, вашел/У превосходителству4 
знатби дано5 было. А понеже сего сентябра 20 д. Войска Запорожского 
Низово/т) коза а: куреня Бруховецкого Григорий Карованецъ данною от 
себе в Кошь сказкою6 иоказалъ, что в бишосгего в Перекопі вид'Ьлъ7 
і слихалъ, (той точная за спражою копия к вашему превосходителству 
П0силае7ся. О чемъ, ваше высокопревосходите^тво, блговолите би т
ІЗВ'ЬсТНИ.

Кошовии атаман Павел Іванов 
с товори стъом

1752 году, сентябра 25 д.
Кошъ.
Арк. 38. Відпуск.

1 Текст пошкоджено.
2Далі закреслено высок.
■Далі закреслено высоко.
4Далі закреслено уведомлено.
5 Далі закреслено било.
ьДалі закреслено что.
7 Написано над рядком.
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Справа 7

•

1744-1745 рр. -  Грамоти російської імператриці 
Єлизавети Петрівни в справі платні, мита 

й взаємин Запорожжя з сусідами

№  342 1744 р., червня 7. Москва. -  Грамота імператриці
Єлизавети Петрівни київському генерал-губернатору 
Михайлу Леонтьеву про вжиття оборонних заходів 
проти поляків

7 Копія
Бжиею милостию мы, Елнсаветь Первая®, императрица 
і самодержица всероссіиская и протчая і протчая і протчая 
‘нашему генералу і киевскому генерал-губернатору Леонтьеву

Репорты и доношенія ваши о г  14 и 21 майя с рейтаромъ Василемъ 
Бабинымъ все исправно здесь въ 30 д. того жъ мца получены і из о ныл 
между прогіаго усмотрено, какимъ образомъ миргородскои полковникъ 
Капнистъ о приумноженіи в ноюзаведеннме о г  него за Днепромъ поселеній 
Архангелогородскои городокъ і протчие тр е б о в а л  умножения козаковъ6, 
почему і велено тысячи человекамъ в готовности себя содержат1. А 
наказной региментарь Нитославскои к вам на писмо ваше веема угрозныл/ 
образомъ о 7ветствова д  і что онь порученное ему границь престереженіе 
по крайней мере і всеми силами остерагать станеть.

I понеже по тому іногда поляки противу оныд: заднепрскилг поселеней 
что воспріимуть, і следственно между подданными ссора і вражда 
произойдетъ, того ради вы по полученіи сего имеете к нему, 
Нитославскому, от себя на писмо его оїветьствоват, чтоб оиъ к какимъ 
неприятствамъ случая не подалъ, яко вамъ от  насъ повелено противу 
его величества короля" і Речи Посполитой подцанныхъ отшодь ничего 
не вечинить і пограничныхъ нашихъ строго о г  того воздерживав. А 
буде съ ихъ по./ккой стороны какое нападение учинится, в таком 
случае силу силою оїврацать і такой опоръ учинит, чтобъ никому и 
подобнымъ нарушеніял/ счасливо продолжающагося между нами і

7 републики [!] // мира впредь охоты не было. Об  чемъ от насъ какъ его 
зв. величеству королю, такъ и полскил/ магнатом чрезъ нашихъ министров!,

і о его Нитославского угроженіяхь знать дано.
1Відкреслено олівцем вертикальною лінією, з  відміткою «ИВ», можливо 

А.І. Скальковським.
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А дабы подлинно какъ в том новозаведенномъ городке 
Архангелогородскомъ, такъ и в другидг заднепрскихъ местахъ в 
оплошности не были, надлежить вамъ ордерами от себя предписать, 
чтобъ во всякой предосторожности о г какилг-либо нападенеи себя 
содержали. А в случае какого на нидг предприятия, силнои о торг, 
чинили. А притом/ наикрепчайше і какъ строго тож о можно полковнику 
Капнисту і протчилг под опасениемъ тяжчайшого істязания заказать 
противу поляковъ отнюдь, но обходится с ними со всякою ласкою 
какъ с соседне дружескими поддаными указы нши повелеваютъ. I 
толко, разве отихъ какихъ своеволствъ, оборонятся і такъ, не вступая 
в полские земли, О 7ПОрЪ уЧИНИТЪ, чтобъ от подобиыхъ наглостей 
воздержалис. А при том при вс ем/, не надеясь на тамошнее о 7даление
і будто бы зател/ о правде ведат нелзя, отнюд начинщиками бы не 
были. А что в техъ местахъ происходит станет і какие ведомости в 
полученіи у вас будут, о том/ нам/ всегда со обстоятелствы доносить. 
Дать в Москве.
Ьоня 7 дня 1744 году.
На подлишюмъ подписано тако: По ея імператорского величества указу 
графъ Алексей Бесзтужевъ-Рюминъ
Скріпа: «С подлинным читалъ // каптенаръмусъ Констентин Лыстинъ». 
Помітка олівцем почерком XIX ст.: «№3. Ново-Архангельск на 
р.Синюх1э[. . .  ]2».
Арк. 7. Копія.

№  343 1744 р., серпня 23. Москва. -  Грамота імператриці
Єлизавети Петрівни Військові Запорозькому про видачу 
щорічного жалування, врегулювання взаємних суперечок 
за землі з миргородським полковником Капністом і 
Військом Донським, про звільнення від сплати мита і 
видачу нових клейнодів

Бжію млстію мы, Єлисаветь Первая, імпєратргща и 
самодержица всероссийская и прочая, и прочая, и прочая 
ншего императорского величества подданному Низового 
Во/ска Запорожского кошевому]1 атаману Якиму Игнатовичу 
и всему ншему [Войску] Запорожскому

По всеподданЪйшому вшему сот 5 мая сего 744 году съ 
нарочнопосланнымы сот васъ полковпикомъ 1ваномъ Прокопіевимъ и 
протчиймы при немъ, всего двадцати) члвка, прошеніе всемилстивЪйше 
указами мы:

1. Денежное й хлебное жалование*, також порохъ и свинець на 
ннЬшиый 1744-и и на будущий 745 годы вамъ, ншему Войску 
Запорожскому, видать -  денежное 2 из Штатсъ-кантори2 и хлЬбное и з

1 Далі текст не прочитано.
1 Текст пошкоджено.
1 Написано замість витертого тексту.
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Док № 342.
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Правянско# канцелляріи6 -  и сотправить ис кремечужского магазейна
1 казенними су дамы и людмы, порохъ и свинець -  из алглерии” [!] // изъ

зв. алтилерій. Которое шнє всемлстивійшое жаловале имеете вы какъ нні
разделить, такъ и впред діли т между собою по вшимъ собьїкновеніямт. 
и протії л того, как такое ж всемилостивійше пожалованное со г  нас 
вамъ на прошлый 1713 и 1742, и 1743 годи жалованъ і разделили, не 
требуя на кошевого, ста/шину и про 7чими особливихъ дачъ и росписанія. 
А для препровожденія ж по тракту предписания нні присланим* сот 
вас, нашаго Войжа, с тЬмъ всемилостивійше пожаловатил/ от нас 
вамъ жалованьемъ полковника ПрокопЬева и протчиихъ по указу ншему 
ю тправленъ з Военной коллегий обер-афіцер с приличнимъ числомъ 
солдать до Кіева. А в Куевъ повеліно генералу-губернатору оного 
афіцера и салдать, переміня другими, отправить с тЬмъ ПрокогтЬевимъ 
и протчими к вамъ, ншему Войску, в Сечь Запорожскую, которимъ, по 
приезді в Сечь, оную денежную и протчую казну при тЪхъ присланних 
отдать вамъ, шпего Войска Запорожского кошевому, и всему ншему 
Во/&ку Запорожскому всемъ обще в целости и, взявъ в принятии той 
казни от вас росписку, собявить для присилки оную в нашъ Сенат 
куевскому генералу-губернатору.

2. Хотя по опреділенію ншего Сената о не взяте з запорожскихъ 
козаков, кой ездят в Малую Россію, мостового, перевозного и 
погребелного, тако ж и на ярмаркахъ индуты4 куевскому генералу- 
губернатору ншимъ указомъ по доношению вшему в прошломъ 1743 
году, августа 26 подгве/вкдено, на которое и онъ в ннішнемь 1744

2 году репо/тговалъ, и сот него найкріпчайши[ми] // найкріпчайшими 
переволочанскому каме/щанту на Креметзчужскол/ фа/ятосте о/щерами о 
томъ предложено, однако ж и нні вамъ, куевскому генералу-губернатору, 
такъ и Генералной войсковой канцелярий ншим указами от  ншаго 
Сената еще потве/тждено, дабы в томъ с вами поступанно было по 
силі прежде писанннл' пшихъ из Сената указовъ непременно.

3. Старосама/х:кой перевод, ежели в немъ должно# нужды неть и 
без него в пройзди обойтася можно, уничтожит и впред ему не быть, 
и на содкупъ того перевозу не отдавать, и ни в какой  оброкъ его не 
класть, и старосама/цамъ, чтоб оніе в Волности запорожския не мешалис, 
запретит. Напротивъ того а вамъ, Войску Запорожском [у], 
всемилостивійше повєліваемь и всемъ под[данним] ншего імператорского 
величес[тва] иностранга«/ купцямъ в пройздахъ ни[каких] обыдъ не 
показивать же.

4. О показа[ннихъ] в нпнішнемь вшемъ прошенні полков[ником] 
Капнистомъ запорожскимъ козакамъ обы[дахъ] и разорешяхъ накріпко 
изслідоватГенералной войсковой канцелярій, и что по следствію явится 
въ ншъ Правителствующий сенатъ репо/7говат. Да чтоб впред 
принадлежащихъ вшихъ владеніяхь никто селіггся не дерзалъ, паче 
же оной полковникъ Капнисть ни малійшей вамъ, запорозцямъ, обид 
не приключалъ бы, той же Генералнот? восково# кащелярій всемирно

31741
4индукты
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запретить. И что не токмо о г  оного полковника, 5тш от другихъ 5 никого, 
СОСТОЯЩИЕ В ВІДОМСТВІ // 6'В відоме 7В І оной Генеральной войсковой 2 
канцелярій, вамъ, ншєму Войску, никакихъ обыдь и озлобліній послідова г зв- 
не могло, того ради7 сонои же Войсковой канцелярій наблюдаг под 
опасеніемь за несмотрініе тяжчаишаго ншєго імпєраторского величества 
гніва. Напротив же того и вал/, ншему Войску Запорожскому, яко ншимъ 
вірноподданьїмь в строєній полученихъ Чоному полковнику Капнисту по 
представленію (означенной Генералной войсковой канцелярій, что и ншимъ 
Сенатомъ сопробованное, кріпосне [н]икакого помішателетва не чини т.

5. При том же вы, Войско Запорожское, между про 7чймъ обявляли. 
[Запо]рожскимъ вшим-де козакамъ немалые от Донского [Войска] 
прошедшего года обыди по сей стороні Ми[уса] послідовалиг. И по 
косамъ морскимъ многимъ [ . . .  ]9 козакамъ-рыбовлямъ [!] донцы знатиимъ 
найздом намхавши разорініе вчинили, и шалаши огнемъ пожгли, и 
пожитки разобрали, и двухъ козаковъ содного убили и другова огнем 
сожгли до смерти. И просили, чтобъ указамъ ншего імпєраторского 
величества Войску Донскому впредь того чини г  запретить, а за учинное 
разорініе наградит и указомъ потвєрдиг, дабы они козакамъ вшимъ 
запорожскимъ по сеи стороні Миюса рибу ловит не препяеївовали.

А понеж в шемъ10 Сенаті в прошломъ 741 году вы жъ, Запорожское 
Войско // Войско приносили жалобу на Донское Войско, что чинятся 3 
вшимъ козакамъ немалія обыди, ибо и с Кальмиюса, и Миюса, и 
речекъ, и з протчиихъ мість они, донцы, рибаловныхъ и булоловнихъ 
[?] (кой зверь ловят)11 козаковъ отганяюти тім ь веема теснят. И по 
посланому з нашего Сената в ъ Военную коллегию того ж году указу 
велінно той коллегій Войску Донскому накріпко по 7верди т, дабы 
донские козаки вамъ запорожця т [!] в ловленій в выше помянутые 
містахь риби и звира ннкакова препятсвія и обыдъ отнюдь не чинили 
под тяжкнмъ штрафомъ.

А Военная коллегія в томъ 743 году в нангь Сена т представляли, что 
Войско [Дон]ское на васъ запорожцовъ приносили жалобу во мног[нх] 
обьщахъ, грабмтолствахъ и разорегаяхъ и что ви [запо]рожцы вступаетесь 
немало в подлежащія вамь [ . . .  ] и зверинія ловли, в тамошнихъ містаеь 
состоящие, в] Кальмиюсе, в Калчики и Яланчики, а особливо ва[. . .  ] 
[ . . . ] .  Для того по посланному к брага[диру] кріпоспі Стія Анни комевдашу 
Виробову того же 743 году, сентябра о т  30 дня из нашего 
Правителствующаго сената указу веленно ему, Вирубову, между вами 
Запорожкимъ [!], Донскимъ Войсками в рікае, в лісахь и в степнихъ 
містахь, и в протчиихъ угодиях разобрат по сущей справедливости по 
иміющимся у в[ас] писменнихъ12 документовъ12, ежели есть. Буди же

5 Правлено.
‘ Текст скопійовано іншим почерком.
1 Написано над рядком.
’порученихь
5 Текст пошкоджено на одно слово.
|0в ншемг
11Дужки авт.
12 Закінчення виправлено.
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иногда писменнихъ-6 документовъ ніть, то со обоихъ сторонъ старимы //
3 старимы знающими старшиною и козакамъ и олгЬтвза[т]. 'Запорожцямъ 

зв. ДЛЯ довольствія вшего рнбнія и зверинія лов [ли], також степи и протчія
угоди т і, которіи ви прежде сего будучи под российскою державою 
владіли, а в рибнія и зверинія ловли, и степи, и протчія угоди, 
принадлежащія2 Донскому Войску, 0 7нюд не визжать. И какіе именно 
земли, рЬки и ліси для доволствія рибноє и звериное ловлями и степи, 
и другия угоди будуть вамъ, запорожцямъ, означен/ий и о 7веденни оной
о 7водъ с вернимъ планомъ для конфермацій прислать в нангь Сенаті» за 
руками, о чемъ к вамъ и Донскому Во/&ку грамоти были послании.

А оной бригадир Вирубовъ репортоваль, что онъ за показавшими в 
томъ ріпорті обстоятелстви того размежованія учинит не можеть. 
[ . . .  ] и тЪ-де міста, гд і надлежить розмежоват обстоя т [ . . .  ] нісколко 
сотъ верстъ и требовать о т брегадира о том [ . . .  ]му по отбытш его 
коменду поручить опреділе[но]. Того ради нні для разобранія 
вьшшіеписа//[ного] между вами с тЬмъ Войскомъ Донскимъ ссор и 
показанного розмежеванія в рікахь, в лісахь и другихъ містахь 
всемилостивейше повеліли мы отравит ншей Военной коллегій оз[!] 
обрітающихься тамо полковниковъ штафь-афіцера доброго и надежного 
человіка, которому в томъ поступати со всемъ учинит по само й  сущей 
справедливое™ какъ прежде было повелінно вишеписанному бригадиру 
Вирубову. И что имъ учиненно будет, о том в шнъ Правителсівуїощій 
Сена т репор това т, о чемъ в Военную Коллегию и указъ посла т.

А вам, Войску Запорожскому, найкріпчаише потверждается //
4 потверждается, даби ви между собою с Войскомъ Донскш/ никакихъ 

ссорь и другу обыдъ не приизносили, понеже в т і  міста, кому которіе не 
принадлежат, отнюдь не заижали, а всякой бы тЬмъ ползовался, чемъ 
кто прежде икъстаири13 владіль и ползовался, о чемъ и прозписаноному 
[!] ншему Войску Донскому из ншего Сената грамотою по7верждено.

6. Присланії о т васъ, Войска 'Запорожскою, полковнику и про 7чиими, 
всего двадцяти члвкомъ, на прииздъ в Москву14 для йхъ в Москве 
пребиванія виданно ншего всемилостивійшаго жалованье на кормъ и 
шггь[е], також дрова и свечи, всемъ обще по отправлении] в Сечь 
двести рублевъ. А при шпгЬшнемъ их [ . . .  ] Москвы до Сечі отездъ 
жалованіе и кормовіє д[енегъ] виданихъ, а имено полковнику Прокопиеву. 
пя 7деся т, писару и асаулу по тридцати и по шести, старшині семнадцяти 
члвкъ по осмънадцяти рублей каждому; имъ же всемъ и по сказки до 
Киева- на двадця т подводъ прогони.

7. Здълаше вамъ, ншему Войску Запорожскому, в но/? клейноти 
иміете вы получит от шиего генерала-кавалера киевского генерала- //

4 генерала-губернатора Леонтиева (которія к нему от ншето Сената с 
зв. нарочнимъ куриеромъ и посланны)11, для принятия которихъ и при 

томъ на оніе шлей всемилостивійіпей за подписаніемь ншего Сената 
грамот надлежит по сособщеному о т  него Леонтиева к вал/ извістіе 
бы т в  Киед вамъ, ншего Войска Запорожского кошевому атаману, или 
по разсмо 7ренію вшему прислать достойнихъ о т старшинъ.

,3исъстари
14 Літеру у втравлено з іншої літери.
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И Войску гапему Запорожскому о том в ідаг и чинить по сему 
ншему імператорского величества указу, а куда надлежало о вышеписанол/ 
ншы укази послаии.
Даиь в Москві с Правительствующего сената.
Августа 23 дня 1744 года.

По указу ея  вмператорскогсо величества: 5
Генерал и сенатор, и кавалеръ, подполковникь и кавалер,

арафъ15 Ушаков®
Генералъ и сенатор, и леибгвардій подполковникь,

графъ А.Румянцовъ 
Дійствителной тайно сопЬтникъ, кавалер и сенаторъ

Але^андръ Наршнковъ6 
Генерал и сенаторъ, и кавалеръ, и дійствителной каме[ргеръ]

Але^андръ Бутурлимъ16е 
Генералъ-лейтнаягь, кавалеръ и сенаторъ 

князь Михайло Голицинъ* 
Генералъ-леитна/оъ, сенаторъ и кавалеръ 

Иванъ Бахмунтиевъ [!] 
Генералъ-леитнаягь, сенаторъ і действительной камеръгоръ [!] 

и лейбвъ-компанШ подпору тчикъ і кавалеръ
Петръ Шуваловъ3

В подленнол/ подписано тако:
(Оберъ-секретарь Павелъ Северъгий* 

Секретарь Иванъ Судаковъ
Помітки на арк.1: «№18».
Арк. 1-5. Діловодна копія17. Оп у б л . :  Эвариицкий Д.И. Источники для истории 
запорожских козаков. -  Влад., 1903. -  Т.2. -  С. 1394-1398

№  344 1745 р., червня 11. Москва. -  Грамота імператриці
Єлизавети Петрівни Військові Запорозькому про 
заборону ловити рибу в татарських володіннях на 
Азовському морі та про врегулювання відносин з 
Військом Донським

Копія 6
Божиею милостию мы, Елисаветъ Первая, императрица
і самодержица всероссійская и прочая, и прочая, и прочая 
нашего императорского величества Войска Запорожского 
Низового кошовому атаману Григориеву и всему 
Войску Запорожскому

Въ нашъ Правителствующій сенать Военная колегия по отписъке въ 
ту коллегию от Донского Войска доносила о зділаннидг от  васъ и

|5графь
|6Бутурлинъ
11 Копію виготовлено у  Військовій канцелярії Кеша. Канцелярист погано володів 

російскою мовою, про це свідчить ряд українізмів і  не прочитаних ним слів.
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другим/ рускими людми для лову риби въ барьері [!] Чубурской 
Сазалницкой и Ачаковской и в границе турецъкой на Яйской косахъ по 
Кубанской стороні моря” шишахъ1, гд і и стоять немалими ватагами. І 
с чего-де опасно, какъ би запорожскіе козаки не могли оївагою учинить 
произжающил/ь сухопутно и на суд[ах]2 какихъ обидь, а кубанскимъ 
людемъ въ рибномъ отправле[нии], по учиненной между обоими империями 
какой в друж[бе]6 холодности, а паче напраснихъ ссорь.

И по указу наше[го] імператорского величества в нашез/7. 
Правителст[вую]щемъ сенаті определено к вамъ, Войску Запорожскому, 
послать грамоту, в которой написать, что б ви для рибних ловель по 
Кубанской стороні моря не в принадлежащия Россійской імпериі міста 
отнюдь не віжали и тЪмъ кубаньцамъ яко сосіднимь людемъ обидъ 
не чинили і ссоръ с ними не имЬли, а ползоватся вамъ и владеть 
тім ь, чемъ ви прежде ісстари владели і пользовались, і для того 

6 построелния на показанних косахъ запорожскими козака«// // шиши1 
зв. все зжечь. Посланному із нашей Военной коллегии в прошломъ 744-м 

году для размежевания между Донскимъ і вашимъ Войсками в різках, 
в лісахь и в других местах и для разобранія ссоръ на місто брегадира 
и крепости Святая Анни комедианта Вирубова, штапъ-афкцеру, чред 
нарочно последних от него і Войска Запорожского Низового кошовому 
атаману Василю Григориеву і всему Войску Запорожскому о томъ 
відать и чинить по сему нашего імператорского величества указу. 
Июня 11 д. 1745 года.
На подлинной тако:

По указу ея імператорского величества фелдмаршалъ і сенатор
князь Долгорукой" 

Генералъ и сенатор подполковникъ гвардій и кавалер
графъ Ушакол

Генерал и сенаторъ кавалер і гвардии подполковник
графъ Румянцол 

Генерал и сенатор і кавалеръ и камергер 
Александръ Бутурлимъ [!] 

Генерал-лейтенантъ, сенатор і кавалері»
Івань Бахметевъг

Генерал-лейтенант, сенаторъ, д-Ьйствителній камергеръ, 
лейбь-компаніи подпорутчикъ Петръ Шуваловъ 

Тайній сов'Ьтникъ, сенаторъ и кавалеръ, 
княд Алекс-Ьй Голицинь 

Оберъ секретарь Павелъ Севергшп. 
Секретарь Михайло Новоторжцовъ

Помітки на арк. 6: «№ 15», арк. бзв.: «[№]-ом 3843»
Скріпа на арк. б і б  зв.: «Читалъ // войсковій канцеляристь Семен 
Маецкий»
Арк. 6. Діловодна копія.

"ш а л а ш а х ъ
2 Текст пошкоджено.
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Справа 8

Аттестаты разныхъ годовъ 
зъ 1745-го по 1771-й, тут ж е и 1771 годъ. 

№ 27

№  345 1754 р., липня 23. -  Атестат товариша Поповичівського
куреня Діонісія Ґуржія

Атгестать1
754 года, июля 22 д. Войска Запорожского Низового куреня 
Попович'Ьвско/'о товаришъ Дионисій Ґу р ж ій  в К ош і Войска 
Запорожского Низового быль челомъ и представшгь. В прошедшемъ- 
де [в]ъ 731 году пришолъ онъ в Січь Запорожскую2, а в 732, [7]33 і 
734 год-Ьхъ быль в полскомъ поході и тамо надлежащую службу
о травля л ь3. А в 1735-л/ь4 год і з козакамы запорожским// быль онъ
5 в поході противъ Нагайкой орды5 а, [за] Лозірною к Рогачику, и 
тамо запорожд//, ^в якомъ числі и онъ Гуржій находился6, з 
неприятелскихъ татарские шпигоновъ 7 человікь поймали7 и фетмаршалу 
Миниху оэдали. И в томъ [п]оході онъ, Ґуржій, до возвращенія 
росийской армій [н]еоблічно служилъ. А в 736-л/ годі биль в Кримскол/ 
поході6. За приходомъ к Казикермену отравлени были запорожкнє 
козаки* [о] г  армій россіиской в партію на Чєрну Долину" для [в]зятія 
язикаг, в которой партій и онъ, Ґуржій, быль в команді кошевого 
атамана '’’Івана Малашевича 6. И тамо, при нападєпій хана Кримской 
орди на оную партію, в обороні, хотя немалое кровопролитое было, 
однакъ в плЬнъ двойхъ мурзъ козаки запорожскіе, 6между коймі онь, 
Ґуржій, биль-6, взяли и к Миииху фертмаріпелу ошравлено.

А по прибьпій з Черной Долини армій под Перекопъ тожъ о шравленп 
были9 запорожскіе козаки в партію за Сивапгь для провіданія обращеній 
непріятелскихь. И в тол/ разведанний учинилос на их гаждъ10, силное

1Лівий край документа пошкоджено.
2 Далі закреслено а в сЪл/.
'Далі закреслено а в 175.
4 Далі закреслено дод Ь.
5Написано над рядком замість закресленого на наган.
ь Написано над рядком.
1Далі закреслено тако.
%Далі закреслено і онъ между ними.
9Далі закреслено в партію
10Далі закреслено к ніп.
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Діловодна обкладинка до спр. 8.

440



о г  неприятелей нападеніе11, // коему нападетю запорожские козаки, в 2 
томъ числі и онъ, Ґуржій, О 7 В І Т Ь  делали неуступно. И при взятій зв- 
Перекопу неотлучно билъ вместі; с протчійми козакамы. В том же-де 
736-мъ годі, по взятій Перекопу, єгда армія, следуючи к Козлевуд, 
іміла свою ставку у Камяного Мосту, то о т  оного мосту при генералу 
Гейну ошравлена з армій партія на річку Самарчикъ, в коей партій 
и онъ быль. И із случившеюся тамо ордою великое сраженіе іміли, 
и оную орду12 разбыли. И нерадинъ-султана убыли, а клеиноти, 
бунчукъ 6и болшукг6 короговъ з булавою, взяли и оніе до фертмаршела 
Мінниха6 кошовій атамань13 Малашевичъ6 о 7далъ. А после того онъ, 
Ґурж ій , в Козлеву и в Бакцисарай, и при всехъ сраженілл с 
непріятелемь14, а сверхъ того в Очаковском, Дністровскомь і 
ХотЪнскомъ поход ал14, в койхъ15 и рани принялъ14, даже до самого 
окончанія воинские обращеній би.пъ.

А по возвращеній россійской армій и Запорожского Войска в свой 
граници, прибилъ онъ, Ґу/яжій, з Войскомъ Запорожским в С ічь. И 
егда в Коші донесено16, что ханъ кримскій з немалою ордою многие 
россійскому народу в россійские границае приключаеть разоренія і в 
плінь людей захвачиваетъ, // то-де о т оного Войска посилана17 партія, З 
6 в томъ числі и онъ посил[анъ] билъ6 навстрічу той орди, которой 
немалое число партія запорожские козаковъ смерти предала и четири 
прапери, да18 четирее мурзъ плінила, з койхъ едного заколото и онихъ 
6 же трохъ мурзъ 6 к фертмаршелу Миннху1Ч, а прапери в Кошъ 
отправлено20. 6И при веке6 вишреченнне походахъ обращался онъ-де, 
Ґурж ій6, с другим// запорожским// казакам// в служ бі вірно и 
радітелно21- 22 служилъ21.

I просшгъ онъ, Дионисий Гуржій, о техъ свойхъ службахъ ^видами 
с Коша 6 засвідителствования24. А понеже25 онъ, Гуржій26 з 731 года 
чрез все битіе его27 при Січи Запорожской28 находился честно, без 
всякого порока29, и в вгапеписаннихъ по учиненной в Коші справки

11 Далі закреслено пр.
п Далі закреслено раизб.

Далі закреслено с про тч\\ми козаками.
ІАДалі закреслено быль.
і5Далі закреслено и раненъ бы.
16Далі закреслено что хан.
17Далі закреслено была.
]іДалі закреслено трой.
^Далі закреслено отправлено.
20Далі закреслено і во всехъ.
21 Над рядком закреслено не закривая себе протнвъ неприятелского оружия.
22Далі закреслено по должности присятнит всероссійскол// ім. престолу. 
пДалі закреслено безпорочно.
24Далі закреслено для полученія за оніе засві;днтелствованія награжденія.
23Далі над рядком закреслено ми Запорож. Низо. Войско видаючи что.
1ьДалі закреслено до р.
27Далі закреслено в службі.
28Далі закреслено в вишеписаянн* службах
29 Далі закреслено мь.
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походахъ14 служилъ30 непобедимому6 россійскому імператорському31 
престолу вірно и ревностно, не щадя в потребномъ случай живота 
своего, какъ доброй и вірноприсяжній ея ім.всБа рабъ и подданій, и в

3 техъ походадг от  неприятеля рани12 принамалъ, того ради // о 
зв. вишеписаннихъ оного Гуржія в бившил: походахъ, службахъ, кой ош. 

несъ терпеливно до самаго техъ походовъ окончанія, Кошъ Войска 
Запорожского Низового свідителствуеть. Во увіреніе чего и сей31 
атгестатъ6 ему, Гуржію, с утверждешемъ войсковой34 Запорожского 
Низового Войска6 обикновенно# печати выданъ з Коша.

Ея ім. всва Войска Запорожского Низового 
кошови а. Яким Игнатовичъ с товариством 

1754 года, июля в 23 день.
Арк. 2, 3. Відпуск.

4 №  346 1768 р., березня 8. -  Ордер Коша кодацькому полковникові
Назарові Поперечному про удовільнення претензій козаків 
Нижчестеблівського куреня за спаш сіна®

№  347 1754 р., листопада 1. -  Лист кошового отамана Якима
Ігнатовича до генерального військового писаря Андрія 
Безбородька про надання козакові Леонтію Синьогубу 
звання військового товариша

18 Высокородии# і вел. ьгене в.п.1 Андрей Яковлевичьа,
млтиви# патроне нашъ

Отпущенного2 при аттєстаті 0 7се л  пред поручите ./тля сего Леояшя 
Синегуйа3 в прошении не оставлением, протая про^підг, пожалованием в 
войсковие товаргацы по его возможности, и в ходу 4 в Мало# Россиі^ в 
до му не последний чиновнії# і честний5. I по особливом}' ізвістном/ 
всему Кошу его4 из дЬтска при Войске доброобходите./лпву и постоянству 
порядочному и в со держанні себя и служек достойно# ісправностіґ 
вашей велможности млстивол? патрона я зъ старшиною войсковою7 
всепокорникпе прошу О 7ТЄЧЄСКОЄ млсдие к н гму явит и ка к  и простил 
сей мл ста доставив и пре^податвисокую [п]омочь і пребиваемв надежді.
1754 года, ноя ф а  1 д.
Арк. 18. Відпуск.

30Далі закреслено слу.
31 Далі закреслено отечества своего.
32 Далі закреслено получалъ.
ъъДат закреслено ожріггій листь же.
*Далі закреслено войска войска.
'генеральний військовий писар.
2 Виправлено з отпущении.
3Днв. док. АР 361.
4 Написано над рядком.
5Далі закреслено с моего. 
ьДалі закреслено я.
1 Далі закреслено і атаманами. 
гДалі закреслено и пожаловат.
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№  348 1754 р., грудня 8. -  Атестат знатного товариша
Щербинівського куреня військового осавула Василя 
Золотаревського

Аттестать 5
Войска Запорожского Низового куреня Щєрбиновского знатній 
товіаірилгь1 Василій 21вановъ синь'2 Золотарєвскій, являсь в Коші;, 
намъ словесно представиль. Родился-де онь в ОЬчи Запорожской4 и
о т малолетства своего жилъ при ономъ Во/Ьку5 до начатія турецкой 
войни6. А во время наступленіл оной в прошедшее/ъ 736-егь году 
взять билъ в шгінь Кримскою ордою, в коемъ шгЬну находился 
близко года. Єгда же россійская армия в Крил/ вступила0, тогда реченній 
Василіи Золотарєвскій7, французские/2 консуломъ прозиваемие/ 
Лявровские/, оттого шгЬна освобождень и в російскую армию приведень.
По полученіи таковие/ образомъ з оного2 свободи® о т Войска Запорожского 
Низового билъ на батал'Ьяхъ: в Кримское/, Очаковское/, Дністровою/ и 
в послгЬднемъ, Кримскомъ же, походахъ. А по окончаній тЬхъ походов 
в оноа/  же Во/Ьку Запорожскомъ бшгь во/йжовимъ асаулое/10. По томъ 
же для полученія на Во/Ько Запорожское “ все-милостив’Ьйшего 
жалованія11 в 754 году ко12 всевисочайшее/у ея им. всва двору он 
посилань биль13. I просил онь, Золотарєвскій, о тЬхъ его службахъ 
показании* при ВойЬку Запорожское/ о т Войска Запорожского Низового 
засвЄдителствованія. // I понеже о предписании* его, Золотаревского, 5 
на реченни* батал'Ьяхъ, оказании* ко всевисочаишему ея імс. всва14 зв- 
двору службахъ, Войско Запорожское Низовое задовлно ізв^стно15,
“ на койхъ11 баталЬяхъ онь, Золотарєвскій, поступать по присяжной 
его должности ревностно, не щадя живота своего16, і поручаеміе 
ему інтерєсние діла, з охраненіее/ они*, какъ должно ісправлял, 
також и чред все біліє его17 при Войску Запорожское/ и донині 
велъ себе честно, постоянно, какъ доброе// человеку приличествуе т, 
того ради Войско Запорожское Низовое о предписании* его,

1 Див. док. №  349\ №  350.
2 Написано над рядком.
ъДат закреслено в Кош'Ь.
А Далі закреслено и о г младол-Ьтства.
5Далі закреслено и.
6Далі закреслено бадался он купечески л/ промислол/.
1Далі закреслено полскнл/.
%Далі закреслено от Войска Запорожского Низового.
9Далі закреслено то ж жилъ при Вонску Запорожскомъ и разнил/ купеческим/ 

промислол/ бадался.
10Далі закреслено а.
11 Написано на полі.
12 Далі закреслено всемилостивейше му.
13Далі закреслено нинЪ же ім*Ьст он намЪрете.
14Далі закреслено двора* сл.
15 Далі закреслено і на гЬхъ.
16Далі закреслено і чрез и чрев все.
17 Далі закреслено при.
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Зо лотаревско то18, ревностнил служба*19, 2кому о семь видать будеть 
потребно, св'Ьдителствуя2, покорно просим ему, Золотаревском/, на 
всяким урадЪ, п всякилг дішадг11 яко в^рноприсяжному ея ім. всва 
подданомр рабу, вірит. Во утвержденіе20 чего сей нашъ во/Яковій лист 
ему, Василію Золотаревскому, за печатю во/йжовою дань в Кош'Ь 1754 
года, декабра въ 8 день.

К.А. Іаким Ігнатовичь с товари ствол/. 
На арк. 5 на полі проба пера: «в Кримь послань [?]»
Арк.5. Відпуск.

№  349 1755 р., квітня 21. -  Лист кошового отамана Григорія
Федорова до генерального військового обозного Семена 
Кочубея про зачислення осавула Війська Запорозького 
Василя Золотаревського у військові товариші

6 Велможній і високородній мсцЬ пне обомтй войсковій
генералній, млстивонадежній добродію мой.

Вашей велможности, о7дая нижайшій мой поклонь, покорнілште 
прошу сего листа вашей велм ож ности подателя Войска 
З а п о р о ж с к о г о  Н и зо во го  зн атн о  го  т о в а р и ш а 1 В аси ля  
Залотаревского2, которой3 в Войску Запорожском о т  рождения 
своего поннЪ ж иль4 і в минувшую5 турецкую войну6 в походахъ7 
3 і в пл'Ъну3, 8а в прошлом 753 году войсковим асаулом билъ и 
чрез все свое битие зде при Войску без всякого порока9 обходително
і постоянно10 находился11 о чемъ особливо12 вашей велможности 
онъ, Золотарєвскій, атестатъ представит імЬеть, своею патронскою 
млстиею безволокитно3 в его прошеній13 об опреділеній в войсковіе 
товарищи14 не оставить.

Я же, в повелЪнияхъ вашей велможности, по моей возможности

15 Далі закреслено слу.
19Далі закреслено сведите тзствуя на всяко.
20Написано над рядком замість закресленого во увЬреніе.
1 Див. док. №  348, №  350.
2 Далі закреслено яко онъ.
3 Написано над рядком.
4Далі закреслено н в прош.
5Далі закреслено войну.
6Далі закреслено в бе.
1 Далі закреслено а не.
%Далі над рядком закреслено одне слово.
9 Далі закреслено че,
10Далі закреслено вєль.
11Далі закреслено якъ.
п Далі закреслено онь.
13 Далі закреслено бєяюлпки шо и безобидно не оставить і в войсковиє товарищи поста

и хо.
14Далі над рядком закреслено безволокитно не оставит.
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служит долженствую и при то а/  предпоручась мл стиво му вашей 
велможности респекту, навсегда пребиваю.

Вашей велможности млстивонадежнол?
добродія моего15

21 д. априля 1755 году.
Помітка: Кочубей Семенъ Василиевичъ* 6

Якубовичъ Яковъ Демяновичъ6 зв*
Безбородко Андрей Семеновичъ16- 17 

Адресат: Велможному і високороднол/^ гспдну генерал. войсков[о] му 
обозному, млстивонадежнол/у добро дЬеви Семену Василиевичу, 
его високородшо Кочубею покориЬіше 

Арк. 6. Відпуск

№  350 1755 р. травня 10. -  Прохання Коша до гетьмана Кирила
Розумовського про зачислення у військові товариші 
колишнього осавула Війська Запорозького Василя 
Золота ревського

По титлЬ ясневелможного гатдна гетмана 7
ПокорігЬишое прошение

Бившиі в Войске Низово а/  ЗапорожскоА/ в о й с к о в и а /  асауломъ Васи л  
Золотаревски#1, котори# о т рождения своего в оном Войске служил 
безъ і малейшего порока і поминования і произведем би л  за ту 
службу в о й с к о в и а /  старшиною2, в сел/ 755 году в Лубе/гскол/ полку, 
местечку РомігЬ на дочери полкового о тстьлпого того полку 
хоруяжаго Воротеляка женился і по прошению его3 ннЪ о г оного 
Войска уволненъ, і на всЪ его в Войске Запоро^гскол/ долговреме/пю 
от рождения понесенние служби аттестатол/ снабденъ. I просил 
мене с товари ствол/, яко он  в Малой Россиі желаетъ жителство 
іметь і по вЪрно3 присяжной своей до ./їж но сти // ея і.ва службу 7
о травлять , о неоставлениі его пожалования в число малорос- зв- 
сиіского войскового товариства к вашей ясневелможности представ
ления.

Того ради я с старшиною і товари ствол/, дЪйствително ві>дая 
его, Золотаревского, в1;рнопонесе//ние служби і честное постоя/ялгво, 
чрезъ сие ішжайше в. я. в.4 представляя, прошу оного Золотаревского 
високил/ 3 в.я.в.3 пожалованиел/ в войсковое товариство млстиво не 
оставит, такъ какъ і про7чие оного Воіска товариство, кой3 вЪрно і

15 Далі закреслено вседоброжелатєулііи і покорн Ьишєи слу.
16Помилка. Повинно бути Андрей Яковлевич.
11/Імовірно до цих осіб також надсилались подібні листи. 
х Див. док. №  348, №  349.
2 Далі закреслено нігЬ в проиіед.
3 Написано над рядком.
4Далі закреслено прошу.
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честно туть3 службу отравляли5, в Малой Росиі старшинами6 7в 
полкалг і войсковими товарищами-7 многие8 пожаловании.
1755 году9, мая 10 д.

В.я.в. нижайший слуга к.а. Г.Ф.с.
Арк. 7, 11а. Відпуск.

№  351 1755 р., травня. -  Атестат товариша Калъниболоцького
куреня Сидора Юхи

g Атгестатъ
Войска Запорожского Низового1 товаршгь куреня Калниболоцкоггг2 
С идо р  Семенов5 Юха, являс в Konit>, намъ словесно представил. Родился- 
де онъ малороссийского Лубенского полку в городі РомнЬ и зайшолъ 
на Запороже съ4 1735-го5 года. И живучи в оном Запорожскомъ 
Войску по сей 1755 годъ, билъ в походахъ на баталій 6 в турец[кую]7 
минув[шую] юйну6 и всякие в Войску Запорожском Низовом8 повинности 
по ея і.в. указам отравлял  радетельно9.

А ннЬ10 онъ, Юха, возим+.лъп по намерению своем/ от  Войска 
Низового Запорожского12 отлучігшс і жителство імет, оженяс* в Малом 
Россиі, і по его присяжно/? должности високомонаршую службу 
о7правоват ім-fcer. I просил онъ, Юха, о тіл: его показанил при ВоЛжу 
Запорожскомъ службал, о т  Войска Низового Запорожского 
засв^дителствования. А понеже о предписании* его, Юхи, на реченнилг 
баталЪях, оказании* ко всевисочаишему ея ім. ве.13 престолу служба* 
Войско Запорожское Низовое задоволно известно, на коих баталіям 
онъ, Юха, поступал по присяжной его должности, ревностно, не щадя

8 живота своего14, // і чрез все15 битие его при ВоЛжу Запорожскомъ і 
зв. догагЪ велъ себе честно, постоянно, к без всякого порока ®, какъ доброму

3 Виправлено з слова о управляющие.
^Виправлено з слова старшинством.
1 Написано на арк. На.
%Далі закреслено снабдят и.
9Далі закреслено априля 30 д.
1Далі закреслено знатний.
I Далі закреслено Се.
3Далі закреслено синь.
4Далі закреслено 1755.
5Далі закреслено год.
6 Написано на полі’ текст пошкоджено.
1Далі закреслено перво в ОіаковскоА/у і в турецкомъ, когда воина била на Чорно# 

Долині.
8 Написано над рядком.
9Далі закреслено і просиль.
10Далі закреслено в.
II Далі закреслено на.
12 Далі закреслено от луча с.
[іДалі закреслено у д.
14Далі закреслено і пору*іагмиє шу інтервале діла за хранением онилг какъ должно 

ісправляль.
15Далі закреслено евлє.
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члвку приличествует, тот» рады Войско Запорожское Низовое о 
предписании* его, Юхи, ревностнил: службах16, кому о семъ в ід аг 
потребно будет, свідитєлствуя17, покорно просим ему18, Сидору Юсі, 
на всяком уряді19 в д ілах яко вірноприсяжном^ ея і. ве. подданому 
рабу віри т. I во утверждение с его і сеи наигъ воисковий лист ему, 
Сидору Ю сі20, съ приложением обикновенной войсковой печати дань в 
Коші мая, дня21 1755 году.

Ея і.в.ВоАжа Запорского [!] Низового атаман 
кошовий Григории Федоров с товариством

Проба пера: виконано у стовбчик дія віднімання «1757 - 70 = 1687 і 
7266 - 7196 = 70»; «Полковий лубелский кан ц ел я р и ст ...» 22; 
«Полковникъ»; «Атестаты».
Арк. 8, 11 зв. Відпуск.

№  352 1755 p., червня 22. -  Атестат козака Кущівського куреня,
єврея Василя Перехриста

Атєстать
Войсйа Запорожского Низового куреня Кущівского козакъ Василь 
Пєрехристь в Коші Войска Запорожского Низового мні словесно 
прєдставшгь. Что родился онъ Полской области, губерній Чигринской 
в містечку Чигрині огеврейна Айзика и въ 1748 году будучимъ тамо 
по купеческому промислу Войска Запорожского Низового козакомъ 
куреня Пластунивского Яковомъ Коваленкомъ его, Перехриста, оттоль 
с Чигрина, з доброволного его согласия в С ічь Запорожскую вивезенно. 
Где в Січи Запорожской будучимъ в то время началникомъ Киево- 
Мижигорского монастиря иеромонахомъ Парфунтиемъ Яснополскимъ, 
при чемъ были восприемники Войска Запорожского Низового, товариство 
куреней: Кущівского Лавріїгь Горбъ, Дядковского Гаврило Шарій и 
Пластунивского Івань Маркович; в церкві січевой Покрова Пресвятая 
Богоматере окрещенъ4 •. // I в вишеписаномъ Кущівскомь курені 
служилъ2, і касающиеся 3по очереді 3 по во/кжовимъ Зі курінним1 
ділам'ь услужности безпреткновенно чинилъ. И просилъ онъ, 
Пєрехристь, о видачи ему на вішієпнсанніе учинєлніє при Войску 
Запорожскомъ Низовомъ Зі означенном курені-3 услуги о т  Коша

16Далі закреслено кому свЪдитителствования.
17Виправлено з слова свЪдителствования.
1*Далі закреслено ю.
19Далі закреслено і во всяких
20Далі закреслено при.
21 Дату не проставлено.
22 Далі 3 слова не прочіп'ано, заклеєні папером під час реставрації.
1Далі закреслено и виконавши в тоей же церкві; на верность ея імператорскому 

величеству всероссійскому отеческому наслЪднему престолу присягу в ВоАжу 
Запорожскомъ.

2 Далі закреслено и всякіє.
3 Написано над рядком.

11
зв.

9

9
зв.
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1755 р., червня 22. -  Атестат козака Кущівського куреня, єврея 
Василя Перехриста. Док. № 352.
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Войска Запорожского засвідителствования, по якому его, Пєрєхриста, 
прошению4, узнавши3 5 по заев йдіте ./кггвованию того кущівского 
куреного атамана Григория Холодного с товари стгвозг5 о добромъ его 
состоя ній и добропорядочнихъ поступкам, веліли сей атестать видать, 
чрезъ которій гатдъ, команду іміющилг малороссійскшг старшинъ, и 
всякаго звания людей приятно прошу: ему, Перехристу6, надлежащое 
благодіяніє, где онъ пожелаегь жигелство свое йміть, 7 яко іностратщу 7 
оказиватъ. 8 А на вірность ея і. вса к присяги 3его, Василя9, еще 
должно-3 привесть-8. Чего для во вірность при нашей обикновєнной 
войсковой печати сей атестать ему, Перехристу, видань10 в Коші іюня
22 дня 1755 года.

8я імператорскаго величества Войска Запорожского 
Низового атамат/ кошовій Григорії# Федоровъ

с товари ствомъ
Арк. 9, 10. Відпуск.

№  353 1755 р., червня 22. -  Атестат козака Кущівського куреня
єврея Василя Пєрєхриста

Атесстать 150
Войска Запорожского Низового куреня Кущівского козакъ Василь 
Перехристь в Коші ВоАжа Запорожского Низового м н і1 словесно 
прєдставшгь.

Что родился онъ Полской области, губерний Чигрияской, в містечку 
Чигрині о т еврейна Айзика. И в 1748 году будучимъ тамо по купеческол/у 
промислу Войска Запорожского Низового козакомъ куреня 
ПластунЬвского Яковомъ Коваленкомъ его, Пєрєхриста, о гголь с Чигрина, 
з доброволного его согласія в С ічь Запорожскую виведено2. Где3 в 
С ічи  Запорожской будучимъ в то время началникомъ Киево- 
Мижигорского монастара иеромонахомъ Пафнутнемъ Яснополскимъ, 
при чемъ были восприемники Войска Запорожского Низового товариство1 
куреней: Кущівского -  Лаврінь Горбъ, // Дядковского -  Гаврило 150 
Шарій и Пластунівского -  Івань Марковий в церкві січєво# Покрова зв. 
прєсвятія Богоматере окрещенъ. И виконавши в той же церкві на 
вірность ея імператорскому ву всєросійскол/р отеческому насліднему 
престолу присягу, в Войску Запорожскомь в вишеписанномь Кущівскомь 
курені с луж иль и всякіе касающиеся по во/Асковимъ діламь услужности

4Далі закреслено відая.
3 Написано на полі, перед цим там же закреслено слово.
6Далі закреслено во всякий діла* яко присяжному члвку вірить і.
1 Написано на полі і  частково на арк. 10.
г Написано на арк. 10.
9 Далі закреслено до.
10 Див. Також док. №  353.
1 Написано над рядком.
2 Втравлено з слова привезли.
'Далі закреслено вой.
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безпреткновено1 чинилъ4. И просилъ онъ, Перехристь, о видачи ему на 
вишеписание5 учішеніе1 при Вотяку Запорожскомъ Низовомъ услуги от 
Коша1 Войска Запорожского засв'Ьдителствованія6. ьПо якому1 его. 
Перехриста, прошенію, в'Ьдая о добромъ его состояній и добропорядочнилг 

151 поступкадг, велЪли сей 7 атестать1 видать, чрезъ которій  Ц гшдъ команду 
им'Ьющихъ малоросийскидг старшинъ и всякого званія людей, приятно 
прошу ему, Перехристу, во всякихъ д'Ьлахъ8 яко присяжному человеку 
вірить и9 надлежащее1 благодЪяше, 10 где онъ пожелаеть жителство 
свое ім'Ьть10, оказивать. 1 Чего д л я1 во верность11 при нашей обикновеной 
ъойсххжой печати сей атестать ему, Перехристу, видань в Кош'Ь гаоня
22 д. 1755 году.

Єя ім. вва В.З.Н.а. коціовій атамань 
Григорій Федоров с товариством?.

Помітка на арк. 150 зверху написано і закреслено «80-к».
Арк. 150, 151. Чернетка.

№  354 1755 р., вересня 28. -  Атестат козака Брюховецького
куреня Федора Лати

12 Атестать
Войска Запорожского Низового куреня Бруховецкого козакъ Федоръ 
Лата, являсь в Кош'Ь намъ, атаману кошовому ис товариствомъ, словесно 
представилъ. Прийшолъ-де онъ в С'Ьчь vЗaпopoжcкyю прошлого 1744 
года. И из того года1, 2 живучи3 при Войску Запорожскомъ, билъ2 в 
сЬчевой школЬ атаманомъа, а потомъ в Войскотюй Войска Запорожского 
Низового канцелярій во услуженій находился. И всякіе, якъ при 
Войсковой канцелярій, такъ и из куреня4 з протчими запорожскими 
козаками, посилкы по указамъ ея императорскаго в.5 о травлялъ 
рад'Ьтелно, по в'Ьрноприсяжной своей должносты. За якіе его 
добропорядочніе и безпорочние услуги по усмотренію его годноста6 О 7 

12 Войска Запорожского7 минувшого 751-го году // на войсковій Никитинскій 
зв. перевозъ, при шафару Федору Товстоногу, для собранія в Скарбъ 

войсковій денегъ опредішень писаремъ и въ ономъ до урочитого, по

4 Далі закреслено н в ель.
5Далі закреслено бьгашую.
ьДалі закреслено и понєжє пре/щисаний о предреченомь.
I Далі закреслено ожритій листь.
%Далі закреслено вкрить и.
9Далі закреслено всякоє.
10 Написано на полі.
II Далі закреслено из.
1Далі закреслено будучи.
7 Написано над рядком.
3Далі закреслено вс'Ь.
4Далі закреслено в разнихь.
Звеличества
ьДалі закреслено от Коша.
1Далі закреслено про
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войсковому обичаю, времени ВЄЛЬ себе честно и постоянно. Нині же 
подданства2 Войска Запорожского, в селі Самарчику до тамошной8 
Святія живоначалнія и неразділимия Троицы2 церкви, по общому 
находящогось при той церкві за вікарія иерея Иосифа Иосифова, 
такожъ ктиторей и прихожанъ9 желаніїо, на місто бившого при той 
церкві настоятеля, иерея2 Іоана Петрова от Войска Запорожского 
(ежель на немъ, Латі, Божіе и архипастирскоє благословеніе будеть)10 
избранъ в вишеписаное село Самарчикъ до означеной церкви за 
настоятеля. 11И просилъ онъ, Лата, о добропорядний его, Лати, поступкам
о г Войска Запорожского Низового атестата11. И ми, атамань кошовій 
з старшиною войсковою и товариствомъ, відая о вишереченихъ 
добропорядочнихъ12 его, Лати, поступкахъ и услугахъ13, веліли2 сей 
атес[татъ]14 [ . . . ]  // Чрезъ которій гспдъ командующие старшинъ із 
приятнійше просимъ: оному Л аті во всякыд15 ділах!»2 яко постоянному 
и доброму человіку вірить.

Чего ради во вірность при подписі имени моего и с притисненіемь 
обикновено/Г войсковой печати сей атестать ему, Латі, з Коша Во/&ка 
Запорожского Низового видань сентябра 28 д. 1755 году.

8я і.в.В.З.Н. атама// к. Григорій Федоров
с товариство мъ

Помітка: на арк. 13 зв. «Аттестаты».
Арк. 12, 13. Відпуск.

№  355 1755 р., жовтня 4. -  Атестат знатного товариша
Титарівського куреня Тимофія Горкушенка

Атестать 14
Войска Запорожского Низового куреня Титаровского знатний товаришъ 
Тимофій Горкушенко, являсь в Коші мігі, атаману кошовому, и 
товариству представив. Что прийшолъ онъ в Січю Запорожскую назадъ 
тому боліє тридцяти годъ и будучи при Войску Запорожскол/ъ, по 
указу ея імператорскаго величества Войска Запорожского з козаками 
всі Кримскіє походи ходилъ и противъ неприятеля 1 на б атал і1-2, не 
щадя в потребныхъ случаях  живота своего, оказиваль себе по 
вірноприсяжной своей должности ревностно. І для поймки тата/хжого 
язика, по ордерамь правящаго армиею3 фелтмаршала фонь Миніха,

%Да.пі закреслено церкви.
9Далі закреслено тоєй церкви.
10 Дужки авт.
11 Написано на полі.
12 Далі закреслено при.
13Далі закреслено відая.
 ̂Далі текст пошкоджено на один рядок.

15Виправлено з всемъ.
1Написано над рядком.
2 Далі над рядком закреслено в сраженияхъ. 
-Далі закреслено ген.
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обще з запорожскім// козаками неоднократно-1 посиланъ4. И
14 дійствителний поискъ в поймки язика чинень билъ, которихъ // по 
зв- поймки о давано было оно му фонъ МинЬху. По учинений же между

империями Російскою и5 Турецкою1 Вічного мира6 находился завсегда 
при Войску Запорожскомъ и касаючиеся по дойсковимъ приказамъ 
д'Ьла з запорожским//козакам//о травлялъ рад'Ьително, без всякого 
порока. За якіе его в ір т е 7 к височайшому ея і. ва отеческому 
наследному престолу услуги о г  Войска Запорожского Низового в 
ономъ Титаровскомъ курені8 поставлень атаманомъ. И в ономъ* 
чину билъ чрезъ два года. А нині 10на тЬ свой10 при Войску 
Запорожскомъ 1 оказаніе в ірние1 служби просилъ в насъ, атамана

15 кошового11, // засвідителствованія. И понеже о предписанияхъ его, 
Горкушенка, кримскихъ баталіяхь, оказанихъ ко всевисочайшо му 
ея і. ва. двору службахъ Войско Запорожское Низовое задоволио 
известно, на койхъ баталія* и онъ, Горкушенко12, поступал по 
присяжной его должности равностно11, не щадя живота своего, и 
поручаемие ему и//гересние Д'Ьла, з олранениемъ они* ка к  должно 
ісправпял, також" и чрез все битие его при Войску Запорожскомъ и 
донині велъ себе честно, постоянно, какъ доброму14 члв ілу  
приличествует, того ради Войско Запорожхкое Низовое о предписание 
его, Горкушенка15, ревностни* служба*, кому о семъ віда т будетъ 
по 7ребно, свідителствуя, поко/тно просимъ ему, Горкушенку16 на 
всякомъ ураді и во всяки* діла*, яко присяжному ея ім.ва. поданому 
рабу, верить. Во утверждение чего і сей нашъ17 атестать1 ему20, 
Тимофію Горушенку 1К, за печатю войсковою диданъ, в Коші 1755 
году, октяфа 4 д.19

Єя і.В.З.Н.а.кошови# Григорий Федоров
с товариствомъ

Арк. 14, 15. Відпуск.

4Далі закреслено быль и настояще.
5Далі закреслено татарскою.
6Далі закреслено билъ.
I Далі закреслено услуги.
%Далі закреслено опре и обрань.
9Далі закреслено году.
10Написано над рядком замість закресленого не могучи за слабость здоровя 

своего.
II Далі закреслено атестата.
12 Написано над рядком замість закресленого Золотарєвский.
13ревностно
14Виправлено з  доброй.
15Написано над рядком замість закресленого Золотарєвского.
16Написано на полі замість закресленого Золотаревскому.
17Далі закреслено войскови# лист.
18Написано над рядком замість закресленого Василю ему Золотаревскому.
19Далі закреслено кошови/7.
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№  356 1755 p., грудня 12. -  Атестат знатного товариша
Нижчестебліївського куреня Кузьми Мишури

Атгестать 16
Войска Запорожского Низового, куреня НижестсблЬевского знатній товарннгь 
Косма Мьппура сего декабра 12 дня 755 году1, являсь в Коші, мнЬ, 
атаману кошовому, и товариству, представиль. Прийшолъ-д^ онь, Мишура, 
в ОЬчъ Запорожскую прошлого 1735 году и, будучи при ВоАжу 
Запорожскомъ, по указу ея і.в. с козакаля/ Войска Запорожско/г» Низово/w 
всЬ Кримские походи ходнль и против неприятеля на баталЪяхъ, не щадя 
в потребнихъ случаяхъ живота своего оказиваль себе по вЪрноприсяжной 
своей должности ревностно. И для поймки татарского язика, по ордерамъ 
прадящого армією фелтмаршала фон МинЬха, обще з запорожскими 
козакам// неоднократно посилань. И д 'Ь й ст в и тел н ій  поискъ в п о й м к и  язика 
чинень биль, которихъ по поймки отдавало било // оному фелтмаршалу 16 
фон Мшгкху. По учиненій же между империя ля/ Россійскою и Турецкою зв. 
Вечного мира находился завсегда при ВоАжу Запорожскомъ и касающиеся 
по войсковішь приказамъ діла2 з запорожскими козаками оліравляль 
радітелно, без всякого порока до сего времени.

А ншгЬ, на т і  свой оказаніє при Войску Запорожскомъ служби, 
просилъ в насъ, атамана кошового с товариство л/т., засвідителствованія.
И понеже о предписать его, Мишури, кримскихъ баталиях, оказанихъ 
ко всевисочайшолу єі.ва.двору службахъ Войско Запорожское Низовое 
задоволно ізвЬсгно, на койхъ баталиях онъ, Мишура, поступал по 
присяжной его должности равноб т н о  [!], не щадя живота своего, и 
поручаемие ему интересниє діла, з охранециемъ оних какъ долъжно 
исправлялъ, також и чрезъ все // битие его при ВоЛжу Запорожскомъ 17 
и донині велъ себе честно і постоянно, какъ доброму члвку 
приличествует; того ради Войско Запорожское Низовое о предписаних 
его, Мишури, ревяостних службахъ, кому о семь в ідатбудетъ потребно, 
св+,дтгтт./ктвуя, покорно п р о с и А Г Ь  ему, Мишури, на лсякол/ъ ураді і во 
всяких діпах, яко присяжному ея ім.ва.поданол/у рабу, віри г. Во 
утверждение чего і сей нашъ атестать ему, Кузмі Мишурі, за печатю 
войсковой видань в Коші 1755 году, декабра 12 д.

Ея. і.в.В.З.Н.а.коіпови# Григорий Федород
с товари ствол/

Лрк. 16, 17. Відпуск.

№  357 1757 р., квітня 4. -  Атестат козака Канівського куреня
Павла Носа

Атгестать 19
Войска Запорожского Низового, куреня Канівского козалг Павель 
Носъ мніі, атаману кошовому, ис товариствомъ сего априля 3 дня 
представиль. Что прийшолъ онъ в Войско Запорожское Низовое прошлого

'Далі закреслено являвъ.
!Далі над рядком закреслено и в партій.
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1743і и, будучи при оіюмь Войску, с означенного2 по сей 757 годы служить. 
И в силЬ ея і.в.указоя3, з Киевской губернской и Генералной войсково/7 
крій в Кошъ Войска Запорожского Низового5 присилаемихъ 4ордеровъ, по 
опред'Ьленію куреня КанЬвского атамана для поиску и поймки воровь5*а в 
партій ходилъ. И другие6 услужности7 вірно, радітелно, без всякого 
порока оказиваль. На якие свой8 при Войску Запорожскомъ оказаніе услуги 
и постоянство9 вишеписанного куреня4 КанЬвского атамана4 Ьаш Щербину во 
свідителсіво пославя, просиль отмене10, атамана кошевого, засвідигелствованія.

Того для я, атамань кошовий, с товариствомъ вел іл и  сей атестать 
ему, Павлу Носу, видать, чрезъ которйґ4 гшдь малоросійскилг старшинь и 
кому о семь відать потребно покорно прошу ему, Носу, во всякихъ11 //

19 касаючихся к ісправленію услужностяхъ и дЬлахъ12, ж о честному человіку 
зв. 13іі вірному ея імператорскаго величества рабу13, віріпь. В засвідитєлсівование 

чего, при подписі іменє моего обикновеною юйсковою печатю сей атес- 
тать^ отверженъ14 в Коші апрпля 415 д  1757 году.

[Єя ім.]16 величества ВоАка З.Н.атаманъ 
к. Данило Стефановъ с товариствомъ

25 Проби пера: «17 Николай имя знаменито17 побігом»; «В Коші 
Войск. . .  »; «В Коші Войска Запорожского». «Коликия слави мині 
зри»; «У насъ горілка полинновая, в москаля -  в скринці у бутилочки 
иміє7ся. Пане Якове, вотъ горілки нігь»; «Кухарь козакъ куреня 
Лєвушківского»; «Николай»18, Поряд малюнок собаки і запис: «Явигель». 
Арк. 19, 25. Відпуск.

№  358 1757 р. квітня 17. -  Атестат козака Дінського куреня
Василя Лозовського

21 Атестать
Дань сей атестать із Коша Войска1 Запорожского Низового Донского 
куреня бивні Ему козаку Василию Лозовскому в том2.

х Далі закреслено году.
2 Далі закреслено в курені КанЪвскомъ.
-Далі закреслено присилаемихъ or високихъ.
4 Написано над рядком.
5Далі над рядком поверх закресленого в партии закреслено и в другие.
6Далі закреслено по повелЪниямъ его команди.
1Далі закреслено оказив.
%Далі закреслено услуги.
4Далі закреслено про атамана.
[0Далі закреслено в насъ.
пДалі закреслено судакъ.
11 Далі закреслено в.
13 Написано над рядком.
14Виправлено з ствержаемъ.
15 Виправлено з цифри 3.
16 Текст пошкоджено.
17Речення повторено тричі.
1SКілька слів не прочитано.
1Далі закреслено Запорожского Низо.
7 Далі закреслено по что чт.
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Онъ, Василь Лозовской, представлялъ мні, нижеіменованному, что3 в 
Войске Запорожскод/4 з 746 по 752 года при курені Донском5 в числі 
того Донского куреня козаковъ счислялся, и что касалось до стправленія
з того куреня должной службі оно/7 Лозовскій с протчийми козака*/// по 
очереди билъ в розездаг при границі, проведивая о сосідственниг 
предприятия* и намереніяхь, и для поиску и поймкы, и разгнатія гайдамацки: 
партій, по силі высоки* вєліній, от того ж  куреня посилань быль7. По 
томъ в войскови* самарски* волностяхъ, купечески»/ промислимь тож, 
отправляя должность козачую, бодался. А жшп? честно без подозріни?.
И просил для всяки* случаевъ о его бившей в Всйске Запорожском 
службе и добром обхожденій о г Во/Лжа Запорожского Низового 
засвідителствования. А понеже бьівшій Войска Запорожского Низового 
воЯсковій11 судия и того ж Донского куреня куріний атамань, // реченного 21 
Лозовского родний дядя, Прокопъ Процикъ, в Коше предо мною5 зв. 
засвідителствова/г, что оній Лозовский12 з 74613 по 752 года при немъ, 
Процику, в зимовнике жиль и в вишписанннг розезда* быль. И что 
касалос до услужностп14, какъ по во/Лжовимъ, такъ и куріннш/ делам15, 
онь того по очереди не миновал; но еще5 со всжш радініем тое5 исправляль.

Вел же себе честно, постоянно і безподозрително. Для чего и онъ, 
Процикъ16, просил видачи вишеписанному Лозовскому его, Процика, 
племяннику в вишсписанном свідителства.

Сего рады по вишеписанном^ за силу ея ім.всва указовъ, кому о 
семь віда г  буде т надлежит, что оігь, Лозовскій, честенъ и постоянно/Г 
человікь, и в біггіе свое при Во/^ке Запорожском, нікоторую услугу 
показа л  свідителствую и покорно прошу17, ему, яко честному человіку18, 
в дела* вірить19, для чего 5 во свідителство5 сей атастать[!] с 
утверждениел/ обикновенно/7 во/&ковой  печати при подписаніи імени 
моего ему, Лозовскому даігь з Коша 1757 года, априля 17 д.

Єя і.вса Войска Запорожхкого Низового атамань 
кошовий Данило Стефановъ с товари ствол/

Сие читанно г. кошовол/у Данилу Стефанову. 20 Місто печати-20.
Арк. 21. Відпуск.

3Далі закреслено онъ.
4Далі закреслено з прошедшие з 75.
5 Написано над рядком.
ьДалі закреслено и у.
1 Далі закреслено а жил честно постоянно без подозрителства.
% Далі закреслено чт.
9Далі закреслено д для.
10Да.пі закреслено слу.
11Далі закреслено суд.
12Далі закреслено з 75.
13Далі закреслено года.
14Далі закреслено п.
і5Далі закреслено оноє.
16Далі закреслено проси.
Далі закреслено во всем.

1іДалі закреслено во всяких
19Далі закреслено не. оставит сто.
20 Запис взято у  коло.
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№  359 1757 р., травня 31. -  Атестат козака Сергіївського куреня
Федора Колотнечі

20 Аттестать
Из Коша Войска Запорожского Низового дань сей атгестать1 Войска 
Запорожского Низового 2 Сергіевского куреня 2 козаку3 Федору Колотнечі 
в томь. Прийшоль онь, Колотнеча, з Малой Россий в Войско Запорожское 
прошлого4 1735 году и, исчисляясь в курені Сергіевскомь, с протчийми 
Во/9ска Запорожского козакаля/ 2 и в походах2: Кримскомъ, Очаковскомъ, 
Дністровомь и посліднемь Кримскомъ же6 билъ. И в случаючихся в 
тЬхъ7 походахъ8 протавъ неприятеля сраженияхъ 2ошори 2, не щадя 
живота своего, всероссійскому ея імператорскаго величества9 престолу 
оказивалъ ревностно10 по присяжно# должности. А по окончаній тЬхъ 
Кримскидг походовъ11 разние12 от Войска Запорожского13 за силу високих14 
веліній посилки15 и 8в розезди16а при границі провідивая17 2 с 
неприяте^ккихъ сосідственнидг2 предприятияхъ и наміренияхь. Ц Д.ПЯ 

поиску и поимки, и разгнатия гайдамацкихъ партий посилань билъ.
20 Что все отнравлялъ // по должности своей неліностно, без всякого 
зв- порока, и о вишеписанилг оказанихъ 2 намъ Колотнечою2 при Войску 

Запорожскомъ службахъ, у слуга х  2 и безпоро вдомъ битій-2, того жъ 
Сергіевского куреня атамана Андрея Порохню19 і козаковъ во 
свідителство поставя20, просилъ 2і от Войска З.Н. 2 в мене, атамана 
кошового21, засвідителствования. I того для18 я, атамань кошовіД 22 с

1Далі закреслено бившому.
2 Написано над рядком.
3Далі закреслено а нинішнол/у самарчицкол/у жит.
4Далі закреслено 1753.
1 Далі закреслено на баталіяхь в.
6Далі закреслено походахъ.
1 Виправлено з томъ.
%Далі закреслено с противною.
9Далі закреслено наслідному.
10Виправлено з ревностні, далі закреслено отпори.
[1Далі закреслено в.
12Виправлено з разнихъ, далі закреслено от куреня Серієв от войска.
13Далі закреслено посилках 
14Виправлено з височайших.
15Втравлено з  посилкам, далі над рядком закреслено в комисий бахмуцкую и.ч 

Полтавскимъ полком, далі на полі закреслено, в комисий яко то з Донскимъ 
ВоАжомъ в Бахмуті и из Полтавскимъ полкомъ за землі самарскіє проиянодимиг і 
протчийши козака ми запорожским//, далі закреслено неоднократно отправлялъ н для 
поймки воровъ.

[ьВиправлено з розездахъ.
17Далі закреслено о сосідственнюгс». 
х%Далі закреслено и.
19 Далі закреслено и стариних 
20Виправлено з поставиль.
21 Над рядком закреслено і старшини, далі закреслено о предявленомъ.
22 Написано на арк. 24.
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товариством22, 23о вишеречени* его24 Колотнечы ревностей* службах25 
26будучи задовольно вістимт>26, кому о семъ відать будеть потребно, 
свідителствуя, покорно прошу: 2 оно му Колотнечі2 на всякомъ уряді27 
яко честному постояному человіку і вірному ЄЯ і.в. рабу вірить28. Для 
чего и сей атестать гму, Федору Колотнечі29, печатю войсковою18 при 
подписаній імени моего30 стверждень2.
Мая 31 д. 1757 году.

8я і. в. В. 3. Н. атамань к. Данило Стефанов
с товариство мъ

Самарчицкій Федорь Колотнеча в курені Сергіевскомь зъ 735 24 
года началь31 служить. І іс куреня и во веЬхъ Кримскихъ походах32, зв* 
яко то: Кримскомъ33, Дністровомь и остатнемъ Крымскомъ поході 
биль.
Арк. 20, 24 зв. Відпуск.

№  360 1757 р., вересня 25. -  Атестат товариша Дерев’янківського
куреня Тимофія Вшпневецького

Аттєстать 22
Дат» сей атгестать із Войска Запорожского Низового оного ж Войска 
куреня Деревяжовского товаришу Тимофію Вишневецкому.

Онь, Т им оф ій  Вишневецкий, по засвідитєлствованию  и 
представлению вишеписанного Деревянковского куреня 1 атамана Николая 
Тимофіева і других1 знатнихъ и стари* товарищей въ оном 
Запорожскомъ Низовом Войске началъ служить 17 . . .  2 года. И в 
государственнихъ служба*, и воискови* носилка* случаючихся партия* 
по наряду с того куреня находился, и всі курінние на [до]бности3 
отрав п я л  вірно, радітелно и безпоткновено. И д о с іл і жителство 
свое провождалъ честно, добропорядочно, без и малійшего порока, 
питаясь свойми собственним// трудами 4 и промислом5 торговимъ4 при 
Січи и в Константинополь. Чрез единъ годъ6, в проході7 воднимъ

1Ъ Далі закреслено і ойскомъ з Войскомъ Запорожскімь.
24Далі закреслено Гор.
25Далі закреслено вЪдая.
26Написано над рядком і частково на арк. 24.
27Далі закреслено и во всяких д'&лахъ.
25Далі закреслено во утвєрждрніє.
20Далі закреслено за.
30Далі закреслено дань з Коша.
31 Далі закреслено Пр.
32 Далі закреслено биль.
33Написано над рядком замість закресленого Хотинскимъ.
1Написано на полі.
2 Точну дату не вказано.
3 Текст пошкоджено.
4 Написано над рядком.
5Далі закреслено купєчєскнл/.
6Далі закреслено и.
1Далі закреслено го.
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22 путемъ по Черному и 4Білому морю-4® туда и обратно8, И9 г д е 4, 6с
зв- добропорядочные егож 4в Отама/гско# Порті-4 поступкам, въ

ненарушений 10-и неподачі-1 і маліишего порока, повіренни 10 
Отечеству12 президующий13 въ Константинополь ^министръ российский4 
гспдъ15 статски#10 совітникь Обрескоя16 рекомендовал4. I ему, і 
Вишневецкому, 4под охранение4 11 от пліна спасших 5 душъ6 18 і при 
ПИСМІ19 особливол/ СВОЄЛГ18 КО 0 7СИЛКИ в Киевъ20, вручил5 і вещи21 
разние4 в Кошъ22 18 прислал, якие о г него в цілости і принята и 
куда надлежало отравлении-18-23. А онъ, Вишневецкий, з тіх вивезеннидг 
нимъ плінилг душъ на бухгарскои24 4 одной дочери^4 дівиці25 женился. 
И нні возиміль намірєниє жителстова т26 в Малой Россій27. ЬИ просил

23 о г Войска Н.З. уволнения.-1*28 // По чему я з старшиною и войскомъ 
уволить его, Вишневецкого, и ис показан[ого] ку. от служек исключит, 
а на добропо[рядо]чное его зд і битие и служби4, по вишепоказано[му]29 
засвідителствованшо сей (к неостановлению его30 в 4 Малой России-4 
воинскою ж непосліднею службою по заслуге его пропи[са]нной и 
возможности4)31 да г аттестата за по[д]писол/ъ и с приложением/вой. 
печати, в разсуждений отсель его отхода по законно# причині 
опреділи[ли] и видали з Коша 1757 года, сентябра 25 д.
Арк. 22, 23. Відпуск.

%Далі закреслено і о благополучномъ.
9 Перед цим закреслено его поході, далі над рядком закреслено не прочитане

одне слово.
10Написано на арк. 23.
11 Далі закреслено і неподачі.
11 Далі закреслено своєго(л/у), далі над рядком закреслено я их с чел/.
ігДалі на полі закреслено от Россіиской імпєрнй.
14 Далі закреслено танний.
[5Далі закреслено присланил/ в Копгь.
[ЬДалі закреслено засвідптелствоваль и врученниє.
17Далі закреслено от его ж гспдна Обрєскова.
18 Написано над рядком і  частково на арк. 23.
19 Далі закреслено на арк. 23 того ж министра.
20Далі закреслено и протчиє.
21 Далі закреслено в целости.
22Далі закреслено прєставиль.
пДалі закреслено а нні по желанию доброхотному.
1АДалі закреслено урожєня на дочери на.
15 Далі закреслено А нні Петровні.
26Виправлено з  жити, далі закреслено своє.
27 Далі закреслено провождаг.
11 Далі закреслено а о вишписанни* его при Войску Запорожскол/ъ вірни* служба.ї 

и доброз/ обхождений проснлъ у нас атамана кошового и старшини воисково/7 и всего 
товариства в засвідителствовани в потребни* случая лг видачи сего листа.

29Далі закреслено того куреня.
30Далі закреслено г д і жителствоватимет.
31 Дужки авт.
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№  361 1757 р., жовтня ЗО. -  Атестат товариша Сергіївського
куреня Леонтія Синьогуба.

Аттестать 26
Дань сей аттестать із Войска Запорожскаго Низового оного жъ Войска 
товаришу куреня Сергеевского Леонтию 1 Іванову сну1 Синіогубу.

Онь, Лео//ьтий Синіогу#, по засвід ителствованію і представленію 
вишшеписанного Сергеевского куреня атамана2 і другихъ знатнихъ і 
стари* товарищей, в ономъ Запорожском Низовомъ Войске началъ 
служить зъ 17433 года. I в государственнихъ службахъ, і в войсковихъ 
посилка*, случаючи*ся партия* по наряду с того куреня находился і 
всі войскови1 і курінние надобности4 і службу о трав ля ль вірно, 
радітєлно і бєзпоткновенно5. ЬИ все1 жителство своє провождаль 
честно, добропорядочно, обходително1, без и малійшєго порока6.

А нні7 возиміль - 1де точное1 намірєни 8и проискъ-8, оженяс, в 
Малой Россій житЕлствовать9. I просиш> от Войска Запорожского Низового 
уволнения, 1_а на добропорядочние10 служби11 а т е с т а т а По чему я з 
старшиною войсковою 1 и с присудствуюіцил/ товариством1 уволшггъ его, 
Синіогуба, и ис показанного куреня огслужеб исключить, а на12 честное1 
его зді битие і служби 1 ревностние и непорочпие1 по висшепоказа/гьному 
засвідителствовашпо і знанию 1 собою и всім Коїпелг1, доволно13 сей (к 
нєоставлєнію его в Малой14 Россій ея і. ва9 войнскою жъ непослЬднею 
службою, по заслуге 14 [и ре]вности его прописанной возможности)15 
дать // аттестать за подписомъ и с приложениемъ войсковой печати в 26 
разсужденій 16 и знаній за подлінно вишеписални* его служек ві/жих, зв. 
ойсодите^ства и постоянства доброго16, і отсель17 отхода 1 по желателству
1 к законной причині опрєділили вида г. И чрезъ они* гатдъ1 високи*18 
19и подсудствующилг19 властей20, нижа/Зше просил/21 по его, Синигуба1,

1Написано над рядком.
2Далі закреслено Андрея ПорохігЬ.
3Цифра З виправлена з  5.
4 Над рядком закреслено одне слово, не прочитано.
5Далі закреслено і доселЪ.
ьДалі закреслено питаясь съвойми собственними трудами и промислол/ торговил/.
I Далі закреслено онь Синіогуб
8 Написано на полі.
9Далі закреслено где. уже в сотника нехворощаяьского Каленика Прокопиева н 

дочь в супружество точно приговориль.
[0Далі закреслено его. 
пДалі закреслено сєго.
12Далі закреслено до фопорядочное. 
пДалі закреслено приношу.
14 Написано на полі і  пошкоджено.
13Дужки автора.
16 Написано на полі і  на арк. 29.
17Далі закреслено его.
[%Далі закреслено домелцующих
19Написано над рядком і  частково на арк. 29.
20Далі закреслено и всякого.
II Далі закреслено гд'Ь подлежи ш.
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желанию и ревности22 определением 1 в Малой Россиі1 к службе ея і. 
ва 16_і произвождениез/ его1 за прежпрописаяние служби и возможность 
досто/Тную1 к продолжению23 всегдашнему оно# совершенною 
ісправностикг16, такъ как и про 7чийхъ із Bo/ІЬка24 сего З.Н. при атестатам 
випущенилг, особливою высочайшею1 мл стаю25, пожаловат1 не оставит 
Дань 21 з Коша соктябра 30 дня 1757 года.
Слід печатки.
Помітка на арк. 26, зверху: «Термина».

29 Проби пера: «Куреня Ми/яжото Степану Скуло, то в Турецкую войну 
зв. в походалг Очаковскол/ і ДнЬстровскол/».

Арк. 26, 29 зв. Відпуск.

149 №  362 1757 р., жовтня 30. -  Атестат козака Сергіївського
куреня Леонтія Синьогуба [див. №361]а

№  363 1758 p., травня 27. -  Атестат козака Мінського куреня,
єврея Дем’яна Перехриста

27 А ттестать
Дангь сей аттестат із Воіска Запорожского Низового оного ж  Войска 
козаку куреня Минского Демяну12 Петрову сну-2 Перехристу.

Онь, Демянь 3Перелристь2, по засвЬдителствованию и представлению 
вишписашюго Минского куреня атамана і другихъ знашидг і старил 
товарищей, в оном Запорожскомъ Низовом Войске, 4 по принятии зде в 
Сечи свтаго крещения"4, началъ служитзъ 17465 года. I в государственник 
службал6, воісковидг посилкахъ, случаючидгся партия* по наряду с того 
куреня находился7. 2И тЪ2 воісковіе і кур^нніе надобности і службу 
ошравлял верно, рад+>телно і безпоткновенно. І все жителство свое 
провождалъ честно, добропорядочно, обходително, без і малейшего 
порока.

A ннЬ, 8 оженясь в Переясловскол/ полку въ местечку Золотоноші 
на дочер'Ь тамо бившего компанейского полкового обозного Мелеся Л 

27 возімЄль9 намерение10 // в Малой Россий жителствоват. 
зв. ______________

22 Далі закреслено во.
23Далі закреслено оной.
24 Далі закреслено а).
25Далі закреслено и произвождєниєл/.
1Далі закреслено Пєрєхристу.
2 Написано над рядком.
-Далі закреслено Пєрєхрист.
4 Написано на полі.
5 Цифру «6» виправлено з іншої цифри.
6Далі закреслено і в.
1Далі закреслено і вск
8 Написано над рядком і  на полі.

27 ц Далі закреслено точное.
зв. ^Далі закреслено і проискъ // оженясь.
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I просил от Войска Запорожского Низового уволнения, а на 
добропорядочние служби атестата. По чему я з старшиною войсковою 
и с присудствующимъ товариствомъ уволни т его, Перехриста11, і ис 
показанного куреня о г служек ісключит, а на честное его здЪ битіе и 
служби12 непорочние, по вишепоказанному засвЪдителствованию і знанію13 
Кошем/14, сеи (к неоставленію его в Малой Россий ея ім. вва. войнского 
ж15 службою16, 2 по возможности его прописашюи)17 да дать атестатъ 
за подписЬмь і приложением/ войсковой печати18, в разсуждений19 
вишеписанних его служебъ20, обходителства і постоянства доброго // і 28
о 7сель о 7хода по желателству, к законной причині* определили видать.
А чрезъ оній гпдъ високих и подоудствующихъ властей21 просил/ по 
его22 желанию и ревности определениемъ в Малой Роосий к службі ея 
і. вва.23 к продолжєнію всегдашнему оной, совершенною ісправностію, 
та к  какъ і протчийхъ із Войска сего З.Н. при такових аттестатах 
випущенних24, а особливо по іносіражтву его, височайшею млстию 
пожаловать, не оставит.
Дань з Коша мая 27 д. 1758 году.
Арк. 27, 28. Відпуск.

№  364 1758 р., травень. -  Атестат товариша Шкуринського куреня
Василя Тарана

Атгестатъ 30
Дань сей атгестатъ із Войска Запорожского Н. оного ж Войска товаришу 
куреня Шкуринского Василию Ма^имову сну Тарану.

Онъ, Василь Ма^симод снъ Тарань1, по засвідителствованію и 
преставлению вишеписаиого Шкуринского куреня атамана, 1 а особливо1 
по рекомендацій 2 дядЬ его2, гпдна3 войскового ста/ишии 2судии биянего2 
Павла Кирилова, и другихъ знатних и старих товарищей, в онол/ 
Запорожском/ Низовом/ Войске началъ служит зъ 1740 года. И в 
государствених службах, и воискових посилках, случаюихся партиях 
по наряду с того куреня находился. И всі войсковіе и курЬніє надобности

II Написано над рядком замість закресленого Перехриста.
12Далі закреслено ревностниє і.
13Далі закреслено собою і всЪмъ.
14Далі закреслено доволно.
15Далі закреслено непосл^днею.
16Далі закреслено по заслугє і ревности его.
17Далі закреслено і возможности да, дужки авт.
х%Далі закреслено сн.
19Далі закреслено і знаний заподп'Ьнно.
20Далі закреслено вірних
21 Далі закреслено нижа/йііе.
22 Далі закреслено Перехриста.
23Далі закреслено і проізвождениемь его за прєднисанніє служби і возможность 

достойную.
14Далі закреслено особливою.
1 Написано над рядком.
1 Написано на полі.
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и службу отравлял вірно, радітелно і безпоткнове/ио. И все жигелство 
своє провождал честно, добропорядочно, обходително, безъ и малійпого

30 порока4. II I с прошедшего 752-го года5 оженясь в Малороссіи, 
зв. жителствуег ьв городі Миргороді1.

И просилъ о т Войска 'Запорожского Низового^ а на добропорядочнк
1 бившие ту г  его1 служби атестата. По чему я з старшиною войсковою 
и з присутствующие товариствомъ его, Ма^имова7, с показанного куреня
0 г служек ісключить, а на чесшое его зд і біпіе и служби ревностніе 
и непорочніе, по вищепоказано л/у засвидітелствованшо и знанію собою 
и всіл/ Кошемъ, доволно сей (к неоставлению его тамо в Мало// 
Россіи8 ея ім. вва воинскою жъ нєпосліднею службою, по заслуге и

31 верности его прописаноД і возможности)9 дать н н і1 ате стать // за 
подписол/ и с приложеніел/ войсковой печати, в разсуждєніи и знаній за 
подлино вишеозначених его служек вірних, обходителства и постоянства 
и дофого о7сель отхода10 опреділили11. И чрезъ оний гспдъ високих
1 подсудствующих властей нижайше просил/ по его, Ма^имова, желанию 
и ревности опреділеніел/ въ Мало# Россіи к службі ея ім. всва, и 
произвождєнієл/ его за предьпрописаніе служби и возможность достойную 
к продолжению всегдашнел// оно# совершеною исправностіпо, такъ 
какъ и протчих із Войска сего З.Н. при атестата* випущених

2 Кромі ж того, ради многих о т давші* лЪтъ о травляемих, дово.пно 
ізвесних, предписа/лгал/ его дядею1, воісковил/ старшиною Кириловил/1, 
всероссийжол/^ непоколібимому високо славно л/р імператорскол/р престолу 
непорочно, дійствително военнихъ1 вірних служеб1, особливою

31 височайшою // млстию пожаловагне оставит. 
зв- Дань в Коші въ12 день мая 1758году.

Арк. 30, 31. Відпуск.

№  365 1758 р., листопада 11. -  Атестат товариша Щербинівського
куреня Трохима Кия ниці

32 Аттестатъ
Дань сей аттеста т из Войска Запорожскаго Низового оного ж Войска 
товаришу куреня Щєрбиновского Трохиму1 сну Кияниці.

Онъ, Трохимъ Кияниця, по засвідителствовашпо и представълению 
вишеписаного Щербино декого куреня атамана и других знатних і старил 
товарищей, в оно м Запорожскол/ Низово л/ Войске начал служит зъ

-Далі закреслено бившаго.
4 Далі закреслено а ннЪ.
3 Далі закреслено возимЪлъ точное намЪреше и проискъ.
6Далі закреслено уволненія а.
7Далі закреслено и и.
%Далі закреслено вой.
9Дужки авт.
[0Далі закреслено по желателетву к законно# причині.

Далі закреслено видат.
12 Число не зазначено.
1Далі закреслено КияницЪ.
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1739 года і въ государственихъ службахъ и в войсъковил посилка х, 
случакяцилея партаяхъ по наряду с того куреня находился. I всЬ войсковие 
и курЬние надобности і службу о отравлял вірно, радітєлно і безпожновєнію.
І все житєлство своє провождал честно, добропорядочно, ^купеческими 
разними промисли бадаяс2, обходитєлно, бєз и мал'Ьйшого порока.

А нині возиміл-дє точьноє намерение и проискъ, ожєняс, в Росий 
житєлствова7; просил от  Войска Запорожского Н. уволнєнія, а на 
добропорядочние службы -  аттестата. По чему я з старшиною войсковою
і с прису^ствуюіцтш товариствомъ // уволнит єго, Кияницю, і ис 32 
показаного куреня отслуж є# исключит, За на честное3 єго зді; битие зв- 
и службы рєвностние и нєпорочніе, по висшєпоказанному 
засвідителствованію и знанию собою і вс-Ьмь Кошелл доволно сей (к 
нєоставлєншо єго в Малой Росий єя і.в. воинскою ж нєпослЬднєю 
службою, по заслуге и ревности єго прописанной, і возможности)4 дат 
аттєстатза подписол/ і приложением войсковой печаты, в рассуждений
і знаний за подлинно вишєписанидг єго служек вірний, обходителства
і постоянства добраго і отсел отхода по жєлателлву, к законной 
причшгЬ определили видат. И чрез онии гаїдь высокие і по^судсівующидг 
властей нижайше просил/ по єго, Кияниц'Ь, желанию и ревности 
определением в Росин к службі» єя і.ва, і проияюждением єго за 
предписание службы и возможност достойную к продолжению 
всегдашнему оной совершеною исправъностию, такъ какъ і про7чийхъ 
и з  Войска сего З.Н. при аттестата* випущенил, // особливою впеочайшею 33 
милостию пожаловать не оставит.
Дань з Коша ноябра 11 д. 1758 году5.
Арк. 32, 33. Відпуск.

№  366 1758 р., грудень. -  Атестат товариша Уманського куреня і
полкового писаря Павла Зеленського

Аттєстать 34
Даль сєй атгестать из Войска Запорожского Н. отого жъ Войска1 товаришу 
куреня Уманскопт1 і полковому старшині Павлу Семенову сину Зеленскому.

Онъ, Павєль Зєлєнскій, по засвідителствованію и представленій) 
вишєписанного Уманского куреня атамана и другихъ знатнихъ и старихъ 
товаршцєй, в ономъ Запорожскомъ Низовол/ Войске началъ служить 
зъ 1752 года. И в государственихъ службахъ, и войсковихъ посилкахъ, 
случаючихся партхнхъ по наряду с того куреня находился, ’ и при 
канцеляриі В. служил1. И за т і  его вЬрніє служби 1 и годность1 по 
усмотренію и определение) от  Коша пысаремъ полковпимъ в Гарду 756,
а в товщії Самарской 757 года при полковникахъ // 2бшгъ3, где1 всі. 34
---------------------- зв.

1Написано на полі.
3 Написано над рядком замість закресленого того ж слова.
4 Дужки авт.
5 Написано над рядком.
'Написано над рядком.
! Далі закреслено по опргд-Ь.
}Далі закреслено и.
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войсковіє4 надобности и службу по насилаемимъ от Коша, в силЬ височайших 
велЬні# ордерад/ъ, исправлялъ хно должности свое#1 вЄрно, радЄтелно\ 
безпоткновенно. I между тЬмъ, по нужнЪйшимъ і интереяшмъ дЬламъ в 
Кримскую сторону, город Баксисарай1, посилань 1 бил вгь сгм  1758-м год)г
1 и исправиль5 по повелЪниямъ і всеподленощее1. Да і все жителство свое 
провождаль честно, добропорядочно и обходително без і малЬйшого порока.

А нинъ возимЄль-де точное нам'Ьреніе61при своихъ7 наслЬдних грушах1 
в Малой Россій жителствовать, и просиль от Войска Запорожского Н. 
уволненія, а на добропорядочніе служби аттестата. По чему я з старшиною

35 войсковою // и присудствующимъ товариствомъ уволить его8, Зеленского, 
н о г  служебъ, о т Войска З.Н. исключить, а на честное его здЄ би те  и 
служби ревностіе и непорочніе, по вишепоказаном/у засвіщителствованію 
и знанію собою і всіімь Кошел/ь, доволно сей (к неоставленію его в 
Малой Росій ея і. величества войнскою жъ непослЪднею9 службою по 
заслуге и ревности его прописанно#, і возможности)10 дать аттестатъ за 
подписомъ і с приложениемъ восковой печат, в разсужденій и знаний 
за подлинно вишеписаних служебъ в'Ьрнихъ, обходителства и постоянства 
доброго и о7сель отхода по желателству11 определили видать. И чрезъ
о ні# гшдъ високихъ и подсудствующихъ властей нижайше просимъ по 
его, Зеленского, желанию и ревности опред'Ьленниемъ в Малой Россій

35 к службі е.і.в. и произвождениемъ его за предпрописаніе // служби и 
зв- возможность достойную к продолженію всегдашнем/^ оной совершеною 

исправностію, такъ какъ и про 7чийхъ из Войска сего1 Запорожского Н. 
при аттестатах12 випущенихъ, особливою височайшею милостию пожаловать 
не оставить.
Дань з Коша декабра13 д. 1758 году.

Єя ім.величества В.З.Н. а.к.
Арк. 34, 35. Відпуск.

№  367 1759 р., січня 3. -  Атестат козака Полтавського куреня
Якова Козельського

153 Аттестатъ
[154] Дань сей аттестатъ из Во/&ка Запорожского Низового малороссійского 

Полтавского полку полковому асаулу Якову Павлову1 сину2 Козєлскому.

4Далі закреслено и курЬниє.
5Далі закреслено добропорядочно.
6Далі закреслено и проискъ ожєнясь.
1Далі закреслено отческих.
%Далі закреслено си.
9 Далі закреслено жъ.
10Дужки авт.
11Далі закреслено законной причин і, палі над рядком закреслено к вншеписанимъ 

грунтамъ.
12 аттестатах
13 Число не зазначено.
1 Виправлено з слова Павловичу.
2 Написано над рядком.
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[0]ной3 Яковъ Козєлскій, по засвЄдитєлствованію здЄшнє/ї? 
Полтавско/’о куреня атамана и протчєго товариства и стариковъ того 
ж куреня4, в которол/ і оігь, Козєлскій, издавна считается, будучи2 во 
время турєцко#5 компаній 6в минувшие походи, в ПоднЬстражкол/ і 
Х о т Ъ /а ж о а /  въ 738-а/ і 739-д/ г о д Є х ь 6, по своей7 истинно#, природной 
рєвности8 во многих случавшихся подездахъ за сискомъ язика9, і о 
неприятєлскол/10 оброїцєніи 2посиланих запорожских парти[яхъ]2, от 
малороссійских командъ11 доброволно2 с козаками запорожскими2 
самонадежднЬишил/// в крайнонужнЬйших и надобігЬиших указнихъ2 
потребностей з братол/ своймъ Никитою Козелскил/ нтгкпнил/ сотникол/ 
келебердянскил/, кой совершенно в томъ же Полтавскол/ куренЬ і 
служилъ тогда2 между запорожскил/// козакал///2, // 13в техъ случаяхъ, 153 
не закривая своего лица и жив[ота] не щадя, поступалъ 6такъ, якъ не
доброго і вЄрноприсяжжт> Войска должность велить"6 во всемъ. Кроме 
техъ засвЄдитєлсівований, я з протчіймьі пры[сут]ствующил/// старщинами  
и старикал///2 тутешнего Коша-2 за вдоволно14 6 по битию в тЬх походах
і самовидЄнной мною его15 вишпрописанно понєсе/иой з козаками 
запорожскими служби ізвЄстєігь16. НинЄ в  битій17 его, Козелского, в 
СЄчи 2в порученного от високой-2 18команди д іл а 18 о тЬхъ его10 
вірних2 ко своєму20 отечеству ревностяхь21 2 и службах2, вида т ему 22 
по здішнел/р воисковол// обикновєншо 22 аттєстать определили20, коймь 
справедливо23 22всіл/ правитєлствал/ високил/ і нижнил/, да і ко м у  потребно 
будетъ о сел/ відать, увіраєл/22 24.
63а подписаниел/ і восковою пєчатто-6, оноіР и дали 2 в К ош і2 сего
1759 года, гєнвара вь 3 д25.
Арк. 153. Відпуск.

3 Текст пошкоджено.
4Далі закреслено во время турєц.
ьДалі закреслено ока.
6 Написано на полі.
1Далі закреслено рєвности.
%Далі закреслено и прямой верЪ.
9Далі закреслено и о протчемъ.
10Далі закреслено разведованій.
11 Далі закреслено оглучась с протчийми.
12Далі закреслено находился.
13 Закреслено і.
[іДалі на полі закреслено будучи.
13Далі закреслено служби.
[6Далі закреслено о коихъ.
17Виправлено з слова битию.
15 Написано на арк. 156.
19 Далі закреслено одне не прочитане слово.
20Далі закреслено оте.
11 Далі закреслено он селыми.
22 Написано над рядком і  частково на арк. 156.
23Далі закреслено увєря.
24Далі закреслено сил/ нашил/ аттєстатол/, котороЛ
25 Далі закреслено с Коша в КошЪ.
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154 Аттестата
Дань сєй аттестат из Войска Запорожского Низового оного жъ Войска 
товаришу куреня Батуринского1 Василію Герасимову сину Маґру.

Онъ, Василь Магро, по засвідителствованию и представлению 
вишеписаного Батуринского куреня атамана и други* знатни* и стари* 
товарищей, в оном Запорожском Низовомъ Войске началь служит зъ 
1739-го году2. И в государствени* служба*, и войскови* посилка*, 
случающиеся партия* по наряду с то го куреня находился. И за т і  его 
вірние служби и угодность по усмотрению и определению от Коша3 в 
Калмиюсі 756-го 2 при пала/жи 2 биль, и правление тамошнее2 полковое 
имільа, где2 и во всей его службі2 всі воисковие надобности и службу4 
в силі височаиши*5 указовъ2 і ордеровъ7 исправляль по должности

154 своей вірно, радітєлно і безпоткновено6. // І все жигелство своє провождаль 
зв. честно, добропорядочно и обходитєлно, безъ и малійшего порока.

А ннЪ во[зи]міль7-де точное намірение в Малой Poccii жите^ствов[атъ], 
8 [г]де уже в гораді Ромні женился-8, и просилъ о г  Войска Запорожск[ого] 
Низового уволнения, а на добропорядочние служби аттестата. По чему я
з старшиною войсковою и присудсствующимъ товариством уволнить его, 
Магра, и о г  служебъ от Во[й]ска Запорожского исклюшлъ, а на честное 
его зд і битие и служби ревностніе и непорочние, по вишепоказанному 
засвідителствованию и знашло собою и всЬмъ Кошемъ довольно (къ 
неоставлению его в Малой Poccii, ея императорскаго величества войсковою 
жъ не ПОСЛІДНЄЮ службою по заслуге и ревности его прописаной и

155 возможъности)9 дать атьтестатъ за подпиеомъ и с приложением // войсково/f 
[156] печати, въ разсуждений и знаніі за подлЬно вишеписани* служебъ вірші*,

обходителсва и постоянства доброго и отсель отхода по желателству 
явному3 определили ввдатъ. И чрезъ оний гспдъ високи* и подсудствующихь 
властей нижайше просимъ: по его, Магра, желанию и ревносты 
опреділениемь в Малой Poccii к службі ея императорскаго величества и 
произюждение[мъ] его за прелпрописание служби и возможность достойную 
к продолжегапо всегдашнему оной совершеною исправностию, такъ какъ 
и протчиі* із Войска сего 'Запорожского Низового при аттестата*випущени*, 

155 особливою // височайшею милоста[ю] пожаловать не остави[ить]. 
зв. Дань з Коша мая 10 д. 1759-го году.

Ея и.величества В.З.Н. а.кошевий Алексій Біліпдкий
с товариствомъ

Помітка на арк.154: «v3.B.K. под ном. 1601».
Арк. 154, 155. Відпуск.

1Далі закреслено і полковому старшині.
2 Написано над рядком.
-Далі закреслено полковим старшиною.
АДалі закреслено по насилашимъ от Коша.
5Далі закреслено врлЪний.
6Далі закреслено и между тЪмъ по нужнЪйшимъ.
1 Текст пошкоджено.
% Написано на полі.
’ Дужки авт.

№  368 1759 р., травня 10. -  Атестат козака Батуринськогто куреня
Василя Маґра. №1601
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№  369 1759 р., червня 23. -  Атестат козака Мінського куреня
Степана Трипольського

Атгєстать 157
Дань сей аттєстагізь Bo/fcKa З.Н. оно/т? ж ь Bo/taca куреня Минского 
товаришу Степану Павлову1 сну Триполскому.

Онъ, С теф ань Триполеки#, по засвЄдителствованию и 
представленню вишеписалного Минского куреня атамана и другихъ 
знатних и старихъ товарищей въ онол/ъ З.Н.Войске началъ служить
з 1 7 3 8 - /Y ?  года. И въ гдрственнихъ службахъ, яко то въ Турецкую 
во#ну въ походах Очаковскомъ и Днестровскому и въ во#с. разних2 
посилкахъ, случаючихъся партаяхъ Зі сражениях3 по наряду съ 
того куреня находился. И всЄ войсковие и куренние надобносты и 
службу о шравлялъ вЄрно, радЄтелно и безъпоткновенно. И все 
жителство свое провождалъ честно, добропорядочно, обходително, 
безъ и малМіно/ї? порока.

А шгЬ4, оженясь, въ Мало# Россій жителствуетъ. I просилъ о г 
Войска З.Н. уволнения, а на добропорядочние службы -  аттестата.
По чему я // зъ старшиною во#с. и прису илгвующимъ товаристаомъ, 158 
уволнить его и исъ показанного куреня о г служебъ исключить, а зв* 
на честное его здЄ битие и служби ревностние и непорочние, по 
вишепоказаннол/р засвЄдителствованию і знанию5 всЪмъ Кошемъ 
довольно сей (къ неоставлению его въ Мало# Россій е.і.ва воинскою 
жъ и не посладною службою по заслуге и ревносты его прописанно# 
і возможности) дать аттестат за подписомъ и съ приложениемъ 
во#с. печаты, въ разсужденій і знаній за подлинно вишшеписанних 
его служебъ вірних, обходителства и постоянства доброго и отсель 
отхода6 честного2 определили вида г. И чрезъ оно# гспдъ высокихъ 
и подсудъствующих властей нижа#ше просил/7»: по его желанию и 
ревносты определениемъ въ Мало# Россій къ службе е.і.ва и 
проізвождениемь его за предписанние служби и возможность // 
досто#ную къ продолжению всегдашнему оно# совершенною 158 
испраяностию, такъ какъ і прочих Ьъ  Войска сего З.Н. при [159] 
аттестатахъ випущенних, особливою высоча#шею млстию пожалова т 
не оставит.
Дань зъ Коша7 іюня 23 1759 года.
Арк. 157, 158.. Відпуск.

1 Виправлено з слова Павлу.
2 Написано над рядком.
3 Написано на полі.
4Далі закреслено возъим'клгь точное намерение и проискъ.
5 Далі закреслено собою и.
6Далі закреслено по желателству къ законно# причині.
1Далі закреслено октябра 3 д. 1759 году.
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159 Атгестать
[160] д анъ cefl атгестать из Войска Запорожского Низово л? оного ж Войска 

товаришу куреня Левушк'Ьвского Г[ри]горшо‘ Ма^имову сну Щербині.
Онъ, Григорий Щербина, по засвідителствованію и прєдотавл[е]нііо 

вышшсписанного Левуш[кі]вского куреня атамана и другидг знатнил 
и старил товаришей, в ономъ Запорожскомъ Низовомъ Войске началі, 
служить зъ 17. . .  2 года. И въ государственнихъ служб[ахъ], и в 
войсковил посшпсал, случаючидся партия* по наряду с того куреня 
находилс[я] и век войсковіе и курЬнніе надобносты2 и службу 
отправляль вірно, радітелно и безпо геновенно. И все жителство 
свое провождал честно, добропорядочно, обходително, без и маліишаго 
порока.

А нині3, оже[нясь], в Малой Россій жителствуеть. И просилъ от 
Войска Запорожского Низового уволненія, а на добропорядочние служ[би]

159 аттестата. По чему я з старшиною войсковою // і присутствующил/т. 
зв. товарист[вомъ], уволнить его, Ще/збину и ис показанного куреня от

служ[ебъ] исключит, а на честное его здъ бьітіє и службы ревностние 
и непорочние по висшепоказанному засвідьітєлсівованію і знанию собою 
и всЪмъ Кошемъ4 сей (к иеоставленію его в Малой Россій ея і.ва. 
воинскою ж5 6ие послЬднею6 службою по заслуге и ревности его 
прописа/яюй и возможносты)7 дать аттестат за подписомъ и с 
приложениел/ъ войсковой печаты, в разсуждеиій и знаній за подлинно 
вишшеписаннил его служебъ вірнил, обходителства и постоянства 
до браго и отсель отхода* честного6, опреділили видат, которн/ґ м 
в ид а т/ 6 в Кошъ6 1759 года, августа 14 дня.
Помітка: вих. «Ном. 2810 З.В.К.»
Арк. 159. Відпуск.

№  371 1759 р., жовтня 2. -  Атестат козака Васюринського куреня
Матвія Білого. № 1654

160 Атгестать
Цал сей аттестат из Воіска Запорожского Нызового оного ж  Воіска 
товаришу куреня Васюринского Матвею1 ^Самойлову сну-2 Білому.

№  370  1759 p., серпня 14. -  Атестат козака Левушківського куреня
Григорія Щербини. № 2810

1 Текст пошкоджено.
2 Місце пропущено, дата повністю не вказана.
3Далі закреслено возим'ктгь-дє точноє нам'Ьрєниє и проискь.
4 Далі закреслено доволно.
5Далі закреслено не посл'Ьдняо.
6 Написано над рядком.
1 Дужки авт.
%Далі закреслено по желателетву к законної! причині.
1 Далі закреслено Маслиннику.
2 Написано над рядком.
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Онъ3, Матвій4 Біли#5, по за свідите.лствованию и представлению6 
куреного атамана и други* знатни* и стари* товарищей, в оном7 
Запорожекомъ Ни. Во#Ьке началь служить зъ8 года. І в государствєннихь 
служба*, і в войскови* посилка*, случаючи*ся партияхъ по наряду с 
того куреня9 находился. І всі куренние надобности и службу о трав ляль 
вірно, радітелно і бєзпоткновенно. І все жытелство свое провождалъ 
честно, добропорядочно, обходытелно, без и малійшого порока.

А нні возиміль-де точное намірение и проискъ, // оженяс, в Малой 160 
Россій жителствоваг. И просил от Воіска via. Низового уволнения, а на зв. 
добропорядочние службы -  аттестата. По чему я з старшиною войсковою 
и с присутствующие товариствомъ уволнигего10, Білого, і ис показанно/т? 
куреня о г  служек исключить, а на честное его зд і бытие и службы 
ревностние и непорочние, по вишепоказаннол/у засвідителствованшо и 
знанию собою і всімь Кошемъ доволно сеи (к неоставлению его в Мало# 
Россій ея і.ва. войнско ж не по спід нею службою по заслуге и ревности 
его прописанно#, і возможности)11 дать атгестатъ за подписомъ і с 
приложением // воісковой  печати, в разсужденій и знаній за подлЬнно 161 
вишеписаии* его служек вірність, обходителства и постоянства доброго12 [162] 
определили выдать. И чрез оніи гспдъ високи* і подсутствующії* властей 
нижайше просимы по его10 Білого2, желанию і ревносты опреділениемь 
в Мало# Россій к службі ея. і.ва. и произвождениемъ его за предпрописание 
служби, і возможное^3 к продолжению всегдашнему оно# сове/шенною 
исправно стию, такъ какъ и протчийхъ из Войска сего За. Н. при атестата* 
випущешш*, // особливою височайшою милостьпо пожаловать не оставить. 161 
Дань з Коша14 октяфа 214 дня 175915 года. зв.
Помітка на арк.160: вих. «Ном. 1654 З.В.К.».
Арк. 160, 161. Відпуск.

№  372 1759 р., жовтня 21. -  Свідоцтво, дане колишньому полковому
писарю Василеві Кумпану

Во#. Войска 3. Низового Крій1 товаришу куреня Джєрєлівского2 3 Василю 162 
Кумпану 3 дано сиє свідителство въ томъ. [163]

3Далі закреслено Лг.онтій.
4 Далі закреслено Маолинннл:.
5 Написано на полі.
ьДалі закреслено вишшысаного Васюринского.
1 Далі закреслено Запо.
%Далі закреслено 17.
9Далі закреслено наход.
10Далі закреслено Маслинника.
11 Дужки авт.
12Далі закреслено и отсел отхода по жєлателетву к законно# причині.
Далі закреслено достойную.

14Далі закреслено мая.
15Виправлено з дати 1760.
1Далі закреслено здешнего войска.
2 Далі закреслено Василю и полковому старшині.
3 Написано над рядком.
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Онъ, Василь Кумпанъ, по приходу єго4 з 751-.ro года въ ОЪчь 3. 
первое при курені ДжерелЬвском/, потомъ лЬтъ до семы при школЪ 
войсковой 3. служилъ и билъ в оной5 3 по заслуге-3 атаманомъ. Въ 
семъ же 759-м/ъ годі за добропорядочние его6 службу и обхождение
0 т Коша удостоєнь билъ въ Кодакъ при кодацкомъ полковнику писаремъ 
полковш/. Въ якой  писарской должносты находясь, исправ.пя.пъ оную 
добропорядочно, честно и безъпоткновенно. И все жнтелство свое 
провождалъ безъпорочно, въ присягах на верное:/7 билъ3 и никому 
ничего не долженъ. //

162 А ннЬ8 им^ть онъ, Кумпанъ, намерение при киевскихъ монастирахъ 
зв . бить на послушаній и принять иноческий чинъ. И въ которомъ би онъ,

Кумпанъ, пожелаль би9 мнстр'Ь на послушаній и принять иночески// 
чинъ, къ безеумнителному его въ тоть мнетръ принятию, и сие ему 
св^дителство за подписомъ10 и приложением/ вой. печати дано.
Въ КошЪ. Октябра 21 д. 1759 году.
Арк. 162. Відпуск.

№  373 1759 р., грудня 7. -  Атестат козака Канівського куреня
Якима Чорномаза. № 4309

163 Аттестать
Дань сей аттестать із Войска Запорожс[кого Низового]1 оного жь 
Войска товаришу куреня Каневского Якиму2 Чорномазу.

Онъ, 3 Яким Чорномаз \  по засв^дителствованію и представлению 
віплеписанного Кан1івско[го] куреня атамана-4 і всіх 5того куреня5 
знатних и старих товар[ищей], началь5 ея і. в Войске [Запорожскомъ 
Низовомъ]5 служить зъ [17 . . .  года]. И в государствеяних службахъ, и 
в во[й]сковихъ посилкал6, случающиеся] партиях по наряду с того 
куреня7 находился, і всЬ юйсковие, і курЬніе8 9ъ Крилских10, Днестровском/
1 Очаковском/ походах [б]иль. I ка к  сраже[ни]ях противу неприятеля, 
такъ119службу 0 7правляль віірно, радЪтелно і безпоткновено, 5не закривая

4Далі закреслено въ СЪчу в оном.
5Далі закреслено от товариства аго удостоєнь.
6Далі закреслено при курєн'Ь и школЪ.
7Далі закреслено є.і.ву. билъ; их иммъ высочествал/.
%Далі закреслено де.
9Далі закреслено въ.
[0Далі закреслено войс. старшини руки.
1 Текст пошкоджено.
I Далі закреслено Мазуру.
3Написано над рядком замість закресленого Василь Мазурь.
4 Далі закреслено и другихъ.
5 Написано над рядком.
6Далі над рядком закреслено сражфшяхъ].
1Далі закреслено атамана.
%Далі закреслено надобности.
9 Написано на полі.
[0Далі закреслено походах.
II Далі закреслено і всЬх
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нігде себе5. И все жителство своє провождаль честно, добропорядочно, 
обходително, без и малійшего порока.

А нині12, // оженясъ, в Малой Росии жителствуетъ. И просиль о т  163 
Войска Запорожского Н. уволненія, а на допропорядчніе служби -  зв. 
аттестата. По чему я с старшиною войсковою и с присутствующимъ 
товариствомъ уволниль его1, Чо/номаза13, и ис показаного куреня от 
служебъ исключить, а на честное его зд і битие и служби ревностние 
и непорочние14 по вишепоказаному засвідителствованію15 5і проіпенто 
Кані.ку. атамана и старшины5 (к неоставленію его в Малой Росий, 5 за 
понесЕнние 5 ея і.вєличества16 ^вірние і доволние 5 служби)17 // дать 164 
аттестать за подписомъ и с прило[жениемъ] войсковой печати, в 
разсужден[ій и зна]ній К ош і5 за подлінно висшепи[санихъ служебъ] 
его вірнихь обходит[елства и пос]тоянства доброго [и отсель отхода]18, 
честного-5 опрєділили видать. И чрезъ [оніи] гспдъ високихъ и 
подсуд[ствующихъ]1 властей нижайше просимъ19 5 оного Чорномаза [за 
поінесенние1 служби [висшепи]саігае5 в Малой Росий20 5 не оставит въ 
его про[збахъ] потребниАГ5, 9такъ калг і про 7чих9 із Войска сего 
Запорожского Н. заслуже«)5 при аттестата* випущенихъ, особливою 
височайшею милостію // пожаловано. 164
Дань с Коша декабра 7 д. 1759 году. зв.
Помітка на арк. 163: вих. «Под/. 4309 З.В.К.»
Арк. 163, 164. Відпуск.

№  374 1759 р., грудня 22. -  Атестат козака Васюринського
куреня Онуфрія Лати

Аттестать 165
Дань сей атестать із Войска Запорожского Низового оного Войска 
товаришу куреня Васюрігаского Онофрію Назарову сину Латі.

Онь, Онофрій Лата, началь служить 1ея і.ву .1 в Войске 
Запорожскомь Низовомь в курені Васюрпнскомь зь 1739 года2. И 
какъ о т того куреня засвідитєлствовано, талг і я з войсковою старшиною 
совершено знаю, что онь о т вишеписаного года досєлі о шравлялъ ' в 
оном 3-м Войске государствєніє1 с.пужби, посилки і наряди войсковіе 
• и курение1 вірно і ревностно, не закривая нигде ни в чемъ себе, какъ

пДалі закреслено в о з ім 1і л ь -д є  т о ч н о е  / /  [н а м  є] р е н н е  і п р о и с к ъ .  1 6 3
13Написано над рядком замість закресленого М а з у р а .  з в .
14Виправлено з н е п о р я д о ч н н е .
15Далі закреслено и  з н а н ію  с о б о ю  и  в с 'Ь м ъ  К о ш е м ъ  д о в о л н о  с е й .
[6Далі закреслено р е в н о с т и  в о й с к о в о ю  ж ъ  н е  п о с л е д н е ю .
17Дужки авт.

Далі закреслено п о  ж е л а т е л с т в у  к  з а [ к о н о й  п р и ч и н ^ ] .
19Далі закреслено [п о  е г о ] ,  М а з у р а ,  ж е л а н ію  и  р е в н о с [ т ы ]  о п р а д ^ л е м и е м ъ .
20Далі закреслено к ъ  [ с л у ж б і ]  е я  і .в а  і п р о и з в о ж д е н и е м [ ъ ]  е г о  з а  п р е д п и с а н н и е  

с л у ж б и  и  в о з [ м о ] ж н о с т ь  д о с т о й н у ю  к  п р о д о л ж є н ію  в с е г д а ш н е  л / /  о н о й  с о в е р ш е н о ю  
и с п р [ а ] я и о с т ію ,  т а к ъ  к а к ъ  н  п р о т ч и и х ъ .

1 Написано над рядком.
2 Далі закреслено і век
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165 и протчие добрк запорожсие козакы. // Тако жъ I все жителство свое 
зв- провождалъ честно, обходително, без и малЪйшего порока, доволствуясь

собственими свойми знатаими промисли.
А нинЬ желаеть в Малой РосШ искать себ'Ь к женит61> м'Ьста. И 

просил на вишеписаше понесете ним1 слулкби 1 в’Ьрше и непорочние1
о г  Войска Запорожского аттестата3. По чему в разсуждешй прописалнихъ 
его в"Ьрнил служебъ, обходителства и постоянства доброго по подлинно*/ 
знанда, какъ и вишеозначенно, сей аттестать, к неоставленда его в

166 Малой Роай войдскою ж не последнею службою, видать // ми ‘ за
[167] подписаниемъ'1 1 за1 войсковою печатю определили4. И чрез они//

висококомяндуюпциг [!] властей5 нижайше просил/: *в чел/-1 о я, ()нуфрн// 
Назарьел, будет гскаг къ произвождению его в какот/-либо чия иш 
уволнение височайшею млсгию6, равно какъ 1 другие 1з Запорожского 
Вогска випущеннидг товарищей при достойнидг аттестатам, жалова/мо не 
оставит. Для чего 'ему  Онофрею Назарьеву ЛатЬ в Коигё1 сей аттеста7 
видал7 декафа 22 дня року 1759.

£я ьва В.З.Н.
166 Проби пера: «Атестатъ», «Аминь», «Спробовати». 
зв' Арк. 165, 166. Шдпуск.

№  375 1759 р., грудня 24. -  Прохання Війська Запорозького до
російської імператриці Єлизавети Петрівни про відзначення 
за службу кошового отамана Олексія Більського

167 Всєпрєсв'ЬтлЬйшая1 державкЬйшая вєлик[ая]2 государиня
[168] імператриця Єлисаветь Пе[тровна], самодержица всероосійская,

государиня все[милостивейшая]
Вашего імпєраторскаго величества всеподд[аннєйше]го Низового 
Запорожского [Войска] старшини, атаманы [і] все товариство бю[ть] 
челомъ. А в чемъ наше прошение, о томъ нижєс л^ду[еть].

Оного Войска ’Запорожского кошевой атамань Алексей Григориев!, 
синь БЄлскій3, вишедши с По-лской [діержави4, началь служить вашему 
імператорскому величеству 5во Всероссійско/ґ імперии 5 в Войске 
ЗапорожскоА/ь Низовомъ еще6 з 17 . . . 7 года. I между тЬмъ в турецкую

167 минувшую // войну во всЬхъ походахъ, а імено: Кримскомъ, Очаковскомъ.

ъДа.ш закреслено і уволнєнія.
4Далі закресжно ко т [ . . . ] ,  і видань 1759 год [ . . .  ]ра дня . ея ва В.З.Н, текст 

пошкоджено.
3Далі закреслено нижай. 
ьДалі закреслено не оставит.
1 Дат закреслено 1759.
х Над першим рядком закреслено Аттестать.
2 Тут і  далі текст пошкоджено.
3Виправлено з  Б'&лєцкій.
4 Написано на полі.
5 Написано над рядком.
6Далі закреслено с малихъ свои* л'Ьтъ.
1 Місце пропущено, без запису.
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Дністровскомь И ХОТЬНСКОМЪ б и л ъ , ГДЕ8 п р о т и в  НЕПрЫЯТЕЛЯ с  протчимъ 
9Войска Запорожского Низового товарилволг9, н е  закривая н и г д е  л и ц а , н а  
б а т а л Ь я х ъ  і сражЕНИЯХЪ п о с т у п а л ъ  х р аб р о . И в  с л у ч а ю щ и х с я  от Войска 
Запорожского п о  о р д е р а м ъ  главн оком Е И дую щ аго  ГЕНЕралЬтета п о с и л а е м и х ъ 10 
за п о й м к о ю  язика партияхъ находился5 и ім Ь л ь  ревностноЕ п о п е ч е н іе , і в 
НаПаДЕНИЯХЪ НЕПрИЯТЕЛСКИХЪ о т о р ъ 11 п о  в ір н о п р и с я ж н о й 12 / /  в аш Е м у  168 
ШПЕраТОрСКОМу ВЕЛИЧЕСТВУ д о л ж н о с т и  н е  щ а д я 13 ж и в о т а  СВОЕГО ЧИНШГЪ. [16°] 
По о к о н ч а н и и  Ж 1А ТОГО В МИрНОЕ15 ВРЕМЯ 5 раЗНИЕ ВОЙСКОВИЕ ПОСИЛКИ-5 і  
н а р я д и 16 о ш р а в л я л ъ  так р а д Ь т є л н о  і  п о р я д о ч н о 17, ч т о 18 п о  у с м о 7 р є н ію 19 
к у р е н и е 20 а т а м а н о л /ъ 21 5 у д о с т о є н ь  и билъ5 ч р е з ъ  нісколко г о д ъ .  А 
п о т о а /ъ  у с м о т р я  м и , в с е п о д д а н Ь й ш о е  / /  в а ш е г о  ім п є р а т о р с к а г о  в е л и ч е с т в а  168 
Войско Запорож[ское] Низовое, п о р я д о ч н ІЕ  е г о  поступки 5 и р е в н о с н у ю  зв. 
с л у ж б у 5, по22 ж е л а н и ю 5 в с е г о  о б щ е [с т в а ]23 із б р а л и 5 в ч и н ъ  в о й с к о в и х ъ  
с т а р ш и н ъ 24. 5И в ъ  1758 г о д у ,  г е н . в ъ  1 д н ь 5 о п р е д Є л є іг ь  в о /& к о в и м ъ  
с у д и е ю 25. И в о н о м ъ  чи[не]26 о б х о д и т е л с т в о  і порядочность е г о 27 5 
р а ч и т е л н у ю  п о  п р а в л е н и ю  с о в е д и е н н о  п р и з н а в ш и -5 4 н а  д о и а г к е 4 в а ш е г о  
ім п е р . в а  в с е п о д д а н Ь й ш и м ъ  Запорожскимъ Низовимъ в с і а /  В о й с к о м ъ  
к о ш е в и л г ь  а т а м а н о м ъ 28 4 і  г л а в н и л /  комеддиром 5 с ъ  1759 г о д а  5 із б р а н ь ,
о т в и с о к о / ^ 9 к о м а т щ и  з а  п р є д с т а в л є /н и є А / а п п р о б о в а н ъ . I  о н о е 30 г л а в н о е 4 
правлЕНИ Е так всЪ л/31 К о ш е м ъ  3 -а /  с о д Е р ж у ю ч и 32 / /  4 во  в с я к и х  д о б р и х  169 
[ п о ] р я д к а х  і в  охранЕИ Ш 33 к о  у с п о к о е н и ю  п о г р а н и  вд о с тей  Н ЕусипиоЕ [170]

%Далі закреслено в сраженияхъ.
9Написано над рядком замість закресленого козаками.
10Далі закреслено парти.
11 Далі закреслено н е  щадя.
12Далі закреслено его должности.
13Далі закреслено в потребномъ случаи.
14Далі закреслено посля ж  f .
15Далі закреслено уже.
хьДалі закреслено от того куреня Поповичевского с протчими козаками разніе 

посилки войсковіе і курЪше посилки.
17Далі закреслено за.
[іДалі закреслено от того куреня.
19Далі закреслено его годности тогошннмъ.
20Далі закреслено товариствомъ поставлень в ономъ курені.
21 Далі закреслено і в томь званій находился.
22 Далі закреслено соізволєнію.
23Далі закреслено удостоєнь.
24Далі закреслено і.
25Далі закреслено і в.
26Далі закреслено ім’Ья.
21 Далі закреслено атамана кошевого прими Войско признавъ, не отпуская о г 

правителства по здешнему Войска Запоретского Низового обичаю, не випускно от 
пр[ави]телства поставлень на до[ . . .  ]

21 Далі закреслено в якомъ чину будичн какъ всЪмъ Войскомъ.
29Далі закреслено н а ш е й .
30Далі закреслено знатное.
31 Далі закреслено 3-м Вой. Низов.
32Далі закреслено такъ и по пограничности, і всякие дЪла и порядки правилъ

радетелно. А нинЪ, по крайнЪйшему уже в томъ его пожелателству, от того чина
уволнить. За якими его, атамана кошевого, при во/fcKy Запорожскомъ понесенними
служби і правителствомъ, ми.

Далі закреслено И ус.
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[п]риліжание чинил по всЬмъ в.і.ва. указам і узаконениям34 повеління 
ісполнял35. Чем мы, 4всеподданійшєє Запорожское Н. Во/Лжо, 5 доволни 
будучи о всел/ том5, дерзнули в. ім. ву сім нашим челомьбитем ДОНЕСТЬ 
рабски5 и, падши пред всевнсочайшими5 стопами вашего ім.ва3\  рабски 
просимъ: его, атамана кошевого Білского5, за37 всі5 понєсєнниє3* 

169 вншепрописанніє5 вірніе, нєпоротниє и рєвностніє // служби, и добриє 
зв. порядки высочайшею вашего і.ва монаршею матернею милостіпо, гд і і 

в чемъ его, атамана кошевого, прошєніє будетъ, не оставить. 
Всємлтивішая гсдрня, просим в.і.ва39 о сєм нашем всєподданішєм 
челомбит., где 5 и когда5 надлєжатимє т, и куда взнєсєнно будєп» 
рішєннє всєвісочайшє повєліг учини г.

Писано5 и сиє5 подписаяно, і юйсковая печа т приложєлна, 4 и атаману 
к. Алексію, Григорьеву сну, Білскомк о г  всего Воіска вручено-4 в Коші 
Запорожского Низового Воіска.
1759 года, дєкафа 24 дня.
Арк. 167-169. Відпуск.

№  376 1759 р., грудня 24 і 1761 р., липня 4. -  «Просительный
аттестат» військового писаря, вихідця з татарських мурз 
Івана Чугуївця

36 Всєпрєсвітлійшая дєржавнійшая великая государыня
імпєратрица Єлисавєть Петровна, самодержица Всєроссіиская, 
государыня всємилостивішпая

Вашего импєраторскаго величества всєподданіишєго Низового 
Запорожского Войска кошєвіи атамань Алє^ій Грпгориевъ синь Білскіи, 
воисковіє старшини, атамани и все товариство бють челомъ. А в чемъ 
наше прошєніє, о томъ ниже слідуєть.

Оного Запорожского Низового Войска воисковіи писарі» Івань 
Афанасьєвь, урожєнєць с татарскихъ мурзъ, прншедшы началі, служить 
вашему імпєраторскому вєличєству во Всєроссіиской імперій, в Воискє //

36 Запорожскомъ Низовомъ в курені Васюринскомъ зъ 1745 года. И 
зв. между т1мъ находился оного Войска .Запорожского в Войсковой

канцелярій в отправлєній писменнилг д іль доволноє время. И опрєділяємь, 
и посилань быль в разние воисковіє нужніє и сєкрєтніє посылкы и 
партій розєздніє, да особенно на границахъ татарскихъ с комисари 
хана кримского, и в полской комисій при городке Арха/лтлскомъ 
депутатомъ, и писаремъ о г  Войска .'Запорожского находился не однножди. 
Й о г  всего Войска Запорожского Низового опрєділєнь за признат

37 службы зъ 1750 года в полковіе старшины полковимъ писаремъ. // А 
въ 1755 и 1756 годахъ о г оного Войска по вибору в Санкт-Пітєрбургк

54 Далі закреслено іспол.
35Далі закреслено чем которою его в'Ьрностию. 
іаДилі закреслено нижайше.
”Далі закреслено означение.
хДалі закреслено нимъ при Войску Запорожскомъ Низовомъ. 
х Далі закреслено по сєму.
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по воисковимъ д'Ьламъ в Правителствующел/ъ сенаті и в Государственной 
инострат/нихъ д1угь коллегій з бившимъ кошовнмъ атаманомъ Данилом 
Степановимъ и протчими старшины в прозбахъ искателство им^льа и 
посилань равно в числі воискових ста/лнинъ. И какъ в оной посилки, 
такъ и во всЬхъ вышепрописаннилг государственнихъ комисияхъ, партияхъ 
и посилках, будучи, такое во всемъ ошравленій пршгЬжание чинилъ и 
службу вашему імператорскому величеству с неусипною вірностію // 
прыносилъ, что многіе вашего императорскаго величества интересамъ 37 
и Войску Запорожскому Низовому ползи следовали. Что мы зв. 
всеподданЬишие вашего імпфаторскаго величества рабы самимъ дЬиствомъ 
в службах оного Афанасева верность вашему императорскому величеству 
и исправность дЪлную во всемъ признавшы, удостойли его чиномъ 
воисковихъ старшинъ и въ 1757-а/ъ году во всемъ вашего императорскаго 
величества Низовом Запорожскод/ъ Войске воинсковимъ писаремъ 
избрали1 и к високои 07 вашего императорскаго величества 
всемилостивейше // учрежденной над нами главной комаеді6 представили, 38 
ожуда онъ и запробованъ. И ис того времени, с 1757 года, в томъ 
чину всі по воисковомъ правленію содержуя дЬла внутренние и 
заграничние, с наисугуб'Ьишимъ рачениемъ и особеннимъ изобрЪтениемъ 
добрих по Кошу и по всемъ войску порядъкоя, такожъ и воискових 
прибытковъ умножениемъ и поправлениемъ, и учреждениемъ Войсковой 
канцелярій, артилерій и протчего ^ а  должность1, с подлежащею вашего 
імператорскаго величества вірностию продолжалъ до сего 1760 года 
во всемъ исправно, какъ укази вашего императорскаго величества гласять 
и узаконенное™ требують. Све/жъ же всего того, с начала его в оную 
должность к воисковил/ъ д1шал/ъ уступления, даже доселі в важно 
нужних заграничних обращениях, 2яко его ж  оттол природа 
способствовала к тому2, всегдашние развЄдиваній и ко успокоенію 
продолжавшихся сос'Ьдственнихъ / / о т  Криму и из-за реки Буга и 38 
других мість споровъ всякие наилутчие примири сискивалъ и приводя зв- 
к тому потребних исполнялъ, ко охраненію высокихъ гштересовъ и 
куда надлежало обо всемъ взносить и представлять докладуя и внушая 
обществу по здешней волности разним/ способы старался. Которими 
его вс1>ми предозначеними вірними службами и наиугоднЬ/йпим// 
возстановълет/ними до*5рими зд іс  порядки и всякими ползи  мы, 
всеподдаїгЬишее Войско Запорожткое Низовое, многодоволни будучи 
совершенно, 2з достойною3 похвалою-2, свідителствуя о всемъ томъ, 
дерзнули вашему імператорскому величеству сим нашил/ всенижайшимъ 
челобитемь рабски донести. И падши пред всевысочаишими стопа ми вашего 
імператорскаго величества, просимъ оного писаря войскового, Ивана 
Афанасева, за всі понесешше вишепрописание вірние, непорочние и 
ревностние, особе/но полезние службы, к тому ж и по иностранной его 
непосліднеи природі, высочаишею вашего императоркаго величества // 
монаршею милостию, гд і и в чемъ его, писаря войскового, прошение 39 
будеть, всемилостивейше не оставить.

1Написано над рядком.
2 Написано на полі.
3Далі закреслено верною в.
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Всемилостивішлая государыня, просимъ вашего імператоркаго 
величества о с е м ь  нашел/ь всеподданыгЬишемъ челобитий, где и когда 
надлежат иметь и куда взнесено будет решение, всемилостивіишєе 
повеліт учишггь.

Пысано и сие подписаяно, и войсковая печа т приложена, и писару 
войсковому Ивану Афанасьеву о т мене й о т  всего Войска врученно в 
Коші Запорожского Низово то Войска 1759 году, декабря 24 дня.

* * *

39 Вішеписално/ґ воісково# писар Івань Чугуевець, по способности и по 
необходимо//4 в н е м  Кошу 3-му надобности5, съ предпоказанного6 759 
года, дека ф а  24 д.7 при Коше еще1 въ его должности воисковил/ 
писаред/ і в погранично# против татар с ха/кжими комисари8 по 
височа/Яшид/ Правителствующего сената указал/ комисии® депутатод/ //9 

39 чрезъ ввес 1760 и ниешнего 761 года, июля по 1-е число7 находижя1 
зв. і, противъ всего предпрописалного, наиревностнішил/ поважно му 

офащению бившему1 в здешних местах пограничних і воискових10 нужді, 
образоА/ службу о травля ль. Какъ будучи обще с нами во упомянуто// 
сенатарами до 761 года продолжавше/&я комиссии к ползе високий1 
интересов11 труди доволние прилагалъ, і колченна та комисия 
добропорядочно і полезно, такъ с начала сего 1761 года, генвара съ 1 
д., прибивши с той комисиі погранично#, по прошению всего Коша 3- 
го , вступи/лпи в должность12 своего чина, войсковое правление13 во 
всякой исправности и особєнних полезшіх порядках содержа т старался 
ж и неусигагіє приложил труда, искуство и рачение к воздержанию всего 
бившего14 самоволства и за их поступок и истребления воровства, что все 

69 и пресеклос12, и успокоенние грашщи і внутренности осталис; // И многие 
народи, поддание российские також і Баграничние, получили15 за все 
происшедшие16 обиди [ . . .  ]17 фору порядочную, 1 по крии В-#1 всякими 
ошсканиями удоволства18 с особливого его, Чугуевца, рачения обще с 
нами понесе лного. И вся почти ужааю происходившая худость искуснил/ 
его сискаїшел/ к то му приемовъ, а нашил/ допоможениел/ і повелениел/ 
пресекла с і возстановилис такови полезшіе порядки и приул/ножения

4Виправлено з слова нєобходимил/.
5 Написано над рядком замість закресленого нужда м. 
ьДалі закреслено числа.
I Далі закреслено би л.
%Далі закреслено комисии.
9 Далі закреслено по ннєшнє.
10 Далі закреслено д'кль.
II Далі закреслено старался і.
12 Далі закреслено непрочнтане слово. 
пДалі закреслено паче.
14Далі закреслено при здо.
15 Далі закреслено і.
{6Далі закреслено разори.
17 Текст пошкоджено на пів-слова.
ІІДалі закреслено в общ.
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по Кошу ко вс ем пограничным і восковим комдам19, что навєки к 
содержанию могу т бить едижтвенно служащие20 следи и фу/даменти 
небивалие. При том же он; во#.писа/7 Чугуевець, в по/ранични* дела*1 
и секретки* офащенияд^ по здешней границе21, равно и нужда*22 
содержуя с нашего повеления, то в особом своем смо 7рениі прилагать 
к охранению високи* интересов і ко отвращению // те* загранични* 69 
предприятий и о 7мщени#, к недопущению ко здешне# сторони ВИСОКИМ ЗВ.

і  пограничним комадцам доставлял неопустценно и с того прилежного1 
смотрения ни чего и удержание осторожностей не о ставало с здес без 
всякого вреда и ущерба23.

Нне ж он; писар Чугуевець, по нужнейшим войсковим и пограничним 
діла л/ о т него Коша о шравлея в Сажть-Петербургъ с представлениями 
по високим комадцам. И сего шоля въ 1 день о г  должности его при 
Коше24 в чину войскового первого ста/жпини уволненъ. И егда где в 
високи* правитежтва* проситиметь за его верние служби височа/йдеи 
млсти і нео ставлення, то ми предоволни будучи его вернопонесеяною25 
службою26, на прежнемоб' нем просите лиом атте статі засвідите.лствоват
о вишпрописат/ни*27 ея і.в-у. его1 продолжаеми* верші* служба* и 
изобретенной ползи, здес немало# совершешю і верноподданически // 
дерзаем 1 и удофяем1, и рабски просим, в ч е м  би его 1 и где.'1 продление 70 
взнеселда, по способности его ^млстию н е1 оставит. Во увірение 
подписуемся і печато в.28 сущею ствержаем. 
ьПри Січи 1 1761 года, шоля 4 дня.
Арк. 36-39, 69-70. Відпуск.

№  377 1760 р., червня 14 і 1764 р., жовтень. -  Атестат товариша
Переяславського куреня Омеляна Барабаїпа. № 2205

А т т е с т а т ь  . 142

Дань сей аттестать из Войска 'Запорожского Низового оного жъ 
Войска1 знатному2 куреня Переясловского товаришу Ємеляну Максимову 
сну Барабашу.

Онъ, Ємеля// Барабашъ, по засвидителствованию3 вышеписаннаго 
куреня атамана2, знатнихъ и старихъ товарищей, во оиомъ Запорож скол/ 
Низовомъ Войске началъ служи т съ 1737 года. И в государственнихъ

‘’командам
20Далі закреслено ни.
21 Далі закреслено весма стара лея такої* важ.
22Над рядком закреслено слидя.
23Далі закреслено сего.
24Далі закреслено уволненъ і.
25Далі закреслено и знашою.
2ЬДалі закреслено совершено.
21 Далі закреслено его.
28Далі закреслено и мои в пори.
х Да.пі закреслено куреня товаришу.
2 Написано над рядком.
ъДалі закреслено и представлению.
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службахъ, 4 а именно в Очакояскол/ поході при атаке въ сикурсі5 при 
генералі Ш тофелі8, з про ттм за.товариствол/6 находижя7, где и рану 
в руку получи ль. И в разни дг4 войсковыхъ 2 и воєнних2 посилкахъ, 
случающихся партияхъ8, 2не закривая лица и не щадя живота-2 
отравлялъ вірно, радітелно и безпоткновелно, 2какъ вгрію му рабу 
подлежи г 2. И до сел і жителство свое провождалъ честно, 
добропорядочно, без и малішего порока9.

4 А за т і  его вірние2 служби10 ко всевисочайшел/у11 ея і.ва. двору 
за всемлтивішил/ жаловажл/ в правите^твующи# Сена т [съ]12 про 74нм 
товари ствол/ в чину куренного атамана 2 в Саж-Пітербургь2 въ 1755-л/ 
годі посила/г би ль огВоіска13. Да и послі2 в Костянтинополі, чрезъ 
единъ годъ, в проході воднимъ путемъ по Черному и Білому морю14
2 по купечеству находился, о чел/2 в добропорядочнихъ в Отаманской  
ПортЬ его жъ поступкахъ, в неподачі15 2 нарікання н і в чел/2 Отечеству 
резидующий в Костянтинополі министръ российский гпднъ статский 
совітнгась Обрескоя писаниемъ 2 в Копгь2 рекомендовалъ і под охранение 

142 ему16 с товарищы Ц от пліна спасшихъ 5 душъ и вещи разние ко 
зв* 0 7СИЛКИ в Киевскъ 2 губерскую крию 2 вручилъ17, жив 4им с товари//#/4 в 

цілости18 привезені и куда надлежало о7правлеіга.
4 Нні ж от/, £мЕляї? Барабан, вознамірижя-де иска г служби і 

жителства в Мало# Росиі1(5 и просилъ о г  Войска Низового Запорожского 
уволнения. По чему я з старшиною20 2-войсковою і присудствующил/ 
товариствод/2 уволниг его21, Барабаша2, и ис показанного куреня от 
служебъ иключить[!] а на добропорядочное его зд і битое22 23 понесенние 
служби вірние, которие відая доволно2- 3 к неостановлению его в

4 Написано на полі.
5Далі закреслено з генералол/.
6Далі закреслено по ея і.ва. указал/.
1Далі закреслено и в разних
%Далі закреслено по наряду с того куреня находился и всЪ войсковие и куренные 

надобности.
9Далі закреслено питаяся свойми собственимъ трудамъ и промисломъ торговим 

при С^гЬ.
[0Далі закреслено в от кура вішіеписан с про7чил/ товари ствол/ о г Кош от 

В.З.Н.К.
пДалі закреслено дв.
12 Текст пошкоджено.
13Далі закреслено не прочитане слово.
14Далі закреслено туда и обратно.
15 Написано над рядком замість закресленого нарушении.
16Далі закреслено Вишнецкий.
17Далі закреслено при пЪсм'Ь в КошЪ особливомъ своемъ в Копгь предлагалъ.
18Далі закреслено и.
19Далі закреслено а онъ Випгьневецкий з т'Ъхъ вивезеннихъ ним плЪнихъ душъ и 

булгарской одной дочери дЪвицЪ женился в ханЪ возим'клъ намерение жителствовалъ 
в Малой Россий.

20Далі закреслено и воискомъ.
21Да.лі закреслено Вишневецкого.
22Далі закреслено к службі вищепоказаного засвидитєлствованию.
13 Написано на полі і  над рядком.
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Малой России24 4-25ЄЯ і .в у . воинскою ж не п о с л е д н о ю  службою-4, п о  
заслуге“  его п р о п и с а н н о й , д а т ь  з а  п о д п и с о м ъ  и  с  приложЕННЕМ Ъ в о й с к о в о й  
п е ч а т и ,  в  р а з с у ж д є н и і27 дофооб х о д и т е л н о #  і п о р я д о ч н о # ,  верно# 
понесенной2 его с л у ж ъ б и 28 о п р е д е л и л и .

И даби о д  Ємели/Р Барабашъ, яко30 вЄрнозаслуженни# і знати#, 
знающий и чиновни# товаришъ // удостоениел/ в Мало# России не 143 
последнего звания по его верности і в тол/ возможно ста31 бил вісочайпею 
млтгао не оставлел32, 4гпдъ гпдъ [!] високим і нижним властей-4 я з 
воісковою старшиною і со веЬл/ З.Н-л/ Войскол/ нижайше прошу учини г 
призрение и пожаловаг его, тал: какъ и протчихъ верно і честно 
служившим33, і при таковим аттестатам із Низового 3. Воіска випущЕННИМ 
старшинъ і товарищей знатним, для чего о н , Емеля я  Барабашъ34, і з  
здешнего Коша35 и у волне#, и сей аттестат ему за подписок нашил/ и 
воісковою печало видан  1760 года, іюня 14 дня.

* * *

Вьісшеписаній запорожский товаришъ Емели[янъ] Барабашъ, по справки 143 
в Коші [намъ] явилось, что онъ с получения сєго атестата, о т прошедшого
1760 года еще в Низовомъ vЗaпopoж. Войске продолжат» безо 7лучно 
службу. В партию по границах посилань биль, при курені атаманскую 
должность правил не одгаюжди Н настоящимъ атаманомъ дважди биль, 
і будуєш в томъ чину порученіе дела ісправляль^ ревностно і порядочно.
В чемъ о неоставлений его за такови верние служ[би], во всякой его 
прозбе и случаяхъ, мл[сппо] ^о т нинішнегсИ при Коші главного нашего 
правления свідителствовать не упустили. I на семь же36 атестаті самил/ 
действомъ признавши і  уверяя, подписуемся Н юйсковою печатю ствержаемъ.
При Січи"4. 1764 г[ода], октябра37 дня38.
П о м іт к и  н а  а р к .  142: в и х . « Н оал 2205»; н а  а р к . 143 п р о б а  п е р а : 

« А т т е  с т а т ь » .

Арк. 142,143. Чернетка. Оп у б л . :  Эварницкий Д.И. «Источники для истории 
запорожских козаков» -  Влад., 1903. -  Т.2. -  С. 1844-1845, 1845-1846.

24Далі закреслено не последнею службою.
25Далі закреслено воинскою.
1ьДалі над рядком закреслено и вЪриости.
27Далі закреслено от сего его отхода по законной причині определили и видали

з Коша 1757 года, сентябра 25 дня.
25Далі закреслено при КошЪ в Зм Н. Войске.
29Далі закреслено м.
30Далі закреслено здес.
31 Далі закреслено не б.
32 Далі на полі закреслено всЪх
33Далі закреслено в в. войске Запор.
^Далі закреслено от Коша.
35 Далі закреслено исключать.
36Далі закреслено ата.
37Виправлено з  сентябра, дата не зазначена.
31 Далі закреслено при.
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№  378 1760 р., червня 23. -  Атестат товариша Канівського куреня
Романа Строця. № 2207

42 Атгестать1
Дань сєй атестат із Войска Запорожского Низового оного ж Войска 
куреня 2Канівского товаришу2 Роману Федорово му сну Строцю.

Онь, Ромая Строць, по засвідитєлствованию виапеписанного3 куреня 
атамана, знатни* і стари* товарищей, в онол/ Запорожскомъ Низово м 
Воіске началь служить з 17 . . .  4 года. И в государственник служба* 
и в войсковихъ посилка*, случаючихся партияхъ по наряду с того 
куреня находился, і всі воисковие і курінние надобности и служби 
отр авлял  вірно, радітелно и безпоткновенно. І все жителство своє 
провождалъ честно, добропорядочно, обходительно, без і малійшого 
порока.

А нні5 в Малой Россий служби6 і жителство7 иска 7а наміре#, і 
просил о т Войска Запорож. Н. уволненія, а на добропорядочние служби 
атестата. По чему я з старшиною воісковою і присутствующимъ

42 товариствомъ // 6уволнит его, Строця, ис показашюго куреня, от
зв. служебъ ісключить, а на честное его зд і битие і служби ревно стние и

нєпорочние, по висшепоказаннол/у засвідителствованию і знанию собою 
і всі Кошемъ доволно сєй (к неоставлению его в Малой Россій*6 ея ім. 
вва.6 войнскою ж не посліднею службою, по заслуге і ревности его 
прописанной і возможности)9 дать атестать за подписомъ і с 
приложениемъ войсковой печаты, в разсуждений і знаний за подлинно 
вишсписании* его служб вірни*, обходителства і постоянства доброго 
і о7сель отхода по желателству честного опрєділили віща т. I чрезъ 
оній гспдъ високих і подсудствующи* властей нижайше просимъ по 
его, Строця, желанию і ревности опреділеніел/ в Малой Россій к 
службі ея ім. вва і проізвождениемт* его за прєдписанниє служби, и

43 возможность достойную к продолжению // всегдашнему оной совершенною 
ісправностию, такъ какъ і протчийхъ знатниіхт> товарищей із Войска 
сего Запорож'.Н. при атестата* випущешш*, особливо височайшею 
милобтгао пожаловать не оставить. Оггь же, Строць, о т  сего числа о г 
Войска Н. Запорожского уволнет/ і сей атестать ему за подписи л/ і 
войсковою печатю дань в Коші року тисяча сімт>сот шестъдесятол/, 
июня двадцять третого дня.
Помітка на арк. 42: вих. «Нол/. 2207».
Арк. 42, 43. Відпуск.

'Аттєстать
2 Написано над рядком.
-Далі закреслено кур.
4Повну дату не зазначено.
5Далі закреслено ожєнясь.
6 Написано на полі.
1В кінці слова закреслено ваг.
%Далі закреслено вой.
9Дужки авт.
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№ 379 1760 р., червня 23. -  Атестат знатного товариша
Переяславського куреня Петра Шабельника. № 2208

Атгєстать 40
Дань сєй атгєстать из Войска Запорожского Нызового оного ж Войска1 
ста/шині2 Зкурєня Перєя словского товаришу зна тому2 Петру Никитыну 
сну4 Шабєлнику.

Онъ, Петро Шабєлни*5, 6вішєдши с Полско# державі6, в 
Запорожскомъ Ны-м. Войске начал служи т зъ7 года. И в государствен*!* 
служба*, и в войскови* посылкахъ, случаючи*ся партияхъ8 находился, 
і всі войсковиє і куріниє надобносты и служби отправляв вірно, 
радітєлно і бєзпоткновєнно. І все жьітє^ютво своє провождаль честно, 
добропорядочно, обходитєлно, без і малійшаго // порока. 6 И за всі т і  40 
служби і обхождение честное от Коша вибра/г бил полковником, бил зв. 
в курені Пєрєясловском атаманом10, и в они* чина* должность свою 
ісправлял порядочно11 и ве/люрачитєлно12.

3 А нні-3 в Малой Россій 3 или в слабо деки* по лкадг3 житєлетвова т 
і служит наміре#. И просил от Воіска За-/о. Н. уволнєния, а на 
дофопорядочниє службы атестата. По чему я з старшиною воісковою 
и прису7ствующимь товариствомъ уволшггь его13 і исключит 3о г  Коша3, 
а на честное его зд і бытие и службы вишєписаяніє-3 рєвностніє і 
нєпорочниє14, по доволнимъ3 знанию собою і всі Кошемъ доволно сєй 
к нєоставлєнию его15, Згдє житєлетво возімієт3, єя і.ва войнскою не 
последнею службою, по заслуге и ревности его прописанной і 
возможности, // дать аттестать за подписом и с приложением воісковой 41 
печати, в разсуждєній і знаній за подлинно16 вишєписаних его служеб 
вірші*, обходителства і постоянства доброго и отсель отхода по 
желателству честного опрєділили вида т. И чрез оиій гепдъ високи* і 
подсудствующи* властей нижайше просимъ: по его, Шабєлника, желанию 
и ревносты, 6 да і по иностражтву его 6 опреділениємь15 к службі єя 
і.ва. і произвождениемъ нєпоелєдним6 17за предписанием службы его3, і

х Далі закреслено ку.
2Далі закреслено і атаману бывшем/ курени.
3 Написано над рядком.
4Далі закреслено Морскому.
5Далі закреслено по засв’Ьдытелствованию вишепысаного куреня атамана знатнихъ 

и старыхъ товарищей въ ономъ.
ь Написано на полі.
1Далі пропуск, дату не зазначено.
%Далі закреслено по наряду с того куреня.
9 Далі закреслено вЪрн.
10Далі закреслено и вс’Ь.
11Далі закреслено і бє.
12 Далі закреслено а ннЪ ожєняс.
[-Далі закреслено и с показанного куреня от служєб
14Далі закреслено по вищепоказаному засвЪдителствованию.
15Далі закреслено в Мало# Россій.
16Далі закреслено и спра.
17Далі закреслено его.

16 й 481



возможность достойную к продолжению всегдашному оной совершеною 
41 ісправностію, такъ какъ и про7чиилг знатний товарищей // і страши із 
зв‘ Воіска сего Запорожского Н. при атестата* випущенії*, особливо 

высочайшею милостію пожаловать не оставит: Он же, Шабелнилг, от 
сего чыопа от Воіска Н. 'Запорожского уволнень і сей атестат ему, 
Шабелнику, за подписомъ і воісковою печатью дань в КонгЪ року 
тисяча сімсоть шисгдесятом, іюня двадця т третого дня.
Помітка на арк. 40: вих. «Ном. 2208».
Арк. 40, 41. Відпуск.

№  380 1760 р., липня 14. -  Атестат товариша Величківського
куреня, полкового писаря Остапа Малишевича. № 2537

44 По указу ея величества государыни імпєратрицьі Єлисаветь
Петровны, самодержицы всєроссійской і прочая, и прочая, 
и прочая

ВоЙЬка Запорожского Нызового куреня Величковского товарипгь, полковій 
старшина Остапъ Малшиеви ч по представленію и по засвідителствованію 
оттого  куреня, въ прошломъ \Л5\-м годі прышедъ зъ Мало# Россій, 
служиль пры томъ куреню і при ВоАжово# запорожской канцеллярій, 
ісправляя подлежащее радітелно. I за тЬ его вірніє і непорочніе ея 
імпєраторскому величеству службы опреділень о т Войска 'Запорожского 
полковимъ пысаремъ, въ якомъ званій будучы, ісправляль по високимъ 
і войсковимъ зъдешнимъ предложениямъ ревностно.

А нині, по наміренію его, желая ошучится в Малую Россію на 
ж и 7 Е , просиль от Во/&ка Запорожского Нызового ісключенія, а на 
добропорядочное бьггіе - свідітєлства. По чему я зъ старшиною 
войсковою і присудствующимъ товариствомъ уволшпъ его, Малишевича, 
і о г  служебъ, о т Во/їска Запорожского ісключить, а на честное его 
зд і бьггіе і службы непорочніе, по виляпепоказанному засвідігєлстаованію 
і знанію собою і со всЬмъ Кошемъ свідітелство дать за подписатемъ 
і с прилжетемъ войсковой печаты, в разъсуждетй і знаній за подлінно 
вишеписаннн* бьпія і служебъ вірнихь, обходіггелства і постоянства 
доброго і отсел о 7хода по желателству опреділили выдать. І чрезь 
оное ж  гспдъ высокнхъ і подсудствующи* властей нижайше проспмъ:

44 по его, Малишевича, // желанію опрєділєніємь въ Малой Россій к 
зв- служ бі пожаловать не оставить.

Дань зъ Коша іюля 14 д. 1760 году.
Єя імператорскаго величества Войска 'Запорожского 

Нызового ‘ атамань кошовій Алексій Білицкій 
с войсковою старшиною і товариствомъ

Слід печатки.
Писаръ воисковій Артеми/ґ Васілиевь 
Помітка: «Под нолл 2537-семь З.В.К.»
Арк. 44. Оригінал.
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№  381 1760 р., грудня 22. -  Атестат товариша Дінського куреня
козака Андрія Ляха. №4183

Атгєстать 45
Дань сєй атгєстать з Войска Запорожского Низового оного ж  Войска 
товаришу курєня Донского Андрію Лукянову сну Ляху.

Онь, Андрій1 Лукяновъ2 синь Ляхъ2, Звъ 1733-л/ году во врємя 
битносги на Украйні полской гспдина гєнєрала фон Вєйзбаха 2з 
армиєкг2 і кошевого атамана Івана Малашєвича с старшиною, атаманами2 
и козаками, пришєдши з Полской области в С ічь Запорожскую4, въ 
курінь Донскій, і по приводі на вірно сть всєроссійскому єя 
импєраторскаго величества престолу началъ служить при Войску 
Запорожскомъ. I с козаками оного войска въ походахъ Очаковскомъ, 
Дністровском і остатнем Кримскомъ быль, і проти я неприятеля на 
баталіяхь, не щадя в потребнихъ случая* живота своего, оказивалъ 
себе по вірноприсяжной своей должности ревностно. Тако ж  і в 
другихъ государственник службахъ и войсковилг посилкалг, слагающихся 
партияхъ по наряду с того куреня находился и всі курінниє надобности 
и службу о травлялъ вірно и бєзпоткновєнно. I все жителство // свое 45 
провождалъ честно, добропорядочно, о<5ходитєлно, без і маліишаго зв- 
порока. И в ннішномь 760-м году за его служби и годность в посилално/Г 
о т  Войска Запорожского Низового в С анкт-П ітєрбургь за 
всємилостивійшимь єя імпєраторскаго величества жалованемъ команді 
асауломъ5 походнимъ опрєділеігь билъ и свою должность радітєлно 
исправилъ.

А нні-дє возиміль онь точноє намірєниє в Малой Россій или в 
слободские полкадг житєлствовать і просив от  Войска Запорожского 
Низового у вол нения, а на добропорядочннє служби -  аттестата. По 
чему я з старшиною войсковую и присудотвующимь товариством уволнить 
его, Андрея Лукянова сина Ляха, с Войска .'Запорожского и ис показанного 
куреня о т служебъ исключить, а на честьноє его зд і битиє і служби 
рєвностниє і нєпорочниє, по вишєпоказанном/ засвідитєлствованию и 
знанию, собою и всімь Кошемъ сей (к нєоставлєнию єго в Малой 
Россій єя імпєраторскаго величества войнскою ж  нєпосліднею службою)6 
атгестать за подписомъ и с приложєниємь воісковой печати, в разсуждєній 
і знаній заподлинно вышеписаннид: єго служек вірнилг, обходитєлства і 
постоянства доброго, опрєділили // выдать. 46

И чрєз оній гаїдь высокие і подсудствующихъ властей нижайше 
просим: по єго, Андрея Ляха, желанию і ревности, да і по иностран С7ву 
єго, опрєділєниємь в Малой Россій къ службі єя імпєраторскаго 
величества і произвождєниєм єго за предписанию служби і возможность 
к продолжению всегдашнему оно/? совершенною исправностию, такъ

'Далі закреслено Ляхъ.
1 Написано над рядком.
3Далі закреслено полского шляхтича.
4Далі над рядком закреслено при оному к.Малашгаичу.
’’Далі закреслено полковимъ.
6Дужки авт.
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какъ і протчійхь из Войска Запорожского Низового при атгестатахъ 
випущенние, особливою высочайшею милостию не оставить пожаловать. 
3 Коша. Декабра 22 дня 1760-го году.

Єя імператорскаго величества Воіска Запорожского Низового 
атаман  кошовій Алелей Б"Ьлпцкій з старшиною воісковою,

атаманами і товариствомь
Помітка на арк. 45: вих. «Ном. 4183 В.Н.З.»
Арк. 45, 46. Відпуск.

№  382 [1761 р.] січня 16. -  Паспорт, виданий Кошем, козакові
Кущівського куреня Іванові [ . . .  ] для проїзду в Лівобережну 
Україну для торгівлі

77 Государыни императрицы Екатерины, [самодержицы1
всєроссійской и прочая, и прочая и прочая

[Войска Запоро]жского Низового, куреня Кущ’Ьвского казакъ Иванъ 
[ . . .  ]2 двома вози, восемью лошадмы Малия [Росіи?] губерний в разние 
міста за покупкою разнил: [ . . .  ] здешнего войска козакамъ надобнил. 
з сроком [ . . .  п]ятий день о 7пущенъ. Которому в оба пути [ . . .  ]ь 
чинить свободний пропускъ. Во верность [ . . .  ] и печати войсковой, в 
благополучномъ о г  опасной [болезни].
[1761] году, генваря 16 дня.

[Ея імператорского величе]ства атамань [кошовий]
с товариством

77 Проба пера: «сотник», «сполно», «спо». 
зп' Арк. 77. Чернетка.

№  383 1761 р., лютого 16. -  Атестат козака Платнирівського
куреня Гаврила Кущівського. № 533

47 Аттестать
Дань сей аттестат із Войска Запорожского Низового оного ж Воіска1 
козаяу куреня Плагаировского Гаврилу Кущевскому.

Онъ, Кущевски#, по засвидітелствованию і представлению 
вишеписанного* Пла шЬровского атамана и другие знашихъ і стари .у 
товарищей, в оном Запорожском Низовом Войске начал служит з 1751 
году3. I в войсковие посилкае, случающиеся партияе по наряду того 
куреня находился, и всі войЬковнє кур.* надобности і службу отправлял 

47 вірно, рад'Ьтелно // і бєзпожновенно. I по усмотрению его годности5 
зв.

1 Текст пошкоджено.
2 Текст пошкоджено на одне слово.
1Далі закреслено товаришу.
2Далі закреслено Сергеевского.
3Далі закреслено і в государственник службах
4курінні
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опреділень6 билъ о г  Войска7 полковил/ писаре м  в Калмиюсі, 6 и какъ 
тамо, такъ-6 и все жителство своє провождалъ чесгао, добропорядочно, 
обходително, бєз і малі/йнего порока.

А нні, ожєняс в Мало# Россій, просил о т  Во/&ка 3. Н-го на 
добропорядочниє службы аттестата. По чЕму я з старшиною во#, и с 
присутствующим ТОВарИСТВОАГ на честное его ЗДІ битиє И служби рЄВНО С7НИЄ 
и непорочние по вишепоказаннол/к засвидітелствованию і знанию собою 
і в сі а/ Кошел/, доволно сей (к нєоставлению его //  в М ало# Россій ея і. 48 
в7ва воинскою ж 8 службою, по заслуге и ревности его прописанно# і 
возможности) да г  аттестат за подписол/ і приложение л/ во/£ково# печати, 
в ра осуждений і знаний за подлинно9 вишеписанних его служгб  вірних, 
о<5ходите./гства і постоянства доброго і о т с е л  отхода по жєлатє.яству10 
опрєділили, 2которо# і2 вида г  с Коша11 февраля 16 д. 1761 году.
Помітка на арк. 47: вих. «Нол/. 533».
Арк. 47, 48. Відпуск.

№  384 1761 р., квітня 5. -  Атестат товариша Мишастівського
куреня Василя Поцілуйка. № 1466

Атгестать 49
Дань сей атгестать із ВоАжа Запорожского Низового оного ж Войска 
товаришу 1 и бившЕму атаману-1 куреня Мгапастовского Василю 
Поцилу#ку.

Онь, Васил2 Поцилуйко, по засвидітелствованию и представлению 
вышеписанного куреня3 Мишастовского ннешнего2 атамана и другихъ 
знатних и старих товарищей, в оном 3-м Н-м Войске4 начал служит з 
1739-/Г? года. И в государственнихъ службахъ, и в войскових посилкахъ, 
случаючидся партияхъ по наряду того куреня находился. И всі во#жовие 
і курінние надобности і службу ош равлял вірно, радітелно і 
безпоткновенно. И по усмотрініпо его годности опрєділєнь билъ в 
том курені в минувшол/ 1760-л/ году атаманомъ, и в тол/ чине будучи, 
служилъ5 добропорядочно, о бходитєлно6. // И все ЖИТЄ.ЛСТВО своє 49 
провождал честно, без і малі/йнего порока. зв.

А нні возиміль намірение, где пожелает, в Мало# Россій7

5Далі закреслено 752 году.
6 Написано над рядком.
1 Написано на полі.
%Далі закреслено нєпосигЬднею.
9 Далі закреслено о.
10Далі закреслено к законно# причині;.
11Далі закреслено октя.
1 Написано на полі і  частково над рядком.
2 Написано над рядком.
3 Написано на полі.
4Виправлено з слова войскомъ.
5Далі закреслено чест.
ьДалі, на звороті, аркуша, закреслено без і малейшего порока.
7Далі закреслено ожєнясь.
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жителствоваг. И просилъ отВо/Кжа З.Н. на добропорядочные служби 
аттестата. Почему я з е .  восковою и с прнсу детву ющим товариствол/ 
на честное его зд і бнтие и служби ревноС7ние і непорочние, по 
вишепоказанному засвид'Ьте./хлвованию и знанию собою і всЬмъ Кошем* 
с ей (к неостадлению его в Мало# России ея і. в7ва воинскою ж9 
службою, по заслуге10 его прописанно#11)12 дат аттестать за подписом 
і приложением восково# печати, в ра осуждений і знаний за подлинно 
вышеписаннидг его служеб вірнилг, обходителялва и постоянства доброго

50 і о7сель отхода по желателству // определили, которо# и вида# с 
Коша априля 5 д. 1761 году.
Помітка на арк. 49: вих. «Номъ. 1466».
Арк. 49, 50. Відпуск.

№  385 1761 р., квітня 14. -  Донесення Коша гетьману Кирилові
Розумовському з проханням зачислити на службу полкового 
старшину Василя Волинського. № 1728

51 По титлі до гєшана покорное доношениє
Войска Запорожского Низового полково# старшина Василь Волинский 
по желанию его, з а даннимь о г  Коша ьпо вернопонесенним1 і 
добропорядочним его при оном1 Войске продолжениям3 ьея і. ву .1 
службамъ атестатом, отривилея4 в Малую Россию на наследствєнниє 
его1 тамъ імеющиесь грунта къ пополнению з онихъ по наследию 5 ея 
ім. ва-5 служебъ6, вашей ясневелможности 7 я з войсковою ста/ялиною 
7 покоривше просим: оного Волинского за его понесенние при Войске 
3. верноревностние8 служби9, по его доброобходителству10 і исправности11 

51 1 по поручаемим ділам 1 милостивішим // въ его прошений пожалованием
зв- его1 в чинъ12, 1 како# високою1 вашею ясневелможностию13 5 апробован14

%Далі закреслено доволно.
Д̂алі закреслено не последнею.
10Далі закреслено и ревности. 
пДалі закреслено і возможности.
12 Дужки авт.
1Написано над рядком.
1Далі закреслено запорожском.
}Далі закреслено честнихъ.
4отправился
5 Написано на полі.
ьДалі закреслено а яко онъ, Волински.
I Написано на полі поверх закресленого от всего З.Н.Во.
8 Написало на полі і частково над рядком.
9 Далі закреслено до б.
10Далі над рядком закреслено і на равносги во всем, далі закреслено о і к онымъ

і годности.
II Далі закреслено во всемъ.
12Далі закреслено которой.
[іДалі закреслено опредіишг высоко благоповєлите, далі над рядком закреслено апробовая 

и уже.
14 Над рядком закреслено не лишиг.
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і УДОСТОЕН бит може г 5 ьне лишит высоко# оческо# МИЛОСТИ"1. Чтоб 
тоть Волинский к 15 войнскил/ і гражда/кжил/ службал/ь16 1 исправе/г и 
д о с т о є іг 1, ми17 со всемъ Кошемъ, СВІЩИТЄЛС7ВУЯ въ высокое вашей 
ясневелможности отческое18 милосердное1 усмотрение19, нижайше 
представив0 дерзаемъ.
1761 году, апрыля 14 д.
Помітка на арк. 51: вих. «Но л/ъ. 1728 З.В.Н.»
Арк. 51. Відпуск.

№  386 1761 р., квітня 14. -  Лист Коша до генерального військового
писаря Андрія Безбородька з проханням допомогти 
полковому старшині Василю Волинському влаштуватися 
на службу

Велможний и высокороднии гспднъ, гспдігь воисковий 52 
генералний писарь Андрей Яковлевичъ, мылостиво# 
наигь патронь

Войска Запорожского полково# старшина Василь Волинский1 по желанию 
своему за даннимъ от Во/£ка Запорожского о добропорядочних его 
туть продолженнихъ службах і честному обходителству в Малую 
Россию на наследственна свои грунта къ пополнению з оних службы 
от Войска выпущенъ. Вашей велможности со всЪм Кошел/ покорніше 
просимъ: в прозбЪ его, Волиского2, дабы онъ в како# войнско# 2 і 
гражданской2 чинъ4 без определения не остался, высокомилостив'кдое 
ваше# велможности ВОСОКОе5 милосердие2 ДОПОМОЖЄНИЄ6 / /  О 7ЧЄСКИ2 52 
яви г 7 не о стави т1. Которого в отческое вашей велможности призрение зв. 
і, препоруча, в надежд^ пребиваел/.

В.В.
1761 году, априля 14 д.
Арк. 52. Відпуск.

15Над рядком написано в.
16Далі закреслено і во всемъ за себе. ісправится можєть, далі над рядком 

закреслено везде, годится.
[1 Далі закреслено от в.
18Далі закреслено благопризрителное.
19Далі закреслено его Волннского.
20Далі закреслено поручит.
1 Далі закреслено по жєл.
2 Написано над рядком.
3Далі над рядком закреслено или.
4 Далі закреслено б.
5 высокое
6Далі закреслено: ісходотаствование // і писходотаиствованиє ему Волинскол/у 52

равно какъ і къ про7чиймъ отсель в Мал., далі над рядком закреслено и призрение, зв.
1 Написано на полі.
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№  387 1761 р., квітня 14. -  Атестат товариша Незамаівського
куреня полкового писаря Василя Волинського. № 1729

53 Атгєстать
Дань1 із Войска Запорожского Низового оного ж  Войска товаришу 
куреня Нєзамаивского полковому старшині Василю Іванову сину 
Волинскому.

Онъ, Васи л  Волинскый, по засвидітелствованию і представлению 
вишеписанного Нєзамаивского куреня атамана2 і других знатних і старих 
товарищей, в онолг За. Низовом В ой ске начал служит з 1746 года. И 
в государственшіхь службах, и в воскових посилках, случающихся 
партиях по наряду с того куреня находился. И за т і  вірние служби 
и годность, по усмотрению і определению о т Коша, писаре м  полковим 
в Кодаки 17552 биль. А в 1758 посилань биль42 ко всевисоча#шему 2 ея 
ім. всва двору2 в Санкт-Петербурга за всемилостивіАпим жалованел/

53 сь6 полковникол/ // и куреними атаманами, 2 і старшиною по полковнику
зв* первим2 писарем. Такожь і в 1760-л/ году7, в Самарі писар е м  же

полковим быль, где всі8 гдрствєнниє2 воЛковие надойюсти и службу 
по насшіаемим от Коша в силі высочайших веліній ордером ісправлял 
по должности свое# вірно, радітелно, безпоткновенно. И между тЬмъ 
по нужні/йлил/) интереснил/ 2 и секретнилг2 ділам в крил/скую сторону 
в 1759-м годі посила//былъ и ісправиль по повеліниял/ все подлежащее. 
Да і все жіпе^зство свое провождал  честно, добропорядочно і ойходително, 
без і малійшого порока.

А нні возиміль-де точное намірение при своихь наслідшіх грунтам 
в Мало#Росіи жителствоват10 і службу ея і. ву11 продолжат10. І просил
о т Войска v3.Il. уволнения, а на добропорядочние служби аттестата. По 
чему я з старшиною восковою і присудствующил/ товариством уволнит

54 его, Волинского, из служби12 Во#ска 3. Низового2 исключит, // а на 
Ч еС Т Н О е его З Д І  б іІТ И Є  II служби ревно С7НИЄ и непорочние, по 
вышепоказанному засвидітелствованию і знанію, собою і всіл/ Ко шел/ 
доволно с е й  (к неоставлению его в Мало# Росіи ея і. всва воінскою ж  
нєпосліднєю службою, по заслуге и ревности его прописанно# і 
возможности)13 дат аттестат за подписом и приложением во#, печати в 
разсуждени// і знани// за подлинно вишеписанно# его2 слу жби вірно# 
обходителства і постоянства дофого, і 0 7сел честного отхода, по

1 Далі закреслено сей аттестатъ.
2 Написано над рядком.
гДалі закреслено при полковії и въ Товщи Самарско/У 1760 годод/ при полковниках
4Далі закреслено за всемилостивЪйшил/ жалованел/.
ьДалі закреслено писарєл/.
6Виправлено з слова при.
1Далі закреслено в Товщи.
%Далі над рядком закреслено інтгр.
9Далі закреслено дглал/.
10 Написано на полі
11Далі закреслено за [ . . . ] .
12Виправлено з слів ис служєД далі закреслено от.
13 Дужки авт.
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жєлатє^ству определили вида г. І чрез оній гспдъ гшдъ2 високи* и 
подсудствующи* в ласте# нижайше просим, по его, Волинскол?, желанию 
И ревности определением в Мало# РосІИ К службе ЕЯ І. В7Ва, і 
проізвождением его за предпрописа/иие служби, і возможносг досто#ную 
к продолжению // все/дашнем^ оно# совершеной ісправностию, такъ 54 
какъ і про 7чшхъ, із Во/£ка с е г о  Запор. Н. при аттестата* випущенни*, зв. 
і достоенно2 особливою высочайшею милостию 2и главнокома/дующи* 
призрением2 пожалова т не оставит.
Дань с Коша 2 при Січи-2 априля 14 д. 1761 году.
Помітка на арк. 53: вих. «Номъ. 1729 З.В.Н.»
Арк. 53, 54. Відпуск.

№  388 1761 р., квітня 28. -  Атестат козака Коренівського
куреня Павла Гаврилова. № 2042

Аттестаты Аттестатъ [!] 55
Дань сей аттестатъ із Во#жа Запорожского Нызового оного ж Войска 
козаку куреня Коренівского Павлу Гаврилову.

Онь, Павло Гавриловъ, по засвідителствованію і представленій) 
вьішеписанного Коренівского куреня атамана і другихъ знашихъ і 
старихъ козаковъ, въ ономъ Запорожекомъ Нызовомъ Войске началъ 
служить съ 1749 года. I в государственнихъ службахъ, і в войсковихъ 
посилкахъ, случающихся партияхъ по наряду с того куреня находился, 
і всі воАжовіе і куріїїніе надобносты і службу ошравляль вірно, 
радітелно і безъпоткновенно. І все житєлство своє провождалъ честно, 
добропорядочно, купеческими разнимы промислы бадаясь, обходително, 
без и малі/Ішого порока.

А нині1 намірєниє іміегу1 ка к2 оженится4, жителствовать 2где 
случи лда-2. И просилъ о г  Войска Запорожского Низового уволнєнія, а 
на добропорядочніє службы -  аттестата. По чему я // зъ старшиною 55 
восковою і присудствующим товариствомъ уволить его, Гаврилова, і зв
ис показанного куреня от служебъ ісключиг, а на честное его зд і 
бытие і службы ревъностные і нєпорочніє, по вышепоказанному 
засвідитєлствованію і знанію, собою і всім  Кошемъ доволно сєй (к 
неоставлєиію его везде5 єя імпєраторскаго величества войнскою жъ6 
службою по заслуге і ревносты его прописанной)7 дать аттестат за 
подписомъ і приложешемъ восковой печати, в разсуждєній і знаній за 
подлинно вышеписаннохъ его служебъ вірнихії, обходителства і 
постоянства добраго8 опрєділшш выдать. I чрезъ оний гспдъ высокихъ

'Далі закреслено возим'Ьл-де точное.
2 Написано над рядком.
3Далі закреслено і проискъ.
4Далі закреслено в Мало й Россій.
5Написано над рядком замість закресленого в Мало# Россій.
ьДалі закреслено не последнею.
1Далі закреслено і возможности, дужки авт.
%Далі закреслено і отсель отхода по жєлателству и законно# причині.
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і подсудствующихъ власте# нижайше просимъ: по его, Гаврилова, 
56 желанию9 в службі ея імператорскаго величества10 // і во всех его 

нуждах, птакъ какъ і протчийхъ із Во/&ка сего Запорожского Нызового 
при аттестатахъ выпущеннихъ12, мл с п і ю  пожаловать не оставыть.
Дан  з Коша 1761 году, априля 28 дня. //

56 Проби пера: «По указу ея величества государини імператрици Елисаветь 
зв* Петровни, самодержици всероссийской і прочая, и прочая, и прочая.

Сего явитель Войска Запорожского Низового козакъ куреня. . .  13» 
«Атестать».
Помітка на арк. 55: «Под. номъ. 2042 З.В.К.Н.»
Арк. 55, 56. Відпуск.

№  389 1761 р., травня 20. -  Атестат козака Нижчестебліївського
куреня Леська Короткого. № 2592

57 А тгєста т
Дань сей аттестат із Войска Запорожского Низового оного ж Войска 
козаку куреня НижестеблЬвского Леску Гаврилову сину1 Короткому.

Онъ, Леско2 Королей#1, по засвідитє./ствованію и представлению 
висшеписанного Нижестє йлівского куреня атамана і других знатних і 
старихъ козаком, в оном Запорож. Н. ВоЛке начал служит зъ 1740 
года. И в государствених службах, і в во/Якових посилках, случающихся 
партиях по наряду с того куреня находися, і всі воАжовие и курінние 
надобности и службу о травля л  вірно, радітелно и безпоткновенно. I 
все житеелтво свое провождал честно, добропорядочно3, о бходително,

57 без и малі#шого // порока.
зв- А нині намірениє імеет, какъ женился, житєлетвова т где случи 7ся. 

Просил от  Войска Запорож. Н. уволнения, а на добропорядочние 
служби -  аттестата. По чему я з стадийною вой. и прису ствующим 
товариством уволгоїт его4, Короткого*1, и ис показанного куреня от 
служек ісключит, и на честное его зд і битие и служби ревностние и 
непорочние, по высшепоказанному за свідите лствованию и знанию собою
і всімт> Кошем доволно сей (к неоставлегопо его везде е. і. ва. войнскою 
жъ службою по заслуге і ревности его прописанной)5 дат аттеста т за

58 подписом и приложением воДжово# печати, // в разсужденій и знаній 
за подлинно виапеписашіих его служек вірних, обходите^ства і

9Далі закреслено і ревносты определєніємь в Мало# Россій.
10Далі закреслено і произвождєніємь его за предписанніе служби.
11 Перед цим закреслено і возможность достойную к продолженію въеегдашнему 

оно# совершенною ісправностію.
12Далі закреслено особливою высочайшею.

Далі текст на одне слово не прочитано.
1 Написано над рядком.
1 Далі закреслено Гавриловъ.
-Далі закреслено купеческими ралними промисли бадаяс.
4Далі закреслено Гаврилова.
5Дужки авт.
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постоянства дофаго определили вида г. И чрез они# гспдъ високи* и 
присутствующихъ властей6 просимъ по его4, Корожого1 желанию в 
службі е .і. ва., и во все* его нуждахъ, такъ какъ и про 7 ч ій м г  із  
ВоАжа с е г о  Запорож. Н. при аттестата* випущенни*, м іл с г ію  пожалова т 
не оставит.
Дань з Коша мая 20 д. 1761 году.
Помітка на арк. 57: вих. «№-ръ. 2592».

№  390 1761 р., червня 6. -  Атестат товариша і колишнього
отамана Рогівського куреня Мусія Губи № 2977

‘Дань сей атєстать із Воіска Запорожско[го]2 Низового оного ж Воіска 59 
товариш [у] куреня Рогівского Мойсію Прокопиєву сину Губі.

Онь, Губа, по засвідителствованію и представленій) виш списанного 
куреня Рогівского ншгкпного атамана і всего товариства и других 
знатнихъ и старихъ товарищей, в ономь 3-м Н-л/ Воіске начал служить 
з 1739 году. І в госуда/хлвенніхь службахъ, и воісковихь поснлкахь, 
случаючихся па/тгияхь по наряду того куреня находися. И все воісковіе 
и к у р іте  надобности и службу о травляль ві/лю, радітелно и 
безпоткнове/ио. И по усмотрінію его годности опреділень билъ в 
томъ курені атаманомъ, и находился неодиножди3 чрез нісколко 
годъ, / / и в  томъ чину будучи, служилъ добропорядочно, обходително. 59 
И все жителсгво свое провождалъ честно, безъ и маліішого порока. зв-

А нині возиміл наміреніе, где пожелаеть, в Малоі Россіи 
жител ствовать, и просилъ о т Воіска З.Н. на добропорадочній служби 
аттестата. По чему я з своі и з присудствуючимъ товариствомъ4 на 
четное его з д і битне и служби ревно стніе и непорочніе, по 
вишєпоказанному засвідитєлствованию и знанию собою и всімь Кошемъ 
сей (к нєоставленію его в Малоі Россій ея і. вева воинскою службою 
по заслуге его прописанни*)5 дать аттестать за подпнеомъ і приложениемъ 
воісковоі печаты, в расужденнй6 Зи знаний'3 за иодлінно вишеписанихъ 
его // верни* службъ7, обходителства и [посто]янства доброго і отсель 60 
отхода честного3 по желат[е]лству преділильї, котороі и видан[ъ] з 
Коша июня 6 д. 1761 году.
Помітка на арк. 59: вих. «нол/. 2977».
Арк. 59, 60. Відпуск.

6Далі закреслено нижаЛкш.
'На початку документа закреслено аггестать. 
! Текст пошкоджено.
3 Написано над рядком.
* Виправлено з  товарищи.
5 Дужки авт.
"Далі закреслено знатних
1 Далі закреслено вєрноД.
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№  391 1761 р., червень. -  Атестат товариша Канівського куреня
полкового старшини Василя Рецетового

64 Атгестать
Дань сей атгестать из Войска З.Н. оного ж Войска товаришу куреня 
Канадского1 і полково му старшині Василію Романову сину Рецетовомр.

Онь, Васпльі [!] Рецєтовій2, 3 о т родителя своего, вое/нослужащего 
бидпего запорожского знатого козака, с малил лег съ 1740 года, 
пришед з местека [!] Золотоноші с Переяславского полку в Сечь 
Запорожскую, начал служит3 в ономъ Запорежскомъ Н и з о в о Войске 
3 £Я І.В. ВСЕрОССИАЖОМу П рЕСТОЛу‘3-4. 3І ОТ тел ВрЕМЕЯ сперва*3 в службахъ5 
по войсковилг посилкам, случающимся партиям6 по наряду с того 
куреня находился7. //

64 За якие его вірніє служби и годности по усмотрению и опрєділенію
зв. о г  Коша писаремъ ®'при9 границЕ в Никитино# бил8- 10, где по ’

насилаЕмимъ о т Коша, в силі височайшил веліні# ордерамъ исправлялъ 
’ кал' пограничние, тал' і воАжовие діла-3 по должности своей вірно, 
радітелно11 и безопускно12. 3 Послі ж того съ 1751 года-3 по нужнійпимь 
інтереснимь Зи секретаимъ3 діламь Зв Очаков і на Буджаки, в 
Белогородскую13, Зв Кримскую14 З и Нагайскую о/здіг3 неоднократно15 3 по 
височаАпил/ указал/ ради важнішил провідивани/Г3 посилань16 3о т Коша

65 и упо тргбляжя по 1758 годь1.17 І по велініядгь18 подлежащля/19 // и 
искуснид/ образом ишравлялъ, не щадя се6 є, в зимние і опасние времена 
ездиль8' “ и дознаваль потре біте інтереси и доставлялъ верно в Коші, 
ожуда и в високие комаодм доходило21 без ошени. А с 1759 года од  
Рецетовотї, ревнуя за/раничном/ до статочнішем/ знанию22 морем в 
Ца/трад і вь білоеморские города“ ездиль із Сечп 3-й, где таковилг же

1 Виправлено з уманского.
2Далі закреслено по засвіщителствованию и представленій) виштисаного Каневского 

куреня атамана и другихъ знатний и стари* товарищей.
3 Написано над рядком.
АДалі закреслено началъ служить, далі над рядком закреслено с мали* лЪтъ, 

далі закреслено съ 174-д/ъ года і в государственна.
5Далі закреслено в во#.
6Далі закреслено по рязнаре.
1 Далі закреслено і при Войсково# з. крий служил.
8 Написано на полі.
9Далі закреслено Никитинскомъ перевозі;, где войсковая сумма собирается, билъ.
^Далі закреслено полковимъ, где і всЪ войсковіе надобности и службу.
11Далі закреслено безпоткновенно.
12Далі закреслено і между тЪмъ.
13Далі закреслено орди.
[4Далі закреслено сторону.
Далі закреслено в городъ Бакцисарай и впротчиє тамошние мЪста.

ЇЬДалі закреслено билъ.
17Далі закреслено и исправляль по.

Далі закреслено все.
19Виправлено з слова подлежащое, далі закреслено, да і все.
20 Далі закреслено і про.
21 Далі закреслено завсегда.
22Далі закреслено на.
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інтересу полезностей поручє/лю било гму от  Коша примєнятца и 
сознаваг, ожуда он  возратяс23, благополучно спасших с плену 
росси^скидг подданих несколко душъ под своймъ берєжениел/ і 
страхол/ в Кошъ припровадилъ нанятах  свойдг кораблях24, о чем, 
что о н  там  поступать честно и во всем ко интересу25, рачилі от 

65 гпдина резидента // в Царграді пребивающего российского министра 
зв- статского советника Обрескова в Кошъ з благодарением за его
65 верность писамю-8. // 26 3 Також і все при Запороже3 свое27 3 житежггво 

о н , Рецетовій, провождялъ особенно-3 честно, добропорядочно II 
обходително, без и малі/йлого порока.

А нині18, 1761 году, слободского Ахтарского полку в городі 
Ахтарки оженясь, просилъ о г Во/&ка Запорожского Низового29 на 
те3 добропорядочние служби аттестата. По чему я 30 3 зо всею3 
старшиною войсковою и с присутствующимъ товариствомъ31 его, 
Рецетово/ч?32, 3-все вишеписанние ревностние служби доволно відая и 
у п о г3ребляя его Зк то му с нашего правления войскового //

65 засвідителствованію 3 еще и о г куреня Канівского начално# его з 
зв. самого прихода в Запорожье служби и честного состояния-3* 34 (к 

неоставленію его35 е.і.в. войнскою36 службою, Зз достотУним 
награждением 3 по заслуге доволно/Ґ и ревности его прописаной37), 
дать атестатъ от всего Коша за подписомъ и с приложениемъ 
•войсковою печатто, в разсужденій и знаній за подліно вишеписаной 
его служби вірной, обходителства и постоянства доброго и отсель38 

63 честного о 7X0да по желателству опреділили // видать. И чрезъ оній 
гспдъ гспдъ [!] високих и подсудсвующилг властей нижайше просимъ 
по его39, Рецєтово/у?40, многопонесенно# службе ревностной 3 
41награждениел/3 опреділениемь42 к службі43 ея і.в. и произвождениед/ь 
его за предписаніе служби, и возможность достойную к продолженію 
всегдашне*// оной совершеною ісправностию, такъ какъ и протчнйхъ

23Виправлено з слова по возвращеніи, далі закреслено представить.
24 Далі закреслено которие.
25Далі закреслено по7рє6нол/.
2ЬДалі закреслено подлежащее да и все жителетво.
21 Далі закреслено провождаль.
2%Далі закреслено возім^л намерение.
29Далі закреслено уволнення а.
30Далі закреслено з.
31 Далі закреслено уволить.
32 Далі закреслено из служби Войска З.Н. исключить, а на честное.
33Далі закреслено его здЪ бетгиє и служби ревностніе и непорочніе по вишеписаному.
™Далі закреслено и знанию собою и всЪл/ Кошемъ доволно сей.
35Далі закреслено в Малой России.
36Далі закреслено жъ не последнею.
37Далі закреслено и возможности.
31 Далі закреслено олсода.
39Далі закреслено воли на.
40Далі закреслено желанию и ревности.
41 Далі над рядком закреслено всегда загранич.
42Далі закреслено в Малой Росій.
43Далі закреслено таково/? же, далі над рядком закреслено таково# же.
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из Войска44 Запорожского при аттестата* випущенидг старшие3 
удостоением45 особливою височайшея46 // милостию и главнокоман- 63 
дующихъ призрениемъ пожаловать не оставить. зв.
Дань с Коша при Січи47 іюня. . .  л48. 1761 году.
Проба пера: «Аттестатъ».
Арк. 64, 65. Відпуск.

№  392 1761 р., червня 7. -  Лист Коша командирові ландміліцького
корпусу генерал-лейтенанту Петрові Девіеру про сприяння 
полковому старшині Василю Рецетовому влаштуватися 
на службу

Сиятєлнійшій графъ, високопревосходителнЪйший гшдинъ 61 
генералъ-лейтнантъ, двора его імпєраторскаго височества 
камеръгеръ Петръ Антоновичъ, милостивій гсдрь

Опрєділенни# по1 сообщению2 вашего сияте^ства для загранични*3
2 високидг интересовъ2 здешни# полкови# старшина Васи л  Рецетови# 
за его вЪрние і добропорядочние при Во#ску Запорожском 
отправленния2 служби от всего Во#ска4 снабденъ аттестатол/. И 
какъ онъ5 в2 Во/лжу За. честно і во всем постоянно себе вел, и вірно 
службу оліравлял, 6 с коего ваше си7, благосоизволите усмотреть6, 
да і впредь о травля г  в состояній, такъ2 вашего сияте./л:тва покорно 
просим 6 високимъ призрінием2 і снабдЄниемт> его не оставить-6, // і в 61 
особливої і 2 отечестко#9 млсти, не допуская его-210никому дрогом^ в зв- 
команду11, содержать12, нижа/кпє2 со всЬмКоше13 о сем соо бпщ т дерзаем 
вашего с.
1761 году, ію іія  7 д.
Арк. 61. Відпуск.

“Далі закреслено сего.
^Виправлено з слова удостоєним.
46Виправлено з слова височайшей.
47Далі закреслено априля.
АіДату не вказано.
1Далі закреслено писму.
2 Написано над рядком.
2Далі закреслено по лантмилицкод// корпусу надобностє/У.
4 Далі закреслено еще.
5 Далі закреслено при.
6 Написано на полі.
1Далі закреслено со.
%Далі закреслено респелтЬ его  не оставит.
9Далі закреслено і содержа г.
10Далі закреслено и.
11 Далі закреслено его не.
12Далі закреслено попуска т просил/.
13Далі закреслено просим.
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№  393 1761 р., червня 13. -  Лист Коша до лубенського полковника
Івана Кулябки про сприяння колишньому запорозькому 
козакові Василю Бухтію. № 3248

68 Высокородний1 І ВЫСОКОПОЧТЕННИЙ гпднь Лубєнский
полковникъ, гсдарь і всегдашний благодетель напгь

Випущенного із Войска Запорожского Низового 2 за атестатом2 товариша3 
Василя БухтЬя4, ннЄ жиючого5 полку2 ваше/то в6, в городе РомнЄ, п о  его 
честно му состоянию і дофообходителству, і къ службе ю всемъ могуществу
1 возможности, милостию і призрЄниемь7 і во всемъ в прозбЄ82 его по жела
нно-2 ̂ составлениемпожалова 710, такъ11 чтобонь мо/42 вашего высокомилость 
навеки чувствоват А особливо13 2 і ми-2отВо/їска 3. Ни. вашему в.6 обслугу14
2 оказать могли б и в надежде 2 пребиг імеем навсегда при нашемь уклоне. 
1761 тоду, іюня 13 д.
Помітка зліва на полі: вих. «Ном. 3248».
Арк. 68. Відпуск.

№  394 1761 р., червня 15. -  Атестат запорозького товариша
Онуфрія Лати

62 Вишеписанно#1 Запорожско# товарищь Онофрей Лата по травке в КошЄ? 
ньне3 явило с, что он, с получения сего аттестата гпрошедшего 1759 года4 
еще, в Низовом 3-м Войске продолжал безо 7лучно службу, в партиях по 
границе посла// бил. При курене атаманскую должность правил неодинождн 
ревностно и порядочно, в чем о неоставленні его5 за такови верние служ
би, 4 во всяко# его прозбе и случаяхъ-4, і ми огннешнего при К ошЄ глав
ного нашего4 правления засвЄдрггелзствоваI6 не опустили. I на сем же аттес
тате7 4 самим действол/ признавши и уверяя^, подписуемся.
1761 года, июня въ 15 день.
Арк. 62. Відпуск.

1Виправлено з слови высокоблагородий.
2 Написано над рядком.
ьДалі закреслено к.
4Далі закреслено ннЪ т.
5 Далі закреслено команди.
6Далі закреслено б.
1Далі закреслено жиловать.
8Виправлено з слова прозбахъ.
9Далі закреслено допо помоїцию.
10Виправлено з слова жаловаг.
11Написано над рядком замість закресленого за.
12Виправлено з слова может, далі закреслено таковую.
вДалі закреслено ж.
14Виправлено з слова о 7служ єно, далі закреслено будггь с чсмъ. 
хНад текстом документа закреслено 1761 года, июня въ 15 д.
2Далі закреслено яв.
2 Далі закреслено в Ко.
4 Написано над рядком.
5Далі закреслено воі.
6Далі закреслено не оставляєм.
1Далі закреслено дан.
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№  395 1761 р., червня 20. -  Атестат козака Величківського куреня
Василя Бухтія. № 5820

Атгестать 66
Дань се# атгєста т із Воіска Запорожского Низового оного ж ь Воіска 
козаку куреня Величковского Василю Филипову сину Бухтіло.

Онъ, Васнл БухтЬ#, по засв^дителствованию і представлению выше- 
писанного Величковского куреня атамана і другихь знатни* і стари* 
козаковъ, в оном 'Запорожском Низовом ВоАжє начал служит зь 1742 
года. І в государственни* службах, і в во/&кови* посилка*, случаючился 
партия* по наряду с того куреня находился і всЬ воісковіє і курЬнние 
надо бности і службу о 7правлял вЬрно, радите лно і безпо жновенно. І 
все ЖИТЄ.ЛСТВО своє провождал честно, до фопорядочно, купеческими 
разними промисли бадаясь, обходително, без и маліі/Лпого порока. //

А гатЬ возим'Ьл-де точное намерение, і проіскь, оженясь, в Малоі 66 
России жителствовать, и просил от ВойЬка Запорожского Низового зв- 
уволнения, а на дофопорядочниє служби -  аттестата. Почему я з ста/шиною 
воісковою и з присутствующим товариствомъ уволнит его, БухтЬя, и ис 
показанного куреня от служек ісключит. А на честное его здЬ бытие и 
служби ревно стане і нєпорочние по вишепоказанномрзасв'Ьдитєлствованию 
і зданию собою і всЬмь Кошем доволно сей къ неоставлению его в Мало/? 
Россий ея і.вва воинскою жъ не последнею службою по заслуге і ревности 
его прописанной і возможности, дать а ттестать за подписом і приложениемь 
войсково# печати, в разсужденіи і знаній за подлинно висшеписаннихь // 
его служек в'Ьрни*, ойходителства і постоянства дойраго і отсел отхода 67 
по желателству, к законно# причині определили вида т. І чрезъ они# 
гаїдь високидг і по^деудствующи* власте# нижайше просим: по его, БухтЬя, 
желангао і ревъности, определением в Россий к службі ея і.ва1 і 
проізьвождениемь его за предписанние служби і возьможно ст достойную 
к продолжению всегдашнему оно# сове/шенною ісправностаю, такъ какъ 
і протчійхь із Во#жа сего З.Н. при аттестата* випущенни*, особливою 
высочайшею млостию пожаловат не оставит 
Даш. зъ Коша іюня 20 д. 1761 году.

Єя і.ва.В.З.Н.а.к. Григорі# Федоровъ 
Помітка на арк. 66: вих. «Ном. 5820»
Арк. 66, 67. Відпуск.

№  396 1761 р., липня 10. -  Атестат товариша Корсунського
куреня військового товмача Василя Швидкого. № 3451

Атгестать 71
Дань сей атгестать из Во/йжа З.Н. оного ж ь ВоАжа товаришу куреня 
Корсунекого1 Василю2 Федорову сину Швидкому

1Далі закреслено і произвождєниєл/.
1Виправлено з  слова КаїгЬвского.
1Написано поверх слова аттестату.
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Запор. Н. В. атамань куреня Корсунекого Івань3 да брать его 
товаришь того ж куреня Васил, Швидкие, по данним в Кошъ 
доношєнием представили. Что о тоь іхь, Федорь Швидкий, із давнихь 
л іт ь 4 служил всероссійскому ея і.в. престолу5 вірно і непорочно. А 
под чась бившой под Полтавою з шведом  войни3, жаловаїгь 
Полтавского полку в містечко Балики сотникомъ, где, будучи, такь 
же служиль вірно і радітєлно, без всякого^ і малійпого поткновения 
по жпзиь свою. Они ж, Швидкие, последуя отца своего ревно сттиі

71 службам, начали служит при ВоАжє Запорожском Низовом // з 
зв- малим своихь л іт ь . І с ним Івань Швидкий бил в походам в 1735

году на урочиші Б ілозорці при уме/жпому кошевому атаману Івану 
Малашевичу, к о шору против неприятеля в комаеді гпдна гєнерала- 
аншєфа и кавалера Михайла Лєонтиева в 1736-м году во время 
Крил/ского походу в Кимбурі, в команде гпдь генералов -  
вишєпомянутого Лєонтиева і Тараканова6. В 1738 год і в погоні, за 
ордою, которая ходила вь Малую Росию чред Сама//, в команді 
умершего кошового атамана Івана Білицкого. В 1739-м году в

72 оста 7нєл/ // Кримском походе. І в оном поході будучи, по указу ея 
і.вва посилав он  билъ от  фєлгма/дпала фон Лесияг, при полковнику 
Войска Запорожского Онисим/ Білом_у за язиком, и в Казикє/тмєлі 
[!] язика, іменно Пезія [?] татарина з семи татарми онь, Швидкий, 
с про 7чшш// товарищи уловили и предписанном/ фєлгмаршалу фон 
Лесию отдали. Да яко ж о т ., Швидкий, будучи в т ім  походам, в 
разним о 7комєндированниям за язика ми, вірно і радите лно, по 
присяжной его кь ея і.вву должности повтинал и против неприятелей,

72 не щадя живота // своего храбро, не укриваяс, без боязни себе 
зв- оказивалъ7. Да 1747я году, генваря о т  17 онь же, Швидкий, гюсилал 

билъ в Крим для провідования о намореній і о обращєній Турецкой 
Порти войекъ. I там будучи, в Криму, чред пят недель нікоторие 
требуемие височайшимь ея і.вва інтересом відомосте провідаль, о 
койхъ к вишепомянутому гшдну генералу-аншефу и кавалеру, и 
киевскому губернатору Миха/шу Леонтиеву и к гпдну генералу- 
лєйтнадту Михайлу Философову обстоятелно с Коша пред став л енно. 
Ч1 от того 747 года по с ей 761 годъ в Кош і он, Івань Швидкий, 
опредєлєнь войсковим толмачом і завсегда по случаючимся нуждам 
в секретним10 і заграничним14 посилкам, ка аг в Крим, в Очаков, такъ

}Далі закреслено Швидкий.
4Далі закреслено споЛхт,.
3Далі закреслено і у.
6Далі закреслено по.
''Далі закреслено да что.
%Виправлено з  1744.
9 Написано па полі.
10Далі закреслено посилках
11Далі закреслено при пр.
11 Далі закреслено потребние.
"Далі закреслено рал.
14 Написано над рядком.
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і за реку Бугъ въ Ногайские орди многажди употреблялся в опасное 
и нужнейшее часто время, не щадя живота своего всевисоким інтересам 
потребное дознава лъ и, проведшая, соверше/дю в Кош 3-й11 доставлял; 
а. от Коша во лее12 подлежащие места13 доносимо било9. //

Такожъ і Васил Швидкий 14 в Кримекие места14 для [ . . .  ] 15 73 
развіднвания о тамошнилг обращения не единожди о т Коша посилань 
бшгь і исправлял все16 ему повеліваемоє добропорядочно17, и доносил 
же в КоигЬ вірно. Да кромі18 того19 в разнил коменд ирациях  и па/тгиял20 
по наряду21 о т куреня своего14 находился і все жителсгво свое провождал 
честно, добропорядочно і обходително, без і малійшо/’о порока.

А нні-де 14віщ Швидки#4, возиміль намерение14 брата своего 
ме/лпого Василя“4 в Мало# Росий22 оженить14 і в службу ея і.всву23 
14 еще там представить. И просил о г Войска14 Запорожского на24 вірник 
и добропорядочние илг14 служби // засвідіте^ктва і аттестата. По чему 73 
я з с.воАжовою і присутствующим товариством, відая25 их26 доволно27 зв- 
28вишеписание віршіе, ревно сгаие і непорочние-28 многопонееєнніе29 
служби30 9 и доволние по интересам посилки, о которил и по криі 
ВАліравкі чиненна і такъ совершенно і заподлінно єсть-9, сей (к 
нєоставлению31 14реченного Василя Ш .14 в Мало# Росий воінскою ж 
непосліднєю службою за32 заслугу 14 оща и брата его Ь ан а14 и по 
ревноспі его ж33 прописанной, 9за достойним млтивим награждением14, 
чтоб35 за такови многозна7но і важно понєсєнниє36 оща и брата его 
служби, яко наслідникь, пх  високо# млти, достоинства и награждения 
ліплень не биль-9 37) аттєсгать за подписом і с приложением во#, 
печати определили видат. I чрезъ они# гепдъ гепдъ [!] високих и

15 Над рядком не прочитано слово.
[ЬДалі закреслено в КоигЬ.
17 Далі закреслено и докладах

Далі закреслено всего.
19Далі закреслено от куреня.
20Далі закреслено посилань билъ.
1хДалі закреслено с того в.
22Далі закреслено жителетвова т.
23Далі закреслено продолжат і прошли ог во/*жа.
24Далі закреслено дофопоря . . . .
25Далі закреслено єго.
26Далі закреслено заподлино.
11 Далі закреслено в^рнопонесение вишєозначєниє при во/Кжу з.
п Написано на полі та над рядком.
29Виправлено з слова понєсєнніє.
30Далі на полі закреслено и чєспює обходитєлетво, а постоянство доброе и 

всегдаш.
31 Далі закреслено \\х.
32 Виправлено з по.
33Ділі над рядком закреслено самого.
34Далі закреслено за пред означенние отца єго Василя их і за.
35Далі закреслено нє бил лишень.
36Далі закреслено служби.
37Далі закреслено і возможности дат.

501



74 подствующих38 властей нижа/Лпе просил/39: // 9 по вішеписа/шол/^, гдк 
почему зайдет прошение, за действително признаг, и за все те вєрние 
и нєпорочниє их, Швидких, служби-9 особливою височаишею млстию и 
главнокомандующих призрениемъ пожаловат не оставит.
Дань с Коша при Січи 1761 году, іоля [!] д. 10.
Помітка на арк. 71: вих. «Но-^гь 3451 З.В.Н.»
Арк. 71-74. Чернетка.

№  397 1761 р., червня 9. -  Лист Коша до генерального військового
писаря Андрія Безбородька про сприяння запорозькому 
козакові Василю Швидкому влаштуватися на службу в 
Лівобережній Україні

75 Вєлможній и високородни# гспднъ писар  вой. єнєралниД 
млсгвпй добродію наїдь.

Сего вел. вашей подносителя, випущєнного ізь ВоАжа 3-го Н-го зь 
а 7гестатол/ Василя Швидкого, покорнійше просимъ по его зде1 честному 
ойсодите^ктву и состоянию і за понесение2*3 * 4 о 7 ц е м ъ  и братомъ его, 
атаманомъ кор. Іваномь ІІІвидкимь, і нимь самимь служби отправлению, 
впред оной по его-3 могуществу и возможности, високою вел. вашей 
млстию и призріниемь и о всемъ в прозбі его неоставлениемъ пожалова г
3 к вічнол/р Ега3*5 високо# вел. вашей м-лсти6 памятовагопо7, імія ми 
несумінную8 на високую в.млсть надежду1* 9. Съ должнійшимь 
почтениемъ іменуемол/ь10

Вел: ваше# мл ст. добродія нашего
1761 г., августа 9 д.

79 Проба пера: «Мылостивий высокородный і вьісокопочтеній гспднъ 
зв* брегадыръ и крепости Святил Елисаветы коменданть11»; «Ивань Леонтиевъ 

Ковалевский»; «Помощника милостивій гсдръ мой»; «Канцеляристів, 
гспднъ милости. . .  »; «Гшднъ сотникъ кропивнянський»; «Ошравленій 
от Коша в Перекопъ и Бакцисарай для провідавания тамошних

38Виправлено з прадсудствующих 
74 * Далі закреслено по их Швіщкилг жєланию и ревно сти опред^лшиєл/ // в Мало;?

Россий к службі єя і. вва і проізвождениел/ его за предписанниє служби і во.^можност 
достойную к продолжєнію все/дашнєму оно# совє/іпєнною іспрадносгию такь, кал і о 
протчійхь із Во/йяса З.Н. при аттєстаггадг внпущганшг удостоєно.

1 Написано над рядком.
2Далі закреслено служби.
3 Написано на полі.
А Далі закреслено нимь.
5 Далі закреслено за єго такь что# онь такь.
6Далі закреслено навіки памятовать нию ему.
1 Далі закреслено в протчємь, далі закреслено на полі вєл. вашу упрошая.
%Далі закреслено на вєл. вашу.
9Далі закреслено что сей Василь Швидкий вь прошении своєл/ вєлмож. вашєю отавлєні. 

нє будет.
10Виправлено з  ім Є є м ь , далі закреслено прсбить.
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обращеній»; «Атамань кошовый, высокородний, вашего, асаулъ, атаман 
к. Іван Тарань, 3945»; «Ордеръ пану п.Стародубовскому Івану [ . . .  ]»; 
«Генерал-аншефтъ [ . . . ] »;  «К ділу о аттестатах»; окремі літери, затерті 
слова і речення.
Арк. 75, 79 зв. Відпуск.

№  398 1761 р., серпень. -  Атестат кошового отамана Григорія
Федорова і його племінника -  козака Рогівського куреня 
Семена Хитя. №  4008

Аттєстать 76
Дань сей аггестать із Войска Запорожского Низового оного ж Войска 
козаку куреня РогЬвского Семену1 Савину сину Хитю.

Предписаний Семень Хить3, по засвідителствовашпо4 4его, гшдина 
атамана ко.“4, въ оном Запорожском Низовом Войске 5при курені 
Роговскомь5 начал служить съ 1743 года. И в государствеянил службал, 
и въ воисковил посилка д:, случающиеся па/тгаял по наряду с того куреня 
находился, и всі воисковие и курінние надобности и службу отправлял 
вірно, радітелно и безпо жновенно. И все жнтелство свое провождал 
честно, добропорядочно6, // обходително, без и малійшаго порока. 76 

А ннЬ намерение іметь7, оженясь5, жителстдоваг где случитца®, 9 и зв- 
требовалъ онь, гшдинъ атамань кошовий 9, о г  Войска Запорожского 
Низового 5ему, Хитю-5, уволнения, а на добропорядочные 5самого и 
племяника его службы -  аттестата, 9обявя при томъ, что онь, гшдинъ 
а.кошовиД іскать далнійше 2за5 служби2 свои5, кромі Войску З.Н. по 
его уже старости не желателенъ0 По чему10 ми5 и присутствующим 
товариством и за повелЬниемъ его, гп а.к., и дозволеніемь всего Коша11, 
уволнигего, Хитя, и ис показанного куреня о г служек исключит, а на 
честное его здЬ бытие и службы ревностние и непорочние, по 
вишепоказанному засвідителствованию и знанию собою і всім  Кошемъ 
доволно сей (къ неоставлению его везде ея і.в.войскою ж  службою за 
9оказаніе и многопонесеніе дядею его, гспдиномъ атаманомъ кошевимъ, 
в ір те  12 и ревностніе512 служби-912по заслуге11 его, Хитя5, прописанной)14

1Далі закреслено Хитю.
1 Написано над рядком замість закресленого онъ.
-Далі над рядком закреслено по.
АДалі закреслено к представлению вы/дшсписанного куреня атамана и других 

знатний и стари* козаков.
5 Написано над рядком.
6Далі закреслено купеческил/и разнимы промисли бадаяс.
I Далі закреслено какъ женится.
%Далі закреслено просил.
9 Написано на арк. 78.
10Далі закреслено я зь старшиною войсковою.
II Написано над рядком і  частково на арк. 78.
12 Далі над рядком закреслено верной.
13Далі закреслено и ревности.
14Дужки авт.
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78 да г а ттеста т И за подписок/ и приложением войсковой печати, в разъсуждений 
і знаний за подлинно вишеписанниг его, 5 дяц% і означеного Хитя5 служебъ 
вЪрнихъ, обходителства и постоянства добраго, определили выдать. И чрезъ 
оный гспдъ высоких і подсудствующилг властей нижайше просил/18 16"за 
понесеніє дядею его вірте при Войску Запорожскомъ є. і.ву служби, о 
койхъ високимъ правителствад/ъ ізвістно, и  самого его, Хитя, до сего 
подолжаеміе16 15по его, Хитя, желанию в службе ея ім.в. и во веет его 
нуждадг, такъ какъ і пролшйхъ із Войска сего Запорожского Низового при 
аттестата^17 випущенншг, мшюетшо 5и  пеоставлениел/ъ 5 пожаловаг не оставить. 

Дань з Коша 1761 году, августа 18 дня.
76 [P.S.] 16Гепдинъ атамань кошово# Григорій Федоровъ всему полнолг/

собранію обявиль, что онъ началъ служить при Войску Запорожскомъ Н. с 
малихъ еще лЬть и всЄ случающиеся курение и войсковіє посилки, и наради
0 ліравляль. За что во время отравления кримскихъ походовъ в курене 
Роговскомъ атамагошъ опре ділень би ль5. И всЄ Кримскіе походи, не 
опустя ни единого, и случающієся 5 в них5 за поймкою язиковъ5 и

76 провЄдованиемь // неприятеля,с протчийми Войска З.Н. козаками наря[ду]9 
зв- опредЄляемь биль. И ю всЄх приступаг и сражения.!:, не щадя живота 

своего 5ті не закривая лица5, оказиваль себе 5вЄрноподцанически20 по присяжной 
сшей должности20. А потомъ, посля Кримскшг походовъ, в разніє кол/иссий 
от ВоЛЬка 3. с протчиими старшинами определяешь биль. І за тЄ всЄ 
понесеніе его верние и нєпоротпшє служби,5 проходя разние опредЄляемие 
ему чини5, в Войску З.Н. над всЄмь Кошемь главнимь комендиромь опреділень.
1 в т о й  д о л ж н о с т и  вЄрноє его 5 и порядочног5 оправленіе все Войскс?1 
усмотрЄвь, в ту должно ст не одиножди22 употребливалъ и високими 
командами апробовану5, іпшЄ находится племіникь же его в томь званій16.
Помітка: на арк. 76: вих. «Нол/. 4008».
Арк. 76, 78. Відпуск.

№  399 1761 р., серпень. -  Атестат перекладача Колегії іноземних
справ Іллі Муратова. №4235

80 Аттестать
Із Коша Воіска 3. Н. дань сей аттестат Государственно# колегии1 
іностранньїдг делъ2 г. переводчику3 Ільй Івановичу Муратову®.

15Далі на полі закреслено и неоставление.
16 Написано на полі.
17а7тестаталг
15 Число не зазначено.
19 Текст пошкоджено.
20Написано над рядком и нигде і малейше лица не закривалъ.
и Далі закреслено призна.
22Далі закреслено опредЄлень и нині;.
1Написано над рядком.
1Далі закреслено коллегий.
-Далі закреслено находияшемусь бывшел// от крымской стороны при Никитинско/7 

заставі.
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Онъ, г. переводчыкъ Муратов, находывшис пры погранично# 
Ныкитинской заставі4 1 в роз дачи указнихъ печатних билетовъ6 _1, по 
ншгЪшную его смену поступалъ во все свое бытие во всемъ порядочно, 
честно і обходьггелно со всім и проезжающими російскими і иностраннимы 
народы, // наблюдая высочайшые інтереси, о чемъ Кошъ Запорожски# 80
0 т тех прыезжающых людей да і запорожских козаковъ доволно уверении, зв.
1 ны 0 7 кого на него в Коші жалобы не происходило ныкакой доселі.
И запорожскые козакы, да і ввесь Кошъ честнымъ его, г. переводчика 
Муравева[!], обходытелствомъ миогодоволни. Сверхъ же того-5 6в 
случающихся бивало по Кошу Запорожскомъ ділахь приходимие от 
кримского хана и о т протчийхъ крид/ъских чиновъниковъ, и очаколского 
паші в Кошъ, и отсель туда ошравливление писми онъ, гшдинъ 
переводчикъ Муратовъ, переводилъ и что касалось надобное исправлялъ 
по его в томъ-6 должности. Да і в прошломъ, 1760-л/ годі, в бывшей 
при границі в //икитиномъ7 с татарами комисєі, пры комисарах и 
депутатах россшскихъ против крымского хана комисаровъ // много 81 
онь, г. переводчикъ Муратод ^разговорами и переводами"6 способслвоваль
в охранение інтереса і во въсемъ допомагалъ. Да і при Ныкита/яжо# 
пограничной заставі в такових же пограничнихъ ділахь раченіе імель 
і служыл верностно, о чемъ мы, ^будучи при той комиссий депутатами^, 
совершенно прызнавшы пры подписаній нашего іменьї, воісковою печа ло 
сей аттестать ствержаемъ в Коші августа8 д. 1761 годі®.
Помітка на арк.80: вих. «Нол/. 4235; на арк. 81 зв. у нижній частині:
«Къ аттестатам».
Арк. 80, 81. Відпуск. Оп у б л . :  Андреевский А. Дела касающиеся запорожцев. -  
1886. -  Т. 14. -  С. 664-665

№  400 [1761 р., не раніше серпня]1. -  Рапорт Коша Київській
губернській канцелярії про діяльність у Січі перекладача 
Колегії іноземних справ Іллі Муратова. № 4230

В Киевскую губернскую к-рію репорть 97
При ордері оной2 Киевской губернской крій, въ 15 минувшого іюня в 
Коші полученомъ2, на сміну находящегося туть при Никитинской 
заставі4 Государственной коллегии2 іностраних діигь5 переводчика6

4Далі закреслено какь пр&жцє такъ пачє шгЬ от. . .  -  года, далі над рядком 
закреслено с прибития.

5Виправлено з слова той, далі закреслено его.
6 Написано на полі.
1Виправлено з слова Камєнномь, далі закреслено Затон'Ь.
8 Число не зазначено.
1Дату встановлено за документом №339.
2 Написано над рядком.
3Виправлено з слова получении.
АДалі закреслено п е р е в о д ч и к а  іЛи Муратова.
5Далі над рядком закреслено колєгии.
6Далі закреслено їли.
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Муратова, оной же колегий переводчикъ Юревъ7 прибыль тогда жъ, 
которому всякое вспоможете чинится іміеть. И чтоб проежающіе в 
Турецкую и Кримскую область для торгового промислу и для протчиихъ 
надобностей запорожскіе козаки в оного переводчика Юрева 2 для

97 взятя былето^2 являлись, кому подлежало предложеніє Н от Копга, в 
зв. сшгЬ оного Киевской губ. крій ордера учинено. Предписаній же

переводчикъ Муратовъ отсель ошравился в Киевскую губернскую крію8. 
И что онъ во все битие свое по нинішнюю его сміну поступал 
обходіггелно честно и постоянно19 со всіми проежающими росийскими
і иностраними10 народи, наблюдая височайший інтересь, о чемъ Кошъ 
оттгЬхъ11 проежающи*12 людей и запорожски* козакод много уварень, 
и ни 07 кого на него доселЪ жалоби не происходило13. 2И тЬмъ 2 
честнимъ его обхождениемъ и во всехъ14 по его должности в перевода*,

98 і в протчемъ, // что принадлежало по к о [ . . . ] 15 в наблюденій 
пограничностей і височайшего інтереса поступка*16, да и17 за оказание 
его в прошломъ 760 году в бившей при границі в Никитиномъ с 
татарами комиссий при комисара* і депутата* росийски* против кримского 
хана комисаровъ, многие в разговора* и перевода*18 во охранение 
інтереса способства запорожские козаки и Кошъ ввесь, будучи доволнимъ, 
Киевской гу.крій покорнійше доиосимъ. И даби впредь здешнее 
пограничное19 місто по нинійшел// многоділгао оставлігоано таковими 
честными людми2 не било, куда надлежить // взнесть просимъ.

98 Помітка на арк.97: вих. «Ном. 4230»; на арк. 98 зв.: «Аттестаты», 
зв* «Взнесть просимъ», «Въ мці [ . . .  I»20.

Арк. 97, 98. Відпуск.

№  401 1761 р., -  Атестат лікаря лаидміліцького Тамбовського
полку Христофора Фігнера. № 4249

96 Аттестатъ
Із Коша Войска Запорожского Низового дань сей аттеста т ландмплицкого 
Тамьбовского1 полку 2 гпдну полковому2 лекару1 Хрыстофору Самойлову 
сину4 Фигнеру.

I Слово підкреслено олівцем.
9 Далі закреслено и кал.
9Далі закреслено и.
10Далі закреслено людми.
II Слово правлено.
пДалі закреслено уварені».
пД/игі ниц рядком закреслено и запорожские козаки, далі закреслено да и ввесь Кошъ.
иДалі закреслено его.
15 Текст пошкоджено.
16Далі закреслено будучи.
17Далі закреслено что.
]*Далі закреслено способства.
і9Далі закреслено по нин'Ьд/нелгр многодетно.
202 слова не прочитано.
1Виправлено з Таятадуровского.
1 Написано над рядком замість закресленого находящемуся при Новосєчанско/У застанії. 
гДалі закреслено Фыягр.р.
4 Написано над рядком.
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Онъ, лека/? Фигнер5, находившись при6 4Новосіченскол/ ретра/ок 4. 
7 Лантимилицкого корпуса определен при команді, при пропусках чрезъ 
Никитинскую заставу-7 по нинішную его смену поступалъ, во все свое 
битіе, во всемъ порядочно, честно і обходително8, наблюдая высочайшие 
інтересьі, о чел/ Кошъ Войска Запорожского НУ от ста р. и козаком 
доволно уверени, і ни о т кого на его в Коші жалобы не проісходило
4 доселі4 никакой. 4Сверхъ же того, в бившей в прошломъ 760-л/ъ 
году 4 при Никитиномъ410на грашщі с татарами комисій при комисарахъ 
депутатах росийских противъ кримского хана [ко]мисаровъ асистенцій 
и в протчемъ, сверхъ должности его, в наблюденіе височайшего інтереса 
способствовалъ, и к ползованію в здешнел/ъ войску старшинъ [и] козакові, 
по его іскуству много употреблялся, чемъ7 запорожскіе козаки12 і ввесь 

96 Кошъ, честнил/ // его, лєкара, обходителствол/11 і искуствомъ 
з», многодоволни14. I мы то4, совершено признавши при подписаний нашего 

имены, войсковой печатю сей аттестатъ сътвержаемъ.
Є. і. ва Войскак З.Н. атамань к. Г.Ф.с.

1761 году.
Помітка на арк. 96: вих. «Нол/. 4249»; на арк. 96 зв.: «Къ атестаталу». 
Арк. 96. Чернетка

№  402 1761 р., вересня 4. -  Свідоцтво Коша перекладачеві з
турецької мови Василю Петровичу. № 4299

82 Свідьітелство
Из Коша Воіска З.Н. дано сьіе свідьггелство Васылю Петровичу.

Онъ, Васыл Петровычъ, начал Ж Ы 7  в Січи з 1759 года, і  между 
темъ в многіє касающіесь к Кошу ііггересньїе надобности, по знанію 
турецкого языка, употребляемъ быль. I чрез все тое зде бытые велъ 
себе честно, постоянно, безъ порока и малійшего. О чемъ в 
засвідьітєлствованьїе за подпысаныемъ воісковою печатью сые 
стверъжаемъ в Коші 1761 года, сентябра 4 д.
У нижній частіші арк. 82 зв.: «Къ даваемил/ аттестатами].»1
Помітка вих. «Нол/. 4299»:
Арк. 82. Відпуск.

3 Написано над рядком замість закресленого Кристофоровь.
6Далі закреслено оной заставі по у по употрєблєнию єго от Коша кь ползованию 

здєшнихь запорожскихь ста/шинь и козакол ползоваль іскусно и.
I Написано на полі.
%Далі закреслено во вс.
9Далі закреслено от ко.
[0Далі закреслено онь гаї динь л'Ькарь Фигнер по.
II Текст пошкоджено.
12 Далі закреслено да.
[гДалі закреслено много, а паче.
14Далі закреслено онь ж е  Кристофороя при той заставі по касаючимся к н ш у  

д-кпамь раченів імєль и служиль вєрностно, о чєл/ о чемь.
1 Текст пошкоджено.
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№  403 1761 р., вересня 12. -  Атестат козака Брюховецького
куреня Михайла Рогулі. № 4433

Аттеста т 83
Дань сей аттестат ізь Коша Войска 3-го Н-го товаришу куреня 
Бруховецкого Михаилу Дмитриеву сну Рогулі.

Онъ, Рогуля, по засвідителствованиі вишписанного Брухов, куреня 
атамана и всего товариства и другихь знатнихъ и старихъ товарищей, 
началъ служить въ Вотяке 3-л/ Н-м счисляясь въ означ1. Бруховецкомъ 
курені зъ У121-го году, и бшгь первіе но затягу, чрезъ полтретя года, 
въ бившомъ Полскомъ поході3, а оттоль поворотяс, въ 1730-м и 731- 
м годіхь съ сначатия Кримскихъ походовъ, посила// биль съ протчимы
2 в Крил/скую обласг под Озо в 2 для провідания обращени# и поимки 
язика, гд і имъ з бившимы при немъ до нісколка челов+»къ язика та- 
таръ симано и представлено до Коша, когда и раненъ въ голову и но
гу. Потом же во всі* Кримски* похода*, Ачаковскомъ, Дністровскомъ и 
Хотінскомь, бштъ. И3 ка а4 тамо2, так5 при Січи по нарядамъ означ. * 
Брух.6 куреня7 въ гдрстьвенни*8 службахъ и войсковихъ посилкахъ, 
сгсучаючихъся партияхъ9 исправлялся вірно, радітєлно и безпо жновен- 
но. // За10 якие его вірние службы и годности опреділяемь билъ въ 83 
разние звания старшінские. И во все* тЪхъ званияхъ все жителство зв. 
свое провождалъ честно і непорочно. И просилъ от Войска З.Н. на 
добропорядочние служби атестата.

Почему я з стар. во//, и присутствующимъ товариствомъ, на чесга[ое]п 
его зд і битие и служби ревностн[ие] і непорочние, по вишшепоказанномк 
засвідітелствованию і знанию собою і всЬмъ Кошемъ, сей (къ 
неоставле[нию] его въ Мало# Россий12 и гд і бъ онъ13 ни пожелалъ, 
сискавъ місто, жить е.і. в. вошгскою службою) дать сей аттестатъ за 
подписомъ и приложениемъ во#, печати, въ разсуждении и знаній за 
подлинно вишписанни* вірной служби, обходителствъ і постоянства 
дофого, и отсель отхода честно/т? по желателству опрєділшш, которому 
і видань з Коша14 сентябра 12 д. 1761 году.
Помітка: вих. «Ном. 4433 з.в.к.»; в нижній частіші арк.83а зв. «Къ 
аттестатамъ».
Арк. 83. Чернетка.

'означеном
2 Написано на полі.
-Да.пі закреслено вс’Ь.
4 Написано над рядком.
5Далі закреслено по походал/ уже оставаяс.
^Брюховецького
1Далі закреслено поручаємиє ему д'кпа ещо поправляль.
%Далі закреслено походахь.
9 Далі закреслено служб.
10 Далі закреслено что.
11 Текст пошкоджено.
12 Далі закреслено и ч.
Далі закреслено жить.

14Далі закреслено июня.
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№  404 1761 р., вересня 17. -  Лист кошового отамана до генерального
військового писаря Андрія Безбородька про сприяння 
колишньому курінному отаманові Мусію Губі влаштуватися 
на службу в Лівобережній Україні

84 Велможний і високородний гспднь, гпднь [!] воисковий
генералний писар Андрей Якоялевичъ, млстивий нашъ 
патронь

1 Племяникъ мой,1 Войска Запорожского2 куреня РогЬвского3 1бивши# 
атамань1 Мусій Губа, по желанию своему, за данним от Войска 
Запорожского о добропорядочних его тутъ продолженнихъ службахъ і 
честному обходигелству атестатомъ1, в Малую Россію4 от Войска випущень. 
Вашей велможно сти со всЬмъ Кошемъ покорнейше просил/: в прозбї» 
его5, Губи1, даби онгь6 7противъ протчийх о7сель випущених в какой7 
8чинъ без определения не остался, високомилостив'кпое вашей велможностн

84 високое милосердие і допоможете отчески явить не оставить. // Которого 
зв. в отческое вашей велможности призрение і, препоруча, в надежд^

пребиваел/.
Вашей велможности

1761 году, сентября 17 д.
Помітка на арк.86: «Із сего написать в равной сшгЬ къ гпдал/ воисковил/ 
генералнил/ ста/шина л/ писма, къ гшдну обозному Кочубею да къ 
гспдну судьй Журману».
Арк. 84, 86. Чернетка.

№  405 1761 р., вересень. -  Прохання Коша до гетьмана Кирила
Розумовського про сприяння колишньому отаманові Мусію 
Губі влаштуватися на службу в Лівобережній Україні

85 По ттптгЬ ясневелможного покорное доношєніе
Войска Запорожского Низового бывши# атаман куреня РогЄвского 
МусЬй Губа по желания его, за даннимъ от Коша по вернопонесеннимъ 
и добропорядочнимъ его при ономъ Войске продолженнимъ ЄЯ ІМС 
всву службам атестатол/, отправился в Малую Росію к проискамъ где- 
либо тал/места. 1 Такого, что1, оставаясь на онол/2, моглъ ошравлягея 
імс. вву верніе службы. Ваше// ясневел. с вой. старшиною покорнейше 
просил/ оного Губу за его понесенніе при Во#ске Запорожскол/

1Написано над рядком.
гДалі закреслено бившый товарингь в.
3Далі закреслено атамань.
АДалі закреслено на наслЪ2?ственние свой грунта к пополнению з они.* служби.
5 Далі закреслено Волинского.
ьДалі на полі закреслено в званію какомь.
1 Написано на полі.
%Далі закреслено воисково# і гражданской.
1 Написано над рядком.
2Далі закреслено т.
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верноревностніе службы по его доброо йходителству /Р в его прошении 85 
пожалованием его в чинъ, какой ви и ваше ясневелмож. апробовая и зв- 
УДОСТОЄНЬ би Г може Г, не ЛИШИГ0 7ЧЄСК0Ю МИЛОСТІЮ. Что жъ то г  Губа4 
к службам исправея и достоенъ, ми со всем Кошем, свідителствуя в 
високое вашей ясневелмож'. отческое милосердное усмотреніе нижайше 
представит дерзаемъ.
1761 году, сентября 5 д.
Арк. 85. Чернетка.

№  406 1761 р., жовтня 3. -  Атестат козака Дінського куреня
Семена Бардадима. № 4770

Аттєстать 87
Дань сей аттєстать із Коша Войска Запорожского Низового козаку 
куреня Донского Семену Пантилимонову сину Бардадиму.

Онь, Бардадимь, по засвідитєлствованію вышеписанного Донского 
куреня атамана и всего товариства и другилг знатнихъ и старихъ 
товарищей, начал служить вь Войске Запорожскомъ Низовомъ, счисляясь 
в озиаченномъ Донском курені зъ 1720 году. И бшгъ во всЬхъ Кримскихъ 
походахъ. И какъ тамо, ‘не щадя живота своего1, такъ и при С іч і  по 
наряду означенного Донского куреня будучи употребляем в разние 
войсковиє партий и посилки, и все порученное ему справлялъ верно, 
радітєлно и безпоткновенно. За якие его верние службы и годности 
определяемъ билъ в званія разние старъшинские. Въ 745-м же году, 
ожеиясь волностей Войска Запорожского Низового в2 Новомъ Кодаке, 
так же в случающихся с тамошними полковниками // и козаками 87 
партияхъ и в другихъ по войсковимъ деламъ касающихся исправленияхъ зв. 
употребляемъ, Зи в ономъ Кодаке над козаками атаманомъ'3 4билъ по 
ннішной 1761 годъ. И на добропорядо чніе єго службы5, -^постоянство 
и обходителство честное-3 просилъ о т Войска Запорожского Низового6 
аттестата. По чему я зъ старшиною войсковою и присудствующимъ 
товариствомъ, на чєсгаоє его битие и служби рєвностниє і непорочне, 
по вышеписанному засвідитєлствованію и знатпо собою и въсЬмъ 
Кошемъ сей (къ нєоставлєиію его в Малой Россій, и гд і б  онъ не 
пожелалъ сискавъ місто жить и службу ея імпєраторскаго величества 
отправлять)7, за подписомъ и приложениемъ войсковой печати, в 
разъсуждений і знаний за подлінно вышегагсанной службы, обходитєлстві

} Перед цим закреслено і исправности по поручаемим делал/.
4Далі закреслено к воПнскил/ и гражданским.
5 Число не зазначено.
'Написано на полі.
1 Далі закреслено селЪ.
3 Написано над рядком.
4Далі над рядком закреслено билъ.
3Далі закреслено удостоєнь быль в Кодаке над ожшившимись козаками атаманомъ и.
*Далі закреслено на добропорядочние его служби.
7 Далі над рядком закреслено атестать видать и пре, далі закреслено которому сей 

атЕСтатъ.
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88 і постол/ллва // доброго8 определили видать9. 3И чрезъ оній гпдъ 
високихъ і подсутствующихъ властей приятно просимъ3: ьоного Бардадима 
ка к  і про7чийхъ о 7сель випущенихъ при атестатах запорожских10 козаковъ 
ВОЙЛСКОЮ ЕЯ і.ва. ьне последнею службою, по возможности его11 к 
вяшшому оной ошравлєнія пожаловать не оставить1.
З Коша. Октябра 3 дня, 1761 года.

Єя императорского величества 
Войска Запорожского Низового

Помітка на арк. 87: «Под ном. 4770 З.В.Н.».
Арк. 87, 88. Відпуск.

№  407 1761 р., листопада 31. -  Атестат полкового старшини
Григорія Шрама. № 5298

89 По указу е я  величества государыны імпєратрицьі Єлисаветь 
Петровны, самодержыцы всєроссійской и прочая, и прочая, 
и прочая

ВоЛка Запорож. Низового куреня Леушко/хжого товари я/ полковій 
старшина Грігорьі# Іванов синь Шрал/ по представлению его1 и по 
засвЄдителствованию оттого куреня, въ про/дломъ 1747-м году пришед
з Мало# Россій, служит при том куреню и при Воісковой запорож. 
канцелярій, ісправляя подлежащее радЄтелно. И за тЬ его верние и 
непорочни е.і.ву службы опред^лень билъ отВоіска Запоров, полковыл/ 
писарел/ 1 въ Кодакъ 1 въ 757-л/ году. В яком званый будучи, спрадлял 
подлежащее2 по високил/ и воісковил/ зде/дныл/ предложениял/ ревноС7НО. 

А ннЪ, по намерению его, желает отпучится в Малую Россію на
89 жите. I просил отВоіска 3-го И-го // ісключешія, а на добропорядочное 
зв. битые во1 свЄдигєлство6 -  аттестата1. По чему я з старшиною воісковою

и присудствующил/ товариствол/ уволнит его, Шрама-3 і от  служеб от 
Воіска Запоров, ісключить, а иа честное его здЄ бытые и служби 
непоротные, по высшепоказа/люл// засв'Ьдите./кпвованыю и знанію собою і 
со всЬл/ Кошел/ атгастать4 дат за подписаныем и с приложением/ воісковой 
печати5, в разсужденый и знаный за подлинно висшеписа//них бития
і служеб вірних, обходителства і постоянства доброго и о7сел отхода 
по желате^ютву определили ьсей атестать-1 віща т. И чре^ оні# гшдъ 
высоких и подсудствующих властеі ныжа#ше просимъ: по его, Шрама,

90 желаныю // опрєдЄлениєл/ в Мало# Россій 2к военой не последней2

%Далі закреслено и отсель отхода честного по желателству.
9Далі закреслено и при войсковой печати за по/щисод/ и видань. 
10Далі закреслено старие. 
пДалі закреслено не ос.
1Написано над рядком.
1 Написано на полі.
3Написано над рядком закресленого Малишєвича.
4 Написано над рядком замість закресленого сводит елство.
5 Далі закреслено по чему.
6Далі закреслено кь.
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службі, 1-какъ і протчийхъ отсель при агесгатахъ випущенихъ-1, 
пожалова т не оставить7.
В Коші Войска 3. Низового видань ему, Шраму, нояфя8 31 д. 1761 году.

Є. і. ва. Воіска Запорожского Низово го  
атамань к. Г. Ф. с.

Помітка на арк. 89: вих. «Ном. 5298 З.В.К.».
Арк. 89, 90. Відпуск.

№  408 1761 р., грудня 15. -  Атестат козака Брюховецького
куреня Андрія Ковалевського. № 5824

Аттестать 91
Дань сей аттестать із Войска Запорожского Низового козаку куреня 
Бруховецкого Андрію Василиеву сну Ковалевскому.

Онъ, Андрей Василиевь снь Ковалевскій, по засвидітєлствованию 
и представлению курінного атамана и другихъ знатнихъ и старихь 
товарищей, в ономъ Запорожскомъ Низовомъ Во/£ке началъ служить 
зъ 1747 года. И в государственнихъ служба*, и в воАжовихъ посилкахъ, 
случаючихся партияхъ по наряду с того куреня находился, і всі 
курінниє надобносты и службу отправляль вірно, радітелно і 
безпоткновенно. І все жителство своє провождаль честно, добропорядочно, 
обходитєлно, без і малійшего порока.

А н н і1 по2 точнодг)' намірєнию і проіску 3 єго, кадг і представилья,
2-в Новой Водолаги-2 ожєнясь, житєлствовать в Мало# Россіи или в 
слободскихъ полкахъ, где сищєть місто. І просиль от ВоЛска 
Запорожского Низового уволнєния, а на добропорядочніє службы- 
аттестата. Почєму я зъ ста/зшиною восковою і присутствующим 
товариствомъ уволнитъ его, Ковалевского, и іс показанного куреня от 
служеб  ісключи т, // а на честное его зде бытие и службы ревнослше 91 
в непорочние, по вышепоказанному засвидітеллвованию и знанию собою зв-
і  всім  Кошемъ доволно сей (к неоставлению его, где пожелаеть жить, 
ея імператорскаго величества войнскою ж непосліднею службою по 
заслуге і ревности его прописанной і возможности)4 дать аттестать за 
подписом і с приложением восково# печати, в разсужденій и знаній 
за подлінно вишеписа/лтхъ его служек вЬрнихъ, обходитєлства і 
постоянства дофого, 2и отсель оїхода честного-2, опрєділнли видать.
И чрезъ оній гспдъ высокихъ и подсутствующил властей нижайше 
просимъ: по его, Ковалевского, желанию и ревности опрєділєниєм в 
Мало# Россій или в Слободскихъ полкахъ, где пожелаеть жить, к 
служ бі ея імператорскаго величества, і проияюждениемъ его за

Далі закреслено дат/, далі над рядком закреслено видань. 
Виправлено з октяфя.
Далі закреслено возим'Ьль-дє.
Написано над рядком.
Написано на полі.
Дужки авт.
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пркдписаніє службы и возможность к продолжению всегдашнелгр оно# 
совершенною ісправностию, такъ кадг і протчійхь із Войска Запорожского 
Низового при аттестата* випущеннихъ, особливо высочайшею млстию

92 пожалова т // не оставить.
Дань зъ Коша дека ф а  15 дня 1761 года.

Єя імпєраторскаго величества Войжа 
Запорожского Низового

Помітка на арк. 91: «Записано в книгу под ном. 5824».
Арк. 91, 92. Відпуск.

№  409 1761 р., грудня 19. -  Атестат козака Кореігівського куреня
Якова Губи. № 5882

93 Атгєстать
Дань сей аттестат із1 Войска Запорожского Низового козаку куреня 
КореиЬвского Якову сину Губ+..

Оігь2, Яковъ сшгь 3Губа 3, по засвіщителствованию и представленій:) 
кур'Ьлного атамана и други* знагаи* і стари* товарищей, в онол/ 
Запорожскол/ Низовою Войске начал служить зъ 1742 году. И в 
государственны* служба*, і4 войскови* посилка*, случающиеся партіях!, 
по наряду с того куреня находился, і всЪ курёнте надобносты і 
службу о шрадлял в’Ьрно, рад-Ьтелно і безпо жновенно. I все жителство 
свое провождаль честно, добропорядочно, обходително, без и мал^йшого 
порока.

А ннЬ, по точное нам+>ренію і проиасу его, какъ и представил5, //
93 жителствоваг в Малой Росій іли в Слободски* полка*, где сшцег 
зв- м'Ьсго, 6предпрнял6 і просил от Войска 3. Н. уволненія, а на

добропорядочние службы -  аттестата. По чему я з старшиною войсковою
і присудствующьш товариствомъ уволниг его, Губу, и ис показаного 
куреня от служебъ ісключит, а на честное его зде битие и службы 
ревностнне и непоровдие, по вынгепоказано му засвЄдитєлствованию і 
знаїппо собою і вс+,л/ Кошел/ доволно сей к неоставълению его, где

94 пожелаеть жиг, ея ім. ва войнскою ж  не последнею службою // по 
заслуге і ревности его7 прописанной і возможности, і дать атгестатъ за 
подписок і с приложениемъ войсковой печати, в разсуждений і знаний 
за подлинно вышеписални* его служен вірни*, обходителства і 
постоянства доброго и отсель отхода честного, определили вида г. И 
чрез оюй гпдъ высоки* и подсу тствующи* властей нижайше просил/; 
по его, Губи, желанию и ревности определением в Малой Россій іли*

'Далі закреслено Коша.
гДалі закреслено Губа.
3 Написано над рядком.
4 Далі закреслено в.
5Далі закреслено в Новой Водолаги оженяс.
6 Написано на полі.
1Далі закреслено где пожєлаєгь.
9Далі закреслено в слободски* полсалг.
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где пожелаетъ жить, к службі ея ім. ва и произвождениемъ его // за 94 
предписание службы по9 возможносты к продолжению всегдашнему11 зв* 
оной11, такъ какь і протчи* із войска Запорож. Н. при атестата* 
випущ[ених]12, особливо височайшею млс[тию] пожаловат не оставит. 
Дань з Коша декабра 19 д. 1761 г[ода].

8. і. в. Войска 3. а.
Помітка на арк. 93: «Нол/. 5882».
Арк. 93, 94. Відпуск.

№ 4 1 0  1761 р., грудня 29. -  Атестат козака Поповичівського
куреня Якова Андрієвського. № 5969

Аттестать 95
Дань сей атгестать із1 Во/&ка Запорожского Нызового2 товаришу3 
куреня Поповичівского Якову Андріеву сину Андріевскому.

Онъ, Яковъ Андрієм синь Андріевский, по засвідителствованію 
вьппеписанного Поповьічівското куреня атамана4, всего товариства і 
другыхъ знатныхъ і старыхъ товарище#, началъ служит в Войске 
Запорожскомъ Нызовомъ, счисляясь въ означеннол/ Поповыч^вскомъ 
курені зъ 1737-то года. I быль во всіхь Крымскыхъ походахъ. I какъ 
тамо 3 на сраженияхъ, приступа* и в посилаеми* за язикомъ партиях3, 
не щадя живота своего, 5не закривая лица, [ре]вности6 окази[ва]лъ 
себе-5, такъ7 3 и посля того при3 Січьі по наряду означенного 
Поповичівского куреня будучы употребляемъ в разніе воАжовіе партій4, 
посилкы, і все порученное ему справлялъ верно, радітелно8 і 
безпоткновенно.

І на оніе его добропорядочніє службу, постоя/ства и обходителства9,
3по желателству отсель отхода-3, просштъ от Во/&ка Запорожского 
Нызового аттестата. По чему я з ста/яниною во Чековою і 
присутс7вующымъ товаристъомъ на честное его бьпіе // и службы 95 
ревностніє и непорочніе, по вишегаїса/ному за свідителетвованію и знанію, зв. 
собою и всімь Кошем10 к неоставленію его11, гд і бъ онъ ні пожелаль,12

9 Далі закреслено і.
10 Далі закреслено оной.
пДалі закреслено совєршеною іспрадностию.
12 Текст пошкоджено.
1Далі закреслено Коша.
1Далі закреслено козаку.
3 Написано над рядком.
4Далі закреслено і.
5 Написано на полі.
ь Текст пошкоджено.
1Далі закреслено і при.
% Далі над рядком закреслено добропорядочно.
9 Далі над рядком закреслено и отсель.
[0Далі закреслено сей.
пДалі закреслено в Мало А Россій.
12 Дат закреслено быть.
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сискавъши  місто, жыть и службу єя импєраторскаго величества
0 травля т, за подписомъ і приложеніемь войсковой печаты, в разсужденій
1 знаній за подлинно вышеписанно# службы, обходителства и постоянства 
доброго и отсюда отхода честного, выдать сей атте стать опрєділильї. 
И чрезъ оній гспдъ высоки* и подоутствующых власте# приятно просил/: 
оного Андреевского 13'за его вірніє, радітєлніє и непорочніе туть при 
Войску 3. Н. служби-13, какъ и проччійхь отсель выпущенныхъ пры 
аттестатах запорожскых козакод, войнскою ея импєраторскаго величества 
не последнею службою14 по возможносты его к вящшему оно# 
оліравленію пожаловаг не оставить.
3 Коша. Декафя 29 д. 1761 году.

Єя і. величества Войска Запорожского
Н. а. кошово//

Арк. 95. Відпуск

№  411 1762 р., січня 3. -  Атестат козака Конелівського куреня
Михайла Довбні. № 112

99 Аттєстать
Дань сей аггестать із1 ВоЛжа Запорожского Н. товаришу куреня 
Конеловского Михайлу Артемову сину Довбні.

Онь, Довбня, по засвідителсівованію вьштшеписанного Конеловского 
куреня атамана і всего товариства і других знатних і старихь товаришєД 
началь служить въ ВоЛже Запорожскомъ Н. счисляс в означенномь 
курені зь 1718 году2. І с начатія Кримжих походовъ посилая быль в 
Кримскую область, под Озод, для провідания обращєни# і поимки
язика, гд і імь з бившид/я при немь до нісколка человікь козаками1
■’татар З для язика-3 симано і представлено до Коша. Потомь же5 в

99 Кримских // походахь6, Очакодскомь, Дніпровскол/ и ХотЬлскомь, 
зв- быль. І какъ тамо, 7 не щадя живота сюего, на приступах и сраженияхъ. 

не закрывая лица, поступалъ ревностно, такъ 7 і при Січьі по нарядамъ 
означенного* Конеловского куреня в гсдрственнихъ службах і во/Зскових 
посилкахъ, случаючихся па/тгиях і справлялся в ірю , радітелно і 
безпотсновєнно, за якіе его ві/ягіе службы і годносты опреділяемь 
быль в разніє званія старшшіскіе. І во всіх т іх  званіях все жителство 
своє провождаль честно і непорочно. І просиль от Во#. За. Ни. на 
добропорядочніе службы аттестата.

13Написано над рядком і  частково на полі.
14Далі над рядком закреслено и особливо височаПшєю милостию. 
'Далі закреслено Коша.
1Далі закреслено і быль.
3 Написано над рядком.
4Далі закреслено язика.
5 Далі закреслено во вс%хъ.
"Далі над рядком закреслено такожъ.
1 Написано на полі.
%Далі закреслено б.
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По чему я з старшиною во#. і присутствующим товариством на 
честн[ое]9 єго зд і битиє і службы // ревностніє і ншорочніє по 100 
вишепоказаяномр засвідителствованію і знанію собою и всімь Кошємь 
сей (к нєоставлєнію єго в Мало# Россій, і гд і бъ онь ни пожелал, 
сискавъ місто, жить, єя ім. в. войнскою службою) дать сєй аггестать 
за подписомь і приложєнієм вой. пєчатьі, в разсуждєній і знаній за 
подлинно вишєписанно# вірно#10 службы, исправности3, обходитєлства
і постоянства доброго і отсель отхода честного, по жєлатєлсіву 
опрєділильї, которому і выданъ з Коша гєнваря 3 д. 1762 году.
Помітка на арк. 99: вих. «Ном. 112».
Арк. 99, 100. Відпуск.

№  412 1762 р., лютого 25. -  Атестат козака Нижчестебліївського
куреня Герасима Голодного. № 648

Атгєстать 101
Дань сєй аттестат из Войска Запорожского Низового ' оного Войска-1 
куреня Нижєстєблієвского Герасиму сину1 Голодному.

Онъ, Герасимъ Голодный, по засвідитєлствованию и представлению 
курінного атамана и другихъ зна шп* и старихъ товарищей, в ономъ 
Запорожскомъ Низовомъ Войске начал служит зъ 1744 году. И в 
государственных!» службах, и войсковыхъ посилкахъ, случающидся 
партияхъ по наряду с того куреня находился. И всі курінниє надобносты 
и службу О 7ПрВЛЯл  вірно, радітєлно и бєзпоткновенно. И все житєлство 
свое провождалъ честно, добропорядочно, обходително, // без малійшого 101 
порока. зв.

А нині, по точному намірению и происку его, какъ и представил, 
2-что в Новослободскомъ поселений женился і-2 жителствова т в Мало# 
Россий или в слободскихъ полкахъ, где сищег місто, предприялъ. И 
просилъ о т  Войска Запорожского Низового уволнения, а на 
добропорядочніє служби -  аттестата. По чему я з старшиною воАжовою 
и присутствующим товариством уволнитъ его, Голодного, и ис показанного 
куреня о т  служек ісключит, а на честное его зде битиє и служби 
ревностнне и нєпорочниє, по вишєпоказанномр засвідитєлствованию і 
знанию собою и всімг Кошемъ доволно сєй (к неоставлению его, где 
пожелает жиг, его ім. ва войнскою жъ // не посліднею службою по 102 
заслу[ге]3 и ревности его прописанн[их] и возможности) дать аттестат 
за подписом и приложением воАжовой печати, в разсуждений и знаный 
за подлінно вишеписаннидг его служебъ вірний, обходитєлства и 
постоянства доброго, и отсель отхода честного опрєділили выдат. И 
чрез оній гспдъ высокие и подсудствующилг властей нижайше просимъ:

9 Текст пошкоджено.
10Далі закреслено и честноА
1Написано над рядком.
1 Написано на полі.
3 Текст пошкоджено.
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по е г о , Голодного, желанию и ревности опред'Ьлениемъ в Мало у? Россіи 
или где пожелает ж иг к служб-Ь его ім. ва и прои-эвождениемъ его за 
предписанние службы, по возможности к продолжению всегдашнему

102 оной, такъ какъ и пропил из Во/Лжа Запорожского // Низового при 
атестата* выпущеннил; особливо [ю] высочайшею милости[ю] пожаловать 
не ост[а]выть.
Дань с Коша февраля 25 дня 1762 году.

Єго ім. в. В. 3. Н.
Помітка на арк. 101: вих. «Нолл 648 З.В.К.»
Арк. 101—102. Відпуск.

№  413 1762 р., березня 13. — Прохання Запорозького Війська до
Петра ІП про допомогу колишньому військовому писарю 
Артемію Васильєву. № 877

103 Всєпрєсветлейшій державнЄйіпій великій государь 
императорь Петрь Феодоровичь3, самодержець всеросійській, 
государь всємилостивЄйшій

Вашего императорского величества всеподданнЄ.йшего Низового 
Запорожского Войска кошевій атамань Григорій Федоровъ, воисковіе 
старшини, атамани и все товариство бють челомъ. А в чемъ наше 
прошєніє о томъ ниже слЬдуетъ.

Оного Запорожского Низового Войска воисковій пысарь Артемій 
Василиевъ служить вашему імператорскому величеству в Войске 
Запорожскомъ Низовол/ъ в курені Уманскомъ з 1740-го года. И между 
темь находился оного Запорожского Войска в Войсковой канцелярій в 
о травленій писмеднидг д-Ьль немалое время. И опред'Ьляемъ, и посилані.

103 быль в разніе // воисковій и секретніе посилки и партій разездніє. И о г 
зв. всего Во/Лжа Запорожского Низового опредЄлень за признанніє служби

з 1749-го года в полковіє старшини полковимъ писаремъ. И в томъ 
старшинстві будучи с партиями другихъ запорожскихъ старшинъ и 
козаков при границахъ турецкихъ и татарскихъ, при рекахъ Бугу и 
ГромоАглей, и Конских Водъ для разьведованія татарскихъ воровскихъ 
кримскихъ, Джамбулуцкил и едисанскихъ нагайцовъ, и недопущенія 
онихъ вриватся в россійскіе граници для злодействителного своего 
россійскимь подданнимъ злоприключения, находился в 1752-м году на 
грашщахъ россійскихь при Никитаномъ, а турецкой -  в Камяного .'Затону 
с комисари о т  россійско# сторони и депутатами6, а о т  крил/ъскот? //

104 сторони перекопскимъ каЛмакамол/ъ фета-зфендіемь, от Войска 
Запорожского Низового депутатомъ и гаїсаремь находился неединожди. 
В 753-дг году, по височайшимъ вашего імператорскаго величества указамъ, 
въ Очаков^ по пограничнимъ секретнимъ и несекретнимъ д1>ламъ г;бще 
с полковникомъ запорожскимъ чрезъ пять мцей во время битности 
тамо в Очакове двобунчучного Абди, а потомъ требунчучного Агметь 
Конурлу'-оглу пашей безотлучно находился. И что касалось по

'Написано на полі замість закресленого Ксонурми.
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височайшимъ вашего импєраторскаго величества указамъ к разведиванию 
турецкихъ и тата рек ихъ предприятій и приуготовлєній, такожъ и 
защтцения тамо в Очакові бивающихъ по йяьтереснимъ пограничнимъ 
ділал/ь и по купечеству подданихъ вашего імператорскаго величества 
разного звания людей, в томъ // числі и запорожскихъ козаковъ, онь, 104 
Васілиєвь, поступалъ вірно и радітелно по присяжно# своей должности. зв- 
Что мы, всєподдашгійкпіє вашего імператорскаго величества раби, самимъ 
дійствомь в службахъ оного Василиева верность вашему імператорскому 
величеству и исправность ділную во всемъ признавши, удосътойли его 
воисковимъ старшиною и избрали в 1754-л/ъ годі во всемъ вашего 
імператорскаго величества Запорожскомъ Низовомъ Войске воисковимъ 
писаремъ. В которомъ званій двожди2 онь, Василиевъ, будучи, всякіе 
по височайшимъ вашего імпєраторского величества указамъ и високимъ 
ордерамъ самонужнійшіє секретніе пограничніе и другіе, тако ж и 
здешніе воисковіе д іла порядочно и верно исправлялъ. В 1757-д/ он 
же, Василієвь, по указамъ // вашего імператорскаго величества і високій: 105 
командъ ордерамъ посилань билъ в Очакоя -  в Єдисанскую и за 
Дністрь -  в Буджацкую орди, в Більгородь и в другіе тамошніе 
міста, под образолгь прошенія и домагателства у сераскеръ-султана 
Сеадеть-Гирая“ удоволствія и успокоенія пограничиихъ, тогда бившихъ, 
для разведиванія тамошнихъ офащеній. А потомъ, з 758-го году, з 
воисковими здешними старшинами Павломъ Кириловимъ и Петромъ 
Калнишевскимъ, в силі вашего імператорскаго величества височайшихъ 
Правителствующаго сената указовъ, отправлясь о т Войска Запорожского 
Низового, в Санкт-Пітєрбургє при Сенаті до февраля мця минуяного 
760-го года находился по воисковил/ъ здешнимъ ділам ьг. Да он же, 
писарь воисковій Артемій Василиевъ, по повороті его // з Санкт- 105 
П ітєрбурга к Войску, что порученное ему с проїчійми по зв- 
Правителствующему сенату, исправил подлежаще, без всякого и 
малійшого упущенія. Паки в званіє войскового писара прошлого 1760- 
го году, июня в 24 д. опрєділень билъ. В якомъ находясь, огаравляль 
то званіє ревностно, верно и непо жновенно. И по крайнему его в томъ 
званій болше бить нежелаиію в 1-е число генвара 1761-.ro года уволнень.

Февраля жъ от 4-го 7613 года о г  Коша посилан билъ в Глуховъ к 
его ясневелможности високоповелителному гспдну, гспдну гетману и 
многихъ ординовъ кавалеру, и в Генералную войсковую канцелярию по 
войсковимъ самонужніАпимь діламь для сискания по онимъ резолюцій, 
и исправя по всей порученности полезное, поворотился 4того году4 
июля 85. В 17 д. же по опрєділєнию // Коша посилань биль в раягіє 106 
кримскіе міста: Перекопъ, Бахчєсарай, Балаклєву и Козлєд для 
развідивания тамошнихъ обращеніи, под образомъ сискания у хана 
кримского Кирилгь-Гирєя россійскому купечеству во остаючихся ихъ на 
кримскил жителяхъ и купцахъ кредитам удоволства®, что все совершено

3 Виправлено з слова трожди.
3Написано над рядке»/ замість закресленого с*го.
4 Написано над рядком замість закресленого прошлого.
'Далі закреслено д  и того жъ июля.
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чрезъ домагатєлстви исправшгъ. И поворотясь, в Кош і дєкабра 4 д. 
донеслъ. Которими его всіми прєдозначєлними вірними службами 
ми, всеподданнейшее Войско Запорожское Низовое, многодоволни 
будучи, совершенно свидітєлствуя симъ нашимъ всенижайшимъ

106 прошешемъ рабски донести, и падши пред височайшимы // стопами 
зв. вашего імпєраторскаго вєличєства просимъ оного писара войскового

Артемия Василиева за всі понесенніе вьісшєпрописаіїніє вірние, 
нєпорочниє и ревностние, особенно полезгоіе служби не последнею 
височаишею вашею імпєраторскаго величества отческою млстию, гд і 
в чемъ его, писара войскоавого, прошєніе будеть, всємилостивіише 
не оставить.

Всємилостивійшій государь, просимъ вашего імпєраторскаго 
величества о семъ нашемъ всеподцаннЬшемъ прошеній, где и когда

107 надлежатиметь, и куда взнесенно // будеть, рішєніє6 повеліть учигопъ.
Писанно и сіє подписанно, и войсковая печать приложенна, и 

войсковому писарю Артему Василієву о г  всего Войска врученно 1762-го 
году, марта 13 дня

Ваягего імпєраторскаго величества всєподданійшєго7 
Войска Запорожского Низового

Помітка на арк. 103: вих. «Ном. 877».
Арк. 103-107. Відпуск.

№  414 1762 р., травня 17. -  Атестат козака Переяславського
куреня Омеляна Трезвинського. № 2275

108 Аттєсть1
Дань сєй атестат із Войска 3. Низового 2Войска 3. Н. козаку куреня 
Переясловского, а нинішнему2 жителю полку Гадяцкого, города 
Гадячого, товаришу2 Ємєляну Трєзвішскол^.

Онь, Ємєлянь Трєзвинскій, 4по засвідителствованию куреня 
Переясловского атамана і других стариних знатнихъ козаковъ*4 5в 
ЗапорожскоА/ъ Низовомъ Войску в курені Пєрєясловскол/ [с] лужи /  началь2
7з 1738 году и, служа, бшгъ в государственна* [с]лужбах и войскових 
поси[лк]ах, случающился партіях [п]о наряду с того куреня8 і всі курінніє 
[н]адобности и службу отра/шял вірно, радітєлно і безпот[кн]овєнно. II 
все житєлство [св]оє провождал честно, [до]бропорядочно, обходително. 
[бе]з и малійшого порока по9 1758 годъ. Яко за вишеписанную

6Далі закреслено всєподдан'ЬЛше.є.
7Написано над рядком замість закресленого самодержца всєроссійского. 
'аттєстать
2 Написано над рядком.
3знатному
4 Написано на полі.
5Далі закреслено одного. 
ь Текст пошкоджено.
1Далі закреслено чрєз шєстна/щять годъ.
%Далі закреслено находился.
9Далі закреслено 176.
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про[до]лженную чрез прописанное [вре]мя нимъ, Трезвинскил/, [п]ри 
Войску 3. службу никакова [зас]відителства10 за отлучкою его в Малую 
Росию // 4от Войска-4 не иміеть, для того2 по прошенію его і по 108 
засвідителствованію вищеписаному2 ина честное его зде битие и служби зв- 
р£вностніе і непорочное12 обхожденіе определили: 4за подписомъ і 
приложеніемь войсковой печати-4 видать аттєстать13, чрезъ котори/Г 
високихъ и нижних власте# просил/ его, Трезвинско/р, 4 в Малой Росіи 
іли где жительствовать будеть, сверхъ уже опрі ділено го в Генер. в. 
крій от званія4 14не оставить, 4 какь і протчиихъ с Войска 3. Н. 
випущенилг Запорожского Во/Эска козаковтИ, не последнею і. ва службою15.
И 2во время 2 чего и сей ему Трезвинскому2 аттестат46 дань17 1762 г., 
мая 17 с Коша марта [!].
Помітка: вих. «Нол/. 2275»
Арк. 108. Відпуск.

№  415 1762 р., травня 18. -  Атестат козака Коренівського куреня
Андрія Ковалевського

Аттєстать 109
Дань сей аттєстать із Войска Запорожского Низового оного Войска 
козаку куреня Коренівского Андрію Самойлову сину Ковалевскому.
Онь, Андрій Само#ловъ синь Ковалевьскій, по засвідителствованію и 
представленій) курінного атамана и другихъ знатнихъ и старихъ 
товарищей, въ ономъ Запорожскомъ Низовомъ Войске началъ служить 
зъ 1735 году. И в государственнихъ службахъ, и воЛжовыхъ посилкалг, 
случающился партія* по наряду с того куреня находилъся, и ясі 
курінніе надобносты и службу ошравлялъ вірно, радітелно і 
безъпо7КНовелио. И все жителство свое провождалъ честно, 
добропорядочно, обходително, безъ и малЬ#шаго порока.

А нні, по точному наміренію и происку его, какъ і предотавылъ, 
жителствовать въ Малой Россій или в слободосыхъ // полкахъ, где 109 
сищеть місто, пре^прияль. И просилъ о т ВоЛка Запорожского Низового зв. 
уволненія, а на добропорядочніе службы -  аттестата. По чему я зъ 
старшиною и присутствующыл/ товариствол/ уволшіть его, Андрія 
Ковалевского, і ис показанного куреня от служебъ исключить, а на 
честное его зде битіє и служби ревностніе и непорочніе, по

[0Далі закреслено не іміеть.
11 Далі закреслено куренного переяславского атамана и другие знатний старик 

товарищей, далі на полі закреслено в виш списанной его сулжбЪ.
12Далі закреслено по вишепоказанному засвідителствованію.
13Далі закреслено и чрез оній гспдъ високий і по^судствующн* властей просимъ 

по єго Трезвинского, которіи і видань с Коша мая 16 д  1762 году.
14Далі закреслено въ м годЪ бъ онъ ни остался жителствомъ.
15Далі закреслено в в крий утверждение.
16Далі закреслено з приложениемъ вой. печати и с приложеніе и с подписомъ 

нашего імени.
17Далі закреслено ему повеля.
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вышшепоказаяному засвідителствованію и знанію собою и всЄмь Коше а/ 
доволно сей , къ нєоставлєнію ег о , г д е  пожеластъ жить, его императорскаго 
ВЕЛИЧЕСТВа войнскою жъ не последнею службою, по заслуге и ревности 
его прописанной и возъможносты дать атгестать за подписомъ и 
приложенієл/ ш оковой  ПЕчаты, въ разсужденій и знаній за подлинно 
высшеписа гтлх  е г о  служебъ вЄрнихь\ обьходитєлства и постоянства 
доброго и о тсель оїхода честнаго определили выдать. И чрезъ оны #

110 гпдъ высоких!, и подсутвующыл: властей нижайше просим: // по его, 
Андрея Ковалевского, 2желанію, вЄрноспг2 и ревносты опредЄленієл/ 
въ Малой Россіи или где пожелаеть жить, къ службе его імператорскаго 
величества і произвожденіемь его за прєдписанніє служби, по 
возможносты к продолженію всегдашнему оной, такъ какъ и протчійхь 
из Bo/teKa Запорожского Низового при аттестатахъ выпущелныхъ, 
особливо высочайшЕЮ милостію пожаловать не оставыть.
Дань с Коша мая 18 дня 1762 году.

Его императорскаго величества ВоАжа 
Запорожско Низового

Арк. 109, 110. Відпуск.

№  416 1762 р., травня 29. -  Атестат козака Переяславського
куреня Івана Ґардового. № 2535

111 Атгестать
Дань сей атгестать із Во/кжа 'Запорожского Низового товарышу куреня 
Пєреясловского Івану Афанасіеву сну Гардовому.
Онь, Івань Афанасіевь син Гардовій, по засвЄдитежтвованию 
вишєписанного Пєреясловского куреня атамана2, всего товариства її 
другил знатний и старил: товарищей, начал служит въ Войске 
Запорожскомъ Низово л/, счисляясвъ означеннол/Переястолскомъ курене, 
с малил лЄт. I бил3 по нарядам оттого  куреня45в разние воисковие5

111 партиі6 і посилки употрєбляєл/. // И все порученное ему ісправлял 
зв. верно, радЄтєлно і безпотлновєно. І на оииє его7 дофопорядочние

службы, постоянства і обходителлва, по желателству его отсель отхода, 
просил от  ВоАжа Запорожского Низового аттестата. По чему я з 
старшиною войжовою и прісудствующіш товариствомъ на честное его 
битие и службы ревно стние і непорочние, по вишеписанному 
засвЄдителствованию і знанию собою і всЄл/  Кошемъ, к нєоставлєнию

112 его, гдЄ б  онъ ни пожЕлал, // сискавши мЄсто, жить і службу его ім.

'Далі закреслено и.
]Написано над рядком.
1Далі закреслено Панасєнку. 
гДалі закреслено і.
 ̂Далі закреслено во всЬхь.

*Далі закреслено в случающихся.
3 Написано над рядком.
*Виправлено з  слова партияхь.
’’Далі закреслено ве.
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ва отаравлят, за подпнсол/ і приложениемъ войжово# печати, в 
разсуждений і знаний за подлинно вишеписанно# служби, обходитєлства 
и постоянства дофого і отсель отхода честного видать сей аттестат 
определили. И чрезъ оний гспдъ високидг і подсуствующил: властей 
приятно просил/: оного Панасе/жа, сина Гардового, за его вірние, 
рад^телние і непорочние туть при Bo/fcKy Запорожскомъ Низовол/ 
понесенніє5 службі, // какъ і про 7чийхъ отсель випущених при аттестата л15 112 
запо[ро]9жскилг козаков, войнскою его імго ва не последнею служб[ою], зв. 
по возможности ег[о] к вящшему оно[й] отправлению, п[о]жаловать не 
ост[а]вить.
С Коша майя 29 д. 1762 году.

Его імго. в. Войска 3. Н.
Помітка на арк.111: вих. «Нол/. 9535».
Арк. 111, 112. Відпуск.

№  417 1762 р., червня 1. -  Атестат козака Рогівського куреня
Корнія Шуєнка. № 2558

Аттестать 1 із
Дань сей аттестать из Войска Запорожского Низового оного ж  Войска 
товаришу куреня РогЬвского Ко/даЬю Ьанову сину Шуенку.
Онъ, Корнё# Шуенко, по засв^дите^гствованию и представлению 
висшеписанного РогЬвского куреня атамана и всЪхъ того куреня знатншг 
и старил товарищей, начал его і. ву в Войске1 Запорожскомъ Низовомъ 
служить з 1744 года. И в госуда/хтвенних службахъ, и в воАжовил 
поси.пкалг, случающиеся партия* по наряду с того куреня находился. И 
всЪ BO/teKOBie и курінние служби опірадлял вірно, рад-Ьтелно н 
безпожновенно, не закривая нЬгде себе. И все жителство свое провождал 
честно, дофопорядочно, обходително, без и малЬйшего порока.

А шгЬ, оженясь в Малой Россій, в полку [ . . .  ]2 Прилуцкомъ, / / в  113 
перво/f полково# сотн-Ь жителлвуеть, и просилъ о г  ВоЛска 3. Низово го зв. 
уволнения, а на дофопорядочние служби -  аттестата. По чему я з 
старшиною войсковою и с присутствующимъ товариствол/ уволнить его, 
Шуенка, и не показанного куреня отслужебъ исключит, а на чесшое 
его зд+, битіе и служби ревностніе і непорочние, по висшепоказанному 
засв^дителствованию и прошению РогЬвското куреня атамана и стариков 
к неоставлению его в Мало# Россій за понееєнніє его і. ву в^рние и 
доволние служби, дат сей аттестат за подписом и с приложениемъ3 
войсковой печати, в радсужденій и знаній в Komt за подлинно 
висшеписанил служебъ его вЪрнихъ, обходителства // и постоянства 114 
дофого и отсель отхода честного, определили вида т. И чрез оній гпдъ

Аттестата*
9 Текст пошкоджено.
1Виправлено з слова воисковіє.
1 Далі текст пошкоджено на 1-2 слова.
3Далі закреслено воис.
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високихъ и подсуствующилг властей нижайше просимъ: оного Шуенка, 
за понесенни служби висшеписание, в Малой Россій не остави т в его 
прозбахъ потребнимъ, такъ какъ и проїчихь из Войска сего Запорожскаго 
Низов о /о  заслуженнихъ, при атестата* випущеннид:, особливою 
височайшою млстию жаловав 
Дань с Коша4 июня5 1 д. 1762 году.
Помітка на арк. 113: вих. «Ном 2558».
Арк. 113, 114. Відпуск.

№  418 1762 р., червня 19. -  Свідоцтво Коша, видане козакові
Рогівського куреня Івану Тупиці. № 2764м

115 Свідителство
Воіска Запорожского Н. бивший ку. Роговского козакъ Івань Тупиця, 
являсь в Коші, нам словесно представиш». Зайшоль-дє онь в Запорожє 
с 1725 года и, живучи в оном Воіску 3., билъ в походахъ на баталій 
в Турецкую минувшую войну, где в то время, какъ город Перекопъ 
взять, в илінь онь, Івань Тупиця1, кримскими татарамы захваченъ', 
оїдань в Цариградъ на суда Порти Отоманской“, на якил судахъ в 
пліну онъ, Тупиця, находился чрезъ четири года. А по приміреній той  
Крамской войни, бившимъ тогда в Царнграді российскимъ резидентом 
гспдинолг Вишняковил/ с пліна освобожденъ. І по освобожденій, паки 
в Воіску З.Н. счисляясь, при том же Роговском курені служиль і в

115 разние воісковие // партій і посилки употребляемъ би л.
зв. Назад же тому годовъ з восемъ какъ о и, Тупиця, оїлучась із 

Войска Н. 3., в Малой России в местечку Біликахь оженясь, жителствует, 
где тамошная старшина к посполству привлекаеть. I просил онъ, 
Тупиця, о тЬхъ его показашіихь при Войску Запорож. службахъ о г  
Войск 3. Н. засвідитєлствования. А понеже о предписаннихъ его, 
Тупіщі2, на3 баталіал оказаниивсевисоча//шему его ім. вва престолу, 
5 І ПОСЛЯ ІІО Х О Д О Л  будучи'' при курені Роговскоаг5 понесеннил службахъ3, 
і битшо его в п л іну3, 7впшписанно# Роговского куреня * атаманъ і все 
товариство'8- 9 З в Кошъ засвідительствовали, о чемъ Кошъ 3 5 доволно 
ізвістень'5- 10- 11 //

4Далі закреслено декабря.
3 Написано над рядком.
1 Далі закреслено захваченъ.
1 Далі закреслено на реченнях •
-Написано над рядком.
4 Далі закреслено ко.
5 Написано на полі.
ьДалі над рядком закреслено в вшл/.
пДалі закреслено по засвідител ствованию.
8Виправлено з слів атамана і всего товариства.
9Далі закреслено і другихъ знатті* і старих товарищей в Кошъ доволно ізвістно і для 

того к не оставлению его, Івана Тупиці, тамо в Мало# Россен войнскою ж козачяо службою.
10Далі на полі закреслено будучи просимъ да благоволять в Малой Росии гпда, 

116 собено білицкое правление І І і кому о семъ принадлежитъ відать, о преяписаньхъ при
Войску 3. оказанихъ службахъ відать і привлекать его и войнскою козачою службою.
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5 Для того12 в засвідителствование вишеписанихъ его туть при 116 
ВоАжу Запорожскому службъ і в полону претерігЬніе, і даби онь в 
Малой Росій і г д е  жітгелствовать будеть войнскою нєпослЬднею службою 
оставленъ не биль и не лишень би бшгь козачего званія6 5- 13 за 
ПОДПИСаНИЕМЬ і приложе ш і є м ь  ИВОЙСКОВОЙ ПЕЧаТИ 3'ЕМу, Тупиці, СИЄ'3 
15данно 1762 году, іюня 19 дня.
Помітки на арк. 115 вих. «Нол/. 2764».
Проба пера на арк. 116 зв.: «Сведител» 116
Арк. 115, 116. Відпуск. зв*

№  419 1762 р., червня 22. -  Атестат козака Іркліївського куреня,
єврея Василя Персхриста. № 2811

Атгестать 117
Дань с е й  атгестать із Войска Запорожского Низового1 оного Воіска 
курЕНЯ ІрклЬевского2 товаришу Василю Павлову сину Пєрєхрисгу.

Онь, Василій Павлод ПЕрЕхристь, по засвЄдителствованию і 
прЕДставлЕнию вищЕписашю/’о ІрклізЕВско/'о курЕня атамана і всЄл т о г о  
куреня знатний і старил товаргацЕй, 3 е щ е  с малихь л іт ь  во время 
Кримскил походовь-3 в С ічь  Запорожскую с Полско// области4 
запорожскиля/ козаками вивезень. 3И что породи биль жидовской, по 
желанию его принять християнскшУ закоігь 3, 5окрещє/ґ" і грамоти 
обучень. І достигши 6 при Войску З /6 в воздрасть совершенній7, в 
Войске 3. Н. с куреня Ірклієвского 8государсгвєнниє служби, посилки 
и наряди войсковие и курілпіе вірно і ревностно, не закривая нигде ни 
в чемь себе, равно какь і протчие9 Войска6 3. козаки, // отправляль 117 
також. І все жителсгво своє провождаль честно, обходитєлно, без і зв- 
малЬшєго порока, доволствуясь10 купеческимь6 промислол/ъ.

11 Далі закреслено для того даби благоволєнного оного Івана Тупицю с козачого 
звання, поц  коймъ онъ ннЪ житєлствомь находится, к посполитим повинностямъ не 
привлєкаг, но в войнскую козачу службу, яко онь і туть какь вішшисано, в той 
службі служил вЪрно, радЪтелно і исправно, причислить сиє от Коша В.З.Н. на 
предписании его служби.

12 Далі закреслено о тЪдг.
13Далі закреслено и сие свЪдителсгво.
14Д іл/ закреслено обикновенной.
15Д іл/ закреслено сводит єлство.
1 Далі закреслено бившому.
2 Далі закреслено коза.
3 Написано на полі.
4Далі закреслено с малихь лЪть, чему будеть годовь болЪе до сорока.
3Далі на полі закреслено в ОЬч'к Запорожской.
6 Написано над рядком.
7Далі закреслено началь служить его ім. вву.
%Далі закреслено зь года и.
9Далі закреслено добриє.
10Далі закреслено собственник своими знатними.
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А прошлого 151-го года, в Малой Россій11 6 Лубєнского полку в 
містечку 6 Ромні ожєнясь, житєлствуєть. И просилъ о т Войска Н. 3.
о вшлеписанних понєсєнних ним вірних і непорочних службах и битгао 
при Войску в засвідитєлствованиє аттестата. По чему, в разсужденій 
прописанних єго вірних служебъ, обходитєлства і постоянства доброго 
Зи о 7сєль о 7X0 да честного1, по виш списанному засвідитєлствованию і 
прошению Ірклівского куреня атамана с товариствомъ, сей атгестатъ к 
неоставлению его в Мало# Россій войнскою ж непосліднею службою

118 мы, за подписаниемъ // і за воісковою печаж>, видать6 опреділили. 1
чрезъ оній гшдъ високихъ і подсудствующих властей12 просимъ: 3 
означеного Василя Павлова Перехриста за его при Войску продолженіе 
служби, паче жъ по іностранству, какъ по желанию его войнскою1 
13его в. ва Зтакъ і благодіяніе во всехъ его нуждах і надобностях 
оказивать і во всемъ оного14 желаній и прошеній по возможности его
такъ какъ и протчийхъ 3, із Войска Запорож. Н. при атестатах!»
випущенних, 15службою не оставити-15 мл стаю пожалова//16.
Да// в Коші іюня в 22 день 1762 году.
Помітка: вих. «Нол/ъ. 2811 З.В.К.»
Арк. 117, 118. Відпуск.

№  420 1762 р., липня 1. -  Атестат козака Шкуринського куреня
Матвія Демидова Мачилатова. № 2886

119 Аттестать
Дань сей атгестатъ ьиз Во/&ка З.П. оного Во/&ка 1 козаку куреня 
Шкуринского Матвію2 Демидову1 сину Мачилатову.

Онъ, Матвій Демидов, по засвідитєлствованию и представлению 
курінного атамана і других знатних и старих4 товарище#, в ономъ За. 
Ни. Во/йжє началъ служит ьз малил5 л іт ь  свойхъ1 заразъ посля 
Кримских походов. I в государствелних службахъ, и в воскових 
посилкахъ, случаючихся па/ттіях по наряду с того куреня находился і 
всі курінніе надобно сты и службу отпрадлялъ вірно, радітєлно і 
безпоткновенно. І все житєлство свое7 провождалъ честно, 
добропорядочно, обходитєлно, без и малі^шого порока.

пДалі закреслено в городі.
12Далі закреслено нижайше.
13Далі закреслено по єго Пєрєхриста желанию в службі.
ІАДалі закреслено єго.
15Написано над рядком замість закресленого во всехъ єго нужда* такъ какъ і 

протчійхь.
[6Далі закреслено не оставить.
1Написано над рядком.
7Далі закреслено Адамову.
3Виправлено з слова Адамовъ.
АДалі закреслено не.
5Далі закреслено св.
ьДалі закреслено баталій.
1Далі закреслено продолжаль.
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А нні8- 9 оженясь10, в Малой Россій11 жителилвова т12 і службу 
н ест13 тамо ж елаеть11- 4. І просиль о т  ВоАжа З.Ни. у волнения, а на 
добропорядочниє ^понесенние при ВоАжу З.Нм.1 службы -  аттестата.
По чему я з старшиною войсковою і присутствующими» товариством/ 
уволнитего15, Димидова1, и іс показанного куреня отслужебь ісключи716, 
а на честное его здє битіє и служби ревно стніе і непорочніє, по 
вишєпоказаннол/р засвідителствованию и знанию собою і всімь Кошемъ 
доволно сей к неоставлению его, где пожелаеть, его им. вва войлскою 
ж ъ // ненослідною службою по заслуге и ревности его прописанной и 120 
возможности дать атгестать за подписомъ и с приложешемъ войсковой 
печати, в разсужденій и знаній за подлинно вишеписаниихъ его служебъ 
вірнихь, обходителства и постоянства доброго, и отсель отхода честного 
определили видать. И чрезъ оній гспдъ високихъ и подсутствующидг 
властей нижайше просилг. по его, Димідова17, желанію и ревности 
опреділеніемь в Малой Россій18 іли где пожелаеть жить, к службі 
его им. вва и произвожденіед/ его за предписание служби и возможность 
к продолженію всегдашнему оной совершенною испрадностію, такъ 
какъ и протчійхь из Войска Запорожского Низового // при атестата* 120 
випущеннидг, особливою височайшею милостию19 пожаловать не оставить. зв- 
Дань з Коша июля 1 д. 1762 году.
Помітка на арк.119: вих «Нол/. 2886».
Арк. 119, 120. Відпуск.

№  421 1762 р., липня 6. -  Атестат полкового писаря Григорія
Швидкого. № 2939

Атгестать 121
Дань сей атгестать из Войска 'Запорожского Низового оного Войска 
старшині полковому и товаришу куреня Корсунского Григорию1 
Швидкому2.

Онъ, Григорій1 Швидкий2, началъ служить его імператорскому 
величеству в ономъ Запорожскомъ Низовомъ Войске зъ 1750 году. И 
от  того времени при канцелярій войсковой в службахъ воисковихъ, 
посилкахъ и партияхъ всегда находился. И за т і  его вірніє служби и

гДалі закреслено по точному.
9Далі закреслено намерению і происку его какъ і представилъ.
'°Далі закреслено житєлствовал
11 Написано на полі.
12 Далі закреслено і высочайшую.

Далі закреслено ім%ег.
'*Далі закреслено в слободские полка* или где сишеть місто.

Далі закреслено Адамова.
16Далі закреслено а по.
17Виправлено з слова Адамова.
11 Далі закреслено или в слободскидг полкахъ.
”Далі закреслено по за.
1Далі закреслено Моспанову.
2 Написано над рядком.

527



годность по определению Коша писаремъ полковимъ в Калмиюсі с 
прошлого 761 году билъ, где несъ ту должность и службу вірно и 
безпоткновенно. И употребляемъ билъ тамъ при Калмиюсе в разніе с 
командою по границе турецкой разведи и в искорененій по той же 
границе шалостникоя“. По даннимъ от Коша Запорожского //

121 наставлєніямь (когда о во одержаній и добромъ покой Коигь Запорожскій 
зв. особливо старался, какъ то последовало и о томъ известно)4 то і онъ

при томъ Калмиюсе, яко далнемъ и пограничномъ месте повеленное 
учрежденіе наблюдалъ и трудился внушать и исполнять, приводя к 
тому незнающіхь, а противящихся покаянію и послушанію склонилъ. 
А сверхъ того, не одиножди в Кримъ и в Очаков с Коша посилань для 
секретнихъ развідиваній. Какъ и сего 1762 году, мая от I числа о 
ненешномъ хана Кримского ис Криму за реку Бугъ поході с войскомъ6, 
онъ по всему Криму и степі татарскомь под проте^томъ непонятнимъ 
ездилъ и примечалъ. И по совершенному уже отходу с войскомъ хана 
с Перекопа до Очакова в Коші потребное известіє и что дозналъ 
представилъ вскорі, о чемъ тогда жъ везде донесенно с Коша и 
крепкіе принята осторожности.

122 А нні онъ Моспанов[!] // представилъ: что желаеть женитца и 
служить в Малой Россій, и просилъ о г  ВоАжа Запорожского Низового 
на дофопорядочніе те служби аттестата. По чему я з старшиною и 
товариствомъ, зная со всімь Кошемъ доволно о всехъ его, Моспанова. 
висшеписаннихъ службахъ вернихъ и рачителнихъ и добромъ о ̂ жожденій, 
даби онъ не остадленъ билъ за то в далнешей его імпєраторскому 
величеству службі, по заслуге и ревности его прописанной; награжденіемь 
какого чина и достойнства дать сей атгестать за подписомъ и 
приложеніемь войсковой печати, в разсужденій его служби вірной и 
постоянства дофого опреділили видать. И чрез оній гспдъ високихъ и 
подсуствующихъ властей нижайше просимъ: по его, Моспанова, жєланію, 
вірности и ревности опреділеніемь в Малой Россій или где пожелаетъ 
жить, к службі его імператорскаго величества и произвожденіемь //

122 его, какъ и предписаино за верние служби, по возможности к 
зв. продолжєнію всегдашнему оной, такъ какъ и про ї ч і й х ь  из Войска 

Запорожского Низового при атгестатахъ випущеннихъ старшинъ, особливо 
высочайшею милостию пожаловать не оставить.
Данъ с Коша июля 6 дня 1762 году.

Єго імператорскаго величества Войска 
Запорожского атамань кошовій Григорій Федоровъ 

с войсковою старшиною і товариствомъ 
Під підписом справа слід круглої воскової печатки.
Помітка на арк. 121: вих. «Ном. 2939 в.»
Арк. 121, 122. Оригінал.

}Далі закреслено Моспановъ.
4 Дужки авт.
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Аттєстать 123
Дань сей аттестат из Войска Запорожского Низового оного Войска 
козаку куреня Сергеевского Михаилу Шраму.

Онъ, Михайло Шрамъ, по засвЄдителствованію и представленій) 
куренного атамана и другие знатние и старил товарищей, в ономъ 
Запорож. Низовомъ Войске началъ служ ит съ 1 7 . . .  *. И в 
государственник службахъ, и в войсковие посилкахъ, случаючихся 
парііяхь по наряду с того куреня находился. И всЄ куренніє надобности 
и службу ошравлялъ вЄрно, радЄтелно и безпоткновенно. И все 
жителство свое провождалъ честно, добропорядочно, обходително, без 
и малЄйшого порока.

А нинЄ2, п о  точному намЄренік> и происку его, какъ и представид
о женя с, в Малой Россій жителстъвовать и службу несть тамо // 
желаетъ3. Просилъ от  Войска Запорожского Низового уволнєнія, а 123 
на добропорядочние, понєсениіе при Войску 3. Низовомъ служби -  зв- 
аттестата. По чему я з старшиною войсковою и присуствующил/ 
товариство л/ъ уволнитего, Шрама, и ис показанного куреня отслужебъ 
ісключить, а на честное его зде битіе и служби ревностніе і непорочніе, 
по вишепоказанолгк засвЄдителствованію и знаїгію собою і всЄмь Кошемь 
доволно, сей к неоставленію его, где пожелаеть ея і. ва войсковою 
жъ непослелнею службою, по заслуге и ревности его прописанной и 
возможности4, за подписомъ і с приложешемъ войсковой печати, в 
разсуждєній и знаній за подлинно вишеписанние его служебъ вернихъ, 
обходителства и постоянства доброго // и отсель отхода честного 124 
определили видать атестат. И чрез оній готдъ високихъ и 
подсустьвующидг властей нижайше просимъ: по его, Шрама, желанію 
и ревности, опред-Ьлєніемь в Малой Россій или где пожелаеть жить, 
к службе ея и. ва. и проилвожденіемь его за предписанніе служби и 
возможно ст к продолженію всегдаш нем/ оной совершенною 
исправъностао, такъ какъ і проїчіие из Войска Запорожского Низового 
при аттестатае випущенил, особливо височайшею милосгію пожалова т 
не оставит.
Дань с Коша сентябра 21 д. 1762 году.
Помітка на арк. 123: вих. «Нол/. 3847.»
Арк. 123, 124. Відпуск.

№  4 2 2  1762 р., вересня 21. -  Атестат козака Сергіївського куреня
Михайла Шрама. № 3847

! Далі закреслено онъ.
}Далі закреслено и.
'Далі закреслено дать аттєстать.
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125 Аттєстать
Дань сей аттєстать ьиз Коша В.З.Н.1 Полской областы шляхтычу 
Михайлу Лозовскому2.

Онь3, Михайло Лозовскій, 41 в битносг єго1 в Січи Запорожской5 
1 по єго доброму постоянству1 і честно л/у6^обходителству 1 і жєланию7 
в8 и службе1 в Войско Запорожское9 1_в число-1 9курєня Кущідско/ї;

125 товариства110принять і в рєєстрь курінно# вписань, / /11 12 в чем ему, а 
ЗВ. особливо о честнол/ єго при Коше в би 7НОСТЬ в СЄчи

продо[. . .  ] 13дитєлствє і дофопор[. . .  ] их поступкахь 12, сей атьтєстать 
із Коша В.З.Н. за подписок14 і при15 войсковой печати видат46. 
Октябра 23 дня 1762 году.
Помітка: вих. «Ном. 4068».
Арк. 125. Відпуск.

№  424 1762 р., жовтня 24. -  Атестат козака Васюринського
куреня Івана Великого. № 4076

126 Аттєстать
Дань сей аттєстать із Вотїска Запорожского Низового оного ж ь ВотКжа 
товаришу куреня Васюринско/’о Івану Іванову сину Великол//.

Онь, Іван Великий, по засв'Ьдитє.лствованию і представлению 
вьппєписанного Васюри/лжого куреня атамана і другихь знатнихь і старид1 
товарище Д в онол/ Запорожскол/ Низовой Вой с к е  началь служи 73- 3- 4зь 
1739 года. І в государственник службахь, і в во/^ковихь посилкахь,

№  423  1762 р., жовтня 23. -  Атестат козака Кущівського куреня
Михайла Лозовського. № 4068

1 Написано над рядком.
2 Далі закреслено в том что.
-Далі закреслено Миха.
АДалі закреслено будучи.
5 Далі закреслено в ель себе,
6Далі закреслено обходитєлно постоянно без и мал^/йного по7н порока.
I Далі закреслено его.
%Далі закреслено число.
9Далі закреслено в.
10Далі закреслено между ті; того куреня товариство.
II Перед цим закреслено и что онь Лозовский в ВоЛскє Запорожскол/ при том 

кур'Ьнє вчислятв до і служит будетъ для того ему і.
12 Написано над рядком і частково на полі.
13 Текст пошкоджено на півслова.
14 Далі закреслено рукы.
15Далі закреслено ложеніемь.
[ЬДалі над рядком закреслено с Коша.
1Далі закреслено козак овь.
2Далі над рядком закреслено от кримскихь виходовь. 
гДалі на полі закреслено от кріімскихь походо/? а имянно.
4 Далі закреслено яь 1.
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случаючихся партихъ5 по наряду с того куреня находился. І всі 
во/ЗЬковиє і курінниє надобности і службу отправляль вірно, радітєлно 
і бєзпоткновєнно. І все житєлство своє // провождаль чєстно, 126 
добропорядочно, обходително, бєз и малі#шо/г> порока. зв.

А нні, жєнясь, в Мало# Россий житє лствуєть, і просилъ о т ВоАжа 
Запорожскол? Низового уволнєпия, а на добропорядочниє служби -  
аттестата. По чему я з старшиною восковою і присутствующие 
товариспюл/уволниг єго, Великого, і ис показанного куреня отслужгб 
ісключить, а на честное его зд і битає і служби рєвностниє і нєпорочние, 
по вишєпоказаннол/у засвідитєлствоваиию і знаншо6 собою і всіл/ 
Кошемъ доволно сей (к нєоставлєнию єго в Малой  Россій ея ім.вва 
войнскою жъ нєпосліднєю службою по заслуге і ревности єго 
прописанной І І і возможности)7 атєстать8 за по^писомъ і с приложением/ 127 
войсковой обикновєнно# печати, в разсужденій і знаний за подлінно 
вышеписанни* его служебъ вірни*, обходите лства і постоянства цоброго, 
і о 7сель отхода честного опрєділи выдать9. І чрезъ о ний10 гспдъ 
високи* і подсудствующи* властей нижайше просил/: по єго, Великого, 
желанию і ревности  ̂̂ прєділєниєл/ в Мало# Росій і ли где пожєлаєть 
жить, к службі єя ім.втва і проізвождєниєл/ єго за прєдьписанниє службы 
і возможность к продолжению всегдашнЕму оной совершенною // 
ісправностию, такъ какъ і пр[от]10чийхъ Войска 3[апо]рожско/г? Низово/т) 127 
при аттестатахъ випущеннихъ, особли[вою] высочайшею млстию зв- 
пожаловать не оставить.
Дань з Коша 1762 году, октяфа 24 д
Помітка на арк. 126: вих. «Нол/. 4076».
Арк. 126, 127. Відпуск.

№  425 1762 р., листопада 24. -  Атестат козака Переяславського
куреня Данила Дядька. № 4313

А ттестать 128
Дань сей аттестать із Войска Запорожского Низового оного ж  Войска 
товарышу куреня Переясъловского Данылу Андрееву сину Дялку.

Онъ, Данило1 Андрієм9 снъ1 Дя^ко, по засвідитєлствованіпо і 
представлению вышеписанного Переяс лодского куреня атамана і других 
знатны* і стары* товарищей, в ономъ Запорожскомъ Низовомъ Во/&ке 
началъ служить с мали* л іть . I в государственихъ службахъ, і 
войсковихъ посилкахъ, случаючихся партия* по наряду с того куреня 
находися. І всі войсковиє і куріниє надобности и службу ошрадлялъ

5партияхъ
6Далі закреслено доволно.
1 Дужки апт.
8Написано над рядком замість закресленого дать аттестать.
9Далі закреслено атєстать, котори/У і видань в Коші 1762 году, октябра 23 д.
10 Текст пошкоджено.
1Написано над рядком.
2Далі закреслено Великого.
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вірно, радітелно и безпо жновенно. И все жителство своє провождал 
честно, добропорядочъно і обходитєлно, без и малійшого порока.

128 А нні, оженясь в Мало# Россий, по л. Полтавского // в м-Ьстєчку 
зв. Старом Санжарові житєлствуеть. І просил от Во/Кжа Запорожского

Низового ьи огслуж еб1 у волнения, а на добъропорядочное ьи ЧЄСТНОЄ 
зде битие1 и служби -  аттестата. По чему я з ста/шиною войсковою 
і прысутствующимъ товарыствомъ уволнить его, Дядка, и ис показаного 
куреня о т служебъ исключить, а на честное его зд і битие и служби 
ревно стаие и непорочніе, по вищепоказаному засвідьітетютвованію и 
знанию собою і всім  Кошемъ доволно сей (к неоставленію его в 
Малой Росий ея ім.і ва войнскою жъ непо слід нею службою, по заслуге 
и ревности его прописано# и возможности)3 за подписомъ и с 
приложениемъ войсковой обикновено# печати, в разсужденій і знаній

129 за подлінно вишеписалних его служебъ // вірнихь, обходытетктва і 
постоянства доброго і о тселотхода честного опрєділили видать атестат1. 
I чрезъ оний гподь високил4 і подсудствующил властей5 поко/яю1 
просимъ: по его, Дядка, желанію и ревности опрєділєниємь в Мало# 
Россий і ли где пожелаеть жиг, к службі ея ім. і ва [!] и произъвождениемъ 
его за прєдписаніє служби и возможность к продолженію всегдашнему 
оно# совершеною исправностию, такъ какъ и протчийхъ из Войска 
Запорожского Низового при аттестатахъ випущенихъ, особливо 
височайшєю млстію пожаловать не оставит;
Дань з Коша ноябра 24 д. [1762]6 году7.
Помітки на арк.128: вих. «Ном. 4313».

129 Проба пера: «ВоАжови# канц». 
зв‘ Арк. 128, 129. Відпуск.

№  426 1763 р., квітня 10. -  Атестат козака Кушівського куреня
Івана Филимонова. ЇМ5 1028

130 Атгестать
Дань сей атгестать из Войска Запорожского Низового оного1 Войска 
Запорожского2 бившем/ ‘козаку куреня Кущівского, а нинішнему 
жителю3 города Полтава Івану Филимонову.

Онъ, Івань Филимонов, по засвідителствованию куреня Кущівсколг» 
атамана и другие старіший а знатнил козаковъ, в Запорожхкомъ 
Низовомъ Войску4 при1 курені Кущівском жить5 началь6 зъ 1756 году.

'Дужки авт.
4Далі закреслено властей.
5 Далі закреслено нижайше.
* Текст пошкоджено.
7Далі закреслено не оставить. Дань з Коша 1762 году, ноябра 22 дня. 
'Написано над рядком.
1 Далі закреслено Низового.
-Далі закреслено Пол.
4Далі закреслено в.
5Виправлено з  слова служить.
'‘Далі закреслено зъ І.
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71 живучи при Сечи8, по искуству своему делая золотарское мастерство 
і іс оно/т? приспособляя себе в сем1' 9, і войсковие посилкы, і случающиеся7 
ьпо граници здешной-1 па/тпш, и по наряду с того куреня вс'Ь 1 
воАжовіе і 1 кургЬнние надобности и службу о 7правляль в1>/яю, рад'Ьтелно 
и безпожновено. I все жителство сюе провождаль честно, добропорядо г/НО 
і обходително, без и малЬйшего // порока по 1 7 ...  10 годъ. 7 А том 130 
году женясь, в город'Ь Полтаві» жителствуеть, і гопгЬ, являсь в Коші, зв. 
просилъ7- 11 на вишеписанние продолженние 12нимъ, Филимоновил/, при 
Войску Запорожхкомъ служ би13- І і чес т ог  обходителство1 
засв'Ьдитєлстваванія14. Для того по ьтому его1 прошению15 и по 
засвидителствованшо вышеписаному, 7і совершенно з/р Кошел/ об  
дофопоряддочноА/ его обхожденіи знанію7 на честное его зде ьпри 
Во/&ке1 бытае16 и непорочное объхождение, опред'Ьлилы за по^писомъ 
и приложениемъ восковой печати выдать атгестать. Чрез котори# 
высоких и нижншг властей просимъ: его, Филимонова, в Малой Россий 
или где жите^ствовать будетъ17 не оставить, какъ18 // и протчиилг с 131 
Войска [За]19порожского. Низо.201ири атестатах1 выпущенншг Запорожского 
Войска козаковъ, не последнею ея и. ва службою. Во уверение чего и 
сей ему, Филимонову, атгестать дань з Коша 1763 году, априля д. 10 д.

Єя імператорскаго величества Вотяка 
Запорожского Низового 

Помітка на арк. 130: вих. «Нол/ь. 1028 З.В.К.»
Арк. 130, 131. Відпуск.

№  427 1763 р., квітня 10. -  Атестат козака Сергіївського куреня
Івана Порохні. № 1048

Атгестать 132
Дань сей атгестать из Войска Запоірожрского Низового оного ж 
Войска товаришу куреня Сергеевского Івану Порохні.

Онь, Івань Порохня, по засві>дителствованию и преставлению 
вишеписаного Сергеевского куреня атамана и всЪхъ того куреня знатншг

1 Написано на полі.
%Далі закреслено і справ ля ль ісправно золотарскоє ремесло і.
9Далі закреслено и служа быль и в государственихъ службах
10П о в н іс т ю  дату не вказано.
пДалі закреслено и яко.
12Далі закреслено чрез прописание время.
ігДалі закреслено никакова.
1*Далі закреслено за отлучкою его в Малую Россию от войска не. им'Ьггь.
15Далі закреслено его.
16Далі закреслено и служби рєвностниє.
17 Далі закреслено сверхъ уже определенного огГенер. вой. канцелярій су звания.
15Далі закреслено какъ.
19 Текст пошкоджено.
203апорожского Низового
1 Текст пошкоджено.
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и старії* товарищей, началъ2 ея и.ву. в Войске Запорожскомъ Низовоа/  
служит зъ 1742 года. И в государствени* службахъ3, воисковихъ 
посилкахъ і случаючихся партия* по наряду с того куреня находился, 
и вс і войсковие и куріние служби о тр ав л я л  вірно, радітєлно и 
безпоткновено, не закривая н іде себе. И все жителство свое 
провождалъ честно, добропорядочно, обходително, без и маліишего 
порока.

А н і  [!], оженяс, в слободски* полка* в государственно# вотчині 
слободе Ново# Водолгаге жителствуеть, и просил от Во#ска //

132 Запорож. Низового уволнения, а на добропорядочние служби- 
зв* аттестата. По чему я з старшиною войсковою и присутствующим/

товариством/ опрєділильї4 его, Порохню, і ис показаного куреня от 
служебъ исключить, на честное его зд і бытие и служби ревностиие
і непорочние, по вищепоказаному засвідитєлствованию и прошению 
Сергієвского куреня атамана і стариков 5 і совершенно м/р об они* 
всім  Кошем/ знанию5, к неоставлению его, где жителствоваг будет, 
за понесение2, ея ім.ву вірние и доволние служби6 за подписок/ и 
приложениемъ войсковой печати, в разсужденій і знаній в Кош і за 
подліно висшеписани*7 его вірни*8 служеб?, обходігтелства и постоянства 
доброго, и отсгл отхода честного10 вида г 5сей атестат5. иЧрезъ12

133 котори#9 гспдъ высоки* и подсуствующи* властей13 покорно5 // просим 
оно го Порохню за [по] несение служби вышеписание, где жителствоваг 
буде тъ, не оставит в его прозба*14 і, какъ11 протчийхъ из Войска 
сего Запорожскаго Низового за служби при атестата* випущенихъ, 
особливою высочайшою 5е.і.ва'5 млстию жаловат.
Дань с Коша 1763 году, априля 10 д.
Помітка на арк.132 зліва на полі: вих. «Ном/. 1048».

133 Проби пера: численні повтори слова «списки»; «Писаръ сотений 
зв. Остаповски#».

Арк. 132, 133. Відпуск.

2 Далі закреслено его.
3Далі закреслено и в.
4 Написано над рядком замість закресленого уволниг.
5 Написано над рядком.
6Далі закреслено даг сей аттестать.
1Далі закреслено служеб
%Далі закреслено обь.
9 Написано на полі.
10Далі закреслено определили.
11 Далі закреслено и.
12Далі закреслено оній.
[іДалі закреслено нижайше.
14Далі закреслено потребим/. Такъ.
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Аттестат
Дань сей аттестат із Коша Войска З.Н. товаришу курЕня Шкуринского 
Григор[гао]1 Тютюннику.

Онь, Тютюнникь, по засвидітслствованію вышписанного Шкуринского 
куреня атамана і всего товариства и другихъ знатнихъ и старил товарищей, 
началъ служить в Войске Запорожскомъ Низовол/, счисляясь въ озна
ченном Шкурилскомъ курені зъ 739 году. Чрез всі ті> года государствен- 
нил службахъ и в войсковихъ посилкал, случаючихъся партіяхь по 
наряду оного куреня находилъся. І всі курінніе надобности и службу 
о травля лъ вірно, радітелно і безпоткновенно. И чрез всю битность 
свою велъ себе честно, добропорядочно, обходително, без и малііішіого 
порока.

А нні, по обявленію его, нашихъ юйсковихъ волностей в селі Ромал- 
ковомъ аженясь, жителствоватв Малой Россій или в слободскил полкахъ, 
где бъ місто себе сискать моглъ, вознаміршгь. I просилъ о т Войска 
Запорожского Низового уволненія, а на добропорядочніє службы -  
аттестата. // По чем)' я з старшиною войсковою и присудствующимъ това- 
риствомъ уволниг его, Тютюнника, і ис показанного куреня о г  служб 
исключить, а на честное его зде бьпіє и служби, по вышпоказаиному 
засвідителствованію і знанію собою і всймъ Кошемъ, видать атгестать 
за подписомъ і с приложешемъ войсковой печати определили. И чрез
0 ній гшдъ высокнхъ и подсудствующихъ властей нижайше просимъ: 
по его, Тютюнника, желанію и ревности опреділеніел/ в Малой Россій 
или в слободскил полкахъ, где пожелаеть жить, къ службі ея ім. 
втва и проізвожденіемь его за предписание службы и возможности к 
гіродолженію всегдашнему оно#, совершенною исправностію, такъ какъ
1 протчШхъ із Войска Запорожского Нызового при атгестатахъ 
випущеннихъ, особливо высочайшою милостію пожаловатне оставить. 
Дань з Коша мая 20 д. 1763 году.
Лрк. 134. Відпуск.

№  429 1763 р., травня 25. -  Атестат козака Дядьківського куреня
Гаврила Крутя

Атестать
[Дань]1 сей атестат из Войска Запорожского Низового козаку куреня 
Дядковского Гавърилу Крутю.

[0]нь, Гаврило Круть, по засвидітелствованию и представлению 
курінного атамана и другил знатнил и старил товарищей, в онолг 
Запорожском Ннзовомъ Войску начал служить зъ 1 7 . . . 2 году. И в

№  4 2 8  1763 р ., травня 20. -  Атестат козака Ш кури н ського  куреня
Григорія Тютюнника

1 Текст пошкоджено.
1 Текст пошкоджено.
2 Повністю дату не вказано.



государственник службахъ, въ воискови* посилкахъ и случающиеся 
партиям по наряде с того куреня находился. И всі курінние надобности 
и службу о травля ль вірно, радітелно и бєзпоткновєнно. Все жителство 
все жителство [!] свое прово ждал честно, добропорядочно, без и 
маліишего порока.

А нині, оженясь, жителствовать в Малой Россій или в слободские 
полка*, где сищеть місто, вознамірил. И просил о г  Войска .'Запорожского 
Низового уволнения, а на добропорядочние служби аттестата. По чемъ 
я з старшиною войсковою и присутствующим товариством/ уволнип. 
его, Крутя, и ис показанного куреня от  служебъ исключить, а на

135 честное его зде битие, // службы ревностние по [вишепоказанному] 
зв. засвідитєлствованию и [знанию] всімь Кошемъ доволно за подписом/ и

с приложением/ войсковой печати видань3 определилы. И чрезъ оной 
господь височайпи* и подсудствующихъ властей нижайше просил/; по 
его, Крутя, желаннгао и ревносты опреділениемь в Малой Россій илы 
в слободские полкам, где пожелает жить, к службі ея императорского 
величества и произвождениемъ его за предписанние службы и 
возможность к продолженю всегдашнему оной совершеною исиравностгао, 
такъ какъ и протчии* из Войска Запорожского Низового при атестата* 
випущенни*, особливо височаишою милостию пожаловать не оставить. 
Дань с Коша мая 25 дня 1763 году.

Єя императорскаго величества Войска 
Запорожского Низового

Арк. 135. Відпуск.

№  430 1763 р., червня 28. -  Атестат полкового писаря-товариша
Полтавського куреня Йосипа Сербинова. № 3436

Атгестать
Дань1 из Войска Запорожского Низового о[ного ж]2 Войска товаришу 
кур[еня] Полтавского и полковому старшині Иосифу Иванову сину 
Сербинову.

Онъ, Иосифъ Сербиновъ, по засвідитєлствованию и представлению 
вишеписанного Полтавского куреня атамана и другие знатних же и 
стари* товарищей, в оном За. Низовомъ ВоАже начал служит зъ 1743 
года. И в государствении* служба*, и в войскови* посилка*, случаючижя 
иартияхъ по наряду с того куреня находился, З и всі курінніє надобности 
и служби ошравлял вірно и добропорядочно 3. И за т і  его вірніе 
служби и годност, по усмоїрению и опреділенію от Коша, писарем

136 полковим ^при границе^4 в Калмиюсі П 56-го бил. А въ 759-м году // в 
зв- Самарі писаремъ же полковым/ бил, где всі государственна пограничние4

Звндать
1Далі закреслено сей.
1 Текст пошкоджено.
1 Написано на полі.
4 Написано над рядком.
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и войс[ко]вие надобности и слу[жбу] по насилаемим от  Коша в силі 
височайшихъ веліній ордерам испрадлялъ по должности своей вірно, 
радітелно, безпожновенно 5 і без всякого упущения-5. Да и все жителство 
свое6 честно, добропорядочно и обходително, без и малЬйшого порока 
прово ждаЛ*.

А нині 7 по точному намерению и происку его, какь и представил-7, на 
Украилско# льпгЬи, *в Белевско#8 кріпости оженясь4, жителствуег. И 
просил о г ВоАжа З.Н. уволнєния3, а на добропорядочніе служби- аттестата.
По чему я з стар. воАжовою и присутствующим!» // товариство*/ его, 137 
Сербинова, 3-с ВоАжа 3. с показанноло куреня о г служебъ исключит3, а на 
честное зде и служби ревностние и непорочние, по вишепоказанном^ 
засвідителствованію и знанию собою и всЬмъ Кошемъ, доволно сей (к 
неоставлению его, 9где пожелает ж иг,3 ея ім.ва воісковою ж  не 
последнею службою по заслуге и ревности его прописанной и 
возможности)10 да г  аттестат за подписомъ и приложєніємь вой. печати, 
в разсуждений и знаний за подлЬнно вшпеписанно# его служби, вірного 
обходителства и постоянства доброго, и отсел11 отхода честного3 по 
желателству // опреділили видаг. И чрезъ оній гспдъ [висо]кил и 137 
подсудствующих вл[астей]12 просил/; по его, Сербинова, желанию и зв. 
[рев]2ности опреділением в Мало# Россий к службі ея ім.ва. и 
пронзвождєніємт» его за предписание служби и возможно сг достойную 
к продолженію всегдашнем/ оно# совершенною испралностию, такъ 
какъ и про 7чидг из ВоАжа сего З.Н. при атестата* випущенил:, особливою 
височайшою милостію пожаловагне оставит.
Дань с Коша ііоня 28 д. 1763 году.
Помітка на арк. 136: вих. «Ном. 3436».
Арк. 136, 137. Відпуск.

№  431 1763 р., серпня 10. -  Атестат перекладача Державної
колегії іноземних справ Василя Рубанова. № 1364

Аттестать 138
Із Коша Войска Запорожско[го]1 Н. дань2 Государственной коллегий 
иностраннихъ делъ г. переводчику Василию Рубанову.

Онъ, г. переводчикъ Рубановий, находившись при пограничной 
Никитинской заставі в роздачи указнихъ печатнихъ билетовъ по 
нинішную его смену поступалъ чрезъ все свое битие во всем порядочно,

- Написано над рядком замість закресленого и между тЬмъ.
‘Далі закреслено провожал.
''Написано на полі замість закресленого возим•Ьл-де точное.
* Написано над рядком замість закресленого в десятой Белевск. намерение оженяс.
9 Написано на полі замість закресленого в Малой РоссіА.
10Дужки авт.
11Далі закреслено честного. 
пДалі закреслено нижайше.
1 Текст пошкоджено.
 ̂Далі закреслено сей аттестат.
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честно и обходитєлно со всеми проєжжающими россійскими и иносгранними 
народи, наблюдая Зж> всем3 височайшиє інтереси. О чемъ Кошъ Запорожской

138 от техъ проежжающихъ людей, да и запорожскихъ козаковъ // доволно 
зв. уверень З і известень [ . . .  ]_3. Сверхъ же того, в случающихся4 по Кошу

Запорожскомъ делахъ, приходимие о г  кримского хана и протчиихъ 
кримскихъ командировъ в Кошъ и отсель туда отравленніє писма онь, 
гшднъ Рубановъ, переводилъ Исправно с кра#ним в том рачигелним к 
смежно# полезности поспешеніем5. И ми, и ввесь Кошъ таковим честним 
и добропорядочним его обхожденієл/6 З і в делал совершенною 
ісправностию'3, будучи доволни, сей ему атестат за подписом нашим 
при войсковой здешне#* печати вида т определили. С Коша августа 10 д. 
1763 году.
Помітка на арк. 138: вих. «Ном. 1364». Там же проби пера: «Пат. 
атамань кашевій во/йжо».

141 Проби пера: «Козакъ, репортъ, полковникъ». 
зв. Арк. 138, 141. Відпуск.

№  432 1763 р., вересень. -  Прохання Коша до гетьмана Кирила
Розумовського про сприяння колишньому козакові 
Шкуринського куреня Григорієві Тютюннику влаштуватися 
на службу в Лівобережній Україні

139 Високосиятелнкпій графъ, високопо[чте]нЄйшій1 гпднь, 
гпднь Малия Россій2 [обоихъ] сторонъ Днепра и Войска 
Запорожскихъ ге[таань], сенаторь, генераль-фелдмаршаль, 
3 генераль-адютанть'3 и многихъ ординовъ кавалеръ, 
високомило стівМшій батку нангь4.

В Войски Запорожскомъ 3 Низовом при 3 5курене Шкуринском6 Зс малил 
же3 леть 7 честно і ревностно, со всяким постоянством служившо#7 З і с 
ВоЛжа 3. за атестатол/ випущений#1 ’ козакъ Григорій Тютюнникъ 1 
нинЬ, по ожени7бе его3 в Малой Россий въ НЬжинском полку1", 
жителствоват и службу несг вознаміриль3, о чем онь особое свое

5 Написано над рядком.
4Далі закреслено бивало.
3Написано над рядком і  на арк. 141 замість закресленого и что касалос надобное 

исправлялъ.
''Далі закреслено и рев.
1 Текст пошкоджено.
1Далі закреслено и оо.
'Написано над рядком.
4Далі закреслено сего подноситель Григорій Тютюнникъ при в эдешнемъ.
5 Далі над рядком закреслено в числі.
"Далі закреслено товарсгва чрезъ.
1 Написано над рядком замість закресленого находясь государствен™« служби и 

всякие повинности 07бувалъ вірно і радітелно а.
%Далі закреслено честно.
9Далі над рядком закреслено Григорі того войска.
10Далі закреслено на иміючимся тамо его наследственному грунте.
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прошєніє в.в.г.с. представит імєєть-3. І ми доволио єго, Тютюнника, // 
честное и добропорядочное11 обхожденіе, 3*[по]нєсенніє при Во/£ки 139 
рев[нос]тние служби, і в предъ[лож]инол/ могущество І ГОЛНОСГ3 відая, ЗВ. 

о неоставленій его12 високою3 вашего високографского сиятєлства З в 
той  прозбе его отческою-3 милостшо, 13-какъ і протчіидг с // Во/Кжа 140
Запорожского честно виїпедшидг козаком13, всенижайше14 3 в.в.г.
сиятелство15 просимъ-3 и єго, Тютюнника3, вашему високографскол/^ 
сиятелству 16при сел/ во очєскоє високоє благоразсмотрєніе16 представит 
дєрзаел/, пребивая з глубочайшие/ покорением вечно.

Вашего в. г. с. високомршостив'кйшого
батка нашего

1763 году, сєнтабра17 д
Проба пера: «До атестата сєго писма». 140
Арк. 139, 140. Чернетка. зв*

№  433 1764 р., жовтень. -  Донесення кошового отамана Пилипа
Федорова гетьманові Кирилу Розумовському про увільнення 
з військової служби козака Канівського куреня Семена 
Суботи і прохання надати йому чин значкового товариша
і звільнити від повинностей

Титуль яснєвєлможного1 144
Нижайшоє доношєниє

ПлЬмяникъ мой2, Войска Запорож-лг> Низово/гЯ курЬня КанЬвско Л9 козакь4 
5Сємень Субота-5, по долговрємєнно/ґ єго при Войске Запорож. 
многопонєсєннов^рно/Н бєзпоткновєнной службе7, в малорос. Гадяцкол/ь 
полку в містечку Коваліжки8 5 оженясь, от Войска З.9 з данимъ ему10 
овід итєлствомь уволнился і нинЬ в ономъ м і 5 11 [стєч]ку12 КовалЬвки 
жител[ствуеть] 11 и в дворі тестя13 своего о7прав[ляєть] 5[ . .. ]ини єго-5

11 Далі над рядком закреслено при войски.
12 Далі закреслено височайшею.
13 Текст написано на арк. 140.
Далі закреслено прозбу нашу вьнесть причину возимели.

15Далі закреслено трудямъ.
16 Написано над рядком і  частково на арк. 140.
17 Дату не проставлено.
1іНе прочитано слово.
1Написано замість закресленого В Генералную войсковую канцелярию покорное.
2 Далі закреслено бившій при.
-Далі закреслено пр.
4 Далі закреслено а нині.
3 Написано над рядком. 
ьДалі закреслено службе.
1Далі закреслено остаючійся по женитбЪ жител ствол/.
%Далі закреслено жи племеиникъ мой Семенъ Василисвъ синь Субота при прозбі. 
9Далі закреслено уволнился.
10Далі закреслено от войска.
11 Написано на полі.
12 Текст пошкоджено.
ІІДалі закреслено [при он]омь тесть своє.
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должность значко[вого] товариша по неимению в его тамо грунтовъ 
[наследственна і по его безрод[ству и] одиночеству отправлять [служби] 
той і про 7чийхъ по[вино]стей несть6 не в состояній [прихо]дить к 
крайнему убоже[ству]. А яко я зъ малихъ [своих]ъ лЬть14 жител[ств]уя 
в Войски Запорожскомъ [Низо]вомъ ошравлялъ і нинЬ [в отправ]вленій 
ея і. ву служби [нахо]жусь и билъ во всехъ15 турецкой компа[ній] 
походахъ, где16 [в случ]ающилея сраженияхъ, [прис]тупалг и поймки 
язи[ка] партиял17 [без] малЪйшей приостанов[ки] 5 [ . . .  ]овался и по

144 усмотр'Ьнію Войско д/ъ5, проходя все чини18 //19 здешние, нахожусь 
зв. нинЬ20 главнимъ здешнимъ командиромъ і какъ тогда, такъ і нинЪ по

чину моему здєшніе распорядки і в бережений пограничностей неусипное
145 стараніе і попеченіе імею, за тЬ ж // мой служби, по старосты моей, 

и крайнему20 оной ослабіванію, і какъ себЪ в Малой Россий21 какъ22 
давн'Ьхъ годовъ Войска З.Н. командири от антицесороя вашей 
ясневелможности23 в Малой Росий чина ми і маетностми жаловани 
были, ничего не нам'Ьренъ і не желаю.

Того ради, вашей ясневелможности нижайше прошу предписано™ 
моего племяника24, Йемена Суботи-5, респектомъ мойхъ і его служебъ25 
с чинол/ъ ему значкового товарищества дворъ его11, в которомъ онъ 

145 жителствовать будеть11*26 огвс'Ьхъ служебъ // і повиностей27 уволить 
зв. и о томъ кому надлежить предложеніе учинить, а мене милостивою 

резолюциею не оставить.
Помітки на арк. 144 вгорі почерком кінця 19 -  поч. 20 ст. «Филиппъ 
Федоров».
Арк. 144, 145. Відпуск.

14Далі закреслено служби.
15Далі закреслено кри[мско]/У.
[6Далі закреслено во всЪхъ.
17Далі закреслено находился.
ІІДалі закреслено на оние многопонесенние его при Во#ске 3-м служби просил от 

Коша ВоЯска За. Н. атестата (якій по засвідитєлствованию Куреня Канівского атамана і 
знатнилг старий товарищей ему, Суботі, за подписоа/  і во/Чековою пєчатю видань) надставляя, 
что онъ в Малой Росій в вишеписаннол/ местечке Ковалівки жителетвуя, в дворі остается 
однооким/// жить продолжать с протчими тамошними жителми общенародно#.

19 Закреслено служби не можетъ. Просил куда надлежит о г Коша Войска З.Н. 
прєдетавлєнія съ прошениемъ, чтоб А желаетъ о г той увол. за висшеписанние много при 
Во#ске За. Н-м понесение доволние службы уволнения. Для чего о г Войска 3. і Коша 
Войска З.Н. просил освобождений его, Суботи, в Мало# Россій от продолжаемой нині 
тамо слу;кби о уволненій его о г всій служек і подате# уволнено било от Коша Во Дека 
3., куда надлежить взнесть. Того ради і Коигь Войска З.Н., відая т і  им многопонесение 
вірніе и радітелние службы, Генерално# вой. крий представляя, покорно просить оного 
Суботу о г всіхь биваємилг в Мало# Россій служебъ и повиностей, а домъ его о г постое# 
за вірнопонєсенниє им много при Во#ске Запорож. служби с чиномъ значкового товарища 
уволнить и что послідуег насъ не оставить. 1764 году, октября. . .  д.

20Далі закреслено глав.
21 Далі закреслено літь.
11 Далі закреслено ничего не намірень і не желаю.
23Далі закреслено прєжни.
ІІДалі закреслено темъ оставляем!!.
25Далі закреслено за многопонесение.
2ЬДалі закреслено дворъ.
27Далі закреслено когда еще.
25Далі закреслено і ика.
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№  434 1765 р., грудня 17. -  Лист дядька Василя Рецетового до
Костянтина Федоровича з подякою за добре ставлення 
до нього і племінника

Вьісокомилостив'Ьишій патронь и отець 146
Кон[стантинъ]1 Федоровичъ.

О высокомилостивомъ в. в. п. ко мне [дове]рителстве‘ и незабвєніи 
ме[ня], и о г  сего подносителя, пле[мя]ника моего Василя Романовича 
Рецетового, с приказа[ния] в. в. увідомлень. И за т[у]2 високую в. в. п. 
ко мнЬ отческую милость, смель чрез сие принесгмою всениж[ай]шую 
в. в. п. благодарное т. Причемъ дерзаю в. в. п. покорнейше проси 73 о 
неостановленіи оного моего племянника Рецетового високою в. в. п. 
патронскою в его нужда*4 милостию, в которую его ввергая, именуюсь 
вечнимъ в. в. п.
1765 году, декабра 17 д. В.в.п [?]
Арк. 146. Відпуск.

№  435 1765 р., грудня 20. -  Прохання Коша до малоросійського
генерал-губернатора графа Петра Румянцева про зарахування 
на військову службу колишнього полкового старшину 
Запорозького Війська Василя Рецетового

Вьісокосиятєлніишій графъ Петръ Александровичъ, 147
высокомилостивый бажу и патронь нашъ

С нижайшимъ нашимъ упокоениемъ ваше высокограф. сиятелство 
дерзаемъ трудить [вас]1 следующимъ.

Подноситель сего бывший Во&жа Запорож. полковый старшина, 
жителство нне имеющий в Алти/жи, Васил Рецетовій, с мали* леть 
при Воиски Запорож. какъ продолжаль добропорядочно службу и 
многоупо зребляемъ быль по здешней пограничности в важни* интереса* 
в заграиичны2 разведивания, которые и достовля л  в ползу гсдрственную 
с презрителнимъ живота своего радеииемъ, о чемъ Кіевская губернская 
крия известна состоит, такъ честно і с Войска 3. по его желанию для 
женитби в Малую Россію з даннымъ ему 3о те* его4 верни* і усердии* 
служба*5 аттестатом!» // [от]пущенъ. А по тому, в награждение те* его 147 
служек, о г  его высокографского сителства5 гепдна генерал-фе./дмаршала зв- 
Н  разни* ординовъ кавалера3 Кир/ляли Григориевича Разумовского, по

Текст пошкоджено.
Далі закреслено высу.
Далі закреслено о нєостановлєній. 
Далі закреслено ми.
Текст пошкоджено.
Далі закреслено иитереса. 
Написано над рядком.
Далі закреслено с луж. 
сиятелства
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битности єго гєтманомь, пожаловав во полковые абшитованные асаули 
и состой г  в высокой вашего высокограф. сиятєлства дирекцій, кой и 
ньіні в такови жъ в интересах заграничные посилки, по его к тому 
искуству и доволому обращеній знанию от Кіевской губернской крій 
употребляется и навсегда способнымъ к тому состоить.

Нине ж, по следующимъ ему6 утЬснениямъ и по его желанию и 
горячести к службі военной, в определений его к оной у вашего 
высокографского сіятелства имееть 3 онъ намереніе 3 представит прозбу. 
Мы, его рады честних и рєвностних при Воиски продолженных с 

148 малих лет служек, при [ . . .  ]7 // вашего высокограф. сияте^ства 
всенижа[йше] просимъ8 неоставлешй-3 высокомилости[вим] и призрителнил/ 
вашего вьісоїкоіграф.1 сияте^ютва9 в той его, Рецетового, прозбе10 
пожалованієл/3, почему б 10 онъ найр ев нос 7Ш о е к продолжению 
всегдашне[му] служби имел усердие. А такое милостивое над нимъ 
призритеуктво12 выдя, прочие здешние козаки ревностию и усердиемъ, 
и службах наилутше поощреїш бы г могли. При чемъ ми его, Рецетового13. 
равно и все здешнее Низовое3 Запорож. Войско, в високоблагомилостивое 
отеческое вашего высокограф. сиятел. призрение14 представляя3 с нашего 
глубочайшею преданостию імєнуемьі на вёкъ.

В.в.графского сиятєлства, высомлсттшого 
бажа и патрона ншего

1765 году, декафа 2015 д.
Арк. 147, 148. Відпуск.

6Далі закреслено тамъ.
1 Нижній рядок тексту на 3 -4  слова пошкоджений [зрізаний].
%Далі над рядком закреслено неі.
9Далі закреслено пожаловани[єм].
10Далі закреслено явс.
11Далі закреслено и.
12 Далі над рядком закреслено і нео.
 ̂Далі закреслено такъ.

14Далі закреслено повергал.
[5Дату виправлено з числа 25.
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План Запорозької Січі, 1745 р. Завізований інженер-підполковником Данилом 
Дебоскетом у Києві 20 листопада 1745 р. -  

РДВІА, ф. 349, оп. 12, од. зб. 7455.
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НАУКОВО-
ДОВІДКОВИЙ

АПАРАТ





К О М Е Н Т А РІ

До діловодного заголовку справи 1

аКиєво-Межигірський Спасо-Преображенський монастир («Білий Спас», поблизу 
Вишгорода під Києвом) - за переказами засновано 988р., 1240р. зруйнований монголо- 
татарами, згодом відбудований; згадки в документах -  з 16ст., ставропігійний -  з 
1609р. З тих часів монастир став козацьким, Січ утримувала його своїм коштом. 
Звідси на Запорозьку Січ призначали священиків, тут у шпиталі (засновано 
1672р.) проживали старі й хворі запорожці. У 1691р. до нього було приєднано 
Самарський, Лебединський та ін. монастирі, що розміщувалися на території 
Запорожжя. У 1717 і 1764рр. страждав від великих пожеж. У 1774р. коштом 
кошового отамана Петра Калнишевського в ньому зведено кам’яну Петропавлівську 
церкву. Після зруйнування Січі (1775р.) монастир за царським указом 1786р. 
перенесено у Таврію. У результаті пожежі 1787р., яка виникла тут, перестав 
існувати.

6Йдеться про Абоський трактат 1743р., яким закінчилася російсько-шведська 
війна 1743р. Зафіксував поразку Швеції у війні. Через те не справдилися надії 
Пилипа Орлика і його сина Григорія на вирішення українського питання з 
допомогою антиросійської коаліції: під час обговорення умов мирного договору 
воно навіть не ставилося.

№ 1
Скоропадський Іван Ілліч (1646-1722рр.) -  гетьман Лівобережної України. 

Обраний на цю посаду замість І.Мазепи у Глухові 6 листопада 1708р., обіймав її 
до 1722р. Його гетьманська діяльність зазнала різних обмежень з боку російського 
уряду (див. про це в наступному коментарі про Петра І). За таких складних умов 
робив усе можливе для обороті прав української держави та її населення.

6Петро І Олексійович (1672-1725рр.), російський цар (з 1682р.), імператор 
(1721-1725рр.). Проводив політику обмеження політичної автономії Лівобережної 
і Слобідської України: 1709р. при гетьмані Іванові Скоропадському було встановлено 
посаду резидента, 1722р. -  створено Малоросійську колегію; після смерті
І.Скоропадського (1722р.) Петро І заборонив вибори нового гетьмана. На початку 
листопада 1708р., в ході російсько-шведської (Північної) війни 1700-1721рр., після 
того, як запорожці підтримали лінію гетьмана Івана Мазепи на відрив України від 
Росії й союз з шведським королем Карлом ХП за наказом Петра І гетьманську 
столицю Батурин було знищено, а все її населення вирізано, у травні 1709р. 
зруйновано і Запорозьку Січ. За його правління тисячі українських козаків і 
селян загинуло на будівництві Петербурга, спорудженні каналів - Ладозького і 
між Волгою й Доном тощо. На Україні стали постоєм російські війська. Проводив 
політику перекачування кращих наукових і культурних сил України в Петербург 
і Москву. В 1721р. заборонив друкувати Святе письмо українською мовою.

вОлексій Михайлович (1629-1676рр.), московський цар (1645-1676рр.), батько 
Петра І. За його царювання відбулося приєднання України до Росії (1654р.). 
Включення Лівобережної України й Сіверської землі з Черніговом і Стародубом

551



до Росії було підтверджено Андрусівським перемир’ям 1667р. після російсько- 
польської війни 1654-1667рр.

гІваненко Петро (Петрик), старший військовий канцелярист. У 1692р. прибув 
на Запорожжя і почав агітувати проти гетьмана Івана Мазепи і Москви. У травні 
того року приїхав у Крим, де від імені «Удільного Князівства Київського, 
Чернігівського і всього Війська Запорозького городового і народу малоросійського» 
уклав з ханом договір (трактат) про «вічний мир і братерство» і спільну оборону 
від Москви й Польщі. Кримський хан визнав Петрика гетьманом, надав йому 
військову допомогу; його підтримувала й частина запорожців. Здійснив кілька 
походів на Лівобережну Україну -  у липні 1692р., січні 1693р. (саме тоді дійшов 
аж до Полтави), 1694, 1696рр. У 1696-1712рр. з перервами -  гетьман так зв а н о ї 
Ханської України (частина південної України між Бугом і Дністром), яка належала 
до Кримського ханства.

полтавський полк -  адміністративно-територіальна одиниця Лівобережної 
України у 1648-1775рр., полкове місто -  Полтава. Першим серед полків Гетьманської 
України ліквідований Росією (решта -  1782р.)

еЙдеться про Північну (російсько-шведську) війну 1700-1721рр. У воєнних 
діях, зокрема в Прибалтиці, брали участь українські козацькі полки. У вересні 
1708р. шведські війська на чолі з Карлом ХП вступили на Лівобережну Україну. 
У жовтні 1708р. на бік шведського короля перейшов гетьман Іван Мазепа, в 
березні 1709р. -  кошовий отаман Запорозької Січі Костянтин Гордієнко з частиною 
лівобережного й запорозького війська. Після перемог Петра І влітку 1709р. під 
Полтавою і Переволочною рештки шведського й українського війська відступили 
до Молдови. Російсько-шведська війна закінчилася перемогою Росії та підписанням 
Ніштадтського мирного договору 1721р.

Тридцятилітній мир -  це мирний договір, укладений у Константинополі З 
червня 1700р. між Росією і Туреччиною. Ним закінчилася російсько-турецька 
війна 1696-1700рр. До Росії відійшли Азов і узбережжя Азовського моря до 
р.Міус, від претензій на Керч вона відмовилася.

жПісля укладення Константинопольського договору 1700р. (див. про це 
попередній коментар) Росія сконцентрувала свої сили на війні зі Швецією (Північна 
війна 1700-1721рр.) і була зацікавлена в збережеш« миру на півдні. Запорозькі ж  
козаки порушували мирні угоди. Так, 1 червня 1701р. вони напали на 
константинопольських купців на р.Інгул і відібрали в них велику партію товарів. 
Ймовірно, в документі йдеться саме про цей епізод.

3Мазепа Іван Степанович (1639-1709рр.) -  гетьман Лівобережної України у 
1687-1709рр. Спочатку орієнтувався на Російську державу, сподіваючись на об'єднання 
на грунті політичної автономії Лівобережної і Правобережної України. Переконавшись, 
що це не входить у наміри Петра І, під час Північної війни 1700-1721рр. 
переорієнтувався на Швецію, у 1708-1709рр. виступив за відокремлення України від 
Росії. Його підтримала й частина запорожців. Після Полтавської битви 1709р. 
перейшов на територію Молдови, до турецької фортеці Бендери, де й помер.

"Булавін Кіндрат Опанасович (бл.1660-1708рр.) -  керівник селянсько-козацького 
виступу в Росії і на Україні (1707-1709рр.), донський козак. Повстання почалося 
у жовтні 1707р. Зиму 1707-1708рр. К.О.Булавін провів у Запорозькій Січі, де до 
нього приєдналося близько 3 тис. запорожців, після чого вирушив на Дон. 
Виступ охопив і частину Слобідської України. Основні сили повстанців розгромлено 
влітку 1708р., окремі загони діяли до початку 1709р.

‘Шведським королем з 1697р. був Карл ХП (1682-1718рр.). Очолював шведську 
армію під час Північної війни 1700-1718рр. Восени 1708р. вступив на територію 
України. Тут до нього приєдналися гетьман Мазепа і кошовий отаман Костянтин 
Гордієнко. Після поразки у Полтавській битві 1709р. всі вони перейшли до 
Бендер (територія сучасної Молдови). Після смерті Івана Мазепи Карл XII 
вступив у союз з гетьманом Пилипом Орликом, намагався організувати напад на 
Росію турецької армії з півдня, а шведської -  з півночі.

552



Мається на увазі «Грамота, данная Запорожскому Войську -  на избрание 
нового гетмана на место изменившего России гетьмана Мазепы; с обнадеживанием 
подтвердить оному войску прежние права его и привилегии» від 1 листопада 
1708р. Опублікована в «Полном собрании законов Российской империи с 1649г. 
(Далі ПСЗ)» Спб., 1830, IV, №2210, стр.424-425.

йГордієнко Костянтин (р.н. невід. -  п. 1733р.) -  кошовий отаман Запорозької 
Січі. Підтримав курс гетьмана Івана Мазепи на вихід України зі складу Російської 
держави з допомогою шведського короля Карла XII. З загоном запорожців у 
кінці березня 1709р. прибув до І.Мазепи в Диканьку, а потім у Великих Будищах 
присягнув Карлові XII. Тримав у своїх руках головні міста вздовж р.Ворскли до 
Переволочної. Після Полтавської битви 1709р. разом з І.Мазепою і Карлом ХП 
перейшов на територію Молдови у Бендери. Після смерті І.Мазепи став прибічником 
гетьмана Пилипа Орлика, разом з ним брав участь у поході 1711р. під Білу 
Церкву. Згодом кошовий отаман Олешківської Січі.

к лГлухів -  столиця Лівобережної України у 1708-1781рр. (тепер Сумської 
обл.), став нею після зруйнування російськими військами Батурина (тепер 
Чернігівської обл.). У 1708-1722, 1727-1734 і 1750-1764рр. -  резиденція гетьманів 
Лівобережної України.

мнСавич Василь (р.н. невід. -  п. 1714р.) -  представник відомого козацько- 
старшинського роду, з 1695р. -  сотник, у 1708-1714рр. -  полковник Лубенського 
полку.

°Кроковський Іоасаф (р.н. невід. -  п. 1718р.) -  митрополит київський. Вчився 
у Київській колегії та в Італії. З 1690р. -  ігумен Миколо-Пустинського монастиря 
і ректор Києво-Могилянської колегії, з 1697р. -  архімандрит києво-печерський. 
Став митрополитом київським замість Варлаама Ясинського (помер 1707р.), 
висвячений Стефаном Яворським, митрополитом рязанським, блюстителем 
патріаршого престолу. 11 листопада 1708р. І.Кроковського було доставлено у 
Глухів, де він змушений був узяти участь у проголошенні анафеми гетьманові 
Іванові Мазепі (одночасно це зробив в Успенському Соборі в Москві Стефан 
Яворський). Згодом І.Кроковського, запідозреного в опозиції до Петра І, викликали 
до Петербурга, але він туди не поїхав. Помер при загадкових обставинах у Твері. 
Після його смерті аж до 1745р. російський уряд не дозволяв вибирати нового 
митрополита, щоб звести Україну на становище звичайної єпархії.

"Жураховський Іродіон (р.н. невід. -  п. 1736р.) -  відомий церковний діяч. У 
1709р. будучи ієромонахом Києво-Межигірського монастиря, направлений у Січ, 
щоб відмовити запорожців від підтримки Івана Мазепи. Того року став архімандритом 
Києво-Межигірського монастиря. У 1721р. обраний київським митрополитом, з 
наступного -  чернігівський архієпископ і був ним до 1734р, коли його знову 
перевели до Межигірського монастиря. Сприяв відновленню колишніх стосунків 
монастиря й Січі після повернення запорожців під протекцію Росії 1734р.

рПісля переходу на бік Карла ХП гетьман Іван Мазепа направив у Січ 
універсал і листа зі зверненням до всього Запорозького Низового Війська. В них 
він обгрунтував свою прошведську орієнтацію, закликав запорожців приєднатися 
до нього, щоб скинути московське іго. У лист і-від повід і Запорозьке Військо 
повідомляло про принципову згоду підтримати гетьмана затвердженням цього 
рішення загальною Військовою радою. Запорожці також вимагали гарантій від 
шведського і польського королів щодо своїх «прав і вольностей».

сЛещинський Станіслав (1677—1766рр.) -  польський король у 1704-1711р. і 
1733-1734рр. Обраний королем під тиском Швеції (після вторгнення в Польщу 
1702р. війська Карла ХП), уклав договір з гетьманом Іваном Мазепою. З 1709р. -  у 
Франції. В 1733р. при підтримці Франції та інших держав вдруге став польським 
королем, але 1734р. змушений був зректися престолу (див. про це коментар № 11і). 
Після цього жив у Франції, мав зв’язки з Пилипом і Григорієм Орликами.

ТУ кінці грудня 1708р. з України до Криму було послано бунчукового 
товариша Івана Черняка з повідомленням про обрання гетьманом Івана
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Скоропадського. Прибувши на Січ, І.Черняк передав кошовому отаманові 
Костянтину Гордієнкові лист І.Скоропадського, в якому той закликав запорожців 
не довіряти Іванові Мазепі. Запорожці передали через І.Черняка й свого листа 
до кримського хана, в якому виясняли подальші наміри орди. К.Гордієнко 
затримав І.Черняка в Січі під час повернення з Криму за те, що той начебто 
оголосив Військові не всі гетьманські листи, які віз до Криму, згодом його 
відправили в табір І.Мазепи.

уПро бій поблизу містечка Сокілки: за повідомленням О.Д.Меншикова Петру І 
від 11 квітня 1709р., загін шведського генерала Крузе і запорожці, переправившись 
через Ворсклу, хотіли атакувати російське військо з корпусу генерала Ренне, 
який стояв поблизу Сокілок, але росіяни перші кинулися в бій і поклали на 
місці 800 чоловік, не рахуючи тих, хто потонув у річці. Втрати росіян були 
незначними. О.Д.Меншиков трактував наслідки битви на користь росіян.

По-іншому висвітлив ці події шведський історик Нордберг. Шведський генерал 
Крузе зібрав поблизу Нових Санжар близько 3 тис. кінноти, 500 лівобережних 
козаків і 3 тис. запорожців на чолі з Костянтином Гордієнком. Воші й вчинили 
напад на 7-тисячний російський корпус генерала Ренне. Українські козаки в битві 
особливої активності не виявили. Втрати росіян становили 400 чоловік убитими 
і понад 1 тис. пораненими, у їхнього противника -  незначні.

^Меншиков Олександр Данилович (1673-1729рр.) -  сподвижник Петра І, 
воєначальник під час Північної війни 1700-1721рр., генералісимус (з 1727р.). У 
1708-1709рр. вів воєнні дії проти шведів на Україні. На початку листопада 1708р. 
російські війська на чолі з О.Д.Меншиковим захопили гетьманську резиденцію 
Батурин, зруйнували і спалили його разом з гетьманським палацом, знищили 
населення. Мав значні маєтності на Україні (зокрема Батурин).

хОчевидно, йдеться про події 1702-1703рр., коли запорозькі козаки, невдоволені 
спорудженням російських фортець на Дніпрі, звернулися до кримського хана з 
пропозицією про спільний військовий похід на Москву.

цНа той час послом Росії у Туреччині був відомий російський державний 
дія11 граф Петро Андрійович Толстой (1645-1729рр.), який обіймав цю посаду з 
кінця 1701 до 1714р. Його син, П.П.Толстой, зять гетьмана Івана Скоропадського, 
у 1719-1727рр. обіймав посаду полковника Ніжинського полку (фактично був 
призначений за наказом Петра І).

чЯковлєв Петро Іванович, полковник російської армії, учасник Північної 
війни 1700-1721рр. В 1709р. П.І.Яковлєв очолив військо, яке за наказом Петра І 
вирушило на руйнування Запорозької (Чортомлицько'ї) Січі. По дорозі на Запорожжя 
відбулися битви з запорожцями під Переволочною і Старим та Новим Кодаком.
14 травня 1709р. з допомогою компанійського полковника Гната Ґалаґана російські 
війська вдерлися на Січ, захопили тут значні трофеї, зруйнували січові укріплення, 
стратили багатьох із захоплених козаків.

шПереволочна -  містечко-фортеця на лівому березі Дніпра, поблизу гирла 
р.Ворскли. У 1660, 1663-1764рр. -  центр сотні Полтавського полку. Тут була 
найзручніша переправа через Дніпро. Навесні 1709р., йдучи на розорення Січі, 
Переволочну знищило російське військо на чолі з П.І.Яковлєвим. Трагедію 
Переволочної за масштабами й значенням можна прирівняти до знищення Батурина 
в листопаді 1708р. В кінці червня 1709р., після розгрому під Полтавою, сюди 
прибули рештки шведсько-українського війська. Частина його зуміла переправитися 
через Дніпро до підходу російської армії на чолі з О.Д.Меншиковим (згодом сюди 
прибув і Петро І), решта -  капітулювала. Частину полонених тут запорожців 
страчено, решту відправлено до Сибіру.

щКодак -  фортеця, заснована 1635р. на правому березі Дніпра напроти 
Кодацького порога. Знищено за умовами Прутського трактату 1711р. (див. коментар 
№ 11ф). За Нової Січі (1734-1775рр.) слобода Кодак була центром Кодацької 
паланки.
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юҐалаґан Гнат Іванович (р.н. невід. -  п. 1748р.) -  полковник Війська Запорозького 
(1706р.), компанійський полковник, полковник чигиринський (1709-1714рр.), з кінця 
1724р. -  полковник прилуцький. У жовтні 1708р. разом з гетьманом Іваном Мазепою 
перейшов на бік шведів, але невдовзі з'явився з повинною до Петра І. У травні 1709р. 
надав значну допомогу російському військові на чолі з ПЛ.Яковлєвим у зруйнуванні 
Запорозької Січі. В нагороду дістав значні маєтності у хІигиринському полку.

№ З
аКатерина І (1684-1727рр.) -  російська імператриця у 1725-1727рр. Фактичним 

правителем держави був О.Д.Меншиков (див. коментар № 1ф). У 1727р. скасувала
1-у Малоросійську колегію (див. коментар № 11°) і відновила гетьманство на 
Лівобережній Україні.

6Чернишов Захар Петрович (1672-1745рр.) -  один з сподвижників Петра І, 
російський державний і військовий діяч, генерал-аншеф (1730р.). Мав значну 
політичну вагу в період правління імператриці Анни Іоанівни (1730-1740рр.) і 
Єлизавети Петрівни (1741-1761рр.).

вАзовська губернія -  утворена 1708р. з частини Слобідської України і Війська 
Донського. Центр -  м.Азов, після Прутського трактату 1711р. -  м.Воронеж. У 
1725р. перейменована на Воронезьку. З 1775р. -  знову Азовська з центром в м. Азові. 
1783р. її ліквідовано і включено до Катеринославського намісництва.

гЙдеться про Олешківську Січ, засновану в урочищі Олешки в пониззі 
Дніпра (тепер Херсонська обл.) після зруйнування 1709р. російськими віськами 
Чортомлицької Січі. Територія належала до володінь Кримського ханства. її 
замінила Нова (Підпільненська) Січ, офіційно заснована 1734р.

цСенат -  один з найвищих державних органів у Російській імперії, утворений 
1711р. Мав право видавати укази від імені царя, йому підпорядкували (у цивільних 
справах) Малоросійську колегію (див. коментар № 11°). Після смерті гетьмана 
Данила Апостола на початку 1734р. Сенат до 1749р. здійснював вище управління 
Лівобережною Україною. З січня 1756р. Лівобережну Україну й гетьмана знову 
підпорядкували Сенатові.

еІноземна колегія, Державна колегія іноземних справ -  утворена 1718р. у 
числі інших колегій -  центральних галузевих органів державного управління 
Росії, замість Посольського приказу. В 1749-1756рр. їй підпорядковувалася 
Лівобережна Україна. Контролювала стосунки Запорожжя з сусідніми країнами.

№  4
а1. 1708, ноября 1. -  Грамота, данная Запорожскому Войску на избраніе 

новаго гетмана на місто измінившаго Россіи гетмана Мазепы.
2. 1708, ноября 7. -  Грамота ‘ гетману Ивану Скоропадскому1 о біжавшихь 

съ изьмінникомь Мазепою малороссійскихь старшинахъ и всякого званія людяхъ,
о прощенії! и возвращеніи имъ имущества и чиновъ, если, оставивъ шведовъ, 
прибудуть съ раскаяніемь въ Росс, государство; и о наказании ихъ въ противномъ 
случаі смертію.

Бежали: генеральная старшина и 3 полковники -  миргородскій, прилуцкій и 
лубенскій.

З2. 1708 года, ноября 9. -  Грамота царя Петра Великаго малороссійскому 
народу о вооруженіи противъ короля шведскаго и о предостережении 
малоросс і йскаго народа отъ коварныхъ обійденій измінника гетмана Мазепы.

4. 1708, ноября 12. -  О преданіи Мазепы проклятію и объ избраніи 
Скоропадскаго.

-  Всі перелічені грамоти надруковані в ПСЗ, т.4, №№2210, 2211, 2212, 2213 
(стор. 424-432).

7 Написано на полі.
2Пункт третій розміщено перед першим пунктом.

9
з в .
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аКаплан-Ґірей І -  кримський хан у 1707-1709, 1713-1716 і 1730-1736рр.
№ 5

№  7
аКопія, зроблена можливо А.О.Скалковським від слів: «Атамани курінньїє» 

до «жадной драчки». Є пропущені слова. У томі не друкується.

№ 8
“Бахчисарай (Бакцьіс) -  з середини 15ст. столиця Кримського ханства. З 

1783р. -  у складі Росії.

№ 9
аВейсбах Йоганн Бернгард (р.н. невід. -  п. 1735р.), граф, -  народився в 

Богемії. З 1707р. -  на військовій службі в Росії. У Полтавській битві 1709р. 
командував російською кавалерією правого флангу. З 1720р. Вейсбах -  командуючий 
російським військом в Україні. З кінця 1731р. -  київський генерал-губернатор. 
Сприяв поверненню Війська Запорозького під протекцію Росії в 1734р. (Нова Січ).

№ 10
аЧичерін Василь Іванович (1 7 0 0 -1793рр.) обіймав посаду коменданта 

м. Полтави в зазначений у документі час.
бЙдеться про «вічний мир» між Росією і Туреччиною, укладений в 

Константинополі 5 листопада 1720р. (трактат опубліковано в ПСЗ, т. VI, № 3671). 
Замінив Андріанопольський мирний договір 1713р., яким закінчилася російсько- 
турецька війна 1700-1713рр. Цим договором Росія забезпечувала свій тил на 
півдні на завершальному етапі Північної війші 1700-1721рр. (зі Швецією).

вЦю грамоту про прийняття запорожців під владу Росії було відправлено в 
Січ на ім’я кошового отамана 31 серпня 1733р.

№ 11
аОрлик Пилип Степанович (1672-1742рр.) -  гетьман України в еміграції 

(1710-1742рр.) З 1706р. -  генеральний військовий писар, найближчий помічник 
гетьмана Івана Мазепи. Після Полтавської битви 1709р. разом з ним перейшов у 
Бендери. Там після смерті І.Мазепи П.Орлика обрано гетьманом. Склав 
«Конституцію» (1710р.). У 1711р. здійснив похід на Правобережну Україну. З 
1714р. перебував у Швеції, Німеччині, Польщі, Франції, Туреччині, намагаючись 
висунути українську справу на міжнародну арену, організувати нову антиросійську 
коаліцію. Прагнув організувати й власну Військову силу і підняти Запорожжя 
проти Росії. З 1722р. і до кінця життя фактично перебував у володіннях 
Туреччини (Салоніки, Каушани, Ясси).

бСалоніки -  місто на території Османської імперії (тепер Греції). З листопада 
1722р. до кінця лютого 1734р. було визначено місцем проживання гетьмана 
Пилипа Орлика (див. про нього попередній коментар).

в28 березня 1709р. після прибуття до гетьмана Івана Мазепи загону запорожців 
на чолі з кошовим отаманом Костянтином Гордієнком, лівобережні й запорозькі 
козаки уклали у Великих Будищах (Полтавщина) між собою письмовий договір, 
за яким зобов’язалися допомагати один одному і діяти спільно проти ворога -  
російського царя, за визволення України. Від лівобережних козаків договір підтвердив
І.Мазепа і генеральний писар Пилип Орлик; Костянтин Гордієнко і запорожці 
склали присягу в будищанській церкві.

гКороль французький -  Людовік XV (1710—1774рр.). 
цКороль іспанський -  Філіп V (1700-1746рр.). 
еКороль сардинський -  Карл-Емануель (1700-1773рр.).
Австрійський імператор (цісар) -  Карл VI (1711-1740рр.).
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жКоролівство Ломбардійське розміщувалось на півночі Італії. З 16 ст. -  під 
владою Іспанії, з 18 -  Австрії, з 1861р. -  в Італійському королівстві.

^Княжіння Медіоланське -  Міланське герцогство, розташоване на півночі 
Італії. З 1535р. -  під владою Іспанії, 1760р. захоплене Австрією. Згодом входило 
до складу Цизальпійської та Італійської республік, з 1861р. -  Італійського 
королівства.

иКняжіння Мангуанське -  розміщувалося на півночі Італії. У кінці 19ст. 
ввійшло до Італійського королівства.

^одії, про які йдеться в цій частині листа Пилипа Орлика, стосуються війни 
за «польську спадщину» (1733-1735рр.). В основі цього міжнародного конфлікту, 
який торкався й інтересів України, була тривала боротьба за польський трон між 
Станіславом Лещинським і Августом III Саксонським. Перший з них мав підтримку 
Франції (при цьому і претендент на трон, і уряд Франції обіцяли Пилипові 
Орлику свою підтримку у визволенні України з-під влади Росії, а гетьман 
зголошувався підняти антиросійське повстання на Україні), другий -  союзників 
Росії, Австрії і Саксонії, договір між якими у серпні 1733р. послужив підставою 
для введення в Польщу російського війська. Польським королем став прихильник 
Росії Август ІП. Це означало провал задуму Пилипа Орлика, до того ж йому так 
і не вдалося залучити на свій бік запорожців, які в березні 1734р. знову перейшли 
під протекторат Росії. В результаті цих подій загострилися російсько-турецькі 
відносини, що призвело до війни 1735-1739рр. (воєнні дії в основному велися на 
півдні України).

*Під час штурму Чортомлицької Січі російськими військами 14 травня 1709р. 
полковник Гнат Ґалаґан поклявся запорожцям, що їм всім буде помилування, 
якщо вони складуть зброю. Коли ж козаки, повіривши Ґалаґанові, виконали цю 
вимогу, росіяни вчини.пи над ними (в полон було взято 300 запорожців) криваву 
розправу, а Січ зруйнували. (Див. також коментарі № 1ч і № 1ю).

йКизикермен (Казикирмен) -  турецька фортеця, споруджена 1596р. на правому 
березі Дніпра, щоб створити перешкоду запорожцям для виходу в Чорне море 
(тепер тут м.Берислав Херсонської обл.). Був також плацдармом для нападів 
татар на Лівобережну Україну.

к3 1688р. російський уряд почав будівництво фортець на р.Самарі. Мета -  
захистити кордони Росії від нападів татар, а також встановити контроль над 
запорозькими козаками. Першу фортецю -  ІІовобогородську, споруджено того ж  
1688р., наступного 1689р. -  Новосергіївську фортецю. В 1700р. було вирішено 
побудувати фортецю на Дніпрі навпроти Микитиного Рогу, в урочищі Кам’яний 
Затон. Ці заходи викликали велике незадоволення запорожців.

ЛУ спорудженні Санкт-Петербурга, що почалося в травні 1703р., брали 
участь тисячі українських селян і козаків, у т.ч. й запорожці; більшість з них там 
загинула.

“Хмельницький Богдан Зиновій (бл. 1595-1657рр.) -  гетьман Війська Запорозького 
у 1648-1657рр, засновник Української козацької держави.

нЙмовірно, йдеться про указ Петра І від 18 січня 1721р. «О постановке 
драгунских по.лков на винтер-квартирьі в городах гетьманского регимента, не 
обходя никого» (ПСЗ, т. 6, с.312-313).

°Перша Малоросійська колегія утворена 1722р. Петром І замість гетьманського 
уряду як державний орган Росії у справах Лівобережної України, контролювала 
діяльність старшини й українських установ, зокрема Генеральної військової канцелярії. 
Розміщувалася в Глухові, підпорядковувалася Сенатові, а у військових справах -  
головнокомандуючому російськими військами на Україні. До 1726р. її очолював 
С.Л.Вельямінов; складалася з 6 офіцерів дислокованих на Україні російських 
полків і прокурора. Ліквідовано 1728р. у зв’язку з відновленням гетьманства.

"Полуботок Павло Леонтійович (бл. 1660р. -  1724р.), ставши 1722р. наказним 
гетьманом, увійшов в конфлікт з російським урядом, виступивши проти брутального
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втручання в українські справи президента 1-ї Малоросійської колегії СЛ.Вельямінова. 
Це, а також подання Коломацьких чолобитних (див. коментар № 1Г), стало 
приводом до виклику П.Полуботка з кількома старшинами в Петербург (прибу.гси 
туди в серпні 1723р.) Вони подали цареві ще одну чолобитну. 10 листопада 
1723р. їх ув’язнили в Петропавлівській фортеці. П.Полуботок помер в ув'язненні. 
Після смерті Петра І (січень 1725р.) ув'язнену старшину було звільнено й інтерновано 
в Петербург. Через кілька років декому з них дозволили повернутися в Україну.

рАпостол Данило Павлович (1654-1734рр.) -  останній виборний гетьман 
Лівобережної України (1727-1734рр.), миргородський полковник (1693-1727рр.). 
Один з найавторитетніших українських воєначальників початку 18 ст. За його 
гетьманування відновлено ліквідоване Петром І виборне управління, Військовий 
скарб і суд. У кінці його правління російський уряд дозволив запорожцям 
повернутися з турецьких володінь у межі Російської держави. «Кривоприсяжцею» 
в документі його названо через те, що він не підтримав Івана Мазепу 1708р.

сПетро І широко практикував примусові роботи й службу, до яких насильно 
залучалося й українське населення. З 1703р. українці брали участь у спорудженні 
Петербурга (див. коментар № 11л). У 1716р. 10 тис. козаків під проводом генерального 
хорунжого Івана Сулими вислано копати канал між Волгою й Доном поблизу 
Царицина. У 1718р. туди відряджено новий загін козаків, ще частину їх вислано 
будувати укріплену лінію над р.Терек на Кавказі. В 1721р. на спорудження 
обхідного Ладозького каналу відправлено 12 тис. козаків, наступного року -  ще 
стільки ж. У 1721р., з початком т.зв. Перського походу Петра І, під Дербент 
було послано 10 тис. українських козаків на чолі з Данилом Апостолом, згодом-  
ще стільки ж на чолі з Адрієм Марковичем тощо. Таку політику продовжували 
й наступники Петра І. Значна кількість українських козаків загинула на чужині.

тЙдеться про відмову Петра І дати дозвіл на вибори гетьмана 1722р. і його 
негативну реакцію на Коломацькі чолобитні (1723р.) -  «просительні» пункти, 
представлені наказним гетьманом Павлом Полуботком цареві від імені української 
старшини, якими порушувалося питання про відновлення гетьманства на Україні 
й ліквідацію 1-ї Малоросійської колегії (див. коментар № 11°).

у Перебування російського гарнізону в Києві було визначено ще й Березневими 
статтями 1654р. Богдана Хмельницького, в Переяславі й Чернігові -  Переяславськими 
статтями Юрія Хмельницького. Поступово російський уряд добивався збільшення 
кількості українських міст, у яких перебувало російське військо. Зокрема, у 
Полтаві російський гарнізон осаджено відповідно до Московських статей 1665р. 
Івана Брюховецького.

^Мова йде про мирні договори, укладені в ході й після закінчення російсько- 
турецької війни 1710—1713рр.:

Прутський трактат укладено 12 липня 1711р. поблизу Ясс після невдалого 
для Росії Прутського походу 1711р. Росія повертала Туреччині Азов з прилеглою 
територією, зобов’язувалася зруйнувати фортеці -  Таганрог на Азовському морі, 
Кам'яний Затон на Дніпрі й Новобогородицьку в гирлі р.Самари. Росія зобов’язалася 
не втручатися в справи Речі Посполитої й відмовлялася від Запорожжя й 
Правобережної України.

Константинопольським договором 5 квітня 1712р. підтвреджувалися умови 
Прутського трактату 1711р. Росія зобов’язувалася протягом 3 місяців вивести 
війська з Правобережної України й Польщі. За Росією залишався Київ з прилеглою 
територією. Таким чином, Правобережна Україна потрапляла до рук Польщі.

Ацдріанопольський договір 13 червня 1713р. підтверджував умови двох попередніх 
договорів. Між обома державами визначався кордон по річках Орелі й Самарі. 
Невдовзі після його укладення російський уряд закликав населення Правобережної 
України переселитися на лівий берег Дніпра; хто не погоджувався -  переселяли 
силою. У народі цю операцию названо згоном.

* Польська Україна -  назва в документах Правобережної України, що в 1667- 
1793рр. входила до складу Речі Посполитої.
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“Карловицький договір -  сепаратна мирна угодна, укладена союзниками 
Росії -  Австрією, Венецією та Річчю Посполитою з Туреччиною на 
Карловицькому конгресі 1696-1699рр.; через це Росія змушена була на цьому 
конгресі підписати перемир’я у війні 1696-1700р. з Туреччиною на два роки. 
Війна закінчилася Константинопольським мирним договором 1700р. (див. про 
це коментар № 1€).

чЙмовірно, йдеться про пропозицію австрійського цісаря Йосифа І російському 
цареві Петру І вислати або знищити козаків й заселити Україну німцями. Копія 
листа з викладом цієї пропозиції потрапила до шведського короля Карла ХП, а 
той ознайомив з нею Пилипа Орлика.

шАфонська гора розміщена на одному з трьох виступів Халкідонського півос
трова в Егейське море (Греція), висота -  понад 2 тис. метрів. Цю територію 
виключно займав союз монастирів: тут, зокрема, були Карейська лавра, Ватопедський 
монастир, скит Святого Андрія, монастир Святого Пантелеймона (належав росіянам), 
український скит Святого пророка Іллі тощо.

щКаушани -  містечко в Бессарабії (тепер це територія Молдови), літня 
резиденція кримських ханів і центральна ставка ногайських сераскерів Буджацької 
орди. Сюди у березні 1734р., під час війни за «польську спадщину» 1733-1735рр. 
(див. про це у коментарі № 11і) переїхав з Салонік гетьман Пилип Орлик. Звідси 
він 23 квітня 1734р. звернувся з листом до запорожців, у якому переконував їх 
не переходити під протекторат Росії й підтримати його план.

№ 12
лАдиль-Ґірей (сераскер Буджацької орди, згодом калга хана Каплан-Ґірея), в 

кінці 1727р. підняв повстання орди проти Менглі-Ґірея П і змусив запорожців 
приєднатися до нього. Розгромивши бунтівників, Менглі-Ґірей П жорстоко покарав 
запорожців. Виходячи зі змісту документу, іменем Белі-Ґірея названо Менглі- 
Ґірея П (1724-1730; 1737-1739рр.).

6Білгородшина -  область сучасного міста Білгорода-Дністровського (тепер 
Одеської обл.). Тут розміщувалась Білгородська орда (див. наступний коментар).

вБілгородська орда, Буджацька орда, Добруджська орда -  одна з ногайських 
орд, що перебувала у васальній залежності від Кримського ханства. Назва -  
від м.Білгорода (тепер м.Білгород-Дністровський Одеської обл. Див. також 
коментар № 14а).

№ 13
аВ 1728р. запорожці повернулися з Олешківської Січі (див. коментар № Зг) 

до Старої, Чортомлицької Січі в межі Російської держави. Протягом двох років 
вони добивалися від російського уряду офіційного дозволу на повернення під її 
владу. Не отримавши його, вони 1730р. змушені були повернутися під протекцію 
кримського хана.

№ 14
'^Ногайська орда -  татарське державне утворення, що виникло в кінці 14ст. 

внаслідок розпаду і на місці Золотої Орди. У середині 16ст. розпалася на три 
орди, одна з яких, Мала Ногайська орда, в 2-й половині 16ст. перекочувала до 
південно-українських степів, де у 20-х рр. 17ст. розпалася на Білгородську, 
Єдисанську, Джамбулуцьку та Єдичкульську орди, які були васалами Кримського 
ханства. З 1770р. -  під протекторатом Росії, невдовзі їх ліквідовано.

6Під час війни за «польську спадщину» (1733-1735рр., див. коментар № 11і) 
прибічники Станіслава Лещинського звернулися за допомогою до турецького 
султана, а також кримського хана, який 1734р. видав наказ про мобілізацію 
запорожців (участі у війні вони не брали, невдовзі перейшли у підданство 
Росії).
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аЙдеться про підготовку спільного походу запорожців і російського війська 
проти кримських татар. Але 1734р. з різних причин цей похід не відбувся і справа 
обмежилася тільки козацькою розвідкою намірів противника.

№  16
аПовернувшись у березні 1734р. в межі Російської держави, Військо Запорозьке 

стало кошем на своїх старих землях на р.Підпільній в урочищі Базавлук. На ці 
землі претендувала Порта згідно з російсько-турецькими договорами 1711—1713рр. 
(див. коментар № 11ф). Спірне питання між двома державами з’ясовувалося 
тривалий час, що не завадило запорожцям залишитися на тому самому місці.

№ 18
аГейн -  генерал-майор російської армії. У 1736р. служив в армії Б.Х.Мініха.
Миргородський полк -  адміністративно-територіальна одиниця Лівобережної 

України у 1648-1782рр. Полкове місто -  Миргород (тепер Полтавської обл.). У 
40-х рр. 18 ст. поширився на Правобережжя.

№ 19
аЦей витяг із статті був надрукований А.О.Скальковським в «Истории Новой 

Сечи или последнего Коша Запорожского». Одеса, 1885, ч. 2, с. 59-62. При 
цьому зазначалося, що автором цієї статті є Л.Максимович, який помістив її в 
своєму географітгному словнику. А.Скальковський відзначав також, що Л.Максимович 
під час написання даної роботи широко використовував праці Бюшинга та Міллера.

Максимович Лев (рр. життя і смерті невід.) навчався в Московському 
університеті. Склав «Географический словарь Российского государства» (1789р.). 
В 1808р. видав руські законодавчі збірники («Русскую Правду», «Судебник царя 
Ивана Васильевича», «Уложение царя Алексея Михайловича»). Крім того, 
Л.Максимович склав «Указатель российских законов (1803-1812рр.).

39 Запорожье. Прибавленіе къ статье о возвращении в Россию. «Къ запорожцамъ
[31] отправленъ быль офицеръ съ обьявленіемь всевысочайшей император, милости и 

съ подтвержденімь оныя, данною всемилостивейшею грамотою. При семь велено 
взять съ нихъ присягу и нисколько тысячъ руб. отдать на построение Новой 
Січи. Невозможно довольно описать, какую радость в запорожскихъ козакахъ сіє 
произвело. Отправленный къ нимъ офицеръ принятъ быль какъ знатный посолъ. 
Кошевой со старшинами и нисколько тысячъ простых козаковъ вышли ему 
навстречу и стали отъ Січи по обіимь сторонамъ дороги на 2 версты рядомъ 
такъ, что офицеръ промежъ ихъ іхаль. Они поздравляли его ружейною и 
пушечною пальбою, везде раздавались голосы литавръ, трубъ, барабановъ и 
флейтъ, а найпаче народные восклицанія, которыми больше, нежели всімт» 
прочимъ, общая радость изъявлялася. Какъ офицеръ прибыль в Січу и прежде 
всего пошелъ въ церковь, то въ свільїхь одеждахъ встрітило его духовенство съ 
пеніемь, благодарственный молебень отправленъ при пушечной пальбе. По окончании 
божіей службы собрался весь народъ въ великой кругъ и прочтена была грамота, 
содержащая в себ і обнадеживаніе всевысочайшей е.и.в. милости. Потомъ взята 

39 была съ нихъ присяга. И остаток дня препровож // день былъ въ всяк ихъ 
зв. увеселешяхъ.

Турецкой двор о сей переміні, прежде нежели она учинилась, полумиль 
извістіе. Диванъ въ Константинополе думалъ сіє несчастливое приключеніе отвратит], 
тім ь, ежели онъ пошліть къ запорожцамъ посланника со многими подарками и 
чрезъ него ихъ увірить о высокой милости султанской. Посланникъ прибыл съ 
великой свитой знатных турковъ и янычаръ въ Січу, въ тоже время, когда 
находился еще тамъ россійской офицеръ. Онъ привезъ съ собою множество 
денегъ, которые ему велено было раздать народу. Но козаки приняли его безъ

№ 15
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всякой чести. Какъ онъ свой приходь къ СЪчи объявил пушечнимъ выстреломъ, 
то они отвечали ему только одним уже выстреломъ. Онъ привезъ письмо отъ 
великаго султана и другое отъ самозванца, гетмана Орлика, кои прочтены въ 
великом собраніи народа, причемъ былъ росій. офицеръ. Какъ великой султанъ, 
такъ и Орликъ увещевали козаков, чтобъ онъ въ прежнемъ послушаніи Порты и 
крымского хана пребывали завсегда и не соглашались бы ни на какія чужіє 
обещанія. Напротивъ того надеялись бы на высокую милость султана, которой 
хочетъ имъ давать ежегодное знатное жалование. При вьіслушаніи сего, вдруг 
поднялся великой крик, которімь народъ оказываль всеобщее свое неудовольствіе 
въ прежнихъ отъ татаръ имъ оказанныхъ обидахъ, а особливо ругали жестоко 
изменника и богоотступника Орлика. И т'Ьмъ окончили, что они все христіане 
не хотятъ больше // быть подъ нехристіанскимь владеніемь, но заключили 40 
единогласно служить Россійс. государству вЪчно, как вЪрнымъ рабамъ подобаетъ. [33] 
Потомъ обратился кошевой со старшинами и прочими знатными козаками къ 
россійскому офицеру и подтвердилъ со всею под данностью уже прежде данную 
присягу. Видивъ и слышавъ сіє, турецкій посланникъ почелъ за излишнее долго 
жить въ СЬчи, не токмо требовалъ на султанское письмо стгъ козаковъ письменного 
ответа, который ему немедленно и изготовили, но съ такими выражешями, кои 
еще больше общее неудовольствіе на хана и Орлика, так же и на турецкихъ 
придворныхъ служителей, держащихъ ханскую и Орликову сторону, изъявили.
Съ симъ ответом вьгЬхалъ посланникъ со всею своею свитою. Но козаки знали, 
что онъ привезъ къ нимъ деньги, кои должно ему было имъ раздать и, розсердясь, 
что они уже довольно ихъ заслужили прежними своими услугами, погнались за 
турками и тЪ деньги у нихъ отняли. Всякъ самъ себЪ представить может гнЬвъ 
турецкаго двора по полученіи сего изв'Ьстія отъ посланника. Тотъ же часъ 
послань былъ указъ къ крымскому хану, чтобъ онъ всЪхъ запорож. козаковъ 
какъ возможно ловиль и отсылалъ бы въ тяжкую работу, что и делалось со 
многими, что въ то время находились въ Крыму для своих промысловъ. Но и козаки 
отомстили туркамъ и татарамъ, находившимся въ СЬчи, и порубили оных // безъ 40 
всякаго милосердия. зв.

Между тЪмъ С-Ьчъ перенесли на прежнее мЪсто. Тако же и россій. офицеръ 
пробылъ до сего времени у козаковъ, а потомь обратно въ СПетербургъ отправился. 
Турецкий дворъ хот’Ьлъ было присвоить себе право владенія на это м^сто, где 
они СЪчь устроили, говоря чрезъ своего посланного, чтобы они, когда уже 
покорились Россій, выехали въ Русские границы. Но козаки не послушались, они 
ответствовали, что они жили издревле въ сихъ странахъ и оные издавна 
принадлежали Россійскому государству, что оттуда не выступятъ и тгго никаких 
угрозъ не боятся при покровительстве Россій.

«Первая служба запорожцев была противу, противу [!] Полтавы, куда ихъ 
отправи.пи д.пя вреда. . .  1

Арк. 39-40. Копія 19 ст., можливо її зробив А.О.Скальковський.

До діловодного заголовку справи 2

аПохід, що про нього йдеться в заголовку цієї справи, -  це російсько- 
турецька війна 1735-1739рр., яка відбулася через загострення суперечностей між 
двома країнами у війні за «польську спадщину» 1733-1735рр. (див. коментар 
№ 11і). Воєнні дії почалися восени 1735р. без оголошення Росією війни Туреччині. 
Похід у Крим здійснила російська армія на чолі з М.І.Леонтьєвим. Через нестачу 
кормів, морози, епідемії похід довелося припинити на підступах до Кам’яного 
Затону. 12 квітня 1736р. Росія офіційно оголосила війну Туреччині. Воєнні дії 
вели дві російські армії -  Донська (командуючий П.П.Лассі, діяла під Азовом) і

1Два рядки написано нерозбірливо.
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Дніпровська на чолі з Б.Х.Мініхом, яка в квітні вирушила в похід на Крим і 
оволоділа Перекопом, Бахчисараєм, Кінбурном та ін. Воєнні дії 1737р. теж  
велися двома арміями: одна (під командуванням П.П.Лассі) діяла в Криму, друга 
(командуючий Б.Х.Мініх) -  проти турецької фортеці Очаків (капітулювала З 
серпня). Того року у війну проти Туреччини на боці Росії вступила Австрія. В 
кампанію 1738р. Дніпровська армія діяла в напрямку Бендер, Донська -  в Криму. 
Російські війська залишили Очаків і Кінбурн. За планом воєнних дій 1739р. 
російське військо вело наступ на Хотин (капітулював 19 серпня), після чого 
перейшло р.Прут і вступило в Молдову.

Війна закінчилася укладенням 18 вересня 1739р. Белградського трактату 
між Росією і Туреччиною. До Росії було приєднано запорозькі території, які й 
після цього залишалися в розпорядженні Війська Запорозького. Особливо тяжкою 
виявилася війна для України. Всього до стройової, обозної служби було притягнуто 
157300 козаків і 205 тис. селян, з них загинуло 34200 чол. (це при населенні 
приблизно в 1 млн. чол.). Знищено багато худоби, коней і волів (тільки коней 
загинуло близько 47 тис.), через що Україна вкрай зубожіла. Втрати її визначилися 
величезною на той час сумою -  1,5 млн. крб. Наслідки цієї руїни відчувалися 
кілька десятиліть.

6Мініх фон Бургард Христофор (1683-1767рр.) -  генерал-фельдмаршал ( з  
1732р.), за національністю німець. На військовій службі в Росії з 1721р. Командував 
російським військом у Криму і Бесарабії під час війни з Туреччиною 1735-1739рр. 
Володів великими маєтками на Лівобережній Україні, домагався скасування її 
політичної автономії.

вЛеонтьєв Михайло Іванович (1682-1752рр.) -  генерал-аншеф (з 1741р.), 
київський генерал-губернатор (з 1738р.). Учасник Північної війни 1700—1721рр., 
зокрема Полтавської битви 1709р. У 1726-1731рр. командував драгунською дивізією 
на Україні. Під час російсько-турецької війни 1735-1739рр. очолював російську 
армію у Кримському поході 1735р., у 1736р. брав участь у взятті Перекопа і 
Кінбурну, наступного року -  в оволодінні Очаковом. Ставши київським генерал- 
губернатором, подав у Сенат проект ліквідації запорозького самоврядування (проект 
було визнано несвоєчасним). У 1741р. близько семи місяців був президентом 
Малоросійської колегії (після Кейта перед Неплюєвим) у Глухові, після чого 
повернувся на попередню посаду до Києва й обіймав її до смерті.

№ 20
аЙдеться про підготовку Кримським ханством походу проти Польщі на користь 

Станіслава Лещинського під час війни за «польську спадщину» (1733-1735рр.); 
див про це коментарі № Iе і № 11і.

6Хотин -  місто і фортеця, з 1711р. -  у володінні Туреччини. Центр 
адміністративного району -  райї. У 1739р. фортецею оволоділи російські війська, 
під час її штурму було захоплено в полон турецького пашу. За Белградським 
миром 1739р. Хотин залишився за Туреччиною. Знову захоплений Росією 1769р. 
в ході російсько-турецької війни 1768-1774рр. остаточно в її складі -  з 1812р. 
Тепер центр району Чернівецької обл. України

вПольська область -  те саме, що Польська Україна (див. коментар № 11х) 
ГУ кінці березня 1734р. запорожці заходами гетьмана Данила Апостола 

дістали офіційний дозвіл повернутися на давні місця на р. Під пітній, де й заснували 
Нову (Підпільненську) Січ. (Див. про це також коментарі № Зг і № 16а).

дУкраїнська лінія -  система укріплень, споруджена для оборони південних 
кордонів Російської держави, Лівобережної і Слобідської України. Будувалася у 
1731-1733рр. під керівництвом генерал-майора А.Дебриньї (див. коментар № 39я), 
протягом 30-60-х років 18 ст. постійно удосконалювалася. Щорічно на лінії 
працювало близько 40 тис. посполитих і козаків. Лінія проходила вздовж течії 
р.Оріль та її притоки Берестової, далі по р.Берека до її впадіння в Сіверський 
Дінець. Загальна її довжина перевищувала 285 км. Складалася з 16 фортець і
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понад 200 редутів та інших фортифікаційних укріплень, з’єднаних між собою 
суцільним земляним валом з ровом. Фортеці лінії, що спочатку позначалася числовими 
або географічними назвами (Перша, Бузова тощо), згодом перейменували на честь 
ландміліцьких чи слобідських полків, що її обороняли, або на честь святих -  
покровителів полків. Вони розміщувалися так (від Дніпра): Борисоглібська, Лівненська, 
Васильківська, Ряськівська, Св.Федора, Козловська, Білівська, СвЛоанна, Орловська, 
Св.Парасковії, Єфремовська, Св.Олексія, Св.Михайла, Слобідська, Тамбовська, Св.Петра. 
Біля них влаштовувалися полкові слободи, які поклали початок поселенням, що 
існують дотепер. Військово-адміністративним центром Української лінії була Білівська 
фортеця (згодом м.Костянтиноград, тепер м.Красноград Харківської обл.). Охороняли 
її ландміліцькі полки. Втратила стратегічне значення під час російсько-турецької 
війни 1768-1774рр. коли в зв’язку з переміщенням державши кордонів Російської 
імперії було споруджено Дніпровську лінію.

№ 23
^Йдеться, очевидно, про Прутський трактат 1711р. та інші мирні договори, 

укладені під час і після закінчення російсько-турецької війни 1710—1713рр. (див. 
коментар № 11ф).

№ 27
аАхмет-Ґірей, калга-султан, син кримського хана Каплан-Ґірея, призначений 

сераскером Буджацької орди, ставав старшим серед вождів ногайських орд. (Див. 
також коментарі № 12" і № 14а).

Турецький султан Махмуд І (1730-1754рр.) прийшов до влади внаслідок 
повстання яничарів у Константинополі. Започаткував політику зближення Туреччини 
з Європою.

вВ 20-30-х рр. 18 ст. Росія, Туреччина й Іран стали учасниками міжнародного 
конфлікту, який торкався й інтересів України. Ареною конфлікту став Близький 
і Середній Схід. Росія, не мирячись з турецькими зазіханнями на іранські володіння 
на Кавказі, влітку 1722р. організувала Перський похід своєї армії, в якому брали 
участь 10 тис. українських козаків (полковники Д.Апостол, А.Танський, Г.Ґалаґан). 
У зв’язку з турецько-іранською війною (почалася навесні 1723р.), 12 вересня 1723р. 
у Петербурзі було укладено трактат між Росією та Іраном, за яким до Росії 
відійшли значні території на Кавказі. Це настільки загострило російсько-турецькі 
відносини, що воєнного конфлікту ледь вдалося уникнути. За Константинопольским 
договором 1724р. за Росією залишилася смуга узбережжя Каспійського моря, а за 
Туреччиною -  землі Грузії та Вірменії. Все ж відносини між двома державами й 
далі були напруженими, зокрема через Гілянський похід 1726р. російської армії на 
Кавказ (у ньому брало участь 7 тис. українських козаків); конфлікт ще більше 
загострився в ході війни за «польську спадщину» (1733-1735рр.; див. коментар 
№ 11і). Загроза війни з Туреччиною змусила Росію врегулювати відносини з 
Іраном. Повернувши йому значні території за Рештським 1732р. і Генджинським 
1735р. договорами, російський уряд уклав з Іраном воєнний союз, спрямований 
проти Туреччини. На цьому тлі й розгортаються події, про які йдеться в документі, 
і які передували початкові російсько-турецької війни 1735-1739рр.

Домгас-Кулхан -  це Надір-шах (першопочатково Надір-Кули і Тахмаси-Кули), 
шах Ірану в 1736-1747рр. Під час турецько-іранської війни (1730-1736рр.) вів 
успішні бойові дії проти турків.

№ 29
аВеликий Луг -  назва в 16- 18ст. дніпровських плавнів нижче від порогів у 

пониззі Дніпра. Тяглися вздовж його лівого берега від о.Хортиці вниз аж до 
урочища Паліївщина, вище Микитиного Рогу. Ставлення запорожців до цих 
плавнів висловлено в приказці «Січ-мати, а Великий Луг-батько, от там й треба 
умирати».
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№  ЗО
а«Станиславовьі согласники» -  це прибічники Станіслава Лещинського (див. 

коментар № Iе).

№ 34
аЙдеться про будівництво укріплень Нової Січі на р.Підпільній.

№ 38
аУсть-Самарський ретрашемент побудований росіянами на зем.гсях Війська 

Запорозького в гирлі р.Самари 1736р. Тут було споруджено кілька редутів.

№ 39
аДербшіьї (Дебриній) Андріян (р.н. невід. -  1747р.) -  генерал-лейтенант російської 

армії. У 1732р. був відряджений на Українську лінію в ландміліцькі полки на 
посаду інженера. Під час російсько-турецької війни 1735- 1739рр. під керівництвом 
фельдмаршала П.П.Лассі вів облогу Азова (1736р.). Після цього Дебриньї було 
направлено в Усть-Самару, де він брав участь у створенні форпостів. Учасник 
походів на Крим у 1737-1739рр. З 1742р. і до смерті був при Українському 
корпусі командиром ландміліцьких полків.

№ 41
аОчевидно, йдеться про участь запорожців у поході об’єднаної російсько- 

української армії під командуванням Б.Х.Мініха проти турецької фортеці Очаків 
(див. коментарі я і 6 до заголовка справи № 2).

бЙдеться про російський гарнізон у Січі. М.ІЛеонтьєв ще на початку російсько 
турецької війни, 1735р. надіслав у Кіш «для допомоги» російського офіцера з  
батальйоном. З 1736р. російський полковник або штаб-офіцер постійно перебували 
на Січі, командуючи гарнізоном новоутвореного укріплення -  Новосіченського 
ретрашементу.

№ 42
аКейзерлінг Герман-Карл (1695 або 1696 -  1764рр.) -  російський державний 

діяч. Був дипломатичним представником Росії в різних країнах, у т.ч. в Польщі.

№ 43
аА.О.Скальковський датує цей лист листопадом 1738р. і вважає, що в ньому 

йдеться про так званий Дніпровський похід 1738р. (в напрямку Бендер) під час 
російсько-турецької війни 1735-1739рр., коли Запорозьке Військо зазнало відчутних 
втрат. У самій же Січі відчувалася нестача хліба і припасів, поширилася епідемія 
чуми.

До діловодного заголовку справи З

аІларіон, Кондратковський Іларіон -  архімандрит Києво-Межигірського 
монастиря у 1772-1774рр. При ньому 1774р. коштом кошового отамана Петра 
Калнишевського у монастирі споруджено Петропавлівську церкву.

6Сокальський Володимир (Межигорець, Запорозький; р.н. невід. -  п. 1790р.) -  
архімандрит (за указом від 21 червня 1774р.), відомий релігійний діяч Запорозької 
Січі. Спочатку -  чернець Києво-Межигірського монастиря, згодом -  начальник 
Самарського Пустинно-Миколаївського монастиря. Двічі призначався начальником 
січових церков. Мав великий авторитет серед козацтва; саме завдяки його втручанню 
вдалося значною мірою запобігти кровопролиттю під час ліквідації Січі російськими 
військами 1775р. В листопаді того року В.Сокальський отримав наказ Київської 
консисторії негайно виїхати до Батурина, куди його було призначено настоятелем
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Миколаївського Крупицького монастиря. На цій посаді він і перебував до смерті.
Тавриїл (Кременецький Григорій Федорович; р.н. невід. -  п. 1783р.). З 1738р. 

ректор Олександро-Невської семінарії, з 1748р. -  архімандрит Новоспаського 
московського монастиря, з 1762р. -  санкт-петербурзький архієпископ. У 1770р. 
призначений київським митрополитом (був ним до смерті). Титулувався, крім 
київського, ще й галицьким і всієї Малої Росії митрополитом. Проводив політику 
русифікації церкви на Україні.

№  44
*Іоаким (1620-1690рр.) -  дев’ятий патріарх всеросійський. У 1655р. залишив 

військову службу і постригся в ченці в Києво-Межигірському монастирі. В 1674р. 
зайняв московський патріарший престол. Виділявся антиукраїнськими настроями. 
При його активному сприянні київського митрополита було виведено з 
підпорядкування константинопольського патріарха й підпорядковано московському. 
На церковному соборі 1690р. добився заборони багатьох українських книжок, 
зокрема С.Полоцького, І.Галятовського, П.Могили, Д.Барановича та ін. Собор 
наклав на них «проклятство й анафему».

б3гадувана книга призначалася для запису копій; заведена, очевидно, після 
переходу Війська Запорозького під протекцію Росії. Безперечно, що і тоді виникало 
питання про підпорядкування Запорожжя київський митрополії, яке було вирішено 
на користь Києво-Межигірського монастиря. Адже в той час Січ у військово- 
адміністративних питаннях підлягала Колегії іноземних справ, а не установам 
Лівобережної України, оскільки царизмові було вигідно тримати запорозьке і 
лівобережне козацтво на відстані одне від одного.

До книги вписано як документи, що зберігалися в архіві монастиря, так і в 
архіві Коша. Це свідчить, що між монастирем і Кошем у 30-х рр. не було 
розбіжностей у питанні підпорядкування. Документи в книзі записані у порядку 
змістовної значимості. При публікації проведено пересистематизацію документів, 
згідно з канцелярською скріпою, яка є на аркушах книги.

№  45
^Ставропігійний монастир -  такий, що не підлягає владі місцевого митрополита. 

Ставропігія, або хрестовоздвиження, означає право патріарха на безпосереднє 
керівництво монастирем у якому він сам або його представник водружав хрест. 
Ставропігія Києво-Межигірському монастиреві обмежувала втручання київського 
митрополита у справи запорожців.

бҐедеон (Григорій Святополк-Четвертинський; р.н. невід. -  п. 1690р.) митрополит 
київський, галицький і Малої Росії (до того часу було « . . .  и всея Россіи») з 
1685р. Висвячувався в сан митрополита в Москві. У 1686р. фактично порвав 
зв’язки з константинопольським патріархом, якому підпорядковувалася православна 
церква на Україні, і визнав зверхність над нею московського патріарха (формально 
ще деякий час вважалося, що Київська митрополія не підпорядковується 
московському патріарху, а перебуває під його благословенням). Українське 
духівництво активно протестувало проти кандидатури і дій Ґедеона. В 1686р. 
Ґедеон включив Запорожжя до Київської єпархії і вимагав, щоб Києво-Межигірський 
монастир відкликав звідти своїх ченців, оскільки він сам буде призначати туди 
духівництво. У відповідь на це Січ ченців не відпустила і з рішенням Ґедеона не 
погодилась. А наступного 1687р. патріарх Іоаким підтвердив грамотою рішення 
Запорожжя і ставропігію Києво-Межигірського монастиря.

вМалая, Белая, Черная Россія.
Мала Русь -  цей термін згадується у документах 14 ст. для позначення 

Галицько-Во.пинської землі (пізніше й Придніпров’я). У 18 ст. означає назву України.
Біла Русь -  назва білоруських земель.
Чорна Русь -  у 13-14ст. назва давньоруських земель у басейні верхньої течії 

р.Німану з містами Новгородком, Слонімом, Волковиськом, Здітовом, Несвіжем.
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аАгаряни -  арабський народ (мусульмани), за Біблією -  нащадки Агарі, 
рабині-наложниці Авраама. Ворогували з ізраїльтянами. У переносному значенні -  
невірні. Саме в цьому значенні в документі вжито щодо татар.

№ 47
аСіч над Чортомликом (Чортомлицька, Стара, Базавлуцька Січ). Заснована після 

зруйнування кримськими татарами 1593р. Томаківської Січі біля гирла р.Чортомлика, 
що впадає в Дніпро, з правого боку, нижче Микигиного Рогу на о.Чортомлик або 
Базавлук. Зруйнована 1709р. російськими військами (див. про це коментар № 11і). 
Після цього запорозькі козаки перейшли в межі Туреччини й Криму.

6Сірко Іван Дмитрович (н. між 1605 і 1610рр. -  п. 1680р.) -  кошовий отаман 
Війська Запорозького з 1663р. (обирався ним багато разів), визначний військовий 
діяч. Учасник визвольної війни українського народу під керівництвом 
Б.Хмельницького, вінницький полковник (1658-1660рр.). Відзначився багатьма 
походами на Кримське ханство і причорноморські турецькі фортеці (про це 
складено багато переказів і дум). Як політик часто міняв орієнтацію. У 1672р. 
претендував на гетьманську булаву. Після перемоги І.Самойловича був висланий 
до Тобольська, повернувся на Україну через кілька місяців, 1673р. До кінця 
життя залишався противником Московської держави та І.Самойловича.

№ 49
аЙдеться про Нову, або Підпільненську Січ (див. про це коментар № 16а).

№ 54
аАнна Іоанівна (1693-1740рр.) -  російська імператриця з 1730р., племінниця 

Петра І. За її правління Військо Запорозьке повернулося в підданство Росії 
(1734р.) і заснувало на своїх землях Нову, або Підпільненську Січ (див. про це 
коментар № 16а).

№ 59
аПаланка у запорожців -  це адміністративно-територіальна одиниця (округ) у 

Новій Січі (1734-1775рр.) Напередодні ліквідації Січі їх було 8: на правому березі 
Дніпра -  Кодацька, Бугоґардівська й Інгульська, на лівому -  Протовчанська, 
Орільська, Самарська, Кальміуська, в гирлі Дніпра -  Прогнойська. В документах 
цього періоду згадується ще одна паланка -Личківська: її точне місцезнаходження 
невідоме. На чолі паланки стояв полковник, що його призначав Кіш; мав військово- 
адміністративні і судові функції.

№  60
'’Самарська товща -  великий масив вікового, переважно дубового лісу понад 

р.Самарчиком, притокою р.Самари. Неподалік нього знаходилося м.Самар (сучасний 
Новомосковськ Дніпропетровської обл.) -  центр Самарської паланки, яка 
розміщувалась по обох берегах р.Самари, лівої притоки Дніпра. Інколи замість 
Самарської паланки вживали назву «Самарська товща».

№  61
аСинод -  у Росії найвищий орган управління православною церквою. Утворений 

1721р. замість патріаршества Петром І, який підпорядкував його світській владі: 
Синод юридично урівшовався з Сенатом, але фактично підлягав останньому. 
Функції Синоду зводилися до призначення на посади духівництва, суду в культових 
і шлюбних злочинах, боротьбі з єресями, управлінню церковними навчальними 
закладами, виданню церковної літератури. Законотворча роль Синода обмежувалася 
релігійними правилами і обрядами.

№ 46
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аДимитрій Ростовський (Данило Савич Туптало; 1651-1709рр.), церковиий і 
культурний діяч, митрополит Ростовський (з 1702р.). Народився у Макарові (терпер 
Київської обл.) в родині козака. Навчався в Києво-Могилянській академії (1662— 
1665рр.). До призначення міггрополигом був ігуменом у монастирях Батурина, Глухова, 
Києва, Чернігова, Новгород-Сіверського. Серед численних його творів -  чотиритомний 
збірник «Четьї-Мінеї» («Книга житій святих»). У 1757р. його канонізовано. На його 
честь 1761р. названо фортецю (сучасне місто Ростов-на-Дону).

№ 63
аСеред різноманітних промислів на Запорожжі розвивалося і звіроловство. 

Ним займалася група людей, яка жила переважно на території Бугоґардівської 
паланки. Ці люди мали окремий курінний устрій і підлягали обраному з свого 
середовища отаманові. їх називали лисичниками через те, що головним об’єктом 
їхнього полювання була лисиця. Проте це не виключало полювання і на інших 
хутряних звірів. Базарниками на Запорожжі називали торговців і ремісників, які 
жили в передмісті Січі.

№ 66
аЛопухін Володимир Іванович (1705-1797рр.) -  російський військовий діяч, 

генерал-майор. У 1756р. призначений обер-комендангом Києво-Печерської фортеці, 
у 1759р. -  київським військовим губернатором замість І.І.Костюрина (деякий час 
виконував функції губернатора і після призначення 1761р. на цю посаду І.Ф.Глєбова).

Софійський київський монастир -  при Софійському соборі в Києві з часу 
його заснування (1036р.) була митрополича кафедра -  монастир. З кінця 17ст. він 
став архієрейським кафедральним монастирем. У 1786р. його перейменовано на 
кафедральний собор київського митрополита.

вБатуринський монастир -  перший монастир у Батурині, який було засновано 
в 15 ст. У 1636р. неподалік його існував -  Миколаївський Крупицький монастир. 
Зазнав руйнувань 1708р. під час знищення Батурина російськими військами (див. 
коментарі № Iе і 1ф). У 1775р. настоятелем Миколаївського Крупицького монастиря 
став Володимир Сокальський (див. коментар № 43е).

гАрсеній, Могилянський Арсеній (світське ім'я -  Олексій; р.н. невід. -  п. 1770р.) -  
митрополит київський у 1757-1770рр. Вихованець Києво-Могилянської академії й 
Харківського колегіуму. З його участю було складено «Пункты о выгодности 
малоросийского духовенства» (1767р.), де йшлося про відновлення автономних 
прав церкви на Україні.

№ 69
лІПтатс-контора -  одна з центральних державних установ Росії у 18 ст. її 

засновано, як і інші колегії, 1717р., під назвою Штатс-контор-колегія. З 1730р. 
існувала як Штатс-контора, виконувала роль державного казначейства. Ліквідована 
на початку 80-х р. 18 ст.

№ 70
а25 жовтня 1730р. указом Анни Іоанівни підтверджено заборону монастирям 

купувати землю. 11 лютого 1736р. цю заборону поширено і на українські монастирі.

№ 72
аЙдеться про Трьохсвятительську церкву в Києві, споруджену 1183р. як 

церкву Св.Василя. Розміщувалась поблизу Михайлівського монастиря. Петро Могила 
(1596-1647рр.) передав церкву Братському монастиреві. її присвятили святим -  
Василеві Великому, Григорієві Богослову і Іоанну Златоусту -  трьом святителям 
(звідси назва). У 1658-1660рр. зазнала великих руйнувань, до 1707р. -  відбудована.

№ 62
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У 2-й пол. 18 ст. Військо Запорозьке поставило своїм коштом невелику каплицю -  
прибудову до церкви і новий іконостас у стилі рококо. Церкву розібрали в 1934- 
1935рр.

№ 73
аПанін Петро Іванович (1721-1789рр.) -  російський військовий діяч, генерал- 

аншеф, граф. Під час російсько-турецької війни 1768-1774рр. деякий період 
командував Другою російською армією, в складі якої діяли загони запорозьких 
козаків.

бОсновною метою воєнної кампанії 1770р. у російсько-турецькій війні 1768- 
1774рр. було оволодіння фортецею Бендери на Дністрі (сучасна Молдова) силами
2-ї Армії на чолі з П.І.Паніним (див. коментар № 96а).

№  74
Документ не відповідає змістові спр. З, можливо, належить до спр. 264.

24 Юрдер находящейся в Никитиномь козачєй
запорожской ставки козакамь

Какъ скоро прибудеть куреня Корєнівского товарищъ Корній Івановь1 с 
лошадми, того жъ момента, не замєдля ничего, на ту сторону перєвезть, ібо онь 
по самонужнейшему гсдрству интересу отравился в корпусъ господина генераль-

14 порутчика и кавалера Максима Васильевича Бєрха. Такъ // когда і оного корпуса 
зв. буду т приезд и т гонци, і тЪхъ перевози г, куда они потребуют денно і нощно, 

опасаяся2 сшптЬйшаго гнЪва і непомилованія войскового.
1770 года, сентября 14 д.
Помітка: вих: «№20113».
Арк. 14 зв., 24. Відпуск.

№ 75
а10 вересня 1770р. запорозькі козаки вели розвідку під м.Очаковом. Зіткнувшись 

з солдатами турецького гарнізону фортеці, козаки спільно з російським військом 
завдали нищівної поразки ворогові й захопили багату здобич (див. коментар № 96а).

№  76
аСамарський Пустинно-Миколаївський військовий монастир -  засновано 1672р. 

поблизу слободи Самарчик (тепер м.Новомосковськ Дніпропетровської обл.). 
Підпорядковувався Кошеві Запорозької Січі. Тут був шпиталь для козаків. Кіш 
надав монастиреві великі земельні володіння, а монастир постачав на Січ хліб та 
інші продукти. Припинив існування після ліквідації Запорозької Січі, коли був 
приєднаний до Києво-Межигірського монастиря.

№  77
аДокумент не відповідає змістові спр. З, можливо, належить до спр. 278. 

135 Вьісокомлстивій гдрь Іван Яковлевичь
Я всегда будучи доволним млстию Вашей вєлможности, которая так же во 

всякое время чу вст вит ел на мнЬ, осмеливаюсь трудить вашу велможность і в семь 
случай. Не оставте подателя сего, Прокопа Бобошка, уволнить его апшитомъ з 
служби Войска Запорожского, которой тутъ обовязанъ и женою, и дЪтми. Тепер 
же по указу Малороосійской коллегий велено в Войско висилать для службы, а 
онь челов1жъ убогъ. Я сие почитать буду за особенную ко мнЪ вашей вєлможности

1Далі закреслено с коні.
2Далі закреслено же.
3 Д ругу цифру 1 виправлено з  3.
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млеть. Яко жє и єсть навсегда вашей велможносты, высокомлгиваго моего гдра 
нижайшій слуга и всегдашней бгомолецъ, села Петровки ієрей Петръ СОрански# 
1773 году, сентября 30 д.
Село Петровка.
Помітка: «Пол. 1773г., ноя ф а  28».
Арк. 135. Оригінал.

№  78
аДокумент не відповідає змістові спр. З, можливо, належить до спр. 278

Пречестній [ мцЬ огче Петръ1, иерей церкви2 
Петровской, батюшка и добродъю мой.

Почтенное вашей ггрече стности писание я іміль честь получить. Онимъ, а 
особенно вашею приязнию за неоставление приношу мою вам благодарность. 
Чтожъ предлежигъ до Бобоха, то онъ надобнимъ согласно его желанию снабдень. 
Пребьшая при уклоні съ надлежащимъ почтениемъ

Вашей пречестности, моего добродія  
покорнійшьій слу[га]4 Іван Глоба

1773 году, ноябра 28 д.
Арк. 135 зв. Відпуск.

№ 79
*Ґард -  спеціально перегороджене місце на р.Буг для рибної ловлі. 

Найзначніше з усіх рибних місць запорозьких козаків. Слова «Ґард» часто 
вживали й у значенні «Бугогардівська паланка».

№ 82
^Паспорт у Російській імперії використовувався для здійснення контролю 

за переміщенням населення. Його необхідно було отримувати і для в’їзду в 
деякі міста імперії.

№ 86
аНехворощанський Успенський монастир -  заснований у 2-й пол. 17 ст. на 

р.Орелі навпроти Нехворощі, сотенного містечка Полтавського полку. Перебував 
під опікою Війська Запорозького. Занепав після ліквідації Січі, остаточно 
ліквідований 1786р.

6Личківська паланка -  див. коментар № 59а.

№ 90
аМєжигорєць -  Сокальський Володимир. (Див. про нього коментар №  43°.)

№ 96
аЙдеться про російсько-турецьку війну 1768-1774рр. Почала її Туреччина 

за несприятливих для Росії обставин. На Правобережній Україні, що входила 
до Польщі, почали збройну боротьбу конфедерати, спалахнула Коліївщина. 
Туреччина передбачала величезною армією виступити з району Хотина на 
Правобережну Україну і далі на Київ, Смоленськ. Російський уряд для ведення 
війни створив дві армії: 1-у (командуючий О.М.Голицин; дислокувалася в 
Києві), 2-у (командуючий П.О.Румянцев -  між Полтавою і Бахмачем). Для дій 
на Кубані й Кавказі призначався окремий корпус. У середині січня 1769р.

1 Написано над рядком.
2Написано над рядком замість закресленого непрочитаного слова
3Склад -ской замість складу -ки; далі закреслено мой.
4 Текст пошкоджено.

135
зв.
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татарська кіннота вдерлася в межі Новоросійської губ. і Запорожжя. Основні сили 
татар на чолі з ханом Крим-Ґіреєм з району Балти вторглися в Єлизаветградську 
провінцію і далі на Правобережну Україну. Це був останній в історії напад татар 
на Правобережну Україну. Під час кампанії 1769р. 1-а Армія діяла в районі 
Хотина, 2-а -  у Північному Приазов’і. У 1770р. 2-а Армія (командуючий ПІ.Панін) 
діяла в районі фортеці Бендери (її облога тривала два місяці, штурмом оволоділи 
нею 16 вересня). 1-а Армія на чолі з П.О.Румянцевим здобула перемогу в урочищі 
Ряба Могила, на р.Ларга, поблизу оз.Кагул, зайняла фортеці Ізмаїл, Акерман і 
Браїлу, в листопаді вступила в Бухарест. У 1771р. головні сили 2-ї Армії 
(командуючий В.М.Долгоруков) діяли в Криму, 1-а -  на Дунаї. Мирні переговори, 
що почалися між двома країнами у травні 1772р., закінчилися безрезультатно. 
Росія тільки уклала договір з Кримським ханством. У 1773р. воєнні дії продовжувалися 
на Дунаї. У 1774р. російське військо на чолі з О.В.Суворовим завдало тут туркам ряд 
поразок. Турецький уряд запросив миру, що його було укладено 10 липня 1774р. у 
Кючук-Кайнарджі. Росія здобула частину Чорноморського узбережжя. Туреччина 
визнала незалежність Кримського ханства. Вона зберегла за собою Очаків з прилеглою 
територією. Впродовж усіх років війни регулярні війська, сформовані на Україні, а 
також лівобережні й запорозькі козаки брали активну участь у воєнних діях. 
Успішно діяла й запорозька флотилія.

№  107
3 Доку мент не відповідає змістові спр. З, можливо належить до спр. 278.

65 аМилостивій добродію Івань Яковлевичь.
Керекеша сего дня обявилъ, что у двора вашего панъ судья, будучи троха, 

не думаетъ ли илг, достроивши амбара, себе забрать хату робить. Сильно недобре 
будет, якъ отсюдова оторвуть. Не малее помЪшателство здЪлается. А в нас іщк 
булки не зачинались. Склярика пора прислать, нехай би окошка готовилъ. А 

65 хату зачали покривать. //  Здёсь прилагаю от отца началника писмо. Онъ обявлял. 
зв. что с присланними к нимъ з Мижигорья обикновешшми возами били какие-то 

писма -  одно къ пану кошовому, а другеє -  до общества. За сими писмами -  
знать-то чего-нибуд они стоили-мижигорцЪ, одумавшие, всл^д нарочного прислали 
і велели самарскому началнику о г посилки сюда приостановиг. А писма уже 
било в Самарскую паланку на почту подани. СиЪ бъ писма можно еще, пока //  

68 обратно в монастиръ повернутся, сискать от самарского началника. В протчемъ, 
отдавши мои должно# уклоя, пребуду

Вашему високоблагородию покорнил/ слугою.
Данило Балицкі#

Ьоня 23 д. 1774 году.
Помітка: «Пол. июня 26 д. 1774г.»
Арк. 65, 68. Оригінал.

№ 110
аЗапорожскій -  Сокальський Володимир, (див. про нього коментар № 43б).

№ 114
аДуховна консисторія -  державна установа, яка діяла під безпосереднім 

керівництвом єпархіального архієрея. Утворена не пізніше 1700р. Була 
адміністративним органом православної церкви у межах єпархії. їй належала 
адміністративна, виконавча і судова влада. Ліквідована в березні 1919р.

№ 116
аВоєйков Федір Матвійович (1703-1778рр.) -  російський державний і військовий 

діяч, генерал-аншеф. З 1766р. -  київський та новоросійський генерал-губернатор
і головний начальник військ, що розміщувались там. З 1775р. -  у відставці.
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аЙдеться про Кючук-Кайнарджійський мир, яким закінчилася російсько-турецька 
війна 1768-1774рр. (див. коментар № 96а).

№ 123
аПотьомкін Григорій Олександрович (1739—1791рр.) -  російський державний 

та військовий діяч, генерал-фельдмаршал (з 1784р.), князь Таврійський. Брав 
участь в російсько-турецькій війні (1768-1774рр.). У 1772р. з політичних міркувань 
записався в козаки Кущівського куреня Війська Запорозького. Серед запорожців 
мав прізвисько Грицько Нечеса. Був одним з ініціаторів ліквідації Запорозької 
Січі. Деякий час був генерал-губернатором Новоросійської губернії.

№ 124
Документ не відповідає змістові спр. 3.

аПромемория
из Коша Войска Запорожского Низовогсо вь елисаветградскую 

провинциялную канцелярию
Оной елисаветградскои привинциялнои канцелярий промємория от 24 июля 

под № 4751 полученна. И оною подговореннимы содержащимись тамъ колодникамы 
Кпючниченкомь и Набокомъ Савкою, Головскимъ Павломъ, Клокомъ и Михаиломъ 
Цалкою в покраже у отставного капрала Ивана Семенова до сорока штукъ 
рогатого скота виисигЬдования, а потому и удоволства обидимому въ виновник 
хотя требуется, но какъ с той промеморий не видится того, какид: куреней 
обговоренние, и замовники их в какомъ точно урочище находятся, и то затЪмъ 
и не можно не толь вииследовать, но и справки забрать без полного оговорившими 
оговоренимъ куреней и урочищь обиталищ ей показания, и для того елисаветградская 
провинциялная канцелярия благоволит, забравши съ оговорителми справку, каких 
точно куреней оговоренние, и в какомъ именно урочище рЪчки Базавлука их 
обиталища, о семь Кошъ уведомит, по получений коего будетъ и учиненно 
надлежащее.
1774 года, августа 4 д.
Арк. 91 зв. Чернетку закреслено.

№ 126
аЗосим, Валькевич Зосим (р.н. невід -  п. 1793р.) -  архімандрит Києво- 

Печерської лаври з 1762р. Звільнений від управління нею 1786р.

№ 131
аЙдеться про російсько-турецьку війну 1768-1774рр. Туреччина оголосила 

війну Росії 14 жовтня 1768р., а 18 листопада видано маніфест Катерини II «Про 
початок війни з Отаманською Портою»

(Полн. собр. законов Российской империи с 1649 года. М., 1830, т. ХУЛІ, 
стр. 758-763). Про війну див. коментар № 969.

№ 134
аОдним з видів монастирських прибутків був так званий карнавковий. Для збирання 

пожертвувань приватних осіб у монастирях біля ікон, мощей і т.п. розставлялися 
спеціальні карнавки. Києво-Межигірський монастир таких карнавок не мав.

№ 162
аСело Самарчик (тепер м.Новомосковськ Дніпропетровської області) засноване 

1688р. Центр Самарської паланки з 30-х р. 18 ст. Жителів -  9227 чоловік 
(середина 18 ст.). Церкву споруджено після 1734р.

№ 117

91
зв.
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^Слобідсько-Українська губернія -  створена 1765р. Адміністративний центр -  
м.Харків. Складалася з Ізюмської, Охтирської, Острозької, Сумської й Харківської 
провінцій. Ліквідовано 1780р. Відновлено 1796-1835рр.

№ 166
^Піхотні полки -  регулярні армійські (польові) полки російської армії. 

Деякі з них певний час дислокувалися на Україні. У документах справ № 4, 4а, 
а згадуються, зокрема, Брянський і Муромський (назва обох -  з 1727р.), 
Володимирський (з 1711р.), Сибірський (під такою назвою було два армійські 
полки -  кавалерійський і піхотний).

6Під час війни за «польську спадщину» 1733—1735рр. (див. коментар № 11і) У 
1734р. російський уряд, виступивши на боці польського короля Августа Ш, вислав 
своє військо до Польщі. Українських козаків у ньому було 20 тис. -  під проводом 
Лизогуба і Ґалаґана. Вони облягли місто Гданськ, де залишився Станіслав Лещинський 
(див. коментар № Iе) з військом. Місто було здобуте, а Лещинський втік.

№ 167
аТрубецькой Микита Юрійович (1699-1767рр.) -  генерал-фельдмаршал, князь. 

Під час війни за «польську спадщину», з 1733р. -  генерал-інтендант діючої 
російської армії. У 1735р. М.Ю.Трубецькому було доручено заготівлю у слобідських 
полках запасів продовольства для очікуваної війни з Туреччиною.

6Драгунські полки мали постійні зимові квартири на Україні з 1721р., коли
10 з них було розміщено в різних містах Гетьманщини. Кількість таких полків, 
розквартированих і на Слобожанщині, змінювалася (залежно від політики Росії 
щодо Туреччини та Криму), але обов'язок утримання їх не скасовувався. З 1736р. 
на Слобожанщині на утримання цих полків збирався ще й окремий податок. 
Драгуни ніколи не підлягали гетьманові, окрім тих, хто був у його особистій 
охороні. В документах справ № 4 і 4а згадується, зокрема, Новгородський, 
Ревельський і Рязанський драгунські полки.

№ 170
аДуглас -  граф, генерал-лейтенант російської армії. У 1737р. був в армії 

фельдмаршала П.П.Лассі, що діяла в Криму. 13 липня Дуглас оволодів містом 
Карасубазар (сучасне м.Білогорськ автономної республіки Крим).

бОхочекомонні, охотницькі (наймані, з добровольців) полки сформовані 
гетьманським урядом у 70-х рр. 17ст. Комплектувалися з вихідців з різних частин 
України. Поділялися на піхотні (сердюки) і кінні компанійські полки. Одержували 
за службу платню, забезпечувалися всім необхідним. Використовувалися для 
служби; мали й поліцейські функції. Поділялись на сотні, сотні -  на курені. 
Одночасно було 3 -4  компанійські полки по 500-600 козаків у кожному. Існували 
до 70-х рр. 18 ст.

№ 173
лЙдеться про тимчасове Малоросійське правління (або Канцелярія міністерського 

правління) -  так зване Правління гетьманського уряду -  орган, створений російським 
урядом 1734 року. Складалося з шести осіб -  3 росіян та 3 українців, фактичним 
його головою став царський резидент О.І.Шаховський. З 1742р. чільне місце в 
Правлінні посідав І.І. Бібиков Діяло до 1750р.

6Бібиков Іван Іванович (р.н. невід. -  п. 1745р.) -  обер-прокурор Сенату, останній 
головний командир України часів міжгетьманства (1734-1750рр.).

в«Учрежденная в Малой России о тресоттысячной рублевой сумме за волы 
денег и о протчих делах Комиссия» створена згідно з указом Сенату від 13 
жовтня 1742р. для розкриття порушень, допущених козацькою старшиною при

№ 163
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використанні 300 тис. крб., асигнованих 1738р. для оплати волів, які реквізувалися 
у 1737-1739рр., під час російсько-турецької війни 1735-1739рр. на потреби регулярної 
армії. Приводом для створення комісії був донос бунчукового товариша Івана 
Коропця. До її складу спочатку входили три російські офіцери і троє старшин,
з грудня 1750р. -  тільки старшина. До 1745р. комісія підпорядковувалася правителям 
Лівобережної України, після смерті генерал-лейтенанта Бібикова перейшла у 
відання Канцелярії міністерського правління, а після відновлення гетьманату -  до 
Генеральної військової канцелярії. Діяла до кінця 1752р.

Тенеральна військова канцелярія -  центральна установа гетьманського уряду 
на Україні 17-18ст. Перша згадка -  в документах за 1650р. Зосереджувала 
військове, адміністративне, судове й фінансове управління. У ній засідала генеральна 
старшина. Очолював генеральний писар. Перебувала в гетьманських столицях. У 
1720р. була позбавлена фінансових і судових прав. У 1722р. її функції було 
значно обмежено, у зв’язку з створенням Малоросійської колегії (див. коментар 
№ 11°), якій Генеральна військова канцелярія була підпорядкована. Під час 
гетьманування Д.Апосгола (див. коментар № 11р) у 1727-1734рр. відновлено більшість 
її прав і компетенцій. Після смерті гетьмана Д.Апостола у 1734р. знову звужено 
її функції, тоді ж підпорядковано Правлінню гетьманського уряду. З 1750р. діяла 
при гетьмані К.Розумовському. Остаточно ліквідована 21 листопада 1764р.

№ 174
аОчевидно, це козацький Азовський і калмицький Козловський полки, шо 

розміщувалися при фортеці Св.Анни і були у відомстві Низового корпусу (Війська 
Донського).

№ 176
аФілософов Михайло Іванович (р.н. невід. -  п. 1748р.) -  генерал-лейтенант, 

сенатор. З 1742р. і до смерті -  смоленський губернатор. У згаданий в документі 
час -  командир Українського ландміліцького корпусу.

63  1741р. уряд Анни Іоанівни дозволив селитися на пільгових умовах у 
задніпровських степах втікачам з України і Росії, що перебували в Криму, Молдавії 
й Польщі. Засновані ними слободи виникли також поблизу напівзруйнованого 
Ненаситецького ретрашементу. Причислили їх в основному до Полтавського полку.

№ 177
а€лизаветградський пікінерський полк -  сформований за наказом Катерини II 

від 22 березня 1764р. із Новослобідського козацького полку при утворенні 
Новоросійської губернії. Мав статус поселенського, який передбачав наділення 
усіх членів землею і наявність приписних селян. Штаб-квартира -  у м.Мишурин 
Ріг. Формувався з населення Єлизаветинської провінції -  місця розселення полку, 
а також з волонтерів з інших місць України, зокрема з іноземних поселенців 
(сербів, хорватів, угорців, болгар та ін.) З 1765р. -  у складі Новоросійської губернії.

6Ісаков Олександр Степанович (р.н. невід. -  п. 1770р.) -  російський військовий 
діяч, генерал-майор. У 1764р. був комендантом фортеці Св.Єлизавети, фактично 
керував Новоросійською губернією, утвореною 1764р. (її начальник, генерал-поручик 
О.П.Мелнгунов, жив у Петербурзі).

№ 178
аФортецю Св.Єлизавети засновано 1754р. у верхів’ях р.Інгул. Стала центром 

Нової Сербії (адміністративно-територіальної одиниці на Правобережній Україні; 
тут, зокрема, оселилися переселенці -  серби, болгари, волохи, греки, угорці 
тощо). У фортеці розміщувався гарнізон на чолі з обер-комендантом, якому 
підпорядковувався і Новослобідський козацький полк. З 1775р. -  м.Єлизаветград, 
тепер м.Кіровоград.
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Новоросійська губернія -  утворена 1764р. як військовий округ. У її складі 
були Нова Сербія, Новослобідське козацьке поселення, Слов’яносербія, Українська 
лінія, 13 сотень Полтавського і дві сотні Миргородського полків, Бахмутський 
повіт. Адміністративний центр -  м.Кременчук. Населення губернії було воєнізованим 
і приписаним до гусарських і пікінерських полків. На кінець 1765р. складалася з 
Єлизаветградської провінції (Чорний і Жовтий гусарські полки, Єлизаветградський 
пікінерський полк і новопоселені слободи розкольників), Катерининської провінції 
(Донецький і Дніпровський пікінерські полки, державні слободи Нові й Малі 
Водолаги, Українська лінія, що мала 21 слободу однодвірців) і Бахмутського 
повіту (Бахмутський і Самарський гусарський полки, Луганський пікінерський 
полк, державні і поміщицькі села). У 1775р. до губернії приєднано частину земе.пь 
Запорожжя, а Бахмутський повіт передано до Азовської губернії. У 1783р. її 
ліквідовано і включено до Катеринославського намісництва. Командир губернії -  
О.П.Мельгунов, а як його помічник на місці -  О.СІсаков. Існувала й у 1796-1802рр.

№  179
аВ документі, який не відповідає змістові спр. 4а і який написаний на 

діловодній обкладинці, йдеться про виступ сіроми на Запорожжі в грудні 1768р., 
пов’язаний з гайдамацьким повстанням (Коліївщиною). Захоплення гайдамаків- 
повсганців російським військом і видання їх полякам на розправу обурило запорожців 
і проти поляків, і проти російського уряду. І коли 26 грудня 1768р. кошовий 
отаман Петро Калнишевський став перед Радою і прочитав указ цариці про війну
з Туреччиною, запорожці почали його лаяти зрадником за те, що лишив Україну 
під час Коліївщини без допомоги. Повсталі рогромили будинки старшини, декого 
навіть убили, одімкнувши пушкарню, випустили на волю своїх товаришів, ув’язнених 
за гайдамаїггво. Повстання було жорстоко придушене солдатами Новосіченського 
ретраншементу і вірними П.Калнишевському козаками. Велика кількість повстанців 
загинула. У січні 1769р. П.О.Румянцев, зацікавлений в участі запорожців у російсько- 
турецький війні, яка щойно розпочалася, звернувся до козаків з закликом покоритися 
і продовжити «неустанние свои попечения об отражении стремлений врагов 
отечеству . . . »

7 Генерала аншєфа Малороссійского генералъ-губернатора і кавалера графа
зв. Румянцева.

[19] ВсЪмъ вообще козакамъ Сіічи Запорожской.
[Поряд]окъ' и благоразумие, коймы завсегда славипось общество ваше, [не]вЬроягнимь 

почты д'кпаютъ тстгъ поступокъ, которой о[д]накож, к сожалЬнію, учинили нЬкоторіе 
не изъ перво# ваше/f братій въ 26 д. окончившогось декабра, воэставши против своего 
кошевогсо и другихъ СТарШШГЪ с наглостію возьмущенія. Я с лишу, ЧТО при семь 
случай проізошли дерзосты нєобьпсновєлніє, то есть изъ тюрмы ныпущенше вerb 
преступники, заключение нь оной по осужденіямь, имЬнія старшинския разъграбленны 
и саміе квартери их розламаньц такъ что при сел/ воздвигнутомъ от своеволии* насилій 
едва могъ атамань кошевой и нЬкоторіе старшини поГгЬгомъ спасти свою жизнь. Не 
щитая, Ч Т О # сему приключенію были другіє притчины, кромі ПОПОЛЗНОВЄНІЯ ОДНИ* 
толко своеволии* і неразеудиил' людей і паче, не знании ваши* взаЪмни* несогласій 
между старшинами и собою, по какому огорченію или неудоволству возгорались оніе, 
посилаю к вамь зъ симъ гепдна асаула генералной артилерій Кологривогю сказать вгь 
повгорєиія* от имели моего то же, что я и самъ тутъ вамь2 ізьясняю.

Єжели вы имеете какіе обіщи или притісненія3 от кошевого и с воЄ х  старшині»
или на их верность [по]дозрЬніє, чрезъ сего посланного) при писиме [!] о том

‘Тут і  далі текст пошкоджено і  відновлено за кспіао (ф. 229, оп. 1, спр. 233, арк. 1 зв..
2, 15. Див. також ф. 54, оп. З, спр. 14158 «Дело о подавлении козацкого восстания 
на Запорожской Сечи»).

2 Написано над рядком.
3Далі закреслено от кошевого.
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своЄ // мнЄ прозбы, в чемъ удовлетвореніе, конечно, восп[оследует]. Но когда 7 
чиімь-либо коварствомъ и чрезъ злія внушєнія приведении вы до прєдьнам'Ьрєній 
законопреступних і во [здасть] протияь своіх старшиїгь, и єжєли про этое токмо 
н[є]послушаніе, то предразсу д ит є себЄ, колико зла вамъ принес єть сіє нетерпимое 
волнєніє и погубы въ слЬдств[ыяхъ] свойхъ.

Я, воображая всегда общество ваше содружнил/ по[вЄрЄ и обязателствахъ 
заимнимъ, не могу доволно по д о [ . . .  ] проізшєдшємь между вамы, но какой бы 
ис[точникъ] смятенія настоящія въ васъ ны имЄли, ско[лко] продерзостію своею 
виновни вы тому ни заслуживали] достойнаго наказанія, есть еще однакож 
вс[Ємь вамъ] время, обозрЪвъ свое заблужденіе и раскаясь [об ономъ], принести 
сусщое повиновеніе и покорство своимъ [ . . . ] ,  показавшы ізь между себя повынншг 
руководителей к содеянному. Можетъ всякъ еще, я говорю, по[ви]нувшися сему 
увЪщашю, которое провождая к вамъ со властію въвЪренною м ні высочайше отъ 
ея императорскага) величества, получить въ сией продерзости прощеніе и загладить 
оную въя[щщею] преданостію, какъ и саміє возмутители спокойствия и тишины 
умєншєніе заслуженного ими наказанія. Но ежели вы хотя мало моему пред лож енію 
со[про]тивни будете, то выдайте, что я подви[гну мЄрьі] жестокой крайности, въ 
которихъ власте[нъ] // по волЬ всемылостивЪйшей нашей государыни. Долженъ 1
вамъ сію непреложную истину сказать, хотя отнюдь не ожидаю, чтоб вы схотЪли зв.
привес[ть] меня въпорствомъ КО ИСПОЛНЄНІЮ оногсо или вопреки болше себя 
вашимъ благоразуміемь, в*Ь[рнос]стію и усердіямь къ высочайшему престолу 
застав ъятъ васъ непременно). И паче4 в то[м] случай, гдЪ непріятель враждующий 
имени христ[иянского] предстоитъ въ глазахъ наших, вообразите гибє[лнія] слЬдствія 
междусобнія при[!] И прогоняя наве[денное] помраченіе свЪтомъ разума, продолжите 
не[уста]ніе свой попєчєнія об отраженій стремлений [враговъ] отечеству и обще 
с онимы нашихъ сущи* враговъ, в чемъ одна есть теперь должность всЪхъ 
синовъ в^рнилг отечества.

На подлинномъ тако:
Генералъ, г.5Румянцовъ

М Є с т о  п е ч а т и .
Ог ч. 4 генвара 1769 году.
Глуховъ.
Арк. 7, 1 зв. Копія.

№ 185-186
Малоросійську колегію (другу) відновлено 1764р., після остаточної ліквідації 

гетьманства, на тих самих засадах, що й першу (див. коментар № 11°). До неї 
увійшло 4 генеральських, штаб-офіцерських чинів російської армії і 4 -  з козацької 
старшини. її президентом і одночасно малоросійським генерал-губернатором 
призначено П.О.Румяіщева; розміщувалася в Глухові. Основне завдання -  знищення 
залишків самоврядування на Україні, вишукування нових джерел прибутків для 
поповнення царської казни. П.О.Румянцев мав необмежену владу в управлінні 
Лівобережною Україною і підпорядковувався безпосередньо імператриці й Сенатові. 
Ліквідовано 1786р.

6Лизогуби -  український козацько-старшинський рід. Лизогуб Петро Семенович 
(бл. 1725р. -  р.см.невід.) -  військовий канцелярист, бунчуковий товариш (1760- 
1773рр.). Його батько, Семен Семенович Лизогуб (бл. 1708р. -  р.см.невід.), навчався 
в Київській академії, був бунчуковим товаришем (1742-1760рр.). Мати, Ганна 
Василівна, була дочкою Василя Танського, переяславського полковника у 1726- 
1734рр.

прилуцький полк -  адміністративно-територіальна одиниця Лівобережної 
Гетьманщини у 1648-1782рр. Полкове місто -  Прилуки (тепер Чернігівської обл).

4Далі закреслено и паче.
5г р а ф
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Чернігівський полк -  існував у 1648-1782рр. Полкове місто -  Чернігів.
дКиївська губернія -  адміністративно-територіальна одиниця Російської імперії, 

утворена в грудні 1708р. До неї входили території сучасних Чернігівської, Орловської, 
Курської і Брянської областей. У 1719р. її поділено на 4 провінції: Бєлгородську, 
Сєвську, Орловську й Київську. Ліквідовано 1781р. у зв’язку з утворенням Київського 
намісництва (губернія існувала і в 1797-1825рр., але це вже була територія 
Правобережної України).

Малоросійські полки -  в документах йдеться про полковосотенний устрій 
Лівобережної Гетьманщини 1648-1782рр. (такий самий адміністративно- 
територіальний устрій мала вся Гетьманська Україна). За весь згадуваний період 
існувало 20 полків. У 18 ст. їх було 10: Гадяцький, Лубенський, Миргородський, 
Ніжинський, Переяславський, Полтавський, Прилуцький, Стародубський і 
Чернігівський; на Лівобережжі містився й Київський полк.

єЖуравка (Жоравка) Іван Тимофійович (р.н. невід. -  п. після 1792р.). На 
військовій службі з 1737р.; бунчуковий товариш у 1747-1765рр., генеральний 
осавул у 1765-1781р. Член 2-ї Малоросійської колегії з 1764р., мав ранг 
підполковника, згодом (з 1771р.) -  полковника російської армії. З 1779р. -  
статський радник.

№ 189
аБільовський піхотний полк -  створений, як і інші ландміліцькі полки, 

1722р. З 1734р. -  на Українській лінії. Брав участь у російсько-турецькій війні 
1735-1739рр. З 1736р., як і решта таких полків, -  кінний і включений до складу 
т.зв. Української дивизії -  царських військ, розміщених на території Лівобережної 
України. У 1769р. всі ландміліцькі полки перетворено на регулярні.

6Далке Георгій, фон (1713—1771рр.) -  генерал-поручик у російській армії. 
Учасник російсько-турецьких воєн 1735-1739 і 1769-1774рр., Семилітньої війни 
1756-1763рр. У 1763р., отримавши чин генерал-лейтенанта, прибув на Україну.

№ 190
^Самарський гусарський полк -  сформований 1765р. з Молдавського гусарського 

полку, який у свою чергу, був створений під час Семилітньої війни 1756-1763рр.,
з молдаван і сербів. З 1764р. полк був розквартирований в Києві, а також на 
Українській лінії і мав статус поселенського гусарського полку (по р.Самарі).

№ 196
Український корпус, український ландміліцький корпус -  утворений 1736р., 

коли в нього організаційно звели всю лацдміліцію -  16 кінних і 4 піхотних 
полки. Військові, судові, економічні та ін. питання вирішували канцелярія 
Українського ландміліцького корпусу, Ландміліцька комісія, Генеральний 
лацдміліцький військовий суд і полкові ландміліцькі канцелярії. Канцелярія корпусу 
містилася у Білівській фортеці (тепер м.Красноград Харківської обл.).

№ 197
аРумянцев (Румянцев-Задунайський) Петро Олександрович (1725-1796рр.) -  

російський полководець, генерал-фелвдмаршал (з 1770р.), граф. З 1764р. -  президент 
другої Малоросійської колегії і генерал-губернатор України. Проводив політику 
ліквідації політичної автономії України. Організував перепис майнового стану 
населення (Генеральний опис) Лівобережної України. Прихильник ліквідації 
Запорозької Січі. За його правління на Україну було поширено загальноросійську 
систему адміністративно-територіального поділу, остаточно покріпачено українське 
селянство (1783р.). Під час російсько-турецької війни 1768-1774рр. призначений 
командуючим 2-ї, згодом 1-ї армій.
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аНа Лівобережній Україні, в т.ч. у Переяславі, гродські суди почали діяти 
згідно з судовою реформою 1763р. (крім гродських, діяли ще й земські та 
підкоморські суди; апеляційною інстанцією для них був Генеральний військовий 
суд). Розглядали кримінальні справи. Ліквідовані 1782р.

№ 207
переяславський полк -  адміністративно-територіальна одиниця Лівобережної 

Гетьманщини у 1648-1782рр. Полкове місто -  Переяслав (тепер Переяслав- 
Хмельницький Київської обл.).

№ 208
аЖовтий гусарський полк -  12 березня 1764р., при утворенні Новоросійської 

губернії, на території колишньої Нової Сербії сформовано три поселенські полки: 
два гусарських і один пікінерський. Всі ці полки мали білий верхній одяг 
(кафтани та єпанчі), а нижній одяг (камзол і штани) -  різнокольорові, залежно 
від полку: в одному гусарському полку вони були жовтого кольору, другому -  
чорного. Звідси -  назви цих полків. Жовтий гусарський полк (стара назва -  
Пандурський) був розквартирований поблизу фортеці Св.Єлизавети.

Провінційні канцелярії -  у Російській імперії запроваджено 1719р. з утворенням 
провінцій як складових частіш губерній на Слобідській Україні спочатку для 
російського, а згодом і для українського населення. На Слобідській Україні 
вводилися за царським указом від 28 липня 1765р. замість полкових канцелярій. 
Ліквідовані 1780р.

№ 213
аМикитинська застава, Микитинський перевіз, Микитине (селище) -  

прикордонний і митний пункт на кордоні з Кримським ханством. Розміщувалася 
на місці сучасного м.Нікополя Дніпропетровської області.

6Новосіченський ретрашемент, Новосіченська фортеця -  споруджена 1735р. 
за 2-3 км від Січі, в самому центрі Запорозьких вольностей. Це було велике 
укріплення, де розміщено частини ландміліції: дві піші роти і артилерійську 
команду з 6 гарматами. Призначена була ця фортеця «для удержания козаков в 
надлежащем порядке». Комендантом її став російський штаб-офіцер, підпорядкований 
київському генерал-губернаторові. Мета -  посилення контролю за діями запорожців.

№ 216
аДокумент не відповідає змістові спр. 4а.

Приятель і брать, пане
Что просимое1 мною от вас получено, значащ о ге дЪйствол/ проізвесть. По 

пісанію2 я ог гпдна Григория Івановича подлежаще ходотаіль3, но по тому нічего 
за огложениемъ того до далшого раземотренія не ізискаль. Что ж імєющому 
бить еще4 впредь о семь моему старателству проізойдеть, васъ ув^доміть не 
прєміну, о чел/5 обявівь6, желая вамъ здравія і доброго [ . . .  ]7 оставался протчемъ
[ . . .  г.
Арк. 60 зв. Чернетка.

1 Написано над рядком замість закресленого значащоєл/.
2Далі закреслено вашему о написаннол/ въ ономъ.
3У середині слова після а закреслено Лггва.
4Написано над рядком.
5Дописано над рядком замісць закресленого і темь.
0Далі закреслено єсмь.
7Слово не прочитано.

№ 205

60
зв.

19 14 577



^Ландміліцькі полки (ландміліція: від нім. Land -  країна і лат. militia -  військо) -  
поселенське військо, створене у 18 ст. для оборони південних кордонів Російської 
держави. У 1713р. на Лівобережній Україні сформовано 5 таких полків; невдовзі 
їх було розформовано, а 1722р. знову створено. У зв’язку з будівництвом Української 
лінії (див. коментар № 20я) кількість полків збільшено до 20 (16 кінних і 4 
піхотних), укомплектованих з однодвірців, з них на лінії було поселено 9 (5 
кінних і 4 піхотних; Борислоглібський, Лівненський, Рязький, Козловський, 
Більовський, Орловський, Єфремівський, Слобідський і Тамбовський). У 1736р. 
всю ландміліцію зведно в Український корпус (див. коментар № 196а). З початком 
російсько-турецької війни 1735-1739рр. всі полки стали кінними. На 1764р. їх 
налічувалося 10 (з них 3 -  на лінії), у 1769р. їх перетворено на мушкетерські, 
наступного року -  злито з регулярним військом.

6Для боротьби з гайдамацьким рухом уряд Польщі створив особливе військо. 
Воно поділялося на 2 частини: литовську й польську. Польська частина складалася
з 4 дивізій або «партій»: великопольської, малопольської, сандомирської та 
української. Керували ними особливі начальники, які мали титул регіменгаря, у 
разі їхньої відсутності їх обов’язки виконували наказні регімеїггарі.

№ 227
Тетьман -  у Польщі 15-18 ст. вищий воєначальник. Спочатку це були постійні 

начальники найманого війська, яких при королівському дворі називали польними 
гетьманами. З 1539р. існувало два гетьмани -  великий коронний і польний. У 
1744р. польним гетьманом був І.К.Браницький (1689-1771рр.), який 1752р. став 
великим коронним гетьманом.

№ 229
а2 липня 1737р., в ході російсько-турецької війни 1735-1739рр. (див. коментар3 

до заголовка справи № 2) російські війська, до складу яких входили і загони 
запорозьких козаків, оволоділи турецькою фортецею Очаків.

6У 1738р., під час російсько-турецької війни 1735-1739рр. (див. коментар я до 
заголовка справи №2), запорозькі козаки діяли над Бугом і Дністром (Дністровський 
похід) проти турецьких фортець Акерман (тепер м.Білгород-Дністровський) і 
Бендери. Запорожці зазнали значних втрат.

Тубернатор у Польщі -  за часів Речі Посполитої управитель губернії -  
володінь польських магнатів. У прикордонних з Кримським ханством територіях 
йому надавалася міліція.

№ 231
^Староство -  адміністративно-територіальна і господарська одиниця в державних 

володіннях у Великому князівстві Литовському, Речі Посполитій та на українських 
землях, що входили до їх складу. До старовства входило одне і більше міст і 
містечок і кілька сіл. Надавалися вищим урядовцям (магнатам, багатій шляхті) за 
службу. На Лівобережній Україні ліквідовані на початку народно-визвольної 
війни під керівництвом Б.Хмельницького.

№ 235
^Коронний крайчий -  почесний титул для представників вищого дворянства 

у Польщі.
6Артинський (Ортинській), Станіслав-Костка -  командир надвірної міліції м.Умані.

№ 244
аКиївське воєводство -  адмістративно-територіальна одиниця на Україні 1471 — 

1793рр. у складі литовсько-польської держави. Після Андрусівського перемир’я

№ 226
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1667р. частина території воєводства (Лівобережжя і Київ) відійшла до Росії. 
Адміністративним центром його став Житомир.

№ 256
Спеціальну комісію для розв’язання взаємних претензій між Запорожжям і 

Кримом утворено 1749р. В засіданнях комісії (конференціях) брали участь і 
російські комісари. Сама конференція тривала з 8 квітня до 16 травня 1749р. 
Матеріали конференції складають справу № 11 Архіву Коша й увійдуть до другого 
тому даного видання.

№ 265
пКиївську губернську канцелярію засновано згідно з указом Петра І від 18 

грудня 1708р. як вищий адміністративний і військовий орган російського управління 
на території Київської губернії. В її компетенції були охорона кордонів, організація 
прикордонних застав, збирання мита, ремонт мостів і доріг, видання паспортів, 
вирішення прикордонних конфліктів тощо. Ліквідовано указом Сенату 1775р., 
фактично діяла до 1782р. За царською грамотою від 31 серпня 1733р. їй було 
підпорядковано Запорозьку Січ. За указом Сенату від 19 жовтня 1750р. вона 
підлягала також гетьманові. Отже, Запорозька Січ мала подвійне підпорядкування, 
а з 1756р. вона підлягала ще й Сенатові. Така ситуація існувала до скасування 
гетьманату 1764р.

№ 272
аОчевидно, йдеться про Брацлавську прикордонну комісію, утворену 1748р. у 

зв'язку з активізацією гайдамацького руху на захопленій Польщею Правобережній 
Україні. Під час розгляду російських претензій до Польщі комісія засідала у 
с.Торговиці, д при розгляді польських претензій до Росії -  у м.Архангелогородку 
(Архангельську), іноді -  в м.Крилові. Ймовірно, діяла до 1793р., коли відбувся 
другий поділ Речі Посполитої.

№ 282
аОчевидно, йдеться про Київську прикордонну комісію, утворену згідно з 

указом Сенату від 31 грудня 1737р., для врегулювання прикордонних конфліктів 
між Росією і Польщею. Місцем засідань комісії, які відбувалися двічі на рік -  у 
січні й липні, було обрано м.Мотовилівку. Діяла, ймовірно, до 1793р., коли 
відбувся другий поділ Речі Посполитої.

№ 291
аНогайці часто-густо нападали на Запорожжя, не зважаючи на встановлені 

1742р. кордони між Росією і Туреччиною. Вони керувалися давніми трактатами, 
укладеними між Османською імперією і Польщею.

№ 301
аБрацлавське воєводство -  адміністративно-територіальна одиниця на 

Правобережній Україні, утворена польським урядом після Люблінської унії 1569р. 
Існувало до 1793р., коли замість нього російський уряд утворив Брацлавське 
намісництво.

6В зазначений період у Росії користувалися юліанським календарем, а в 
Польщі -  григоріанським.

вТрактат Гримултовський -  це т.зв. вічний мир -  мирний договір між Росією 
і Польщею (1686р.). Підтверджував умови Андрусівського перемир’я 1667р. За 
Російською державою було остаточно закріплено Лівобережну Україну, Київ з 
невеликою прилеглою територією (за нього Польща одержала 146 тис.крб. 
компенсації), Запорожжя (з 1676р. належало Туреччині), Чернігово-Сіверську
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землю, Смоленщину. Середню Київщину вирішено було залишити незаселеною. 
Західна Україна, Волинь і Південна Київщина відходили до Польщі (Поділля 
перебувало під владою Туреччини, а в 1699р. відійшло до Польщі). Росія, уклавши 
воєнний союз з Польщею, розірвала договори з Туреччиною і Кримським ханством.

Можливо, назва трактату походить від прізвища польського посла 
К.Гримулитовського, підпис якого стоїть першим після підпису короля Яна III.

гЯн Ш (Собеський; Jan Sobieski; 1629-1696рр.), польський полководець, великий 
коронний гетьман, з 1674р., після перемоги над Турками під Хотином -  король. Вів 
успішні війни з Туреччиною, витіснивши її майже з усього Поділля (крім Кам’янця). 
Відновив тут Українське козацтво, вів щодо нього протекціоністську політику.

№ 302
^Тамбовський полк -  ландміліцький кінний полк. Під цією назвою відомий

з 1732р.
6Військова колегія -  центральна державна установа в Росії. Заснована Петром 

І 1719р. її призначення полягало в керуванні військово-сухопутними силами. 
Відала рекрутськими наборами, підготовкою офіцерів, фінансуванням армії, її 
озброєнням, постачанням, будівництвом військових споруд. Проіснувала до 1812р.

№ 303
Документ не відповідає змістові справи №5.

141 Фєєстр Гаврилковой [ . .  . ]! забратой
орлянскою старшиною худоби.

И оно# Гаврилко при Канцелярій Войска Запорожского сего 1741 года, 
июля 9  д. обявил что ч е г о  забрато. По сему значит;

Солы осмъ бочекъ, цена по двадцяти рублей, а за полбочки 9[?] шест рублей 
За коней 2 -  десяг рублей 
За кавяръ -  десяг рублей
За коня, котораго покойній сотникъ орлянскій взялъ, -  пятнадцяг рублей
Ручницъ пара -  цена онимъ по семи копъ
З2 ручниця -  пяг рублей
Шабля -  семь рублей
Байбаракъ -  осмь рублей
Каптанъ -  осмь рублей
Жупанъ б^лый  -  осмь рублей
Поясъ ЧИ/7ВОНІЙ -  шесг рублей
Футро сЄбЄрковое, накрито матеріею -  три рублЄ
Жени Гаврилковой кафанъ -  пягнадцяг рублей
І другій кафанъ материялний -  десяг рублей
Намиera женского -  за двадцят рублей
Кафанъ китаєвий -  три рублЬ
Заячоє футро, покритое -  пяг рублей
Жупан бёлий -  два рублЬ
Фа/ттухоя два -  шесг рублей
Голубій жупанъ -  осмъ рублей
Чирвоній жупанъ -  осмъ рублей
Кафан голевій -  десяг рублей //

141 Кафан голевій, матеріялній -  четири рублЬ
зв.3 Поясъ болілій - полдесяти рубля

Сукна голубого два локти - цена по два таляри

‘Текст пошкоджено на 2-3 слова.
23-яя.
3Початок аркуша пошкоджено на 4-5 рядків.
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Тебеньки [!] -  еденъ рубль
І того в порахунку забору: дв^стЪ девягдесяг од инь руб[ль] і девят десять 

копЪекъ.
Все то Воликъ, о/шянски# житель, or него Гаврилка, о/шянского ж Пархомова, 

позабирали.
Арк. 141. Оригінал.

№ 306
аРозумовський Кирило Григорович (1728-1803рр.) -  російський генерал- 

фельдмаршал, граф, останній гетьман Лівобережної України (1750-1764рр.). 
Був президентом Російської Академії Наук. Ставив питання про надання 
гетьманському урядові права дипломатичних зносин, чинив спроби перебудови 
Гетьманщини на українську державу європейського типу. Йому було  
підпорядковано Січ. Добився збільшення жалування для запорозьких козаків. 
У 1764р. на вимогу Катерини II зрікся булави. Кілька років провів за кордоном, 
згодом оселився в Батурині.

№ 308
аМагістрат -  орган управління у містах, що мали магдебурзьке право. Відав 

адміністративними, господарськими, фінансовими, поліцейськими й судовими справами. 
Складався з двох колегій -  ради, що відала судовими (цивільними) й 
адміністративними справами, та лави (лавного суду) -  вів кримінальні справи. На 
чолі магістрату стояв війт, у складі -  бурмистри, райці, лавники. Діяли в 
Західній Україні (Львів) -  з 14 ст., на Правобережжі -  з 15-17ст., Лівобережжі
з 1-ї пол. 17 ст. (з 1782р. -  городові), магістрати на Слобідській Україні -  з 1724р. 
В Росії з 1720р. Остаточно ліквідовані 1866р.

№ 312
аСелямет-Ґірей -  кримський хан у 1740-1743рр.
бЙдеться про М.І.Леопгьева (див. коментар ■ до заголовка справи № 2).
вПоселення Кардашин вірогідно розміщувалося у районі сучасного села Велика 

Кардашинка Голопристанського району Херсонської області.

№ 314
аКейт Джеме (1698-1758рр.) -  генерал-аншеф російської армії. В 1740р. 

деякий час очолював «Правління гетьманського уряду» (див. коментар № 173а).
63а Белградським мирним договором 1739р. і розмежуванням 1742р. кордон 

між Росією і Туреччиною проходив від Дніпра з гирла р.Кінські Води й далі від 
Берди до гирла р.Міус (тепер це територія Запорізької, Луганської та Донецької 
областей). У результаті цього озера, де запорожці традиційно добували сіль, 
потрапили у турецьке володіння. Озера ці називалися «Кінбурнські» (Кінбурн -  
поселення на південь від сучасного м.Очаків), або «Прогної», тобто озера з 
солоною, занесеною з моря водою, які висихали, гноїлися і осаджували сіль. 
Запорожці продовжували за звичкою брати тут сіль, що викликало претензії з 
боку Кримського ханства.

вОчевидно, Роман Товмач не пройшов карантину, який встановлювався для 
приїжджих з  Криму для попередження епідемій. Тому спілкування з  гоїм  канівського 
курішюго відбулося на відстані.

белградський мирний договір 1739р. між Росією і Туреччиною, поклавши 
край війні між ними (1735-1739рр.), не зняв напруження у відношеннях двох 
країн. Збирання відомостей про настрої у Кримському ханстві входило в обов’язок 
Запорозького Війська.
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аВ 40-50-х рр. 18 ст. невеликі татарські загони чинили напади на Запорожжя: 
зокрема на зимівники, розміщені на крайньому півдні. У відповідь запорозькі 
козаки організовували експедиції в степ і захоплювали у татар худобу. Д.пя 
вирішення запорозько-татарських конфліктів створювалися комісії.

б30 грудня 1742р. кількасот польських вершників вчинили напад на запорозькі 
зимівники, розміщені поблизу Ґарду на кордоні з Польщею. Трьох козаків було 
вбито, чотирьох -  поранено, решту захоплено в полон, забрано коней та інше майно. 
На запит російського уряду, польська сторона повідомила, що напад було вчинено 
через вбивство козаками у Польщі 1741р. колишнього запорожця Ставки хІаленка 
(Сави Чалого), який перейшов на бік Польщі і допомагав у боротьбі проти гайдамаків.

вОчевидно, мається на увазі Юзеф Потоцький (р.н. невід. -  п. 1751р.) -  
каштелян краківський і великий коронний гетьман. Спочатку підтримував Станіслава 
Лещинського, згодом визнав владу Августа ПІ, хоч і не схвалював його політики 
(див. коментар № 11і). Намагався створити союз ангиросійського спрямування з 
Туреччиною, згодом з Швецією, але невдало.

№ 316
аНавесні 1743р. за наказом регіментаря Української партії Франца Ксаверія 

Нитославського польська команда перейшла р.Синюху (тоді по ній проходив 
кордон Польщі з Росією), стала табором на р.Мертві Води й знищила кілька 
запорозьких зимівників.

бКордон між Росією і Польщею в 40-і рр. 18 ст. не був чітко встановлений 
і тому тут часто виникали конфлікти. За умовами «Вічного» миру 1686р. Росія 
закріпила за собою землі на правому березі Дніпра до р.Тясмин. Але й пізніше 
землі переходили з рук у руки, зокрема, у 1732 та 1739р. В 1740р. встановлено 
кордон від Дніпра та гирла Тясмину до верхів'їв і гирла Синюхи та до Бугу. 
Генерал-губернатор М.І.Леонтьев у грудні 1743р. в рапорті до Колегії іноземних 
справ писав про невизначенність кордону, насамперед в районі Синюхи. Фактично 
ця територія заселялась українцями і контролювалася запорозькими козаками.

в3а умовами договору 1700р. Туреччина зобов ’ язу ва лас я знищити місто 
Кизикермен (див. коментар № 11й). На цій підставі Кримське ханство не мало 
права будувати Кизикерменський перевіз, але фактично -  зробило це. І татари, і 
запорожці намагалися використовувати цей перевіз у власних інтересах, у результаті 
чого виникали конфлікти. Тому царський уряд, підтвердивши чинність трактату 
1700р., наказав козакам припинити діяльність на перевозі.

№ 318
аКапніст Василь Петрович (р.н. невід. -  п. 1757р.) -  засновник українського 

дворянського роду, грек за національністю. На військовій службі в Росії з 1711р. 
служив на території України. З 1726р. -  ізюмський сотник. У 1734р. в чині сотника 
слобідського полку захищав мЛзюм від калмиків. Учасник основних кампаній 
російсько-турецької війни 1735-1739рр. У 1737-1750рр. -  полковник Миргородського 
полку потім -  бригадир російської армії. Загинув у бою під Грос-Сгерсдорфом під 
час Семилітньої війни 1756-1763рр. Його cmi -  письменник В.В.Капніст.

№ 319
Запорозькій Січі належала особлива роль у постачанні російської армії 

породистими кіньми.

№ 320
аУ листопаді 1744р. під приводом розшуку 3 калмиків -  російських підданих, 

які втекли з ногайського полону, ногайський Дзяун-Мурза вчинив напад на Ґард, 
завдавши там великих руйнувань.

№ 315
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бНазва (дундуківці) походить від імен ханів Дондук-омбо (правив 1735-1741рр.) 
та Дондук (1741-1761рр.).

№ 322
аБслградським договором між Росією і Туреччиною 1739р. сторони взяли на 

себе зобов’язання повернути полонених, крім тих, які добровільно змінили релігію. 
У справі повернення полонених виникали конфлікти. Для їхнього розгляду до 
Кримського ханства було надіслано поручика Нєвєдомського (в Бахчисараї до 
нього звернулося 15 полонених). У Константинополі цими питаннями займався 
російський резидент Вєганяков, а після його смерті 1745р. -  Неплюєв (див. 
коментар № 324а).

№ 323
аЙдеться про хана Селім-Ґірея П (Твердого) сина Каплан-Ґірея, -  кримського 

хана з листопада 1743р. до травня 1746р. Підтримував мир з Російською 
імперією. Сприяв поверненню російських полонених на батьківщину. Водночас 
за його наказом з Криму висилалися козаки, а також ногайці і калмики -  
піддані Росії.

бПолкова канцелярія -  місцева установа на Україні 2-ї пол. 17-18 ст. в 
компетенцію якої входили адмістративні, військові й судові справи на території 
полку. Очолювалася полковником і полковим писарем, підпорядковувалася 
Генеральній військовій канцелярії, а з 1764р. -  Другій Малоросійській колегії. 
Ліквідована 1782р. відповідно до указу Сенату від 16.09.1781р. у зв’язку з створенням 
намісницьких правлінь. (Про Миргородський полк див. коментар № 18а).

вЧасто розбійники видавали себе за запорозьких козаків, але бувало, що й 
козаки займалися грабежем. Як правило, це були неодружені козаки, які працювали 
на рибних або звіриних ловах у віддалених від Коша районах. Інколи це робилося 
з відома курінного отамана.

№ 324
яНеплюєв Андріан Іванович (1712-1750рр.) -  російський резидент у 

Константинополі з 1745р. Вів переговори про повернення полонених у російсько- 
турецькій війні 1735-1739рр. (див. коментар № 322а). У жовтні 1746р., повідомивши 
про укладення миру між Персією і Туреччиною, попередив про можливий 
напад Туреччини на Запорожжя і необхідність у зв'язку з цим пересунути 
російські війська до кордону. Це допомогло уникнути війни з Османською 
імперією.

6Ірано-турецька війна 1743-1746рр. велася під релігійними гаслами між шиїтським 
Іраном та сунітською Туреччиною за контроль над стратегічними шляхами в 
Закавказзі і Месопотамії. 4 вересня 1746р. було підписано мирну угоду.

вХалат -  у східних народів верхній одяг, згодом почесне вбрання, яке 
надавалося володарем на знак особливої прихильності до підданого. Звичай 
жалувати халати існував у мусульманських народів з давніх часів, у Персії і 
Туреччині зберігся по 19 ст. У даному випадку йдеться про кримського хана 
Селім-Ґірея.

гЙдеться по епідемію чуми, що лютувала з кінця 30-х рр. 18 ст. У зв’язку 
з цим на кордонах з Туреччиною було встановлено карантини.

№ 325
аУ кінці 1746 -  лютому 1747р. кримський хан Селім-Ґірей II здійснював 

поїздку до Константинополя для зустрічі з султаном. У зв’язку з підготовкою до 
поїздки (зокрема, ногайці відгодовували коней для проїзду хана) на Запорожжі 
поширилися чутки про можливий напад татар. Через це російський резидент у 
Константинополі А.І.Неплюєв зробив дипломатичний запит.
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аМожливо, це капітан новгородського драгунського полку Клішов, надісланий 
до Новосіченської фортеці для нагляду за діями запорозьких козаків.

6Кінбурн -  турецька фортеця з 15 ст. на Кінбурнській косі (тепер Херсонська 
обл.). В 1736р., під час російсько-турецької війни 1735-1739рр. її захопили і зруйнували 
російські війська. Згодом територія знову відійшла до Туреччини, яка відбудувала 
тут фортецю. У складі Росії -  за Кючук-Кайнарджійським миром 1774р.

№ 329
аВ 1747р. кримський хан Селім-Ґірей II звернувся через свого посланця 

Халім-Булюк-башу до кошового отамана Павла Козелецького з проханням захопити 
його ворога -  Шагін-Ґірея, калгу-султана, який з 18 прибічниками намагався 
перейти з Польці (де він мав притулок) через запорозькі землі в Черкесію або на 
Кубань (Кобан). У разі опору хан дозволяв вбити Шагін-Ґірея.

6Шагін-Ґірей -  кримський калга (престолонаслідник), політичний суперник 
кримського хана Селім-Ґірея П. Лідер татарської аристократії, незадоволеної 
твердим правлінням хана. На початку 1747р. Шагін-Ґірей був позбавлений ханом 
звання калги.

вЙдеться про Белградський мир 1739р., яким закінчилася російсько-турецька 
війна 1735-1739рр. (див. коментар * до заголовка справи № 2).

№ 334
аУ 1747 році ногайці з 60 табунами перейшли кордон і зайняли запорозькі 

степи на річках Берда, Каратиш, Коротян, Зелена та Комишувата. З ними 
прийшло 7 мурз і 100 татар з отарами овець, які зайняли луки на р.Кальміус. 
Кіш наказав полковнику Кальміуської паланки Маркові Усу зберігати спокій 
й чекати рішення цариці. Арслан-Ґірей (наступних Селім-Ґірея II) погоджувався 
з виведенням татар з цих земель, але вказував, що не має змоги їх контролю
вати.

бСлідча комісія у місті Бахмуті (тепер м.Артемівськ Донецької обл.) створена 
1744р. для розгляду взаємних претензій Запорозького і Донського військ. Очолював 
комісію полковник Новгородського драгунського полку Федір Рязанов. Діяла до 
1749р. Матеріали комісії складають справу № 10 Архіву Коша й увійдуть до 
другого тому видання.

“Список цих 34 козаків див. ЦЩАК України, ф. 229, оп. 1, спр. № 10, арк. 8, 9, 9 зв.

№ 339
аБісмарк фон Рудольф Август (1683-1750рр.) -  генерал-аншеф російської 

армії (з 1737р.). 28 квітня 1747р. призначений головнокомандуючим Південною 
(Українською) армією.

Слобідські полки -  сформовано з переселенців з Лівобережної і Правобережної 
України на Слобожанщину. У 50-х рр. 17 ст. створено Острогозький (Рибинський), 
Охтирський, Сумський і Харківський, 1685р. -  Ізюмський полки. У 1719р. полки 
підпорядковано Бєлгородській провінційній канцелярії, 1726р. передано у відання 
Військової колегії. Полково-сотенний устрій на території Слобідської України 
ліквідовано 1765р. і створено Слобідсько-Українську губернію. Замість слобідських 
козацьких полків утворено регулярні Харківський уланський, Сумський, Острогозький, 
Охтирський та Ізюмський гусарські полки.

вФортеця Св.Анни -  її будівництво розпочато 1730р. поблизу міста Черкаська 
в районі сучасного міста Новочеркаська (Росія).

гЄфремов Данило (рр. н. і см. невід.) -  отаман Війська Донського (з 1738р.). 
До цього кілька разів призначався похідним отаманом. З 1753р. -  генерал-майор, 
призначений командуючим Військом Донським.

№ 326
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аУсачов -  офіцер російської армії, направлений у Січ для участі в роботі 
комісії з питань взаємних претензій запорозьких козаків і кримців, створеної 
1749р.

23 вересня 1752р. запорозький козак Григорій Карованець доносив, що 4-7  
вересня 1752р. кримський хан Арслан-Ґірей прибув до міста Перекопа з 10 
тисячами вершників і великим числом піхоти. Частина татар займалася відновленням 
ровів поблизу Перекопа. Ця фортеця розміщувалась за 2 км від сучасного села 
Перекоп Автономної республіки Крим. Турецька назва -  Ор-Капу.

вЛівненська фортеця розміщувалася на Українській лінії (див. коментар № 20г) 
на р.Оріль нижче Нехворощі. Назва -  від російського м.Лівни (так називався 
розміщений тут полк).

№ 342
^Єлизавета Петрівна (1709-1761рр.) -  російська імператриця з 1741 р., дочка 

Петра І. Відновила гетьманство на Україні (гетьманом став Кирило Розумовський, 
брат Олексія Розумовського, який перебував у морганатичному шлюбі з 
імператрицею).

6У відповідь на спорудження укріплень на запорозьких землях поблизу 
польського кордону (керував будівншггвом миргородський полковник Василь Капніст; 
див. коментар № 318а) польські прикордонні команди вдалися до зброї. У 1743р. 
вони перейшли р.Синюху поблизу м.Торговиці, навпроти якого розміщувалась 
перша з цих фортець (шащів) -  Архангелородка, і дійшли до верхів’їв р.Мертві 
Води, зруйнувавши запорозькі зимівники. У відповідь на скаргу про це кошового 
отамана Івана Малашевича київському генерал-губуренаторові М.І.Леонтьеву 
російський уряд надіслав відповідну ноту до Варшави. Поляки погрожували 
помстою.

Колегія іноземних справ надіслала цю грамоту у зв’язку з викладеними 
подіями, а також на вимогу Василя Капніста збільшити кількість козаків для 
охорони будівництва.

вПольським королем з 1736р. був Август III (1696-1763рр.).
гБестужев-Рюмін Олексій Петрович (1693-1768рр.) -  російський державний 

діяч і дипломат. За Єлизавети Петрівни спочатку віце-канцлер, з 1744р. -  
канцлер. Керував зовнішньою політикою Росії до 1758р.

№ 343
а4 серпня 1742р. Сенат Російської імперії розпорядився щорічно виплачувати 

жалування Запорозькому Війську. Жалування повинно було надходити з Статс- 
контори (див. коментар № 69а) і Провіантської канцелярії.

6Провіантську канцелярію в Російській імперії створено 1716р. за наказом 
Петра І для постачання військ борошном і крупою. Очолював її генерал- 
провіантмейстер. З 1791р. дістала назву Провіантського департаменту.

вМається на увазі Канцелярія Генеральної артилерії. Відомостей про час її 
заснування немає. У документах згадується з 30-х років 18 ст. Канцелярію 
очолював генеральний обозний, у її складі були осавул і писар генеральної 
артилерії, інколи -  хорунжий генеральної артилерії та бунчукові і військові 
товариші. До її компетенції входила організація бойової і технічної частини 
артилерії, їй належали ливарні й порохові заводи, також постачання і виробництво 
селітри, нагляд за мастностями, призначеними для утримання артилерії, нагляд 
за укріпленням фортець У полках їй підпорядковувалися полкові обозні. Припинила 
існування 1781р.

гПісля зруйнування 1709р. Чоргомлицької Січі російськими військами і переходу 
запорожців у турецькі володіння козаки-донці зайняли залишені ними угіддя по 
річках Кальміус і Берда і місця рибної ловлі на косах Азовського моря. До

№ 340
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1740р. ці володіння нікому конкретно не належали. Повернувшись, запорожці 
витіснили донців з кальміуських земель. Спалахнула ворожнеча. Щоб запобігти 
цьому, Єлизавета Петрівна наказом від 10 жовтня 1743р. (ПСЗ, т. 11, стр. 935) 
звеліла комендантові фортеці Св.Анни бригадиру Вирубову розібратися на місці 
з взаємними претензіями обох Військ. Розмежування їхніх володінь оформлено 
наказом від 30 квітня 1746р. (ПСЗ, т. 12, стр. 544-545). Обидва Війська претендували
і на узбережжя й коси кубанської сторони Азовського моря -  місце, де кочувала 
ногайська Кубанська орда (тепер це район міст Маріуполь і Бердянськ). Кримський 
хан не раз скаржився у Петербург на запорожців, які самовільно влітку займалися 
тут мисливством і рибальством. Імператорські накази про заборону таких промислів 
періодично надходили до Коша, починаючи з 1743р.

цУшаков Андрій Іванович (1672-1747рр.) -  російський державний діяч, начальник 
Канцелярії таємних розшукових справ.

еНаришкін Олександр Львович (1694-1745рр.) -російський державний діяч, 
президент Камер-колегії.

єБутурлін Олександр Борисович (1694-1767рр.) -  генерал-фельдмаршал (з 
1756р.) граф (з 1760р.). При Єлизаветі Петрівні 1742р. протягом кількох місяців 
очолював Правління гетьманського уряду (див. коментар № 173а)- Головнокомандуючий 
російської армії в Семилітній війні 1756-1763рр.

жГоліцин Михайло Михайлович (1681-1764рр.) -  генерал-адмірал (з 1756р.). 
З 1732р. президент Юстиц-колегії, потім керував витратами на утримання військ 
та інспектування їх.

3 Шувалов Петро Іванович (1710-1762рр.) -  російський державний і військовий 
діяч, генерал-фельдмаршал. За Єлизавети Петрівни фактично керував урядом. 
Автор ряду проектів -  скасування внутрішніх митниць, створення мережі банків, 
проведення генерального межування тощо.

№  344
аОчевидно, це кордон, визначений 1740р. за Нісськими (м.Ніца) конвенціями 

між Росією і Туреччиною. Лінія цього кордону проходила від витоків р.Кінські 
Води до притоків р.Берда. Вся територія на південь від цього кордону належала 
Туреччині, на північ -  Росії. Таким чином Землі Війська Запорозького опинилися 
у складі Російської імперії, хоч запорожці вважали їх своїми.

бЙдеться очевидно, про Белградський мирний договір 1739р. й уточнюючі 
його Константинопольські конвенції того ж року (див. ПСЗ, т.10, стор. 899-904 
та 986-988).

вДолгоруков Василь Володимирович (1667-1746рр.) -  генерал-фельдмаршал 
(з 1728р.). За Єлизавети Петрівни -  президент Військової колегії.

гБахметьєв Іван Іванович (1690-1780рр.) -  генерал-лейтенант, обер-прокурор 
Сенату.

№  345
аЙдеться про участь запорозьких козаків (2 тис.) у поході російського війська 

на володіння кримського хана, в т.ч. ногайців, у жовтні 1733р. в умовах, коли 
частина кримського війська воювала проти Персії, інша -  брала участь у боротьбі 
за польську спадщину.

6У цьому і багатьох інших атестатах у справі, коли йдеться про участь 
запорожців у воєнних діях (у «турецькій війні», «походах», «Кримському, 
Очаківському, Дністровському, Хотинському й останньому Кримському поході», в 
боях за Перекоп тощо), мається на увазі російсько-турецька війна 1735-1739рр., її 
окремі кампанії та бойові операції. «Миром», «вічним миром» названо Белградський 
мирний договір 1739р. Коментар про війну див. до заголовка справи 2.

вЧорна Долина -  урочище, розташоване за 40 км на північ від Перекопу, 7- 
8 травня 1736р. тут відбувалися сутички з татарами.
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гПід час російсько-турецької війни 1735-1739р. фактично вся розвідка 
покладалася на українських козаків. Для цього було сформовано 3 загони.

^Йдеться про здобуття російською армією, в т.ч. й запорожцями, 1736р., в ході 
російсько-турецької війни 1735-1739рр. Козлова (Гезлева; тепер м.Євпаторія, Крим).

№ 346
а3міст документа не відповідає змістові справи, текст закреслено

Гдину полковнику кодацкоАіу 4
Назарю Поперечному ть старшиною зв.

Ордер1
По занесенной вь Коші куреня Ніж ест еб ліевского Іванол/ Відчарикол/ с 

товаришы на козака курінного ка лнибопоцкого  Петра Сохацкого, якоби1 в спаші 
имь своимь лошаденнил/ табуном сосгоящого в речки Сухой Суре их ста три/щяти 
копенъ сена, жалобе съ прошение*/ за тог спапгь дєнгами 130-тю рублями удоволсгва, 
онь, Сохачелко, вь тол/ спаші не прєтигся, но толко при тол/ представляє г, что не 
самой его Сахацкого табу я  тог спа т учинил, но еще і жигелствующилг тамо 
козак о/? куреней1: Нижестебліевсколт- Тараном, Рогівскол? -  Ма/тгина Круглого, 
Джєрєлівского -  Христянина, да Вішєстєблієвского - Носенка, Гардового // - 4
[ . . .  ]2, [С]торчака лошади были [ . . .  ]

Для того повелеваем вам [ . . . ] ,  созвал речення л: по сему ор[деру] значащихся 
козакоя, в т[ом] учинить за тог спаш сін[а] віизслідование. И буди то слідствіе 
протия [ . . .  ] козака Сохацкого предста[вле]нія сходственнил/ [то . . .  ] м іс т і с  
тім  Сохацкил/ п о [. . .  ] нои части, дєнгами за тог спаш сіна т і*  козакоя 
[удо]волствоваг веліть непр[е]мінно.
1768 году, марта 8 д.
З Коша.
Арк. 4. Чернетка.

№ 347
аБезбородько Андрій Якович (1711-1780рр.) -  служив у Генеральній військовій 

канцелярії спочатку військовим канцеляристом, згодом -  генеральним писарем. З 
1762р. -  генеральний суддя.

№ 348
аЦе сталося 1738р.

№ 349
аКочубей Семен Васильович (1725-1779рр.) -  представник українського 

старшинського роду. З 1746р. -  полковник Ніжинського полку, з 1751р. -  
генеральний обозний, з 1771р. -  член 2-ї Малоросійської колегії.

бЯкубович Яків Дем’янович (р.н. невід. -  п. 1757р.) -  визначний діяч 
Гетьманщини, генеральний осавул.

№ 352
аЦерква Січова Покрови Пресвятої Богоматері -  будівництво її почалося 

одразу після заснування Коша Нової Запорозької Січі, але тривало воно ще 
1743р. Після ліквідації Січі 1775р. й утворення на її місці с.Покровського церква 
поступово руйнувалася, і нарешті 1798р. її було розібрано. Поряд споруджено 
новий мурований храм.

‘Написано над рядком.
2 Текст пошкоджено (праний край аркуша обірвано).
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аУ запорозьких школах (існували на Січі і в паланках) навчалися козацькі 
діти з паланкових населених пунктів, а також джури-підлітки, яких брали на 
виховання досвідчені козаки й військова старшина з України. В них навча.пи 
письму, церковному читанню, військовій справі, співу й музиці.

Загальноосвітня січова школа мала самоврядування, подібне до січового. 
Школярі мали двох виборних отаманів, спільні кошти.

№ 357
“Маються на увазі гайдамаки.

№ 359
“Роз’їзди були важливою частиною прикордонної служби запорозьких козаків, 

тісно пов’язаною з системою форпостів (укріплень; саме з них організовувалися 
роз'їзди). Через роз’їзди контролювалася та місцевість, що не підпадала під 
спостереження бекетів (сторожових команд). Крім того, роз’їзди, з’єднуючи 
пости, що перебували на значній відстані один від одного, створювали суцільну 
оборонну лінію.

№ 360
*Тобто Мармурове море.
б3а мирною угодою між Росією і Туреччиною 1739р. сторони зобов’язалися 

повернути полонених, крім тих, хто добровільно змінив релігію. У Константинополі 
цією справою займався Олексій Михайлович Обрєсков (1720-1787рр.), російський 
резидент у 1751-1768рр.

№ 362
Вилучено чернетку док. № 361.

149 *Атестать
Дань сей атестать із Войска Запорожьского 
Низового оного жъ Войска товарищу куреня 

Сергеевского Леонтию Синіогубу.
Онъ, Леонтии Синіогуо, по засьЄдителствованию и представлению1 

вишеписаного Сергеевского куреня атамана2 3 и другидг3 знатних и старил 
товарищей, въ оном Запорожскомъ Низовомъ Войске начал служить4 года. И 
в государъствених службах, и воискових посилках, случаючихся партиях по 
наряду с того куреня находился и все курение воисковие3 [на] добности- 3 и 
служ бу3 отправлял вЄрно, радЄтєлно и безпоткновенно6. 31 все3 жителство 
свое провождал честно, до[бропоря]дочно, обходително3, без и малЄиш[его 
порока]7.//

149 8А  ннЄ, возимЄль-10 де точное10 намерение З и проискъ 3 оженяс, в Малой
зв. Poccifl жителствоват41. И просил от Войска Запорожского Низового уволнения,

1Далі закреслено атамана Сергеевского.
2Далі закреслено Андрея Порохне и других.
3Написано над рядком.
4Далі закреслено съ 1745.
5 Текст пошкоджено.
6Далі закреслено и  д о с є л Є .
7Далі закреслено питая с своими собст[вєними].
9Далі закреслено трудами и промислом торговиз/.
9Далі закреслено онъ Синіогу# в.
10Написано на арк. 152.
иДалі на полі закреслено где в сотника Нелворощаяского Каленика Прокофиєва 

дочь в супружество точно приговорил.

№ 354
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3 а на добропорядочниє служби 3 -  аггссгата10. По чему я з старшиною войсковою 
,2 и присутствующим товариство*/12 уволнить єго, Синіогуба, и ис показанного 
куреня о т служєбь исключить, а на13 честное3 его здЄ битие и служби 12ревностіе 
и непорочние12, по вишепоказанному к сведите./ствованию 12 и знанию14 собою 
і всЄмь Кошемъ доволно12сей (к неоставлению его в Малой Россіи 3 е.і.ва3 
войнскою ж не последнею службою по заслуге З и ревности-3 его прописанной 
возможности)15 дать атестатъ за подписомъ и с приложениемъ войсковой 
печати и разеуждений ,0и зданий за подлинно вышеписаних его служебъ 
в ер них, обходителства и постоянства доброго*10 і о гее л16 3по желателству3 
огхода17 к законов причине определили 8видаг. 19 Чрез оний гпдъ високих и 
подсутствующих власте# нижайше просил/ по его желанию и ревности 
опредЄлениемь в Малой Россій к службі є.і.ва и прошвождениел/ его за предписание 
служби и возможно ст достотТную к продолжению все/цашнему оно# совершенной 
исправностию, такъ какъ и протчийх із Войска сего З.Н. при атестатах випущених, 
особ літо височаишею милостию [по]6 жаловать не оставить19.
[Дань] з Коша. Октября 30 ц. 1757 году 
Арк. 149. Відпуск.

№ 368
аТобто був полковим старшиною.

№ 376
аДелегація Запорозького Війська у складі колишнього кошового отамана 

Данила Гладкого, старшини Петра Калнишевського і військового писаря Івана 
Чугуївця перебувала в Петербурзі з травня 1755р. до липня 1756р. з метою 
добитися безмитного вивозу з Запорозької Січі солі, риби, рогатої худоби, шкір 
тварин і безмитного ввозу з Гетьманщини борошна, сала, тканин, одягу, зброї і 
пороху; підвищення хлібної і грошової платні запорожцям, підтвердження 
запорозьких володінь. Вдалося отримати згоду лише на безмитну торгівлю.

6Указом Сенату Російської імперії від 19 жовтня 1750р. Запорозьке військо 
було підпорядковане гетьманові, яким став Кирило Розумовський.

вНавесні 1759р. за наказом хана Крим-Ґірея велика кількість ногайських 
татар була переселена з району Бендер на схід до південних кордонів Запорожжя. 
У результаті виникали конфлікти козаків з татарами. Для їхнього залагодження 
створювалися комісії. Депутат від Запорожжя Іван Чугуївець брав участь у 
комісії 1760р. в поселенні Кам’яний Базар. Комісія змушена була припинити свою 
діяльність у зв’язку з спалахом епідемії чуми.

гЙ д е т ь с я  про розвідувальну діяльність, яку вели запорожці з метою своєчасного 
виявлення намірів ворогів вторгнутися у межі України. Поширеною формою цієї 
діяльности було засилання до Криму і Туреччини агентів.

№ 377
аШтофельн Федір -  1737р. в чині генерал-майора був обер-комецдантом 

фортеці Очаків. У жовтні 1737р. витримав раптову облогу з боку турків. До 
1741р. командував російськими військами на Україні.

12Написано над рядком і  частково на арк. 152.
13Далі закреслено добропорядочное.
14Далі закреслено собою доволно по Кошу.
иДужки авт.
І6Далі закреслено его.
17Далі закреслено по.
]іДалі закреслено и.
19 Написано на полі.
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№ 391
аМіста на березі Мармурового моря.

№ 396
аЙдеться про Полтавську битву 1709р.
Тараканов Олексій Іванович, генерал-лейтенант, сенатор. З 1732р. разом з 

Дебриньї керував спорудженням укріплень на Українській лінії. У 1736р. в чині 
генерал-майора командував 5-ю колоною армії Б.Х.Мініха.

вНа початку весни 1738р. на Україну вдерлися татари. їх переслідували 
запорожці на чолі з кошовим Іваном Білицьким.

гЛассі, фон Петро Петрович (1676-1751рр.) -  генерал-фельдмаршал російської 
армії з 1736р. Під час російсько-турецької війни 1735-1739рр. командував окремим 
корпусом. Брав участь у здобутті Азова 1736р., діях у Криму 1737-1738рр. У 1739р. 
прикривав відхід військ з Криму, під його керівництвом були запорозькі козаки.

№ 399
аМуратов Ілля Іванович . (рр. н. і см. невід.) -  з 1748р. учень Державної 

колегії іноземних справ Російської імперії, вивчав турецьку і татарську мови. В 
1750р. отримав чин актуаріуса, а з 1760р. перекладач у ранзі поручика. Служив 
у Москві, з 1758р. -  на Запорожжі, на Микитинській заставі. Видавав державні 
білети, був перекладачем під час роботи прикордонної комісії, отримував донесення 
від агентурної розвідки в Кримському ханстві. В 1761р. переведений у Київську 
губернську канцелярію.

бДокумент, який надавав право перебувати на території Російської імперії і 
займатися торгівлею. Осіб, які не мали таких білетів, вважали підозрілими і 
затримували на кордоні.

вДо підпису під документом: у виданих О.О.Андрієвським «Материалах для 
истории Южнорусского края в ХУПІ столетии» (Одеса, 1886, с.382-383) цей 
документ опубліковано з датою і підписом: «Кошъ. Августа 31-го дня 1761 году. 
Ея и.в-ва Войска Запор. Низ. атамань, войсковій писар Иван Глоба, асаулъ 
войсковій Лукъянъ Ивановъ, атаманы курінніе и вся товариство».

№ 403
аОчевидно, помилка. Так званий польський похід, в якому брали участь 

запорожці, відбувся в 1734р., коли йшла війна 1733- 1734рр. за «польську спадщину» 
(див. про це коментар № 11і).

№ 413
аПетро ПІ (1728-1762рр.) -  російський імператор у 1761 -1762рр. онук Петра І. 

Загинув у результаті двірцевого перевороту, коли імператрицею стала його дружина 
Катерина II.

Очевидно йдеться про другу комісію для розв’язання претензій між 
запорожцями і Кримом, яка відбувалася з 31 жовтня до 10 листопада 1752р. її 
матеріали увійшли до справи № 14 Архіву Коша Нової Запорозької Січі і будуть 
надруковані у наступному томі цього видання.

вСеадет-Ґірей -  військовий керівник Буджацької орди, якому Туреччина 
доручила залагодження прикордонного конфлікту.

ГУ 1758р. до Санкт-Петербурга з Запорожжя відправлено делегацію (перебувала 
там до 1760р.) у складі колишніх суддів Павла Кирилова і Петра Калнишевського 
й військового писаря Артемія Васильєва. Розглядалися питання: підвищення 
платні; звільнення від мита на українських митницях; забезпечення артилерією: 
підтвердження прав на землі. Гетьман Кирило Розумовський задовольнив вимоги 
щодо платні і гармат. Указом Сенату від 18 січня 1760р. було дозволено 
безмитну торгівлю в межах Російської імперії всіма товарами, крім солі, та
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використовувати паспорти Запорозького Війська. Призначено проведення нового 
опису запорозьких володінь.

дХан Крим-Ґірей (1758-1764рр.) чинив перешкоди російській торгівлі. Водночас 
він погодився на перебування російського консула в Кримському ханстві.

№ 418
“Значна кількість полонених турками чоловіків потрапляла на галери -  

«каторги». На кожному судні знаходилося близько 300 прикутих ланцюгами 
полонених. Спали і їли галерники позмінно.

6Пигання про належність до козацького стану вирішувала Генеральна військова 
канцелярія. У разі непідтвердження цього звання претендент переводився у 
селянський стан.

№ 419
“Запорозькі козаки охоче приймали на Січ людей різних національностей і 

віросповідання. Однак вони повинні були прийняти православну віру.

№ 421
“Вірогідно, йдеться про конфлікти з ногайцями.
бЙдеться про поїздку хана Крим-Ґірея на чолі 2-х тисячного війська за 

маршрутом Бахчисарай-Перекоп-Очаків у травні-серпні 1762р. Офіційна мета цієї 
поїздки -  лагодження укріплень Очакова. Запорожці і російська влада вжили 
заходів для попередження можливого нападу з їхнього боку.



СЛОВНИК ЗАСТАРІЛИХ 
ТА РІДКОВЖИВАНИХ СЛІВ

абисте -  щоб ви, аби ви 
абшит -  відпустка, відставка; документ 

про відставку 
абшитований -  відставний, звільнений; 

обов’язково додавалося до чину 
старшини у відставці 

автентичний -  справжній, достовірний 
ага -  ввічливе звертання в Османській 

імперії; глава сім’ї чи роду; господар, 
дворянин; компонент назв службових 
посад в Османській імперії; в 
українських документах агами часто 
називаються яничарські офіцери та 
командири загонів 

аглинський -  англійський 
ажеби -  щоб
акциденція -  приналежність 
албо -  або
амофор -  (омофор чи нарамник) - 

церковний одяг архієрея, що покриває 
плечі; це - плат, що спадає одним 
кінцем спереду, а другим - ззаду 

амуніція -  на Україні -  спорядження 
військового, включаючи зброю; в Росії- 
спорядження військового, окрім зброї 
та одягу 

антецесор -  попередник 
антиминс -  плат, на якому можно 

відправляти богослуження, бо він 
замінює престол. На антиминсі 
зображено покладення Христа в 
домовину. В антиминс вкладають 
частку святих мощів 

апробувати -  схвалити 
артикули -  статті, статут 
архідиякон -  старший, перший головний 

диякон серед чинців-дияконів; при 
богослужінні має право носити 
особливий довгий орарь 

архієрей -  у православній церкві од гаї з 
рангів вищих священнослужителів.

Очолює церковно-адміністрат ивний 
округ -  єпархію 

архімацдриг -  у православній церкві вище 
духовне звання у ченців; титул 
настоятеля (ігумена) великого  
чоловічого монастиря 

аршин -  міра довжини, у 18 ст.
дорівнювала 71,12 см 

асаул -  див. осавул 
асесор -  засідатель, судовий працівник, 

урядовець поліції 
асигнація -  визначення, постанова 
асисгенція -  супровід, особиста охорона, 

військова частина, яка виконувала 
спеціальне доручення 

, атлас -  шовкова тканина 
аттесгат, атестат -  посвідчення, послужний 

список з біографічними даними 
аудитор, авдигор -  учень, призначений 

учителем перевіряти, як вивчили урок 
його товариші; чиновник у військовому 
суді, який сполучав функції прокурора, 
секретаря і діловода 

афект -  прихільність 
афектація -  бажання

бадаться -  займатися 
байдак -  великий дерев’яний човен 

(довжиною 45-60 м, шириною 6-12 м) 
баранка -  овчина 
бардзо -  дуже, надто 
бей -  титул князя у тюркських народів;

компонент титулів посадових осіб 
битность -  перебування, буття 
бискуп -  римсько-католицький єпископ 
білет -  свідоцтво 
благочестіє -  православ’я 
благочинний -  духовний сановник з 

адміністративно-судовою владою, 
призначався керівництвом, духовна 
посада середньої ланки
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блята -  дошка для малювання на ній 
олійними фарбами 

бригадир -  командир бригади (військової 
одиниці) у російській армії 

бунть -  в’язка, сувій, пачка або тюк 
якихось матеріалів (ниток, шовку, 
тютюну)

бунчук - військова регалія, що складалася 
з палиці довжиною до 2,5 м з кулею 
або іншою прикрасою на верхньому 
кінці, до якого прикріплювалося біле 
чи пофарбоване волосся з турячого 
ябо кінського хвоста, а також китиці 
(дві срібні або інші). У 16-18 сг. - 
символ влади гетьманської та 
полковницької. Гетьманські бунчуки 
охороняли  і збер ігали  члени  
генеральної старшини -  генеральні 
бунчужні

бунчуковий товариш, підбунчужний -  
почесна посада в українському 
козацькому війську з кін. 17 ст. до 
1764р. Формально вважався помічни
ком генерального бунчужного. Як 
правило, бунчукові товариші походили 
з багатих старшинських сімей 

бусурманин -  іновірець, переважно 
магометанин, у неприязному значенні 

бута -  міра рідини. У 18 ст. дорівнювала 
100-200 «государевих» відер. Російське 
відро -  12420г. 

бутук -  колода, стовбур дерева, призначені 
для розпилювання на дошки

ваій неділя -  вербна неділя 
ваія -  гілка фінікової або палестинської 

пальми. За легендою, ними народ вітав 
Ісуса Христа під час його в’їзду до 
Єрусалима 

ведле -  біля, коло, поряд 
ведлуг -  через, з причини, згідно, 

відповідно 
Велика субота -  останній день Великого 

посту
Великий піст -  за християнським 

календарем період між М’ясоїдом і 
Пасхою, кінець березня - початок 
травня 

вельце -  вельми
верста -  давня міра довжини, що 

застосовувалася для виміру великих 
віддалей на Україні, в Росії, Білорусії, 
Польщі. Величина версти не була

сталою; у різні часи мала від 500 до 
1000 сажнів. Наприкінці 18 ст. верста 
становила 500 сажнів (1066,8м) 

весь -  село 
вздлуж -  уздовж 
взнесенієся -  піднесення 
вибійка -  набивна тканина 
виборні козаки -  привілейована група 

лівобережних і слобідських козаків 
у 18 ст. Ті, хто увійшов до козацьких 
компутів (списків), несли військову 
службу на власний кошт, за що 
звільнялися від повинностей і податків 

вигін -  простора вільна ділянка поблизу 
або в се.лі, куди виганяють пастися 
худобу, птицю; збірне місце для 
чер еди , зв ідки її ж ен ут ь  на 
віддаленіше пасовище 

видолати -  подолати, витримати, вчинити 
опір, здужати 

виказитися (чим) -  пред’явити (що) 
вимовлятися -  виправдовуватися 
вина -  повинність або грошовий штраф; 

пеня; вина заручная -  запорука; 
різновид судової оплати 

виправуватим -  від відправляти, 
направляти 

візир -  титул міністра і вищого сановника 
в Османській імперії та Кримському 
ханстві

військова асистенція -  військова частина, 
яка виконувала спеціальне доручення 
(переважно фізичне покарання) 

військовий канцелярист -  нижчий 
чиновник канцелярії Генеральної 
військової або полкової; перший 
ступінь служби знатних козаків 

військовий товариш -  почесне звання, 
яке надавалося представникам  
козацької верхівки за військові заслуги 
(2-а пол. 17-18 ст.) Перебували під 
юрисдикцією гетьмана або установи, 
що його заміняла. Не займаючи 
п остій н и х  с л у ж б о в и х  п осад , 
виконували окремі доручення вищої 
влади

вікарій -  заступник або помічник архієрея 
у православній церкві; єпископа, 
священика -  у католицькій 

вінтер -  квартири -  зимовий постій 
вінчура -  бурка, волохата шапка з вовни 

для негоди 
воєводство -  адміністративно-територіальна 

одиниця у Речі Посполитій
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вольності -  території, що перебували у 
володінні Коша Запорозької Січі на 
правах займанщини. Розміри їх весь 
час змінювалися 

вонтпити -  сумніватися, хитатися 
востатку -  наостанку 
вотчина -  у Російській державі до 1714р. 

вид феодального землеволодіння, що 
передавалося у спадщину. Вотчину 
можна було продавати, обмінювати, 
дарувати тощо. У 18 ст. -  дворянська 
земельна власність 

Всеїдна неділя -  останній тиждень перед 
Великим постом 

вспішнений -  згаданий 
вставленієся -  заступниіггво 
вцале -  повністю 
вшелякий -  всякий 
вящий -  більший, значніший

гайдамака -  людина, що переслідує; у 
18 ст. на українських землях, що 
входили до складу Польщі, так 
польська шляхта називала учасників 
народно-визвольної боротьби, у тому 
числі Коліївщини (1768р.) 

гамазей -  магазин для складування та 
зберігання хліба, майна 

гамовати -  стримувати, припиняти 
гарус -  біла чи кольорова вовняна пряжа, 

що використовується для вишивання, 
в’язання і ткання грубих тканин 

где-колвек -  де-небудь 
генерал-аншеф -  вищий генеральський 

чин у російській армії 
генерал-губернатор -  вищий урядовий 

чиновник російської адміністрації на 
місцях, у руках якого .зосереджувалася 
цивільна і військова влада; найчастіше 
він очолював генерал-губернаторство, 
до складу якого входили одна або 
кілька губерній, розташованих на 
кордоні держави; підпорядковувався 
безпосередню царю 

генеральна старшина -  вища військова і 
цивільна адміністрація на Лівобережній 
Україні у 2-й пал. 17-18 сг., складалася 
з генерального обозного, генерального 
судді, генерального писаря, генеральних 
осавулів, генерального хорунжого, 
генерального підскарбія і генерального 
бунчужного; становила старшинську 
раду при гетьманові

голевий кафтан -  верхній одяг з 
непокритої тканиною шкури, хутром 
в середину 

гоїш -  українська старовинна народна 
міра довжини; добрі гони -  120 
сажнів, середні -  80, малі -  60 

грамота -  акт правового значення. 
Грамоти складалися князями й 
царями (або за їхнім дорученням), а 
також церквою. Розрізняють жалувані, 
уставні й судні грамоти 

гранітура -  цупка шовкова тканина. 
Виготовлялася лише однокольоровою- 
темно-синя, темно-зелена, темно- 
бузкова

граф -  почесний титул у царській Росії, 
запроваджений Петром І 

гренадери -  рід піхоти в армії 17-20 ст. 
У Росії гренадерські частини утворено 
у 1694р. У кінці 18 ст. гренадери 
перетворилися на добірні за складом 
війська

гривеник -  російська срібна монета 
вартістю 10 копійок, з’явилася в обігу 
1701р. З 2-ї пол. 18 ст. гривеник 
чеканився також з міді 

гривня -  мідна монета 2,5 копійки 
губернатор -  вищий урядовий чиновник 

адміністративно-територіальної оди
ниці -  губернії 

губернія -  вища адміністративно- 
територіальна одиниця в Росії у 18 — 
поч. 20 ст.

ґаждь, гажа -  пан, старшина, багатий 
купець

гард -  місце на березі річки, влаштоване 
для риболовлі або для полегшення 
переправи 

ґвалтом -  силоміць, насильно 
ппипанець -  іспанець 
ґолдовати -  бути підданими, васалами 
ґурджій -  грузин

даби -  щоб
дев’ята п’ятниця -  п’ятниця на дев’ятому 

тижні після Трійці 
держ авні селяни -  селяни, які 

перебували у феодальній залежності 
від держави; не тільки користувалися 
закріпленою за ними землею, а й 
номінально володіли нею, за що 
платили подуш ний податок і
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відбували інші повинності на користь 
держ ави, вважалися особи сто  
вільними

десятина -  земельна міра, яка, згідно з 
М ежовою  інструкцією  1754р., 
дорівнювала 2400 кв. сажням, тобто 
1,09 га

деташ м ент -  військовий загін , 
споряджений з певною метою 

дзигарки -  годинники 
диван -  дорадчий орган у колишній 

султанській Туреччині, що складався 
з міністрів і вищих сановників 

дикос -  культова приналежність у формі 
блюда (іноді на ніжці або підставці) 

диспозиція -  розпорядження, писемний 
наказ військам для бою або виконання 
похідного руху (маршу) в бойовій 
обстановці 

дідич -  землевласник, поміщик, який 
володів маєтком 

дійсний статський радник -  чиновник 
4-го класу 

довбиш -  особа на Січі, яка відала 
військовими литаврами, котрими 
скликалися запорожці на Раду та 
інші зібрання, виконував також  
поліцейські функції 

доднесь -  тепер, до цих пір 
докука -  надокучливість, докучання, 

неспокій
доімка -  борг при сплаті податків 
донелє -  доки 
допряма -  справді 
драча -  непомірний податок 
драгуни - вид кавалерії, призначений 

вести бій у кінному і пішому строю; 
згодом у більшості армій драгуни 
стали відрізнятися від інших 
кавалерійських частин лише формою 
одягу. В Росії перший драгунський 
полк сформовано 1631р. 

дуб -  великий човен, видовбаний з 
суцільного дерева 

дуванити -  розподіляти

еклесиарх -  особлива посадова особа 
східної церкви, яка доглядає за 
порядком у храмі 

економ -  диякон, помічник єпископа, 
який відав церковним майном 

експедиція -  похід, відправлення, 
висилання

екстракт -  короткий виклад справи з 
наведенням витягів із документів 

ексцес -  бешкет
єпитрахиль -  одяг священика, що його 

він носить під ризою, під час служби 
етап -  пункт на шляху пересування 

війська; арештантська партія з 
конвоєм, пункт для ночівлі групи 
арештантів 

ефенді -  одна з форм ввічливого 
звертання до чоловіка у Турречині 

ефес -  держак холодної зброї - шаблі, 
шпаги тощо

євфимок -  талер, західноєвропейська 
монета, що використовувалася в 
грошовому обізі Росії 

єпанча -  верхній захисний одяг, широкий 
плащ без рукавів 

єпархія -  церковна адміністративно- 
територіальна одиниця, якою керував 
архієрей

жаден -  жоден 
же -  що 
жеби -  щоб 
желєза -  кайдани 
живот -  життя 
животи -  майно 
жолнерский -  солдатський 
жупан -  кафтан, каптан, верхній 

чоловічий одяг, оздоблений хутром 
та позументом, заможних верств на 
Україні

зав’язанняся -  заснування 
загамовати -  задержати 
зазналення -  скарга 
заказати -  заборонити 
законник -  чернець 
залицати -  доручати, рекомендувати 
заподлгашо -  істинно, точно 
запорозькі дачі -  землі, які перебували 

у загальновіськовій власності 
Запорозької Січі і за «білетом» Коша 
могли бути відведені під зимівники 

заруки -  застава, запорука 
застава -  місце в’їзду в місто, яке 

о х о р о н я л о ся  ст о р о ж ею  і де  
перевіряли документи та збирали 
мито 

затяг -  призов
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затяги  -  набирання військових 
добровольців 

зачим -  отже, тому, таким чином 
звитяжство -  перемога, хоробрість 
звлаша -  особливо, найпаче 
згодний -  мирний 
зисковати -  набувати, відшукати 
зело -  дуже, сильно, міцно, багато 
зіпун -  верхній одяг типу кафтана, без 

коміра, з довгими рукавами та 
розкошеними донизу полами. Шили 
з грубого домотканого сукна 

зимівники -  хутори (господарства) 
старшини і багатих козаків на землях 
Запорожжя, починаючи з 1-ї пол. 
16 ст. Власники зимівників виконували 
повинності і сплачували податки на 
користь Коша Запорозької Січі, який 
давав дозвіл на будівництво зимівників. 
У 18 ст. старшинські зимівники 
перетворилися у великі феодальні 
господарства, в яких, крім скотарства, 
р озв ив ал ося  зем л ер о б ст в о , 
бджільництво тощо, застосовувалась 
наймана праця 

зцілити, злециги -  доручити 
злотий польський -  побутова назва 

срібної монети вартістю ЗО польських 
грошів або 15 російських копійок, 
що була в обігу на Правобережній 
Україні у 18 ст. 

значковий товариш  -  звання  
привілейованої верхівки заможного 
козацтва в полках Лівобережної 
України 18 ст. Значкові товариші були 
непідвладні місцевій сотенній  
адм ін істр ац ії, перебували під  
юрисдикцією виключно полковників 
або полкових канцелярій. Значкові 
товариші берегли полкові прапори та 
сотенні хоругви 

золотар -  золотих справ майстер 
золотник -  старовинна російська міра 

ваги. Дорівнювала 1/96 фунта або 
4,267 г. 

зуполний -  повний, спільний

ігум ен -  начальник монастиря; 
настоятель або помічник настоятеля 
православного монастиря 

ієромонах -  чернець, який має сан 
священика 

ієрей -  священик

іже -  який 
ізвет -  лист, донос
ізумруд (смарагд) -  дорогоцінний камінь 

яскраво-зеленого кольору 
ізустно -  особисто
іконостас -  у церкві художню оздоблена 

стіна -  перегородка зі вставленими в 
неї іконами, що відділяє вівтар від 
центральної частини 

іле -  скільки 
імая -  маючи
імен -  службовець, який збирав мито 

на соляних промислах 
іменний указ -  документ, яким 

о ф о р м л я л о ся  о со б и ст е
розпорядження глави держави -  ним 
підписаний 

імоверен -  впевнений, ймовірний 
імператор -  почесний титул глави 

держави, надавався главам найбільших 
монархій, у Росії -  з 1721р. 

індикт іон -  період у 15 років, з 
допомогою якого історики минулого 
обчислювали епохи різних подій 

індута (індукта) -  мито, яке стягували 
за ввезення товарів. На Україні мито 
віддавали на відкуп. У 1745р. при 
Єлизаветі Петрівні внутрішні митні 
збори ліквідовано; мито та довізні 
товари

інтенція -  намір, бажання 
інтерцесія -  юридичне втручання 

шляхом прийняття на себе чужого 
боргу, поручительства тощо 

інфантерія -  піхота 
іспоткатися -  зустрітися

кав’яр -  ікра (паюсна, зернова) 
каденція -  термін засідання вищих 

судових інстанцій у середньовічній 
Литві й Польщі 

казенна палата -  губернський орган 
Міністерства фінансів у царській Росії 

казенний -  державний 
каймакам -  в Османській імперії офіційнії 

особа, яка заміщає тимчасово відсутню 
особу на її посаді; у Кримському 
ханстві 18 ст. стали оформлятися 
адміністративно-територіальні одиниці- 
каймакамства на чолі з каймакамами, 
тобто губернаторами 

каламайка -  цупка густа льняна тканина 
калга, калга-султан -  спадкоємець
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престолу в Кримському ханстві, 
оф іц ійно призначався разом з 
призначенням хана. Друга після хана 
особа в ханстві 

камергер -  придворне звання у царській 
Росії

камзол -  давній чоловічий одяг з сукна 
без рукавів і до колін, який щільно 
облягав тулуб; військовий одяг, який 
одягали під кафтан 

камінь -  пуд
камка -  давня іранська тонка шовкова 

тканина ручного виробництва з 
двобічним кольоровим візерунком (як 
правило, однобарвна); головний 
жіночий убор 

камлот -  вовняна або напіввовняна 
тканина з верблюжої або напівгрубої 
овечої вовни 

кампанійський полк -  компанійці -  
наймане військо, кінні з’єднання на 
Лівобережній Україні 60-х рр. 17 ст.- 
70-х рр. 18 ст. 

канони воскресенские -  книга, що вміщує 
співи для недільної церковної відправи 

канонік -  св я щ ен о сл у ж и т ел ь  
єпархіального кафедрального собору 

кантаржей -  зберігач ваг 
капрал -  молодший унтер-офіцер 
каптан (сукман, жупан, рос.кафтан) -  

верхній чоловічий одяг з довгими 
полами

каптанка -  верхній одяг типу кофти;
піджак з вибійки 

каптенармус -  чин у російській армії 
18 ст., відав ротним або ескадронним 
майном і провіантом; унтер-офіцерське 
звання між капралом і сержантом 

кагггурка -  капюшон, чоловічий головний 
убір; вовняний ковпак у вигляді 
усіченого конуса 

кашпук -  гаманець, мішечок 
карабінери -  вид легкої піхоти 
каразея -  рідка та груба вовняна тканина 
караул -  місце розміщення варти, 

сторожі; озброєна варта, сторожа; 
вартування 

кармазин -  червоний; східні сукна 
червоного кольору 

картеч -  снаряд для артилерійської 
стрільби, складався з дрібних куль, 
вміщених у тонкостінну циліндричну 
о б о л о н к у , яка при п о стр іл і 
розривалася

каюк -  невеликий плоскодонний човен 
з двома веслами 

квартимейстер -  військовослужбовець, 
який відав розміщенням військ по 
квартирах; особа яка очолювала 
оперативний відділ штабу 

квасці -  гапун, солодкувата на смак 
сіль, що використовувалась для 
виготовлення ліків, у ремеслах 

кибитка -  критий візок у кочових народів 
киндяк -  східна бавовняна тканина з 

набивним візерунком 
кирея, кобеняк, сіряк -  старовинний 

український чоловічий і жіночий 
верхній одяг з грубого домотканого 
темно-коричневого або сірого сукна. 
Була довга і широка, бо її взимку 
одягали і на верхній одяг (для 
негоди). До киреї пришивали капюшон 

китайка -  густа, переважно синя 
шовкова гладкофарбована тканина 
полотняного переплетення, яку 
завозили з Китаю 

кірасири -  вцд важкої кавалерії. У Росії 
існували з 1731р. Були захищені 
кірасою, мали на озброєнні палаш, 
карабін, пістолет 

Кіш -  військове товариство, громада 
козаків Запорозької Січі; центральний 
орган управління Запорозької Січі, 
що відав адм ін істр ати вн и м и , 
військовими, фінансовими, судовими 
та іншими справами запорожців, центр 
управління Січі 

клейноди -  військові знаки та атрибути 
української козацької влади, старшини 
запорозького козацтва у 16—18 ст. 
До клейнодів належали корогва 
(прапор), бунчук, булава та її 
різновиди (палиця й пернач), військова 
печатка, литаври, духові труби, 
значки. Поділялися на гетьманські 
(вручалися спочатку польським 
королем, згодом -  російським царем), 
полковницькі й сотенні (вручалися 
гетьманом) на Запорозькій Січі -  
кошові (вручалися Військовою радою), 
курінні (вручалися курінною радою, 
паланкові (вручалися кошовим 
отаманом). Клейноди зберігалися у 
військовій скарбниці або у Січовій 
П окровській  церкві. Вперш е  
пожалувані Війську Запорозькому у 
1576р. Стефаном Баторієм. Клейноди
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жалували й російські царі: 1708р. -  
Петро І, 1734р. -  Анна Іоанівна, 
1763р. -  Катерина П. 

князь -  у 18 сг. дарований або спадковий 
титул у царскій Росії 

кожух -  чоловічий і жіночий верхній 
зимовий одяг з непокритої тканиною 
овечини, оберненої хутром у середину 

колезький асесор -  чиновник 8-го класу 
колезький радник -  чиновник 6-го класу 
колодки -  дерев’яні кайдани 
колодник -  арештант, якому надягали 

дерев’яні колодки 
кольми -  паче -  тим більше, особливо 
комендант -  начальник залоги у фортеці 

або укріпленого району 
комісар -  посадова особа, якій урядом 

надано особливі повноваження для 
виконання тимчасового або постійного 
до р у ч ен н я  чи п оп ер едн ь ого  
розроблення будь-якого питання 

комісія -  група осіб, якій доручено 
попереднє розроблення та розв’язання 
певних питань 

комонні -  кінні 
комора -  митниця
коморник -  судовий урядовець у 

підкоморському і земському судах; 
помічник судді; митний наглядач 

компанійці -  козаки найманих військових 
підрозділів -  компанійських полків 
на Лівобережній Україні з поч. 
70-х рр. 17 ст. до 70-х рр. 18 ст. 
Одночасно було по 3-4 компанійські 
полки. Використовувалися для  
охорони гетьмана і його резиденції, 
сторожової служби тощо 

компут -  розрахунок, число, реєстр 
кондиція -  стан, становище, умова 
кондуктор -  кресляр і художник з 

нижчих чинів унтер-офіцерського 
звання

конечно-доконче, обов’язково 
консистовати -  ставити на постій 
консисторія -  адміністративно-судова 

установа при архієпископі або 
єпископі

консул -  службова особа однієї держави, 
що за згодою іншої держави постійно 
перебуває в певному її пункті та 
здійснює там представництво й захист 
економічних і юридичних інтересів 
своєї держави, її громадян або 
юридичних осіб

контенговатися -  .задовольнятися 
конфірмація -  утвердження, рішення, 

затвердження; затвердження вищою 
владою судового вироку 

копа -  одиниця грошової лічби  
поділялася на 3 роди: у купівлі і 
продажу на торгах і ярмарках 
вважалася за 50 коп.; у судових 
вироках при розслідуванні акциденцій 
містила у собі 6 золотих чи 120 
коп.; копа правова, якою за законом 
накладали штраф, містила 22,5 
золотих або 450 коп. 

копанка -  човен
копіїст -  служ итель канцелярії; 

переписував папери, складені 
канцеляристом 

кормові -  гроші, які отримували козаки 
під час виконання доручень за межами 
Січі

корогва -  бойовий прапор; підрозділ 
кінноти з 100-200 чоловік у польсько 
литовській армії та козацьких військах 

Корона Польська -  дипломатичний 
вислів, щодо власне польських 
територій

коронне військо -  державне польське 
військо

кошовий суддя -  у Запорозькій Січі 
16-18 ст. службова особа, яка 
розглядала кримінальні й цивільні 
справи. Обирався на козацькій раді 
на один рік. Вироки кошового судді 
затверджував кошовий отаман, а 
смертні вироки -  козацька рада. 
Знаком влади кошового судді була 
срібна печатка, якою він скріплював 
підпис кошового отамана та рішення 
козацької ради 

ктигор -  церковний староста, який 
обирався на 3 роки парафією для 
порядкування церковним майном: 
затвердж увався єпархіальними  
архієреями 

кульбака -  сідло
кунтуш -  верхній розпашний жіночий і 

чоловічий одяг. Мав вигляд каптана 
з рукавами, в яких були прорізи для 
рук або розрізи до плеча. Одягали 
кунтуш поверх жупана, підперезували 
барвистим поясом, що зав’язувався 
спереду

курінний отаман -  виборна особа, яка 
очолювала курінь На Запорозькій Січі
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16-18 ст. обирався на курінних 
сходках на один рік. Курінний отаман 
відав господарством, коштами куреня 
і здійснював управління його справами. 
У куренях, що були нижчими ланками 
адміністративно-територіальної системи 
Лівобережної України у 17-18 ст., 
курінний отам ан відав лише 
військовими справами. Призначався 
сотенною і полковою адміністрацією. 
Призначення курінного отамана 
оформлялося гетьманським універсалом 

курінь -  у 16-18 ст. військово- 
адміністративна одиниця Запорозької 
Січі, що складалася з кількасот 
козаків. Очолював його курінний 
отаман. Кожен козак входив до 
певного куреня. Нова Січ поділялася 
на 38 куренів. Найчастіше назва 
куреневі надавалася за місцевістю, з 
якої походили козаки цього куреня, 
у 18 ст. цей принцип порушувався 

кутаси -  китиці на одязі для прикраси 
кушак -  пояс або широка тасьма, 

полотнище з китицями на кінцях

ладан -  ароматична смола, добувається 
з тропічного дерева босвелії. При 
спалюванні дає приємний запах. 
Застосовується при релігійних 
відправах 

ладунка -  ладівниця, патронташ 
латвость -  уміння, старанність 
лев -  турецька монета -  піастр 
левада -  ділянка річкової долини, 

о б с а д ж е н а  деревам и, яку 
використовую ть як с ін ож ать , 
пасовище, частково під городи 

левки (таляр левковий) -  дещо нижчої 
ціни ніж таляр 

лейб-гвардія -  добірне військо, яке 
охороняло родину російських царів 

лимар -  майстер, який виготовляє 
ремінну збрую 

лист заручний -  лист-зобов’язання 
литаври -  перетинковий ударний 

музичний інструмент давнього 
походження. У Запорозькому Війську 
з кінця 15 ст. були поширені лигаври- 
тулумбаси як сигнальний інструмент. 
Має казаноподібний корпус, верх 
якого затягнуто шкірою 

літургія -  церковна відправа, під час

якої виконуються обряди, пов’язані з 
таїнством причащання. В православії- 
це обідня, у католицтві і лютеранстві- 
меса

лжица (ложица) -  священний сосуд з 
хрестом на держаку, що використовують 
для причащання 

лот -  торговельна одиниця ваги у 18 ст., 
що становила 3 золотники і 
дорівнювала 12,801 г. 

люстрин -  вовняна або напіввовняна (з 
додатком  бавовни) тканина з 
глянсовою блискучою поверхнею, яка 
з’являється внаслідок спеціальної 
обробки готової тканини 

лядская сторона -  польська сторона

магазин -  приміщення для зберігання 
провіанту, боєприпасів та ін. 

магістрат -  орган самоврядування в 
містах, що мали магдебурзьке право, 
здійснював адміністративно-судову 
владу в межах своєї компетенції. У 
Львові -  з 14 ст., на Правобережжі -  
з 15-17 ст., на Лівобережжі -  у 1 
пол. 17 ст., на Слобожанщині -  з 
1724р.

магнат -  великий землевласник-феодал 
Масляниця, Мясниця, Масляна -  шоста 

неділя після хрещення, остання 
неділя пер>ед постом (кінець лютого 
або початок березня). Побутує як 
народне свято проводів зими 

миля -  одиниця довжини в неметричній 
системі мір. Стара російська миля -
7 верст -  7467,6 м. 

миряни -  люди, які не мають духовного 
звання і не належать до духовного 
сану

митра -  головний убір у вигляді корони, 
який вище православне і католицьке 
д у хов ен ств о  о д я га є  п ід  час 
богослужіння. Нею нагороджують 
середнє духівництво 

митрополит -  вище звання у православній 
та уніатській церквах (другий після 
патріарха)

мостове, мостовщина -  мито за право 
провозу товару через міст. Служилі 
люди та гііщі звільнялися від цього 
мита. Збирання його часто віддавали 
на відкуп. Ліквідоване 1754р. 

мурза -  знатний титул у Кримському 
ханстві
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мусулбес -  турецька бавовняна тканина 
на підшивки 

мушкет -  ручна вогнепальна зброя з 
гнотовим затвором 

мушкетери -  вид піхоти, спочатку 
озброєнної мушкетами, згодом -  
кремінною рушницею 

М’ясниці -  певний період після посту, 
коли за законами православної церкви 
довзолясться вживати м’ясну їжу, 
одружуватися тощо 

М’ясопуст -  дні, коли за приписами 
церкви дозволялося їсти м’ясо

набигок -  майно, набуття 
нагольний -  про кожух: некритий 
найбарзій -  найбільше 
наказний -  виконуючий обов’язки 
наказний сотник -  сотник, обраний чи 

призначений на час походу або 
відсутності сотника 

намісник -  помічник настоятеля 
наритник -  частина кінської збруї, що 

утримує хомут або шлею від 
сповзання на шию (під час спуску з 
гори і т.ін.) 

нарочний -  особа, послана з терміновим 
завданням, донесенням, повідомленням; 
гонець, кур’єр 

настоятель -  те саме, що ігумен 
натруска -  посудина, з якої насипали 

порох на поличку давньої рушниці; 
ріг -  порохівниця 

неділя усіх святих -  22 березня 
недоїмка -  не сплачена вчасно частина 

податку чи якогось збору; заборго- 
ванність

незаповідні товари -  товари, не заборонені 
для ввезення у країну 

неотриновенно -  невідривно 
неполецений -  не рекомендований 
непретимся -  не заборонена 
нестатечність -  несталість, нетривкість 
ниже -  аніскільки, ні навідь 
ніякий -  деякий, який-небудь

обаче -  уважно
обер-командат -  начальник гарнізону 
обер-офіцери -  нижча група офіцерських 

чинів російської армії до капітана 
включно

обер-секретар -  старший секретар Сенату

або Синоду в Російській державі 
обитель -  монастир 
обличне -  особливо 
обозний -  начальник обозу й артилерії, 

начальник штабу 
обозний генеральний -  службова особа 

гетьманської адм ін істрац ії на 
Лівобережній Україні з 17 до кінця 
18 ст., входив до складу генеральної 
старшини, відповідав за артилерію і 
постачання війська 

обозний  полковий -  заступник  
полковника в козацькому війську, 
керував полковою артилерією; пізніїпе- 
почесний титул 

оказія -  незвичайна подія; зручний 
момент, випадок, нагода; випадковий 
транспорт

оклад -  грошовий державний річний 
податок визначеного розміру з кожної 
податкової одиниці 

око -  міра ваги, дорівнює 1282 г. 
олтар -  східна частина храму, де 

міститься престол 
отправка -  формальний дозвіл на від’їзд, 

одержання подорожньої та прогінних 
грошей 

онамо -  від нього
опанча, опачина -  старовинний  

український верхній жіночий і 
чоловічий одяг, з рукавами, з 
пришитою до коміра великою  
відлогою (як у киреї), з облятінкою 

орда -  у тюркських і монгольських 
народів в епоху середньовіччя - 
столиця правителів, а також назва 
їхніх держав і державних утворень 

ордер -  офіційний документ, що містив 
наказ, розпорядження 

ординовати -  посилати, відправляти 
осавул -  представник козацької 

старшини, виборна службова особа 
на Україні в 17-18 ст. Були генеральні, 
полкові й сотенні артилерійські (при 
генеральній артилерії) 

осталець -  решта, відносно не велика 
територія, що збереглася від руйнування 

острог -  постійний чи тимчасовий пункт, 
обнесений подвійним або потрійним 
рядом міцних дерев’яних зверху 
загострених стовпців. Іноді простір 
між їх рядами заповнювався землею, 
в інших випадках стовпи з’єднувались 
плотом
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оттуля -  звідти
охотние татари -  добровільні волонтери, 

з яких складалося наймане військо 
охочекомонний -  нерегулярний; який 

належав до вільної кавалерії; 
наймана кіннота 

очкур, учкур -  шнурок, що його 
просували у пояс штанів, щоб їх 
підтримувати

падше -  у просторіччі падишах, тобто 
турецький султан 

паланка -  адміністративно-територіальна 
одиниця в Запорозькій Січі; 
укріплення, місце перебування 
полкової адміністрації; місце 
сінокосу

палаш -  давня холодна рубаюча і 
колюча ручна зброя з довгим 
прямим на кінці двосічним клинком, 
з 18 ст. в металевих піхвах. У Росії 
був на озброєнні кірасирських полків 
до кін. 19 ст. 

палиця -  чотирикутний плат 
квадратної форми з зображенням 
хреста, що укріплювався на одязі 
архімандрита 

палуб -  віз із верхом 
пально -  допитати, посадивши на палю 
панахида -  заупокійна служба, відправа 

по померлим 
паникадило (полікадило) -  підвісна 

церковна люстра; підставка для 
свічкок чи лампад, яких може бути 
більше ніж 12 

партикулярний -  приватний, цивільний 
партикулярное письмо -  приватний, 

цивільний лист 
партія -  група осіб, об’єднаних 

спільністю мети, прихильники, 
однодумці, військова група 

патрон -  начальник, хазяїн, покровитель 
паче чаянія -  несподівано, неочікувано, 

понад сподівання 
паче -  краще, тим більше, особливо 
паша -  титул вищих, цивільних і 

військових сановників в Османській 
імперії, мав три ранги (одно-, двох- 
та трьохбунчуж ний паша -  
відповідно до того, скільки бунчуків 
декорували присутність володаря 
титулу)

перевіз, перевізне -  проїзне мито, яке

стягували з купців за перевезення 
товарів. У 1754р. на Україні було 
ліквідовано; місце переправи 

перехрист -  вихрест, на Запорожжі 
найчастіше ними ставали євреї, які 
переходили в православ’я 

перша неділя Великого посту -  десята 
неділя від початку року або шоста 
неділя перед Пасхою 

Петрів піст -  з 17 червня (28) по 28 
червня (9 липня) включно 

пильність -  офіційна заява застережного 
змісту

писар генеральний -  службова особа 
гетьманської адм ін істр ац ії на 
Лівобережній Україні з 17 до кінця 
18 ст.; член генеральної старшини, 
вів справи гетьманського уряду й 
очолював Генеральну військову 
канцелярію 

писар полковий -  службова особа 
полкової адміністрації на Лівобережній 
Україні з 2-ї пол. 17 до кінця 18 ст. 
Вів справи полкового уряду 

письмовий вид -  письмовий дозвіл на 
виїзд, постій тощо 

питоменний -  споконвічний 
півкопи -  двадцять п’ять копійок 
підканцелярист -  служитель канцелярії; 

переписувач паперів, складених 
канцеляристом 

підпомічники -  незаможний прошарок 
козацтва Лівобережної України у 18 ст., 
позбавлений козацьких привілеїв (на 
відміну від виборних козаків). 
Допомагали виборним козакам нести 
військову сл уж бу . Виконували 
натуральні повинності й сплачували 
грошові податки втричі менші, ніж 
в ідп ов ідн і майнові к а т е г о р ії  
посполитих 

підпоручик -  обер-офіцерський чин в 
армії

піка -  різновид довгого полегшеного 
списа з гострим металевим наконечником 

пікет -  передовий, сторожовий пост, 
застава

п ік ін ер и , п ік ін ер сь к і п олки  -  
військовопоселенські полки на Україні, 
утворені російським урядом з козаків 
Новоросійської губернії. Пікінери були 
озброєні рушницями і списами 
(піками)

пірнач -  срібна чи позолочена булава,
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іноді прикрашена кінським хвостом; 
одна з зовнішніх ознак отаманського 
звання 

площадно -  публічно 
плахта -  давній український жіночий 

одяг, складається з двох зшитих 
вздовж до половини полотнищ  
різнокольорової, переважно вовняної 
тканини. Носили поверх сорочки 

п обусур м ан и ти  -  навернути у 
мусульманство 

поважность -  чинність, законність 
повелець -  накидальний повалець, 

волосяний аркан 
повинная -  лист, в якому козак винився 

у скоєному 
погребельне -  мито за користування 

греблею 
подлуг -  внаслідок 
подорожня -  письмовий дозвіл на виїзд; 

документ з розпорядженням урядової 
адміністрації про надання підвід або 
видання подорожніх грошей певній 
особі

под претекстом -  під приводом 
подсудствуюіцие власти -  підвідомчі 
поєлику -  оскільки, через те що 
пожиток -  прибуток 
позумент -  гаптована сріблом тасьма 

для оздоблення одягу, м’яких меблів 
тощо

полковник -  у 16—18 ст. на Україні одна 
з найвищих посад козацької старшини. 
Спочатку обирався на козацьких радах 
або призначався гетьманом. З часів 
визвольної війни українського народу 
під керівництвом Б.Хмельницького був 
начальником полку. З початку 18 ст. 
затвердження полковників оформля
лося царськими грамотами 

половий -  жовтий, кольору стиглого 
жига; полова масть -  ясно-руда; сіра 
з жовтим полиском 

полтретя року -  два з половиною року 
полуження -  покриття металу тонким 

шаром олова 
полустав - святці, молитовник з 

к а л е н д а р е м - м і с я ц е с л о в о м  
(календарний список християнських 
святих і свят на їхню честь) 

попутабенок -  різновид шовкової тканини 
полшеста -  п’ять з половиною 
помисл -  намір
помірковане приятелскоє -  полюбовна 

угода

поневаж -  оскільки, тому що 
понеже -  оскільки
пономар -  церковний служитель, 

головним обов’язком якого було бити 
в дзвони, брати участь у крилосному 
співі, прислуговувати при богослу
жінні

портупея -  плечовий або поясний ремінь 
для пристібування холодної зброї, 
польової сумки тощо 

поручі чи нарукавники -  входять до 
одягу священників, ними стягували 
рукави підрізшлса 

посесор -  власник взятого у посесію 
мастку чи підприємства 

посох чи патериця (патерисса) -  жезл, 
що його вручають архієрею після 
висвячення його в архієрейський сан: 
ознака духовної влади над монастирем 

поспільство -  народ, народні маси, 
простий люд, незаможні і бідні 
козаки, що не мали власного житла 
і господарства 

постов (постав) -  штука, відрізок сукна, 
в середньому від 1,5 до 2 м 

послушник -  особа, яка готувалася стати 
ченцем і відбувала іспитовий термін 

потамисть -  доти
потатчик -  той, что потакає, тобто 

дозволяє комусь іншому робити те, 
що повинен би заборонити 

потибеньки -  шкіряні лопати з обох 
боків сідла, інколи з кишенями 

потир -  чаша, з якої православні віруючі 
причащаються 

потязати -  примушувати, притягати 
похощете -  бажасте, побажаєте 
предглаголаний -  напророчений 
предречаний -  вищезгаданий 
презентовати -  з'являтися особисто 
прелесть -  приваблювання 
прелестні листи -  спокусливі листи, 

написані ворогом 
преречоний -  вищезгаданий 
престол -  невід’ємна частина вівтаря 

християнського храму; стіл, вста
новлений посередині вівтаря, накритий 
двома ризами 

прийдоша -  прийти 
приличний -  причетний 
приписні до військовослужбовців -  у Росії 

18 ст. державні селяни, які приписувалися 
до поселених військовослужбовців 
(пікінерів) для виконання допоміжних 
господарських робіт
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присяжная должность -  посада на яку 
людина складала присягу 

приход -  парафія, церковний округ, 
поселення, що має свій храм з 
пригчом

причетник -  нижчий церковний 
служитель, крім святенника; обов’яз
ками причетника були: спів на 
крилосі, чигання богослужебних книг 

промеморія -  різновид документів, якими 
обмінювалися інстанції однакового 
рівня (рівні за положенням установи, 
не підпорядковані одна одній) 

протоієрей -  старший духовний сан у 
православній церкві 

п убл ік ов ати  -  огол ош ув ати , 
обнародувати 

пуд -  неметрична одиниця ваги і маси 
в Росії і на Україні. Дорівнює 
16,3805 кг 

пункти -  статті, угода 
пушкар -  артилерист

радєгь -  піклуватися, опікуватися 
рака -  гробниця; спеціально обладнане 

вмістилище, куди клали тіла покійних 
праведників 

рангові селяни -  селяни рангових 
маєтностей. У 2-й пол. 17 -  1-й пол. 
18 ст. ці маєтності (військові, згодом 
державні) надавалися на утримання 
старшині Лівобережної України 
відповідно до її посад (рангів). У 2-й 
пол. 18 ст. ці маєтності здебільшого 
перейшли у приватну власність 
старшини, а селяни стали особисто 
залежними від неї 

ранговий -  наданий на службу відповідно 
до посади, рангу 

ратні люди -  військові 
ратуша -  орган міського самоврядування 

у невеликих містах і містечках; які 
не мали магдебурського права, 
будинок, де містилися органи міського 
самоврядування 

раченіє -  старанність 
ревізія -  перепис населення Російської 

держави, у т.ч. Лівобережної України, 
зобов’язаного платити податки і 
відбувати військову службу 

ревнити -  прагнути до чогось 
регіментар (рейментар) -  полководець, 

керівник війська

регістр -  список, перелік, книга для 
ведення обліку 

редут -  замкнуте квадратне або 
багаток утн е зем ляне польове 
укріплення з бруствером і ровами, 
пристосоване для самостійної кругової 
оборони

реєстр -  список, перелік, опис, список 
українських козаків узятих у 2-й пол. 
16 -  1-й пол. 17 ст. польсько- 
шляхетським урядом на військову 
службу (реєстрові козаки) 

резет (гризет, грезет) -  однотонна 
вовняна чи низькосортна шовкова 
тканина з дрібним квітковим  
малюнком звичайно сірого кольору з 
сірим тканим візерунком 

резидент -  посол, уповноважений 
резидующий -  той, хто проживає 
рейтари -  вид найманої кінноти, 

озброєної вогнепальною й холодною 
зброєю. У Російській державі існували 
з 1632р. до поч. 18 ст. 

реляція -  донесення, повідомлення 
ремент -  полк, ескадрон; урядування, 

влада
репликовати -  відповідати 
респект -  повага, пошана 
ретраншемент -  військове укріплення, 

яке розміщувалось позаду головної 
позиції того, хто обороняється 

риза, ф елонь -  культовий одяг 
священослужителя у вигляді накидки 
(без рукавів). Виготовлялася з 
коштовних тканин і виділялася 
художнім оздобленням 

родзинки -  ізюм
роцд -  кінська військова блискуча збруя 
росмотр -  розшук, слідство 
ротмістр -  капітан у кінноті, командир 

ескадрону
рублевики -  московська срібна монета 

вартістю в 1 карбованець 
ручниця, рушниця -  тип, ручної 

вогнепальної зброї 
рушення -  виступ, відступ

сажень -  давня одиниця довжини. 
Прямий сажень дорівнював приблизно 
152 і 176 см. Навкісний -  216 і 248 см. 

сакос (саккось) -  верхній архієрейський 
одяг, схожий на туніку 

сапфір -  коштовний камінь синього або 
блакитного кольору
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сап ’янці -  чоботи з спеціально  
обробленої, високого гатунку шкіри 

саскі -  саксонські
світла Неділя, світлий тиждень, Пасха- 

тиждень перед Великоднем; припадає 
між 22 березня (2 квітня) -  25 квітня 
(6 травня) 

свита -  довгий, просторий кафтан без 
коміра старовинний український 
чоловічий і жіночий верхній одяг з 
рукавами. Застібалася на гаплики. 
Здебільшого свити виготовляли з 
коричневого (чоловічу) і білого 
(жіночу) сукна 

седмиця -  тиждень 
сеймен, сейман, сексан -  особистий 

охоронець 
секвестр -  арешт на майно; місце 

ув'язнення 
секунд-майор -  молодший штаб- 

офіцерський чин у російській армії 
сераскір -  1) головнокомандуючий, 

сераскір-паша - військовий міністр в 
Османській імперії; 2) намісник 
кримського хана і головнокомандуючий 
у татарських ордах поза межами 
Криму

серемяжний -  сиромять -  шкіра, що 
видублена квасцями 

сермяж -  сірячина, сіряк, свита з 
домотканої тканини 

сікурс, сукурс -  допомога, підмога 
сказка -  вид документа, свідчення 
скарб військовий -  казна Запорозького 

Війська 
скольник -  школяр 
скоп -  натовп
скрепа -  затвердження підписом; підпис 
слобода -  нове поселення, в якому 

населення звільнялося на деякий час 
від податків і повинностей 

смушок -  шкурка ягняти у віці 1-3 діб 
снолкові червонці -  церковні червонці, 

тобто золоті карбованці, монети 
вартістю в один карбованець 

созріти -  побачити
сорокоуст -  сорокоденна заупокійна 

церковна служба 
сотник -  особа, яка очолювала військову 

й адміністративно-територіальну 
одиницю - сотню на Лівобережній і 
Слобідській Україні і 2-й пол. 17- 
18 ст.; військове звання в реєстровому 
козацькому війську

сотня -  адміністративно-територіальна 
і військова одиниця на Лівобережній 
і Слобідській Українні в 2-й пол.
17-18ст. Складова частина полку. 
Охоплювала територію 10 і більше 
сіл. Сотню очолював сотник з 
сотенною старшиною 

Спасів піст -  з 1(12) до 15(26) серпня 
включно

спаш -  пошкодження посівів худобою 
на полях, потрава 

список -  списане з документа, копія 
сполцення -  збивання поветі 
ставропігійний монастир -  підпорядко

ваний не єпископові, а безпосередньо 
патріархові або Синоду 

стамедь -  вовняна в діагональ тканина 
стан -  становище, постій 
старшина полкова і сотенна -  керівна 

верхівка українського козацтва, яка 
очолювала місцеві органи влади в 
полках і сотнях 

статок -  майно, худоба 
статут -  звід законів 
стольник -  почесний титул у Речі 

Посполитій 
сулка -  невеликий рушник 
султан -  титул верховного правителя у 

деяких мусульманських країнах, 
зокрема в Туреччині 

суплікувати -  просити, подавати 
прохання

супесь -  грунт з великими домішками 
піску

суперінтенданг -  митний чиновник у 
Польщі; начальник митниці 

суть -  тут: вони є

табанієць -  той, хто табанить, тобто 
гребець на кормі 

таємний радник -  за «Табелем про ранги» 
чиновник 3-го класу в царській Росії 

таляр -  велика срібна високопробна 
монета багатьох європейських країн: 
у грошовому обігу на Україні була в 
16-18  ст.; дорівнювала трьом  
польським злотим 

тафта -  шовкова тканина полотняного 
переплетення 

ташка -  шкіряна дорожна сумка, яку 
носили на паску через плече, 
прикрашена мідними гудзиками й 
іншими мідними прикрасами
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тебенок -  шкіряні лопати, які підві
шувалися на пряжках по боках сідла 

теди -  отже, тому 
тертиця -  дошка 
тил, тилко -  тільки 
титул -  спадкове або надане монархом 

почесне звання 
товща -  густий ліс, нетрі 
токмо -  тільки, лише, але 
толмач, товмач -  перекладач з усної 

мови
торгові люди -  купці 
точію -  лише, тільки 
тракт -  міжнародний договір, угода, 

документ, яким оформлялася угода 
третично -  втретє
Трійця -  церковне свято, що припадає 

на 8-й тиждень після Пасхи 
тринога -  підставка на трьох ніжках 
трость -  палиця, ознака влади. На 

Запорожжі трость мав кошовий 
отаман

туми -  нащадки змішенюс українсько- 
татарських шлюбів 

тясьма -  слід

удавати -  обмовляти 
удатися -  податися, направитися 
указ -  вказівка, указання 
улус -  татарське селище 
універсал -  1) розпорядчий акт 

адміністративно-політичного харак
теру польських королів та українських 
гегшанів; 2) наказ гетьмана, полковника, 
звернений до всього населення 

унтер-офіцер -  звання молодшого 
командного складу в російській армії 

уповательно -  можливо 
упосліджений -  покривджений 
управа -  розправа, суд 
урядження -  влаштування 
усильно -  насильно 
усиловний -  насильний 
уставник -  чернець, який наглядає за 

порядком служби 
устав -  закон
уставленієся -  заступництво 
уфундувати -  заснувати

фельдмаршал -  найвищий генеральський 
військовий чин у царській Росії (з 
1699р.)

фантини -  речі; щось з одягу;

коштовності, прикраси; рухоме майно 
ф ініф ть -  живописна емаль для  

покриття металевих виробів 
флейщик -  гравець на флейті 
флинга -  рід зброї 
фора -  компенсація 
форпост - передовий пост, передова 

позиція. Складалися зі спеціальних 
приміщень - казарм з конюшнями, а 
також редутів. На форпостах на 
підвищенні стояли «фігури», маяки- 
піраміди з просмолених бочок, які 
запалювали при наближенні ворога. 
Форпостна команда складалася з 20- 
30 чоловік 

фузея -  рушниця 8-лінійного калібру, 
мала кремнійовий замок та тригранний 
штик (багнет). Існували до 2-ї пол. 
18 ст.

фунт -  одиниця ваги (маси). Дорівнював 
. 409-512 г. 
футери -  хутро

хан -  тюркський і монгольський титул, 
спочатку означав вождя племені, в 
Османській імперії титул хана мали 
султани; верховний титул правителя 
Криму

харциз -  розбійник, так донські козаки 
називали гайдамаків 

хорунжий -  особа, що входила до складу 
генеральної старшини, виконувала 
функції інспектора військової справи; 
певною мірою - ад’ютанта, охоронця 
особи гетьмана. Полкові і сотенні 
хорунжі відали стройовою частішою; 
на них покладалася також охорона 
полкового, малого прапора (хорогви, 
хоругви) 

хосен -  користь 
хощещь -  бажаєш
хрящ -  щебень, каміння; найтовще грубе 

полотно
худоба - і майно; вівці, рогатий скот

цале -  цілком 
цигар -  годинникар 
цидула -  записка, короткий лист 
цілковий -  золоті карбованці 
цуг -  ряд, валка, коні, воли і т.ін. 

запряженій поодинці або парами один 
за одним; ряд, валка возів, саней і 
т.ін., які їдуть услід одне одному
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цуговий (кінь) -  підходящий для 
запрягання у віз

частівник -  сторожовий, вартовий 
чаяти -  надіятись, сподіватися 
чекмінь (черкеска) -  старовинний верхній 

чоловічий одяг, у кавказьких народів 
суконний напівкаптан у талію із 
складками ззаду 

четверток -  четвер
чолобитна -  заява, скарга або прохання 

окремої особи або соціальної групи 
чотиридесятниця - сороковина від чиєїсь 

смерті

шалевий пояс -  пояс, вив’язаний, мов 
шаль, із шерсті 

шальк -  шовк
шатость -  бунт, заворушення, неспокій 
шафар -  збирач податків і мита на 

Січі, перевозах; вів прибутково- 
видаткові книги, мав при собі козацькі 
команди, наглядав за порядком під 
час перевезення вантажів через 
переправи

шинкар -  власник шинку або продавець 
у ньому 

шлями -  міх
шляхта -  привілейований стан у Польщі 
шнур великих королей -  низка коралів 
шнурівка -  корсет
шпаковатий -  (людина) сивий, (кінь) 

темносірий 
шпіцрутен -  довга гнучка лозина, що

застосовувалася для тілесних  
покарань у російському війську 

штоф -  колишня російська міра рідини, 
що дорівнює 1/10 відра, або 1,5374 
літра; важка шовкова тканина, 
переваж но з крупним тканим  
візерунком 

штуцер -  рушниця, ручна вогнепальна 
зброя з двома чи більше нарізками 
всередені ствола

щоколвек -  що-небудь, будь-що, трохи, 
дещо

юпка -  верхній жіночий одяг у вигляді 
довгої корсетки, переважно з рукавами 

юже -  вже

язычные люди -  не християни 
яничари -  регулярна турецька піхота 

(2-а пол. 14 ст. -  1826р.) Комплектува
лися спочатку з юнаків-рабів, згодом- 
шляхом насильницького набору з  
примусово навернутого в іслам 
християнського населення підкорених 
країн

ярлик -  в монгольських ханствах - 
писаний указ хана; документ  
дипломатичний або внутрішньодер
жавного управління у Кримському 
ханстві

яхоїгг - прозорий різновид мінералу 
корунду, сапфір, рубін



СПИСОК СКОРОЧЕНЬ, 
ВЖИВАНИХ У ДОКУМЕНТАХ

До списку увійшли скорочені (усічені) слова і словосполучення, які 
зустрічаються в текстах документів два або більше разів. Залежно від походження 
і мови документів, вживані в них скорочення розшифровуються українською або 
російською мовами. Іншими мовами -  мовою скорочення, або документа, де воші 
вжиті. Велика кількість слів і словосполучень скорочується у документах кількома 
варіантами довільно. Всі вживані варіанти скорочень включено до списку гніздами 
за алфавітом першої форми скорочення.

Українською і  російською мовами

ав. -  август 
а. -  атаман
ата.к. -  атаман кошевой 
а.к. -  атаман кошевой
а.к.Я.І.с. -  атаман кошовий Яким 

Ігнатович с [товариством]
б. -  бывший 
благодЪ. -  благодетель
б.м.З.Кошъ -  благополучное место 

Запорожский Кошъ
бунч. -  бунчуковий
в. -  ваш
в. -  військовий 
в.б. -  ваше благородие 
в.б. -  высокоблагородие 
в.в. графское -  ваше высокографское 
в.в .г.с. -  ваше вы сокограф ское  

сиятельство
в.в.п. -  ваше высокопревосходительство;
в.п. -  ваше превосходительство; 
вел. -  вельможний 
В.З. -  Військо Запорозьке 
В.З.Н. -  Військо Запорозьке Низове 
В.З.Н.а.к. -  Войска Запорожского 

Низового атаман кошевой 
В.ІМ.В. -  ваша імператорська величність 
В.к.за. -  Військова канцелярія запорозька
в.мл. -  ваша милість
в.мсцЪ м.пну -  вашій милості моєму 

пану
В.Н.За. -  Військо Низове Запорозьке 
вой., войс. -  войсковой

В о й .З .Н ., В о й .З а .Ни -  В ой ско  
Запорожское Низовое 

всег. -  всегдашний
в.стар., вой.стар. -  військова, войскова 

старшина
в.высокпр., в.высокопре. -  ваше 

высокопреподобие;
в.я.в. -  ваша ясновельможність 
гене. -  генеральний
генер.в., генерауг.вой -  генеральна 

військова, генеральная войсковая 
ген., ген. -  генварь
г. -  год
г. -  господин, Господа
гп. а.к. -  господин атаман кошевой
гр. -  гривна
г., гу, губ. -  губернська
г. криі, гу.крій -  губернської канцелярії
д. -  день 
декаб. -  декабрь
з., за. -  запорозький 
за-го -  запорозького 
з-м -  запорозьким 
Запорож. -  запорожский 
Запорож.Н. -  Запорожское Низовое 
З.В.К. -  Запорозька Військова Канцелярія 
З.Н., За. ІІи. -  Запорозьке Низове 
Запор.Н.В. -  Запорозьке Низове Військо 
З.н-го, 3 -го  Н -го -  Запорозького 

Низового
3-л/ Н-лг, З.Н-л/ -  Запорозьким Низовим 
З.В.Н. -  Запорозьке Військо Низове
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З.В.К.Н. -  Запорозька військова канцелярія 
низова

Е.і.в-а -  ее императорского величества 
Е.і.в-а В.З.Н.а.к. -  ее императорского 

величества Войска Запорожского 
Низового атаман кошевой 

е.м.пна -  его милости пана 
и. -  императорский 
и.в-а -  императорского величества 
і.в. -  імператорська величність 
і.в-а, і. в-ва, і. ве., ім.в-а, імі. в-а, і. вс- 

а, ім. вова, і. вг-ва, ім. в г-ва, імпр. в- 
а -  императорского величества; 

і .в -у , ім .в -у , ім .в-ву, і.вс-ву -  
императорскому величеству; 

і.в-а. В .З .Н .а ., ім.в-ва В .З .Н . -  
императорского величества Войска 
Запорожского Низового атаман 

ім.в.В.З.Н. -  імператорської величності 
Війська Запорозького Низового 

к. -  кошовий 
к.а. -  кошевой атаман 
К.а.Г.Ф.с. -  кошевой атаман Григорий 

Федоров с [товариством] 
к.Г.Ф.с. -  кошевой Григорий Федоров с 

[товариством] 
к. -  копійка
К.-П.лавра -  Києво-Печерська лавра
крия -  канцелярия
крій, кри# -  канцелярії
криі в-й -  канцелярії військовой
м. -  монастир

м .б . -  м е с т о  б л а г о п о л у ч н о е  
м .г . -  м и л о с т и в ы й  г о с у д а р ь  
м л . -  м и л о с т ь
м.пна, м.пну. -  милостивого пана, 

милостивому пану 
н. ни -  низовий 
н-м., н-ьш -  низовим, низовым 
н.з. -  низовий запорозький 
НОЛ/, номъ, но., но-р. -  номер 
п-м -  номером 
но-ми -  номерами 
нояб. -  ноябрь 
окт. -  октябрь 
октов. -  октоврий 
п., пол., полу. -  получено 
п.В.к. -  похідна Військова канцелярія 
П.К., П.Кал., Пеггръ Кал., П.Калнишевск.- 

Петро Калнишевський 
покор. -  покорный 
пол. -  полковник 
превелеб. -  превелебный 
преп., преподоб. -  преподобие 
руб. -  рубль 
с. -  святий 
Самар. -  самарський 
Сама/гм. -  Самарський монастир 
с., стар. -  старшина 
с.воі. -  старшина войскова 
т., товар., товарист. -  товариство
ч. -  число
ч е л о м б и т .  -  ч е л о м б и г ь е
я с н е в е л ., я с н е в е л м о ж . -  я с н о в е л ь м о ж н іс т ь

У  документах польською  мовою

g., gr., gry. -  grywna (гривна)
Elf. -  Efficit (лат: загалом, загальна сума) 
kop. -  kopijka (копійка) 
m., mo. -  mono (лат. одиниця, штука) 
Nom. -  nomeras (лат. номер)

P., рг., -  pretij (ціна, вартість)
R. -  nibl (рубль)
V. -  voleni (коштувати, цінитися) 
V.R. -  volenti rubl (ціна в рублях)



СПИСОК СЛІВ 
ПІД ТИТЛАМИ

До списку увійшли всі слова під титлами, шо зустрічаються в текстах 
документів. Залежно від походження і мови документів, вживані в них слова під 
титлами розшифровуються українською або російською мовами. Оскільки слова 
під титлами в документах вживаються не тільки в загальноприйнятих формах, 
але й мають варіанти написання, ці варіанти наведені в списку. Більшість слів під 
титлами вживається в текстах у різних відмінкових формах однини і множини. В 
тих випадках, коли ці форми відрізняються лише закінченнями, що не стосується 
власне тиглів, то слова у списку подаються в називному відмінку однини. Часто 
слово під титлом входить як основа до складу однокорінних слів. Оскільки в 
цьому разі інші корені, префікси, суфікси, закінчення, за допомогою яких йде 
словотворення, теж не стосуються власне тиглів, то до списку входить лише 
основа під тилом.

Бгь -  Бог 
Бже -  Боже
Бгмлєць, бгомолець -  богомолець, 

богомолец 
блго -  благо 
влчство -  величество 
вмст -  ваша милість 
впдбие -  высокопреподобие 
впдство, вспдво -  высокопревосхо

дительство 
вшъ -  ваш
гпдн, гпднь, гпдинь, гсднь, гспднь, 

гшдинь -  господин 
Гпдъ, Гподъ, Гспдъ -  Господь 
Гспдь Бгъ -  Господь Бог 
гспднєй -  господней 
гсдрь -  государ[ь] 
дріе -  Другіе 
днги -  деньги
Дху Стомъ -  [в] Дусі Святому
Длг -  Дух
дшъ -  душ
Еунгєлій -  Євангелії
епскп -  епископ
Иіса Хрста, Иисъ Хрысга -  Іісуса Христа 
Іиссь -  Іпсус 
кнзь -  князь

к н ж е с т в о  -  к н я ж е с т в о
к р в ы  -  к р о в и
м л е т ь  -  МИЛІСТЬ
м н е т р ь , м н е т и р ъ  -  м о н а с т и р
м е ц ь  -  м іс я ц ь
м ц єй  -  м іс я ц ів
МСЦІ, М Ц І -  МИЛОСТИВИЙ
н б с а  -  н е б е с а
н н е , н н і  -  н ь ш е , н и н і
н ш ъ  -  н аш
ОТЦЬ -  о т е ц
о ц у  -  о т ц у
ОСТИВЬ -  ОСВЯТИВ
П р е  с т о й  Б ц ы  -  П р е с в я т о й  Б о г о р о д и ц ы
п н ъ  -  п а н
п н  с к о й  -  п а н с ь к о ї
п о с т и т ь  -  п о с в я т и т ь
с н ъ  -  с и н
с п с к о й  -  с п а с с к о й
с т  -  с в я т
СЩЄЯ -  с в я щ е н
х р е т  -  Х р и с т о с
ц р к в а  -  ц е р к в а
ц р е к ій  -  ц а р с ь к и й
Ц р ъ г р а д  -  Ц а р г о р о д
ч л в к ъ ,  ч л в к  -  ч о л о в ік ,  ч е л о в е к
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СПИСОК УМОВНИХ 
СКОРОЧЕНЬ

авт. -  авторський 
адм. -адміністративний 
арк. -  аркуш 
6л. -  близько 
Брацлав. -  Брацлавське
в. -  воєводство
в. -  волость 
вил. -  випуск 
вих. -  вихідний 
ВУАН -  Всеукраїнська 

Академія наук 
вх. -  вхідний 
Гадяц. -  Гадяцький 
гг -  года 
Д -  діаметр 
див. -  дивись 
док. -  документ
е.и.в. -  ее императорского 

величества 
зав. -  завідуючий 
загол. -  заголовок 
Запор. Низ. -  Запорожское 

Низовое 
зв. -  зворот
и.в-во -  императорское 

величество 
Ізюм. -  Ізюмський 
ім. -  імені 
ін. -  інше 
к. -  коментарі 
кв. -  квадратний 
КДУ -  Київський держав

ний університет 
Київ. -  Київський 
кн. -  князь 
коп. -  копійка 
крб. -  карбованець 
Крим. -  Кримське 
Л. -  Львів 
лат. -  латинський 
Лубен. -  Лубенський

м. -  місто
Миргород. -  Миргород

ський 
м-ко -  містечко 
млн. -  мільйон 
невід. -  невідомий 
Ніжин. -  Ніжинський 
нім. -  німецький 
Новорос. -  Новоросійська 
н.п. -  не пізніше 
н.р. -  не раніше 
о. -  острів 
обл. -  область 
од.зб. -  одиниця зберігання
0 3 . -  озеро
ОІА -  Одеський історич

ний архів 
ОКІА -  Одеський крайо

вий історичний архів 
оп. -  опис 
п. -  передмова 
п. -  полк 
п. -  полковник 
п. -  помер
Переяслав. -  Переяслав

ський 
побл. -  поблизу 
пол. -  половина 
Полтав. -  Полтавський 
пос. -  поселення 
поч. -  початок 
ПСЗ -  Полное Собрание 

Законов 
p. -  рік 
p. -  ріка
р.н. -  рік народження
p.p. -  річки
pp. -  роки
р.см. -  рік смерті
руб. -  рубль
с. -  село

с. -  сторінка 
Св. -  святий 
сл. -  слобода 
Спб -  Санкт-Петербург 
спр. -  справа 
ст. -  століття 
стр. -  страница 
т. -  том 
таб. -  таблица 
тер. -  територіальна 
т.зв. -  так званий 
тис. -  тисяча 
т.ін. -  таке інше 
т.ч. -  в тому числі 
Уман. -  Уманський 
уроч. -  урочище 
УРСР -  Українська Ра

дянська Соціалістична 
Республіка 

УСРР -  Українська Со
ціалістична Радянська 
Республіка 

ф. -  фонд 
ф. -  фортеця 
хут. -  хутір
ЦАДА -  Центральний 

архів давніх актів у 
м.Харкові 

ЦДІА, ЦВДАК -  Цент
ральний державний 
історичний архів у 
м.Києві 

ЦЛМРД -  Центральна 
лабораторія мікрофіль
мування і реставрації

ч. -  частина 
чв. -  чверть
Чернігів. -  Чернігівський 
чол. -  чоловік
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ПЕРЕЛІК ФІЛПРАНЕЙ ТА ВОДЯНИХ ЗНАКІВ 
НА ПАПЕРІ НА ЯКОМУ НАПИСАНО 

ДОКУМЕНТИ СПРАВ № Ш 8

Опис філіграней та їх розміщення на 
аркушах справ

Дата 
викорис

тання 
паперу за 
справами

№
спра

ви

№ аркушів 
у справі

N* позиції 
в альбомах

ліва сторона права сторона

Двоглавий орел, увінча відсутня 1731р. 1 17 К.-В. №680
ний короною, з серЦем
на грудях і ключами у
пазурах
У щиті складної форми відсутня 1734р. 1 18
лапчастий хрест. Щит
увінчано короною.
У щиті складної форми відсутня 1734р. 2 4
вписані у стовп три ліва
андріївські хреста. Щит сторона
увінчаний імператор
ською короною. Щито відсутня
тримачі: леви, що стоять
на підніжжі.
Юрій Змієборець у коро відсутня 1735р. 2 17
ні, вписаний у коло з
орнаментом
РР/Рго Patria відсутня 1735р. 1 34 Мац. №620

2 10
4 7

Amsterdam відсутня 1735р. 1 36, 37 К.-В. №979
2 4, 13, 19, 20,

21, 22
4 1, 4, 8

НГ відсутня 1735р. 2 5, 11, 12, 18 Кл. №26
KHAR відсутня 1735р. 2 6, 7, 17
Волюта Волюта 1735, 2 17, 23, 24 Ліх.

1736,
1746-1749, 3 1, 23-15, 30-27, №3566 /б/

53-50,
1753-1755, 107-103, 43, 59 3567 /б/

67, 82,
1759, 100, 124, 129, 3568 /б/
1761, 136
1764, 4 6, 11 3569 /б/
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Опис філіграней та їх розміщення на 
аркушах справ

ліва сторона права сторона

Дата
викорис №

тання спра
паперу іа ви
справами

№ аркушів 
у справі

1766,
1773-1775 4а 19, 21, 27 

5 49-50, 55, 59, 73,
76, 78, 94, 96, 
101, 103, 105,
123, 124, 127,
128, 130, 138, 
139, 147, 148,
151, 156, 157, 
169, 170, 172

6 10, 22, 32, 34
8 1, 2, 6, 8, 95, 

144, 169
АГ відсутня 1735,

1755,
2 9

1759, 3 32, 107, 108,
1761, 110, 130,
1762, 136, 138, 140
1766,

1774р. 4а
5
8

53
131, 144, 145 

82, 85, 125, 162
Чоловік і жінка з кели відсутня 1735р. 1 11, 20, 21, 25
хами простягають один
до одного руки. Між
ними квітка /осш^піеок/
РФ у прямокутнику, що відсутня 1736, 2 25
вписаний в картуш 1748р. 5 47
Юрій Змієборець, вписа відсутня 1737р, 2 26
ний у дволінійне коло
РФ у прямокутнику ІЯ здвоєний 

вензель у 
картуші

1738р. 2 28-29

РФ у прямокутнику, АС вензель 1738р. 3 38-29
що вписаний в між двох
картуш гілок, впи

саний у 
картуш

РФ у прямокутнику відсутня 1742,
1744,
1747,
1748, 

1751р.

5 9, 25, 46, 56, 
141 

1, 20, 25

РФ у прямокутнику АГ у прямо 1743, 5 5-6, 8-2, 7-4
в картуші кутнику в 

картуші
1745р.

А крупно зображення
немає

1743,
1747р.

6 5, 16

РФ у прямокутнику Ав вензель 1744р. 5 10-11

612

№ позиції 
в альбомах

Кл. №26

Кл. №661

Кл. №675 

Кл.№66 і

Кл.№675

Кл.№654

Кл.№675



Дата
Опис філіграней та їх розміщення на 

аркушах справ
викорис

тання
№

спра № аркушів 
у справі

N* позиції 
в альбомахпаперу за ви

справами
ліва сторона права сторона

ЯМСЯ Герб
Ярославля

1744,
1745рр.

3 3, 4, 6 Кл.№1074

ІІ03 відсутня 1744р. 7 1, 2, 5
відсутня ве. курсивні 1746р. 5 16 Кл.№663
Чоловік з келихом про відсутня 1746р. 4 9
стягає руку до священ-
ника з жезлом; між ними
квітка
АГ в прямокутнику відсутня 1747р. 6 29
відсутня АО вензель 

між двох гі
лок, вписа

1747р. 6 19, 24 Кл.№661

ний в картуш
відсутня АГ у прямо

кутнику в 
картуші

1747р. 6 21 Кл.№654

Р0 ве. курсивні 1747р. 6 14-15 Кл.№663
ФАГ відсутня 1747,

1749,
1755р.

5

6

23, 54, 82, 102, 
120, 125, 
126, 134 
ЗО, 31

Кл.№932

АГБ відсутня 1747,
1749,
1755,
1761р.

5

6

75, 79, 80, 117, 
121,

135, 159, 160, 
173 
23

РР/БАГ Ав вензель 1747,
1749р.

5

6

37-34, 40-31, 
68-64 
33-13

Кл.№79

БАГ Ав вензель 1747р. 5 70-61
Ниммеп відсутня 1747р. 3 97
ФАГ АО вензель 1749р. 5 38-33, 71-60, 88- 

85, 86-87, 89-84, 
90-83, 92-74, 

113-108, 114-107, 
115-106, 167-163, 

168-162

Кл. №933

АГБ Ав вензель 1749,
1761р.

5 91-81

РР Волюта 1749р. 5 116-104
РР/АГБ відсутня 1749,

1761р.
5 72, 122, 155

РР/АГБ Волюта 1749,
1754-
1757,
1759-
1761р.

3

5

8

22-19, 39-27

72, 122, 155

16-17, 22-23, 29- 
26, 39-36, 37-38, 
45-46, 152-149

Кл. №120
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Опис філіграней та їх розміщення на 
аркушах справ

ліва сторона права сторона

Дата
викорис №

тання спра
паперу за ви
справами

№ аркушів 
у справі

№ позішії 
в альбомах

РФ відсутня 1751,
1754р.

139

5, 6

Кл. №826

АГБФ Волюта 1751-1752,
1754-
1755р.

3
5

8

20-21, 
140-141, 153-154

11-8, 12-13, 14-15
ЯМЗ Герб 

Ярославля 
[тип 3]

1752р. 6 36-37 Кл. №1070

РФ у прямокутнику АО вензель 1755р. 5 132-133 Кл. №826
[С]ФА[В] зображення

немає
1755р. 5 48 Кл. №771

РФ АГ 1755р. 8 9-10, Иа-7, 150- 
151

ЯМАЗ Герб
Ярославля

1759-1762,

1765,
1766, 

1769р.

3

4а

5
8

25-13
7-1

146-143 
59-60, 121-122

Кл. №120

АГ Волюта 1759, 3 23-15, 37-30, 53-
1761- 50, Jlix.№3568
1763, 107-103
1765-
1766, 4а 17-8, 15-12, 43-
1770, 38,
1773- 42-39, 60-51, 59-
1774р. 52

5 159-149, 176-171,
174-175

8 25-19, 24-20, 27-
28, 35-32, 43-40, 
50-47, 54-51, 57- 
58, 67-61, 74-69, 
79-75, 78-76, 80- 
81, 83-83а, 86-84, 
89-90, 93-94, 96- 
96а, 102-99, 108- 
103, 109-107, 105- 
106, 111-112, 113- 
114, 115-116, ІП- 
Пв, 119-120, 123-
124, 126-127, 128-
129, 130-131, 132-
133, 145-145, 154, 
155, 156-153, 157- 
158, 160-161, 165- 

166, 167-168
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Дата
Опис філіграней та їх розміщення на 

аркушах справ
викорис

тання
№

спра № аркушів 
у справі

№ позиції 
в альбомахпаперу за ви

справами
ліва сторона права сторона

ЯМАЗ відсутня 1760-
1761р.

3

5
8

12

142
159

Кл. №1054

Я лігатура Е відсутня 1761,
1765р.

4а

8

2

77

Кл. №707

РР/АГ Волюта 1761-1762,

1761-1762,

1766,
1773-
1774р.

3

3

4а
8

44-45, 74-57, 
109-101, 

44-45, 74-57, 
109-101, 
121-122

44-36, 15-9 
87-88, 91-92, 

109-110

Кл. №120

Р лігатура Ф ПР 1764, 4а 28-18, 49-45, 30- 
32,

К лігатура П 1766р.
8

47-37, 33-34 
147-148

РФ на гербовому щиті зображення
немає

1766р. 4а 50 Кл. №707

РМ ДЗ 1766р. 4а 35-31, 26-20, 40- 
41, 48-46, 57-58, 

64-62

Ліх. №3559

РМ відсутня 1766р. 4а 29, 54 Ліх. №3560
відсутня дз 1766р. 4а 55, 61, 63 Ліх. №3560
РМ корабель трищог ДЗ 1766р. 4а 25-23
ловий
РР/АГ відсутня 1766,

1774р.

3

4а

34, 75, 80, 120, 
134, 135 

3,4

Кл. №176

ЯМСЯ відсутня 1773-
1775р.

3 65, 66, 96, 113, 
132, 137

Кл. №1076

ЯМСЯ Герб 
Ярославля 

[тип 7]

1774,
1775р.

3 11-2, 8-5, 6-7, 9- 
4, 73-58, 93-83, 

92-84, 91-85, 87- 
88, 72-61, 127- 

123
Л лігатура К відсутня 1774р. 1

4
32
12

АГ прямі літери відсутня 1775р. 3 130 Кл. №33



СПИСОК СКОРОЧЕНЬ, ВЖИВАНИХ В ТАБЛИЦІ
АГ - «Афанасий Гончаров»
АО - «Афанасий вончаров»
АГБ - «Афанасия Гончарова Бумага» 
АГФБ - «Афанасия Гончарова Фабрика 

Бумажная»
БАГ - «Бумага Афанасия Гончарова» 
БАв - «Бумага Афанасия Оончарова» 
ве - «Василий Евреинов»
ДЗ - «Данила Земский»
ІЯ - «Іван Яковлев»
К.-В. - І.Каманін, О.Вітвіцька. Водяні знаки 

на папері українських документів XVI 
і XVHвв. /1556-1651/. К., 1923.

Кл. - Клепиков С.А. Филиграни и 
штемпели на бумаге русского и ино
странного производства XVIII - начала 
XX века. М., 1978.

Ліх. - Лихачев Н.П. Палеографическое 
значение бумажных водяных знаков. 
СПБ., 1899. ТЗ.

Мац. - Мацюк О.Я. Папір та філіграні 
на українських землях /XVI - початок 
ХХст./ К., 1974.

НГ - «Николай Гончаров»

РМ - «Русская Мануфактура»
РМДЗ - «Русская Мануфактура Данилы 

Земского»
РФ - «Русская фабрика»
Р0 - «Русская бабрика»
РФАГ - «Русская Фабрика Гончарова» 
РФАв - «Русская Фабрика Афанасия 

вончарова»
Рфве - «Русская Фабрика Василия Евреинова» 
РФКПР - «/Русская Фабрика Князя Петра 

Репнина/»
[С]ФА[В] - [Содержатель фабрики Андрей 

Воронцов]
ФАГ - «Фабрика Афанасия Гончарова» 
ЯЕ - «Яков Евреинов»
ЯМАЗ - «Ярославская Мануфактура 

Алексея Затрапезного»
ЯМЗ - «Ярославская Мануфактура 

Затрапезного»
ЯМСЯ - «Ярославская Мануфактукра 

Саввы Яковлева»
Я03 - «Ярославская бабрика Затрапезного» 
РР - зображення знака «Рго Patria»
Pro Patria /РР - знак «Рго Patria» з девйюм.

У даній таблиці опубліковані й описані всі філіграні та водяні знаки, що є на 
папері справ № 1-8. Запропонований в таблиці метод опису філіграней та водяних 
знаків дозволяє в невеликому об'ємі сконцентрувати відомості, що дають більш чітке 
уявлення про розташування елементів філіграней. В перших двух графах таблиці 
подається опис філіграней та водяних знаків (ліва та права частини окремо). В 
третій графі вказується дата віікористання паперу з цією філігранню. Філіграні та 
водяні знаки розміщені у таблиці за хронологічним принципом.

Четверта та п’ята графи містять номери справ та аркушів документів з даним 
водяним знаком або філігранню. Остання, шоста графа таблиці вказує назву альбому 
та номер філіграні, яка там знаходиться.

На ряді філіграней позначено прізвища власників, орендарів і папірників тільки 
початковими літерами. Цю абревіатуру, що подається в першій та другій графах 
таблиці, розшифровано в словнику умовних скорочень. Таблиця філіграней наглядно 
показує, що описано неповний аркуш (половина), повний, чи аркуш з порожньою 
другою половиною. Треба відзначити, що в справах часто відсутня права сторона 
документів, що сталося через вилучення паперу без тексту для реставрації документів 
у 30-х і 50-х роках 20ст.
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ПЕРЕЛІК ПЕЧАТОК, ПОСТАВЛЕНИХ 
НА ДОКУМЕНТАХ СПРАВ № 1-8

Кому належить 
печатка

Дата
Зовнішні документу, №

особливості Зображення на якому спра
печаток відбита ви

печатка

N5
арку-

Печатка 
Переяславсько
го гродського 
суду1

Паперово-воскова, 
перснева, червона, 
кругла.
Д=30мм.
Пошкоджена

Вежа, над нею корона, 25 лютого 
праворуч лапчастий 1766 року 
хрест, ліворуч - півмісяць.
Напис: «П[ЄЧАТЬ]
СУДА [ГРОДСЬКОГО] 
ПЕРЕЯСЛАВСЬКОГО»

4а 42зв.

26 серпня 
1731 року

1 17зв.Печатка Сургучева, Щит французької
Вейзбаха перснева, червона, форми перетято і
Іогана Бернгарда, овальна. Розмір скошено зправа і зліва,
київського 20x23мм у центрі - щиток
генерал- французької форми, на
губернатора якому зображена голова

бика. У 1-ій і 6-ій 
частинах щита - рука з 
мечем, у 3-ій і 4-ій 
частинах - розгорнуті 
прапори. Фігури 
розташовані 
симметрично. У 2-ій 
частині - орел, у 5-ій - 
лев, що крокує. Щит 
увінчано графською 
короною. Над нею - три 
рицарські шоломи з 
клейнодами. Намет.
Щитотримачі - леви, що 
стоять на підніжжі.

Печатка Паперово-воскова, У щиті овальної форми 23 липня
Клечковського перснева, червона, півмісяць догори рогами, 1746 року
Михайла, овальна. Розмір зверху і знизу від нього
польського 16x13мм по хресту («trzaska»),
шляхтича Щит увінчаний

'Ніна Грабова. Печатки адміністративно-судових установ Лівобережної України 
18 ст. // Записки наукового товариства ім. Шевченка. Л. - 1991, Т.22, с.280.

20зв.
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Дата
Кому належить 

печатка

Зовнішні
особливості Зображення

документу, 
на якому

№
спра

№
арку

печаток відбита
печатка

ви ша

рицарським шоломом з 
шляхетською короною. 
КлеЙнод: три павячих 
пір'їни, на яких 
повторено фігури герба. 
Намет. Над гербом 
обабіч клейноду літери 
«М» і «К».
М[ИХАЙЛО]
ЩЛЕЧКОВСЬКИЙ]

Печатка Сургучева, Зображення нечітке.
Кальміуської перснева, червона,
паланки восьмикутна.

Розмір 20x17мм.
Пошкоджена

16 травня 
1754 року

З 21зв.

Печатка
Сокальского
Володимира,
ієромонаха,
начальника
запорозьких
січових церков

Власника 
печатки не 
встановлено

Печатка
Інгульської
паланки

Печатка
Єлисаветград-
ського
пікінерного
полку

Сургучева, 
перснева, червона, 
овальна. Розмір 
20x17мм. 
Пошкоджена

В овалі, оздобленому з 24 грудня
боків орнаментом, 1773 року
зображено дві 14 жовтня
перехрещені нагайки. 1773 року
Над ними корона і 17 червня
літери «К» та «М». Під 1774 року
овалом літери «І» та 3 травня
«В» К[ИЄВО]- 1774 року
М[ЕЖИГІРСЬКИЙ] 2 серпня
І [ЄРОМОНАХ] 1774 року
В[ОЛОДИМИР]

Паперово-воскова, Зображення нечітке 9 лютого
зелена, овальна. 1754 року
Розмір 47x40мм.
Пошкоджена

Паперово-воскова, У центрі серце у щиті 20 лютого
перснева, червона, складної форми під 1766 року
Пошкоджена короною

Сургучева, Зображення нечітке 18 лютого
перснева, червона 1766 року
овальна.
Розмір 30x20мм.
Пошкоджена

4а

53зв.

55зв.

69зв.

70зв.

90

19

44

4а 43зв.



ІМЕННИЙ ПОКАЖЧИК

Абда, двобунчужний паша 518 
Август III Саксонський, польський 

король 557, 572, 582 
Автономов Д.Л., автор 36 
Авраам, родоначальник єврейського 

народу 566 
Агарі, рабиня-наложниця Авраама 566 
Агафонов Іван, канцелярист Київської 

губернської канцелярії 302, 425 
Агмед див. Ахмед-паша 
Адамов, запорожець [?] 526, 527 
Аджні, татарин 390 
Адиль-Ґірей, калга-султан 67, 72, 559 
Айзик, єврей, батько Перехриста Василя 

447, 449
Алексеев Микола, капітан лейб-гвардії 

Преображенського полку 152 
Алексій, святитель московський 106, 107 
Алі-ага, посланець хана [?] 50 
Алі-паша, верховний візир Туреччини 

87
Амляшов Сергій, майор Слизаветград- 

ського пікінерського полку 228, 255, 
260

Анатолій, див. Мелес Анатолій 
Андрис Лесько, козак Конелівського 

куреня 329 
Андрієвський Андрій, батько Андрієв- 

ського Якова 515 
Андрієвський Олексій Олександрович, 

український педагог та історик, автор 
23, 590

Андрієвський Яків, козак Поповичів- 
ського куреня, син Андрієвського 
Андрія 515, 516 

Андрій, козак Левушківського куреня 
329

Анна Іоанівна, російська імператриця 118, 
555, 566, 567, 573 

Антін 171
Антоній, ієромонах, кафедральний писар 

Київської митрополії 120

Апанович О.М., автор 10, 28, 36 
Апостол Данило Петрович, полковник 

Миргорода., з 1727р. по 1734р. геть
ман Лівобережної України 60, 555,
558, 562, 563, 573 

Аркадій, ієромонах, писар Києво- 
Межигірського монастиря 190, 201, 
202

Арсеній див. Могилянський Арсеній 
Арсеній, митрополит ростовський і 

ярославський 128 
Арслан-Ґірей, кримський хан 584, 585 
Артинський (Гординський, Ординський, 

Оржинський, Ортинський, Orzynslci) 
Станіслав-Костка, уманський полков
ник, ротмістр польського війська 284, 
285, 287, 288, 294, 319-322, 324-326,
329, 332, 334, 335, 359, 361-365, 373, 
380-382, 578 

Асадчий Аксенгій див. Осадчий Оксенгій 
Асаулин (зять) Ігнат див. Осавулин Ігнат 
Ас лан Схочки, татарин 416-419 
Аслан, татарин, посланець кримського 

хана 397
Афанасьєв Іван див. Чугуївець Іван 

Опанасович 
Ахмет-Ґірей, султан, сераскір Буджаць- 

кої орди, син Каплан-Ґірея 97, 563 
Ахмет Конулу-огли, трибунчужний паша 

518
Ахмет-паша, Орський паша, сераскір 

турецьких військ 87

Бабин Василь, рейтар, посланець 
київського генерал-губернатора 430 

Бабох Григорій див. Бобох Григорій 
Бабох Каленик див. Бобох Каленик 
Бабошко Іван, козак Пашківського 

куреня 318 
Бабчинський Петро, козак-гайдамака 287 
Багацький Василь див. Богацький Василь
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Багно Микола, старшина Війська 
Запрозького, депутат до Комісії 
прикордонної з Польщею 336, 337, 
341, 342, 366 

Балалаєв, сержант першої мушкетерської 
роти Севського піхотного полку 241,
242

Балицький Данило, управитель господар
ством Глоби Івана Яковича 167, 570 

Балченко (Корованчик), .запорожець 327 
Бандура Павло, козак Ведмедівського 

куреня 276, 347 
Барабаш Максим, батько Барабаша 

Омеляна 477 
Барабаш Омелян (Ємилян), отаман, 

значний товариш Переяславського 
куреня 477-479 

Баран Іван див. Білий Іван 
Баранович Лазар, український церковний, 

літературний і політичний діяч 565 
Барановський Федір, дворовий, кріпак 

підполковника Петра Сгрешньова 219 
Бардадим Пантелеймон, батько Барда- 

дима Семена 511 
Бардадим Семен, козак Брюховецького 

куреня 511, 512 
Баскаков, підполковник Муромського 

піхотного полку 214 
Бахметьєв (Бахмунтьєв) Іван Іванович, 

генерал-лейтенант, обер-прокурор 
Сенату 437, 438, 586 

Бегун (Бугун) Іван, козак Рогівського 
куреня 303, 310, 311 

Безбородий Лаврін, козак Сергіївського 
куреня 274, 346 

Безбородько Андрій Якович, генеральний 
писар Лівобережної України 442, 445, 
489, 502, 510, 587 

Безіменний Василь, козак Мінського 
куреня 374 

Безрідний (Безродний) Яків (Яцько) 
(Трут), козак Батуринського і Тига- 
рівського куреня 297, 303, 310-313, 
327-329, 340 

Безрукавий, козак Брюховецького куреня 
327, 328

Безрукавий, козак-гайдамака, житель 
с.Брагинець 373 

Безрукавий Мартин, козак Батуринського 
куреня 361 

Безрукавий Степан (Стефан), житель 
м-ка Ставище 373 

Бейгул Опанас (Панас), служитель 
козака Рудя Трохима 357 

Белі-Гірей, див. Менглі-Ґірей 
Беное (Бенве) Павло, польський комісар 

в Комісії по розмежуванню кордонів
з Туреччиною 267

Берко, польський підданий 291, 294 
Берлинський Прокіп (Процько), козак- 

гайдамака 287 
Берг (Берх) Максим Васильович, гене- 

рал-поручик російського війська 141, 
568

Бестужев-Рюмін Олексій Петрович, 
російський державний дія1! і дипломат 
432, 585

Бзудун (Бздун) Іван, козак Левушків- 
ського куреня 276 

Бичок Андрій, козак Пашківського 
куреня 277, 348 

Бібиков Іван Іванович, генерал-лейтенант 
російського війська 219, 572 

Бігдан (Богдан) Данило, козак Корсун- 
ського куреня 211-213 

Біднов В., історик 112 
Білий Гарасим (Герасим), козак Конелів- 

ського куреня 297, 339, 352 
Білий Данило, козак Тимошівського 

куреня 278, 351 
Білий Дмитро, козак Коренівського 

куреня 273, 344 
Білий Дмитро, козак Мишастівського 

куреня 274, 345, 354 
Білий (Баран) Іван, козак Дінського 

куреня 88 
Білий (Чередниченко) Іван, козак 

Пластунівського куреня 327-329 
Білий Йосип (Осиф), козак Левушкіл- 

ського куреня 372 
Білий-Ковбаска Іван, козак Левушків- 

ського куреня 328 
Білий Кузьма, козак Канівського куреня 

276, 346
Білий Матвій, козак Васюринського 

куреня, син Білого Самійла 468, 46С) 
Білий Омелян (Омелько), козак Велич- 

ківського куреня 303, 310, 311 
Білий Онисим, полковник Війська 

Запорозького 500 
Білий Опанас (Афанасій), козак Донсько

го куреня 88 
Білий Остап, козак Брюховецького 

куреня 274, 346 
Білий Самійло, батько Білого Матвія 468 
Білий Федір, полковник Самарської 

паланки 230, 244, 246-248, 250, 251,
256

Білий Яків (Яцько), козак Левушків- 
ського куреня 276 

Білинський Яків, полковник польського 
війська 268, 270, 271 

Білицький Григорій, батько Білицького 
Олексія 472, 474
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Білицький Іван Григоровичі, кошовий 
отаман Війська Запорозького 74-76,
100, 101, 500, 590 

Білицький (Більський) Олексій Григо
рович, курінний отаман, суддя Війська 
Запорозького, кошовий отаман Війська 
Запорозького, син Білицького Григорія 
134, 136, 137, 139, 466, 472, 474, 482 

Білявський Яків, протоієрей Києво- 
Подільської Притиско-Микільської 
церкви 180, 190 

Біляков (Біляк) Михайло, канцелярист 
Київської духовної консисторії 172, 
173, 180, 190, 195 

Більський Олексій, див. Білицький 
Олексій

Бісмарк фон Рудольф Август, генерал 
російського війська 427, 584 

Б обох див. Бобошко Прокіп 
Бобох Василь, козак Титарівського 

куреня 273, 343 
Бобох (Бабох) Григорій (Грицько), козак 

Кальїгаболоцького куреня 296, 339,
352

Бобох (Бабох) Каленик, козак Джерелів- 
ського куреня 296, 339, 352 

Бобошко, козак Джерелівського куреня 
392

Бобошко Микита, козак Ведмедівського 
куреня 276, 347 

Бобошко (Бобох) Прокіп, запорожець 
143, 568, 569 

Бобошко Яків, козак Пашківського 
куреня 277, 348, 371 

Бовть Гарасим (Герасим), козак Платни- 
рівського куреня 274, 346 

Богацький (Багацький) Василь, старшина 
Війська Запорозького, депутат до Комі
сії прикордонної з Польщею 323, 324 

Богдан Данило див. Бігдан Данило 
Богуш, польський шляхтич 328 
Бодавка Ілля (Ілько), козак Ведмедів

ського куреня 361 
Бойко Андрій, козак Пашківського 

куреня 361 
Бойко Іван, козак Уманського куреня 

276, 347
Бойко Лаврін, козак Коренівського 

куреня 273, 343 
Бойко Омелян (Гомелько), козак Кальни- 

болоцького куреня 276, 346 
Бойко Павло, козак Крилівського куреня 

278, 350
Бойко Самійло, козак Кальниболоцького 

куреня 276, 346 
Бойсько Лаврін, козак Коренівського 

куреня 273

Боплан Гійом Левассер де, французький 
військовий інженер, автор записок про 
Україну 9, 16 

Борзак Палладій, ієродиякон Києво- 
Межигірського монастиря 146, 148, 
175

Боровий С.Я. історик 23 
Бородавка, полковник Війська Запорозь

кого 154
Борщик Яків, полковник Війська 

Запорозького в пос.Кічкас Кодацької 
паланки 141 

Боцький, полковник Інгульської паланки 
141

Брагарник Василь, козак Крилівського 
куреня 278, 350 

Браницький І.К., польний гетьман, вели
кий коронний гетьман Польщі 578 

Браславець Петро, козак Кущівського 
куреня 276, 347 

Браткін фон, генерал-майор російського 
війська 101 

Бриндюк (Бриндюженко) Іван, запоро
жець 289, 292 

Брюховецький Іван Маргинович, гетьман 
Лівобережної України 558 

Бугаевський див. Гуня 
Бугун Іван див. Бегун Іван 
Будник Михайло, канцелярист Київської 

духовної консисторії 192 
Буковський, регіменггар української партії 

полського війська 305, 307 
Булава (Булавка) Василь, козак Мінсь

кого куреня 274, 345 
Булава (Булавенко) Павло, козак Мінсь

кого куреня 274, 345 
Булавін Кіндрат Опанасович, донський 

козак, керівник селянсько-козацького 
виступу 1707-1709рр. 40, 552 

Булавка Василь див. Булава Василь 
Булавка, козак Мінського куреня 367, 

368, 370
Булдюг (Бургун) Іван, козак Полтавсь

кого куреня 296, 339, 352 
Бурніс Іван, військовий суддя 140, 164 
Бутич І.Л., автор 4
Бутурлін Олександр Борисович, генерал- 

фельдмаршал, сенатор 437, 438, 586 
Бухтій Василь, козак Величківського 

куреня, син Бухтія Пилипа 498, 499 
Бухтій Пилип, батько Бухтія Василя 499 
Буяльський, губернатор м.Сміла 88 
Бюшинг А.-Ф., німецький географ 560

Валькевич Зосим, архімандрит Києво-Пе
черської Лаври 181, 183, 206, 209, 571
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Варсоній, ієросхимонах Нехворощансь- 
кого військового монастиря 147 

Василь Великий, святитель 567 
Василь Григорович, див. Сич Василь 

Григорович 
Василь, козак Ведмедівського куреня 

392
Василь, козак Поповичівського куреня 318 
Василь, козак Тигарівського куреня 318 
Василь, козак Щербинівського куреня 

328
Василь, осавул Бугогардівської паланки 

392
Василь Петрович, козак-тлумач 508 
Василь, потерпілий від гайдамаків 329 
Васильєв Артемій, козак Уманського 

куреня, канцелярист, полковий писар, 
писар Війська Запорозького 482, 518- 
520, 590

Васильєв Іоанн, ієрей Новокодацької 
церкви, зять Терпила Іоанна 120 

Васильєв Матвій, отаман Платнирівсь- 
кого куреня 92 

Васьковський Феодосій, ігумен Києво- 
Межигірського монастиря 105, 107, 
111

Ватажка Пилип (Пилипко), козак 
Канівського куреня 318-320 

Вебільний Зінець див. Весільний Зеновій 
Ведель фон, генерал-майор, барон, коман

дир гарнізону фортеці Св.Анни 427 
Ведмедеико Харитон (Харко), житель 

м-ка Володарка 373 
Ведмедик Михайло, козак Пашківського 

куреня 278, 350 
Вейсбах (Вейзбах; Weisbach) фон Йоганн 

Бернгард, київський генерал-губерна- 
тор 53, 55, 73-79, 81-89, 112, 115,
116, 214, 216-218, 485, 556 

Велегура Петро, козак Щербинівського 
куреня 122 

Великий Іван, батько Великого Івана, 
козака Левушківського куреня 530 

Великий Іван, козак Васюринського 
куреня 530, 531 

Великий Іван, козак Левушківського 
куреня, син Великого Івана 276 

Великий Сава (Савко), козак Канівського 
куреня 276, 346 

Величко Іван, табунщик Короткого 
Леонтія 227-230 

Величко Максим, козак Коренівського 
куреня 273, 344 

Величковський Карпо, запорожець 297,
340, 353

Вельямінов С.Л., президент Першої 
Малоросійської колегії 557, 558

Веприк Іцько, орендар м-ка Маньківка 
Київ.в. 328 

Вербецький (Вербицький) Андрій, 
наказний отаман 119, 153, 154 

Верщоха (Верщаха) Іван, козак Ведмедів
ського куреня 276, 347 

Весільний (Вебільний) Зеновій (Зінець), 
козак Тигарівського куреня 298, 340, 353 

Вєшняков (Вишняков), російський рези
дент в Стамбулі 524, 583 

Виробов див. Вирубов 
Вирозуб Гарасим (Герасим), козак 

Дерев’янківського куреня 382, 383 
Вирубов (Виробов), бригадир, комендант 

фортеці Св.Анни 435, 436, 438, 586 
Вишневецька Ганна Петрівна, дружина 

Вишневецького Тимофія 458 
Вшпневецький О., староста черкаський 

і канівський 11 
Вишневецький Тимофій, козак Дерев’ян- 

ківського куреня 457, 458 
Вишняков Василь, прапорщик Єлизавет- 

градської провінційної канцелярії 261 
Вишняков, див. Вєшняков 
Вівчарик Іван, козак Нижчестебліївсь- 

кого куреня 587 
Вірменко (Мальований) Олексій, ктитор 

[Січової церкви] 143 
Вітвіцька О., автор, таб. 611 
Власьєв Іван, київський віце-губернатор

386
Воєйков Федір Матвійович, російський 

надзвичайний посланець до Польщі, 
київський генерал-губернатор 173, 384,
570

Волик, житель м-ка Орли 581 
Волик Семен див. Волок Семен 
Волинський Василь, полковий старшина, 

колишній полковий писар Кодацької 
і Самарської паланок, син Волинсь
кого Івана 488-491 

Волинський Іван, батько Волинського 
Василя 490 

Володимир див. Сокальський Володимир 
Волок (Волик) Семен, козак Мишастів- 

ського куреня 274, 345, 581 
Волошин Ананій, ротмістр польського 

війська 268, 271 
Волошин Андрій, козак-гайдамака 287 
Волошин Данило, козак Пашківського 

куреня 372 
Волошин Мусій, козак Кисляківського 

куреня 274, 346 
Вольтер Франсуа Марі Аруе 16 
Воронцов Андрій, власник паперової 

фабрики таб, 614
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Воронцов Михайло Семенович, новоро
сійський генерал-губренатор 22 

Воротеляк, полковий хорунжий Лубен, 
п. у відставці, тесть Золотаревського 
Василя 445 

Воскобойников (Канцуренко) Мартин, 
запорожець, син Канцуренка 384-387 

Воет ров (Вострий, Острий) Гаврило, 
козак Пашківського куреня 241, 242, 
244, 248, 256

Гавриїл, архімандрит Покровської церкви 
115

Гавриїл, архімандрит Симонового 
монастиря 128 

Гавриїл, див. Кременецький Гавриїл 
Гавриїл, диякон Києво-Меж гаврського 

монастиря 105 
Гавриїл, санкт-петербурзький архієпископ 

157
Гавриленко В.О., автор 10 
Гаврилко, житель м-ка Орли 580, 581 
Гаврилов Нестор, писар, козак Васюрин- 

ського куреня 378 
Гаврилов Павло, козак Коренівського 

куреня 491, 492 
Гайдай Іван, козак Ведмедівського куреня 

276, 347
Гайдук Семен, житель м-ка Крилів 299, 

300
Галайченко Тимофій (Тиміш), козак 

Пашківського куреня 277, 349 
Галасій, див. Геласій 
Галисевич, полковник польського війська

317
Галятовський Іоаникій, український 

письменник, громадсько-політичний і 
культурний діяч 565 

Ганна Василівна див. Лизогуб Ганна 
Василівна

Ганна Петрівна див. Вишневецька Ганна 
Петрівна

Гапон, отаман Дядьківського куреня 92 
Гарасим, запорожець 416 
Гарачеико Максим див. Гораченко 

Максим
Гараченко Микита див. Гораченко Микита 
Гаркуша (Горкуша) Петро, козак Кущів- 

ського куреня 331, 356 
Гедеон див. Святополк-Четвертинський 

Ґедеон
Гейн (Геїн, Гейне), генерал-майор 

російського війська 77, 81, 560 
Геласій (Галасій), ієромонах Пустинного 

Самарсько-Миколаївського монастиря 
146, 159

Гелегенко Ілля, потерпілий від гайда
маків 368

Гелех Степан, осавул Війська Запорозь
кого 164

Герман, ієромонах Пустинного Самар- 
сько-Миколаївського монастиря 146 

Гирич Т.Ю., автор 36 
Гісцова Л.З., автор 23, 28, 29, 36, 64, 68 
Гладкий Василь, козак Кропив’янської 

сотні Переяслав, п. 250, 252-254, 265 
Гладкий Данило, кошовий отаман 

Війська Запорозького 121, 122, 589 
Глеваський Степан, сотник польського 

війська 385 
Глєбов, підполковник Володимирського 

піхотного полку 221 
Глєбов Іван Федорович, київський 

військовий губернатор 567 
Глоба Іван Якович, писар Війська 

Запорозького 21, 143, 149, 164-169, 
175, 203, 205, 568-570, 590 

Глухий Іван, полковник Бугоґардівської 
паланки 359, 361, 362, 364 

Гнат (Ігнат), отаман Ведмедівського 
куреня 392 

Говоруха Микита, козак-гайдамака 385 
Голиции Михайло Михайлович, князь, 

генерал-лейтенант, сенатор 437, 438, 
586

Голицин Олексій Михайлович, росій
ський військовий діяч, генерал-адмірал 
438, 569 

Голобуцький В., історик 23 
Голова (Головко) Іван, козак Корсунсь- 

кого куреня 274, 346 
Головатий Павло Фролович, суддя 

Війська Запорозького 21, 177, 179, 
223, 225, 235, 236, 239, 240 

Головко Іван див. Голова Іван 
Головко Іван, козак Іркліївського куреня 

346
Головко Марко, козак Мінського куреня 

274
Головський Павло, запорожець 571 
Голодний Герасим (Герасим) козак 

Нижчестебліївського куреня 517, 518 
Голуб Григорій (Грицько) див. Голубка 

Григорій
Голубець, козак Мінського куреня 280 
Голубка (Голуб) Григорій (Грицько), 

козак Мінського куреня 274, 345 
Гончар Мартин, козак Дінського куреня 

298, 341, 346 
Гончар Павло, козак Мишастівського 

куреня 274, 345 
Гончар Семен, козак Мінського куреня

353
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Гончар Степан, козак-гайдамака 345 
Гончаренко Семен, козак Мінського 

куреня 274, 345 
Гончаров Микола, власник паперової 

фабрики таб. 611 
Гончаров Афанасій, власник паперової 

фабрики таб. 612-615 
Гораченко (Гараченко) Максим, козак 

Пашківського куреня, брат Гораченко 
Микити 309, 313 

Гораченко (Гараченко) Микита, козак 
Пашківського куреня 309, 313 

Горб Лаврін, козак Кущівського куреня 
447, 449

Горб Му сій, козак Івонівського куреня 
274, 346

Гординський див. Артинський ("таніслав- 
Костка

Гордієнко Костянтин (Кость), кошовий 
отаман Війська Запорозького 41-44, 
552-554, 556 

Горжевський, полковник, комендант 
м.Тульчин 284, 285, 287 

Гробжниський [?], архімандрит Київської 
духовної консисторії 192 

Горкуша Петро див. Гаркуша Петро 
Горкуша Самійло, козак Величківського 

куреня 316 
Горкушенко Тимофій, отаман, значний 

товариш Тигарівського куреня 451, 452 
Горчаков, секретар генерала Йоганна 

Вейсбаха 216 
Готов, аудитор Самарського гусарського 

полку 237-239, 266 
Грабова Ніна, автор, таб. 618 
Грабовецький В.В., автор 10 
Гребінь Гарасим (Герасим), козак Сергіїв- 

ського куреня 274, 346 
Греков В., історик 23 
Григор Григорій (Грицько), козак Ведме- 

дівського куреня 276, 347 
Григораш (Ґриґораш) Григорій (Грицько), 

козак Мишастівського куреня 274, 
345

Григорій Богослов, святитель 567 
Григорій Іванович 259, 577 
Григорій Іванович, отаман Війська Запо

розького 76, 111 
Григорій Федорович див. Лантух 

Григорій Федорович 
Григорович Василь див. Сич Василь 

Григорович 
Гримультовський, польський посол 580 
Грицько, козак Іркліївського куреня 318 
Грицько, козак Мінського куреня 361 
Грицько, козак Пластунівського куреня 

327, 328

Гршцинецький Іван, козак-гайдамака 287 
Грішний Василь, козак Левушківського 

куреня 276 
Грушевський Михайло Сергійович, автор, 

український історик 6, 8, 24 
Губа Андрій, козак Дядьківського куреня 

278
Губа Мусій (Мойсей), отаман Рогівського 

куреня, син Губи Прокопа 493, 510, 
511

Губа Прокіп, батько Губи Мусія 493 
Губа Яків, козак Коренівського куреня 514 
Гуїм Онисим (Онисько), козак Батуринсь- 

кого куреня 351 
Гунька Федір, козак Пашківського куре

ня 277, 348 
Гуртовий Яків, писар Бугоґардівської 

паланки 361, 363

Ґазі-Мехмет (Мехмет-Ґазі), перекопський 
хан 413

Ґалаґан Гнат Іванович, полковник Чиги- 
рин.п. 44, 60, 554, 555, 557, 563, 572 

Ґардовий (Панасенко) Іван, козак 
Переяславського куреня, син Ґардо- 
вого Опанаса 522, 523 

Ґардовий, козак Вищестебліївського 
куреня

Ґардовий Опанас (Афанасій), батько 
Ґардового Івана 522, 523 

Ґардовий, полковник Бугогардівської 
паланки 300 

Ґардовий (Ґордовий) Федір, козак 
Сергіївського куреня 297, 340, 354 

Ґедеон, архімандрит Києво-Межигір- 
ського монастиря 153, 154 

Ґедеон, див. Святополк-Четвертинський 
Ґедеон

Ґерґель (Ґерглей) Мартин, козак Корсун- 
ського куреня 296, 339, 352 

Ґесен-Гомбурський Людовик, генерал- 
фельдцехмейстер, князь 95 

Ґордовий Федір див. Ґардовий Федір 
Ґриґораш Грицько див. Григораш 

Григорій
Ґуржій Василь, козак Канівського куреня 

276, 346
Ґуржій Діонісій, значний товариш Попо- 

вичівського куреня 439, 441, 442 
Ґуржій Трохим (Трофим), запорожець 

268, 273

Далке фон Георгій, генерал-поручик від 
інфантерії 236, 245, 246, 576 

Данило див. Степанов Данило
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Дараґан Петро, полковник Переяслав.п.
252

Дахненко Микита, козак Коренівського 
куреня 304, 305 

Даценко-Нескладний Теренгій (Терешко), 
козак Конелівського куреня 315, 316 

Джеваґа Каленик, козак Левушківського 
куреня 372 

Джурей, житель м.Маньківка Київ. в. 328 
Дзвиногородський Давид див. Звениго

родський Давид 
Дзюба О.М., автор 9 
Дзяун-Мурза, ногайський мурза 403, 582 
Дебриньї (Дебрині) Андріян, генерал- 

квартирмейстер російського війська 
96, 562, 564 

Девієр Петро Антонович, генерал- 
лейтенант російського війська, камер
гер 497

Дейнека Михайло, козак Пашківського 
куреня 278, 350 

Демид, отаман в с.Романків Кодацької 
паланки 225, 226 

Демидов див. Мачиталов Матвій 
Демченко Л.Я., автор 23 
Дикий Лесько, козак Поповичівського 

куреня 278, 350 
Димитрій Ростовський див. Туптало 

Данило Савич 
Діброва (Дуброва) Самійло, козак 

Рогівського куреня 297, 340, 353, 354 
Дмитро, житель Уманської губернії 388 
Добридень Тимофій (Тимко), козак 

Левушківського куреня 88 
Довбиш Григорій 313 
Довбишенко Григорій (Грицько), козак 

Брюховецького куреня 279, 351 
Довбгаценко М.В., автор 36 
Довбня Артем, батько Довбні Михайла 

516
Довбня Михайло, запорожець 315 
Довбня Михайло, козак Конелівського 

куреня, старшина Війська Запорозь
кого, син Довбні Артема 516 

Довгий (Долгий) Михайло, козак 
Дінського куреня 298, 341, 346 

Довод (Довид) Петро, осавул Бугоґар- 
. дівської паланки 319, 330, 331 

Долгий Михайло див. Довгий Михайло 
Долгоруков Василь Володимирович, 

російський військовий діяч, генерал- 
фельдмаршал 438, 586 

Долгоруков Василь Михайлович, гене- 
рал-аншеф російського війська 570 

Домгас Кулі, див. Надір-шах 
Дон Андрій, запорожець 298, 341, 346 
Дон Василь, козак, польський підданий 

382

Дон Конон, козак Івонівського куреня 
274, 346 

Дондук-омбо, хан 583 
Дондук, хан 583 
Дормидонт, ієромонах 158, 159 
Дорошенко Петро Дорофійович, гетьман 

Правобережної України 12 
Драбина Василь, козак Ведмедівського 

куреня 276, 347 
Дроб’яз, житель м.Переяслав 304, 305 
Дрозд Є.І., автор 36 
Дуброва, козак Ведмедівського куреня

373
Дуброва Самійло див. Діброва Самійло 
Дуглас, генерал-лейтенант російського 

війська 217, 572 
Дука Григорій (Грицько), козак Левуш

ківського куреня 327 
Дума (Дум) Федір, козак Уманського 

куреня 276, 346 
Дунін, полковник Білгородського кінного 

полку 81
Дядько Андрій, батько Дядька Данила 

531
Дядько Данило, козак Переяславського 

куреня 531, 532

Евлія Челебі, географ та мандрівник 16 
Енгель Й.Х., історик 16

Євреїнов Василь, власник паперової 
фабрики таб. 613 

Євреїнов Яків, власник паперової 
фабрики таб. 615 

Єдлінська І.Я., автор 28 
Єлизавета Петрівна (Єлизавета Перша), 

російська імператриця 19, 35, 430, 
432, 433, 437, 472, 474, 482, 486, 
492, 555, 585, 586 

Єльчанінов, поручик, інженер-капітан 
російського війська 398 

Ємельянов, полковник російського 
війська 403 

Єремеєв Никифор, житель слободи 
Тишківка Єлизаветградського пікінер- 
ського полку 252-255, 265 

Єсей див. Ієссей
Єфремов Данило, отаман Війська Дон

ського 427, 584

Жайворонков Антін, старший канцеля
рист Генеральної військової канцелярії 
232

Жайворонок Семен, козак Пашківського 
куреня 372
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Жаломка Степан, див. Жоломка Степан 
Жоболда Дмитро, козак Батуринського 

куреня 221 
Жоломка (Жаломка) Степан, козак 

Корсунського куреня 296, 339, 352 
Жоравка Іван див. Журавко Іван 
Жукович IL, автор 10 
Жульцинський, польський шляхтич 329 
Жупинос (Жупенас) Опанас, козак 

Полтавського куреня 278, 350 
Журавель, козак Мінського куреня 327,

328
Журавка (Жоравка) Іван Тимофійович, 

генеральний осавул Лівобережної 
України, підполковник російського 
війська 232, 576 

Жураховський Іродіон (Ірадіон), архіман
дрит, начальник Києво-Межигірського 
монастиря, єпископ чернігівський, нов
городський і всього Сівера 41, 105, 
112-114, 116-120, 553 

Журман, генеральний суддя Лівобе
режної України 510

Забіла Захарій, компанійський полковник 
Лівобережної України 232, 235 

Заборовський Рафаїл, архієпископ, 
київський митрополит 114-117 

Завединський, губернатор м.Білої Церкви
371

Загубій Мартин, козак Крилівського 
куреня 278, 350 

Заєць Семен, козак Мишастівського 
куреня 274, 345 

Заїка Григорій (Грицько), козак Ведмедів- 
ського куреня 276, 347 

Заїка Іван, отаман запорозького загону 
303

Заїка Михайло, козак Лубен, п. 260262 
Зайченко Данило (Дацько), козак Левуш- 

ківського куреня 276, 290, 293 
Зайченко Семен, міщанин з м.Умань 290, 

293
Закревський Михайло (Михалко), по

ручик польського війська 295, 297, 
298, 340, 353, 355 

Залізняк Максим, керівник гайдамаць
кого повстання 20 

Запічний (Запітній) Іван, козак Крилів
ського куреня 278, 350 

Запорозький Володимир див. Сокаль- 
ський Володимир 

Затрапезний Олексій, власник паперової 
фабрики таб. 613-615 

Збаразький (Збарах) Василь, козак 
Корсунського куреня 210-213

Збарлеський Клим, полковник Пласту- 
нівського куреня 327 

Звенигородський (Дзвенигородський) 
Давид, сотник Цибулівської сотні 
Миргород, п. 308 

Зеленський (Зеленко, Чаленко) Василь, 
старшина Війська Запорозького, 
депутат до Комісії прикордонної з 
Польщею 336, 337, 358, 366 

Зеленський Павло Семенович, полковий 
старшина, товариш Уманського ку
реня, писар Бугоґардівської паланки 
і Самарської Товщі, син Зе ленського 
Семена 463, 464 

Зеленський Семен, батько Зеленеького 
Павла 463 

Земський Данило, власник паперової 
фабрики таб. 615 

Зінець, козак Бугоґардівської паланки
290, 293

Золотаревський Василь, значний товариш 
Щербинівського куреня, осавул 
Війська Запорозького, син Золотарев- 
ського Івана, тесть Воротеляка-443- 
445, 452

Золотаревський Іван, батько Золотарев- 
ського Василя 443 

Зосим, див. Валькевич Зосим 
Зралка Олексій, запорожець 290, 292

Іассон, ієромонах, помічник начальника 
запорозьких церков 148 

Іван 166
Іван, див. Маньківський Іван 
Іван Васильович, московський цар 560 
Іван, житель м.Лисянка, зять Мельшгпси 

214
Іван, козак Батуринського куреня 318 
Іван, козак Брюховецького куреня 373 
Іван [ . . . ] ,  козак Кущівського куреня 

486
Іван, кримський купець 406 
Іван, солдат Севського піхотного полку

243
Іван Якович див. Глоба Іван Якович 
Іваненко Петро (Петрик), гетьман 40, 552 
Іваника Федір, кошовий отаман Війська 

Запорозького 108 
Іванов Василь, священик м-ка Глинськ 

Лубенськ. п. 300 
Іванов Гнат (Ігнатій), штабний писар 

Севського піхотного полку 243 
Іванов Корній, козак Коренівського 

куреня 568 
Іванов Лук’ян, осавул Війська Запорозь

кого 429, 590
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Іванов Павло, кошовий отаман Війська 
Запорозького 429 

Іванченко Іван, бурмістр фортеці 
Св.Єлизавети 382, 383 

Івашина Іван, козак Ведмедівського 
куреня 276, 347 

Ігнат див. Гнат
Ігнатій, ігумен Нехворощанського вій

ськового монастиря 147, 148 
Ігнатович Яким див. Малий Яким Гна- 

тович
Ієремієвич Семен, кошовий отаман 

Війська Запорозького 393 
Ієсей (Єсей), ієромонах, начальник 

Пустинного Самарсько-Михайлів- 
ського монастиря 148-150, 159, 167- 
169, 209

Ізмайлов, візник Севського піхотного 
полку 243 

Іларіон, див. Кондратковський Іларіон 
Ілляшенко Григорій, отаман в пос.Пет- 

ровий Острів 282 
Ілляшенко Іван, запорожець, брат 

Ілляшенка Тихона 217 
Ілляшенко Тихін (Тичко [!], Тимко [?]), 

брат Ілляшенка Івана 217 
Ільєнко Фодосій (Федос), канцелярист 

Генеральної військової канцелярії 232,
234

Інокентій, архієпископ псковський і 
ризький 157 

Іоаким, патріарх московський і всієї Русі 
103, 105, 107, 191, 194, 565 

Іоанн Ш, див. Ян Ш Собеський 
Іоанн Златоуст, святитель 567 
Іона, святитель московський 106, 107 
Іосифов Іосиф, вікарій церкви Св.Трійці 

в с.Самарчик 451 
Іродіон, див. Жураховський Іродіон 
Іршович Мошко, міщанин з м. Богу слав, 

орендар з м.Черкаси та Канів 281 
Ісай, житель Богуславського староства 

281
Ісайя, архімандрит ніжинський 173 
Ісаков Олександр Степанович, генерал- 

майор, новоросійський генерал-губер- 
натор 223, 225, 227, 573, 574 

Іскандер-Ґірей, Кримський хан 20

Йосиф І, австрійський цісар 559

Кавальчук див. Ковальчук 
Кажанов (Кожанов) Марко, знатний 

товариш Незамаївського куреня 399, 
401

Казимир Остап, канцелярист Єлизавет - 
градського пікінерського полку 228 

Калішський, підпоручик російського 
війська 376 

Калнишевський Петро Івановичі, суддя, 
кошовий отаман Війська Запорозького 
19, 21, 23, 140, 141, 144-146, 148-
152, 154, 157-159, 161, 163, 164, 167, 
168, 172, 174, 176-179, 181-184, 193, 
196, 202, 206, 208, 388, 519, 551, 
564, 574, 589, 590 

Калмик Яким, козак-гайдамака 287 
Каломок (Коломок) Петро, довбиш 

Війська Запорозького 89 
Каманін 3., автор, таб. 611 
Канавенко Данило, козак Ведмедівського 

полку 276, 347 
Канашевич див. Конашевич 
Канівський Іван, писар Переяславського 

полку 252 
Канцуренко, батько Воскобойникова 

Мартина 384, 385 
Канцуренко Мартин див. Воскобойников 

Мартин
Каплан-Ґірей, кримський хан, батько 

Ахмет-Ґірея 20, 46-52, 68-71, 556,
559, 563, 583 

Капніст Василь Васильович, український 
письменник, син Капніста Василя 
Петровича 582, 585 

Капніст Василь Петрови1!, полковник 
Миргород, п. батько Капніста Василя 
Васильовича 402, 430, 432, 434, 435, 
582

Карамишев, капітан ландміліцького 
Козловського полку 412 

Карапча, отаман Величківського куреня 
327

Карл-Емануель, сардинський король 556 
Карл VI, австрійський імператор 556 
Карл ХП, шведський король 12, 39, 

551-553, 559 
Карованець Григорій, козак Брюховець- 

кого куреня 429, 585 
Карпо, ієромонах Пустинного Самарсько- 

Михайлівського монастиря 146 
Кас’янов (Кос’яненко) Іван, козак Паш- 

ківського куреня 241, 242, 244, 248,
256

Катерина І, російська імператриця 45, 
555

Катерина П, російська імператриця 9, 
16, 19, 155, 156, 171, 205, 571, 573, 
581, 590

Катунін (Кстгунін) Яків, солдат Білювсь- 
кого піхотного полку 245, 246, 250,
257
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Каштанов С.М., автор 28 
Квак Олекса, козак Краківського куреня 

278, 350
Кейзерлінг фон, Герман-Карл, генерал- 

майор російського війська, барон 99, 
267, 427, 564 

Кейт Джемс, генерал-аншеф російського 
війська 393, 395, 562, 581 

Келеберда Іван, запорожець 406 
Кеппін Карл-Густав Якович, золотар, 

міщанин м.Глухів 138-140 
Керекеша 570
Киносенко Остап, козак Коренівського 

куреня 373 
Киприян див. Кошман Купріян 
Кирилов Павло, суддя Війська Запорозь

кого, дядько Тарана Василя 461, 462, 
519, 590 

Кирим-Ґірей, див. Крим-Ґірей 
Кириченко Марко, житель с.Торговиця

330, 331
Кирпанча Іван, козак Уманського куреня 

361
Кисіль Семен, житель м-ка Крилів 299, 

300
Кисленський Гаврило, царський стольник 

41
Кислий Федір, козак Ведмедівського 

куреня 124 
Кичкін, козак Поповичівського куреня 

280
Кишенський Василь, старшина Війська 

Запорозького, депутат до Комісії при
кордонної з Польщею 323, 324 

Кияниця Трохим, козак Щербинівського 
куреня 462, 463 

Кіндрат (Кондрат), ієромонах, скарбник 
Києво-Межигірського монастиря 201, 
202

Кіт (Кот) Дмитро, козак Іркліївського 
куреня 276, 346 

Клецковський Михайло, польський 
шляхтич 280, 281 

Клепиков С.А., автор таб. 611-615 
Клим, козак Пашківського куреня 372 
Клішов, капітан російського війська 409, 

584
Клок, запорожець 571 
Ключниченко, запорожець 571 
Коба Сава, отаман Корсунського куреня 

177, 178
Кобзар Яків, козак Кисляківського 

куреня 274, 346 
Кобезча Андрій, див. Кобижча Андрій 
Кобезчин Сава див. Кобижчин Сава 
Кобелецький Олексій, житель сл.Бе- 

лецківка Новоросійської губернії 254

Кобеляцький, козак Пашківського куреня 
254, 372

Кобеняк Гаврило, козак Пашківського 
куреня 277, 348, 371 

Кобижча (Кобезча, Кобіжча) Андрій, 
козак Вшцестебліївського куреня 254, 
260-264

Кобижчин (Кобезчин) Сава, полковник 
Самарської паланки 210-212 

Кобизєв Андрій, погонич Білівського 
піхотного полку 236, 246, 247, 256,
257

Ковалевеький Андрій, козак Брюховець- 
кого куреня, син Ковалевського 
Василя 513 

Ковалевський Андрій, козак Коренівсь
кого куреня, син Ковалевського 
Самійла 521, 522 

Ковалевський Василь, батько Ковалевсь
кого Андрія 513 

Ковалевський Іван Леонтійович, комен
дант фортеці Св.Єлизавети 502 

Ковалевський Самійло, батько Ковалевсь
кого Андрія 521 

Коваленко, надвірний козак Михайла 
Клецьковського 280 

Коваленко Яків, козак Пластунівського 
куреня 447, 449 

Коваль Іван, отаман [?] Величківського 
куреня 303 

Коваль Петро, полковник Війська Запо
розького 392 

Коваль Ф еодосій (Фесько), козак 
Крилівського куреня 278, 350 

Коваль Яким, приписний Єлизаветградсь- 
кого пікінерського полку 223, 225- 
227, 239, 240 

Коваль Яків (Ясько), козак Конелівсь- 
кого куреня 327 

Ковальчук (Кавальчук), сотник Війська 
Запорозького 85 

Ковбаса Василь, козак Іркліївського 
куреня 276, 346 

Ковбаска (Колбаска), козак Пашківського 
куреня 327 

Ковтун, полковник Бугогардівської па
ланки 318-320, 328 

Кожанов Марко, див. Кажанов Марко 
Кожин Василь, полковник російського 

війська 219 
Козел Степан (Сгефан), козак Корсунсь

кого куреня 361 
Козелецький Павло Кирилович (Семено

вич), кошовий отаман Війська Запо
розького 299, 399, 412, 422-424, 426, 
427, 584

Козелецький, польський шляхтич 282

628



Козельський Микигта, козак Полтавсько
го куреня, згодом сотник Келебердян- 
сисої сотні Полгав. п. син Козельснсого 
Павла, брат Козельського Якова 465 

Козельський Павло, батько Ковельських 
Микити та Якова 464 

Козельський Яків, козак Полтавського 
куреня 464, 465 

Колбаска див. Ковбаска 
Колесник Федір, козак Стебліївського 

[!] куреня 327, 328 
Колмик Іван, козак Батуринського 

куреня 318 
Кологривий, осавул генеральної артилерії 

574
Колодка Остап, запорожець 327 
Коломієць Василь, козак Кисляківського 

куреня 274, 346 
Коломієць (Коломейць) Йосип (Юсько), 

міщанин з м.Умані 329 
Коломійцев Семен (Семон), канцелярист 

Єлисаветградського пікінерського 
полку 260 

Коломок Петро, див. Каломок Петро 
Колотнеча Федір, козак Сергіївського 

куреня 456, 457 
Комейгородський Матвій, козак Бугоґар- 

дівської паланки 289, 292 
Конашевич (Канашевич), ієродиякон 

Києво-Межигірського монастиря 158, 
159

Кондей Кіндрат, козак Іркліївського 
куреня 276, 346 

Кондрат див. Кіндрат 
Кондратковський Іларіон, архімандрит 

Києво-Межигірського монастиря 33,
101, 144, 145, 148, 149, 153, 154, 
158, 161-164, 167, 168, 176, 181-183, 
185-187, 189, 191, 193, 194, 199, 202- 
205, 208, 564 

Кондратов Марко див. Ус Марко 
Кіндратович 

Коник Наум, козак Брюховецького 
куреня 274, 346 

Констянтинович (Константиєвич) Леон- 
тій, писар Війська Запорозького 111 

Коптяш-ага, посланець кримського хана 
390

Корж Лаврін, козак Крилівського куреня
278, 350

Корній, козак Канівського куреня 373 
Коробін, поручик російського війська 

91, 93
Корованчик див. Балченко 
Коропець Іван, бунчуковий товариш 573 
Короткий Гаврило, батько Короткого 

Леска 492

Короткий ЛеонтіЙ, пікінер 6-ї Омель- 
ницької роти Єлизаветградського 
пікінерського полку 227-230 

Короткий Леско, козак Нижчестебліївсь- 
кого куреня 492, 493 

Корячка (Коряк) Мусій, козак Платни- 
рівського куреня 274, 346 

Косап Микола Тимофійович, суддя 
Війська Запорозького (див. також 
Тимофіїв Микола) 146-148 

Косий Матвій, козак Джерелівського 
куреня 316 

Костира (Костирка) Степан, козак 
Платнирівського куреня 274, 346 

Костюрин Іван Іванович, київський віце- 
губернатор 376, 377, 567 

Костянтин Федорович 541 
Кос’яненко Іван див. Кас’янов Іван 
Кот Дмитро див. Кіт Дмитро 
Котунін Яків див. Катунін Яків 
Кочу бей Семен Васильович, генеральний 

обозний Лівобережної України 445, 
510, 587

Кошман, козак Незамаївського куреня 
372

Кошман Купріян, ієромонах Києво- 
Межигірського монастиря 33, 103, 
146, 158, 159 

Кравець Кіндрат, козак Мінського 
куреня 354 

Кравець Онисим див. Кривицький 
Онисим

Кравець Степан, козак Мінського куреня 
274

Кравець Тарас, полковник Інгульської 
паланки 248-250 

Кравець Федір, козак Іркліївського 
куреня 276, 346 

Красноштан Іван, козак Коренівського 
куреня 381 

Красовський Ангін, полковник Кодацької 
паланки 226 

Крачко, полковник Бугогардівської 
паланки 392 

Кременецький Гавриїл, митрополит 
київський, галицький і всієї Малої 
Росії 33, 103, 115, 116, 157, 170, 171, 
173, 174, 177, 180, 183-186, 189, 191, 
193-195, 198, 565 

Крепак Григорій, козак Коренівського 
куреня 304, 305 

Крецмар, полковник Війська Запорозь
кого 82

Кривець Василь, отаман в пос.Петровий 
Острів 303 

Кривий Гаврило, козак Крилівського 
куреня 303, 310, 311
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Кривий (Швець) Данило, козак Пашків- 
ського куреня 277, 348, 371 

Кривицький (Кравець, Семенов) Онисим 
Семенович, старшина Війська Запо
розького, будівничий військової церкви
134, 136-138, 140 

Криворотий Антін, козак Іркліївського 
куреня 276, 346 

Кривохатченко Антін, брат Кривохат- 
ченка Кирила 259, 260 

Кривохатченко (Кривохатко) Кирило, 
пікінер 12-ї Грузької роти Єлизавет- 
градського пікінерського полку 259, 
260

Криловський Антін, козак Платни- 
рівського куреня 274, 346 

Крим-Ґірей (Кирим-Ґірей) кримський хан 
519, 589, 591 

Крип’якевич Іван Петрович, автор, 
український історик 11 

Криса Андрій, запорожець 214 
Криса Трохим, козак Мінського куреня

374
Криса Федір, запорожець 396 
Кристовський [ . . . ] ,  аудитор 243 
Кроковський Іоасаф, митрополит 

київський, галицький і всієї Малої 
Росії 41, 553 

Круглий Мартин, козак Рогівського 
куреня 587 

Крузе, генерал шведського війська 554 
Крупка Данило, козак Поповичівського 

куреня 299, 300 
Крутоголов Яків (Ясько), козак Кальни- 

болоцького куреня 361 
Круть (Гаврило) Гавриїл, козак Дядьків

ського куреня 535, 536 
Крячок Андрій Іванович, товариш 

Кущівського куреня, керівник січової 
школи 21

Ксаверій Франц-Август, польський 
королевич, пршщ саксонський 302 

Куберський Василь див. Курський Василь 
Кудима, козак Бугоґардівської паланки

291, 294
Кудін Іван, козак Конелівського куреня

327, 328
Кузнєцов Яків, міщанин в м.Умані 289, 

292
Кузьма, козак Титарівського куреня 318 
Кузьомка Кузьма, козак Пашківського 

куреня 278, 350 
Кукса Роман, козак Мишастівського 

куреня 274, 345 
Куксенко Сергій, козак Мишастівського 

куреня 274, 345 
Кулик, козак Титарівського куреня 367

Куликовський Максим, полковник 
Війська Запорозького 134, 136 

Куліш Степан, полковник Бугоґардівсь
кої паланки, полковник [!] Конелів
ського куреня 307-311, 314-316, 32Х 

Кулябка Іван, полковник Лубен.п. 498 
Кумпман Василь, козак Джерелівського 

куреня, отаман січової школи, полко
вий писар Кодацької паланки 469, 
470

Кунпман Яків (Яцько), козак Мишастів
ського куреня 355 

Купріян див.Кошман Купріян 
Куркула Іван, козак Канівського куреня 

318
Курський (Куберський) Василь, старшина 

в м.Умані 389 
Курузаков, підполковник ландміліцького 

полку 268 
Куций, козак Платнирівського куреня

372
Кучер Корній див. Кучерявий Корній 
Кучер Остап, козак Брюховецького 

куреня 373 
Кучерявий (Кучер) Корній, козак Дін- 

ського куреня 298, 346 
Кущівський Гавриїл (Гаврило), козак 

Платнирівського куреня, полковий 
писар Бугоґардівської паланки 486

Лавренгій, іфодиякон, збирач пожертву
вань на Києво-Межигірський монас
тир 140

Лазаревський Олександр Матвійович, 
український історик 23 

Лазебник Данило, купець з м.Полтави 
368

Лазор, ротмістр польського війська 270 
Лантух Григорій Федорович (Федоров), 

кошовий отаман Війська Запорозького 
126, 130, 131, 241, 376, 378, 380, 
444, 447, 449-453, 499, 503, 504, 508, 
513, 518, 528 

Лассі (Лесій) фон, Петро Петрович, 
фельдмаршал, командувач російським 
військом на Україні 500, 561, 562, 
564, 572, 590 

Ласч, польський шляхтич 291, 293 
Лат див. Малий Микита 
Лат Назар, батько Лати Онуфрія 471 
Лат (Назар’єв) Онуфрій, козак, отаман 

Васюринського куреня 471, 472, 498 
Лат Федір, козак Брюховецького куреня, 

отаман Січової школи, скарбник 
Микигинського перевозу, настояте.т, 
церкви в с.Самарчик 450, 451
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Лащенко Х.Г., автор 36 
Лебединець (Лебединя), козак Корсун- 

ського куреня 310, 312 
Левицький Орест Іванович, уркаїнський 

історик 23 
Легкочеревий Яків, козак Канівського 

куреня 276 
Лелях Омелян (Омелько), козак Іркліїв- 

ського куреня 276, 346 
Ленченко В.О., автор 36 
Леонід, ієромонах, у ставник Києво- 

Межигірського монастиря 186, 201, 
202

Леонтович Павло, писар канцелярії 
Єлизаветградського пікінерського 
полку 255, 260 

Леонтьев Михайло Іванович, генерал- 
аншеф російського війська, Київський 
генерал-губернатор 32, 35, 90-95, 219- 
222, 268, 272, 279, 283-286, 294, 295, 
298, 303, 305-307, 309, 313-317, 320- 
323, 325, 332, 336, 357, 362, 364, 
371, 396-398, 402-409, 412-414, 417, 
422-426, 430, 433, 436, 500, 561, 562, 
564, 581, 582, 585 

Леп’ятенко Федір, козак Батуринського 
куреня 373 

Лесій див. Лассі фон, Петро Петрович 
Летючий Кузьма (Козьма), пікінер 

Омельницької роти Єлизаветградсь
кого пікінерського полку 227-230 

Лечковський, губернатор м.Богуслава 279 
Лещинський див. Станіслав Лещинський 
Лизогуб (Лизогубова, Симонова, Танська, 

Танськовна) Ганна Василівна, дружина 
бунчукового товариша Лизогуба 
Семена, мати Лизогуба Петра, дочка 
Танського Василя 234-236, 247, 248, 
252, 253, 575 

Лизогуб Іван, військовий товариш 231, 
235

Лизогуб Петро Семенович, військовий 
канцелярист Генеральної військової 
канцелярії, син Лизогуба Семена і 
Лизогуб Ганни 231, 232, 234, 236, 
247, 248, 265, 575 

Лизогуб Семен Семенович, бунчуковий 
товариш, батько Лизогуба Петра, 
чоловік Лизогуб Ганни 231, 252, 253, 
265, 575

Лизогуб Тетяна, донька Лизогуб Ганни 252 
Лизогуб Яків Юхимович, наказний 

гетьман 572 
Липовий Іван, козак Крилівського куреня 

316, 327
Лисанович Василь, війт м.Умань 329 
Лисий Іван, запорожець 214

Листін Костянтин, каптенармус Київ
ської губернської канцелярії 432 

Лисянка, вахмістр російського війська 
260

Лисянський Іван, козак Корсунського 
куреня 278, 351 

Литвин Пантелеймон (Панько), козак 
Пашківського куреня 278, 350 

Литвин Петро, козак Брюховецького 
куреня 274, 346 

Литвинков (Литвинко) Павло, козак 
Ведмедівського куреня 276, 347 

Литвинов Василь, житель сл.Тишківка 
Єлизаветградського пікінерського 
полку 252-255, 265 

Литвинов Данило, козак сл.Новоселиці, 
Самарської па ланки 245, 246, 250,
257

Литвинов Іван, кріпак, українець, син 
Литвинова Олексія 237-239, 266 

Литвинов Олексій, батько Литвинова 
Івана 237-239, 266 

Литвинов Яким, колезький асесор, 
перший комісар від Росії в Комісії 
прикордонній з Польщею 377 

Лихачов Н.П., автор, таб. 611, 614, 615 
Лихонос Андрій, козак Кальниболоць- 

кого куреня, товариш Даценка- 
Нескладного Терентія 316 

Лихонос, козак Конелівського куреня 
327

Лібардовський Кирило, писар кафедраль
ного управління Києво-Софійського 
монастиря 173 

Ліпніцький Степан, суддя польського 
війська 318 

Лоб, полковник Кисляківського куреня 
392

Лобур, козак Коренівського куреня 381 
Лозовський Василь, козак Дінського 

куреня, племінник Процика Прокопа 
. 454, 455
Лозовський Михайло, козак Кущівського 

куреня, польський шляхтич 530 
Ломака Лук’ян, козак Полтавського 

куреня 276, 346 
Ломакін Михайло, секретар від Росії у 

Комісії прикордонній з Польщею 341, 
366

Ломаченко Іван, козак Бугоґардівської 
паланки 290, 292 

Лопата Федір, козак Щербинівського 
куреня 122 

Лопухін Володимир Іванович, генерал 
російського війська 134, 567 

Лукановський Йосип (Юзеф), віськовий 
товариш польського війська 317, 319
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Лукашенко Кпим, козак Джерелівського 
куреня 296, 339, 352 

Лукін Олександр Денисович, генерал- 
майор, командувач Українським ланд- 
міліцьким корпусом 34, 375, 376 

Лук’ян, іеросхимонах-духівник 147 
Любомирський, князь, генерал кінної 

гвардії польського війська 279-281 
Людовік XV, французький король 556 
Люлька Самійло, козак Сергіївського 

куреня 297, 340, 354 
Лявровський, французський консул 443 
Ляда Андрій, козак Нижчестебліївського 

куреня 278, 350 
Лясота Еріх, австрійський дипломат, 

автор записок про Запорозьку Січ 9, 
16

Лях Андрій, козак Дінського куреня, 
син Ляха Лук’яна 485 

Лях Андрій, осавул Війська Запорозького
235

Лях Іван, запорожець 406 
Лях(Сулісгрович) Іван, козак Канівського 

куреня 317-320 
Лях Іван, козак Тимошівського куреня 

318
Лях Лук’ян, батько Ляха Андрія 485 
Лях Матвій, козак Величківського куре

ня 277, 349 
Лях Олексій, козак Кальниболоцького 

куреня 296, 339, 352 
Ляхович Григорій, канцелярист 389 
Ляшко (Ляшок) Василь, козак Кисляків- 

ського куреня 274, 346

Магмет див. Махмет 
Маґро Василь, козак Батуринського 

куреня, полковник Кальміуської 
паланки, син Герасима Магра 466 

Маґро Гарасим (Герасим), батько Маґра 
Василя 466 

Маєвський, польський шляхтич 281, 282 
Маєцький Семен, військовий канцелярист 

438
Мазепа Іван Степанович, гетьман 12, 

32, 39-44, 59, 67, 551-556, 558 
Мазур Василь, запорожець 470, 471 
Майборода Іван, приписний Єлизавет - 

градського пікінерського полку 223 
Майґур Іван, козак Переяславського 

куреня 357, 358 
Макарій, ієромонах, начальник запо

розьких церков 121, 122 
Макаров Михайло, канцелярист [?] 386 
Максим, козак Ведмедівського куреня 

392

Максимов див.Таран Василь 
Максимович Лев, російський історик та 

географ 78, 560 
Макуха Давид, козак Брюховецького 

куреня 274, 346 
Малашевич (Малишевич, Молошевич) 

Іван, кошовий отаман Війська Запо
розького 53, 64-66, 68, 73, 74, 76, 79, 
81-87, 89, 90, 92-94, 96, 99, 113, 115-
117, 214, 216-218, 268, 396, 397, 439, 
441, 485, 500, 512 

Малий, козак Джерелівського куреня 
327

Малий (Лат) Микита, козак Левушків- 
ського куреня 372 

Мали[й] Москаль (Маскаль), козак 
Величківського куреня 327 

Малий (Малій) Омелян (Омелько), козак 
Кисляківського куреня 355 

Малий Сава (Савка), козак Незамаїв- 
ського куреня 372 

Малий Яким Гнатович (Яким Ігнатович, 
Єким Ігнатович), кошовий отаман 
Війська Запорозького 21, 219, 305- 
310, 312-315, 317, 320-325, 331, 332, 
334, 336, 339, 341, 342, 359, 363, 
365, 366, 375, 399, 402-405, 432, 442, 
444

Малиновський Данило, писар Кальмі
уської паланки 124 

Малиновський Н икифор, отаман 
Крилівського куреня 303 

Малишевич Іван див. Малашевич Іван 
Малишевич Остап, значний товариш 

Величківського куреня, колишній 
полковий писар 483-485 

Малишенко Михайло, козак Лубен, п. 
260-262

Малій Марко див. Мамай Марко 
Малій Омелян див. Малий Омелян 
Малоокий (Малоок) Максим, козак 

Дінського куреня 298, 341, 346 
Мальований див.Вірменко 
Мальований, житель м-ка Крилів, тесть 

Процика 299 
Мамай (Малій) Марко, козак Кущів- 

ського куреня 276, 347 
Мамай Павло, козак Сергіївського куреня 

297, 340, 354 
Маммет див. Махмуд І 
Мандра Ігнат, козак Величківського 

куреня 316 
Мандренко Іван, козак Величківського 

куреня 297, 340, 353 
Маньківський Іван, козак-гайдамака брат 

Маньківського Йосипа 287, 328
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Маньківський Йосип (Ясько), козак- 
гайдамака, брат Маньківського Івана 
287, 328

Марія Богородиця (Богоматір) 106, 181 
Маркевич Павло, ієромонах Києво- 

Межигірського монастиря 118, 119 
Маркович Андрій,генернальний обозний 

Лівобережної України 558 
Маркович Іван, козак Пластунівського 

куреня 447, 449 
Марковський Степан, канцелярист 

Синоду 172, 186, 195 
Мартин, козак Батуринського куреня 

327
Марченко Кирик, отаман Війська 

Запорозького 76 
Марченко Тимофій (Тиміш), житель м- 

ка Крилів 299, 300 
Маскаль Григорій див. Москаль Григорій 
Маслиник Леонтій [?], козак Васюрин- 

ського куреня 469 
Матвій, польський підданий, купець 379 
Матя.пкін, капітан, командир Микитинсь- 

кої застави Новосіченського ретранше
менту 258, 265 

Махилча Василь Опанасович, підполков
ник, комендант фортеці Св.Єлизавети 
254

Махиня Іван, приписний військово
службовців Єлизаветградського пікі- 
нерського полку 223, 225, 226 

Махмет (Магмет), ногаєць 363 
Махмут І (Маммет), турецький султан 

86, 563
Мацевич Данило, поручик польського 

війська, син Мацевич Пелагії 384,
387

Мацевич (Мацевичова) Пелагія, мати 
Мацевича Данила 384, 387 

Мацевич, полковник польського війська
373

Мацюк О.Я., автор, таб. 611 
Мачилатов Демид, батько Мачилатова 

Матвія 526 
Мачилатов (Демидов) Матвій Демидович, 

козак Шкурииського куреня 526, 527 
Межигорець Володимир див. Сокальсь- 

кий Володимир 
Мелес Анатолій, єпископ 133 
Мелес, обозний'компанійського полку, 

тесть Перехриста Дем’яна 460 
М ельничка, тещ а Івана, ж ителя  

м.Лисянка 214 
Ме.льчунов Олексій Петровичі, начальник 

Малоросійської губернії 573, 574 
Менґлі-Ґірей (Белі-Ґірей), кримський хан 

67, 72, 559

Менжос, козак Сергіївського куреня 372 
Меншиков Олександр Данилович, 

генерал-майор, князь 43, 554, 555 
Мерджан, вірменин 416 
Меркулов Гавриїл, російський писар 

Комісії прикордонної з Польщею 326,
328, 330, 331 

Метелиця Григорій (Грицько), козак 
Конелівського куреня 316 

Мехмет-Ґазі див. Ґазі-Мехмет 
Меченко Григорій, суддя Війська 

Запорозького 111 
Микита (Никита), козак Платнирівського 

куреня 372 
Микола (Николай), козак Переяславсь

кого куреня 297, 340, 353 
Микола (Никола), Михалків син, 

ротмістр польського війська 268, 271 
Микульшин Лаврентій, капітан, комен

дант Новосіченського ретрашементу 
258, 259

Миронов Аврам Петрович, полковник 
російського війська, прикордонний 
комісар 341, 366, 367 

Мирочник, козак Незамаївського куреня 
372

Мисаїл, ієродиякон Києво-Межгаврсь
кого монастиря 148 

Миткевич Йосип, намісник Київського 
Софійського монастиря 134 

Михалко, батько Миколи 268, 271 
Мищура Кузьма (Косма), знатний това

риш Нищестебліївського куреня 453 
Міллер Г.Ф., російський історик та 

археограф 560 
Міллер О., архіваріус 22 
Мініх Бургард Христофор, генерал- 

фельдмаршал російського війська, 
граф 32, 90, 95-97, 439, 441, 451-
453, 560, 562, 564, 590 

Млодій, козак Джерелівського куреня
329

Млотовський Йозеф-Броніслав, комісар 
Корсунського староства 281, 282 

Мовчан Данило, отаман Вгацестебліїв- 
ського куреня 388 

Могила Петро Симеонович, український 
церковний і освітній діяч 565 

Могила Федір, козак Кальниболоцького 
куреня 276, 346 

Могилянський Арсеній, митрополит 
київський, галицький і всієї Малої 
Росії 134, 136, 567 

Мокленський Євстафій, протопіп 121 
Мокроновський, польський шляхтич 318 
Молошевич Іван див. Малашевич Іван
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Молчан, ротмістр 12 Грузької роти 
Єлизаветградського пікінерського 
полку 259, 260 

Молчан Степан, приписний військово
службовців Єлизаветградського 
пікінерського полку 223, 225 

Молчановеький П., історик 23 
Морфинський, рожанський стольник, 

товариш знамя гусарського польського 
королевича Ксаверія Франца-Августа 
301, 302

Москаль (Маскаль) Григорій (Грицько), 
козак Іркліївського куреня 327 

Москаль Григорій (Грицько), козак 
Титарівського куреня 327 

Москаленко Петро, гайдамака 385 
Москаленко Федір, батько Москаленка 

Петра 385 
Москов, запорожець 83 
Моспанов див. Швидкий Григорій 
Моторний, козак Канівського куреня 327 
Мошенський, козак Вищестебліївського 

куреня 264 
Мудрий Максим, запорожець 214 
Музира, козак-гайдамака 282 
Муратов (Муравьов) Ілля Іванович, 

перекладач Колегії іноземних справ 
504-506, 590 

Мурашка Дмитро, козак Платнирівського 
куреня 274, 346 

Муртаза-бей, очаківський бей 398 
М’який, полковий старшина Війська 

Запорозького 141

Н.Б., автор 8
Набока Ангін, козак Канівського куреня 

276, 346 
Набока Сава, запорожець 571 
Нагаєнко Іван, козак Брюховецького 

куреня 276, 348 
Нагаєць Федір, козак Кисляківського 

куреня 274, 346 
Надір-шах (Домгас-Кули, Домичас- 

Кулхан, Надір-Кули. Тахмаси-Кули), 
шах Ірану 87, 563 

Назар’єв див. Лат Онуфрій 
Наливайко Дмитро, автор 16, 17 
Наливайко, козак Пашківського куреня 

372
Наришкін (Наришков) Олександр  

Львович, дійсний таємний радник, 
сенатор 437, 586 

Насум, козак Дерев’янківського куреня 
327

Наумов Аполос, обер-секретар Синоду 
172, 186, 195

Неведомський, поручик російського 
війська 405, 406 

Негляд, козак Брюховецького куреня 
327, 328

Негребецький, губернатор м.Чигирин 357, 
358

Неділько Аврам, козак Кальниболоць- 
кого куреня 276, 346 

Недоїд (Неденко) Опанас (Афанасій), 
полковник Інгульської паланки 296,
297, 339

Недосєкін Андрій, купець з м.Путивля, 
син Недосєкіна Івана 370, 371 

Недосєкін Іван, батько Недосєкіна Андрія 
370, 371

Неклепаний Данило, козак Кисляківсь
кого куреня 274, 346 

Неплюєв Андріан Іванович, російський 
резидент у Константинополі, статсь
кий радник, президент Малоросійської 
колегії 407, 408, 562, 583 

Несповіданий Гарасим (Герасим), козак 
Величківського куреня 415, 416 

Несгеров, прапорщик російського війська 
268

Нетунський Ангоній, військовий товариш 
польського війська 317, 319 

Нечаєнко Семен, козак-гайдамака 287 
Нечит, козак Пашківського куреня 372 
Нечеса Грицько див. Потьомкін Григорій 

Олександрович 
Нещасний Андрій, батько Нещасного 

Дениса 372 
Нещасний Денис, козак Бугогардівської 

паланки 372-374 
Нєвєд оме ький, поручик російського 

війська 583 
Нижченко Василь, козак Корсунського 

куреня 274, 346 
Никанор, архімандрит Києво-Межигір- 

ського монастиря 121, 122, 132, 133 
Никифоров, поручик російського війська

405
Никон, ієромонах, начальник церков 

Бугогардівської паланки 149 
Нигославський Франц-Ксаверій, наказний 

регіменгар Української партії польсь
кого війська 396, 402, 430, 582 

Ніздра (Ноздра) Андрій, козак Кущів- 
ського куреня 276, 347 

Ніс (Hoc) Павло, козак Канівського 
куреня 453, 454 

Ніс (Hoc) Федір, козак Канівського 
куреня 373 

Ніс (Hoc) Яків (Яцько), козак Коренів- 
ського куреня 406 

Новицький, польський шляхтич 299
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Новицький Яків Павлович, український 
фольклорист та етнограф 22 

Новоторжцов Михайло, серкетар Сенату 438 
Ноздра Андрій див. Ніздра Андрій 
Нордберг, шведський історик 554 
Hoc Павло див. Ніс Павло 
Hoc Федір див. Ніс Федір 
Hoc Яків див. Ніс Яків 
Носатий (Hoc) Гордій, козак Дінського 

куреня 298, 341, 346 
Носенко, козак Вищестебліївського 

куреня 587 
Носик, козак Крилівського куреня 361 
Нумерас Іван, підполковник російського 

війська 427

Обортас Микола, полковник Бугоґар- 
дівської паланки 272 

О брєсков О лексій  М ихайлович, 
російський резидент у Константино
полі 458, 478, 588 

Овдій, полковник Війська Запорозького 
392

Овчар Василь, козак Дінського куреня
298, 340, 354 

Овчар, козак Канівського куреня 373 
Огоренко Максим, запорожець 214 
Ожг, регіментар польського війська 373 
Окань, козак Кисляківського куреня 381 
Окатий (Окатій) Опанас (Афанасій, 

Панас), козак Дінського куреня 298, 
341, 346

Олексієнко Василь, отаман Крилівського 
куреня 111 

Олексій Григорович див. Білицький 
Олексій Григорович 

Олексій, запорожець 416 
Олексій Михайлович, московський цар 

39, 551, 560 
Омельницький Василь, козак Ведмедів- 

ського куреня 276, 347 
Омельченко А.Ю., автор 36 
Оранський Петро, ієрей церкви с.Пет

рівка 143, 569 
Ординський див.Артинський Станіслав- 

Костка
Оржинський див. Артинський Станіслав- 

Костка
Орлик Григорій, син Орлика Пилипа 

551, 553
Орлик Пилип, гетьман України 22, 31,

32, 39, 55, 57, 64, 65, 66, 70, 72, 74, 
75, 76, 551-553, 556, 557, 559, 561 

Орловський П., протоієрей 23 
Ортинський див. Артинський Станіслав- 

Костка

Осавулин (Асаулин) (зять) Ігнат, міща
нин м.Умань 290, 293 

Осадчий (Асадчий) Оксенгій (Аксентій), 
міщанин з м.Умань 329 

Осипович Сава (Савка), козак Дядьків
ського куреня 327 ш

Ослан-Бек, кримський мурза 392 
Остаповський, сотенний писар Війська 

Запорозького 534 
Острий Гавриїл див. Востров Гавриїл 
Остроух Петро, еклезіарх січової церкви

33, 210-213

Павло, апостол 106 
Павло, єврей, батько Перехриста Василя 

525, 526
Павло, житель Лівобережної України, 

товариш Товстонога Василя 373 
Павло Кирилович див.Козелецький 

Павло Кирилович 
Павло, отаман Конелівського куреня 111 
Павло Фролович див. Головатий Павло 

Фролович 
Павлов див. Перехрист Василь 
Павлов, полковник охочекомоного компа

нійського полку 217, 218 
Палладій див. Борзак Полладій 
Палгєв (Полгєв), підполковник російсько

го війська 396 
Панасенко див. Ґардовий Іван 
Панін Петро Іванович, сенатор, генерал- 

аншеф, граф 141, 568, 570 
Пантелеймон, ієромонах, економ Києво- 

Межигірського монастиря 201, 202 
Панчошенко, козак-гайдамака 329 
Панчошенки, три брати, жителі м-ка 

Кодак 327 
Папа Юрій, козак Незамаївського куреня 

372
Пархомов, житель м-ка Орли 376, 581 
Пашковський Терентій (Терешко), 

запорожець, товариш Даценка- 
Нескладного Теренгія 316 

Пез, татарин-«язик» 500 
Перехрист (Павлов) Василь, єврей, козак 

Іркліївського куреня, син Павла 525, 
526

Перехрист Василь, єврей, козак Кущів- 
ського куреня, син Айзика 447-450 

Перехрист Дем’ян, козак Мінського 
куреня, син Петра, зять Мелеса 460, 
461

Перехрист Дмитро, житель с.Обухів 113, 
117

Перехрист Федір, козак Мінського 
куреня 354
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Петрик див. Іваненко Петро 
Петро, батько Перехриста Дем’яна 460 
Петро, див. Оранський Петро 
Петро, див. Черіїявський Петро 
Петро, запорожець 416 
Петро, ієромонах помічник Нехворощан- 

ського військового монастиря 147 
Петро, козак Брюховецького куреня 327 
Петро, козак Пашківського куреня 318 
Петро, купець з м-ка Переволочна 367 
Петро, святитель московський 106, 107 
Петро І Олексійович, російський цар 

та імператор 9, 12, 20, 39, 46, 61, 
188, 191, 194, 551-555, 557-559, 566, 
579, 580, 590 

Петро III Федорович, російський 
імператор 518, 590 

Петров Іоанн, настоятель церкви Святої 
Трійці в с.Самарчик 451 

Петров Йосип (Іосиф), писар суду 
м.Переяслав 252 

Петров, поручик російського війська 307- 
309, 321, 323, 324 

Петровський Іван, полковий канцелярист 
252

Пещак М.М., автор 28 
Пилипенко Микита, козак з Лівобереж

ної України 261, 262 
Пилипко див. Ватажка Пилип 
Пиріг Пантелеймон (Панько), козак 

Ведмедівського куреня 276, 347 
Писанка, полковник Самарської паланки 

141
Писаренко Микола, козак Левушків- 

ського куреня 287, 327, 329 
Письменний Григорій (Грицько), козак 

Конелівського куреня 276, 297, 339,
352

Письменний Лесько, міщанин м.Умань 
290, 293

Письменний Максим, козак Брюховець
кого куреня 276, 348 

Письменний О лексій, гайдамака, 
польський шляхтич 372 

Письменний Яків, полковник Війська 
Запорозького 221, 222 

Півень Гнат, козак Мишастівського 
куреня 274, 345 

Підпушкарний (Подпушкарний) Григорій 
(Грицько), козак Платнирівського 
куреня 372 

Платон, архієпископ тверський, кашин- 
ський, архімандрит Свято-Троїцької 
Сергієвої лаври 157 

Платуха Федір, див. Плотуха Федір 
Плиг Лаврін, запорожець 315

Плисько (Плиска) Василь, козак Брюхо
вецького куреня 276, 348 

Плоскоголов (Плоскоголовий) Максим, 
козак Кисляківського куреня 274, 346 

Плохота Федір див. Плохута Федір 
Плохута Степан (Стецько), козак 

Сергіївського куреня 274, 346 
Плохута (Плохута, Плохота) Федір, 

козак Вшцестебліївського куреня 254, 
260-264

Плуталов, прапорщик Рязанського 
драгунського полку 221 

Поганий, козак Платнирівського куреня
372

Погорілий Семен, козак Брюховецького 
куреня 274, 346 

Подпушкарний див. Підпушкарний 
Григорій

Позняков, майор Новгородського  
драгунського полку 221, 222 

Покволитий Пилип (Філіп), наказний 
отаман війська Запорозького 99, 102 

Покотило Василь, козак Уманського 
куреня 372 

Поколотило Давид, козак Кисляків
ського куреня 274, 346 

Полегайлов О.Г., автор 36 
Полеж аєнко Дем’ян див. Положаєвий 

Дем’ян
Полежай Семен, козак Ведмедівського 

куреня 276, 347 
Полежай Тарас, козак Івонівського 

куреня 274, 346 
Положаєвий (Полежаєнко) Дем’ян 

(Демко), козак Івонівського куреня 
274, 346

Полозенко Яків, козак Виїцестебліївсь- 
кого куреня 277, 349 

Полонська-Василенко Наталія, автор 
16

Полоцький Симеон, церковний діяч, 
письменник, педагог 565 

Полгєв див. ГІалтєв 
Полуботок Павло, полковник Чернігів.

п., наказний гетьман 557, 558 
Полянський, підполковник російського 

війська 76 
Поперечний Назар, полковник Кодацької 

паланки 442, 587 
Попов[. . .  ] Іван, польський підданий, 

купець 379 
Порохня Андрій, отаман Сергіївського 

куреня 456, 459, 588 
Порохня Ацдрій, полковник Калим іу сі киї 

паланки 122-125 
Порохня Григорій, намісник Староко- 

дацького намісництва 141
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Порохня Іван, козак Сергіївського куреня
533, 534

Постолов Конон, польський підданий 
290, 293

Потапенков Ярема, гусар Жовтого 
гусарсілсого полку 254 

Потогривий, козак-гайдамака 328 
Потоцький Федір, козак Титарівського 

куреня 274, 345 
Потоцький Францішек-Сілезій, великий 

коронний крайчий 284, 285, 288, 294, 
297, 321, 322, 324, 340, 354 

Потоцький [Юзеф], великий коронний 
гетьман 396, 582 

Потьомкін Григорій Олександрович 
(Нечеса Грицько), камергер, генерал- 
майор російського війська 179, 571 

Похил Іван, козак Джерелівського 
куреня 290, 292 

Похил, козак Джерелівського куреня 
327

Похил, козак Пашківського куреня 367 
Похил, козак Стебліївського [!] куреня 

327
Похил, козак Щербинівського куреня 

367, 368, 370 
Похил (Похилий) Федір, козак Дінського 

куреня 298, 346 
Поцілуйко Василь, отаман Мишастів- 

ського куреня 487 
Почта Олексій, козак Пашківського 

куреня 316 
Пракофей див. Федорів Прокопій 
Приблуда Григорій, міщанин з м.Глухів 

138
Прокоп див. Федорів Прокіп 
Прокопенко Матвій, житель с.Музичі 

384, 385
Прокоп’єв (Прокофієв) Каленик, сотник 

м-ка Нехвороща Полгав.п. 459, 588 
Прокопович (Прокоп’єв) Іван, полковник 

Війська Запорозького 432, 434, 436 
Прокоф’єв Каленик див. Прокоп’єв 

Каленик
Проскуренко Федір, житель м.Київ 385 
П роходченко Данило, приписний 

військовослужбовців Єлизаветград- 
ського пікінерського полку 223, 225 

Проценко Клим, війт м-ка Кишанка 219 
Проценко JI.A., автор 28 
Процик, житель м-ка Крилів Київ.в., 

зять Мальованого 
Процик Прокіп, отаман Дінського 

куреня, суддя Війська Запорозького, 
дядько Лозовського Василя 455 

Прочухан Лесько, козак Нижчестебліїв- 
ського куреня 276, 346

Прушинський, наказний регіментар м- 
ка Вільшана 372 

Птуха Дем’ян (Демко), козак Коренів- 
ського куреня, брат Птухи Тимофія
273, 343

Птуха Тимофій (Тимко), козак Коренів- 
ського куреня 273, 343 

Пурис Павло, козак Коренівського 
куреня, колишній писар Самарської 
Товщі 315 

Путогривий Іван, козак Конелівського 
куреня 327 

Пухтієнко Степан, житель м-ка Власівка 
Миргород.п. 304, 305 

Пучка Іван, запорожець 406 
Пучка, козак Пласту нівського куреня, 

батько Путей Івана 279 
Пучка Іван, козак Пласт у нівського 

куреня, син Пучки 279, 280 
Пятковський, правитель м.Умань 389

Радзивіл (Радивіл), польський князь 379 
Раколіб (Раколиб) Гарасим (Герасим), 

козак Мінського куреня 274, 346 
Рамз, підполковник російського війська 

97
Расловлєв (Раславлєв) Ілля Петрович, 

підполковник російського війська 315, 
320-326, 330, 334, 335, 365 

Рафаїл див.Заборовський Рафаїл 
Рева Федір, козак Іркліївського куреня

276, 346
Ревенко Яків, правитель м.Умань 389 
Рейне, генерал російського війська 554 
Рєпнін Петро, власник паперової фаб

рики таб. 615 
Ренетовий Василь Романович, писар 

Микитинської застави, полковий 
старшина, син Рецетового Романа 494- 
497, 541, 452 

Рецетовий Роман, батько Рецетового 
Василя 494 

Решетило Степан (Стефан), суддя 
Війська Запорозького 75, 76, 97-99 

Рєзанов Федір, полковник, голова 
Бахмутської слідчої комісії 422 

Римарєв Данило, канцелярист 186, 187, 
189

Різниченко Петро, козак Ірпіївського 
куреня 280 

Рогуля Дмитро, батько Рогулі Михайла 
509

Рогуля Михайло, козак Брюховецького 
куреня 50е)

Розумовський Ілля (Ілько), козак 
Пашківського куреня 316
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Розумовський Кирило Григорович, 
гетьман Лівобережної України 376, 
378, 385, 386, 445, 488, 510, 538, 
539, 541, 573, 581, 585, 589, 590 

Розумовський Олексій Григорович, 
камергер, генерал-фельдмаршал 585 

Роман, житель Уманської губернії 388 
Роман, отаман Левушківського куреня 

410
Романовський Дмитро, старшина Війська 

Запорозького, депутат до Комісії 
прикордонної з Польщею 323, 324,
341, 366, 378 

Росколупа Василь, козак Дерев’янків- 
ського куреня 382, 383 

Ротатій (Рогатой) Кирило (Кирик), козак 
Ведмедівського куреня 276, 347 

Роштик Іван, житель Правобережної 
України 235 

Рубанов (Рубановий) Василь, перекладач 
Колегії іноземних справ 537, 538 

Рудін, отаман Війська Запорозького 208 
Рудницький, губернатор м.Чигирин 371 
Рудь Григорій, сотник м-ка Крилів 300 
Рудь Каленик, козак Мишастівського 

куреня 354 
Рудь Максим, козак Мінського куреня

353
Рудь Трохим, козак Джерелівського 

куреня 357 
Румянцев Петро Олександрович, генерал, 

сенатор, лейб-гвардії підполковник, 
малоросійський генерал-губернатор, 
командувач Українським корпусом, 
граф 226, 241, 244, 256, 437, 438, 
541, 569, 570, 574-576 

Русанівський В.М., автор 28 
Рябокобила Семен, козак Мишастів

ського куреня 274, 345 
Рязанов Ф ед ір , полковник  

Новгородського полку 584

Савва, ієромонах 140 
Сава, поручик польського віська 270 
Савич Василь, сотник м.Лубни 41, 553 
Савранський Василь, козак Конелівського 

куреня, брат Савранського Прокопа 
327

Савранський, невільник-втікач 97 
Савранський Прокіп, козак Конелівського 

куреня 327, 328 
Сагайдачний Петро Кононович, гетьман 

10
Сагайді, татарин 390 
Сагачка Роман, козак Корсунського 

куреня 277, 349

Садило (Садиленко), козак Мінського 
куреня 367, 368, 370 

Сале-ага, перекопський каймакан 46 
Салогуб Авраам, козак Ведмедівського 

куреня 276, 347 
Самарець Семен, козак Брюховецького 

куреня 276, 348 
Самойлович Іван, гетьман Лівобережної 

України 566 
Самуїл, ієромонах, начальник Самарсько

го монастиря, еклезіарх Києво-Межи- 
гірського монастиря 148, 201, 202 

Сараджин (Сарадчин) Семен, козак 
Поповичівського куреня 327-329 

Сахацький див.Сохаченко 
Сашов Петро, козак-гайдамака 287 
Свердлик Степан (Стецько), козак Коне

лівського куреня 290, 293, 327, 328 
Святополк-Четвертинський Ґедеон, 

митрополит Київський, галицький і 
всієї Малої Росії 105, 106, 565 

Сеадей-Ґірей, сераскір, військовий керів
ник Буджацької орди 516, 590 

Севергін Павло, обер-секретар Сенату
437, 438

Северигін Ангін, канцелярист 341, 366 
Сегачка, козак Тимошівського куреня

318
Седловський, полковник [!] Поповичів

ського куреня 327, 328 
Селе-ага, перекопський каймакан 416 
Селім-Ґірей II (Тведий), кримський хан 

35, 406, 412-414, 422, 425, 426, 583,
584

Селямет-Ґірей, кримський хан 390, 581 
Семен Іванович, отаман Війська 

Запорозького 76 
Семен, козак Ведмедівського куреня 392 
Семенинников Перфилій, дяк 107 
Семенов Андрій, козак Коренівського 

куреня 378 
Семенов Іван, капрал російського війська

571
Семенович Онисим див. Кривицький 

Онисим
Сербин Костянтин (Костя), козак Брюхо

вецького куреня, перекладач з турець
кої мови 405 

Сербинов Іван, батько Сербинова Йосипа 
536

Сербинов Йосип, писар Кальміуської і 
Самарської паланок, полковий старши
на, значний товариш Полтавського 
куреня 536, 537 

Сергійчук Т.С., автор 36 
Сильвестр, митрополит суздальський та 

юр’ївський 128
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Симон, ієромонах, начальник церков 
Кальміуської паланки 125 

Симонова Ганна див. Лизогуб Ганна 
Синьогуб Іван, батько Синьогуба Леонгія 

459
Синьогуб Леонтій, козак Сергіївського 

куреня 442, 459, 460, 588, 589 
Сич Василь Григорович, кошовий отаман 

Війська Запорозького 220, 221, 272,
279, 281, 284, 285, 295, 336, 337, 
406-410, 437, 438 

Сійський Паїсій, патріарший скарбник 
107

Сірий Іван, козак Брюховецького куреня
406

Сірко Іван Дмитрович, кошовий отаман 
Війська Запорозького 111, 566 

Скальковський Аполлон Олександрович, 
автор, історик Запорозької Січі 8,
22, 27, 31, 32-35, 46, 48, 64, 68, 70, 
73, 75, 90, 102, 138, 399, 556, 560,
561, 564 

Скирта, козак 280
Скирта Сергій, козак Івонівського куреня

274, 346
Скирта Федір, козак Платнирівського 

куреня 274, 346 
Скляр Василь, запорожець 305 
Скоропадський Іван Ілліч, гетьман 

Лівобережної України 39, 41, 42, 44,
551, 553-555 

Скубієнко, козак-гайдамака 290, 293 
Слабченко М.Є., історик 24 
Слинько Тихін, полковник Бугогардівської 

паланки 308, 310-314, 328, 330, 331 
Слін Василь, козак Пашківського куреня

277, 349
Сліс (Стгісар) Олексій, козак Івонівського 

куреня 274, 346 
Слугоцький Станіслав, регіментар поль

ського війська 317, 329 
Смайло Данило, козак Дінського куреня

297, 340, 353 
Смолій В.А., автор 36 
Соберайський, командир прикордонного 

загону польського війська 309 
Собєський Яку б, коронний крайчий, 

воєвода белзький, руський, краківський 
каштелян 8 

Созонов, ротмістр Єлизаветградського 
пікінерського полку 260 

Сокальський (Запорозький, Межигорець, 
Сокольський) Володимир, ієромонах, 
архімандрит, начальник запорозьких 
січових церков 33, 103, 144-155, 157, 
158, 160-169, 171-201, 205, 207-209, 
564, 567, 569, 570

Соколик Марко, козак Кущівського 
куреня 276, 347 

Соколов Яків, кріпак Горчакова 214 
Сокольський Володимир див.Сокальський 

Володимир 
Сокур (Сукур) Прокіп, козак Тимошів- 

ського куреня 327, 328 
Соловейко Іван, козак Ведмедівського 

куреня 276, 347 
Сологуб, польський шляхтич 318 
Солодкий Василь, козак Корсунського 

куреня 277, 349 
Солодух а Максим, козак Кальниболоць- 

кого куреня 276, 346 
Соломка Іван, козак Брюховецького 

куреня 276, 348 
Солоний (Солоній) Микола, козак Пол

тавського куреня 276, 346 
Солтик, краківський біскуп 384, 385 
Сопко Петро, козак Переяславського 

куреня 355 
Сорокін Гарасим (Герасим), писар обер- 

аудиторських справ 88 
Сорочинський Данило, отаман Війська 

Запорозького 214 
Сохань П.С., автор 36 
Сохаченко (Сахацький, Сохацький) козак 

Кальниболоцького куреня 587 
Спешнєв Яків, підпрапорщик Сибірського 

полку 217 
Спичак, чиновник 22 
Стад ник Марко, козак Мінського куреня 

361
Станіслав Лещинський, польський 

король 42, 43, 56, 64, 553, 557, 559,
562, 564, 572, 582 

Станкевич Іван, житель Чернігівлі. 231,
234, 235

Старий Кале ник, козак Мишасгівського 
куреня 274, 345 

Старий Степан (Сгецько), отаман Левуш- 
ківського куреня 410 

Стафійчук В.В., автор 36 
Степан (Стефан), козак Батуринського 

куреня 373 
Степан, козак Платнирівського куреня 

392
Степанов (Стефанов) Данило, кошовий 

отаман Війська Запорозького 122-126,
454, 455, 457, 475 

Степурін Пилип (Филип), київський 
рейтар, кур’єр 284, 286, 288 

Стеценко Іван, запорожець 214 
Стецький, київський ловчий 318 
Стецько див. Старий Степан 
Стінка, полковник Бугогардівської 

паланки 328, 329
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Стражев Павло, секретар Синоду 172,
186, 195 

Страшко В.В., автор 28 
Стрельник Павло, житель м-ка Перево- 

лочна 89
Стрешньов Петро, підполковник Сибір

ського полку 218, 219 
Стрига Андрій, козак Дінського куреня

315, 316
Сгр[иже]нов Олексій, генеральний писар 

Єлизаветградської провінційної канце
лярії 261

Стромець Григорій (Грицько), козак 
Івонівського куреня 274, 346 

Строць Роман, козак Канівського куреня, 
син Строця Федора 480 

Строць Федір, батько Строця Романа 
480

Стунков син, вбитий гайдамаками 328 
Ступіс, козак Стебліївського [!] куреня 

329
Стягайло Іван, отаман Коренівського 

куреня 111 
Субан-каза, посланець турецького хана 

50
Субота Василь, батько Суботи Семена 

530
Субота Семен, козак Канівського куреня

530, 540
Суворов Олександр Васильович, росій

ський полководець 570 
Судаков Іван, секретар Сенату 437 
Суім Іван, козак Величківського куреня 

277, 349
Сукур Прокіп див. Сокур Прокіп 
Сулістрович Іван див. Лях Іван 
Сулима Іван, генеральний хорунжий 

Лівобережної України 558 
Супій, козак Стебліївського [!] куреня 

327
Суптенний (Суптельний) Василь, козак 

Кисляківського куреня 274, 346 
Сухий Андрій, полковник Бугоґардів- 

ської паланки 327, 328, 410, 411 
Сухиня, полковник Бугогардівської 

планки 149 
Сухих Л.А., автор 36

Табан Антін, комендант м.Умань 274, 
298, 329, 341, 345 

Табанець Андрій, козак Левушківського 
куреня 327-329 

Табанець Ісько, козак, польський під
даний 359 

Табанець Юхим (Юсько), козак Бату- 
ринського куреня 291, 294, 355

Табанець Яків (Ясько), козак Бугоґардів- 
ської паланки 381, 382 

Танська (Танськова) Ганна див.Лизогуб 
Ганна

Танський Антін, полковник Лівобережної 
України 563 

Танський Василь, полковник Переяслава.
батько Лизогуб Гангої 575 

Танцюра Михайло, козак Платнирів- 
ського куреня 274, 346 

Тараканов Олексій Іванович, генерал 
російського війська 500, 590 

Таран Антіп, козак Тіггарівського куреня
273, 342

Таран (Максимов) Василь, козак ІІІку- 
ринського куреня, син Тарана Макси
ма 461, 462 

Таран Гаврило (Гавриїл), козак Левушків
ського куреня 276 

Таран Григорій (Грицько), козак Дінсько
го куреня 279, 298, 351, 354 

Таран Григорій (Грицько), козак Мін
ського куреня 340, 353 

Таран Іван, козак Брюховецького куреня
274, 346

Таран Іван, козак Дінського куреня 298, 
341, 346

Таран Іван, козак Пашківського куреня 
372

Таран Іван, отаман Іркліївського куреня
355

Таран, козак Платнирівського куреня
372

Таран, козак Щербинівського куреня 328 
Таран Максим, батько Тарана Василя 

461
Таран Михайло, запорожець 396 
Таран Михайло, козак Канівського 

куреня 276, 346 
Таран Михайло, козак Пашківського 

куреня 278, 350 
Таран Онуфрій (Онопрій), козак Вище- 

стебліївського куреня 277, 340 
Таран Пантелеймон (Панько), козак- 

гайдамака 287 
Таран Сава (Савка), козак Вищестеблі- 

ївського куреня 331, 356 
Таран Федір, козак-гайдамака 282 
Таранов, козак Нижчестебліївського 

куреня 587 
Тарасій, священник Києво-Межигір- 

ського монастиря 107 
Тахмаси-Кули див. ЬІадір-шах 
Теглєв, прапорщик Козловського полку 

220
Текелі Петро, гейерап-поручик російсько

го війська 21
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Теплицький Григорій, царський стольник 
41

Терентій (Терешко), козак Пашківського 
куреня 327 

Терпило Іоанн, ієрей Новокодацької 
церкви 120 

Тесля Мартин, житель м-ка Володарка
373

Тилмач Роман див.Товмач Роман 
Тимофіїв (Тимофсєв) (Косап [?]) Микола, 

отаман Дерев’янківського куреня 457 
Тимофіїв (Тимофсєв) (Косап [?]), суддя 

Війська Запорозького 143 
Товмач (Толмач) Конон, козак Івонів- 

ського куреня 303, 310, 311 
Товмач (Тилмач, Толмач) Роман, козак 

Дінського куреня 316 
Товмач (Тилмач) Роман, козак Канів

ського куреня 393 
Товстоніг (Толстоиог) Василь, козак 

Незамаївського куреня, син Товстонога 
Тараса 372-374 

Товстоніг Тарас, батько Товстонога 
Василя 372 

Товстоніг Федір, шафар Микитинського 
перевозу 382, 450 

Толмач Конон див.Товмач Конон 
Толмач Роман див. Товмач Роман 
Толстий Максим, запорожець 214 
Толстой Петро Андрійович, російський 

державний діяч, граф 554 
Толстой ПЛІ., полковник Ніжин.п. 554 
Толстоног Василь див. Товстоніг Василь 
Топило Григорій (Грицько), козак 

Мишастівського куреня 274, 345 
Торчак, козак Віпцестебліївського куреня

583
Точило Андрій, козак Джерелівського 

куреня 357 
Трезвинський Омелян, козак Переяслав

ського куреня 520, 521 
Тригуб Гарасим, козак Переяславського 

куреня 355 
Тригубень (Тригубенко) Семен, козак 

Мишастівського куреня 274, 345 
Трипольський Павло, батько Триполь- 

ського Степана 467 
Трипольський Степан, козак Мінського 

куреня 467 
Тромсин Василь, козак Величківського 

куреня 295, 327 
Трохим Васильович, суддя м.Прилуки 42 
Трубецькой Микита Юрійович, генерал- 

майор, князь 572 
Трут див. Безрідний Яків 
Туз Іван, козак Батуринського куреня

328, 355

Тукало Яків, отаман Коренівського 
куреня, суддя Війська Запорозького
92, 102

Тулубецький Семен, козак Івонівського 
куреня 274, 346 

Тумка Василь, козак-гайдамака, поль
ський підданий 319, 382 

Тупиця Іван, козак Рогівського куреня
524, 525

Туптало Данило Савич (Димитрій), 
митрополит Ростовський 128-130, 567 

Тур, козак Поповичівського куреня 318 
Турченовський Андрій, ротмістр Омель- 

ницької роти Єлизаветградського 
пікінерського полку 227, 228 

Тютюнник Григорій, козак Шкурин- 
ського куреня 535, 538, 539

Урней, полковник російського війська 44 
Ус Йосип (Іосиф), козак Дядьківського 

куреня 278 
Ус Корній див.Усик Корній 
Ус Марко Кіндратович (Кондратович), 

кошовий отаман Війська Запорозького, 
депутат до Комісії прикордонної з 
Польщею 283, 304 

Ус Марко, полковник Кальміуської 
паланки 382, 416, 423, 426 

Ус Тимофій (Тимко), козак Кисляків- 
ського куреня 274, 346 

Усачов, капітан російського війська 428,
585

Усик (Ус) Корній, козак Корсунського 
куреня 274, 346 

Уступ Степан, козак Джерелівського 
куреня 392 

Ухань Максим, отаман Івонівського 
куреня 303 

Ушаков Андрій Іванович, російський 
державний діяч, сенатор, граф 437, 
438, 586

Федір, запорожець 88 
Федорів Прокопій (Пракофей), отаман 

75, 76
Федоров Григорій див. Лантух Григорій 

Федорович 
Федоров Пилип (Филип), кошовий 

отаман Війська Запорозького [?] 540 
Федоровський Олексій, кріпак підпра

порщика Стрешньова Якова 217 
Феодорит (Фтеодорит), ієромонах, 

межигірський намісник 181, 186, 190, 
198, 205-210
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Феоктист, ієромонах Києво-Межигір- 
ського монастиря 33, 103, 144, 148, 
158

Феофан, ієромонах, грошовий шафар 
Києво-Межигірського монастиря 201,
202

Феофан, єрусалимський патріарх 10 
Фетищев Іван, солдат Брянського піхот

ного полку 258, 259, 265 
Феті-Ґірей, турецький султан 50 
Филимонов Іван, козак Кущівського 

куреня 532, 533 
Филип, святитель московський 106, 107 
Филипенко Іов, житель м.Київ 385 
Филипов Кирило, ієрей Новокодацької 

церкви 120 
Ф ігнер Самійло, батько Фігнера 

Христофора 506 
Фігнер Христофор, лікар ландміліцького 

Тамбовського полку 506-508 
Філарет, монах Києво-Межигірського 

монастиря 105 
Філіп V, іспанський король 556 
Філософ Михайло Іванович, генерал- 

лейтенант російського війська, сенатор
221, 409, 410, 427, 500, 573 

Фліверк, таємний радник 237-239, 266 
Фролович Павло див.Головатий Павло 

Фролович
Фотєєв Олексій, секретар Комісії прикор

донної з Польщею 287, 318 
Фрцдерицький, підполковник російського 

війська 95, 97 
Фролов, рейтар російського війська 316 
Фтеодорит див. Феодорит

Халіл-будюк-баша, посланець кримського 
хана 414, 584 

Халін, флейтист першої мушкетерської 
роти Севського піхотного полку 242 

Хіть Сава, батько Хітя Семена 503 
Хіть Семен, козак Рогівського куреня 

503, 504
Хмара Денис, козак Кальниболоцького 

куреня 276, 346 
Хмара, козак Левушківського куреня 367,

368, 370
Хмельницький Зиновій-Богдан, гетьман 

України 11, 59, 67, 557, 558, 566,
578

Хмельницький Юрій 558 
Холодний Григорій, отаман Кущівського 

куреня 449 
Холявка, міщанин з м.Київ 372 
Хорошкевич А.Л., автор 28 
Християнович (Христіанович) Яків,

підканцелярист Київської духовної 
консисторії 173, 180, 190 

Христос Ісус 105, 107, 118, 130, 202,
203

Христянин, козак Джерелівського куреня 
587

Цалька Михайло, запорожець 571 
Целко Іван, козак Батуринського куреня 

316
Цибуля Панас, козак Канівського куреня 

276
Циган, надвірний козак поручика Закрев- 

ського 297, 298, 340, 355 
Циган Михайло, шинкар 290, 293 
Циган Павло, козак Конелівського 

куреня 327 
Циган Павло, козак Титарівського куреня 

274, 344
Циганок Степан, житель м.Київ 385 
Цимбал Т.Н., автор 36 
Цимбал Тимофій (Тиміш), запорожець 

392
Цифір Федір, цигір м.Богуслав, козак 

Батуринського куреня 373 
Ціб (Ціба) Федір, козак Величківського 

куреня 277, 345 
Ціб Федір, козак Мишастівського куреня 

274, 349
Цісарський Матвій, осавул Війська 

Запорозького 111 
Цмакало Лесько, козак Уманського 

куреня 276, 347

Чабан, козак Кисляківського куреня 373 
Чабишев, полковник російського війська 

95
Чалий (Чаленко) Сава (Савка), пол

ковник польського війська 273, 343, 
582

Челенко Василь див.Зеленко Василь 
Чепишенко Сава (Савка), запорожець 

214
Черевко, кошовий отаман [?] 371 
Чередниченко див. Білий Іван 
Черинков М икола, канцелярист  

Єлизаветградської провінційної канце
лярії 261

Чернишов Захар Петрович, генерал- 
майор російського війська, генерал- 
губернатор Азовської губернії 45, 46, 
555

Чернцов Дмитро, генерал-лейтенант 
російського війська, командувач 
ландміліцьким корпусом 428, 429
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Чернявський Василь, секретар 386 
Чернявський Петро, ієромонах, началь

ник запорозьких церков 148, 149, 152- 
154, 160, 200, 207 

Чернявський Петро, писар 345, 347, 354, 
358, 359

Черняк Іван, бунчуковий товариш 42, 
553, 554 

Чечерін див.Чичерін 
Чиринов, полковник Ревельського 

драгунського полку 219 
Чичерін (Чечерін) Василь Іванович, 

полковник, комендант м.Полгава 53,
218, 556

Чорненький (Чорній) Андрій, козак 
Канівського куреня 276, 346 

Чорний Гарасим (Герасим), козак 
Сергіївського куреня 297, 340, 354 

Чорний Григорій (Грицько), козак 
Титарівського куреня 318 

Чорний Давид, козак Ведмедівського 
куреня 124 

Чорний (Чорній) Іван, козак Уманського 
куреня 276, 347 

Чорний Михайло, козак Дерев’янків- 
ського куреня 124 

Чорний Мусій (Мойсей), полковник 
Кодацької паланки 225, 235, 236, 239, 
240, 265, 266 

Чорний (Чорній) Петро, козак Кальнибо- 
лоцького куреня 276, 346 

Чорний Роман, козак Пашківського 
куреня 309, 313 

Чорний Сафрон, осавул Війська Запо
розького 142 

Чорний (Чорній) Степан, козак Корсун- 
ського куреня 274, 346 

Чорний Степан, козак Мишастівського 
куреня 274 

Чорний Тимофій (Тимко), козак Титарів
ського куреня 274, 345 

Чорний Трохим, козак Канівського 
куреня 276 

Чорний Федір, див.Чорній Федір 
Чорний Федір, козак Іркліївського 

куреня 276, 346 
Чорній Андрій див.Чорненький Андрій 
Чорній Іван, козак Вищестебліївського 

куреня 277, 349 
Чорній Микита, козак Переяславського 

куреня 277, 349 
Чорній Петро див. Чорний Петро 
Чорній Степан див.Чорний Степан 
Чорній Устим, запорожець 315 
Чорній (Чорний) Федір, козак Титарів

ського куреня 274, 345 
Чорнобит Тимофій (Тиміш), козак Тита

рівського куреня 273, 344 
Чорномаз Яким, козак, згодом товариш 

Канівського куреня 381, 470, 471 
Чуб Йосип (Ісько, Юсько), козак 

Платнирівського куреня 274, 346 
Чуб, козак Кісляківського куреня 274,

346
Чугуївець Іван Опанасович (Афанасьєв, 

Афанасьєвич), писар Війська Запорозь
кого 303, 474-477, 589 

Чуприна Василь, житель с.Сухин 316 
Чуприна Василь, козак Ведмедівського 

куреня 276, 347 
Чуприна, козак Бугогардівської паланки 

288

Шабельник Микита, батько Шабельника 
Петра 481 

Шабельник Петро, полковник Війська 
Запорозького, отаман Переяславського 
куреня 481, 482 

Шагін-Ґірей (Шаган-Гєром), кримський 
калга 413, 414, 422, 584 

Шамота Кирило, козак Пластунівського 
куреня 406 

Шамро Дмитро, козак Титарівського 
куреня 274, 345 

Шандра Йосип (Іосиф), козак Іркліїв
ського куреня 373 

Шандра Павло, козак Ведмедівського 
куреня 236, 246, 247, 256, 257 

Шаповал (Шаповаленко) Іван, козак 
Мишастівського куреня 274, 345, 354 

Шаповал Лесько, козак Крилівського 
куреня 278, 350 

Шаповал Сава (Савка), козак Коренів- 
ського куреня 273, 344 

Шаповаленко Іван див. Шаповал Іван 
Ш апочниченко (Ш апош н ічен к о)  

Григорій, козак Іркліївського куреня, 
син Шапочниченка Степана 372 

Шапошниченко Степан (Сгефан), батько 
Шапочниченка Григорія 372 

Шарій Гавриїл (Гаврило), козак Дядьків
ського куреня 447, 449 

Шатравка Роман, козак Пашківського 
куреня 299, 300 

Шаховеький Олексій Іванович, сенатор, 
генерал-аншеф, голова Тимчасового 
малоросійського правління 572 

Шашурин Макар, солдат Сєвського 
піхотного полку 241, 243, 244, 248, 
256

Швець Данило див. Кривий Данило 
Швець Іван, козак Кисляківського куреня

355
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Швець Кіндрат, козак Ведмедівського 
куреня 361 

Швець Макар, козак Івонівського куреня 
274, 346

Швець Онисим (Онисько), козак Крилів- 
ського куреня 278, 350 

Швець Т им оф ій (Тиміш ), козак 
Титарівського куреня 298, 340, 353 

Швець Федір (Фесько), козак Дінського 
куреня 298, 346 

Швидкий Василь, запорожець 140 
Швидкий Василь, козак Корсунського 

куреня, син Швидкого Федора, брат 
Швидкого Івана 499-502 

Швидкий (Моспанов) Григорій, писар 
Кальміуської планки, старшина 
Війська Запорозького, значний това
риш Корсунського куреня 527, 528 

Швидкий Іван, отаман Корсунського 
куреня, син Швидкого Федора, брат 
Швидкого Василя 500-502 

Швидкий Федір, батько Швидких Василя 
та Івана 499, 500 

Шевчик, запорожець 328 
Шелєпов Іван, кріпак підполковника 

Стрешнєва 219 
Ш ептохін, майор Новгородського 

драгунського полку 222 
Шерер Ж.-Б., історик 16, 17 
Шефер-Шамір, мурза 50 
Шивенко Іван див.ІІІитенко Іван 
Шинкеєв, майор російського війська, 

командир загону в м-ку Переволочна 
81, 88

Шипченко Давид, козак Ведмедівського 
куреня 276, 347 

Шитенко (Шивенко) Іван, малоросійський 
козак 261, 262 

Шишацький, кошовий отаман Війська 
Запорозького 300 

Шия Йосип (ІОсько), козак Незамаїв- 
ського куреня 372 

Школа Опанас (Афанасій), запорожець, 
син Школи Петра 87, 88 

Школа Петро, батько Школи Опанаса 
88

Шкура Іван, козак Леву пік івського 
куреня 276 

Шлохарський (Шлохаренко), польський 
підданий 291, 294 

Шостак Іван, отаман Васюринського 
куреня 399 

Шпак Микола, гусар Жовтого гусар
ського полку 254 

Шрам Григорій, військовий канцелярист, 
писар Кодацької паланки, полковий 
старшина, значний товариш Левушків-

ського куреня, син Шрама Івана 512, 
513

Шрам Іван, батько Шрама Григорія 512 
Шрам Михайло, козак Сергіївського 

куреня 529 
Штань Дмитро, старшина Війська 

Запорозького, депутат до Комісії 
прикордонної з Польщею 336, 337 

Штофельн Федір, генерал російського 
війська, обер-комендант фортеці 
Очаків 478, 589 

Шувалов Петро Іванович, російський 
державний і віськовий діяч, генерал- 
фельдмаршал 437, 586 

Шуєнко Іван, батько Шуєнка Корнія 523 
Шуєнко Корній, козак Рогівського 

куреня 523, 524 
Шуй Кіндрат, отаман Рогівського куреня 

303
Шуй Федір, осавул Бугогардівської 

паланки 363

Щербацький Тимофій, митрополит 
київський, галицький і всієї Малої 
Росії 121

Щербина Григорій, козак Левушківського 
куреня, син Щербини Максима 468 

Щербина Григорій (Грицько), козак 
Титарівського куреня 406 

Щербина, запорожець 404, 405 
Щербина Іван, отаман Канівського 

куреня 454 
Щербина Максим, батько Щербини 

Григорія 468 
Щербина Остап, козак Паш к івського 

куреня 277, 348 
Щербинівський Трохим, полковник 

Війська Запорозького 130, 132 
Щупка Олексій, козак Бугогардівської 

паланки 290, 293

Юр’єв, осавул Війська Запорозького 214 
ІОр’єв, перекладач Колегії іноземних 

справ 506
Юрлов, бригадир, командир ландміліць- 

кого загону 268 
Юртак, гайдамака 329 
ІОсько, гайдамака 328, 329 
ІОськов Іван, козак Конелівського куреня 

327
ІОха Свдір, козак Кальниболоцького 

куреня 446, 447

Яворницький Дмитро Іванович, автор,
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історик Запорозької Січі 8, 12, 13-
15, 23, 437, 479 

Яворський Стефан, митрополит рязансь
кий, блюститель патріаршого престо
лу 553

Яким Ігиатович див.Малий Яким 
Гнатович

Яким, отаман Канівського куреня 410 
Якимов Григорій, старшина Війська 

Запорозького, депутат до Комісії 
прикордонної з Польщею 378 

Яків, житель Лівобережної України, 
товариш Товстонога Василя 373 

Яків, отаман Іркліївського куреня 111 
Яковлев Іван, власник паперової фабрики 

таб. 612
Яковлев Петро Іванович, полковник 

російського війська 12, 43, 44, 554, 
555

Яковлев Сава, власник паперової фабри
ки таб. 613, 615 

Якубович Яків Дем’янович, генеральний 
осавул Лівобережної України 445, 587

Якубовський Степан, підканцелярист 
Київської духовної консисторії 192 

Якушевич Ян див.Япушевич Ян 
Ян (Іоанн) Ш Собеський (Іал Sobieski) 

польський король 375, 580 
Яніковський Станіслав, наказний 

регіментар по.пьського війська 358 
Янушевич (Якушевич) Ян, богуславський 

полковник, поручик польського 
війська 308, 317, 319, 329 

Яровий (Яровой) Трохим, запорожець
298, 341, 346 

Яртак Яків (Яцько), козак Дінського 
куреня 327 

Ясинський Варлаам, митрополит київ
ський 553

Яснопольський Парфунтій, ієромонах, 
начальник Києво-Межигірського 
монастиря 447, 449 

Ясько, козак Кисляківського куреня 393 
Яценко Лесько, козак Мінського куреня 

274, 345 
Яшмва Джилал, мурза 50



ПРЕДМЕТНИЙ ПОКАЖЧИК

У предметному покажчику для зменшення кількості позицій деякі однорідні 
предмети об’єднано під узагальнюючою назвою. Наприклад, «кафтан» або 
«запаска» слід шукати у позиції «одяг», «миггру» -  в «облаченні (церковному)», 
«іконостас» -  у «начинні церковному», «дуб, човен, шиш» -  у позиції «судно 
водне» тощо.

адміністративно-територіальні. одиниці: 
воєводство 56, 58
земля (тер. одиниця у Польщі) 56, 58 
паланка 140, 141
повіт (тер. одиниця у Польщі) 56, 58 

антицесор 162, 163
арешт 220, 221, 244, 254-256, 260, 261, 

312, 313, 315, 316, 331, 332, 384-386 
артилерія 87, 434 
артільник 125 
атестат 439-542

бійка 221, 222
богомолець 112, 118, 188, 191 
борг 76, 77, 220, 241, 242, 273, 281, 

303, 305, 315, 330 
будівництво: 

житла 397 
каналу 60, 428 
церкви 121, 122, 125, 186 

бунт (виступ під проводом К.О.Булавіна, 
запорожців) 40

весілля 280
вибори гетьмана 41, 42, 60, 61; 

гетьманського уряду 60, 61; кошового 
отамана 42; польського короля 56; 
старшини 42, 280 

взуття 129, 219, 292, 331, 358, 368,
369, 376

відсіч збройна 81, 91, 402-404, 430, 432 
відшкодування збитків 222, 279-285, 287, 

288, 294, 295, 299, 300, 320, 329,
336, 337, 339, 362-365, 375, 384, 387

війна 55, 56, 58, 62, 77; Північна 39, 
58-62, 499, 500; за «польську спад
щину» 55, 56, 72, 73, 95, 214, 439, 
441, 509; російсько-турецька (1735-
1739 рр.) 443-446, 460, 464, 465, 467,
472, 524, 539, 540; російсько-турецька 
(1768-1774рр.) 163, 164, 181, 182 (див. 
також «Похід військовий) 

військо Донське 427, 435, 437, 438: 
іспанське 56, 64, 67; козацьке Ліво
бережне 445; комонне (кінне) 75, 91, 
97, 101, 102; литовське 56, 58; піше 
(запорожців) 64, 67; польське (див. 
також посполите рушення) 56, 58; 
російське 59, 60, 64, 67, 68, 75, 82,
84, 85, 88, 89, 92, 94, 140, 141, 393, 
441, 443; сардинське 56, 58, 64, 67; 
султанське 72, 77, 87, 407; французьке 
56, 64, 67; ханське 72, 73; цісарське 
(австрійське) 56, 64; шведське 56, 58, 

.64, 67 
військове спорядження:

ладунка 282, 283, 301, 444 
військовий товариш 444 
віра 412; мусльманська 49; православна 

41, 49, 67, 121, 122; римська і 
уніатська 39, 49 

влада («регимеїгг») гетьмана 64, 67; 
митрополита київського 105-108; 
патріарха Московського 106; ханська
63, 64

владика див. духівництво: митрополит 
київський

вольності Війська Запорозького 39, 58-
61, 68, 70; Речі Посполитої 56, 58: 
татар 90; України, українського
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народу (див. також «Права») 55, 56, 
58-61, 63

«Вольності Війська Запорозького» 
(територія, що йому належала) 72, 
73, 106

втеча на Запорожжя 216, 218, 223, 225, 
227, 236-238, 240-242, 244-246, 250, 
256, 257, 260, 262; з Криму 412; 
козаків з військової служби (дезер
тирство) 214, 216, 241 

втікач-кріпак 218, 219, 237-239; 
поселенець 223, 225, 239, 240; солдат 
241-243, 245, 250, 256, 258; табунщик 
228-230; погонщик 246 

втікачів розшук 216-221, 227-230, 237- 
240, 253-256, 258-260, 262, 263, 265, 
266, 315, 413-416

гайдамаки 268, 279, 280, 282, 283, 285, 
287, 288, 291, 292, 309-311, 313, 315, 
332, 333, 373-375, 378-380, 384, 385 

гарнізон бендерський. 393; хотинський
407

гетьман війська польського 271; дубос- 
сарський 64, 67, 70, 72; України 39-
41, 67, 68, 107, 139, 519 

государ (цар) 107, 108 
государиня 103, 461, 462 
гроші 46, 48, 83, 130, 137, 143, 173, 

187, 188, 198, 277, 279, 324, 331,
373, 560; вкрадені 232, 237, 279, 282,
285, 291, 298, 302, 316, 324, 339, 
340, 343, 345, 347, 348, 350-352, 355-
358, 381, 382, 388; «кормові» 436 

грошові одиниці:
гривна, гривня 291, 292, 369
золотий 49, 88, 368, 369
золотник 370
кесь 48, 49
лев 143, 370
рубль 55, 560
таляр 48
червонец 232, 271, 286, 331, 369 

ґрунти 397, 398, 463, 488, 490, 510, 
538, 539

дезертирство див. втеча з військової 
служби

депутати 76, 221, 222, 320-325, 334- 
337, 341, 342, 366, 376, 378, 404,
474, 475, 505, 506; «столичники» 207- 
209, 477, 478, 485, 490 

диван 78, 560 
диспозіщія 84, 90, 427 
договір мирний («мир») 54, 62, 83, 86,

402, 424, 426, 430, 432; між  
Т уреччиною  і П ер сією  407; 
Адріанопольський (1713р.) 61; 
Гриму литовський (1686р.) 374, 375; 
К арловицький (1 6 9 9 р .)  61;
Константинопольський (1712р.) 45; 
П рутський (1 7 1 1 р .)  4 5 , 61;
Стамбульський (1712р.) 61; шведський 
(Ніштадський 1721р.) 39 

документів види:
атестат див. окрему позицію
білет 505, 506, 537
грамота 39-45, 54, 59, 103, 106, 107,
121, 188, 191, 424, 430, 432, 437,
438, 560
довідка 264
донесення 128-130, 132, 137, 138, 272, 
303, 310, 312, 313, 332-334, 362, 363, 
393, 410, 414, 415, 423, 488, 539, 540 
«запис духовний» (заповіт) 304, 305 
записка 207 
інструкція 45, 378 
«кріпость на землЬ запорожские» 157 
лист див. окрему позицію 
наказ 91, 96, 97, 311, 362, 386 
«опреділення» 180 
ордер 88, 90, 95-97, 140, 141, 149, 
153, 160, 177, 209-212, 225, 234, 238,
240, 241, 244-246, 252, 258, 262, 268, 
279, 284, 285, 305, 309, 313, 315, 
317, 321, 365, 375, 376, 384, 396, 
402-405, 407, 408, 412, 416, 424, 426, 
505, 506
перепустка 486, 506, 508 
повідомлення 429 
подорожна 173, 175, 178 
протокол допиту 241-243 
промеморія 190, 227, 229, 237, 238, 
250, 253-255, 259, 260, 263, 329, 335-
337, 364, 366, 377
прохання 53, 74, 147, 155, 472, 474, 
510, 518, 538, 541
рапорт 96, 122, 129, 130, 187, 189,
197, 211, 212, 230, 235, 239, 247, 
248, 250, 256, 257, 265, 266, 283. 
306, 307, 314, 319, 323, 387, 505 
реєстр див.окрему позицію 
розписка 138, 143, 175, 182, 209, 331,
415, 434
свідоцтво 213, 470, 508, 524
список полеглих 141
указ 79, 81, 84, 128, 171, 172, 185,
189, 191, 193, 194, 197, 231, 404
універсал 103, 111, 413
ухвала 198
цидула 157, 175, 179, 207 
чолобитна 74, 108, 112
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ярлик 46, 48-50 
допит 87, 88, 217, 241 
дуб - див. судно водне 
духівництво (священики) 39, 41, 105, 

115, 133, 134, 180, 184, 189, 190,
197, 560; безпашпортне 149 
архідиякон 175 
архієпископ 106 
архієрей 103, 129, 178 
архімандрит 106, 155, 157, 168, 169, 
171, 172-179, 183, 188, 191-193, 196,
198, 200; новоспаський 137, 138 
диякон 106, 112, 115, 116, 175 
духівник 116, 119
єпископ 106, 119, 120 
законник (чернець) 113-116 
ігумен 106
ієродиякон 188, 191, 193-196, 200 
ієромонах 106, 188, 191, 193-196, 200 
митрополит київський 105, 106, 108,
186, 187
намісник 136, 186, 187, 202 
патріарх 103, 105, 106, 108 
послушник білий 106 
чернець 63, 106, 188, 191, 193-196; 
прийняття постригу 470

епідемія чуми 81, 82, 101 

єретик 121

жалування 78, 89, 125, 138, 206, 432, 
434; Війську Запорозькому (див. 
також депутати) кримське 50, 68,
69, 72; царське 40-43, 78, 88, 89, 92,
138, 139, 432, 436, 443

загін див. команда військова 
зброя

вогнепальна: 
гармата 380
пістолет 231, 282, 295, 301, 304, 324,
372 373 388
рушниця 88, 260, 274, 277, 285, 287,
293, 298, 304, 324, 341, 343-345, 347-
351, 353-355, 357, 388, 389, 580
фузея 301
холодна:
кортик 301
палаш 301
піка 253, 255
спис 88, 293
шабля 282, 324, 368, 369, 373, 388, 
389, 580

здобич 46, 143
зимівник (див. також хутір) 297, 399,

403, 455

імперія 413, 438 
індукта див. мито 
іноземець 449, 481, 485, 526 
ііггерцесія (див. також порука, борг) 

114

калга-султан 67, 72 
канцелярія:

артилерії Війська Запорозького 475 
Війська Запорозького Низового 
Канцелярія Військових справ 237, 238, 
253, 261, 263, 264, 325, 329, 330,
368, 387, 450, 463, 470, 494, 501,
512, 518, 527
Генеральна військова канцелярія 219,
387, 434, 435, 454, 519, 520, 530, 540 
губернська Київська 134, 307, 320,
321, 335, 365, 377, 384, 385, 396,
402-405, 408, 412, 415, 423, 424, 478, 
505, 506, 541, 542 
губернська Новоросійська 261-264 
полкова Миргородська 406 
посольська 43 
провіантська 434
провінційна Єлизаветградська 254, 
260-264
провінційна Ізюмська 242, 243 
сотенна канцелярія (правління) 
Білецька 525 

карантин 81, 82 
квартира див. стація 
кіш похідний 97, 140, 141 
клейноди військові 41, 42, 78, 101, 432, 

436; татарські 441 
книга 183, 199, 208; для запису актів 

103, 105; «зашнурная» 160 
книга релігійна 181; Біблія 125, 126;

Євангеліє 129; оклад (Євангелія) 129 
князь лотарінгський 56; німецький 56 
Колегія воєнна 376, 434, 435, 436, 437, 

438; іноземних справ 45, 272, 384,
396, 398, 402-405, 408, 413, 475, 504, 
505, 537; Малоросійська 1-а (1722- 
1727рр.) 59; Малоросійська 2-а (1764- 
1782рр.) 231, 232, 235 

коломацькі чолобитні 59 
команда військова 81, 140, 141, 241, 

242, 260, 261, 268, 270, 373, 476, 
477; запорозька кінна 81; лівобережна
44, 465; прикордонна 476, 477; 
російська 53, 54, 81, 95, 99
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комісія з Військом Донським у Бахмуті 
416, 422; «Комісія про тристатисячну 
рубльову суму грошей за воли» 219; 
прикордонна з ханськими комісарами 
(у Микитині, 1760р.) 476, 505, 506, 
508; з поляками (1749р.) 320-327, 329,
330, 332, 333, 335-337, 341, 342, 376- 
378, 385, 386; з поляками в Архан
гельську 474; з татарами (1749р.) 312 

компамент див. стація 
«кондуктор від інженерії» 93 
коні: випасання 138, 139; викрадення 

88, 134, 138, 139, 169, 171, 180, 209,
227, 252-255, 259, 260, 262, 263, 268, 
270, 273, 274, 277-280, 285, 286, 291-
295, 297, 298, 300, 301, 303, 305, 
306, 312-314, 317-320, 324, 329-331, 
339-359, 372, 383, 388, 390, 392, 486, 
584; купівля, продаж 48, 49, 64, 67, 
72, 82-84, 403; табун 318, 320, 328, 
423-425

консисторія духовна Київська 172, 173, 
175, 180, 184, 189, 190, 191, 195-198, 
200 

копанка 79
корабель (див. також судно водне) 494,

496
кордон (рубіж) 45, 62, 77, 78, 107, 108,

404, 413, 414, 474, 536; земель Війська 
Запорозького 61, 561; охорона 74,
75, 90, 267, 408, 430; перехід 78, 86,
91, 92, 94, 267, 422-426, 438; розмежу
вання 397, 398, 423, 435-438 

король датський 56; іспанський 55, 56; 
польський 43, 56, 58, 62, 430, 432; 
прусський 56; сардинський 55, 56; 
французький 55, 56, 58, 62; «цісар» 
(імператор австро-угорський) 56; 
шведський 42, 43, 62 

корпус 73; ландміліцький 497 
крадіжка коней (див. коні) 
крам (товар) 40, 45, 46, 48, 49, 64, 67, 

72; вкрадений 291, 316, 390 
кредит (див. також борг) 
кров 62, 63, 67, 107, 108 
кульбака див. предмети хатнього . . .  

сідло
купець (див. також промисел купецький)

62, 63, 81, 84, 85, 393; «вітчизняний» 
45, 46; грецький 40; іноземний 45, 
434; кримський 45 , 81, 406; 
російський 53, 54, 288, 289; турецький 
45

курінь 54, 55, 99, 101, 273, 303; 
Батуршіський 466; Брюховецький 450, 
451, 509, 513; Васюринський 468, 469, 

* 471, 530; Величківський 482, 499;

Вищестебліївський 264; Джерелів- 
ський 292, 469, 470; Дінський 454,
455, 485, 511; Дядьківський 138; 
Іркліївський 372, 525; Канівський 480, 
494, 496; Конелівський 516; Коренів- 
ський 208, 470, 491, 514, 521; Корсун- 
ський 499-501; Кущівський 447, 530, 
532, 533; Левушківський 372, 373, 
468, 512; Мишастівський 487; Мін
ський (Менський) 460, 467; Незамаїв- 
ський 490; Нижчестебліївський 264, 
492, 517; Переяславський 520, 522,
531, 477, 478; Пластунівський 297; 
ГІлатішрівський 486; Полтавський 536,
537, 464, 465; Поповичівський 515; 
Рогівський 503, 523, 524; Сергіївський 
529, 533, 534, 588; Уманський 463: 
Шкуринський 461, 526, 535, 538; 
Щербинівський 462, 463

лисичник 132
лист «відкритий» 390; «воровскій» (від 

іноземних королів) 43; «ласкатяпнік» 
(від І.Мазепи) 42, 39; партикулярний 
103, 105; «прєлєстніє» (від Пилипа 
Орлика) 39, 64, 67, 68, 70, 74-76, 
561

лікар 158, 159, 508 
лови 435, 436 
лоцман 99

магазин кременчуцький 432 
магістрат Київський 385, 386 
магнат польський 430 
масгності 67; роздача 59 
майно 154 
матеріал (сировина): 

деревина 122, 124, 125 
золото 207, 209, 210 
овчина 88
смушок 88, 291, 292, 358, 359, 369 
срібло 137, 138 
фініфть 207
хутро 128, 129, 369, 406, 580 

мито (індукта) 430, 450 
міністерство 408 
міри
- ваги: 

золотник 252 
лот 138, 370 
пуд 137 
фунт 138, 260

- довжини:
аршин 140 
бунт 368, 369
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верста 93, 94, 242, 243, 436 
миля 79

- об’єму: 
бута 369 
око 368, 369 

млин 397
монастир 63, 149, 184, 189, 470, Батурин- 

ський 134, 136; Києво-Межигірський 
39, 103, 105-108, 111-116, 119, 121, 
134, 138, 139, 144, 146, 148, 149, 
151-155, 157, 158, 160-164, 166-168, 
177, 182, 183, 185-188, 190-195, 198- 
203, 206, 207, 209; Києво-Печерська 
лавра 181, 183, 206, 209, 210; Києво- 
Трьохсвятительський 140; (див. духів
ництво: чернець); Нехворощанський 
147,148; Пустинно-Самарський Микола
ївський 121, 122, 142, 146, 148, 150, 
151, 155, 157, 158, 167, 209; Троїце- 
Сергієва лавра 157; Симонів (у Москві) 
128; Софіївський в Києві 134, 136, 
173; Яковлєвський у м.Ростові 128 

мощі святі 128, 129, 130 
музичні інструменти: 

барабан 560 
литавра 560 
труба 560 
флейта 560 

мурза 72, 94, 413, 422, 423, 426, 474

напад, наїзд 285, 406; запорожців 40,
42, 43, 46, 48, 282, 305, 306, 372; 
поляків 268, 297, 298, 359, 362-364; 
татар 53, 54, 75, 362, 403; турків 77 

народи і етноси: 
болгари 458 
вірмени 416 
волохи 60
грузини, гурджії 412, 414
євреї (жиди) 48, 49, 60, 281, 293,
316, 372, 373, 525
калмики 220, 403, 412, 414
ногайці 53, 54, 64, 67, 72, 73, 83, 84,
86, 88, 310, 313, 363, 390, 392, 397,
408-410, 424, 518
перси (персияне) 87
поляки (ляхи) 48, 49, 61, 62, 67, 68,
72, 73, 272-274, 277, 278, 296, 298,
332-334, 380, 402
росіяни (великоросійський народ, 
москалі) 60, 61, 217 
серби 60, 61
татари 45, 46, 61, 62, 64, 74, 75, 78, 
79, 81, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 333, 
397, 403, 405, 412, 414, 416, 422, 
426, 500, 561; азовські 72; кримські

72, 83, 396, 397, 407, 408; кубанські 
86, 438
туми 412, 414
турки 45, 61, 62, 74, 77-79, 83, 560, 
561
українці (український, малоросійський 
народ, малороси, черкаси, хахли, 
хохли) 59, 60, 79, 82, 237, 242 
цигани 297 
шведи 40-43, 59, 61 

начиння церковне:
антимінс 121, 124, 125 
дискос 207
ікона 106, 128, 203, 233 
іконостас 160 
клирос (крилось) 108 
міро 121, 122 
панікадило 136, 137, 139 
полатка 124 
потір 207
свічка (церковна) 188, 191 
сосуди священні 103, 206, 207, 209 

невільники 72; кримські 64, 67; ногайські 
64, 67; татарські 63; продаж 72, 73

Облачення (церковне) 
амофор 128 
епітрохіль 128
митра 103, 175, 177, 182, 207, 208
палиця 175, 177, 182
патериця 175, 177
поручі 128
посох 182
ризи 132
сакос 128
хрест, що його носять на шиї 
священики 103, 128, 157, 175, 177, 
178 182

одяг 95, 128, 130, 217-219, 231-234, 237, 
238, 252, 253, 258, 260, 279, 280, 
282, 286, 287, 293, 294, 302, 316, 
324, 339, 340, 342-345, 347-358, 367, 
368, 370, 372, 373, 388, 389, 580 

опис зовнішності людини 216-219, 227,
228, 231, 234, 237, 238, 253, 258, 260 

орда 39, 43, 58, 64, 67, 79, 81, 408, 409,
416, 441, 500; Бесарабська 96; 
Білгородська (Едисанська) 64, 70, 72, 
90, 97, 494, 519; Буджацька 70, 96, 
519; Кримська 64, 70, 79, 439, 443; 
Ногайська (див. також «ногайці») 70, 
90, 96, 409, 416, 422-426, 494, 501; 
Черкеська 70 

орендар 328
осавул 132, 436; військовий 443; гардовий 

285; полковий нарочний 167 *
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особовий склад російського війська: 
гренадери 54
драгуни 54, 83, 214, 221, 316 
компанійці 318 
обер-офіцер 434 
офіцер 83, 560, 561 
пікінери 223, 252, 254 
рейтари 430 
солдати 54, 434 
штаб-офіцер 436, 438 

отаман - 39, 55, 68, 70, 112, 114, 373; 
(ватажок у загонах) 88, 373; кошовий 
(не в зверненні) 160, 436; кошовий 
наказний 43; курінний 46, 49, 74, 
113, 178, 223, 226, 325, 332, 335, 
452; січової школи 450 

Отчизна (Україна) 55, 58, 60-63, 108

панування московське 60, 61 
партія військова запорозька 96, 439, 441, 

454, 457, 459, 498, 518; гайдамацька 
315, 316, 455, 456; на дубах (див. 
також команда) запорізька 95; 
польська 273, 359; прикордонна 217; 
«роз’їздна» (відрядження) 474, 511, 
518; «Станіславових согласников» 88; 
українське (військо польське) 319 

пасіка 61
паспорт (видача) 144, 210, 211, 277 
«перехід» Січі 68, 70, 72, 75, 77, 561 
перекладач, толмач 86, 96, 413, 500, 

504-506, 508, 537 
переправа: 

міст 125
перевіз 289, 294, 295, 397, 398, 434 

переселення з Правого берега 54 
писар 125, 132, 136, 376, 436; військовий 

132, 133, 136; ґардовий 285; 
татарський 94 

піддані 295, 385, 412, 430, Речі Посполи
тої 285, 430; російські 91, 294; 
турецькі 40; татарські 40 

підданство Війська Запорозького 48, 55, 
64; міст і сіл 60, українського народу 
39, 44, 62, 64, 67 

піст 88, 372 
повинності 60
пограбування 231, 406; запорожцями 

ногайців 88; запорожцями польських 
підданих 88, 279, 280, 316, 325, 328, 
372, 374,

пожертвування 136, 140, 160, 188, 191,
196

поздоровлення з святом, подіями 181,
199, 201-205, 208 

позика (грошей) 213

позов (до суду) 46
покарання 40, 41, 48, 59, 64, 214, 236,

241, 245, 246, 256, 257 
киями 246, 250 
шпіцрутенами 236, 246 
вигнання 59 
каторга 58, 64, 72 
катування, тортури 59, 331 
страта 44, 48, 64, 72 
ув’язнення 60 

полки армійські 75, 404; Архангело- 
городський 83; Бутирський 95; драгун
ські 427; кінний російського війська 
77; Невський 95; Новгородський 221; 
Ревельський 214; Рязанський 221; 
охочекомонні компанійські 217; 
пікінерський Слезаветградський 223, 
225, 227-230, 239, 252, 254, 255; 
піхотні Більовський 236, 245, 246, 
257; Брянський 258; Севський 241, 
243

полки поселенські Бахмутський 456; 
гусарські Жовтий 254, 261, 263; 
Самарський 237, 238; козацькі Азов
ський 220; Козловський 220, 412; 
ландміліцькі 427; слобідські (як 
військові з’єднання) 427; Тамбовський 
506

полковник 39, 59, 140, 436; ґардовий
262, 270, 271, 283, 293, 306, 327; 
запорозький 39, 325, 333, 335, 386, 
436; кальміуський 238, 252, 258, 262; 
кодацький 226, 227, 238, 252, 258, 
262; лівобережний 44; перевізький 258, 
262; самарський 238, 252, 258, 262 

полон 40, 42, 310, 311, 412, 441, 444; 
російський (для запорожців) 44; 
татарський 53, 67, 310, 403, 443, 524 

полонений 405, 458, 477, 478, 496 
пороги 67, 72, 93, 97 
порука (за когось) 211, 212 
посадові особи: 

візир 43
воєвода московський 60 
генерал-губернатор київський 434 
генерал московський 60 
губернатор польський 276-278, 297, 
347
дяк світський 108 
каймакан перекопський 412 
командуючий при регулярному  
російському війську у Січі 97 
комендант переволочнянський 434 
начальник січових церков (як посада) 
161-163, 167, 171, 174, 179, 184, 188, 
190, 192-195
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паша: вавилонський 87; очаківський 
64, 505; порубіжний 45, 46; турецький 
50; угорський 87; хотинський 414 
сераскір турецький 87 
уставник 108, 112 

посланець 101, 136, 560, 561 
посол 59, 43; російський в Царгороді 
постачання армії (озброєння, провіант, 

фураж) 54, 58, 77, 81, 88, 89, 92-95, 
99; монастиря 166 

посполите рушення 58 
похід військовий 54, 63, 97, 101, 149- 

151, 396, 407, 427, 441, 442, 444,
446, 478; Дністровський (1738р.) 274, 
276, 298, 340, 441, 443, 456, 457,
460, 465, 467, 470, 473, 485, 509,
516; Кримський (1735р.) 73, 90-93; 
Кримський (1736р.) 439, 443, 451-453, 
456, 457, 470, 472, 485, 500, 503,
509, 511, 515, 516, 525, 526; Очаків
ський (1737р.) 273, 441, 443, 446,
456, 457, 460, 467, 470, 472, 478,
485, 509, 516; Польський (1734р. - 
1735р.) див. війна за «польську 
спадщину»; татар у Персію 64, 67,
84-86, 92, 441, 528; Хотинський 
(1739р.) 277, 441, 465, 472, 509, 516 

пошта (порядок пересилання) 82, 85 
права (див. також вольності) військові 

українські 59; суду і розправи 50 
прапор (див. також клейноди) 441 
предмети хатнього, господарського і 

особистого вжитку: 
бочка 89
віз 166, 168, 175, 273, 274, 277, 278,
292, 293, 298, 324, 339, 340, 343-345, 
348-357, 359, 369, 383, 388, 486 
дзигарки кишенькові 179 
дрова 436
збруя 297, 301, 392 
келих 132
ножиці татарські (для стрижки овець) 
88
підвода 78, 95, 436 
сідло (кульбака) 88, 286, 292, 293,
295, 297, 340, 354, 358, 369, 372, 388 
сулка 369 
сундук 122 
тебенок 369 
циновка 89 
чарка срібна 166 

претензії взаємні з поляками 267; війська 
Донського до запорожців 435, 436, 
438; запорожців до Війська Донського 
432, 435, 436, 438; запорожців до 
полків Гетьманіцики 397, 398, 432; 
запорожців до татар 390, 397, 398,

404; татар до запорожців 390, 404 
прикраси (коштовності) 130, 132, 232, 

233, 282, 302, 358, 368, 376 
присяга 44, 48, 49, 54, 55, 58, 60, 62.

72, 385, 447, 560, 561 
провідник («провожатий») 81 
продукти харчування: горілка 304, 454;

кавяр (ікра) 376; родзинки 369 
промисел 472; купецький 378, 443, 447, 

449, 455, 457, 463, 478, 503, 519,
525, 588; мисливський 62, 64, 67, 72; 
рибальський 62, 75; чумацький 62,
264, 331

«протекція» (протекторат) Росії 53, 64, 
72, 83, 90; Криму 64, 68, 70 

пушкар 97

рада військова 64, 70, 111; «малоросій
ського народу» 41 

ратуша 243
реєстр вкраденого майна 232, 233, 272,

286, 291, 292, 296, 297, 301, 324, 
336, 339, 342, 368-370, 373, 376, 380, 
388, 390, 392; втікачів-кріпаків 218: 
запорожців 326; полонених запорожців
297, 361, 380, 388; польських підданих 
козаків-гайдамаків 287; претензій 323: 
страчених запорожців 272, 273, 289,
296, 323, 324, 336, 339, 342, 361, 
380, 388 

ремісники: 
гончар 291 
золотар 138, 206 
«цигирь» (дзигар) 373 

рогатка 94, 221, 222 
розвідка 84-86, 96, 393, 396, 407-409, 

424, 427-429, 439, 494, 500, 518, 519, 
528, 541 

роз’їзди 101, 318, 319, 334, 455 
розшук грабіжників 231, 234, 235, 247, 

248, 250
ронд див. предмети хатнього . . .  збруя

свідчення (як повідомлення, див. також 
допит) 87, 88, 268, 317, 318, 328, 
372, 429 

свійські тварини: 
вівці 67, 72
воли 88, 94, 95, 219, 263, 300, 317,
388, 392, 415, 416
корови 392
отара 422, 423
собака 454
стадо 40, 280
худоба (вкрадена) 46, 49, 50, 62, 64,
139, 209, 281, 282
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свята релігійні 79, 88, 134, 291, 298, 
340, 416, 515 

священики (див. також духівництво) 103, 
112, 115, 116, 142, 148, 154 

секвестр (в’язниця) 299 
село «українське» 295 
Сенат 220, 282, 307, 334, 434-436, 438, 

475, 519
Синод 113, 125, 128, 130, 157, 171, 185,

187, 188, 190, 192, 194 
сідло див. предмети хатнього . . .  
сіна заготівля 147, 148 
скарб військовий 198 
скарбниця військова 112 
слідство 130, 221, 222, 325, 326, 335, 

374-376, 405 
сотник 39; лівобережний 44; власівський 

(м.Власівка) 304 
ставропігія (ставропігіон) 105, 107 
станова приналежність:

люди військові 55, 59, 61; монастир
ські 147; посполиті 48, 49, 55, 56, 
59, 61 
міщани 138
обивателі 45, 46, 79, 397 
поспільство (малоросійського народу) 
39, 524
посполиті татари 414 
старшина 55, 59, 101, 436; військова 
41, 58; генеральна 39, 59; полкова 
39; лівобережна 454 
шляхта 48, 295, 530 

Статс-контора 138, 432, 567 
стація, постій 59, 60, 62, 63, 75, 86, 95 
степ 333, 422-425; дніпровський 61, 64; 

кримський 409; угіддя степові 138, 
436; як теріторія Війська Запорозь
кого 72 

«столичники» див. депутати 
суд (як установа) 61; військовий 

Зап орозьк и й  404; військовий  
Української партії 317, 318; город- 
ський Переяславський 250, 253; «суд 
і право» (московське, запроваджене 
в Україні) 59; мусульманський (як 
установа) 48, 67, 72 

суддя генеральний Війська Запорозького
49, 198

судно водне 78, 97, 99, 381, 434 
султан 396, 413; турецький 40, 43, 50, 

72, 79, 560, 561

табір військовий 93
теріторія Лівобережної України 45; 

польська 46, 48; Російської імперії
45, 46

тканини 367-369, 376 
атлас 128 
камка 128 
мереживо 128
оксамит (бархат) 129, 179, 207 
сукно 282, 331, 373; кармазинове 282,
373
тафта 128
тканина набгана 369, 370 
шовк 128 
штоф 132 

товариство 58; «вище» 50; військове 
низове 59; військове городове 59; 
« м є н ш о р » 50, 55, 101; «нижче» 50; 
січове 101, 132; «старшоє» 50, 55, 
101

толмач див. перекладач 
торгівля рибою 67, 72, 276-278, 296,

298, 331, 340, 373; ціна 83, 124, 207,
287, 291-293, 324, 331, 342, 343, 367-
370, 381, 388, 389, 406 

трактат див. договір 
треби церковні 106, 122, 124, 141-143, 

149, 164, 447 
тютюн 369

укріплення 376; гарду 403; Січі 94
унія церковна 67
уряд 60; гетьманський 59, 60

фельдмаршал 99 
флотилія 99
форпост (див. також у географічному 

покажчику за назвами) 82 
фортеця (див. також у географічному 

покажчику за назвами) 45, 56, 101,
188, 435; будівництво 60, 93

хабар («подарунок», «чайові»), грошовий
85, 87, 175, 179, 271 

хан кримський 42, 43, 46, 55, 58, 61-64, 
67, 73, 74, 76, 84-86, 90, 92, 397,
403, 407-409, 424, 426, 428, 429, 441, 
505, 538, 561 

хліб (жнива) 86, 108, 188 
хутір (див. також «зимівник») 54, 139,

140, 142, 143, 147, 309, 397

церква 44, 59, 67, 103, 105, 106, 130,
136, 137, 154, 155, 157, 184, 189,
190, 196, 560; Війська Запорозького 
103, 105-107, 180, 184, 185, 190, 197, 
200; ґардова 130; Микільська в
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Кальміусі 121, 122; Микільська Ново- 
кодацька 120; Петра і Павла 160; 
Преображенська Києво-Межигір- 
ського монастиря 160; Покрова 
Богородиці (в Січі) 103, 111, 112, 
114-117, 122, 125, 126, 137, 141, 142, 
206, 209, 447, 449; похідна 185; 
Троїцька Самарська 142, 451; Успення 
Богородиці (Успенський Собор у 
Кремлі) 106 (див. також будівництво) 

церковно-адміністративні одиниці: 
єпархія 185; катедра Київська 114, 
116; Київська 173, 174, 180, 184, 187-
189, 191, 193, 200; митрополія 105; 
наміснія Старокодацька 141, 142; 
парафія 108, 111, 112, 118, 120 
єпископія 105

чабан 415, 422, 423 
чин (присвоєння) 488, 503, 510, 528, 

540
човен див. судно водне

шафар 397 
шинок 242
шиш див. судно водне 
шпигун 414 
шпиталь 108, 111 
штраф 297, 399, 435

«язик» (полонений) 96, 97, 451-453, 465,
473, 500, 503, 509, 540 

яничари 560 
ярмарок 280



СПИСОК СТАРШИНИ ВІЙСЬКА ЗАПОРОЗЬКОГО, 
ЯКА ЗГАДУЄТЬСЯ В ДОКУМЕНТАХ ТОМУ

1659
1683
1686
1708
1731,
1733-1737, 
1741, 1743 
1738
1742
1743-1744,
1748-1749,
1751, 1754
1745-1747
Н.п.1747
1747
1747-1748 ‘
1752
1754-1756 
1755, 1756 
1758, 1761, 
1762
1759-1760

[?]
1770,
1773-1775

1683
Н.п.1734
1734
1738
Н.п.1757
Н.п.1758
1758

1765-1766
1774
1774, 1773

Кошова старшина
Кошові отамани

Сірко Іван Дмитрович 
Григорій Іванович 
Іваника Федір 
Гордієнко Костянтин 
Малашевич Іван Олексі
йович

Білицький Іван Григорович 
Ієремієвич Яким Ігнатович 
Малий Яким Ігнатович

Сич Василь Григорович 
Шишацький
Козелецький Павло Кирилович 
Ус Марко Кіндратович 
Іванов Павло 
Степанов Данило 
Лантух Григорій Федорович

Білицький Олексій Григо
рович
Білицький Іван Григорович 
Калнишевський Петро Іва
нович

Військові судді 
Меченко Григорій 
Решетило Степан

Тукало Яків 
Процик Прокіп 
Кирилов Павло 
Білицький Олексій Григо
рович
Головатий Павло Фролович

Косап Микола Тимофійович 
(Тимофіїв)

1683
Н.р.1754 
н.п.1761 
Н.р. 1757 
1773-1775

1683
П.р.1739
н.п.1753
1749

1746
1747
1747, 1749
1748, 1740
1748
1748 
І 749
1749 
1773 
[?]

1740
1752
1758

1749
т

1746

Військові писарі 
К о с т я н т и н о в и ч  Л є о н т ій  
Васильєв Артемій

Чугуївець Іван Опанасович 
Глоба Іван Якович

Військові осавули 
Цісарський Матвій 
Золотаревський Василь Іва
нович
Довод Петро

Старшина паланок
Бугоґардівська паланка

П олковники
О борт ас Микола
Гардовий
Сухий Андрій
Ковтун
Куліш
Стінка
Глухий Іван
Слинько Тихін
Сухиня
Крачко

Писарі
Гуртовий Яків 
Кушівський Гавриїл 
Зеленський Павло Семе-
нович

Осавули
Шуй Федір 
Василь

Старшипа Іпгульської 
палашей

Полковники
Недоїд [Недонка] Опанас
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1766 Кравець Тарас
1770 Боцький
1766 Лях Андрій
Н.п. 1771 Чорний Сафрон
1774 Гелех Степан

Військові довбиш і
1735 Коломок Петро

Полковники
1734 Крецман
1739 Білий Онисим
1744 Прокопович Іван
1747[?] Коваль Петро
1747[?] Овдій
1747 Письменний Яків
1758 Щербинівський Трохим
1759 Куликовський Максим
Н.п. 1760 Шабельник Петро Микитович
Н.р. 1773 Бородавка

Кошова старшина
Н.р. 1739 Довбня Михайло Артемович
Н.п. 1762
1749 Багно Микола
1749 Богацькнй Василь
1749 Зеленський Петро
1749 Кишенський Василь
1749, 1755 Романовський Дмитро
1749 Штань Дмитро
1751 Товстоніг Федір
1751 Ус Марко Кіндратович
1751 Шафрановський Петро
1755 Климов Григорій
1759-1760 Кривицький Онисим
Н.р.1761 Швидкий Григорій

Канцеляристи Військової
каїщелярії

1740 Васильєв Артемій
1745 Чугуївець Іван Опанасович
[?] Петровський Іван

Шафарі Микитииського
перевозу

1740 Васильєв Артемій
1745 Чугуївець Іван Опанасович
[?] Петровський Іван

Скарбник Микитииського
перевозу

1735 Юрісв, осавул [?]

Писарі Микитииського
перевозу

Н.р. 1740, Рецетований Василь Рома- 
н.п.1761 нович

1770 М'який, полковий старшина
в пос.Перебойна

Старшина Кальміуської 
паланки

Полковники
1747 Ус Марко
1754 Порохня Андрій
1756 Магро Василь Герасимович

П олкові писарі
1754 Малиновський Данило
1756 Сербішов Йосип 
Н.р.1761 Швидкий Григорій

Старшина Кодацької 
паланки

П олковники
Н.р.1766 Красовський Антін 
1766 Чорний Мойсей
1768 Поперечний Назар
1770 Борщик Яків, полковник

Війська Запорозького в пос. 
Кічкас Кодацької паланки

П олкові писарі
1755 Волинський Василь Іванович
Н.р.1757 Шрам Григорій Іванович
1759 Кумпан Василь
1761 Швидкий Григорій

Старшина Самарської 
паланки

Полковники
1766 Білий Федір
1770 Писанка
1774 Кобижчин Сава

П олкові писарі
1759 Сербинов Йосип
1757 Зеленський Павло Семенович
1760 Волинський Василь Іванович

П олкові писарі 
невстановлених паланок

1749 Васильєв Артемій
Н.р.1750 Чугуївець Іван Опанасович
Н.р.1760 Малишевич Остап

Курінні отамани
Васюрш ський курінь

1743 Шостак Іван
Н.р.1759, Лат Онуфрій
н.р.1761
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Ведмедівський курінь 
[?] Гнат[Ігнат]

Величківський курінь 
1749 Карапча

Віпцестебліївський курінь 
1757-1758 Мовчан Данило

Дерев янківськпй курінь 
Н.п.1757 Тимофіїв Микола [Косап?]

Дінськнй курінь 
Н.п.1752 Процик Прокіп

Іт нівськіїй курінь
1748 Ухань Максим

Іркліївський курінь 
1683 Яків

Канівський курінь
1747 Яким
1757 Щербина Іван

Конелівський курінь 
1683 Павло

Коренівський курінь 
1683 Стягайло Іван
1735 Тукало Іван

Корсунський курінь 
1743 Козелецький
1761 Швидкий Іван Федорович
1774 Коба Сава

Крилівський курінь 
1683 Олексієнко Василь
1748 Малиновський Никифор

Кущ івський курінь
1755 Холодний Григорій

Левуш ківськнй курінь 
1747 Роман
1747 Старий Степан

Міпластівський курінь
1760 Поцілуйко Василь

Незамаївськпй курінь 
1743 Кожанов Марко

П ереяславський курінь
1755 Барабаш Омелян
Н.п. 1760 Шабельник Петро

1735
Платнирівський курінь 

Васильєв Матвій

Рогівський курінь 
Н.р.1739, Губа Мусій Прокопич
Н.п.1761
1748 Шуй Кіндрат

Сергіївський курінь
1757 Порохня Андрій

Тіггарівський курінь
1І.р.1739, Горкушенко Тимофій 
н.п.1755 
[на протя
зі двох 
років]

[?]

1748

1749 

1749

1735
1737
1738

1734
1734
1734
1734
1735 
1748 
1775

1746
1748

1735

Н.р.1739,
н.п.1751
Н.п.1759
1751

Курінпі полковники
Кисляківський курінь 

Лоб

Конелівський курінь 
Куліш Степан

Пластунівський курінь 
Збарлеський Клим

Поповичівеький курінь 
Седловський

Отамани
Н аказні отамани

Вербецький Андрій 
Решетило Степан 
Покволпй Пилип

Отамани 
Григор Івановій 
Марченко Кирил 
Федорів Прокопій 
Семен Іванович 
Сорочинський Данило 
Заїка Іван 
Рудін

Отамани в  с.Петровий 
Острів 

Ілляшенко Григорій 
Кривець

Сотники
Ковальчук

Отамани січової ш коли 
Лат Онуфрій

Кумпан Василь 
Товстоніг Федір
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ГЕОГРАФІЧНИЙ ПОКАЖЧИК

Австрія 10, 557, 559, 562 
Азов (Озов), м., ф. 67, 86, 423, 509, 
’ 516, 552, 555, 558, 560, 564, 590 

Азовська губернія 45, 46, 555, 574 
Азовське (Озовське) море 424, 425, 437,

552, 558, 585, 586 
Азовські коси 438
Акерман, м. (див. також Білгород- 

Дністровський) 570, 578 
Алексєєв зимівник див. Олексіїв зимівник 
Англія 56 
Андріанополь, м. 61 
Анни Святої ф. 427, 435, 438, 573, 584,

586
Ареля див.Оріль
Аргемівськ, м.Донецької обл. (див. також 

Бахмут) 584 
Архангел див. Новоархангельськ 
Архангелогород див. Новоархангельськ 
Архангельськ див. Новоархангельськ 
Архангельське див. Новоархангельськ 
Афонська гора 63, 559 
Ахтирка див. Охтирка 
Ахтирський полк див. Охтирський полк 
Ачаков див. Очаків 
Ачаковська коса див. Очаківська коса

Бабині Лози, с.Київ. в. 279 
Багмут див. Бахмут 
Базавлук, р. 151, 560, 571 
Базавлук, о. 566 
Базавлук, уроч. 560 
Базавлуцька Січ див. Стара Січ 
Баксисарай див. Бахчисарай 
Бакцисарай див. Бахчисарай 
Бакціс див. Бахчисарай 
Балаклава, м. 519 
Балга, м. 570
Барвінська Стінка, паланка 12 
Батурин, м. 11, 551, 553, 554, 564, 567, 580 
Бахмач, м. 569
Бахмут (Багмут), м.Ізюм. п. (див. також 

Аргемівськ) 237, 422, 456

Бахмутський повіт 574 
Бахчисарай (Баксисарай, Бакцисарай, 

Бакціс), м., столиця Крим, ханства
46, 48-50, 368, 441, 464, 494, 502, 
519, 556, 562, 583, 591 

Белецьківка, сл. Новорос. губ. 261, 263 
Бельовська фортеця див. Білівська 

фортеця
Бендери (Бендер), м., ф. 79, 97, 140, 

141, 277, 552, 553, 556, 562, 564, 
568, 570, 578, 589 

Берда, р. 422-425, 581, 584-586 
Бердянськ, м. 586 
Березна, пос.Київ. в. 317, 318 
Берека, р. 562 
Берестова, р. 562
Берислав, м. (див. також Кизикирмен)

95, 557 
Бессарабія 559, 562 
Бєлгородська провінція 576 
Бильовська фортеця див. Білівська 

фортеця 
Біла Росія 105, 565 
Біла Церква, м.Київ. в. 67, 76-78, 81-85, 

112, 115, 116, 214, 277, 278, 348,
371, 553

Білгород (Білгород-Дністровський), м.
(див. також Акерман) 72, 559, 578 

Білгородщина 67, 409, 559 
Біле море див. Мармурове море 
Білики, м-ко Полтав. п. 500 
Білівська (Бельовська, Бильовська), ф.

21, 241, 242, 244, 256, 375, 376, 409, 
410, 537, 563, 576 

Білогорськ (Карасубазар), м. 572 
Білозірці, уроч. 500 
Білосарайська коса, на Азовському морі 

422, 423 
Білоусівка, уроч. 363 
Біркут, с.Полтав. п. 53 
Близький Схід 563 
Бовкун (Болкун) 318 
Бог див. Буг 
Богемія 556
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Богуслав (Бугуслав), м-ко Київ. в. 277, 
279-281, 353 

Богуславське староство (Богуславський 
край) 280 

Болкун див. Бовкун 
Борисоглібська ф. 563 
Браїла, ф. 570
Брацлав (Браслав, Браслауль, Бреславль), 

м. 67, 72, 273, 278, 342, 343 
Брацлавське воєводство 284, 285, 367,

579
Брацлавське намісництво 579 
Брехарин зимівник 300 
Брянська обл. 576
Буг (Бог) (Південний), р. 20, 61, 67, 72,

76, 271, 289, 294, 295, 331, 355, 363, 
380, 381, 392, 396, 413, 414, 475, 
501, 518, 528, 552, 578, 582 

Бугоґардівська паланка (Ґард) 12, 268,
270, 273, 283, 285, 287, 288, 290-292,
294, 297, 307-310, 316, 318-320, 328,
331, 340, 354, 373, 374, 382, 403,
404, 463, 566, 567, 569 

Бугогардівський перевіз 289, 294 
Бугуслав див. Богуслав 
Буджак 494
Бужин, с.Київ, в. 273, 277, 343, 349 
Бузова, ф. 563 
Бухарест, м. 570
Буюкдере, селище поблизу м.Константи- 

нополя, Туреччина 407

Варшава, м. 384, 585 
Васильків, м. 61 
Васильківська, ф. 563 
Васильківський форпост 81, 82 
Ведмедівка див. Медведівка 
Велика Кардашинка, с.Голопританського 

району Херсонської обл. 581 
Велике князівство Литовське (Литовське 

Велике князівство, Литва) 58, 317, 
578

Великий Лиман 67, 72 
Великий Луг 88, 221, 563 
Великі Будшца, с. 553, 556 
Венеція 559
Вербове, пос.Київ. в. 313 
Виноградна коса, в гирлі р.Буг 331,

356
Вишгород, м. 551 
Відень, м. 56
Вільшана (Олыпана), м-ко Київ. в. 372 
Вільшанка Мала (Ольшанка Мала), р. 

318
Вільшанка, р. 315 
Вірменія 563
Власівка, м-ко Миргород, п. 305

Власівська сотня, Миргород п. 304, 357 
Войтівка, с.Брацлав. в. 329 
Волга, р. 62, 551, 558 
Волинь 580 
Волковиськ, м. 565 
Володарка, м-ко Київ. в. 372-374 
Волощина (див. також Молдова) 303 
Воронеж, м. 555 
Воронезька губернія 46, 555 
Ворскла, р. 553, 554 
В’язовок, м-ко на Правобережній Україні 

88

Гадяцький полк 520, 539, 576 
Гадяч, м. 520
Галицько-Волинське князівство (Галиць- 

ко-Волинська земля) 7, 10, 565 
Гданськ (Ґданськ), м. 58, 572 
Гезлев див. Козлів
Гетьманщина (Гетьманська Україна) 11,

29, 572, 575, 576, 589 
Глинськ, м. 300
Глухів, м. 11, 41, 59, 60, 126, 137-140,

219, 226, 231, 232, 241, 384-386, 519,
551, 553, 557, 562, 567, 576 

Голландія (Нідерланди, Голяндія) 56 
Голопристанський район Херсонської 

області 581 
Городець, пос. 414 
Городище, м-ко Київ. в. 316 
Громоклія (Громоклея), р. 310, 312, 518 
Грос-Єгерсдорф; пос. в Східній Пруссії 

582
Греція 21, 556, 559
Грузія 21, 563
Грунь, м-ко Гадяц. п. 243

Ґард див. Бугоґардівська паланка 
Ґард, м-ко, адм. центр Бугоґардівської 

паланки 221, 229, 253, 259, 263, 268,
271, 272, 284, 307, 314, 355, 357,
359, 361-364, 386, 403, 404, 410, 582

Дволучна (Двулучна), сл. 243 
Дербент, м. 558 
Джурилівка, с.Брацлав. в. 282 
Диканька, с. 553 
Дівки, уроч. 363
Дніпро, р. 20, 21, 39, 41, 45, 54, 61, 62,

67, 70, 72, 75, 77, 81, 86, 93, 101,
108, 141, 189, 252, 254, 255, 268,
296, 339, 378, 385, 393, 396, 406,
409, 414, 430, 538, 554, 555, 557,
558, 563, 566, 581, 582
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Дніпровська лінія 19 
Дніпропетровська область 566, 568, 571, 

577
Дністер, р. 32, 73, 79, 276, 407, 552, 

568, 578 
Домаха, р. 310, 312 
Дон, р. 40, 242, 243, 409, 551, 558 
Донецька область 581, 584 
Донське Військо 432, 436-438 
Дубосари, м-ко 79 
Дунай, р. 21, 79, 570

Егейське море 559

Євпаторія м. (див. також Козлів) 587 
Європа 16, 563, 587 
Єйська (Яська) коса, на Азовському морі 

438
Єлизаветград, м. (див. також Кіровоград)

573
Єлтаветградсіжа провінція 210, 570, 573,

574
Єлизавети (Єлисавети) Святої ф. 22, 

253-255, 265, 382, 383, 573, 579 
Єнікале див. Новгородка 
Єреван (Іриван), м. 87 
Єфремовська, ф. 563

Жаботин, м-ко Київ. в. 355 
Житомир, м. 579

Закавказзя 583 
Запорізька область 581 
Західна Україна див. Україна Західна 
Звенигородка, м-ко Київ, в.296, 339, 352,

357
Здітів, м. 565
Зелена, р. 297, 422-425, 584 
Зелена, сл. Єлизаветградського пікінер- 

ського полку254 
Золотоноша, м-ко 460, 494

Ізмаїл, ф. 570 
Ізюм, м. 243 
Ізюмська провінція 572 
Ізюмський полк 584 
Інгул, р.268, 552, 573 
Інгулець, р. 340, 353 
Інгульска паланка (Інгул, Інгульське 

відомство) 12, 229, 248, 250, 253, 259,
263, 297, 310, 312, 313, 566 

Інгульська, сл. 259, 260

Іоанна Святого, ф. 563 
Іран див. Персія 
Іриван див. Єреван 
Іспанія 557
Італія (Італійська республіка, Італійське 

королівство) 56, 64, 553, 557

Кавказ 558, 563, 569 
Кагарлик (Кагорлик), р. 309 
Кагул, оз. 570 
Казикермен див. Кизикермен 
Казикерменський перевіз див. Кизикер- 

менський перевіз 
Казикирмен див. Кизикермен 
Калниболото (Кашііболото), м-ко Київ, 

в. 278
Кальміус, м-ко, адм. центр Кальміуської 

паланки 121, 122, 229, 253, 259, 263, 
528, 536

Кальміус (Калмус), р. 67, 72, 422, 423,
435, 584, 585 

Кальміуська паланка (Кальміус) 12, 121,
122, 124, 125, 386, 466, 487, 528, 
536, 566 

Кальчик, р. 435 
Камінче, пос. 329
Кам’яне (Кам’янка, Кам’яноє), пос. побл. 

Кизикерменського перевозу 399, 416, 
505

Кам’янець, м. 580 
Кам’яний Базар, пос. 589 
Кам’яний Затон, уроч. 518, 557, 558, 

560
Кам’яний (Каменський) Затон, ф. на 

р.Дніпро 42, 58, 91, 92 
Кам’яний міст 441 
Кам’янка, р. 216 
Кам’янка, с. 273, 344, 393 
Кам’янка, с., адм. центр Інгульської 

паланки 141, 151 
Кам’янка, с.Самарської паланки 
Кам’янська Січ 7
Кам’янувата Сугоклія (Сухоклія), р. 97, 

99
Канівці (Каневці), пос. 221 
Капустине (Капустино), с.Київ. в. 276.

347
Карабельна див. Корабельна 
Карасу базар див. Білогорськ 
Каратиш (Коротиш), р. 422-425, 584 
Кардашин, пос. (див. також Велика Кар- 

дашинка) 392, 581 
Кардашинський лиман 70 
Каспійське море 563 
Катеринославське намісництво 555, 574 
Катеринська провінція 574
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Каушани, м. 55, 64, 79, 86, 556, 559 
Кельчень див. Кільчень 
Керч, м. 86, 552 
Києво-Печерська фортеця 567 
Кизикермен (Казикермен, Казикирмен), 

м. (див. також Берислав) 58, 64, 95, 
397, 439, 500, 557, 582 

Кизикерменський (Казикирменський) 
перевіз 399 

Київ (Киов) м. 22, 24, 27, 28, 33, 43,
45, 53, 55, 60, 61, 73-75, 81, 82, 89,
96, 97, 103, 106, 120, 132, 134, 136-
140, 144, 146, 148, 159, 163, 169,
171-178, 183, 194, 198, 206-210, 220-
222, 264, 279, 284, 286, 287, 295,
303, 306, 309, 311, 316-319, 321, 323, 
365, 377, 384, 386, 390, 392, 396,
397, 402-407, 409, 413, 424, 425, 434,
436, 437, 551, 558, 562, 567, 569,
576, 579 

Київська губернія 232, 576, 579 
Київська єпархія 565 
Київська обласгь 566, 579 
Київська провінція 576 
Київська Русь 10 
Київське воєводство 9, 299, 328 
Київське князівство 7 
Київське намісництво 576 
Київський полк 576 
Київщина (Середня, Південна) 580 
Кирдаии, с.Київ. в. 372 
Китайгородка, м-ко 85 
Кишеньки (Кишанка, Киїиенка), сотенне 

м-ко Полтав. п. 217-219 
Кільчень (Кельчень), р. 91 
Кільчень (Кельчень), уроч. побл. р.Кіль- 

чень 92
Кільченька (Кільчанка), р. 398 
Кінбурн (Кімбур), м. 20, 21, 409, 500, 

562, 581, 584 
Кінбурнська коса 584 
Кінбурнські озера (Прогної) 581 
Кінські Води, р. 518, 581, 586 •
Кіровоград, м. (див. також Єлизаветград)

573
Кічкас, пос.Кодацької паланки 141 
Княжі Байраки 406 
Кобан див. Кубань 
Ковалівка, м-ко Гадяцьк. п. 539, 540 
Кодак (Кодаки), сл., адм. центр Кодаць- 

кої паланки 44, 141, 151, 219, 229,
253, 259, 263, 327, 386, 490, 512, 554 

Кодак Новий, м-ко 121, 511, 554 
Кодак Старий, м-ко 490, 554 
Кодацька па ланка (Кодак) 12, 225, 226,

265, 470, 490, 554, 566 
Кодацька (Койдацька) слобода 219

Кодацький поріг 554 
Козиний мис 20
Козлів (Козлєв, Гезлев) м., (див. також 

Євпаторія) 368, 441, 519, 587 
Козловська, ф. 563
Комишувата (Комишовата) балка 298,

340, 355
Комшнувата (Комишовата), р. 422, 423, 

584
Константинополь див. Царгород 
Корабельна (Карабельна, Корабильна), 

р. 359, 361, 363, 364 
Коротиш див. Каратиш 
Коротян, р. 422, 423, 584 
Корсунське староство 282 
Корсунь, м.Київ, в. 281, 282, 296, 297, 

339, 340, 352 
Костове (Костовате), уроч. 340 
Костянтиноград див. Красноград 
Кочюрган, уроч. на р.Дністер 79 
Красноград (Костянтиноград), м.Харків- 

ської обл. 563, 576 
Кременчук (Кремінчук, Кременчюк), м.

54, 85, 126, 223, 225, 260-263, 325,
574

Кременчуцький (Кременчузький) 
форпост 82, 434 

Кривий острів 381
Крилів, м-ко Київ. в. 88, 299, 366, 367, 

376, 377, 379, 579 
Крилів, сотенне м-ко Миргород п. 300 
Крилівська слобода, Власівської сотні, 

Миргород, п. 315, 316, 320-322, 324 
Крим (Кримська область, Кримське 

панство, Кримське ханство, Татарська 
область) 9-12, 18, 20, 21, 25, 26, 28, 
32, 35, 42, 45, 46, 48-50, 61, 64, 67,
68, 70, 72, 75, 79, 81, 82, 84-87, 90-
93, 95, 367, 370, 390, 393, 396, 404-
407, 409, 410, 412-414, 428, 443, 464,
475, 500, 506, 509, 516, 528, 552-556,
559, 560, 562, 564, 566, 570, 572, 
573, 578-585, 587, 589-591 

Кріт, держава 16
Кубань (Кобан) 409, 413, 414, 438, 569,

584
Кузьмин, м-ко Брацлав. в. 354 
Курська область 576 
Куйдак, сл. 54 
Кючук-Кайнарджа, с. 570

Ладозький канал 551, 558 
Ларга, р. 570
Ленінград див. Санкт-Петербург 
Липовець, с.Київ. в. 305

661



Лисянка, м-ко Київ. в. 216, 274, 278, 
279, 296, 298, 308, 339, 340, 344, 
351, 352, 354, 355 

Литва див. Велике князівство Литовське 
Литовське Велике князівство див. Велике 

князівство Литовське 
Личківська паланка 147, 566, 569 
Лівни, м. 585 
Лівенська, ф. 428, 563 
Лівобережжя див. Україна Лівобережна 
Лівобережна Україна див. Україна 

Лівобережна 
Лозірна, пос. 439
Ломбардія (Ломбардійське королівство) 

56, 64, 556 
Лубенський полк 88, 373, 445, 446, 526, 

576
Лубни, м. 95, 96 
Луганська область 581 
Лусканове, уроч. 381 
Лужкани, пос.Київ. в. 299 
Львів, м. 581

Макарів, м. 567 
Максі, болото 328 
Мала Каратуль, с.Переяслав. п. 372 
Мала Росія див. Україна 
Мала Сміла, м-ко Київ. в. 351 
Малі Водолаги, сл. 574 
Малоросійські полки 576 
Малоросія див. Україна 
Малготинець, с.Пирятинської сотні, 

Лубен, п. 373 
Мантуанське князівство 56, 64, 557 
Маньківка, м-ко Київ. в. 328 
Маріуполь, м. 586
Мармурове (Біле) море 458, 478, 588, 590 
Матяшівка, с. Київ. в. 274, 345 
Маячка (Моячки), м-ко 217 
Медведівка (Ведмедівка), м-ко 81, 82,

85-89, 214, 216, 217, 278 
Медіоланське (Міланське) князівство 

(герцогство) 56, 64, 557 
Межигір'я, с. Київ. п. 117-119, 132, 160, 

164, 166, 167, 171, 181, 182, 186,
187, 199-203, 570 

Мертві Води (Мертва Вода, Мяртві 
Води), р. 318-320, 358, 397, 398, 585 

Месопотамія 583 
Мечетка Мокра, р. 370 
Мигії, уроч. 270
Микитин (Микитинський) Ріг 557, 563,

566
Микитине, селище Кодацької паланки 

(див. також Нікополь) 494, 505, 508, 
518, 568, 577

Микитинська застава 258, 259, 265, 504, 
505, 508, 538, 577, 590 

Микитинська Січ 7 
Микитинський перевіз 518, 577 
Микитинський Ріг див. Микитин Ріг 
Миколаївська (Ніколаєвська) сл. 385 
Миргород, м. 462, 560 
Миргород Сербський, м. 264 
Миргородський полк 77, 304, 305, 342, 

357, 560, 574, 576, 583 
Михайла Святого, ф. 563 
Мишурин Ріг, м. 227, 228, 254, 255, 

259, 260, 573 
Міланське герцогство див. Медіоланське

ir u o iin rT n n

Міус (Міюс), р. 435, 552, 581 
Мокрець, с.Новогрудського в. Великого 

Литовського князівства 317 
Молдова (див. також Волощина) 552, 

553, 559, 562, 568, 573 
Молочна, р. 86
Москва, м. 12, 24, 56, 58-63, 68, 105,

137, 138, 430, 432, 436, 551-554, 565, 
590

Московська держава див. Росія 
Мотовилівка, м. 579 
Моячки див. Маячка 
Музичі, с.Київ. в. 384 
Мурзинка, сл. 261, 262 
Мяртва Вода див. Мертві Води

Нагаї див. Ногайська орда 
Наказня («деревня под Погребищами») 

Київ. в. 301 
Насташка, с.Київ. в. 374 
Немирів, м-ко 214, 276, 331, 347, 354.

356
Ненаситецький (Ненасицький) ретран

шемент 221, 573 
Несвіж, м. 565
Нехвороща, согенне м-ко Полгав, п. 569,

585
Нечирвінці, уроч. побл. р.Буг 392 
Нижній брід на р.Корабельна 361, 363, 

364
Нідерланди див. Голландія 
Німан, р. 565 
Ніжин, м. 372
Ніжинський полк 372, 538, 576 
Ніколаєвська сл. див. Миколаївська сл. 
Нікополь, м.Дніпропетровської обл. (див.

також Микитне) 577 
Німеччина (Німецька держава) 56, 556 
Ніцца, м. 586
Нова Сербія 15, 19, 573, 574, 579 
Новгород-Сіверський, м. 567
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Новгородок, м. 565 
Нові Водолаги, сл. 574 
Нові Санжари, сотенне м-ко Полгав, п. 

554
Новоархангельськ (Архангел, Архангело- 

город, Арханге.пьськ, Архангельське), 
м. 282, 285, 306, 321, 322, 325, 326,
329, 330, 332, 334, 402, 430, 432, 
474, 579, 585 

Новобогородицька, ф. 557, 558 
Новогородка (Єнікале), м-ко 86 
Новогрудське (Новогородське), в. 317 
Новомосковськ м. Дніпропетровської обл.

566, 568, 571 (див. також Самар) 
Новоросійська губернія 15, 232, 570,

571, 573, 574, 579 
Новоселиця (Новосілиця), сл.Самарської 

паланки 125, 245 
Новосергіївська фортеця 557 
Новое іченський ретранш емент 

(Новосіченська фортеця) 19, 22, 34, 
258, 259, 375, 376, 412, 508, 564,
577, 584 

Новослобідське, пос. 517, 574 
Новоелобідський полк 19 
Новочеркаськ, м. 584 
Ногайська орда (Нагаї) 390, 409, 416, 

422-426, 501

Обухів, с. Київ. в. 279 
Овнинка, пос. Єлизаветградського 

пікінерського полку 254 
Одеса, м. 22 
Одеська область 559 
Озов див. Азов
Озовське море див. Азовське море 
Олексіїв (Алексеев) зимівник 300 
Олексія Святого ф. 21, 563 
Олешківська Січ (Олешки) 7, 12, 20, 

553, 555, 559 
Олешки, уроч. 12, 70, 555 
Ольшана див. Вільшана 
Ольшанка Мала див. Вільшанка Мала 
Op-Капу див. Перекоп 
Оріль (Ареля, Оріля), р. 40, 53, 61,

141, 241, 242, 244, 247, 256, 558,
562, 569, 585 

Орільська паланка (Оріль) 12, 566 
Орли, сотенне м-ко Полгав, п. 53, 81 
Орловська область 576 
Орловська провінція 576 
Орловська, ф. 563 
Орловці, с. Київ. в. 316 
Осичне, пос.Київ. в. 317 
Османська імперія див. Туреччина

Османська Порта див. Туреччина 
Острозька провінція 572 
Острозький (Рибинський) полк 584 
Оттоманська Порта див. Туреччина 
Охтирка (Ахтирка), м. 236, 496, 541 
Охтирська провінція 572 
Охтирський (Ахтирський) полк 496, 584 
Очаків (Ачаков), м. ф. 18, 20, 21, 61,

142, 143, 289-293, 303, 396, 409, 410, 
494, 500, 518, 519, 528, 562, 564, 
568, 570, 578, 581, 589, 591 

Очаківська (Ачаковська) коса 438 
Очаківський степ 21

Паліївщина, уроч. 563 
Парасковії Святої ф. 563 
Перебойна, пос. 141 
Перевізька паланка 12 
Перевізька (Перевозкая), м-ко 296, 339, 

386
Переволочна, м-ко 44, 77, 81, 89, 367,

408, 552-554 
Переволочанський (Переволочненський) 

форпост 82 
Перекоп (Ор-Капу) м., ф., 393, 428, 

429, 439, 441, 502, 519, 528, 562,
585, 586, 591 

Перекоп, с. Республіки Крим (див. також 
Перекоп, м., ф.) 585 

Переяслав (Переяславль), м., ф. 60, 77,
558, 577

Переяслав-Хмельницький, м. 579 
Переяславський полк 253, 372, 460, 494, 

576, 577
Персія (Іран) 60, 79, 84-86, 407, 563,

583, 586 
Перша, ф. 563 
Петра Святого, ф. 563 
Петрівка, с. Проговчанської паланки 143, 

569
Петровий Острів, пос. 282, 303, 306 
Петровоострівський форпост 307-309 
Петропавлівська фортеця 558 
Південна Україна див. Україна Південна 
Південно-Східна Україна див. Україна 

Південно-Східна 
Підпільна, р. 12, 560, 562, 564 
Пирятин, м-ко Лубен, п. 88 
Пирятинська сотня Лубен, п. 373 
Писарівка (Псярівка), с.Уман. п. Брацлав.

в. 285, 291, 293, 294, 328 
Пітербург див. Санкт-Петербург 
Погребище (Погребища), с.Київ. в. 301, 

302 
Поділля 580
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Покровське, с. 587
Полтава, м. 53, 59, 60, 90, 212, 218, 

370, 427, 500, 533, 552, 554, 558, 
560, 569 

Полтавська область 560 
Полтавський полк 40, 77, 218, 367, 456, 

500, 532, 552, 569, 573, 574, 576 
Полтавщина 556
Польща (Польська держава, Польська 

область, Польська Україна, Річ Поспо
лита) 9-11, 14, 20, 25, 28, 32, 34, 56, 
58, 61, 73, 79, 81, 82, 88, 214, 231, 
235, 267, 283, 305, 307-309, 314, 317, 
319, 330, 331-333, 335-337, 339, 341, 
347, 355-358, 361, 362, 364-366, 371,
374, 378, 379, 382, 389, 397, 402, 
413, 414, 422, 430, 472, 481, 552, 
553, 556-559, 562, 564, 569, 572, 573, 
578-580, 582, 584 

Порта див. Туреччина 
Порта Османська див. Туре'пшна 
Порта Оттоманська див. Туреччина 
Правоборежна Україна див. Україна 

Правобережна 
Приазов’я 570 
Прибалтика 552 
Придніпров’я 565 
Прилуки, м. 372, 574 
Прилуцький полк 231, 234, 247, 248,

372, 523, 574, 576 
Прогної див. Кінбуриські Озера 
Прогноївська паланка 12, 566 
Протовчанська паланка (Протовча) 12,

141, 566 
Прусія (Пруси) 58 
Прут, р. 61, 562 
Псярівка див. Писарівка

Рейн (Рен), р. 56 
Рибнів, м. 243 
Рим, держава 16 
Річ Посполита, див. Польща 
Рогачик, уроч. 367, 368, 370, 439 
Романків (Романівка), с. Кодацької палан- 

ки 31, 223, 225, 226, 230, 240 
Романків, уроч. 268 
Романкове, с. на Правобережній Україні 

535
Ромни (Ромна), м-ко Лубен, п. 445, 446, 

466, 498, 526 
Росія (Російська імперія, Московська 

держава) 9, 10, 14, 18, 20, 21, 25-27,
30, 32, 45, 53, 55, 64, 72, 78, 82, 83, 
90, 103, 105-107, 267, 359, 375, 385, 
393, 438, 453, 472, 474, 499, 551-567, 
560-573, 576-586, 590

Росоховатий байрак 379 
Ростов (Ростов-на-Дону), м. 128, 130,

567
Рудівка (Рудівський), хутір першої 

Прилуцької сотні Прилуц. п. 231, 234,
235, 247, 248 

Русь див. Україна Лівобережна 
Ряба Могила, уроч. 570 
Ряськівська (Рязька, Ряська), ф. 241,

242, 563

Сагайдачне, уроч. 358 
Сазальницька коса 438 
Саксонія 557
Саксагань, зимівник 290, 292 
Салоніки (Солунь-град), м. 55, 62-64,

70, 72, 556, 559 
Самара, р. 58, 61, 91-93, 217, 241-244, 

256, 398, 500, 557, 558, 564, 566, 576 
Самарська паланка (Самара, Самар, 

Самарське відомство) 12, 31, 141, 168, 
201, 211, 212, 217, 229, 230, 244, 
246, 247, 315, 386, 490, 536, 566, 
570, 571

Самарська Товщ (Товща) 124, 315, 463.
490, 566 

Самарський ретраншемент 96 
Самарчик, р. 441, 566 
Самар (Самарчик), м-ко адм. центр 

Самарської паланки (див. також 
Новомосковськ) 146, 168, 201, 210-
212, 253, 256, 263, 451, 566, 568, 571 

Санкт-Петербург (Ленінград, Пітербург), 
м. 22, 24, 58, 60, 74-76, 125, 138,
139, 169, 171, 175, 185, 194, 280,
474, 477, 478, 485, 490, 519, 551,
553, 557, 558, 560, 563, 573, 586, 500 

Святове, уроч. 93 
Середній Схід 563 
Сєвська провінція 576 
Сибір 554
Сиваш, оз. 428, 439 
Синюха (Синяха), р. 274, 345, 361, 363,

364, 432, 582, 585 
Синьоводський острів, на р.Буг 380 
Ситники, с. Корсун. староства Київ. в. 

282
Сіверські землі 551 
Сіверський Дінець, р. 562 
Сільове, оз. 393 
Слобідська, ф. 563
Слобідська Україна див. Україна 

Слобідська 
Слобід сько-Українська губернія  

(Слобідська губернія) 211, 212, 232,
572, 584
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Слобожанщина див. Україна Слобідська 
Слов’яносербія 574 
Слонім, м. 565
Сміла, м-ко Київ. в. 88, 273, 276-279,

297, 315, 316, 339, 343, 347-352 
Смоленськ, м. 569 
Смоленщина 580 
Сокілки, м-ко 42, 554 
Солунь-град див.' Салоніки 
Сорочинці, с. 406 
Сорочинці, м-ко Миргород, п. 406 
Спарта, держава 16 
Ставище (Ставища), м-ко Київ. в. 373 
Стамбул див. Царгород 
Стара (Чортомлицька) (Базавлуцька) Chi

7, 12, 20, 61, 64, 111, 554, 555, 557,
559, 566, 585 

Старі Санжари (Старий Санжарів), м- 
ко Полгав, п. 532 

Стародуб, м. 551 
Стародубський полк 576 
Старосамарський перевіз 434 
Стеблів, м-ко Київ. в. 276, 347 
Сумська область 553 
Сумська провінція 572 
Сумський полк 584 
Суха Сура, р. 587 
Сухин (Сухіни), с. Київ. в. 316

Таборище, с. Власівської сотні Лубен, 
п. 357

Таврія 551 '
Таганрог, ф. 558 
Тамбовська, ф. 563 
Татарська область див. Крим 
Ташлик, р. 355 
Ташлик, уроч. 355 
Ташличка, р. 363, 364 
Твер, м. 553 
Терек, р. 558 
Тобольськ, м. 566
Томаківка (Тумаківка, Тумаковця), р. 88 
Томаківська Січ 7, 566 
Торговиця, с. 330
Торговиця, м. 268, 270, 285, 288, 291,

293, 329, 579, 585 
Тишківка, сл. Новорос. губ. 253-255, 

265
Трансільванія 10 
Трахтемирів, м.Київ. в. 8 
Трипілля, м-ко Київ. в. 61 
Тригузне (Тритузнове), с. на Запоріжжі

223, 225 
Тумаківка див. Томаківка 
Тумаковця див. Томаківка 
Туреччина (Османська імперія, Оттоман-

ська Порта, Порта, Порта Османська, 
Порта Оттаманська) 9, 10, 12, 18,
20, 21, 25, 32, 40, 45, 46, 58, 61, 62,
64, 70, 72, 74, 75, 77, 79, 81, 82, 174, 
181, 267, 404, 407, 408, 413, 453, 
458, 478, 500, 506, 524, 552, 554, 
556, 558-563, 566, 569-572, 579-584,
586, 589, 590 

Тясмин, р. 299, 582

Україна 6, 7, 10-12, 15, 17, 19, 22, 24,
26, 30, 32, 34, 43, 53, 59-62, 68, 94, 
485, 551-554, 556, 558, 559, 562, 563, 
565-567, 570, 572-576, 578, 582, 583, 
585, 588-590 

Україна Західна 580, 581 
Україна Лівобережна (Мала Росія, 

Малоросія, Малоросійський край, 
Русь) 17, 18, 39-41, 43-45, 64, 88,
92, 105, 121, 125, 139, 176, 177, 
184, 195, 197, 210-213, 219, 252,
254, 261, 263, 265, 315, 336, 337,
341, 378, 380, 393, 434, 442, 445,
446, 456, 458-464, 466-469, 471, 472, 
478-482, 485-493, 496, 499-502, 509- 
515, 517, 518, 521-529, 531-533, 535-
538, 540, 541, 551-553, 555, 557-
560, 562, 565, 572, 575-579, 581,
584, 588, 589 

Україна Південна 15, 18, 267 
Україна Південно-Східна 15 
Україна Правобережна (Польська 

область, Польська Україна, Польща)
14, 18, 20, 21, 61, 88, 231, 234, 235,
294, 299, 310, 311, 359, 362, 364,
365, 372-374, 383, 447, 485, 525, 530,
552, 556, 558, 560, 569, 570, 573,
576, 579, 581, 584 

Україна Слобідська (Слобожанщина) 29,
213, 551, 552, 555, 562, 572, 577,
581, 584 

Україна Ханська 552 
Українська лінія 81, 85, 537 
Уманська губернія 332, 335, 383, 388, 

389
Уманський повіт 284, 285 
Умань, м. 76, 267, 274, 277, 287, 288,

298, 328, 329, 341, 345, 348, 349,
361, 363, 364, 383, 578 

Усть-Самарський (Усть-Самара) ретран- 
шемент 95, 96, 219, 221, 222, 564

Фастів, м-ко Київ. в. 372 
Федора Святого, ф. 563 
Франція 553, 556, 557
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Харків, м. 22, 27, 28, 32, 35, 36, 95, 572 
Харківська область 563, 576 
Харківська провінція 572 
Харківський полк 584 
Халкідонський п-ів 559 
Херсонська область 555, 557, 581, 584 
Хортиця, о. 99, 101, 563 
Хортицька Січ 7 
Хотин, м. 79, 562, 569, 580

Царгород (Константинополь, Стамбул), 
м. 18, 43, 61, 79, 81, 407, 408, 457, 
458, 478, 494, 496, 524, 552, 556,
560, 563, 583, 588 

Царицин, м. 558
Царичанка, м-ко Полтав. п. 90, 94, 95, 

218
Цибулів, с. Київ. в. 280 
Цибулів, сл. 83 
Цизальпинська республіка 557

Чаплинка, р. 217, 218 
Червона коса 381
Черкаси (Черкаськ), м. Київ. в. 122,

274, 278, 344, 350 
Черкаськ, м. 584 
Черкесія 413, 414, 584

Чернівецька область 
Чернігів, м. 60, 112, 551, 558, 567, 576 
Чернігівська область 553, 562, 574 
Чернігівський полк 231, 234, 235, 576 
Чернігово-Сіверська земля 579 
Чигирин (Чигрин), м. 11, 276-278, 347- 

350, 371, 447, 448 
Чигиринська губернія 447, 448 
хІигиринський полк 555 
Чорна Долина, уроч. 439, 446, 586 
Чорна Росія 105, 565 
Чорне море 20, 21, 458, 478, 557 
Чорноморське узбережжя 570 
Чортомлик, о. 566 
Чортомлик, р. 566 
Чортомлицька Січ див. Стара Січ 
Чубурська коса 438

Швеція 10, 58, 551-553, 556, 582 
Шестакова коса 381

Ягорлик, м. 268
Яйська коса див. Єйська коса
Яланчик, р. 435
Ясси, м. 556, 558
Яцька балка 143



ХРОНОЛОГІЧНИЙ ПЕРЕЛІК 
ДОКУМЕНТІВ

167[6]
Травня 28. -  Лист Коша до ігумена Києво-Межигірського монастиря з проханням 
направити в Січ уставника та про ухвалу Запорозького Війська надавати монастиреві 
кошти на утримання шпиталю. № 47

1683
Жовтня 4. -  Універсал Військової Ради про ухвалу Запорозького Війська підпорядку
вати січову церкву Києво-Межигірському монастиреві. № 48

1686
Травня 29. -  Лист Коша до ігумена Києво-Межигірського монастиря Феодосія 
Васьковського про бажання Війська Запорозького бути парафією тільки цього 
монастиря. № 46

1688
Березня 5. Москва. -  Грамота московського патріарха Іоакима Києво-Межигірському 
монастиреві про підтвердження ставропігії, даної монастиреві у попередні роки, 
підпорядкування йому церкви Запорозького Війська і заборону київському 
митрополиту втручатися у справи запорозької церкви. № 45

1709
Травня 26. -  Грамота російського царя Петра І гетьманові Івану Скоропадському 
про розшук і покарання запорозьких козаків, які воювали на боці гетьмана Івана 
Мазепи і шведського короля Карла ХП. № І

1712
Травня 5/15 -  Витяг з третьої статті Константинопольського трактату 1711 року про 
втрату Росією території на лівому боці Дніпра, що належала Запорожжю. № 2

1713
[Не раніше 1713 р. -  не пізніше 1716 p., або не раніше 1730 р. -  не пізніше 1734 р. 
Бахчисарай]. -  Ярлик кримського хана Каплан-Ґірея Кошеві про стягнення з 
запорозьких козаків грошей за наїзди на польську територію і про заборону 
нраїздів. № 5
[Не раніше 1713 р. -  не пізніше 1716 p., або не раніше 1730 р. -  не пізніше 1734 р. 
Бахчисарай]. -  Ярлик кримського хана Каплан-Ґірея Кошеві про заборону 
запорозьким козакам здійснювати наїзди на польську територію і встановлення 
покарань за порушення наказу. № 6
[Не раніше 1713 р. -  не пізніше 1716 p., або не раніше 1730 р. -  не пізніше 
1734 р. Бахчисарай]. -  Ярлик кримського хана Каплан-Ґірея Кошеві про стягнення 
з запорозьких козаків грошей за напад на польську територію і заборону наїздів. 
№ 7
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[Не раніше 1713 р. -  не пізніше 1716 р., або не раніше 1730 р. -  не пізніше 1734 р.]. 
Бахчисарай. -  Ярлик кримського хана Каплан-Ґірея Кошеві про призначення до 
Війська Запорозького ханських представників з правом суду і розправи над козаками. 
№ 8

1725
Квітня 22. -  3 інструкції російської імператриці Катерини І губернатору Азовської 
губернії Чернишову про порядок переїзду іноземних і вітчизняних купців через 
кордон і заборону жителям губернії мати стосунки з запорожцями. № З

1731
Серпня 26. Полтава. -  Лист командувача російськими військами на Україні 
Йоганна Вейсбаха до кошового отамана Івана Малашевича про можливість за 
певних умов переходу Війська Запорозького під російську протекцію. № 9

1734
Лютого 12. Київ. -  Лист генерал-губернатора Йоганна Вейсбаха до кошового 
отамана Івана Малашевича про згоду Росії взяти під протекцію Військо Запорозьке, 
про вжиття заходів безпеки від татар. № 10
Квітня 19. -  Лист київського генерал-губернатора Йоганна Вейсбаха до кошового 
отамана Івана Малашевича про необхідність розвідування намірів кримських татар 
і про спільні дії з російським військом. № 20
Квітня 23. Каушани. -  Лист гетьмана Пилипа Орлика до Війська Запорозького з  
проханням переглянути своє рішення щодо повернення у підданство Росії. № 11
[Не раніше травня 6]. -  Лист кошового отамана Івана Малашевича до гетьмана 
Пилипа Орлика про відмову Війська Запорозького повернутися під протекцію 
Крима і перехід у підданство Росії. № 12
[Не пізніше травня 8]. -  Лист кримського хана Каплан-Ґірея до Коша з пропозицією 
залишитися під протекцією Криму. № 13
Травня 8. -  Лист Коша до кримського хана Каплан-Ґірея з відмовою залишитися 
під протекцією Криму. № 14
Травня 20. Київ. -  Лист київського генерал-губернатора Йоганна Вейсбаха до 
кошового отамана Івана Малашевича з пропозицією Війську Запорозькому разом 
виступити проти кримського хана. № 15
Червня 22. Київ. -  Лист київського генерал-губернатора Йоганна Вейсбаха до 
кошового отамана Івана Малашевича про прибуття делегації Війська Запорозького 
з чолобитною на ім’я російської імператриці та від’їзд делегації до Санкт- 
Петербурга, про зобов’язання надавати допомогу запорожцям в обороні проти 
турків і татар і про спільні дії проти них; рекомендації щодо листування з 
гетьманом Пилипом Орликом і кримським ханом. № 16
Серпня 11. Біла Церква. -  Лист київського генерал-губернатора Йоганна Вейсбаха 
до Коша з рекомендацією не відповідати на листи гетьмана Пилипа Орлика; про 
прибуття запорозької делегації до Санкт-Петербурга й інше. № 17
Серпня 19. Біла Церква. -  Лист київського генерал-губернатора Йоганна Вейсбаха 
до кошового отамана Івана Малашевича про перепуск купців з Криму і Туреччини 
лише через Васильківський форпост поблизу Києва після витримання належного 
карантину. № 21
Вересня 8. Біла Церква. -  Лист київського генерал-губернатора Йоганна Вейсбаха 
до Коша про готовність надати всебічну допомогу в разі нападу турецьких військ 
на запорожців. № 18
Вересня 9. Біла Церква. -  Лист київського генерал-губернатора Йоганна Вейсбаха 
до кошового отамана Івана Малашевича про спільний виступ Війська Запорозького 
і російського війська в похід на Польщу та порядок пересилання пошти. № 22
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Грудня 23. -  Лист Коша до чернігівського єпископа Ірод іона Жураховського про 
згоду Війська Запорозького підпорядкувати січову церкву парафії Києво-Межигір- 
ського монастиря. № 49

1735
Березня 7. -  Повідомлення київського архієпископа Рафаїла Заборовського 
настоятелеві Києво-Межигірського монастиря Іродіону Жураховському про відправ
лення до Коша свого листа. № 50
Березня 7. -  Лист київського архієпископа Рафаїла Заборовського Кошеві про 
повернення січової церкви у підпорядкування Києво-Межигірського монастиря. 
№ 51
Березня 9. Межигір’я. -  Лист настоятеля Києво-Межигірського монастиря, єпископа 
Іродіона Жураховського до кошового отамана Івана Малашевича про бажання 
монастиря мати січову церкву в своєму підпорядкуванні. № 54
Березня 9. Межигір’я. -  Лист Києво-Межигірського монастиря Кошеві про направ
лення до Війська Запорозького ієромонаха Павла Маркевича для висловлення 
подяки Війську за бажання бути парафією монастиря. № 55
Березня 9. Межигір’я. -  Лист настоятеля Києво-Межигірського монастиря, єпископа 
Іродіона Жураховського до наказного отамана Андрія Вербицького з висловленням 
подяки за турботу про монастир. № 56
Квітня 4. Біла Церква. -_Лист київського генерал-губернатора Йоганна Вейсбаха 
до єпископа Рафаїла Заборовського щодо підпорядкування січової церкви Києво- 
Межигірському монастиреві. № 52
Квітня 8. -  Лист київського архієпископа Рафаїла Заборовського до настоятеля 
Києво-Межигірського монастиря єпископа Іродіона Жураховського про підпорядкуван
ня січової церкви монастиреві та відправлення до Січі священнослужителів. № 53
Квітня 30. Біла Церква. -  Лист київського генерал-губернатора Йоганна Вейсбаха 
до кошового отамана Івана Малашевича про відправлення у Немирів затриманих 
запорожців, які втекли з польського походу. № 166
Травня 10. Біла Церква. -  Лист київського генерал-губернатора Йоганна Вейсбаха 
до кошового отамана Івана Малашевича про уточнення намірів ногайців щодо 
переходу під протекцію Росії. № 23
Червня 5. [Біла Церква]. -  Лист київського генерал-губернатора Йоганна Вейсбаха 
до кошового отамана Івана Малашевича про купівлю в Січі коней для Архангело- 
городського драгунського полку та про особисту зустріч в сл.Цибулеві для 
обговорення подальших спільних дій. № 24
Червня 6. Біла Церква. -  Лист київського генерал-губернатора Йоганна Вейсбаха 
до кошового отамана Івана Малашевича про підготовку Війська Запорозького до 
можливого походу проти кримських татар і про розслідування намірів -  їхніх і 
ногайців. № 25
Червня 30. Медведівка. -  Ордер київського генерал-губернатора Йоганна Вейсбаха 
Кошеві з пропозицією підготуватися до походу на Польщу. № 30
Липня 8. Медведівка. -  Лист київського генерал-губернатора Йогаїша Вейсбаха 
до кошового отамана Івана Малашевича про розшук двох драгунів-втікачів з 
Ревельського полку. № 167
Липня 13. Медведівка. -  Лист київського генерал-губернатора Йоганна Вейсбаха 
до кошового отамана Івана Малашевича про висилання до Криму розвідників для 
з’ясування намірів кримського хана щодо походу на Персію. № 26
Липня 13. Медведівка. -  Лист київського генарал-губернатора Йоганна Вейсбаха 
до кошового отамана Івана Малашевича про розшук утікача Якова Соколова, 
служителя секретаря Горчакова. № 168
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Липня 21. Медведівка. -  Лист київського генерал-губернатора Йоганна Вейсбаха 
до кошового отамана Івана Малашевича з проханням провести розвідування про 
похід кримського хана в Персію, про наміри ногайських татар тощо. № 27
Липня 21. Медведівка. -  Лист київського генерал-губернатора Йоганна Вейсбаха 
до кошового отамана Івана Малашевича про відправлення до нього козака Опанаса 
Школи і копії свідчень останнього. № 28
Липня 21. [Медведівка]. -  Свідчення козака Опанаса Школи про участь у нападі 
на ногайських татар і пограбування їх. № 29
Липня 21. Медведівка. -  Лист не встановленої особи до Коша про розшук 
утікача Олексія Федоровського, кріпака підпрапорщика Сибірського полку Якова 
Спешнєва, та шести кріпаків інших офіцерів. № 169
Серпня 3. Кишанка Полтавського полку. -  Лист київського генерал-губернатора 
Йоганна Вейсбаха до кошового отамана Івана Малашевича про відправлення до 
Коша затриманого конокрада Івана Ілляшенка. № 170
Серпня 10. Переволочна. -  Лист майора Шинкеєва до кошового отамана Івана 
Малашевича про відправлення на Січ одинадцяти діжок пороху й сорока пудів 
свинцю. № 31
Вересня 20. Табір поблизу Царичанки. -  Лист підполковника Сибірського полку 
Петра Стрешньова до кошового отамана Івана Малашевича з проханням повернути 
кріпаків-втікачів, якщо їх затримають у Січі. № 171
[Не пізніше вересня 20]. Табір поблизу Царичанки. -  Реєстр втікачів-кріпаків 
підполковника Сибірського полку Петра Стрешньова. № 172
Жовтня 3. Полтава. -  Лист фельдмаршала Бургарда Христофора Мініха до 
кошового отамана Івана Малашевича про виступ російських військ у Крим і про 
направлення від Війська Запорозького посланців для схиляння Ногайської та 
Білгородської орд до переходу під протекцію Росії. № 32
Жовтня 3. У поході, від р.Кільчені. -  Наказ генерал-лейтенанта Михайла Леонтьева 
Кошеві про негайний виступ у повній готовності на з’єднання з російськими 
військами для спільного походу на Крим. № 33
Жовтня 5. У поході, від р.Самари. -  Лист генерал-лейтенанта Михайла Леонтьева 
до кошового отамана Івана Малашевича про необхідність якнайшвидшого з’єднання 
загонів Війська Запорозького з російським військом для спільного походу на 
Крим. № 34
Жовтня 17. У поході, з урочища Святового. -  Лист генерал-лейтенанта Михайла 
Леонтьева до кошового отамана Івана Малашевича про відступ російського війська 
з Криму через нестачу провіанту і фуражу та про особисту зустріч. № 35
Жовтня 18. У поході. -  Лист генерал-лейтенанта Михайла Леонтьева до кошового 
отамана Івана Малашевича про повернення російського війська на Україну, а 
Запорозького -  в Січ. № 36
Листопада 6. Царичанка. -  Лист генерал-лейтенанта Михайла Леонтьева до Коша 
про заготівлю провіанту для Війська Запорозького в Переволочні. № 37
[Не раніше 1735 р.]. -  Книга для запису актів, даних московським патріархом, 
київськими архієреями, кошовими отаманами Війська Запорозького та ін. Киево 
Межигірському монастиреві щодо підпорядкування січової церкви. № 44

1736
Жовтня 3. Лубни. -  Ордер фелвдмаршала Бургарда Христофора Мініха Кошеві 
про забезпечення російської військової команди в Запорозькій Січі одягом і 
провіантом. № 38
Жовтня 14. [Лубни]. -  Ордер фельдмаршала Бургарда Христофора Мініха Кошеві
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про відправлення з Січі перекладача з татарської та інших мов до Самарського 
та Усть-Самарського ретраншементів. № 39
Жовтня 17. Київ. -  Ордер фельдмаршала Бургарда Христофора Мініха Кошеві 
про проведення постійного розвідування татарських намірів. № 40

1737
Червня 8. У поході, від р.Кам’януватої Сугоклії. -  Ордер похідного Коша наказному 
отаманові Степану Решетилу про підготовку суден і піхоти до військового походу. 
№ 41

1738
Жовтня 5. -  Лист Германа-Карла Кейзерлінга до наказного отамана Пилипа 
Покволигого про відправлення у Січ провіанту, а з Січі на о.Хортицю -  досвідчених 
лоцманів для супроводження флотилії. № 42
[Не раніше листопада 20]. -  Лист Січового Коша до кошового отамана Івана 
Білицького про незадоволення січового товариства походом козаків і наказ поверну
тися на Січ. № 43

1740
[Не раніше 1740 р. -  Не пізніше 1743 р.]. Крим. -  Листи кримського хана 
Селямет-Ґірея до Коша про повернення ногайцями коней та ін. запорожцям і про 
розшук серед козаків винних у захопленні коней та речей у ногайців. № 312
[ . . .  ] -  Реєстр запорозьких козаків, обвинувачених у захопленні коней і худоби у 
ногайських татар. № 313

1741
Травня 27. З-під Умані. -  Лист краківського каштеляна Павла Беное [Бенве] до 
кошового отамана з проханням дозволити проїхати землями Війська Запорозького 
для участі в розмежуванні території Південної України між Польщею, Росією і 
Туреччиною. № 225
Липня 9. -  Реєстр майна, коней та ін. захопленого старшиною Орлянської сотні 
Полтавського полку у Гаврила Пархомова, № 303

1742
Травня 10. -  Донесення Коша генерал-аншефові Кейту про становище в Криму. 
№ 314

1743
Лютого 15. -  Ордер київського генерал-губернатора Михайла Леонтьева Кошеві 
про розвідування намірів кримських татар, які перейшли від гирла р.Дніпро й 
переправилися через р.Буг, і про готовність запорозьких козаків до походу. № 315
Квітня 26. -  Ордер київського генерал-губернатора Михайла Леонтьева Кошеві 
про нагляд за пересуванням загонів, висланих від польського війська для затримання 
гайдамаків. № 226
Травня 13. -  Ордер київського генерал-губернатора Михайла Леонтьева Кошеві 
про врегулювання стосунків між запорожцями, кримськими та ногайськими татарами 
і поляками, про заборону татарам будувати перевіз поблизу Кизикермена, а старо- 
самарським жителям осаджувати хутори в Запорозьких вольностях тощо. № 316
Вересня 27. -  Відкритий лист Коша до знатного товариша Незамаївського куреня 
Марка Кажанова та всіх поселених у Кам’янці козаків про всіляке сприяння 
курінним отаманам Павлові Козелецькому й Іванові Шостаку, посланим для 
з’ясування обставин відкриття татарами Кизикерменського перевозу. № 317
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1744
Травня 27. -  Свідчення ротмістра польського війська Ананія Волошина у Коші 
про намір польського загону полковника Якова Білинського вчинити наїзд на 
м.Торговицю і Ґард під приводом розшуку викрадених у них коней, про страту 
поляками двох козаків. № 227
Червня 7. Москва. -  Грамота імператриці Єлизавети Петрівни київському генерал- 
губернатору Михайлу Леонтьеву про вжиття оборонних заходів проти поляків. 
№ 342
Червня 14. -  Ордер київського генерал-губернатора Михайла Леонтьева Кошеві 
про відсіч у разі порушення поляками кордонів запорозьких земель. № 318
Липня 25. -  Лист київського генерал-губернатора Михайла Леонтьева до Кошового 
отамана Якима Ігнатовича про купівлю для нього в Січі коней. № 319
Серпня 8. Усть-Самара. -  Лист підполковника Василя Кожина до кошового 
отамана Якима Ігнатовича про розшук і вислання до Глухова колишнього війта 
містечка Кишанка Полтавського полку Клима Проценка для свідчення в «Комісії 
про тристатисячну рубльову суму грошей за воли». № 173
Серпня 23. Москва. -  Грамота імператриці Єлизавети Петрівни Військові 
Запорозькому про видачу щорічного жалування, врегулювання взаємних суперечок 
за землі з миргородським полковником Капністом і Військом Донським, про 
звільнення від сплати мита і видачу нових клейнодів. № 343
Грудня 16. -  Ордер київського генерал-губернатора Михайла Леонтьева Кошеві 
про укріплення Ґарду і заходи безпеки проти нападів ногайських татар. № 320
Грудня 16. -  Ордер київського генерал-губернатора Михайла Леонтьева Кошеві 
про доцільність утворення комісії для розгляду взаємних претензій між запорожцями 
і татарами; про передання справи козака Щербини на розгляд військовому судові. 
№ 321
Грудня 29. -  Ордер київського генерал-губернатора Михайла Леонтьева Кошеві 
про розшук запорозьких козаків, які супроводжували в Криму поручика 
Неведомського, для з’ясування причини невзяття ним з собою полонених -  
російських підданих. № 322

1745
Червня 11. Москва. -  Грамота імператриці Єлизавети Петрівни Військові 
Запорозькому про заборону ловити рибу в татарських володіннях на Азовському 
морі та про врегулювання відносин з Військом Донським. № 344
Листопада 3. -  Ордер київського генерал-губернатора Михайла Леонтьева Кошеві 
про необхідність повернення запорозькими козаками коней, грошей і майна, 
захоплених у жителів м.Богуслава і с.Обухова. № 230

1746
Липня 23. Богуслав. -  Лист Михайла Клецьковського, уповноваженого 
кн.Любомирського, до кошового отамана з проханням повернути захоплених 
запорожцями-гайдамаками коней та відшкодувати заподіяні збитки. № 231
Липня 23. Богуслав. -  Лист Михайла Клецьковського, уповноваженого кн.Любо
мирського, до кошового отамана з проханням сприяти у поверненні богу с л авс ьк ому 
еврею Мошкові Іршовичу грошей, позичених ним запорозькому козаку Іркліївського 
куреня Петрові Різниченку. № 232
Липня 25. -  Донесення Коша київському генерал-губернаторові Михайлу Леонтьеву 
про страченних поляками козаків і майно, захоплене у них в 1733-1746 рр. № 22К
Липня 25. -  Відомість про кількість страчених поляками козаків і майна, захопленого 
у них в 1733-1746 рр. № 229
Липня 29. Корсунь. -  Лист комісара Корсунського староства Йозефа-Броніслава
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Млотовського до кошового отамана Василя Григоровича про захоплення полковником 
Перевізької паланки у жителів Корсунського староства коней і прохання відшко
дувати їхню вартість. № 233
Серпня 19. Сорочинці. -  Лист Миргородської полкової канцелярії до Коша про 
непричетність затриманих у полку запорозьких козаків до нападу на кримського 
купця біля Княжих Байраків. № 323
Серпня 20. -  Ордер київського генерал-губернатора Михайла Леонтьева Кошеві 
про виплату грошового боргу козакам Азовського полку і калмикам. № 174
Листопада 15. -  Ордер київського генерал-губернатора Михайла Леонтьева Кошеві 
про розвідування намірів кримських татар у зв’язку з укладенням миру між 
Портою і Персією. № 324
Грудня 13. -  Ордер київського генерал-губернатора Михайла Леонтьева Кошеві 
про розвідування намірів залежних від Порти татарських орд. № 325

1747
Січень. -  Рапорт Коша київському генерал-губернаторові Михайлу Леонтьеву про 
відсутність відомостей щодо переховування в Бугогардівській паланці гайдамаків, 
які втекли з території Польщі. № 234
Квітня 28. -  Ордер київського генерал-губернатора Михайла Леонтьева Кошеві
про необхідність повернення коней, захоплених запорожцями-гайдамаками у жителів 
Уманського повіту Брацлавського воєводства та про вжиття заходів для поперед
ження наїздів запорожців на польських підданих. № 235
Квітня 28. -  Ордер київського генерал-губернатора Михайла Леонтьева Кошеві 
про розшук і повернення коней, грошей і майна, захоплених запорожцями у 
жителів с.Писарівка [Псярівка] Уманського повіту Брацлавського воєводства та 
про повернення козаків польських підданих, які втекли на Запорожжя і приєдналися 
до гайдамаків. № 236
Квітня 28. -  Реєстр захопленого майна, коней і грошей. № 237
Квітня 28. -  Реєстр козаків-втікачів. № 238
Травня 8. -  Ордер київського генерал-губернатора Михайла Леонтьева Кошеві 
про розшук колодника козака Батуринського куреня Дмитра Жоболди. № 175
Травня 20. Фортеця Білівська. -  Ордер генерал-лейтенанта Михайла Філософова 
Кошеві про розвідування намірів кримського хана, який прибув з військом до 
Очакова. № 326
Травня 26. Ґард. -  Донесення полковника Бугогардівської паланки Андрія Сухого 
Кошеві про свавілля і непокору деяких козаків, звинувачених у причетності до 
крадіжки коней спільно з ногайськими татарами, у козака Левушківського куреня 
Отецька Старого з товаришами. № 327
Травня 27. Умань. -  Лист уманського ротмістра Станіслава-Костки Артинського 
до кошового отамана з проханням відшкодувати збитки, заподіяні запорожцями- 
гайдамаками жителям м.Умань і про повернення козаків польських підданих, які 
втекли на Запорожжя. № 239
Травня 27. Умань. -  Реєстр захопленого гайдамаками майна, коней і грошей у 
1746-1747 рр. № 240
[Травня 27]. Умань. -  Реєстр захопленого гайдамаками майна, коней і грошей у
1746-1747 рр. № 241
Травня 30. -  Лист Коша до уманського полковника Станіслава-Костки Артинського 
про неможливість вдовольнити його прохання і повернути польським підданим 
майно, захоплене запорожцями-гайдамаками, а також протест з приводу страти 
польською шляхтою в містах і селах Правобережної України російських підданих- 
запорожців. № 242
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Червня 8. -  Ордер київського генерал-губернатора Михайла Леонтьева Кошеві 
про надіслання запорозьких депутатів до Усть-Самари для розслідування бійки, 
що виникла між драгунами Ненаситецького ретраншементу і козаками полковника 
Якова Письменного. № 176
Серпня 1. Крилів. -  Лист Новицького до кошового отамана Павла Козелецького 
з проханням повернути жителю слобідки Крилівської Київського воєводства 
Тимофієві Марченку коней, захоплених польськими підданими Семеном Гайдуком 
та Семеном Киселем і переданих запорозьким козакам Данилові Крупці, Романові 
Шатравці і Процику, зятеві Мальованого. № 244
Серпня 3. Крилів Миргородського полку. -  Лист крилівського сотника Григорія 
Рудя до кошового отамана про відібрання у козака Тимофія Марченка коня і 
передачу священикові м.Глинська Василеві Іванову на відшкодування вартості 
забитого бугоґардівськими козаками вола. № 245
Серпня 21. -  Лист київського митрополита Рафаїла Заборовського до Коша про 
неправомірність увільнення кошовим отаманом Івана Терпила від посади ієрея 
новокодацької церкви. № 57
Серпня ЗО. -  Реєстр майна, захопленого бугоґардівськими козаками-гайдамаками 
у рожанського стольника Морфинського поблизу с.Погребища Київського повіту 
і воєводства. № 246
Жовтня 27. -  Ордер київського генерал-губернатора Михайла Леонтьева Кошеві 
про розшук на Січі втікачів з Криму -  тумів, калмика, татарина і грузина. № 328
Жовтня 31. -  Ордер київського генерал-губернатора Михайла Леонтьева Кошеві 
про відправлення посланців від Січі до Ногайської орди, що порушила кордони, 
з вимогою покинути запорозькі землі. № 336
[Не раніше жовтня 31]. -  Лист київського генерал-губернатора Леонтьева до 
кримського хана Селім-Ґірея про негайне виведення Ногайської орди за межі 
Запорожжя. № 337
Листопада 13. -  Донесення Коша київському генерал-губернаторові Михайлу 
Леонтьеву про відсутність на Січі втікачів з Криму -  тумів, татарина, грузина і 
калмика. № 330
Листопада 14. -  Розписка чабана Аслана Схочки про його розрахунки за воли з 
козаком Величківського куреня Герасимом Несповіданим. № 331
Документ вірменською мовою. № 332
Листопада 19. -  Ордер Коша кальміуському полковникові Маркові Усу про 
заходи, вжиті у зв'язку з порушенням кордонів Ногайською ордою, і надсилання 
в Слідчу комісію у Бахмуті реєстру козаків. № 334
Листопада [не раніше 19 -  не пізніше 25]. -  Донесення Коша київському генерал- 
губернаторові Михайлу Леонтьеву про порушення Ногайською ордою кордонів. 
№ 335
[Не пізніше листопада]. -  Лист перекопського каймакана Селе-аги до кошового ота
мана про проведення розшуку волів, загублених запорозькими козаками. № 333
[Восени]. Крим. -  Лист кримського хана Селім-Ґірея кошовому отаманові Павлу 
Козельському про допомогу в затриманні втікачів з Криму на територію Запорожжя 
і вжиття заходів для затримання калги-султана Шагін-Ґірея при переході з 
Польщі на Кубань і до Черкеси. № 329
Грудня 1. -  Ордер Коша кальміуському полковникові Маркові Усу про відправлення 
ним до Ногайської орди посланців з вимогою відійти за межі Запорожжя. № 338
Грудня 8. Полтава. -  Пропозиція генерал-аншефа Р.А.фон Бісмарка кошовому 
отаманові Павлові Козелецькому про розвідування намірів закордонних сусідів і 
готовність Війська Запорозького до походу. № 339

Травня ЗО. -  Реєстр козаків страчених на Правобережжі у 1746-1747 рр. № 243
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1748
[Не раніше січня 3]. -  Донесення Коша київському генерал-губернаторові Михайлу 
Леонтьеву про неможливість вислати до Києва запорожців, звинувачених польською 
адміністрацією у наїзді на отамана пос.Петровий Острів Василя Кривця, через 
відсутність їх у куренях. № 247
Січня 14. -  Лист Коша до сотника Власівської сотні Миргородського полку з 
проханням сприяти козакові Коренівського куреня Микиті Дахненку в стягненні 
боргу з жителя м.Власівка Степана Пухтієнка відповідно до духовного запису 
покійного козака Григорія Кріпака. № 248
[Січня 14]. -  Лист Коша до полковника Миргородського полку з проханням 
сприяти козакові Коренівського куреня Микиті Дахненку в стягненні боргу з 
жителя м.Власівка того ж самого полку Степана Пухтієнка відповідно до духовного 
запису покійного козака Григорія Кріпака. № 249
Вересня 15. -  Ордер київського генерал-губернатора Михайла Леонтьева Кошеві 
про розшук і повернення коней, які належали двом корогвам регіменгаря української 
партії польського війська Буковського, захоплених гайдамаками-запорожцями. 
№ 250
Жовтня 25. -  Рапорт Коша київському генерал-губернаторові Михайлу Леонтьеву 
про отримання ордера і вжиття заходів щодо розшуку винних у захопленні 
коней, які належали двом корогвам української партії польського війська. № 251
Листопада 23. -  Ордер київського генерал-губернатора Михайла Леонтьева Кошеві 
про негайний розшук і повернення польській стороні коней, захоплених і пригнаних 
козаками в Ґард. № 252
Грудня 16. -  Ордер київського генерал-губернатора Михайла Леонтьева Кошеві 
про розшук запорожців-гайдамаків Микити і Максима Гораченків, Романа Чорного 
та ін., причетних до захоплення коней з корогов української партії польського 
війська. № 254

1749
Січня 3. -  Рапорт Коша київському генерал-губернаторові Михайлу Леонтьеву 
про продовження розшуку винних у захопленні коней з корогов регіментаря 
української партії польського війська Буковського. № 253
Січня 20. З Інгулу. -  Донесення полковника Бугогардівської паланки Тихона 
Слинька кошовому отаманові Якимові Ігнатовичу про неможливість розшукати і 
затримати козаків-гайдамаків, які захопили коней з двох корогов української пар
тії польського війська, а також про взяття в полон ногайськими татарами трьох ко
заків у гирлі р.Інгул і поранення козака Лебединця поблизу р.Громоклії. № 255
Січня 27. -  Наказ Коша полковникові Бугогардівської паланки Тихонові Слиньку 
про необхідність проведення розшуку козаків-гайдамаків і захоплених ними коней 
і про встановлення прізвищ запорожців, взятих у полон ногайськими татарами. 
№ 256
Січня 28. З Інгулу. -  Донесення полковника Бугогардівської паланки Тихона 
Слинька кошовому отаманові Якимові Ігнатовичу про заходи вжиті для розшуку 
винних у захопленні коней у польських підданих і заяву Яцька Безрідного про 
непричетність його до цих подій. № 257
Лютого 10. -  Ордер київського генерал-губернатора Михайла Леонтьева Кошеві 
про розшук запорожців-гайдамаків Микити і Максима Гораченків, Романа Чорного 
та ін., причетних до захоплення коней з корогов української партії польського 
війська. № 258
Лютого 21. -  Рапорт Коша київському генерал-губернаторові Михайлу Леонтьеву 
про допит колишнього полковника Бугогардівської паланки Стефана Куліша і 
заперечення ним своєї причетності до захоплення коней з корогов української 
партії польського війська. № 259
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Квітня 10. -  Ордер київського генерал-губернатора Михайла Леонтьєва Кошеві 
про повернення польським підданим і російським купцям майна і грошей, захоплених 
гайдамаками під м.Сміла, і взяття під арешт козаків і полковника Бугоґардівської 
паланки Стефана Куліша, звинувачених у переховуванні захопленого майна. 
№ 261
Квітня 14. -  Відкритий лист Коша до старшини Лівобережної України з проханням 
сприяти запорозьким козакам Лаврінові Плизі, Михайлові Довбні та Устимові 
Чорному у розшуку й затриманні козака Конелівського куреня, писаря Самарської 
паланки Павла Пуриса, звинуваченого у несплаченні боргів. № 260
Травня 6. -  Зобов’язання Петра Довида і Тихона Слинька про повернення боргу. 
№ 277
Червня 27. Умань. -  Свідчення («Сказка») козака містечка Маньківка Київського 
воєводства Юська під час його допиту в м.Умань Київського воєводства про 
участь у наїздах запорожців-гайдамаків на польських підданих у 1747-1749 рр. 
№ 274
Липня 4. -  Ордер київського генерал-губернатора Михайла Леонтьєва Кошеві про 
відрядження до підполковника київського гарнізону Іллі Расловлєва в сл.Крилівську 
депутатів, для участі в роботі комісії для розгляду взаємних претензій польської 
адміністрації і запорозьких козаків. № 266
Липня 5. -  Ордер київського генерал-губернатора Михайла Леонтьєва Кошеві про 
підтвердження затриманим польськими властями козаком Іваном Ляхом факту 
захоплення гайдамаками коней корогов української партії польського війська. 
№ 262
Липня 5. -  Свідчення Івана Ляха. № 263
Липня 15. -  Рапорт Коша київському генерал-губернаторові Михайлові Леонггьєву 
про одержання копії свідчення козака-гайдамаки Івана Ляха і неправдивість 
звинувачень кошового отамана, висунутих ним проти полковника Бугоґардівської 
паланки Ковтуна в причетності до переховування коней, викрадених у військово
службовців польського війська. № 264
Липня 15. [сл.Крилівська]. -  Лист підполковника київського гарнізону Іллі Расловлєва 
до кошового отамана про пересилку йому ордера київського генерал-губернатора 
Михайла Леонтьєва з пропозицією визначити депутатів для участі в комісії для 
розгляду взаємних претензій польської адміністрації і запорозьких козаків. № 265
Липня 20. -  Лист Коша до підполковника київського гарнізону Іллі Рас ловлена 
про отримання від нього листа щодо відрядження до Архангельська депутатів у 
комісію для розгляду взаємних претензій польської адміністрації і запорозьких 
козаків. № 267
Липня [не раніше 25]. -  Лист Коша до підполковника Київського гарнізону Іллі 
Расловлєва про направлення депутатів у комісію для розгляду взаємних претензій 
польської адміністрації і запорозьких козаків; відправлення йому для передачі 
київському генерал-губернаторові Михайлу Леонгьєву рапорту і реєстру страчених 
поляками запорожців у 1733-1749 рр. № 268
Липня [не раніше 25]. -  Рапорт Коша київському генерал-губернатору Михайлові 
Леонтьєву про відрядження депутатів у сл.Крилівську Київського воєводства у 
комісію для розгляду взаємних претензій адміністрації і запорозьких козаків. 
№ 269
Липня 25. -  Реєстр страчених поляками запорожців і захопленого у них майна у 
1733-1749 рр. № 270
Липня 31. -  Лист Коша до підполковника Київського гарнізону Іллі Расловлєва 
про відрядження депутатів у м.Архангельськ у комісію для розгляду взаємних 
претензій польської адміністрації і запорозьких козаків. № 271
Серпня 23. Архангельськ. -  Промеморія Слідчої комісії Військовій канцелярії
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Коша про розшук і направлення в комісію для слідства козаків, звинувачених у 
наїздах на польських підданих. № 272
Серпня 23. Архангельськ. -  Реєстр запорожців, курінних отаманів і полковників, 
викликаних для слідства. № 273
Серпня 24. Архангельськ. -  Промеморія Слідчої комісії Військовій канцелярії 
Коша про розшук і повернення коней, захоплених бугогардівськими козаками у 
польських військовослужбовців. № 275
Серпня 24. Архангельськ. -  Промеморія Слідчої комісії Військовій канцелярії 
Коша про стягнення з осавула Петра Довида та полковника Бугоґардівської 
паланки Тихона Слинька грошового боргу на користь жителя с.Торговиця Київського 
воєводства Марка Кириченка. № 276
Вересня 9. -  Лист кошового отамана Якима Ігнатовича до немирівського губернатора з 
протестом проти несправедливого ув’язнення запорозьких козаків Сави Тарана і Петра 
Гаркуші та з вимогою повернути захоплених у них коней, гроші та ін. майно. № 278
Вересня 11. -  Донесення Коша київському генерал-губернаторові Михайлу Леонтьеву 
про відмову направити до слідчої комісії курінних отаманів і полковників, 
звинувачених польською стороною у сприянні гайдамакам, і прохання передати до 
Сенату реєстр претензій Коша, які польська сторона відмовляється розглядати на 
засіданнях комісії. № 279
Вересня 13. -  Лист полковника Київського гарнізону Іллі Расловлєва до кошового 
отамана Якима Ігнатовича з проханням повідомити, чи направлені депутати від 
Коша в м.Архангельськ для участі у роботі Слідчої комісії. № 280
[Вересня] 15. Ґард. -  Донесення полковника Бугоґардівської паланки Івана Глухого 
кошовому отаманові Якиму Ігнатовичу про напад польського загону під керівництвом 
уманського полковника Станіслава-Костки Артнизького на поселення козаків 
поблизу р.Корабельної. № 288
[Вересня] 15. Ґард. -  Реєстр козаків, вбитих і поранених поляками. № 289
Вересня 17. -  Промеморія Коша Прикордонній слідчій комісії про відмову направити 
депутатів для участі в засіданнях, а також полковників і курінних отаманів, 
звинувачених у причетності до гайдамацьких наїздів. № 281
Вересня 19. -  Промеморія Коша Прикордонній комісії про визначення депутатів 
для участі в роботі комісії і складання Військовою канцелярією реестра запорожців, 
страчених поляками у 1746-1747 рр. № 282
Вересня [19]. -  Промеморія Коша Прикордонній комісії про відрядження для 
участі в роботі комісії депутатів. № 283
Вересня [19]. -  Реєстр козаків, страчених поляками у 1746-1748 рр. № 284
Вересня 22. -  Лист кошового отамана Якима Ігнатовича до полковника Аврама 
Миронова з проханням сприяти депутатам, відрядженим для участі в роботі 
Прикордонної комісії. № 285
Вересня 23. -  Лист кошового отамана Якима Ігнатовича до сотника Крилівської 
сотні Миргородського полку з проханням сприяти запорозьким депутатам, 
направленим з Коша для участі в роботі Прикордонної комісії. № 286
Вересня 24. -  Реєстр страчених поляками запорозьких козаків і захопленого у 
них майна в 1733-1749 рр. № 287
Вересня 30. -  Ордер Київського генерал-губернатора Михайла Леонтьева Кошеві 
про пересилання до Прикордонної комісії копії реєстру запорозьких претензій, які 
відмовилася розглядати польська сторона. № 293
[Не раніше жовтня 10]. -  Наказ Коша полковникові Бугоґардівської паланки 
Іванові Глухому про необхідність відсічі польським і турецьким нападам. № 290
Жовтня 10. -  Донесення Коша київському генерал-губернаторові Михайлу Леонтьеву 
про напади нагайських татар на поселення запорожців, а також польського
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загону уманського полковника Станіслава-Костки Артинського та прохання переслати 
до Прикордонної комісії списки потерпілих. № 291
Жовтня 11. Крилів. -  Промеморія Прикордонної комісії Кошеві про повернення 
на Січ депутатів у зв’язку з неприбуттям представників польської адміністрації 
для роботи в комісії. № 294
Жовтня 11. Крилів. -  Лист полковника Аврама Миронова до кошового отамана 
Якима Ігнатовича про повернення до Коша депутатів у зв’язку з неприбуттям 
представників польської адміністрації для роботи у Прикордонній комісії. № 295
Жовтня 12. -  Промеморія Військової канцелярії Прикордонній комісії про наїзд 
уманського полковника Станіслава-Костки Артинського на поселення козаків 
поблизу рр.Ташлички і Корабельної та про відшкодувати! збитків. № 292
Листопада 8. -  Реєстр речей, захоплених у купця м-ка Переволочна Полтавського 
полку Петра, Ікліна брата, козаками-гайдамаками Похилом, Хмарою, Садиленком 
і Булавкою поблизу урочища Рогачик. № 296
Листопада 15. -  Реєстр речей, захоплених у [полтавського] купця Данила Лазебника 
запорозькими козаками-гайдамаками Похилом, Хмарою, Садилом і Булавкою поблизу 
урочища Рогачик. № 297
Грудня 20. -  Реєстр речей, захоплених у путивльського купця Андрія Недосєкіна 
козаками-гайдамаками Булавкою з товаришами поблизу р.Мечетка Мокра. № 298
[Не раніше 1749 р.] -  Із реєстру про майно, відібране у запорожців губернатором 
м.Біла Церква Завединським. № 299

1750
[1750 р.] -  Свідчення козаків-гайдамаків Григорія Шапошниченка, Василя Товстонога, 
Дениса Нещасного та ін. про участь у наїздах на жителів містечок Фастів і 
Володарка. № 300

1751
Вересня 19. -  Лист комісарів Брацлавського воєводства до Коша з проханням 
прислати своїх представників для участі у слідстві над гайдамаками, звинуваченими 
у наїздах на польських підданих, жителів Правобережної України. № 301
Грудня 10. Фортеця Білівська. -  Ордер Канцелярії командуючого Українським 
ландміліцьким корпусом генерал-майора Олександра Лукіна Кошеві з вимогою 
заборонити козакам руйнувати вал і розбирати рогатки Новосіченського 
ретраншементу. № 302

1752
Вересня 16. Фортеця Лівненська. -  Лист командувача ландміліцьким корпусом 
генерал-лейтенанта Дмитра Чернцова до Коша про з’ясування причини переходу 
кримського хана через Перекоп. № 340
Вересня 25. -  Повідомлення Коша командувачу ландміліцьким корпусом генерал- 
лейтенанту Дмитру Чернцову про відправлення до нього свідчення запорозького 
козака, який повернувся з Перекопу. № 341

1753
Травня 19. -  Лист протопопа Свстафія Мокленського до кошового отамана 
Данила Гладкого про підпорядкуваїпія церкви в сл. Новий Кодак місцевим 
священикам. № 58

1754
Лютого 9. -  Грамота київського митрополита Тимофія Щербацького начальникові 
запорозьких церков, ієромонаху Макарію про початок будівництва церкви в Кальміусі. 
№ 59
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Травня 16. -  Рапорт полковника Кальміуської паланки Андрія Порохні кошовому 
отаманові Данилу Стефанову про заготівлю необхідного матеріалу для будівництва 
церкви, придбання церковного начиння тощо. № 60
Липня 23. -  Атестат товариша Поповичівського куреня Діонісія Ґуржія. № 345
Листопада 1. -  Лист кошового отамана Якима Ігнатовича до генерального військового 
писаря Андрія Безбородька про надання козакові Леонтію Синьогубу звання 
військового товариша. № 347
Грудня 8. -  Атестат знатного товариша Щербинівського куреня військового 
осавула Василя Золотаревського. № 348

1755
Квітня 19. -  Ордер київського генерал-губернатора Івана Костюріна Кошеві про 
негайне відрядження депутатів і одного писаря з необхідними для слідства докумен
тами для участі в роботі Прикордонної комісії у м.Крилів Київського воєводства. № 304
Квітня 21. -  Лист кошового отамана Григорія Федорова до генерального військового 
обозного Семена Кочубея про зачислення осавула Війська Запорозького Василя 
Золотаревського у військові товариші. № 349
Травня 10. -  Промеморія Коша першому комісарові Прикордонної комісії Якимові 
Литвинову про відрядження Дмитра Романовського, Григорія Якимова і писаря 
Нестора Гаврилова до м.Крилів Київського воєводства для участі в роботі комісії. 
№ 305
Травня 10. -  Прохання Коша до гетьмана Кирила Розумовського про зачислення 
у військові товариші колишнього осавула Війська Запорозького Василя Золотарев
ського. № 350
Травня [не раніше 16]. -  Інструкція Коша призначеним в депутати до Прикордонної 
брацлавської комісії запорозьким старшинам Дмитру Романовському і Григорію 
Якимову. № 306
Травень. -  Атестат товариша Кальниболоцького куреня Сидора Юхи. № 351
Червня 22. -  Атестат козака Кущівського куреня єврея Василя Перехрисга. № 352
Червня 22. -  Атестат козака Кущівського куреня єврея Василя Перехрисга. № 353
Вересня 28. -  Атестат козака Брюховецького куреня Федора Лати. № 354
Жовтня 4. -  Атестат знатного товариша Тигарівського куреня Тимофія Горкушенка. 
№ 355
Грудня 12. -  Атестат знатного товариша Нижчестебліївського куреня Кузьми 
Мишури. № 356

1756
Лютого 24. -  Подяка Війська Запорозького Синодові за дарування Біблії у 
новому перекладі Січовій Покровській церкві. № 61

1757
[Не раніше січня 15]. -  Донесення митрополита ростовського і ярославського 
Арсенія, митрополита суздальського і юр’ївського Сильвестра та архімандрита 
Симонова монастиря Гаврила Синоду про наслідки огляду ними мощей покійного 
митрополита Димитрія Ростовського в Яковлевському монастирі. № 62
Квітня 4. -  Атестат козака Канівського куреня Павла Носа. № 357
Квітня 17. -  Атестат козака Дінського куреня Василя Лозовського. № 358
Травня 31. -  Атестат козака Сергіївського куреня Федора Колотнечі. № 359
Вересня 25. -  Атестат товариша Дерев’янківського куреня Тимофія Вишневецького. 
№ 360
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Жовтня ЗО. -  Атестат товариша Сергіївського куреня Леонгія Снньогуба. № 361
Жовтня ЗО. -  Атестат козака Сергіївського куреня Леонгія Снньогуба. № 362
[Не раніше 1757 p.] -  Реєстр убитих і захоплених у полон запорозьких козаків та 
їхнього майна. Доповнення до реєстру від 24 вересня 1749 р. № 307

1758
Травня 27. -  Атестат козака Мінського куреня, єврея Дем’яна Перехриста. № 363
Травень. -  Атестат товариша Шкуринського куреня Василя Тарана. № 364
Листопада 11. -  Атестат товариша Щербинівського куреня Трохима Кияниці. № 365
Грудень. -  Атестат товариша Уманського куреня і полкового писаря Павла 
Зеленського. № 366
[1758 p.] -  Донесення козаків Бугоґардівської паланки кошовому отаманові Григорію 
Федорову про звинувачення ними бугоґардівського полковника у привласненні 
внеску на ґардову церкву і прохання призначити на його місце полковником 
Трохима Щербинівського. № 63

1759
Січня 3. -  Атестат козака Полтавського куреня Якова Козельського. № 367
Травня 10. -  Атестат козака Батуринського куреня Василя Маґра. № 368
Червня 1. Київ. -  Лист полковника Максима Куликовського кошовому отаманові 
Олексію Білицькому про наслідки поїздки до Києва за дорученням Коша, про 
прийом його і будівничого військової церкви Онисима Кривицького київським 
митрополитом Арсенієм. № 66
Червня 2. [Київ]. -  Лист військового писаря і будівничого військової церкви 
Онисима Кривицького до кошового отамана Олексія Білицького про зняття 
зразків панікадил Києво-Печерської Лаври для виготовлення за ними панікадила 
у військову церкву, і про сприяння посланцеві Софійського монастиря у збиранні 
пожертвувань на Запорожжі. № 67
Червня 19. -  Лист кошового отамана Олексія Білицького до військового писаря 
і будівничого військової церкви Онисима Кривицького про зняття .зразка з панікадила 
Києво-Печерської Лаври. № 68
Червня 23. -  Атестат козака Мінського куреня Степана Трипольського. № 369
Серпня 14. -  Атестат козака Левушківського куреня Григорія Щербини. № 370
Вересня 22. Глухів. -  Донесення військового писаря і будівничого військової 
церкви Онисима Кривицького кошовому отаманові Олексію Білицькому про причини 
й умови виготовлення панікадила в м.Глухові, а не в Москві. № 69
Жовтня 2. -  Атестат козака Васюринського куреня Матвія Білого. № 371
Жовтня 5. [Межигір’я]. -  Лист КиєвоМежигірського монастиря до Коша про 
сприяння в придбанні степових угідь для випасання коней, що належать монастиреві 
і приїжджим з Січі. № 70
Жовтня 21. -  Свідоцтво, дане колишньому полковому писарю Василеві Кумпану. 
№ 372
Грудня 7. -  Атестат козака Канівського куреня Якима Чорномаза. № 373
Грудня 22. -  Атестат козака Васюринського куреня Онуфрія Лати. № 374
Грудня 24. -  Прохання Війська Запорозького до російської імператриці Єлизавети 
Петрівни про відзначення за службу кошового отамана Олексія Більського. № 375
Грудня 24 і 1761 p., липня 4. -  «Просительный аттестат» військового писаря, 
вихідця з татарських мурз Івана Чугуївця. № 376
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1760
Січня 13. Глухів. -  Лист золотаря Карла Кеппіна до кошового отамана Олексія 
Білицького про початок ним роботи над виготовленням панікадила для Січової 
Покровської церкви. № 71
Січня 23. Межигір'я. -  Лист архімандрита Києво-Межигірського монастиря Никанора 
до військового писаря про безпідставність чуток, поширених серед запорозьких 
козаків, щодо погіршення стосунків між монастирем і Січчю. № 64
[Не раніше січня 23]. -  Лист військового писаря до архімандрита Києво- 
Межигірського монастиря Никанора про безпідставність його тривоги щодо 
можливого погіршення стосунків між монастирем і Січчю. № 65
Червня 14 і 1764 р., жовтень. -  Атестат товариша Переяславського куреня 
Омеляна Барабаша. № зП
Червня 23. -  Атестат товариша Канівського куреня Романа Строця. № 378
Червня 23. -  Атестат знатного товариша Переяславського куреня Петра Шабельника. 
№ 379
Липня 14. -  Атестат товариша Величківського куреня, полкового писаря Остапа 
Малишевича. № 380
Грудня 22. -  Атестат товариша Дінського куреня козака Андрія Ляха. № 381

1761
Січня 16. -  Паспорт, виданий Кошем, козакові Кущівського куреня Іванові [ . . .  ] 
для проїзду в Лівобережну Україну для торгівлі. № 382
Лютого 16. -  Атестат козака Платнирівського куреня Гаврила Кущівського. № 383
Квітня 5. -  Атестат товариша Мишастівського куреня Василя Поцілуйка. № 384
Квітня 14. -  Донесення Коша гетьману Кирилові Розумовському з проханням 
зачислити на службу полкового старшину Василя Волинського. № 385
Квітня 14. -  Лист Коша до генерального військового писаря Андрія Безбородька 
з проханням допомогти полковому старшині Василю Волинському влаштуватися 
на службу. № 386
Квітня 14. -  Атестат товариша Незамаївського куреня полкового писаря Василя 
Волинського. № 387
Квітня 28. -  Атестат козака Коренівського куреня Павла Гаврилова. № 388
Травня 20. -  Атестат козака Нижчесгебліївського куреня Леська Короткого. № 389
Червня 6. -  Атестат товариша і колишнього отамана Рогівського куреня Мусія 
Губи. № 390
Червня 7. -  Лист Коша командирові ландміліцького корпусу генерал-лейтенанту 
Петрові Девіеру про сприяння полковому старшині Василю Рецетовому влаштуватися 
на службу. № 392
Червня 9. -  Лист Коша до генерального військового писаря Андрія Безбородька 
про сприяння запорозькому козакові Василю Швидкому влаштуватися на службу 
в Лівобережній Україні. № 397
Червня 13. -  Лист Коша до лубенського полковника Івана Кулябки про сприяння 
колишньому запорозькому козакові Василю Бухтію. № 393
Червня 15. -  Атестат запорозького товариша Онуфрія Лати. № 394
Червня 20. -  Атестат козака Величківського куреня Василя Бухтія. № 395
Червень. -  Атестат товариша Канівського куреня полкового старшини Василя 
Рецетового. № 391
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Липня 28. -  Ордер Київської губернської канцелярії Кошеві про розшук і 
відправлення до м.Глухова козака Мартина Канцуренка, він же Воскобойников, 
звинуваченого в наїзді спільно з гайдамаками на масток поручика польського 
коронного війська Данила Маіцевича. № 308
Серпень. -  Атестат кошового отамана Григорія Федорова і його племінника -  
козака Рогівського куреня Семена Хитя. № 398
Серпень. -  Атестат перекладача Колегії іноземних справ Іллі Муратова. № 399
[Не раніше серпня]. -  Рапорт Коша Київській губернській канцелярії про діяльність 
у Січі перекладача Колегії іноземних справ Іллі Муратова. № 400
Вересня 4. -  Наказ Коша полковникам паланок про розшук і відправлення до 
м.Глухова козака Мартина Канцуренка. № 309
Вересня 4. -  Свідоцтво Коша перекладачеві з турецької мови Василю Петровичу. 
№ 402
Вересня 12. -  Атестат козака Брюховецького куреня Михайла Рогулі. № 403
Вересня 17. -  Лист кошового отамана до генерального військового писаря Андрія 
Безбородька про сприяння колишньому курінному отаманові Му сію Губі 
влаштуватися на службу в Лівобережній Україні. № 404
Вересень. -  Прохання Коша до гетьмана Кирила Разумовського про сприяння 
колишньому отаманові Мусію Губі влаштуватися на службу в Лівобережній 
Україні. № 405
Жовтня 3. -  Атестат козака Дінського куреня Семена Бардадима. № 406
Жовтень -  Рапорт Коша Київській губернській канцелярії про організацію розшуку 
козака Мартина Канцуренка, звинуваченого в наїзді спільно з гайдамаками на 
маєток поручика польського коронного війська Данила Мацевича. № 310
Листопада 31. -  Атестат полкового старшини Григорія Шрама. № 407
Грудня 15. -  Атестат козака Брюховецького куреня Андрія Ковалевського. № 408
Грудня 19. -  Атестат козака Коренівського куреня Якова Губи. № 409
Грудня 29. -  Атестат козака Поповичівського куреня Якова Андрієвського. № 410
1761 р. -  Атестат лікаря ландміліцького Тамбовського полку Христофора Фігнера. 
№ 401

1762
Січня 3. -  Атестат козака Конелівського куреня Михайла Довбні. № 411
Лютого 25. -  Атестат козака Нижчестебліївського куреня Герасима Голодного. № 412
Березня 13. -  Прохання Запорозького Війська до Петра Ш про допомогу колишньому 
військовому писарю Артемію Васильєву. № 413
Травня 17. -  Атестат козака Переяславського куреня Омеляна Трезвинського. № 414
Травня 18. -  Атестат козака Коренівського куреня Андрія Ковалевського. № 415
Травня 29. -  Атестат козака Переяславського куреня Івана Ґардового. № 416
Червня 1. -  Атестат козака Рогівського куреня Корнія Шуєнка. № 417
Червня 19. -  Свідоцтво Коша, видане козакові Рогівського куреня Івану Тупиці. 
№ 418
Червня 22. -  Атестат козака Іркліївського куреня, єврея Василя Перехрисга. № 419
Липня 1. -  Атестат козака Шкуринського куреня Матвія Демидова Мачилатова. 
№ 420

Липня 10. -  Атестат товариша Корсунського куреня військового товмача Василя
Швидкого. № 396
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Липня 6. -  Атестат полкового писаря Григорія Швидкого. № 421
Вересня 21. -  Атестат козака Сергіївського куреня Михайла Шрама. № 422
Жовтня 23. -  Атестат козака Кущівського куреня Михайла Лозовського. № 423
Жовтня 24. -  Атестат козака Васюринського куреня Івана Великого. № 424
Листопада 24. -  Атестат козака Переяславського куреня Данила Дядька. № 425
[Не раніше 1762 р.] -  Підсумковий запис до реєстру від 24 вересня 1749 р. і 
доповнень до нього та додатковий реєстр майна, викраденого польськими підданими 
жителями Уманської губернії Романом і Дмитром у отамана Вищестебліївського 
куреня Данила Мовчана в 1757 р. № 311

1763
Квітня 10. -  Атестат козака Кушівського куреня Івана Филимонова. № 426
Квітня 10. -  Атестат козака Сергіївського куреня Івана Порохні. № 427
Травня 20. -  Атестат козака Шкуринського куреня Григорія Тютюнника. № 428
Травня 25. -  Атестат козака Дядьківського куреня Гаврила Крутя. № 429
Червня 28. -  Атестат полкового писаря товариша Полтавського куреня Йосипа 
Сербинова. № 430
Серпня 10. -  Атестат перекладача Державної колегії іноземних справ Василя 
Рубанова. № 431
Вересень. -  Прохання Коша до гетьмана Кирила Розумовського про сприяння 
колишньому козакові Шкуринського куреня Григорієві Тютюннику влаштуватися 
на службу в Лівобережній Україні. № 432

1764
Жовтень. -  Донесення кошового отамана Пилипа Федорова гетьманові Кирилу 
Розумовському про увільнення з військової служби козака Канівського куреня 
Семена Суботи і прохання надати йому чин значкового товариша і звільнити від 
повинностей. № 433

1765
Листопада 11. -  Протокол допиту втікача солдата Севського піхотного полку 
Макара Шашурина. № 196
Грудня 6. Кременчук. -  Лист новоросійського губернатора Олександра Ісакова до 
військового судді Павла Головатого про розшук поселенців Слизаветградського 
пікінерського полку Івана Махині, Якима Коваля та ін., які втекли на Запорожжя 
й оселились у селах Тритузнові і Романкові. № 177
Грудня 8. Мишурин Ріг. -  Промеморія Слизаветградського пікінерського полку 
Кошеві про розшук втікача Івана Величка, табунщика пікінера Слизаветградського 
пікінерського полку Леонтія Короткого. № 181
Грудня 17. Глухів. -  Ордер малоросійського генерал-губернатора Петра Румянцева 
Кошеві про розшук і покарання козаків Івана Кас’янова і Гаврила Вострого за 
переховування втікача соддата Севського піхотного полку Макара Шашурина. № 195
Грудня 17. -  Лист дядька Василя Рецетового до Костянтина Федоровича з 
подякою за добре ставлення до нього і племінника. № 434
Грудня 19. Глухів. -  Указ Малоросійської колегії Кошеві про розшук осіб, які 
пограбували і побили матір і сестру військового канцеляриста Петра Лизогуба на 
хуторі Рудівка Першої полкової сотні Прилуцького полку. № 185
[Не пізніше грудня 19]. -  Реєстр речей, викрадених невідомими особами у Ганни 
Лизогуб під час наїзду на хуторі Рудівка Першої полкової сотні Прилуцького 
полку. № 186
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Грудня 20. -  Прохання Коша до малоросійського генерал-губернатора графа 
Петра Румянцева про зарахування на військову службу колишнього полкового 
старшину Запорозького Війська Василя Рецетового. № 435

1766
Січня 6. -  Ордер Коша полковникам Кальміуської, Самарської, Кодацької, Інгульської 
та Бугогардівської паланок про розшук втікача Івана Вели*пса, табунщика пікінера 
Слизаветградського пікінерського полку Леонгія Короткого. № 182
Січня 8. -  Ордер Коша полковникові Кодацької паланки Мусію Чорному про 
повернення втікачів-поселенців Слизаветградського пікінерського полку Івана Махині, 
Якова Коваля та ін., які переховувалися в селах паланки. № 178
Січня 8. -  Лист Коша до новоросійського губернатора Олександра Ісакова про 
надіслання розпорядження кодацькому полковникові щодо повернення втікача- 
поселенця Я к им а Коваля з сім’єю до 6-ї Мишуринорізької роти Слизаветградського 
пікінерського полку. № 180
Січня 8. -  Промеморія Коша С.пизаветградському пікінерському полку про розшук 
втікача Івана Величка, табунщика пікінера Леонтія Короткого. № 183
Січня 12. Охтирка. -  Лист генерал-поручика від інфантерії Георгія Далке до 
Коша з проханням покарати козака Ведмедівського куреня Павла Шандру за перехо
вування втікача Андрія Кобизєва, погонщика Більовського піхотного полку. № 189
Січня 14. Бахмут. -  Промеморія таємного радника Андрія Фліверка Військовій 
канцелярії Коша про розшук втікача-українця Івана Литвинова, кріпака аудитора 
Самарського гусарського полку Готова. № 190
Січня 17. -  Лист генерал-поручика від інфантерії Георгія Далке до Коша про 
покарання козака с.Новоселиці Данила Литвинова за переховування втікача-солдата 
Більовського піхотного полку Якова Катуніна. № 198
Січня 19. -  Рапорт полковника Самарської паланки Федора Білого про вжиті 
заходи для затримання Івана Величка, табунщика пікінера Омельницької роти 
Леонтія Короткого. № 184
Січня 19. -  Промеморія Переяславського гродського суду канцелярії Війська 
Запорозького про розшук козака Кропив’янської сотні Василя Гладкого, 
обвинуваченого в пограбуванні Ганни Лизогуб. № 205
Січня 25. -  Ордер Коша військовому осавулові Андрію Ляху й полковникам 
Самарської, Кодацької, Кальміуської, Бугогардівської і Перевізької паланок про 
розшук осіб, які пограбували Ганну Лизогуб на хуторі Рудівка Першої полкової 
сотні Прилуцького полку. № 187
Січня 30. -  Рапорт полковника Кодацької паланки Мусія Чорного військовому 
судді Павлу Головатому про одержання ордера Коша щодо розшуку осіб, які 
пограбували Ганну Лизогуб. № 188
Січня 30. -  Рапорт полковника Кодацької паланки Мусія Чорного військовому 
судді Павлові Головатому про розшук у с.Романкові втікача Якима Коваля з 
сім’єю і повернення його в 10-у Мишуринорізьку роту Слизаветградського пікінер
ського кінного полку. № 193
Лютого 6. -  Ордер Коша полковникам Кодацької, Самарської і Кальміуської 
паланок про розшук втікача-українця Івана Литвинова, кріпака аудитора Самарського 
гусарського полку Готова. № 191
Лютого 7. -  Промеморія Коша таємному раднику Андрію Фліверку про хід 
розшуку втікача-українця Івана Литвинова, кріпака аудитора Самарського гусарського 
полку Готова. № 192
Лютого 7. -  Ордер Коша полковникові Кодацької паланки про прискорення
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повернення втікача Якима Коваля до 10-і Мишуринорізької роти Єлизаветградського 
пікінерського кінного полку. № 194
Лютого 11. -  Ордер Коша полковникові Самарської паланки Федору Білому про 
затримання і вислання до Коша козаків Івана Кас’янова і Гаврила Вострого за пере
ховування втікача-солдата Севського піхотного полку Макара Шашурина. № 197
Лютого 11. -  Рапорт полковника Самарської паланки Федора Білого Кошеві про 
одержання ордера щодо розшуку осіб, які пограбували Ганну Лизогуб на хуторі 
Рудівка Першої полкової сотні Прилуцького полку. № 201
Лютого 16. -  Ордер Коша полковникові Самарської паланки Федору Білому про 
покарання козака с.Новоселиці Данила Литвинова за переховування втікача-солдата 
Якова Катуніна і вжиття заходів до розшуку втікачів і виявлення осіб, які давали 
їм притулок. № 199
Лютого 16. -  Ордер Коша полковникові Самарської паланки Федору Білому про 
прислання у Кіш козака Ведмедівського куреня Павла Шандри для покарання за 
переховування втікача-погонщика Більовського піхотного полку Андрія Кобизєва. 
№ 200

Лютого 18. -  Рапорт полковника Самарської паланки Федора Білого Кошеві про 
вислання до Коша козаків Івана Кас’яненка і Гаврила Вострого за переховування 
втікача-солдата Севського піхотного полку Макара Шашурина. № 202
Лютого 19. Мишурин Ріг. -  Промеморія Єлизаветградського пікінерського полку 
Кошеві про розшук втікачів-жигелів сл. Тишківка Никифора Єремєєва й Василя 
Литвинова, затриманих за переїзд Дніпра в забороненому місці. № 208
Лютого 20. -  Рапорт полковника Інгульської паланки Тараса Кравця Кошеві про 
вжиті заходи для розшуку осіб, які пограбували Ганну Лизогуб. № 203
Лютого 22. -  Рапорт полковника Самарської паланки Федора Білого Кошеві про 
покарання киями козака Данила Литвинова за переховування втікача-солдата 
Білівського піхотного полку Якова Катуніна. № 204
Лютого 23. -  Рапорт полковника Самарської паланки Федора Білого Кошеві про 
затримання і відправлення до Коша козака Ведмедівського куреня Павла Шандри 
за переховування втікача-погонщика Білівського піхотного полку Андрія Кобизєва. 
№ 210
Лютого 24. -  Лист Коша до генерал-поручика від інфантерії Георгія фон Далке 
про покарання козаків Данила Литвинова і Павла Шандри за переховування 
втікачів -  солдата Білівського піхотного полку Якова Катуніна і погонщика того 
ж полку Андрія Кобизєва. № 212
Лютого 25. -  Ордер Коша полковникам Кальміуської, Самарської, Кодацької і 
Бугогардівської паланок про розшук втікачів-арешт антів Никифора Єремєєва, 
Василя Литвинова, козака Кропив’янської сотні Переяславського полку Василя 
Гладкого. № 206
Лютого 25. -  Промеморія Військової канцелярії Переяславському гродському 
суду про вжиті заходи щодо розшуків втікача-арештанта Василя Гладкого, 
обвинуваченого у пограбуванні Ганни Лизогуб. № 207
Лютого 25. -  Преморія Коша Єлизаветградському пікінерському полку про вжиті 
заходи щодо розшуків втікачів-арештантів Никифора Єремєєва і Василя Литвинова.
№ 209
Лютого 26. -  Рапорт Коша президентові Другої Малоросійської колегії Петру Румян
цеву про вжиті заходи для затримання втікачів і покарання козаків Івана Кас’яненка 
і Данила Вострого за переховування втікача-солдата Макара Шашурина. № 2 1 1
Лютого 28. -  Лист коменданта Новосіченського ретраншементу Лаврентія 
Микульшина Кошеві про розшук втікача-солдата Микитинської застави Івана 
Фетішева. № 213
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Лютого 28. Мшпурин Ріг. -  Промеморія Єлизаветградського пікінерського полку 
Кошеві про розшук брата пікінера Кирила Кривохатка, жителя сл.Інгульської 
Антона Кривохатченка. № 217
Березня 7. -  Ордер Коша полковникам Кальміуської, Самарської, Кодацької, 
Інгульської і Бугогардівської паланок про розшук втікача-солдата Брянського 
піхотного полку Івана Фетищева. № 214
Березня 7. -  Лист Коша до коменданта Новосіченського ретраншементу Лаврентія 
Микульшина про заходи, вжиті для пошуків втікача-солдата Івана Фетищева. 
№ 215
Березня 9. -  Промеморія Слизаветградської провінційної канцелярії Військовій 
канцелярії про розшук запорожців-колодників Федора Плохути й Андрія Кобижчі, 
які втекли під час супроводження їх до м.Кременчука. № 218
Березня 15. -  Рапорт полковника Кодацької паланки Мусія Чорного Кошеві про
вжиті заходи щодо пошуків і затримання втікача-українця Івана Литвинова,
служителя аудитора Готова. № 224
Березня 25. -  Рапорт полковника Кодацької паланки Мусія Чорного Кошеві про
вжиті заходи щодо пошуків втікачів-арештантів Василя Литвинова, Никифора 
Єремєєва і Василя Гладкого. № 223
Березня 26. -  Рапорт полковника Кодацької паланки Мусія Чорного Кошеві про 
вжиті заходи щодо розшуку втікача-солдата Брянського піхотного полку Івана 
Фетищева. № 222
Березня 29. -  Ордер Коша до полковників Кальміуської, Самарської, Кодаць
кої, Інгульської та Бугогардівської паланок про розшук козаків Андрія Кобижчі 
та Федора Плохути, які втекли під час супроводження їх до м.Кременчука. 
№ 219
Березня 29. -  Промеморія Військової канцелярії Слизаветградській провінційній 
канцелярії про заходи, вжиті для розшуків запорожців Федора Плохути й Андрія 
Кобижчі. № 220
[Не раніше 29 березня]. -  Довідка складена у Військовій канцелярії про перебування 
козаків Андрія Кобижчі і Федора Плохути в Нижчестебліївському і Вшцестебліїв- 
ському куренях. № 221
[1766 р.] -  Лист невстановленої особи, яка на прохання якогось Григорія Івановича 
клопоталася справами. № 216

1768
Березня 8. -  Ордер Коша кодацькому полковникові Назарові Поперечному про 
удовільнення претензій козаків Нижчестеблівського куреня за спаш сіна. № 346

1769
Січня 4. Глухів. -  Звернення малоросійського генерал-губернатора Петра Румянцева 
до запорожців з осудом їхнього виступу проти кошового отамана і старшини в
грудні 1768 р. і закликом до покори. № 179

1770
Травня 27. -  Лист ієромонаха і будівничого Києво-Трьохсвятительського монастиря 
Савви до військового судді Івана Бурноса про сприяння ієродиякону Лаврентію в 
збиранні пожертвувань на монастир у Січі. № 72
Вересня 14. -  Ордер козакам Микигинської козачої запорозької ставки про
термінову переправу через Дніпро військового гінця до корпусу генерал-поручика 
М.В.Берга, а також гінців від нього до Війська Запорозького. № 74

686



Вересня 24. -  Ордер Коша полковникам паланок і команд про відправу молебня 
в запорозьких церквах у зв’язку з взяттям російською армією м.Бендер вночі 
проти 16 вересня. № 73
Вересня 24. -  Ордер Коша намісникові Старокодацької наміснії Григорію Порохні 
про відправу панахиди по загиблих під Очаковом козаках. № 75

1771
[Серпня 14]. У поході. -  Лист Коша до начальника Самарського Миколаївського 
монастиря про відправу панахиди по загиблому осавулу Софрону Чорному та 
включення його імені до списку полеглих. № 76

1772
Травня 20. -  Розписка ктитора Олексія Вірменки про отримання грошей на 
церкву з «гардової добичі». № 79
Червня 1. -  Запис про передання частини здобичі, отриманої в травні під 
Очаковом, ктитору Олексію Вірменці. № 80

1773
Квітня 14. -  Лист Коша до Києво-Межигірського монастиря про повернення в 
монастир ієромонаха Феоктиста за недостойну поведінку. № 81
Червня 6. -  Лист Коша до архімандрита Києво-Межигірського монастиря Іларіона 
Кондратковського про прискорення повернення на Січ з Києва начальника січових 
церков Володимира Сокальського. № 82
Червня 6. -  Лист кошового отамана Петра Калнишевського до архімандрита 
Києво-Межигірського монастиря Іларіона Кондратковського про від’їзд до монастиря 
і необхідність якнайшвидшого повернення на Січ начальника січових церков 
Володимира Сокальського. № 83
Червня 13. -  Лист військового судді Миколи Тимофійовича Косапа до начальника 
січових церков Володимира Сокальського про відрядження з Самарського монастиря 
в Січ ієромонаха Германа та про повернення в Києво-Межигірський монастир 
ієромонаха Купріяна Кошмана за недостойну поведінку. № 84
"Червня 16. Самарський монастир. -  Лист начальника січових церков Володимира 
Сокальського до військового судді Миколи Тимофійовича Косапа про відправлення 
з Самарського монастиря в Січ ієромонаха Германа. № 85
Червня 21. -  Прохання ІІехворощанського монастиря до військового судді Миколи 
Тимофійовича Косапа дозволити заготівлю сіна на прилеглих до монастиря 
луках. № 86
Червня 25. -  Лист військового судді Миколи Тимофійовича Косапа до ігумена 
Нехворощанського монастиря Ігнатія про пересилання кошовому отаманові Петру 
Калнишевському прохання монастиря щодо заготівлі сіна на прилеглих до нього 
луках. № 87
Вересня 4. -  Лист архімандрита Києво-Межигірського монастиря Іларіона 
Кондратковського до кошового отамана Петра Калнишевського про увільнення 
начальника січових церков ієромонаха Володимира Сокальського та священнослужи
телів і призначення замість них ієромонаха Петра Чернявського та інших осіб. № 88
Вересня 30. с.Петрівка. -  Лист ієрея церкви с.Петрівка Петра Оранського до 
військового писаря Івана Глоби про звільнення від служби у Війську Запорозькому 
Прокопа Бобошка. № 77
Жовтня 14. -  Ордер Коша полковнику Бугоґардівської паланки Івану Сухині про 
заборону відправляти церковні треби безпаспортним священнослужителям і 
повернення їх до своїх монастирів. № 89
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Жовтня 14. -  Лист начальника січових церков Володимира Сокальського до 
військового писаря Івана Глоби про від’їзд до Самарського монастиря для передання 
справ новому начальникові монастиря ієромонаху Ієссею. № 90
Жовтня 19. [У поході]. -  Лист кошового отамана Петра Калнишевського до 
начальника січових церков Володимира Сокальського про небажаність його від’їзду 
в Самарський монастир з Січі до повернення війська з походу. № 9 1
Жовтня ЗО. Самарський монастир. -  Лист ієромонаха Володимира Сокальського 
до кошового отамана Петра Калнишевського про необхідність прискорити прийняття 
рішення щодо його подальшої долі. № 92
Листопада 6. Кам’янка. -  Лист кошового отамана Петра Калнишевського до 
ієромонаха Володимира Сокальського про бажаність особистої зустрічі в Кам’янці. 
№ 93
Листопада 28. -  Лист військового писаря Івана Глоби до ієрея церкви с.Петрівка 
Петра Оранського про звільнення Бобоха (Бобошка) від служби у Війську 
Запорозькому. № 78
Грудня 15. Січ. -  Лист ієромонаха Володимира Сокальського до кошового отамана 
Петра Калнишевського з повідомленням про його повернення з Самарського 
монастиря на Січ. № 94
Грудня 24. [У поході]. -  Лист кошового отамана Петра Калнишевського до 
ієромонаха Володимира Сокальського про поновлення його на посаді начальника 
січових церков. № 95
Грудня 24. [У поході]. -  Ордер Коша наказному отаманові Андрію Вербицькому 
про усунення з посади начальника січових церков ієромонаха Петра Чернявського
і поновлення на посаді ієромонаха Володимира Сокальського. № 96

1774
Березня 11. -  Лист Коша до архімандрита Києво-Межигірського монастиря 
Іларіона Кондратковського про причини повернення ієромонаха Володимира 
Сокальського на посаду начальника січових церков. № 97
Березня 12. -  Прохання Запорозького Війська до імператриці Катерини П про 
посвячення начальника січових церков, ієромонаха Володимира Сокальського в 
сан архімандрита. № 98
[Не пізніше березня 12]. -  Цидула Коша київському митрополитові Гавриїлу про 
сприяння в посвяченні начальника запорозьких січових церков ієромонаха Володимира 
Сокальського в сан архімандрита. № 99
Березня 13. -  Лист Коша до Києво-Межигірського монастиря про вислання з 
Січі до монастиря за недостойну поведінку ієромонахів Феоктиста, Куприяна, 
Дормидонга й ієродиякона Конашевича. № 100
Квітня 5. [Межигір’я.] -  Ордер Києво-Межигірського монастиря ієромонахові 
Володимиру Сокальському про відкликання його до монастиря з проханням 
повідомити про наслідки поїздки на Січ за грішми для монастирських потреб, 
зокрема, виготовлення іконостасу для церкви Петра і Павла. № 101
Травня 3. Січ. -  Лист начальника січових запорозьких церков, ієромонаха Володимира 
Сокальского до військового писаря Івана Глоби про пересилання листа Києво- 
Межигірського монастиря і відправлення панахиди по Івану Бурносу. № 105
Травня [не пізніше 23]. Січ. -  Лист начальника січових церков, ієромонаха 
Володимира Сокальського до кошового отамана Петра Калнишевського про вимогу 
з Києво-Межигірського монастиря щодо його повернення з Січі. № 102
Червня 9. [У поході]. -  Лист Коша до архімандрита Києво-Межигірського монастиря 
Іларіона Кондратковського про підтвердження призначення ієромонаха Володимира
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Сокальського на посаду начальника січових церков і неможливість відпустити 
його з Січі до повернення війська з походу. № 103
Червня 9. [У поході]. -  Лист Коша до ієромонаха Володимира Сокальського про 
підтвердження його призначення на посаду начальника січових церков до закінчення 
російсько-турецької війни. № 104
Червня 13. [Межигір’я]. -  Лист архімандрита Києво-Межигірського монастиря 
Іларіона Кондратковського до кошового отамана Петра Калнишевського про 
згоду залишити ієромонаха Володимира Сокальського начальником січових церков 
згідно з рішенням Коша. № 109
Червня 17. Січ. -  Лист начальника січових церков ієромонаха Володимира 
Сокальського до військового писаря Івана Глоби про пересилання листа до 
Києво-Межигірського монастиря і господарські справи. № 106
Червня 23. -  Лист Данила Балицького до [військового писаря Івана Глоби] про 
стан будівництва його двору. № 107
Червня 26. [Санкт-Петербург]. -  Указ Синоду київському митрополитові Гавриїлу 
про посвячення начальника січових церков, ієромонаха Володимира Сокальського 
в сан архімандрита згідно з указом імператриці Катерини П. № 114
Червня 27. [У поході]. -  Лист Коша до начальника військового Самарського 
монастиря Ієссея про пересилання листів з Києво-Межигірського монастиря до 
Похідного Коша. № 108
Червня 29. Січ. -  Лист начальника січових церков Володимира Сокальського до 
військового писаря Івана Глоби щодо взаємного інформування про листування з 
Києво-Межигірським монастирем. № 110
Липня 1. Самар. -  Лист начальника військового Самарського монастиря ієромонаха 
Ієссея до кошового отамана Петра Калнишевського про повернення Києво- 
Межигірському монастиреві двох листів, помилково направлених отаману. № 111
[Не раніше липня 12]. -  Лист військового писаря Івана Глоби до начальника 
січових церков, ієромонаха Володимира Сокальського про відправлення копій з 
двох листів архімандрита Києво-Межигірського монастиря. № 112
Липня 17. Січ. -  Лист начальника січових церков ієромонаха Володимира 
Сокальського до військового писаря Івана Глоби про майбутню поїздку до Києва 
в зв’язку з посвяченням в сан архімандрита і з проханням допомогти придбати 
коней. № 113
Липня 26. -  Указ Київської консисторії начальникові січових церков, ієромонаху 
Володимиру Сокальському про негайний приїзд до Києва для посвячення в сан 
архімандрита. № 116
Липпя 26. -  Лист Київського митрополита Гавриїла до Коша про якнайшвидший 
приїзд до Києва начальника січових церков ієромонаха Володимира Сокальського 
для посвячення в сан архімандрита і з поздоровленням з перемогою і встановленням 
миру з Туреччиною. № 117
Серпня 2. -  Лист начальника січових церков, ієромонаха Володимира Сокальського 
до кошового отамана Петра Калнишевського про наділення його всім необхідним 
для поїздки до Києва в зв’язку з посвяченням в сан архімандрита. № 115
Серпня 2. Січ. -  Лист і щщули начальника січових церков Володимира Сокальського 
до військового писаря Івана Глоби у зв'язку з поїздкою до Києва для посвячення 
його в сан архімандрита з проханням про забезпечення всім необхідним й подарунками 
церковним сановникам. № 118
Серпня 4. -  Промеморія Коша Слизаветградській провінційній канцелярії про 
уточнення належності до куренів і місця перебування затриманих козаків, обвинува
чуваних у крадіжці худоби. № 124
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Серпня 5. -  Лист Коша до київського митрополита Гавриїла про від’їзд до Киева 
начальника січових церков ієромонаха Володимира Сокальського для посвячення 
в сан архімандрита. № 119
Серпня 5. -  Лист Коша до архімандрита Киево-Межигірського монастиря Іларіона 
Кондратковського про надання у тимчасове користування церковних атрибутів, 
необхідних для посвячення начальника січових церков ієромонаха Володимира 
Сокальського в сан архімандрита. № 120
Серпня 5. -  Ордер Похідного Коша військовому судді Павлу Головатому про 
супроводження отаманом Корсунського куреня Савою Кобою начальника січових 
церков Володимира Сокальського до Києва. № 121
Серпня 5. -  Лист Коша до начальника січових церков Володимира Сокальського 
про забезпечення подорожною і призначення старшини для супроводження його 
до Києва для посвячення в сан архімандрита. № 122
Серпня 14. -  Лист і цидули Похідного Коша до князя Григорія Потьомкіна з 
подякою за отримані подарунки і сприяння у наданні Володимиру Сокальському 
сану архімандрита. № 123
Серпня 28. -  Ордер Коша самарському полковникові Саві Кобижчину про 
розслідування обставин отримання паспорта козаком Корсунського куреня Василем 
Збаразьким, який втік з церковними грішми. № 160
Вересня 9. -  Лист архімандрита Києво-Печерської лаври Зосима Валькевича до 
кошового отамана Петра Калнишевського про пересилання релігійної літератури 
на Січ. № 126
Вересня 10. -  Опреділення Київської консисторії начальникові січових церков 
Володимиру Сокальському про необхідність інформування київського митрополита 
Гавриїла щодо стану церковних справ на Запорожжі. № 125
Вересня 10. -  Лист київського митрополита Гавриїла до Коша про посвячення 
начальника січових церков Володимира Сокальського в сан архімандрита. № 129
Вересня 13. Межигір’я. -  Лист архімандрита Києво-Межигірського монастиря 
Іларіона Кондратковського до Коша про відправлення на Січ ієромонаха Феодорига 
з поздоровленнями Військові Запорозькому в зв’язку з перемогою Росії у війні з 
Туреччиною. № 127
Вересня 13. Межигір’я. -  Лист архімандрита Києво-Межигірського монастиря 
Іларіона Кондратковського до кошового отамана Петра Калнишевського про 
надання архімандритові Володимиру Сокальському деяких церковних атрибутів 
перед його від’їздом на Січ. № 128
Вереспя 15. -  Ордер Коша самарському полковникові Саві Кобижчину про 
прискорення виконання попереднього ордеру від 28 серпня. № 161
Вересня 27. [м.Самарчик]. -  Рапорт самарського полковника Сави Кобижчина 
Кошеві про відрядження на пошуки козака Корсунського куреня Василя Збаразького 
його поручника Данила Бігдана. № 162
Жовтня 13. [Санкт-Петербург]. -  Указ Синоду архімандритові Києво-Межигірського 
монастиря Іларіону Кондратковському про доручення київському митрополитові 
Гавриїлу визначити і доповісти Синодові, чи може Києво-Межигірський монастир 
обійтися без матеріальної підтримки Війська Запорозького. № 132

Жовтня 13. [Санкт-Петербург]. -  Указ Синоду київському митрополитові Гавриїлу 
про визначення можливостей Києво-Межигірського монастиря існувати без доходів 
з Січі. № 139
Листопада 5. -  Лист кошового отамана Петра Калнишевського до архімандрита 
Києво-Печерської лаври Зосима Валькевича з подякою за прислану на Січ релігійну 
літературу. № 130
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Листопада 9. -  Лист Коша до київського митрополита Гавриїла про стан церковних 
справ на Запорожжі. № 131
Листопада 12. -  Указ Київської консисторії начальнику січових церков архімандриту 
Володимиру Сокальському про термінове надіслання рапорта щодо кількості 
церков на Запорожжі. № 135
Листопада 13. Межигір’я. -  Лист архімандрита Києво-Межигірського монастиря 
Іларіона Кондратковського до намісника, межигірського ієромонаха Феодорита 
про неможливість існування монастиря без доходів з Січі. № 133
Листопада 19. -  Указ Київської консисторії начальникові запорозьких січових 
церков архімандриту Володимиру Сокальському про термінове надіслання рапорта 
про стан церковних справ на Запорожжі. № 137
Листопада 20. -  Лист київського митрополита Гавриїла до Коша з запитом про 
кількість церков і священнослужителів і про можливість їхнього утримання на 
Запорожжі. № 138
[Не раніше грудня 1]. Межигір’я. -  Рапорт Києво-Межигірського монастиря 
Синодові про неможливість існування монастиря без доходів з Січі. № 134
Грудня 2. [м.Самарчик]. -  Рапорт самарського полковника Сави Кобижчина 
Кошеві про невдалі результати пошуку втікача на Лівобережну Україну козака 
корсунського куреня Василя Збаразького. № 163
[Грудня 17]. -  Лист ієромонаха Аркадія до намісника Києво-Межигірського 
монастиря, ієромонаха Феодорита про одержання указу Київської консисторії 
начальникові січових церков Володимиру Сокальському щодо стану церковних 
справ на Запорожжі. № 136
Грудня 20. -  Ордер Коша самарському полковникові Саві Кобижчину про 
направлення поручника Збаразького Данила Бігдана до Коша для подальшого 
розгляду справи. № 164

1775
Січня 13. -  Лист Коша до київського митрополита Гавриїла про порядок утримання 
духівництва на Запорожжі. № 140
[Не раніше січня 13]. -  Рапорт начальника запорозьких січових церков Володимира 
Сокальського Київській консисторії про становище духівництва і загальний стан 
церковних справ на Запорожжі. № 141
Січня 16. -  Рапорт начальника січових церков Володимира Сокальського Київській 
консисторії про прийняття рішення Кошем і відправлення відповіді на лист 
консисторії від 19 листопада 1774 р. № 142
Січня 26. -  Ухвала Військової Ради від 3 січня про виділення на утримання 
начальника січових церков Володимира Сокальського певної суми грошей з 
військового скарбу. № 143
Березня 4. -  Лист начальника січових церков Володимира Сокальського до 
намісника Києво-Межигірського монастиря ієромонаха Феодорита про неможливість 
надіслати гроші для купівлі солі без дозволу Коша. № 144
Березня 18. Межигір’я. -  Лист архімандрита Києво-Межигірського монастиря 
Іларіона Кондратковського до начальника запорозьких церков Володимира 
Сокальського з святковими поздоровленнями і про надіслання в дарунок книг. 
№ 145
Березня 18. Межигір’я. -  Лист Києво-Межигірського монастиря до Коша з 
проханням і надалі утримувати монастир коштом Війська Запорозького. № 146
Березня 18. Межигір’я. -  Лист Києво-Межигірського монастиря до начальника 
січових церков Володимира Сокальського з святковими поздоровленнями і
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висловленням нади на клопотання перед кошовим отаманом щодо подальшого 
утримання монастиря Військом Запорозьким. № 147
Березня 18. Межигір’я. -  Лист архімандрита Києво-Межигірського монастиря 
Іларіона Кондратковського до кошового отамана Петра Калнишевського з  
поздоровленням з святом Воскресіння Христового і висловленням надії на прихиль
ність Війська Запорозького до монастиря. № 148
Березня 18. Межигір’я. -  Лист архімандрита Києво-Межигірського монастиря 
Іларіона Кондратковського до військового писаря Івана Глоби з поздоровленням 
з святом Воскресіння Христового. № 149
Квітня 16. -  Лист Коша до Києво-Межигірського монастиря про одержання 
листів з святковими поздоровленнями. № 150
Квітня 16. -  Лист військового писаря Івана Глоби до архімандрита Києво- 
Межигірського монастиря Іларіона Кондратковського про одержання листа з  
святковими поздоровленнями. N5 151
Квітня 27. -  Свідоцтво Коша козакові Корсунського куреня Данилу Бігдану про 
сприяння йому урядовцями Лівобережної і Слобідської України у розшуках 
козака Василя Збараха (Збаразького). №165
Квітня 29. -  Лист Коша до Києво-Межигірського монастиря про виділення 
коштів для купівлі риби, солі та ін. для потреб монастиря. № 152
Квітня 30. -  Лист Коша до архімандрита Києво-Печерської лаври Зосима Валькевича 
про сприяння намісникові Києво-Межигірського монастиря ієромонахові Феодоригу 
в замовленні для Січової Покровської церкви золотого ритуального начиння на 
зразок лаврського. № 153
Травня 1. -  Записка Коша намісникові Києво-Межигірського монастиря Феодориту 
про необхідність придбання в Києві деяких церковних атрибутів. № 154
Травня 12 -  Лист начальника запорозьких січових церков Володимира Сокальського 
до Києво-Межигірського монастиря про передання грошей, зібраних на монастир, 
отцю Петру і виконання, по-можливості, прохань монастиря. № 155
Травня 12 -  Лист начальника запорозьких січових церков Володимира Сокальського 
до архімандрита Києво-Межигірського монастиря Іларіона Кондратковського про 
одержання поздоровчого послання і книжок. № 156
Травня 13. -  Лист кошового отамана Петра Калнишевського до намісника Києво- 
Межигірського монастиря ієромонаха Феодорита про відіслання 200 карбованців 
для виготовлення головних уборів для архієрея і архімандрита Володимира 
Сокальського. № 157
Травень. -  Ордер Коша начальникові військового Самарського монастиря ієромонаху 
Ієссею про заборону віддавати Києво-Межигірському монастиреві коней, худобу 
та ін. без відома Війська Запорозького і начальника запорозьких січових церков 
Володимира Сокальського. № 158
Травень. -  Лист Коша до архімандрита Києво-Печерської лаври Зосима Валькевича 
про відправлення до Києва золота для виготовлення з нього ритуального начиння 
на зразок лаврського для Січової Покровської церкви. № 159

1789
Витяг із статті в «Новом и полном географическом словаре Российского государства 
1788-1789», складеного Л.Максимовичем, про повернення Війська Запорозького 
до Росії. № 19

19 ст.
[2 половина]. -  Перелік, складений, очевидно, А.О.Скальковським, грамот царя 
Петра І, що стосувалися історії Запорозької Січі. № 4
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