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ВІД АВТОРА 
 
Історія запорозького козацтва XVIII ст. традиційно 

знаходилася в центрі уваги вітчизняних істориків. Впродовж 
ХІХ – ХХ ст. було створено представницький історіографічний 
доробок, що репрезентує багаторічну діяльність як цілих 
наукових шкіл, так і окремих істориків. Праці 
А.Скальковського, М.Костомарова, В.Антоновича, 
М.Грушевського, Д.Яворницького, Н.Полонської-Василенко, 
В.Голобуцького, О.Апанович, Г.Швидько, Ю.Мицика та 
багатьох інших дослідників історії Запорожжя з року в рік 
поповнювали золотий фонд українського історіописання. 

В останні два десятиліття після здобуття незалежності 
Українською Державою, у зв’язку із лібералізацією політичного 
життя та розвитком регіональних центрів дослідження історії 
козацтва, подібні студії активізувалися. З’явилися потужні 
козакознавчі центри у Запоріжжі, Одесі, Дніпропетровську, 
займаються дослідженням проблеми козакознавці з Канади та 
Росії: впродовж 1990-х – 2000-х років у світ вийшли наукові 
дослідження С.Андрєєвої1, А.Бачинського2, О.Бачинської3, 
А.Бойка4, В.Грибовського5, Л.Маленко (Рощиної)6, 

1 Андрєєва С.C. Зв’язки емігрантів-мазепинців у Криму з запорожцями (1738 – 
1758 рр.) // Наукові записки. Збірник праць молодих вчених та аспірантів / 
Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С.Грушевського 
НАНУ. – Т. 12. – К., 2006. – С. 77-91. 
2 Бачинський А.Д. Січ Задунайська. 1775 – 1828. Історико-документальний 
нарис. – Одеса, 1994. 
3 Бачинська О.А. Колонізаційна політика Стамбула на Придунайських землях 
у XVIII ст. // Україна в Центрально-Східній Європі (з найдавніших часів до 
кінця XVIII ст.): Збірник наукових праць. – Вип. 3. – К.: Інститут історії 
України НАНУ, 2003.– С. 243-252. 
4 Бойко А.В. Запорозький зимівник останньої чверті XVIII століття. – 
Запоріжжя: РВП «Видавець», 1995. 
5 Грибовський В.В. Запорожці і ногайці в контексті Великого Кордону // 
Козацька спадщина: Альманах Нікопольського відділення Науково-дослідного 
інституту козацтва Інституту історії України НАНУ. – Вип. 1. – Нікополь-
Запоріжжя: РА «Тандем-У», 2005. – С. 95-131. 
6 Маленко Л. Азовське козацьке військо (1828 – 1866). – Запоріжжя, 2000. 

                                                 



С.Могульової (Каюк)7, О.Олійника8, І.Сапожникова9, Д.Сєня10, 
Р.Шияна11 та ін.  

Поруч із подібними надбаннями можемо відзначити й певну 
нерівномірність у висвітленні історії запорозького козацтва, 
коли окремі проблеми ще не знайшли свого дослідника. 
Причини подібної нерівномірності коріняться, насамперед, у 
низькому рівні обізнаності істориків із джерельною базою.  

Автор даних нарисів протягом останніх десяти років 
здійснював багаторазові наукові відрядження до Російської 
Федерації, Сербії, Хорватії, де працював в архівосховищах та 
бібліотеках міст Москви, Санкт-Петербурга, Краснодара, 
Загреба, Бєлграда, Нові Сада та Панчева. Результатом стало 
виявлення додаткового кола джерел з історії запорозького 
козацтва XVIII ст. Саме цю актуалізовану джерельну базу автор 
і поклав в основу здійсненої ним історичної реконструкції.  

Реконструйовані сюжети відрізняються за своєю 
хронологією та географією, охоплюючи практично все XVIII ст. 
й простори від Балкан до Кавказу: перебування запорожців під 
кримською протекцією в першій третині того століття, 
існування непідконтрольних Січі запорозьких гайдамацьких 
осередків, маловідомі епізоди, пов’язані з перебуванням 
січовиків на службі у турків та австрійців, знищення російським 
урядом Січі та заснування Чорноморського козацького війська. 

7 Могульова С.М. Перші кроки задунайського козацтва: про причини переходу 
запорожців до Туреччини // Записки науково-дослідної лабораторії історії 
Південної України ЗДУ. Південна Україна XVIII – ХІХ століття. – Випуск 2. – 
Запоріжжя: РА «Тандем-У», 1996. – С. 108-115. 
8 Олiйник О. До причин лiквiдацiї Запорозької Сiчi // Український історичний 
журнал. – 1992. – № 2. – С. 38-45. 
9 Сапожников І.В. Буго-Дністровська Запорозька Січ (1775 – 1780-ті роки) // 
Хаджибей-Одеса та українське козацтво (1415 – 1797 роки). – О.: ОКФА, 1999. 
– С. 47-110. – (Сер. «Невичерпні джерела пам’яті». – Т. ІІІ).  
10 Сень Д.В. Крымское ханство и казачество в последней четверти XVII – 
начале XVIII века: отношения в контексте международной политики (на 
примере донских и запорожских казаков) // 350-lecie Unii Hadziackiej (1658 – 
2008) / Pod red. Teresy Chynczewskiey-Hennel, Piotra Krolla i Miroslawa 
Nagielskiego. – Warszawa: Wydawnictwo «DiG», 2008. – S. 531–550. 
11 Шиян Р.І. Козацтво Південної України в останній чверті XVIII ст. – 
Запоріжжя: РА «Тандем-У», 1998. 
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Частково їх розгляд вже мав місце в окремих наукових 
розвідках автора, опублікованих в різні роки12.  

Характерною прикметою запропонованих увазі читача 
нарисів та головною їх відмінністю від попередніх його ж 
доробків є те, що цього разу автор спробував створити 
історичну реконструкцію малознаних сторінок історії 
запорозького козацтва XVIII ст., спираючись майже виключно 
на інформаційний потенціал актуалізованих ним першоджерел. 
Подібний вибір був свідомим, адже у частини вітчизняних 
істориків існує думка про те, що джерельна база історії 
Запорожжя вже є давно дослідженою й будь-які нові знахідки є 
маловірогідними.  

В результаті, як нам здається, було наочно 
продемонстровано не тільки абсолютну реальність 
джерелознавчих відкриттів, але й ті широкі можливості, які 
дарують вони у справі висвітлення невідомих та дискусійних 
сюжетів вітчизняної історії. 

Наприкінці автор хотів би висловити саму щиру подяку за 
моральну підтримку та практичну допомогу своїм друзям-
колегам – колективу кафедри джерелознавства, історіографії та 
спеціальних історичних дисциплін Запорізького національного 
університету, а особливо своєму дорогому шанованому вчителю 
– професору Анатолію Васильовичу Бойку. 

12 Мільчев В. У пошуках «Антисічі»: запорозькі осередки за межами 
Вольностей (1740 – 1760-і рр.) // Наукові записки. Збірник праць молодих 
вчених та аспірантів Інституту української археографії та джерелознавства ім. 
М.С.Грушевського НАН України. – Т. 10. – К., 2005. – С. 231-250; Мільчев В. 
Військо Запорозьке Низове під кримською протекцією // Історія українського 
козацтва: Нариси: У 2 т. / Редкол.: В.А.Смолій (відп. ред.) та ін. – К.: Вид. дім 
«Києво-Могилянська академія», 2006. – Т. 1. – С. 587-603; Мільчев В.І. 
Поглинення Вольностей Війська Запорозького Низового у 1775 р.: проекти, 
плани, реалізація // Південний архів: Збірник наукових праць. Історичні науки. 
– Випуск 21. — Херсон: Видавництво ХДУ, 2006. – С. 47-53; Мільчев В. 
Запорожці на Військовому Кордоні Австрійської імперії. 1785 – 1790 рр. 
(дослідження та матеріали). – Запоріжжя: РА «Тандем-У», 2007; Мільчев В. 
Запорозькі осередки в турецьких володіннях у перше десятиріччя по ліквідації Січі // 
Козацька спадщина. Альманах Інституту суспільних досліджень. – Вип. 4. – 
Дніпропетровськ: Пороги, 2008. – С. 92-101. 
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ВІЙСЬКО ЗАПОРОЗЬКЕ НИЗОВЕ  
У ПІДДАНСТВІ КРИМСЬКИХ ХАНІВ  

(1709/11 – 1734) 
 
Наприкінці XVII – на початку XVIII ст. одна з головних 

діючих сил Степової України – Військо Запорозьке Низове – 
переживало складний період свого існування. Це не в останню 
чергу було викликано зміною у балансі головних сил, що діяли 
на сході та у центрі Європи – Речі Посполитої, Шведського 
королівства, Австрійської, Османської та Російської імперій.  

Річ Посполита на той час уже вступила до завершального, 
стагнаційного періоду своєї історії. Його характерними 
ознаками стали зростання магнатської анархії та втрата 
контролю центральної влади над внутрішньою ситуацією в 
країні, повна втрата ініціативи у військово-політичних виправах 
на південно-західному напрямку, зміна зовнішньополітичних 
орієнтирів, віднині спрямованих чи то на забезпечення 
підтримки з боку Росії для вирішення проблеми захисту 
власних територій від шведської експансії (для проросійських 
партій), чи то на альянс з Туреччиною, заради стримування 
дедалі зростаючого московського впливу на всі сфери життя 
шляхетської республіки (для антиросійських партій). Фактично, 
ще до часу підписання Вічного миру 1686 р., Річ Посполита 
перестає бути тією антитезою російському впливові у 
південноукраїнському регіоні, яка дозволяла запорожцям 
проводити відносно самостійну від московської лінії зовнішню 
та внутрішню політику.  

Певною мірою це стосувалося й Османської імперії. 
Відцентрові сили, що вже набирали обертів у суспільно-
політичному організмі велетенської держави, неспроможність 
перебудувати управління країною та реформувати військо, 
згідно до вимог Нового Часу, призвели наприкінці XVII ст. до 
низки нищівних військових поразок від «старших» членів 
Священної Ліги – Венеціанської республіки та Австрійської 
імперії. Підписання у 1699 р. Карловицького мирного трактату 
відірвало від імперії величезні території на узбережжі 
Адріатики та у середній течії Дунаю. Від цього часу і на довгі 
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роки вперед Туреччина остаточно втрачає наступальну 
ініціативу, обмежуючись захистом своїх володінь на Балканах, 
що дедалі меншали. 

На іншому, північно-східному краї Туреччини, на історичну 
арену виходить нова сила – Росія. Керована амбіційним та 
енергійним царем – Петром І, держава, яка довгий період 
знаходилася за кулісами великої світової політики, за короткий 
час збільшує вплив у південноукраїнському регіоні. Результати 
вдалих російсько-українських походів 1696 – 1699 рр. (які 
фактично являли собою «східний фронт» колективного наступу 
християнських держав Центрально-Східної Європи проти 
османів) на турецькі фортеці у пониззях Дніпра та Дону було 
закріплено у статтях Константинопольського трактату 1700 р, 
який виступив логічним продовженням Карловицького миру. 
Тоді ж відбувається й спроба остаточно закріпитися на 
підступах до Кримського ханства шляхом побудови на території 
Запорожжя нових фортець та розміщення у них московських 
гарнізонів. 

Як наслідок – перша декада XVIII ст. ознаменувалася 
загостренням взаємин російського уряду з двома найбільшими 
козацькими громадами південного степового прикордоння – 
запорозькою та донською. Уніфікаторська політика Петра І по 
відношенню до козацьких окраїн держави проявилася у 
наступних заходах: втягненні козаків до військових операцій 
поза межами традиційних для них територій Півдня; обмеження 
допливу до Військ нового контингенту з внутрішніх 
українських та російських земель, підсиленні контролю за 
козацькими Військами шляхом створення на їх землях низки 
фортець, що стали форпостами та базами для подальшої їх 
інкорпорації.  

Внаслідок подібної політики уряду, впродовж 1707 – 1709 
рр. відбулися антиросійські виступи як донців, так і запорожців, 
що завершилися їх поразкою від урядових військ та переходом 
всього Війська Запорозького Низового та частини донців на 
територію Кримського ханства.  

Перехід запорозьких козаків до Кримського ханства 
та їх вступ у підданство Гіреїв відбулися не одночасно. Як 
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відомо, наприкінці лютого 1709 р. кошовий отаман Запорозької 
Січі Костянтин Гордієнко пристав на бік шведського короля 
Карла ХІІ та його українського союзника гетьмана Івана 
Мазепи. Саме від цього часу театр ведення Північної війни 
перекинувся на південноукраїнські землі. Воєнна кампанія 1709 
р. виявилася навдивовижу невдалою для Війська Запорозького 
Низового не тільки з огляду на суто військові поразки, але й 
через втрату ним контролю над всією територією Вольностей 
після зайняття їх московськими військами. 14 травня 1709 р. 
росіяни, за допомогою козацьких загонів царського ставленика 
гетьмана І.Скоропадського, зруйнували Запорозьку Січ на 
Чортомлиці. При цьому частині січовиків вдалося вислизнути з 
облоги та врятуватися втечею на кримську територію. 27 червня 
того ж року, після нещасливої для Карла ХІІ та його 
українських союзників Полтавської битви, на терени 
Кримського ханства відійшли й ті з запорожців, які разом з 
кошовим отаманом К.Гордієнком були під Полтавою. 

Не можна сказати, що уряд Кримського ханства та військове 
командування турецьких фортець Північного Причорномор’я 
радо зустріли неочікуваних візитерів. Несанкціонований вступ 
на територію Османської імперії значних військових сил 
нещодавніх ворогів загрожував не тільки можливими 
обоюдними провокаціями, але й загостренням відносин з 
московським царем, з перспективою втягнення турків та татар у 
війну. Тому говорити про вступ Війська Запорозького Низового 
у кримське підданство у 1709 р. некоректно. Перебування на 
теренах ханства здавалося козацьким лідерам явищем 
тимчасовим.  

5 квітня 1710 р. у Бендерах відбулася велика козацька рада за 
участі П.Орлика, К.Гордієнка, депутатів від запорожців, що 
стали січчю в Олешках та представників турецької, шведської 
та кримської сторін. Одним з пунктів прийнятої угоди, 
складеної П.Орликом та більше відомої в історіографії під 
назвою «Конституції», стало визнання протекції шведського 
монарха над Військом Запорозьким Низовим. Договір, 
укладений восени 1710 р. між українською, шведською та 
турецько-кримською сторонами, напередодні війни з Росією, 
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також був нічим іншим, як військовим союзом. Вже першим 
його пунктом зазначалося, що кримські хани зараз та надалі є 
лише союзниками, але ж ніяк не сюзеренами Війська 
Запорозького та не власниками земель Запорожжя. Як бачимо, 
запорожці не стали підданцями Гіреїв і в 1710 р. 

Лише після підписання Прутського договору від 11 липня 
1711 р. російський цар Петро І визнав факт виходу Війська 
Запорозького Низового з підданства його держави та погодився 
з тим, що від цього часу Військо вступало під протекцію Гіреїв. 
Додатковою угодою гетьмана П.Орлика з турецьким урядом від 
22 квітня 1714 р. було остаточно визначено політичний статус 
Війська Запорозького в Османській імперії (Кримському 
ханстві): Військо Запорозьке Низове відтепер знаходилося у 
подвійній залежності від Османів та Гіреїв; за участь у 
військових виправах кримських ханів запорожцям було обіцяно 
невтручання в їх внутрішні справи, даровано податкові пільги 
та право займатися їх традиційними промислами на всій 
території Кримського ханства. 

 
Порядок, час та місця розташування козацьких 

Січей у кримських володіннях як викликали, так і 
продовжують викликати чимало сперечань у науковому 
середовищі. Як відомо, Олешківська Січ знаходилася в урочиші 
Олешки або Кардашине (Кардаши, Кардаш-Орман) – місцевості 
на лівому березі Дніпра між сучасними смт. Гола Пристань та 
м.Цюрупинськ Херсонської області. З північного боку це 
урочище окреслює р.Дніпро, з численними єриками, озерами та 
трясовинням, з південного – піднесені Олешківські піски, густо 
вкриті невисоким лісом та чагарником. Згідно топографічних 
даних, документальних свідчень та матеріалів археологічних 
досліджень, Олешківська Січ була розташована на південно-
західній окраїні сучасного м.Цюрупинська, поблизу місця 
впадіння р.Лазнюка у р.Кінську і займала площу щонайбільше 2 
гектари. Січ являла собою майже правильний чотирикутник, 
обнесений ровами, валами та дерев’яним частоколом. 
Оборонний комплекс цієї Січі доповнювали 4 редути, в 
кожному з кутів форту. 
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Згідно свідчень самих запорожців-сучасників, козацьке 
поселення в Олешках (Кардашині) виникло вже у 1709 р., 
незабаром після зруйнування Чортомлицької Січі. Його 
першими насельниками стали ватажани-промисловики, які не 
приймали участі у військовій кампанії 1709 рр., а з самого 
початку знаходилися на рибних та соляних промислах у пониззі 
Дніпра. Також до них приєдналася й та частина січовиків, якій 
вдалося врятуватися після розгрому13. Не виключено також, що 
на тому місці, де згодом було започатковано Олешківську Січ, 
сезонне поселення запорозьких промисловиків існувало й у 
більш ранні часи. 

Попри відносно низьку чисельність запорожців у Олешках, 
впродовж 1709 – 1710 рр. саме це поселення сприймалося в 
якості правонаступника Чортомлицької Січі. Не можна сказати, 
що кримські можновладці були в захваті від появи Січі всього в 
одному дні кінного переходу від Кримського півострова. 
Привиди багатовікової ворожнечі змушували татар з підозрою 
відноситися до своїх випадкових союзників, тим більше, що на 
той час запорожці все ще не визнали формального верховенства 
Кримського ханства над Військом Запорозьким Низовим. Тому, 
ще на початку весни 1711 р., кримський хан Девлет-Гірей ІІ 
хотів «…Новую Сечь на Олешках разорити, а на старом местцу, 
какое войскамы царского величества разорено запорожцов 
осадити…»14. Тобто, на місці старої Чортомлицької Січі на 
правому боці р.Дніпра. Досить вдалий для кримського війська 
та його союзників початок воєнної кампанії 1711 р. вселив у їх 
серця сподівання на швидке опанування теренами не тільки 
Запорожжя, але й всієї України. Відтак, існувала й реальна 
можливість для запорожців повернутися на Чортомлик. 

Навесні того ж року спробу зруйнувати Олешківську Січ 
було здійснено й російськими військами. Об’єднаний загін 
російського війська та гетьманських полків під командуванням 
полковника А.Ушакова, який знаходився на лівому боці 
р.Дніпра у російській фортеці Кам’яному Затоні, з цією метою 
виступив у травні 1711 р. в похід. Однак, постійні напади татар 

13 РГАВМФ, ф. 233, оп. 1, д. 34, л. 88. 
14 РГАВМФ, ф. 233, оп. 1, д. 14, л. 170. 
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та запорожців перешкодили каральному загону дійти до 
Олешок та здійснити покладену на нього місію. Натомість, аби 
якось реабілітуватися в очах вищого командування, частина 
російського війська на човнах спустилася вниз Дніпром та 
спалила невелике на той час запорозьке поселення на правому 
боці ріки, в районі Каїрської переправи, що було подано як 
зруйнування самої «нової» Січі15.  

Як це не парадоксально, але ж реалізації планів переведення 
запорожців на правий бік р.Дніпра завадила поразка російського 
війська на р.Пруті влітку 1711 р. та територіальні втрати, 
внаслідок яких кордон двох держав проліг по південній межі 
козацьких полків Гетьманщини та Слобожанщини. Тоді ж, 
згідно договору російської та турецької сторін, Військо 
Запорозьке Низове перейшло у підданство кримських ханів. За 
таких умов татарам було вигідніше мати Січ якомога ближче до 
Кримського півострова, аби контролювати її та у разі чого стати 
на перешкоді поверненню запорожців під руку російського 
царя. Січ залишилася стояти в Олешках.  

З осені 1711 р., після повернення більшості запорожців з 
Бессарабії, олешківське поселення набуває рис, притаманних 
власне Січі. Від цього моменту населення Січі зросло до 6 000 
осіб, самих тільки нежонатих козаків. При цьому велика 
кількість січовиків ще продовжувала знаходитися у Буджаку та 
навіть у Валахії16. 

Саме з цього часу починається зведення ровів та валів, 
адміністративних споруд та куренів. Принаймні, саме до 1711 
р., хоча й без вказівки на місяць, відносяться перші звістки про 
існування в Олешках стаціонарних січових куренів17. Вірогідно 
тоді-ж зводиться й церква. Напівлегендарні та не підкріплені 
документально перекази відносно відсутності у Олешківській 
Січі православної церкви, як на нашу думку, є перебільшеними, 
з огляду на досить високий рівень віротерпимості, який 
демонстрували кримські хани по відношенню як до 

15 РГАДА, ф. 9, отд. 2, оп. 4, кн. 13, лл. 1002-1028. 
16 Описание дел Архива морского министерства за время с половины XVII до 
начала ХІХ столетия. – Т. 1. – СПб.: Тип. В.Демакова, 1877. – С. 632. 
17 РНБ ОР, ф. 905, оп. 2, д. Q-347, л. 1. 
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автохтонного християнського населення своєї держави, так і до 
донських козаків-некрасовців. Чому мали робитися якісь 
виключення по відношенню до Війська Запорозького Низового, 
бойові якості якого Гіреї цінували достатньо високо, 
незрозуміло. Документи з січового архіву кримського періоду 
(зокрема, листи кошового І.Малашевича) також переконливо 
вказують на функціонування церкви Пресвятої Богородиці весь 
час перебування запорожців у Олешках18. 

До того ж часу відноситься й виникнення січових слобод 
навколо Кардашинського лиману19. 

Як бачимо, у всіх згаданих епізодах 1709 – 1711 рр., під 
Новою Січчю скрізь розуміється саме Олешківська Січ, а під 
старою, знищеною росіянами, саме Чортомлицька, але ж ніяк не 
Кам’янська, якої навесні 1711 р. ще не існувало. Таким чином, 
першою січчю, яку заснували запорожці після 1709 р., 
безперечно була Січ у Олешках (Кардашині). Це цілком 
збігається з історичною традицією запорозького козацтва. 
Безіменний січовий історіограф, який уклав 29 травня 1734 р., 
через 2 місяці після виходу з кримської протекції, записку «в 
память потомную», відносно обставин життя січової громади 
впродовж останніх 25 років, також називає саме Олешки, а не 
Кам’янку, першим місцем сталого оселення запорожців20.  

Всього ж Олешківська Січ проіснувала впродовж 19 років, 
до 25 травня 1728 р., дня, коли її було зруйновано 
представниками проросійської партії козацтва, лідерами якої 
були Іван Малашевич та Іван Гусак. Епізод із міжусобицею 
двох антагоністичних груп січовиків тим більше цікавий, що 
напряму пов’язаний з питанням про існування паралельного 
військового центру.  

Очевидно, що певна частина запорожців, яка воліла 
повернутися на батьківщину, наприкінці 1727 – на початку 1728 
рр. вийшла на Чортомлик та стала кошем на місці старої Січі. 
Каталізатором виходу, скоріш за все, стали репресії кримського 
хана до запорожців, яких було втягнуто у міжусобну війну за 

18 АВПРИ, ф. 124, оп. 124/1, 1720 г., д. 31, лл. 1-3. 
19 РГАВМФ, ф. 233, оп. 1, д. 34, л. 87 об. 
20 РГВИА, ф. 52, оп. 1, д. 1, ч. 2, л. 39. 
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престол ханів Адил та Менглі Гіреїв. Тоді ж і було відроджено 
Чортомлицьку Січ. Однак для легітимності існування її 
керівництву необхідно було отримати військові регалії, 
знищити січ в Олешках та перевести тамтешніх козаків та 
населення навколишніх слобод на Чортомлик. Саме це й було 
здійснено у травні 1728 р. Січ простояла на Чортомлику 
наступні 2 роки. Навесні 1730 р., після того, як стало 
зрозумілим, що російський уряд не поспішає дарувати 
запорожцям своє прощення та прийняти їх у підданство, 
військовий Кіш було перенесено. Цього разу на правий берег 
р.Кам’янки при впадінні її у р.Дніпро. 

Кам’янська Січ була наступною й останньою з запорозьких 
січей у межах Кримського ханства. Вона розміщувалася на 
південних околицях теперішнього с.Республіканець 
Бериславського району Херсонської області.  

Місце, на якому виникла ця Січ, не було випадковим, адже 
на акваторії р.Дніпра, між сучасними с.Республіканець 
Бериславського району (на правому березі) та с.Каїри 
Горностаївського району (на лівому) Херсонської області, з 
давніх часів функціонувала Каїрська переправа. Збори мита на 
переправах були одним з найприбутковіших джерел 
надходження коштів до військової скарбниці за часів 
знаходження запорожців у підданстві Кримського ханства. У 
нагороду за свою військову службу запорожці мали право 
збирати мито з перевозів на ріках Дніпрі і П.Бузі. Каїрський 
(Кам’янський) перевіз був одним з 5 військових перевозів. 
Через нього було зручно переправлятися з правого на лівий 
берег р.Дніпра, але ж не навпаки, оскільки переправа 
відбувалася з використанням кількох невеликих островів, що 
йшли вниз течією саме справа наліво. Через цей перевіз щороку 
на Крим проходили сотні чумацьких та купецьких валок. За 
таких обставин виникнення стаціонарного запорозького 
поселення поблизу від гирла р.Кам’янки було цілком 
закономірним. Вірогідно, що виникло воно вже у перші часи 
після переходу Війська Запорозького Низового у підданство 
кримських ханів.  
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У поселенні постійно перебувала козацька залога, 
функціонували митниця, базар. Однак, Січі там не було аж до 
1730 р., коли, зневірившись у можливості повернення до 
російського підданства, січовики вийшли з Чортомлику та 
перенесли Кіш до козацької слободи Кам’янки. Таким чином, ця 
січ виникла не випадково та не на пустому місці. Гадаємо, що 
впродовж 1730 р. до вже існуючого поселення просто додалася 
січова фортеця. Відомо, що Кам’янську Січ було обнесено 
валом і ровом. На території цієї Січі традиційно знаходилася 
церква Покрови Пресвятої Богоматері, адміністративні будинки 
та 38 січових куренів. Як і до 1730 р., функціонувало 
торгівельно-ремісниче передмістя з розгалуженою 
інфраструктурою майстерень, крамниць, шинків, постоялих 
дворів. Січ у Кам’янці простояла до 31 березня 1734 р., дня 
виходу Війська Запорозького з кримського підданства, після 
чого відродилася остання з січей – Запорозька Січ на 
р.Підпільній. 

 
Військові виправи запорозьких козаків 

часів перебування у кримському підданстві були не однаковими 
як за своїм характером, так і за масштабами. З літа 1709 р., з 
самого початку свого перебування у межах Кримського ханства, 
Військо Запорозьке Низове продовжувало бути учасником 
антиросійської коаліції. Однак, після нещасливої для її 
контрагентів Полтавської битви, за умови великих кількісних 
втрат війська Карла ХІІ, деморалізації та недостатності джерел 
його фінансування, служба запорожців шведському монархові 
дедалі більше набувала формального характеру. При цьому, 
достатньо велика кількість рядових запорожців відверто 
демонструвала найманський підхід до цієї служби. 

Вже наприкінці 1709 р. рядові запорожці почали масово 
залишати табір у Бендерах та виходити у пониззя Дніпра. При 
цьому незадоволення тим, що їх військові послуги не було 
належним чином сплачено, вилилося у практиці захоплення 
шведських вояків та продажу їх туркам у неволю. Число 
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подібних ясирів вже на початок 1710 р. сягнуло 400 осіб21. Як 
бачимо, відносини досить широких верств січовиків зі своїми 
союзниками були далеко не ідеальними. Разом з цим, не можна 
сказати, що військова служба запорожців абсолютно не 
винагороджувалася Карлом ХІІ. За участь у разових акціях 
козаки інколи отримували досить значні суми. Так, влітку 1710 
р. за охорону королівського почту, який слідував з Бендер до 
Кам’янця-Подільського, кожен з запорожців-охоронців отримав 
по 20 талерів на місяць. Ще більші гроші було обіцяно 
січовикам, якщоб вони зголосилися супроводжувати 
шведського монарха до Померанії22. Однак, кількість задіяних у 
подібних акціях козаків не була великою та могла забезпечити 
коштами лише невелику кількість осіб з найближчого оточення 
К.Гордієнка та його соратників. Решта січовиків змушена була 
шукати щастя у рейдах невеликих загонів вглиб російської 
території. При цьому, відбувалися не лише напади на 
російських та гетьманських вояків, але й тривіальні грабунки та 
захоплення ясиру з числа мешканців українських сіл 
Гетьманщини та Слобожанщини.  

Тобто, впродовж другої половини 1709 р. та у 1710 р. 
військова діяльність різних груп запорозького козацтва 
зводилася до охорони шведського короля та дрібних 
диверсійних та грабіжницьких нападів на підросійські території.  

Більш масштабні військові виправи запорозького козацтва 
припадають на російсько-турецьку війну 1711 р. та пов’язані з 
приєднанням до антиросійської коаліції Османської імперії та її 
васала – Кримського ханства. Вступ Кримського ханства у 
війну з Росією було санкціоновано турецьким урядом, аби 
допомогти шведському королеві Карлу ХІІ та його українським 
союзникам взяти реванш за поразку під Полтавою та опанувати 
терени Запорожжя, Гетьманщини та Слобожанщини.  

Після укладення миру між двома державами, військовий 
напрямок діяльності Війська зводиться майже виключно до 
участі у каральних експедиціях кримських ханів проти ногайців 

21 РНБ ОР, ф. 905, оп. 2, д. Q-344, л. 4 об. 
22 Описание дел Архива морского министерства за время с половины XVII до 
начала ХІХ столетия. – Т. 1. – СПб.: Тип. В.Демакова, 1877. – С. 492. 
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та черкесів на Кубані. Перші звістки про участь у них 
запорозьких козаків датовані 1714 – 1715 рр. Подібні 
відрядження не були щорічними та напряму залежали від 
політичної атмосфери у північнокавказьких володіннях 
Кримського ханства. У деякі роки запорожців взагалі не було в 
цьому регіоні, в інші ж, як-от, наприклад, у 1728 – 1729 рр., 
запорозькі команди навіть зимували на Кубані. Кількість 
козаків, яких на вимогу кримських ханів Кіш відряджав на 
Північний Кавказ, коливалася у залежності від масштабності 
військових операцій: 1731 р. – 391 козак (по 10 від кожного 
куреня плюс старшина); 1732 р. – 1 000 запорожців (кожен 
сьомий). 

Хоча кількість козаків, яких виряджали у подібні походи, й 
не була надто великою – щонайбільше 15% від всього Війська, 
втрати бували вельми відчутними. Відбувалося це через те, що 
кримські воєначальники використовували запорожців у якості 
гарматного м’яса та посилали їх проти черкеських повстанців у 
найбільш небезпечні місця. Так, з походу в Кабарду у 1731 р. 
повернулося лише 60 з відряджених 391 запорожців23. 

Окрім подібної військової служби, передбаченої 
відповідними умовами сюзеренно-васальних відносин з 
кримськими ханами, мали місце й випадки звичайного 
кондот’єрства. Польські можновладці, які з лютого 1733 р. були 
втягнуті у боротьбу Станіслава Ліщинського та Фрідріха-
Августа за польську корону, намагалися підкріпити свої загони 
за рахунок запорожців. Так, влітку 1733 р. 200 козаків під 
головуванням отамана Левушківського куреня, майбутнього 
кошового Василя Сича, були найняті річицьким старостою 
Халецьким зі сплатою кожному 1 червонця на місяць24. 

Таким чином, найбільша військова активність запорозького 
козацтва спостерігалася під час російсько-турецької війни 1711 
р. й була пов’язана з намаганням повернути під контроль всі 
землі Війська Запорозького Низового. 
 

23 РГАДА, ф. 248, оп. 113, д. 49, л. 2 об. 
24 РГАДА, ф. 248, оп. 8, д. 473, лл. 85-85 об., 86. 
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Політичні орієнтири запорозької громади 
Кримського ханства у 1709 – 1734 рр. неодноразово 
змінювалися у залежності від того, знаходилися при владі 
представники антиросійської чи проросійської партій. Подібний 
дуалізм був притаманний внутрішньому життю січової громади 
впродовж всього чвертьвікового періоду перебування у 
підданстві Гіреїв. 

Політична позиція протурецької партії, лідером якої довгі 
роки був К.Гордієнко, базувалася на невдоволенні широких мас 
січовиків уніфікаторською політикою уряду Петра І по 
відношенню до Війська Запорозького Низового наприкінці XVII 
– початку XVIII ст. Фіксація у 1705 р. південних кордонів 
Московського царства (та Війська Запорозького в його межах) з 
Османською імперією (Кримським ханством), не тільки 
позбавила запорожців можливості безперешкодно виходити у 
пониззя р.Дніпра задля рибної ловлі та видобутку солі, але й 
поставила поза законом традиційні походи за здобиччю на 
татарський степ та під турецькі міста. Відзначимо, що весь час 
найбільш ревними прибічниками К.Гордієнка виступало саме 
січове «лицарство», основу діяльності якого становили саме ці 
два різновиди військової та економічної діяльності. Не можна 
скидати з терезів й чисто психологічних мотивів – ненависті до 
носіїв російської державницької ідеї через попрання ними 
споконвічних козацьких свобод та репресії проти запорозького 
та гетьманського козацтва у 1709 р., та у перші часи після нього. 

Соціальну базу проросійської партії становило, передусім, 
населення запорозьких зимівників у Великому Лузі та сталих 
поселень у Надпорожжі, по ріках Орелі та Самарі, основу 
економічної діяльності якого складали відгінне скотарство, 
селітряний та бджільницький промисли та, незначною мірою, 
землеробство. Мешканці порубіжних з Гетьманською Україною 
північних запорозьких земель гостріше за будь-кого відчували 
гостру потребу у відновленні розірваних після 1709 р. 
економічних зв’язків з Україною, легітимації їх зносин з 
рештою українських земель. Подібні прагнення вони 
намагалися реалізувати як за рахунок переселення в межі 
Російської держави, так і у спробі сприяти поверненню всього 
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Війська, разом з його колишніми територіями, у підданство 
московських монархів. Ще з 1710 р. до представників 
російського та гетьманського командування Лівобережної 
України починають звертатися як окремі запорожці, так і цілі 
групи з проханням дозволити їм повернутися у межі козацьких 
полків та оселитися у своїх рідних селах та містечках: певна 
кількість запорожців прийняла участь в антиросійському 
виступі К.Гордієнка лише в силу обставин та побоюючись 
репресій як з боку січової громади (за відмову взяти участь у 
діях проти царських військ), так і з боку росіян – за самий факт 
належності до Війська Запорозького Низового. 

З 1713 р., після остаточної стабілізації російсько-турецьких 
відносин на вищих старшинських посадах Коша дедалі частіше 
перебували особи, що представляли інтереси саме цієї партії 
запорозьких громад. До найбільш послідовних у своїй 
проросійській орієнтації діячів, безперечно, відносилися кошові 
отамани І.Малашевич, В.Гуж, І.Гусак. Саме за часів їх 
отаманства відбулися спроби вступити у переговори з вищими 
російськими воєначальниками та гетьманською адміністрацією. 
Кінцевою метою подібних звернень мала стати реабілітація 
Війська Запорозького та прийняття його у російське підданство. 
Маємо більше десятка подібних епізодів з запорозької історії її 
кримського періоду: січень 1715 р.; травень 1716 р.; липень 
1717 р.; листопад 1718 – січень 1719 рр.; жовтень 1728 р.; 
серпень 1731 р. 

Причини невдоволення частини запорожців своїм 
перебуванням у кримській протекції, які спонукали їх активно 
шукати способів повернення у російське підданство, впродовж 
всього 25-річного часу їх перебування у підданстві Гіреїв, 
витікали не лише з бажання знову відчути себе єдиним цілим з 
вітчизною (як в духовному, так і в економічному розумінні). 
Так само, як не ґрунтувалися вони виключно на жазі 
спокутувати вину за служіння невірним та війни з 
єдиновірцями, як це виходить з усіх текстів запорозьких 
звернень, писаних впродовж 1712 – 1733 рр. Не відкидаючи 
важливості останнього з чинників, зауважимо, що все ж таки то 
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була не більше як демонстраційна складова, призначена для 
російських та гетьманських можновладців.  

Не можна також перебільшувати необхідності постійного 
притоку до Війська вихідців з українських земель, яку нібито 
воно гостро відчувало. Звісно, що січове запорозьке козацтво на 
той час ще не перетворилося на замкнений соціальний 
прошарок з подальшою трансформацією у бік самодостатньої у 
репродуктивному відношенні етносоціальної групи, як це 
сталося у решти козацьких спільнот – донської, терської, 
гребенської, яїцької, а все ще являло собою вельми оригінальну 
соціальну модель, в якій поєднувалися риси архаїчних 
чоловічих союзів євразійських кочовиків, військово-
феодального стану європейського середньовіччя та рицарських 
орденів. Зрозуміло, що Запорожжя потребувало постійного 
оновлення крові шляхом прийняття до своїх лав все нових та 
нових вихідців з метрополії. Однак, можемо констатувати, що 
цей приток був стабільним впродовж всіх років перебування у 
кримському підданстві, попри репресивні дії російського уряду, 
який карав мешканців Гетьманщини та Слобожанщини за будь-
які зносини з Запорожжям, а запорожців страчував, клеймив та 
засилав до Сибіру. Чисельність січової громади знаходилася на 
однаковому рівні як у 1709 р., так і у 1734 р. – приблизно 7 000-
8 000 козаків. 

Більш вагомі та глибинні причини невдоволення та 
наступної рееміграції запорожців корінилися у невизначеності 
статусу Війська Запорозького Низового у військовій та 
політичній системі Кримського ханства та у невдоволенні 
запорожців широким комплексом несприятливих факторів 
економічного, внутрішньо- та зовнішньополітичного характеру. 

У загальних рисах, модель васально-сюзеренних відносин 
Війська Запорозького Низового з російськими монархами, що 
склалася у другій половині XVII ст. передбачала надання 
козацькою громадою військових послуг у вигляді охорони 
кордонів та участі у воєнних кампаніях Московського царства, в 
обмін на визнання державою права війська розпоряджатися 
земельним фондом та природними ресурсами контрольованої 
ним території, з доданням до цього ряду пільг у торгівельно-
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ремісничій діяльності та сплатою щорічного жалування (гроші, 
боєприпаси, продовольство).  

Специфіка феодальної системи Кримського ханства не 
дозволяла без відповідних змін поширити цю ж модель на 
Військо Запорозьке Низове. Фактично, визнання певних 
територій землями, які б належали виключно Війську, не 
відбулося впродовж всіх 23 років перебування запорожців у 
підданстві Гіреїв. Поземельні відносини запорожців з 
адміністрацією ханства було побудовано за тією самою схемою, 
за якою користувалися землями ногайські орди Північного 
Причорномор’я. За кожним з кочівницьких угрупувань 
закріплювалися певні, чітко окреслені, території для кочування 
за умови виконання ними васальних зобов’язань, головним з 
яких було надання військових загонів для участі у воєнних 
кампаніях. Однак, землі ці лише перебували у тимчасовому 
користуванні. Зрозуміло, що подібний стан речей не міг 
задовольняти запорожців.  

Трохи кращими були справи з користуванням природними 
ресурсами на всій території Кримського ханства. Так, не 
існувало жодних обмежень на заняття запорожців рибальством 
та мисливством. Не в останню чергу це було пов’язано з тим, 
що ці дві галузі ніколи не складали основу господарства 
татарських та ногайських номадів. Разом з цим, переробка їх 
продукції була неможливою без постійних надходжень значної 
кількості солі. Поклади самосадної солі на території ханства 
були зосереджені у солоних озерах на Кримському півострові 
(Сиваш) та на Кінбурнській косі (Прогної). У перші часи 
перебування запорожців в кримському підданстві їм 
дозволялося безкоштовно брати з озер стільки солі, скільки їм 
було необхідно для потреб рибообробної промисловості. Надалі 
ці обсяги було скорочено лише до необхідного мінімуму, з 
огляду на широкий продаж запорожцями солі чумакам-
ватажанам з України. 

У перші п’ять років свого перебування у кримському 
підданстві запорожці отримували незначне грошове та хлібне 
жалування, причому найбільше проблем виникло зі сплатою 
останнього, з огляду на низький рівень товарного виробництва 
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злакових культур у Кримському ханстві у цей період. Втім, 
невдовзі після того, як російсько-турецькі відносини 
стабілізувалися та майже на 20 років змістилися у площину 
озброєного нейтралітету, османські та кримські можновладці 
взагалі відмовили запорожцям у жалуванні, не вбачаючи 
перспективи їх використання у широкомасштабних воєнних 
діях. Надалі козаки отримували жалування лише в якості 
нагороди за участь у походах кримських ханів на Північний 
Кавказ. Видача боєприпасів – пороху та свинцю – також 
відбувалася тільки напередодні походів і пропорційно до 
кількості козаків, які мали взяти в ньому участь25. За таких умов 
запорожці мали покладатися тільки на власний економічний 
потенціал. 

Серйозно ускладнило економічну діяльність запорожців на 
кримській стороні переведення ногайців з Кубані, що відбулося 
у 1724 р. У пониззях р.Дніпра, як на правому, так і на лівому 
боці, від того часу почали кочувати ще 2 000 родин єдисанців, 
які покинули землі Калмицького ханства, васала Російської 
імперії. Оскільки заняття скотарством були важливою 
складовою запорозької економіки, обмеження території випасу 
худоби значно зачепило інтереси Війська Запорозького та 
прислужилося каталізатором процесів, що підштовхували 
запорожців на повернення під російську протекцію. Показово, 
що появлення у Північному Причорномор’ї нових груп ногайців 
викликало невдоволення не тільки запорожців, а й кримських 
татар. Степом почали ширитися чутки відносно того, що 
прийняття у кримське підданство цих ногайців є нічим іншим, 
як обміном їх на запорожців, яким дозволять повернутися у 
російське підданство. Восени того ж року з цього приводу у 
Криму навіть відбулися заворушення серед татар, які 
наголошували на тому, що нізащо не дозволять запорожцям 
виїхати, оскільки вони добре вивчили всі землі й користуючись 
своїми знаннями зможуть надалі багато шкодити татарам26.  

За часів перебування на ханському троні Менглі-Гірея ІІ 
(1724 – 1730) та Каплан-Гірея (1730 – 1736), у Кримському 

25 РГВИА, ф. 20, оп. 1, д. 31, л. 65. 
26 РГВИА, ф. 20, оп. 1, д. 16, л. 2. 
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ханстві було здійснено спробу досягти певної 
внутрішньополітичної стабілізації у державі. Насамперед це 
проявилося у боротьбі з сепаратизмом ногайських орд та 
окремих представників династії Гіреїв, що їх очолювали. 
Активно проводилися каральні експедиції по відношенню до 
адизько-черкеського населення Кубані та Північного Кавказу, 
яке вперто намагалося відокремитися від Криму. Запорожців 
надзвичайно виснажували подібні відрядження для придушення 
бунтів. Подібні заходи кримського уряду багато разів завдавали 
чимало неприємностей Війську Запорозькому, яке кілька разів 
опинялося між молотом та ковадлом. Можна навести кілька 
характерних випадків. 

Так, у грудні 1727 р. друга особа Кримського ханства – 
калга-султан, яким на той час був Адил-Гірей, нібито за наказом 
хана зібрав до 2 000 козаків-зимівчан, які жили на р.П.Бузі, та 
повів їх у Буджак. Там він зробив спробу підняти місцевих 
ногайців на повстання проти Менглі-Гірея ІІ. Заколот невдовзі 
було придушено, самого калгу заарештовано. Найбільше не 
пощастило запорожцям – за участь у бунті більшість з них було 
продано в Очакові на турецькі галери у рабство. 

І, нарешті, було вжито рішучих заходів у боротьбі зі 
степовим розбійництвом запорозьких гайдамаків та татарсько-
ногайських харцизів. За часів кримської протекції запорожці не 
мали змоги займатися одним з найдавніших традиційних 
промислів запорожців – здобуванням «козацького хліба», чи, 
простіше кажучи, грабунком своїх мусульманських сусідів. 
Принцип колективної відповідальності перед законом, який 
становив один з найефективніших важелів управління країною в 
Османській імперії та васальному їй Кримському ханстві, було 
поширено, подібно до решти підданців, й на запорозьких 
козаків. За кожен грабунок, здійснений котримось з запорожців 
відповідало все Військо, а насамперед курінь, до якого він 
належав. Штрафи за відігнані у татар табуни та отари, чи то за 
пограбовані купецькі каравани, сягали інколи сум у кілька тисяч 
золотих. Вельми часто представники ханського уряду 
бездоказово фабрикували справи за звинуваченням запорожців 
у розбійництві та здирали з них великі кошти. Втім, не можна й 
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заперечувати того факту, що до своєрідного «степового спорту» 
було залучено багато козаків. У відлюдних місцевостях від 
р.П.Бугу до Азовського моря існувало чимало криївок, з яких на 
великий шлях виходили й запорозькі сіромахи, й ногайські 
батири. Заради їх викорінення кримські хани були змушені 
організовувати справжні військові експедиції, до яких 
долучалися й запорожці – по 1 статечному та поважному 
козакові від кожного куреня27. 

Попри те, що запорожці впродовж чверті століття були 
підданцями Кримського ханства, між ними та його населенням 
так ніколи й не виникло відчуття справжньої взаємної довіри. 
Як татар з ногайцями, так і запорожців не покидало відчуття 
ефемерності тимчасового військово-політичного союзу цих 
двох полярних, за своїм релігійним та етнічним походженням, 
прикордонних спільнот. Окремі випадки компліментарності, які 
виявляли вони одне до одного, називаючись братами та кладучи 
присяги у довічній вірності, були скоріше виключеннями, аніж 
повсякденною практикою. Втім, подібні братання більшою 
мірою були викликані усвідомленням однаково ворожого 
ставлення до Російської імперії та її підданців, аніж 
непідробною симпатією один до одного. Показовим у цьому 
відношенні є документально засвідчений анекдотичний 
випадок, що стався у вересні 1730 р. у Газікермені, коли до 
українського купця, родом з Переволочні, звернулися два 
перевізника-запорожця та попросили сходити з ними до 
ногайців для закупівлі харчів. Їх прохання ґрунтувалося на тому 
простому факті, що купець володів тюркськими мовами, а 
козаки ні. Під час спільної вечері, на яку їх запросив ногайський 
мурза, той поцікавився, що ж вони за люди. Дізнавшись від 
купця, що він з Гетьманщини, а ті двоє запорожці, мурза 
«многократно говорил, что ты мне неприятель, а запорожцам 
говорил, то нам браты, а вы нам руския вороги»28. Очевидно й 
те, що прокримська орієнтація частини запорозької громади 
більшою мірою витікала з ненависті до російського ярма, аніж з 
любові до татарської нагайки. 

27 РГАДА, ф. 248, оп. 8, д. 473, л. 116. 
28 РГВИА, ф. 20, оп. 1, д. 31, л. 65 об. 
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Набагато більше маємо сюжетів, за яких як запорожці, так і 
татари з підозрою позирали одне на одного, тільки й чекаючи, 
хто ж перший вдарить у спину. Особливо ж атмосфера взаємної 
недовіри згустилася у 1731 – 1733 рр., коли у самій Січі дедалі 
сильнішали проросійські настрої, а у мешканців Криму та 
ногайського степу паралельно з цим акумулювалася 
антизапорозька істерія. Не в останню чергу вона була викликана 
тим фактом, що у згадані роки значна частина кримського 
війська знаходилася на Північному Кавказі, де діяла проти 
повсталих черкесів, та у Східному Закавказзі де воювала з 
персами. Запорожці виставляли у ці походи незначні 
контингенти, а тому саме вони становили чи не найпотужнішу 
силу у ханстві. Січовиків побоювалися настільки, що саме 
завдяки їм не відбувся грабіжницький похід татар на 
Гетьманщину, який обговорювався на ханській нараді у 
Бахчисараї у вересні 1731 р. Реальний стан речей досить вдало 
окреслив у своєму виступі один з беїв: «когда мы для добычи 
ясыря на российские городы пойдем столько не добудем как 
сами себя от запоросцов утратим, понежеде хотя и живут оне в 
нашей крымской стороне и числятца под нашим владением 
токмо де серца их лежат все в России и тако де легко могут 
(ежели б мы тронулися) Крым разорять»29. 

За таких обставин, все більше зростало відчуження татар та 
запорожців. Реальною ставала можливість міжусобиці та 
погромів. Особливо це стосувалося не січовиків, а запорозької 
райї, яка впродовж двох останніх десятиліть розселилася від 
Великого Лугу до передмість турецьких та кримських міст 
Гезлева, Кафи, Бахчисарая, Газікермена та Очакова. Саме це 
спричинило масовий вихід запорожців-хуторян з 
південнобережної та гірської частини Криму ще влітку 1733 р. 
Як висловився один з біженців, який покинув свою оселю та 
разом з родиною йшов на Січ – «ныне нам стало трудно жить в 
Крыму, того де и гляди что в полон возьмут»30. 

Отже, впродовж 1720 – 1730-хх рр. у середовищі запорозької 
громади час від часу кріпшали антитатарські та антитурецькі 

29 РГАДА, ф. 248, оп. 113, д. 49, л. 2. 
30 РГАДА, ф. 177, оп. 1, 1733 г., д. 5, л. 10 об. 
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настрої, які зрештою вилилися у чіткий намір повернутися під 
російську протекцію. У своєму таємному листуванні з 
російськими і гетьманськими урядовцями Кіш ще з перших 
років після виходу до Криму обговорював це питання. В свою 
чергу, російський уряд після смерті Петра І вже не був 
настільки непримиримо налаштований по відношенню до 
Війська Запорозького Низового, і вже давно чекав слушної 
нагоди, аби дозволити перехід запорожців. З огляду на 
зовнішньополітичні обставини, це мало статися напередодні 
чергової війни з Османською імперією, яка б дозволила 
переглянути положення невигідного для Російської імперії 
Адріанопольського миру 1713 р.  

Подібна нагода трапилася у 1733 р. Влітку цього року 
запорозька старшина чергового разу звернулася до вищого 
російського військового командування на Україні, в особі 
київського генерал-губернатора Йогана-Бернгарда фон 
Вейсбаха. Той, в свою чергу, знісся з імператрицею Анною 
Іоанівною, і 31 серпня 1733 р., згідно височайшого наказу, 
Війську Запорозькому Низовому було вибачено його провини 
та дозволено повернутися під російську протекцію. Перехід, за 
рішенням загальновійськової ради та старшин, вирішено було 
здійснити навесні наступного року. Про це ж було оповіщено й 
мешканців запорозьких зимівників, розкиданих від кримської 
Яйли до Кубані та Буджаку. Всі, хто мав бажання повернутися у 
російське підданство, покидали межі ханства. 

Встановити загальну кількість Війська Запорозького 
Низового на момент виходу з кримської протекції досить 
складно. Відомо, що лише в самій Січі, навесні 1734 р., 
перебувало 7115 козаків (не враховуючи тих, що перебували у 
відрядженнях). Встановити реальну чисельність всіх 
запорожців, разом з гніздюками-зимівчанами та посполитими 
не виявлялося можливим, оскільки ще й наприкінці того ж року 
одна частина з них ще перебувала у Криму, а друга 
переселилася на більш безпечні землі козацьких полків 
Гетьманщини та Слобожанщини31. 

31 АВПРИ, ф. 124, оп. 124/1, 1734 г., д. 5, лл. 1-1 об. 
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Заплановане переселення відбувалося не спонтанно. 
Принаймні, з Січі козаки забрали з собою на нове місце все, що 
тільки можна було вивезти – частково було демонтовано січову 
церкву Покрови Пресвятої Богородиці та будівлі куренів. Хрест 
та дзвони, сволоки та габаритні речі вантажилися на великі 
човни та відправлялися вгору течією р.Дніпра, щойно зійшла 
крига. Решту вивозили конями та воловими підводами. 28 
березня 1734 р. козаки назавжди покинули Січ на р.Кам’янці, а 
вже через три дні 31 березня осіли на р.Підпільній, заснувавши 
Нову Січ – останню з усіх запорозьких січей.  

Впродовж літа 1734 р. запорожці відвідали Санкт-Петербург, 
де мали аудієнцію в імператриці Анни Іоанівни, а 2 вересня 
того ж року київський генерал-губернатор Й.-Б.фон Вейсбах у 
Білій Церкві прийняв присягу на вірність від запорозьких 
старшин. Кримський період запорозької історії завершився. 
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«ПАРАЛЕЛЬНІ» ЗАПОРОЗЬКІ ОСЕРЕДКИ 
ЗА ЧАСІВ НОВОЇ СІЧІ 

 
Вся історія Війська Запорозького Низового після повернення 

під російську протекцію є перманентною спробою військової 
старшини пристосувати традиційний спосіб життя козацької 
громади до нових умов, досягти компромісу у стосунках з 
місцевою та вищою російською адміністрацією, зберігши при 
цьому рештки автономного устрою. Намагання запорозької 
верхівки запровадити у Війську порядки, якіб дозволили йому у 
буквальному розумінні «вижити» в імперії, відштовхували від 
неї ті маси козацтва, які стають уособлювачами його 
традиційних духовних цінностей та хранителями споконвічного 
козацького способу життя. Все це повною мірою відноситься до 
запорозької «сіроми», ідеалом та взірцем наслідування для якої 
радше виступає козак-здобичник XVI – XVII ст., аніж 
зимівчанин-гречкосій часів Нової Січі. Саме в середовищі 
сіроми зріють опозиційні настрої, саме тут викристалізовуються 
вони у вигляді різноманітних виявів непокори рішенням 
російського уряду та січової адміністрації, насамперед бунтів 
(1749, 1756, 1761, 1768 рр.), у діяльності гайдамацько-
здобичницьких ватаг та започаткуванні у відлюдних 
місцевостях Вольностей куренів, в яких можна жити так, як тобі 
до вподоби. Значного поширення серед сіроми набуває 
поетизація періоду кримської протекції, ідеалізація тамтешніх 
порядків. За таких обставин мали місце спроби окремих груп 
запорожців заснувати паралельні військові осередки поза 
межами російського впливу та юрисдикції Війська 
Запорозького Низового.  

Так, можна цілком впевнено констатувати факт існування, 
впродовж 1730-х – 1760-х рр., двох потужних запорозьких 
осередків поза межами впливу Коша, які існували паралельно з 
власне «Новою» Запорозькою Січчю. Обидва вони 
розташовувалися у межах Кримського ханства, а саме: власне у 
Криму (Бахчисарай та його найближчі околиці) та на 
Очаківському степу (правобережжя нижньої течії Південного 
Бугу). 
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Відносно запорозького анклаву, який існував у ці роки на 
Кримському півострові, можна стверджувати, що він був нічим 
іншим, як залишком козацької колонізації попереднього 
періоду. Впродовж 1709 – 1734 рр. сприятливі кліматичні та 
ландшафтні умови гірського та південнобережного Криму 
звабили чимало запорожців, більше схильних до господарських 
занять, а не до військових виправ. На другу декаду XVIII ст. 
припадає купівля ними земель та хуторів у околицях Гезлева, 
Кафи та Бахчисараю. Особливо охоче козаки осідали у грецьких 
(румейських та татських) селищах, обзаводилися млинами, 
садками, виноградниками32. Після 1734 р. чимало подібних 
хуторян залишилося на нажитих місцях, не бажаючи чергового 
разу починати все з нуля.  

Однак, не ці «гніздюки» визначали «фізіономію» запорозької 
колонії у Криму. Не повернулася на батьківщину й частина 
запорожців-січовиків. Згідно донесень російських конфідентів, 
частина їх мешкала у самому Криму, частина ж оселилася на 
Кубані, спільно з некрасівцями. Показовим є той факт, що 
кубанська гілка цих запорожців зберігала свою ідентичність аж 
до кінця 1750-х рр.33 Втім, кількість цих «кубанців», очевидно, 
не була значною та не впливала суттєво на настрої як у 
кримській запорозькій громаді, так і в самій Запорозькій Січі.  

Цього не можна сказати про козацьку громаду, що стало 
мешкала у ханській столиці – Бахчисараї, та його околицях. Її 
ядро становили нежонаті запорожці, які не побажали перейти 
під російську протекцію. Історія цієї групи козаків під час 
російсько-турецької війни 1735 – 1739 рр., на жаль, поки що 
залишається недослідженою через брак джерел. Однак, ми 
можемо стверджувати, що їх кількість значно зросла після 
закінчення війни за рахунок доплину населення з Запорожжя та 
Гетьманщини. До кримських запорожців охоче приставали 
чумаки-наймити, січові молодики, козаки-лисичники – всі ті, 
кому життя у Криму могло дати трохи більше можливостей для 
самореалізації. Необхідність здобуття коштів для 
прохарчування штовхала частину з них шукати праці у наймах, 

32 РГАДА, ф. 177, оп. 1, 1733 г., д. 5, л. 10 об. 
33 РГВИА, ф. 20, оп.1, д. 1165, л. 53. 
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що, зрештою, позначилося на тих специфічних назвах, під 
якими вони фігурують у російських та турецько-татарських 
документах того часу – «аргати» (наймити) та «ренджипери» 
(поденні робітники).  

Втім, ця термінологія не відбиває реального характеру 
запорозької еміграції у Криму. Згідно свідчень поручика 
О.Нікіфорова, який за особливим дорученням київського 
генерал-губернатора І.Лєонтьєва у вересні-листопаді 1744 р. 
перебував у Криму, більшість запорожців-аргатів перебувала у 
Криму не стільки заради заробітку, скільки рятуючись від 
покарання за скоєні на Січі злочини34.  

Слід відзначити, що кримська влада, чудово відчуваючи, з 
одного боку, небезпеку перебування у своїх володіннях такого 
неспокійного елементу, а з іншого, його корисність з огляду на 
перспективи притягнення інших груп запорозьких та 
українських перебіжчиків, робила спроби взяти його під свій 
контроль. Зокрема, над ними, за особистим сприянням 
ханського перекладача Гасана (який сам був запорожцем, що 
прийняв іслам), було поставлено отаманом запорожця Андрія 
Щербину. Значним впливом користувалися також козацькі 
старшини з оточення І.Мазепи та К.Гордієнка, які оселилися у 
Криму. До найближчих планів ханського уряду входило 
щонайшвидше переселення козаків з Криму до Буджаку та 
заснування там ними власного Кошу35.  

Російський уряд, у свою чергу, зробив усе можливе, аби не 
дати цим планам реалізуватися. Так, скориставшись 
домовленістю про спільну екстрадицію злочинців, згідно умов 
Бєлградського миру, згадуваний поручик Нікіфоров зажадав 
видачі ватажка кримських запорожців Щербини, який був 
російським підданцем та розшукувався Кошем за скоєні ним на 
Запорожжі злочини. Врешті-решт, А.Щербина став розмінною 
монетою у цій дипломатичній грі та був виданий кримською 
владою. 17 жовтня 1744 р. його у супроводі конвою із 
запорожців було етаповано до Січі36. Усунувши ватажка 

34 АВПРИ, ф. 123, оп. 123/1, 1744 г., д. 2, лл. 6 об., 37. 
35 АВПРИ, ф. 123, оп. 123/1, 1744 г., д. 2, л. 50. 
36 АВПРИ, ф. 123, оп. 123/1, 1744 г., д. 2, л. 52. 
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«аргатів», Нікіфоров доклав зусиль до висилки і рядових членів 
цього запорозького угрупування. Звісно ж, йшлося лише про 
тих, хто був російським підданцем. Зокрема, ним у три етапи 
було вислано з Бахчисараю кілька десятків запорожців. 
Переважна частина з них втекла з-під конвою та повернулася до 
Криму. Зрештою, загальна кількість висланих, яких було 
передано адміністрації Коша, склала лише 29 козаків з 14 
січових куренів37.  

Проблема існування центрів запорозької «діаспори» у Криму 
не була вирішена й протягом наступних років, незважаючи на 
те, що стала предметом спеціальних переговорів російських 
посланців у Константинополі А.Нєплюєва та О.Обрєскова із 
Портою у 1746 – 1747 та 1752 рр. Для успішного виконання цієї 
важливої для імперії місії російська дипломатія наполягала на 
відновленні інституту консульства (резидентури) у Бахчисараї, 
однак Порта була категорично проти. Відтак, продовжували 
існувати й осередки запорозької еміграції38. 

Запорожці – мешканці Кримського ханства – від цього часу 
активно залучаються до участі у військових акціях, головним 
чином під час походів проти адизько-черкеського населення 
Кубані. Можливо, саме під час подібних походів відбувалося 
перетікання запорожців з кримського степу на Кубань та 
навпаки. Так, наприкінці травня 1752 р., згідно донесень 
російських розвідників, у складі воїнів Буджацької орди, що 
прямували на Кубань, були присутні й запорожці – підданці 
кримського хана39. Відомості наступних років дозволяють 
встановити їх приблизну кількість. У вересні 1754 р. до 
Секретної експедиції Правлячого Сенату надійшло донесення 
від генерал-майора І.Глєбова відносно посилки на черкесів, 
влітку того ж року, кримським ханом 6-тисячної орди, до 

37 АВПРИ, ф. 123, оп. 123/1, 1744 г., д. 2, лл. 22 об., 46 об., 62 об.-63, 123-124 
об. 
38 РГАДА, ф. 15, оп. 1, д. 61, лл. 23-23 об., 26 об., 59-59 об. 
39 Акты, относящиеся к истории Войска Донского, собранные генерал-
майором А.А.Лишиным. – Т. ІІ (Ч. 2). – Новочеркасск: Тип. А.А.Карасева, 
1894. – С. 647. 
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складу якої входили некрасівці та 280 «волных запорожців»40. 
Однак, неможливо з’ясувати, були то запорожці з Криму чи з 
Кубані. Можливо, мало місце зведення обох загонів. 

Наступний рік відзначився активізацією кримських 
запорожців у справі притягнення на свій бік козаків з Січі. 
Наприкінці вересня 1755 р. київським віце-губернатором 
І.Костюріним було отримано рапорт від секунд-майора 
Міронова, якого було послано до Криму з листами. Той 
повідомляв про спробу двох представників «мазепинської» 
еміграції – Мировича та Нахімовського, що мешкали у 
Бахчисараї, налагодити контакт із старими січовиками, яких 
вони знали ще по Старій Січі та Олешках. Ті намагалися через 
двох запорожців, що супроводжували Міронова – Орловського 
та Черевського – передати на Січ листи, в яких закликали 
запорожців вийти з російського підданства41.  

Вірогідно, існували й інші канали обміну інформацією між 
Січчю та Кримом, оскільки подібна агітація все ж таки досягла 
своєї мети. 19 вересня 1755 р. київський віце-губернатор 
І.Костюрін доносив у Сенат про отримані прапорщиком 
Хорватового гусарського полку С.Живановичем розвіддані 
відносно 119 запорожців, які перейшли турецький кордон, 
пройшли Очаківську область (Єдисан) та стали куренями на 
бессарабському боці р.Дністер, після чого послали депутатів до 
кримського хана з проханням про взяття їх під протекцію42. 

Подібний рух козаків-перебіжчиків у бессарабському 
напрямку можна пояснити лише цілеспрямованим просуванням 
для з’єднання з кримськими запорожцями. Така версія 
узгоджується з донесеннями завербованого російського агента – 
писаря бендерського паші Радкевича. За його повідомленнями, 
певна кількість кримських запорожців у серпні 1755 р. 
знаходилася у Каушанах, при ставці буджацького сераскір-
султана43. Згідно додаткових свідчень цього ж конфідента, 
запорожці стали куренями за Бендерами та вислали депутатів до 

40 РГАДА, ф. 248, оп. 113, д. 1574, л. 599-а. 
41 РГАДА, ф. 248, оп. 113, д. 1579, лл.517-518. 
42 РГАДА, ф. 248, оп. 113, д. 1579, лл. 488-488 об. 
43 РГАДА, ф. 248, оп. 113, д. 1579, лл. 494-495. 
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кримського хана. Трохи згодом до бендерського паші з приводу 
цих козаків писав польський прикордонний комісар, який 
звинувачував їх у гайдамацтві та просив видати на розправу44. 
Однак, турецьке начальство залишило поза увагою цю вимогу 
та приєднало перебіжчиків до решти запорожців. 

Впродовж 1755 – 1756 рр. вже досить потужний запорозький 
загін перебував на квартирах у Бессарабії. Так, 03 жовтня 1756 
р. до Правлячого Сенату надійшло повідомлення про 
перебування у бессарабських містах Оргєєві та Кишиневі 400 
запорожців, разом з тими, які вийшли з-під російської 
протекції45. Цю ж цифру – 400 козаків – підтвердив ще один 
російський симпатик – молдавський священик Даміан. Він же 
повідомив про непевне становище запорожців у перші часи по 
прибутті до турецьких володінь: спочатку перебіжчиків хотіли 
заслати на каторги, чи взагалі перебити, але поміркувавши, 
прийняли у службу «в таком намерении что де может быть и вся 
Запорожская Сечь в подданство их чрез тех злодеев отдастца 
как де и прежде от них запорожцов было»46. 

Подальші відомості про кримських запорожців вкрай 
уривчасті та неповні. Останню звістку датовано 1758 р., й 
стосується вона бажання кубанських запорожців переселитися 
на Кримський півострів47. Після цього – велика біла пляма. 
Документація Секретної експедиції Правлячого Сенату, 
Секретного повиття Військової колегії та Колегії іноземних 
справ вперто зберігає мовчанку з цього приводу, впродовж всіх 
1760-х та першої половини 1770-х рр. Складається враження 
про втрату цією групою запорозької еміграції рушійної сили, 
яка надихала її до життя, живила ідеями та штовхала до 
активних дій. Очевидно, роль такої сили відігравала стара 
генерація козаків – соратники К.Гордієнка, І.Мазепи та 
П.Орлика. За мірою того, як вони сходили у могилу, ця гілка 
козацтва все більше перетворювалася на «аргатів» – байдуже, 
продавали вони свою працю чи військову майстерність. Не 

44 РГАДА, ф. 248, оп. 113, д. 1579, лл. 526-526 об. 
45 РГАДА, ф. 248, оп. 113, д. 1579, л.3. 
46 РГАДА, ф. 248, оп. 113, д. 1579, лл. 701-701 об. 
47 РГВИА, ф. 20, оп.1, д. 1165, л. 53. 
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виключено, що окремі їх залишки після 1775 р. злилися з 
головною масою турецьких (задунайських) запорожців. 
Принаймні, на це натякає наявність серед старшини очаківських 
запорожців, призначеної турецьким урядом, полковника 
Люльки «которой не из бывших запорожців»48. 

Діяльність другого запорозького центру за межами 
Вольностей стала справжнім головним болем для урядів всіх 
держав регіону та січової адміністрації. З огляду на відсутність 
сталого та постійного місця розташування, доречно було б 
назвати його «кочівним». Втім, територію «кочування» можна 
окреслити досить чітко – пониззя Південного Бугу (північно-
східний Єдисан) у зоні сходження кордонів трьох країн – 
Російської й Турецької імперій та Речі Посполитої49. 

Окрім зони сходження кордонів трьох держав, має місце 
накладення їх на зони зіткнення трьох великих субцивілізацій – 
православної, ісламської та католицької. Як наслідок, згаданий 
комплекс чинників призводить до перебування населення даних 
місцевостей у стані перманентної війни одне з одним, чому 
сприяють й територіально-географічні особливості регіонів, що 
дають можливість до необмеженого лавірування на їх 
оперативному просторі.  

Саме на територію у пониззі Південного Бугу, як на місце 
постійного перебування ватаг запорозьких здобичників, 
звертали увагу та вказували сучасники ще на початку XVIII ст., 
як за часів Старої Січі, так і після переходу запорожців під 
кримську протекцію. Зокрема, у червні 1705 р. російський 
уповноважений при розмежуванні земель між Очаковим та 
Січчю О.Украінцев у своїх донесеннях з р.Грузької зазначав, що 
по ріках Південному Бугу та Інгулу мешкає велика кількість 
«запорожцов и иных гулящих людей», які займалися, головним 
чином, відгоном худоби та пограбуванням майна в очаківських 
турок та місцевих ногайців50. Спосіб життя цих здобичницьких 
ватаг мало змінився й за олешківського періоду запорозької 

48 РГВИА, ф. 52, оп. 1, д. 304, ч. 2, л. 11. 
49 Левченко М. Гайдамацкий кут // Киевская старина. – 1882. – Т. 5. – С. 345-
349. 
50 РГАДА, ф. 89, оп. 1, 1705 г., д. 8, л. 31. 
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історії. Так, 3 серпня 1714 р. у листі до очаківського Абди-паші 
польський гетьман Сенявський скаржився на «swawolne kupy 
kozactwa z niemalu szkodu wypadaiuce» з території Очаківського 
степу (Єдисану) у Польську Україну51. Вірогідно, подібною ж 
була ситуація і у другій половині XVII ст.: численний 
козакуючий елемент у пошуках «хліба козацького» оперував у 
«три-кордонній» зоні, вдало використовуючи її геоландшафтні 
особливості та специфіку міжнародного статусу. 

Після повернення у 1734 р. переважної більшості запорожців 
під російську протекцію, здобичницька, або, за термінологією 
тогочасної документації, гайдамацька активність дещо 
уповільнилася. Російсько-турецька війна 1735 – 1739 рр. також 
сприяла цьому, оскільки давала можливість «виявити себе» 
широким масам січової сіроми. Після її завершення та набуття 
чинності умов Бєлградського мирного договору, здобичницький 
елемент на Запорожжі було поставлено у незвичні для нього та 
досить жорсткі умови. Демаркація державних кордонів між 
Російською та Турецькою імперіями, впровадження паспортної 
системи та мережі форпостів, карантинів та митниць практично 
унеможливили заняття традиційним здобичництвом у такий же 
спосіб, як і у попередні часи. Ззовні непримиренна позиція 
січової адміністрації по відношенню до гайдамак, яку Кіш мав 
зайняти під тиском російського уряду, змушувала сіромаху-
здобичника шукати нових теренів для стаціонарного 
перебування. Ними стали слабко заселені та практично 
неконтрольовані кримською владою північно-східні землі 
Очаківського степу (Єдисану).  

Особливо масовий доплив гайдамакуючого елементу на ці 
території починається на початку 1750-х рр. Причому йде він не 
тільки з Запорожжя, а й з Задніпровських місць. Цьому сприяли 
складні соціальні колізії, що мали місце під час та після 
виселення українського населення з земель, відведених 
російським урядом під Нову Сербію. Виселення це набуло рис 
справжньої депортації та призвело до втрати широкими 
верствами козацтва та посполитих матеріального добробуту, 

51 РГАДА, ф. 89, оп. 4, 1714 г., д. 5, л. 1 об. 
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озлоблення їх проти російської влади та нових поселенців. 
Традиційно високий у Задніпровських місцях відсоток 
люмпенізованого чоловічого населення, відірваного від свого 
соціального середовища також сприяв поповненню 
здобичницьких ватаг52.  

Впродовж 1753 – 1755 рр. спостерігається тенденція до 
заснування тимчасових та стаціонарних поселень по турецький 
бік кордону. Так, 12 липня 1755 р. командир Новосербського 
корпусу генерал-майор І.Глєбов рапортував до Сенату про 
отримання ним листів від очаківського паші та буджацького 
сераскір-султана, які скаржилися на свавілля запорожців-
гайдамаків, що стоять таборами на турецькому боці кордону та 
здійснюють набіги на татарські улуси та околиці Очакова. Тут 
же давалася локалізація цих таборів – у місцевості Агирмекали 
(ймовірно йдеться про гирло р.Громоклії) та у гирлі 
р.Південного Бугу53. Той факт, що гайдамацькі курені 
формально знаходилися на турецькому боці кордону, 
унеможливлював переслідування їх російськими та польськими 
військовими командами. А очаківські турки, єдисанські та 
джамбуйлуцькі ногайці були не в змозі самостійно запобігти 
гайдамацьким рейдам вглиб їх території54. Представники 
російського військового командування також не схильні були 
брати на себе тягар відповідальності за дії здобичників: 30 
липня 1755 р. у своїй відповіді очаківському паші, І.Глєбов 
погоджувався, що це дійсно можуть бути колишні російські 
підданці, відомі під назвою аргатів та ренджиперів, що 
уподобали собі тамтешні пусті місця для мешкання55. Тобто, він 
не відкидав можливості того, що гайдамакуючий елемент 
походив з числа кримських запорожців. 

Однак, попри подібну словесну еквілібристику, 
представники місцевої російської влади почали вживати й 

52 Пивовар А.В. Поселення Задніпрських місць до утворення Нової Сербії в 
документах середини ХVІІІ століття. – К.: «Академперіодика», 2003. – С. 42-
109, 111-115. 
53 РГАДА, ф. 248, оп. 113, д. 1579, лл. 461-462. 
54 РГАДА, ф. 248, оп. 113, д. 1574, лл. 891-892. 
55 РГАДА, ф. 248, оп. 113, д. 1579, л. 464. 
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реальних заходів до вгамування гайдамацької активності по 
обидва боки кордону. Перш за все було зроблено спробу 
позбавити громоклійських гайдамаків підтримки з боку 
запорозького зимівника. Нестача харчів, а часто навіть 
елементарно пристойних умов проживання гнала їх взимку на 
обжиті землі Вольностей. Так, 24 грудня 1755 р. генерал-майор 
Глєбов звітував перед Сенатом відносно заходів, здійснених з 
метою викорінення гайдамацтва серед запорозького населення. 
У звіті ним вказувалося, що головними посібниками гайдамаків 
у зимовий час, звісно ж, є більшість володарів зимівників. Якби 
вони співпрацювали з офіційною владою, гайдамацтво у 
швидкий час було б викорененим. Але тенденції до співпраці не 
спостерігається, і навряд чи коли буде. З огляду на це він 
наказав кошовому, аби військові команди на чолі зі 
«статечними» старшинами обстежили всі зимівники у 
прикордонних з Туреччиною та Польщею місцевостях з метою 
виявлення усілякого «непевного» елементу56.  

Подібні заходи мали сенс, оскільки на території 
Бугогардівської паланки гайдамаки з турецького боку кордону 
користувалися підтримкою місцевої старшини та володарів 
зимівників, яка часто-густо сама ж і ініціювала вилазки за 
«козацьким хлібом». Серед таких особливо слід назвати 
гардівського полковника Тарана. Через звинувачення в 
отриманні частини здобичі від гайдамацької ватаги, що 
повернулася з Нової Сербії, його на початку 1756 р. було 
притягнуто до судового слідства57.  

З огляду на напруженість у відносинах із сусідами, 
додаткових заходів для гамування гайдамацтва було вжито не 
тільки представниками російського командування, а й вищою 
місцевою владою на Україні. Вони, знову ж таки, стосувалися 
зимівників. Зокрема, лютим 1756 р. датовано план, складений 
гетьманом Розумовським та представлений на розгляд Сенату. 
Згідно нього навесні 1756 р. мав бути проведений загальний 
перепис зимівників на території Запорозьких Вольностей. Хазяї 
зимівників мали отримати білети на кожного з мешканців. У 

56 РГАДА, ф. 248, оп. 113, д. 1579, лл. 627-627 об. 
57 РГАДА, ф. 248, оп. 113, д. 1579, л. 691. 
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разі потреби від’їхати з зимівника кожен мусив мати його при 
собі. Також передбачалася заборона на прийом до зимівників 
усілякого роду волоцюг: їх треба було під конвоєм етапувати до 
Січі та далі до попередніх місць мешкання58. 

Взагалі ж то, вже до середини 1750-х запорожці-здобичники 
настільки твердо опановують незаселені місцевості нижньої 
течії Південного Бугу, що відбувається певна трансформація 
уявлень про межі турецького кордону у свідомості ногайців. 
Вельми цікавими з огляду на це є свідчення ротного 
квартермістра Молдавського гусарського полку Гросула, якого 
влітку 1755 р. було послано від генерал-майора Глєбова із 
листами до буджацького сераскіра. На зворотному шляху йому 
у супровід було виділено 2 ногайці, які при урочищі Чечаклії, не 
доїхавши 90 кілометрів до офіційного російсько-турецького 
кордону, покинули Гросула та повернулися додому. Відмову 
супроводжувати його далі вони аргументували тим, що їх 
можуть порубати запорожці-гайдамаки, які мешкають у цих 
місцях59. 

Протягом 1757 – 1759 рр. громоклійсько-мигійська вольниця 
значно зросла у кількості, окріпла організаційно та матеріально. 
Всього ж станом на літо 1759 р. загальна кількість гайдамаків на 
островах південніше Гарду-на-Бузі, на кримській території, 
оцінювалася у 300 козаків («доїзд» сотника слободи Аджамки 
Новослобідського полку Носа). Згідно тих же свідчень, 
гайдамакам усіляко потурала старшина Бугогардівської 
паланки60.  

За таких умов, запорозькі здобичники перетворюються на 
впливову силу у «трикордонні». Вони почуваються настільки 
впевнено, що вже не бояться прикордонної російської та 
польської варти, влаштовуючи з ними справжні баталії. Так, 13 
березня 1760 р. російський роз’їзд виявив у слободі Орлі на 
гайдамацьку партію з 16 чоловік, яка щойно повернулася з 
Польщі. Гайдамаки бенкетували у одному з будинків. На 
пропозицію здатися вони відповіли стріляниною. В результаті 

58 РГАДА, ф. 248, оп. 113, д. 1579, л. 690. 
59 РГАДА, ф. 248, оп. 113, д. 1579, лл. 357-360. 
60 РГАДА, ф. 248, оп. 113, д. 1591, лл. 848-848 об. 
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перестрілки 2 гайдамаків було вбито, 2 взято у полон, а решта 
спромоглася прорватися за кордон. 19 березня гайдамаки у 
кількості 20 чоловік взяли своєрідний реванш – напали на 
російську команду з 7 драгун та козаків, що патрулювали броди 
на р.Синюсі. При цьому було вбито 3 та поранено 1 з 
патрульних. Загинув командир патрулю поручик фон Бой. 
Подальше розслідування виявило, що в обох випадках сутички 
російським патрулям протистояли гайдамаки, які у кількості 
150 осіб мешкали на Громоклії, з турецького боку кордону. 
Крім того, до 200 гайдамак перебувало на російській території, 
у верхів’ях Мигійського Ташлику61.  

Впродовж 1760 р. гайдамацькими загонами з числа 
запорозької сіроми було здійснено спробу закріпитися набагато 
північніше від стратегічного трикутника «Росія – Польща – 
Туреччина». Зокрема, ще навесні цього року 200 козаків 
збудували на території лісу Чути дві засіки та жили там все літо, 
здійснюючи звідти вилазки у Польщу та навколишні 
новосербські шанці62. 

На вимогу російського військового командування та 
гетьмана Разумовського Кіш був змушений наприкінці серпня 
1760 р. організувати справжню військову експедицію проти 
гайдамаків, які перебували на території Бугогардівської 
паланки. Кошовий отаман Іван Білицький власною персоною 
прибув до Гарду-на-Бузі з чималим почтом, до якого входила 
переважна більшість курінних атаманів. Протягом тижня 
проводилися облави, внаслідок яких було схоплено близько 40 
гайдамаків з числа січової сіроми. За наказом кошового їх 
пов’язали як ясир і хотіли передати на розправу гетьманському 
полковнику Часнику, який прибув до Гарду в якості 
вповноваженого від Розумовського, але цьому спротивилися 
курінні отамани. Вони порозбирали козаків своїх куренів та 
відконвоювали до Січі, де після процедури каяття та присяги їх 
було відпущено.  

Подібна ліберальна поведінка січової старшини не 
залишилася непоміченою представниками російського 

61 РГАДА, ф. 248, оп. 113, д. 1592, лл. 462-465. 
62 РГАДА, ф. 248, оп. 113, д. 1592, лл. 540-541. 
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командування на Півдні. Зокрема, комендант фортеці 
Св.Єлисавети Толстой впродовж вересня відправив до Сенату 
та Військової колегії низку донесень, в яких повідомляв про 
неможливість боротьби з гайдамацтвом силами Коша, оскільки 
частина старшини схвально ставиться до здобичницької 
діяльності своїх підлеглих, а керівництво Бугогардівської 
паланки саме ініціює гайдамацькі вилазки. Як приклад ним було 
приведено той факт, що у той самий час, коли експедиціонери 
ганяли гайдамаків у околицях Гарду, з Мигії безперешкодно 
вийшла ватага чисельністю у 160 козаків, яка попрямувала на 
промисел до Польщі63.  

З метою запобігти подальшому зростанню чисельності 
гайдамаків уряд був змушений збільшувати кількість залог на 
прикордонних форпостах. Станом на серпень 1760 р. у регіоні 
постійно перебувало дві команди козаків з Гетьманщини, які 
спеціально займалися боротьбою з гайдамаками – полкового 
хорунжого Киселя (937 козаків) та полковника Часника (859 
козаків), які патрулювали російсько-турецький та російсько-
польський кордон, броди по річках та ліси Чорний та Чуту64. 
Але ж і вони були не в змозі викоренити гайдамацькі ватаги, 
оскільки ті у разі небезпеки переходили за кордон, а урядові 
загони не наважувалися їх переслідувати, аби не наражатися на 
дипломатичні конфлікти. 

Станом на 1760 р. розрізнені гайдамацькі загони, 
незважаючи на свою невелику чисельність (загалом не більше 
500 осіб), спромоглися опанувати широкі простори нижньої 
течії Південного Бугу та його приток, як з російського, так і з 
турецького боку кордону, та, фактично, перетворилися на 
«третю силу», яка вдало протистояла спробам офіційних влад 
держав «трикутника» взяти ситуацію під контроль. Як і 
кожного року, настання зимового сезону уповільнило 
активність гайдамаків у регіоні, але ж весна 1761 р., за всіма 
оцінками, мала, враховуючи тенденцію попередніх років, 
піднести цей рух на небувалу височінь. Крім того, можливим 
було об’єднання розрізнених гайдамацьких куренів та 

63 РГАДА, ф. 248, оп. 113, д. 1592, лл. 553-555. 
64 РГВИА, ф. 20, оп.1, д. 641, лл. 12-15. 
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утворення на мало контрольованих турецькою та кримською 
сторонами територіях північно-східного Єдисану своєрідної 
«анти-Січі», як центру різноманітних груп запорозької опозиції. 

Занепокоєні розмахом та силою цього угрупування, 
російські, турецькі та польські прикордонні командири, за самої 
активної участі дипломатичних та військових відомств своїх 
країн, спланували та здійснили впродовж літнього сезону 1761 
р. серію спільних експедицій, спрямованих проти мигійсько-
громоклійських гайдамаків65. Подібні цілеспрямовані військові 
акції досягли своєї мети – гайдамацькі січі на території Єдисану 
було викоренено. Рештки запорозького фольклору, зафіксовані 
у ХІХ ст., такі, як пісня «Чом Мигія не славна була, поки в 
Мигії баталії не було», свідчать про те, що знищення цієї 
альтернативної Січі відбулося у надзвичайно запеклий спосіб66. 

Таким чином, обидва запорозькі центри, що існували 
паралельно з Новою Січчю, припиняють своє існування на 
початку 1760-хх рр. Попри те, що жоден з них не набув рис 
повноцінного козацького Війська, вони тривалий час 
притягували до себе та формувалися за рахунок опозиційно 
налаштованих до січової адміністрації та російського уряду 
носіїв запорозької «лицарської» ідеї. 
 

65 РГАДА, ф. 20, оп.1 (доп.), д. 20, лл. 1-3. 
66 Архив СПбИРИ РАН, ф. 200, оп. 2, д. 188, л. 30. 
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СПРОБИ РЕФОРМУВАННЯ ТА ЛІКВІДАЦІЯ 
ВІЙСЬКА ЗАПОРОЗЬКОГО НИЗОВОГО 

РОСІЙСЬКИМ УРЯДОМ 
 
Ліквідація Війська Запорозького Низового у 1775 р. 

відбулася не спонтанно. Її було не тільки обумовлено всім 
плином історичного розвитку Російської імперії впродовж 
XVIII ст., але й ідейно обґрунтовано та організаційно 
підготовлено урядовцями Російської імперії за часів 
перебування на престолі Єлизавети Петрівни та Катерини ІІ. 

Час від часу, як в окремих представників правлячої верхівки 
Запорозької Січі, так і у можновладців Російської імперії, 
виникали ідеї та плани щодо часткового реформування чи 
взагалі цілковитого знищення Запорозької Січі. Зрозуміло, що 
проекти січової старшини відзначалися значно більшою 
поміркованістю, у порівнянні з проектами, що вийшли з 
імперських кіл. До найбільш ранніх спроб реформування 
Запорожжя слід віднести намагання скасувати виборність 
січової адміністрації, які мали місце на початку 1750 рр. 
Показовим є той факт, що у даному випадку інтереси вищої 
російської цивільної та військової адміністрації на Україні, в 
особі київського генерал-губернатора Михайла Леонтьєва, 
співпадали з прагненнями лояльно налаштованої до російської 
влади запорозької старшини – колишнього кошового отамана 
Якима Малого, військового писаря Петра Чернявського та ін. 
Останній навіть надав до розгляду М.Леонтьєва 
«Всепонижайшее доношение» з 8 пунктів, в яких не тільки 
давав перелік всіх «неподобств» з боку основної маси 
запорожців, але й давав практичні рекомендації як їх уникнути 
надалі67. Впродовж 1750 – 1760-хх років ситуація навколо 
несанкціонованого урядом, але традиційного для Війська 
Запорозького Низового, щорічного переобрання вищої 
старшини настільки загострилася, що Катерина ІІ своє 

67 Андриевский А.А. Материалы для истории Южнорусского края в XVIII 
столетии (1715–1774) извлеченные из старых дел киевского губернского 
архива. – Одесса, 1886. – С. 182-186. 
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грамотою від 19 квітня 1764 р. остаточно заборонила 
переобирати кошового, писаря та суддю без узгодження з 
гетьманом Кирилом Розумовським та височайшої конфірмації68.  

Слід сказати, що саме самовільні зміщення та вибори вищого 
військового керівництва стали причиною того, що ще за 10 
років до власне ліквідації Січі від вищого військового 
керівництва на розгляд імперського уряду почали надходити 
пропозиції відносно ліквідації Запорожжя як автономного 
військово-державного утворення. Зокрема, серед справ 
придворного архіву Катерини ІІ збереглися документи, 
авторами яких були генерали Петро Румянцев та Карл фон 
Штофельн. Хоча ці документи й різняться за жанрами та 
видовою належністю, але ж функціонально вони мали 
прислужитися одному й тому ж – якомога швидшій ліквідації 
Запорозької Січі. Датовані вони кінцем лютого та березнем 1765 
р. Саме в цей час при імператорському дворі у Санкт-
Петербурзі перебувала запорозька депутація на чолі з кошовим 
отаманом Петром Калнишевським, військовим писарем Іваном 
Глобою та представниками січових куренів. Головною метою 
депутації було домогтися розмежування земель Війська 
Запорозького Низового з Новоросійською губернією та 
Військом Донським.  

У часі ці події співпали з фактичним (формально з кінця 
1764 р.) вступом до уряду Україною президента Другої 
Малоросійської колегії (1764 – 1781) генерал-аншефа 
П.Румянцева та прийняття ним повноважень гетьмана 
К.Розумовського з управління Запорожжям. Послідовний та 
переконаний упроваджувач уніфікаторської політики уряду 
П.Румянцев був твердо переконаний в абсолютній 
недоцільності подальшого існування січової громади у тому 
вигляді, в якому вона існувала за часів Нової Січі. У донесенні 
П.Румянцева до імператриці Катерині ІІ, надісланому 28 лютого 
1765 р., під час перебування його у Москві йдеться про 
попередні відвідини його запорозькими депутатами, під час їх 
подорожі до Санкт-Петербурга. Після довгої розмови з 

68 Эварницкий Д.И. Сборник материалов для истории запорожских казаков. – 
СПб., 1888. – С. 199-201. 
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запорожцями П.Румянцев остаточно переконався у 
неможливості подальшого мирного співіснування Запорожжя в 
єдиному державному організмі з Російською імперією. 
Запорожці, згідно інших донесень П.Румянцева, – це 
непідконтрольні державі гультяї, які не сплачують податків 
державі, ні до чого і ні до кого не прив’язані, збагачуються за 
рахунок контрабанди... Запорожці, на його думку, козаки лише 
за назвою, на яку вони не мають жодного права69. А тому він і 
пропонував терміново заарештувати всіх членів запорозької 
депутації, які на той час знаходилися у столиці, та негайно дати 
наказ польовим та поселеним військам Новоросійської губернії 
та донським козакам зайняти територію Запорожжя70.  

В цей час у самому Санкт-Петербурзі знаходився 
командувач поселеними військами (ландміліцією) Української 
лінії генерал-майор К. фон Штофельн. 19 березня 1765 р. він 
представив на розгляд імператриці так зване «Примечание о 
запорожцах», яке було нічим іншим, ніж проектом ліквідації 
Запорозької Січі. Згідно нього передбачалося заарештувати у 
квітні 1765 р. членів запорозької депутації під час їх повернення 
додому, ввести на територію Запорожжя російські війська та 
негайно приступити до реорганізації устрою Вольностей. Землі 
Війська Запорозького Низового мали бути перетворені на 
Дніпровську губернію, яка складалася б з двох провінцій – 
Микитинської та Кодацької. Колишні запорожці, відповідно до 
цього, мали б комплектувати два одноіменних козацьких полка. 
Козацький спосіб життя запорозького населення, таким чином, 
хоча й був збереженим, але на постійній основі та став би 
подібним до військової служби донського козацтва. Укладаючи 
свій проект ліквідації Січі, К.Штофельн керувався, насамперед, 
суто прагматичними мотивами. Його кінцевою метою було 
створення на запорозьких землях нової губернії за зразком 
Новоросійської, губернатором якої він вбачав себе. Саме 
бажання підвищити свій соціальний статус спонукало 
Штофельна взятися за перо і зайнятися розробкою плану. Крім 
цього, він виступав як речник дворянства Новоросійської 

69 РГАДА, ф. 13, оп. 1, д. 76, лл. 3-6, 7-8, 126. 
70 РГАДА, ф. 13, оп. 1, д. 78, лл. 3–3 об., 4. 
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губернії, що прагло забезпечити спокоєм свої латифундії на 
загарбаних запорозьких землях та взяти участь у подальших 
розшматуваннях територій Війська. Крім цього, Штофельнові й 
самому страшенно не подобалося Запорожжя. У своєму проекті 
К.Штофельн показував Катерині ІІ, що Запорозька Січ, як 
політична організація, безмежно далека від самодержавної 
системи Російської імперії – «якобы они вовсе нам 
неподвластны». Своїми безпосередніми діями, за переконанням 
К.Штофельна, запорожці завдавали економічних збитків 
державі, підривали її зовнішньополітичний імідж, провокували 
конфлікти з найближчими сусідами. Дипломатичний збиток від 
запорожців, на його думку, полягав у тому, що «они воруют 
везде, грабят татар и поляков, от чего непрестанно комиссия за 
комиссией». Економічний збиток вбачався у недотриманні 
митного режиму. Не подобалося Штофельнові і те, що козаки 
«противу своего данного обещания своего кошевого 
переменяли». К.Штофельн взагалі не сприймав виборну 
верхівку козацтва, відзначаючи її великий вплив на «чернь». 
Для керівників Січі, у тому числі і для П.Калнишевського, у 
«Примечании» передбачено заслання вглиб імперії з видачею на 
харчування 18 карбованців на рік, що на той час становило 
річне жалування рядового військовослужбовця. Обурювала 
К.Штофельна і справедлива боротьба запорозького козацтва 
проти наступу на їхні землі, територіальні суперечки навколо 
державних поселень біля Самарської фортеці, у Новій Сербії, 
поблизу Ненаситецького ретраншементу та ін.71 В цілому, 
проект ліквідації Січі, запропонований К.Штофельном, 
відзначався більшою ґрунтовністю у порівнянні з пропозиціями 
П.Румянцева та був розписаний ним мало не погодинно. 

Хоча потенційна можливість ліквідації оригінального 
устрою Запорозьких Вольностей існувала ще навесні 1765 р., її 
не було втілено у життя. Хитке становище імператриці 
Катерини ІІ впродовж перших років її царювання, що 
обтяжувалося такими факторами, як нелегітимність приходу до 
влади, наявністю претендентів на престол, великим ступенем 

71 РГАДА, ф. 13, оп. 1, д. 78, лл. 5–5 об., 6, 11, 16. 
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залежності від найближчого оточення, яке сприяло поваленню 
Петра ІІІ, не дозволяло робити аж занадто різких та рішучих 
кроків щодо реформування та уніфікації устрою півавтономних 
окраїн імперії. Та й, власне, на той час Катерина ІІ ще не 
виявляла схильності до силового вирішення подібних питань, 
перебуваючи під впливом ліберальних ілюзій щодо можливості 
розв’язання проблем шляхом скликання Уложених Зборів, 
створення оптимального законодавства тощо. Отже, грозові 
хмари того року пройшли повз Запорожжя. 

Разом з цим, поява проектів ліквідації Січі Румянцева та 
Штофельна викликала зацікавленість уряду до «запорозької 
проблеми». Як наслідок, наприкінці 1760 – на початку 1770-хх 
рр. продовжують з’являтися описові та історичні твори, у 
частині з яких червоною ниткою проходить думка про 
шкідливість подальшого існування Січі. Серед таких слід 
згадати праці німця на російській службі академіка Г.-
Ф.Мілера: «Краткая выписка о запорожцах», «Разсуждение о 
правах и привилегиях запорожских казаков», «Описание о 
происхождении запорожских казаков и теперешнем состоянии 
их» та ін.72  

Попри те, що у 1765 р. російський уряд відмовився від 
радикальних кроків по відношенню до Війська Запорозького 
Низового, на різних щаблях влади вівся збір матеріалів відносно 
соціального устрою Запорожжя, його економічної та військової 
могутності, які у будь-яку мить могли бути використані у справі 
поглинення козацької автономії. 

Питання про необхідність ліквідації Січі, або, як мінімум, 
арешту її вищого керівництва, чергового разу стало на порядку 
денному у травні 1774 р., коли на кількох засіданнях перед 
імператрицею висловили необхідність «учинить решительное 
по сему поводу действие». Та відмовилася, зробивши наголос 
на вірній службі Війська Запорозького у минулу війну73. Надалі, 
впродовж цілого року на засіданнях Ради з запорозького 
питання плани ліквідації чи бодай реформування Запорожжя не 

72 РГАДА, ф. 199, портфель 342, ч. І, д. 5; ч. ІІ, д. 2, 3. 
73 РГИА, ф. 1146, оп. 1, д. 3, лл. 188-188 об., 190-190 об. 
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обговорювалися74. Вирішити територіальні суперечки між 
Військом та сусідніми губерніями – Новоросійською, 
Слобідсько-Українською, Київською – намагалися через пошук 
відповідних актів та грамот, тобто, у правовому полі. 

Ситуація докорінно змінилася у квітні 1775 р., коли з Києва 
було отримано чергову реляцію П.Румянцева відносно намірів 
кошового отамана П.Калнишевського перейти, разом зі всім 
військом, у турецьке підданство. На засіданні Ради від 27 квітня 
1775 р. питання було поставлено вельми жорстко: запросити 
кошового до столиці, нібито у справі розгляду претензій 
Запорожжя на зайняті під Новоросійську губернію землі. 
Приїде – не планував зради, не приїде… П.Калнишевський 
через якісь обставини їхати до Санкт-Петербургу не схотів. 
Зважаючи на це, до столиці терміново було викликано 
П.Румянцева і на черговому засіданні Ради 07 травня 1775 р. 
було вирішено зайняти всю територію Запорожжя, 
заарештувати всю січову верхівку, а в перспективі й взагалі 
розпустити Військо Запорозьке Низове. Г.Потьомкін при цьому 
наголосив на тому, що це зручніше буде зробити силами 10 
полків регулярного війська, яке повертається з театру минулої 
війни, з дорученням певної кількості іррегулярних команд. 
Окрім П.Румянцева (ініціатора), справжніми авторами плану 
ліквідації Запорозької Січі слід вважати канцлера імперії 
Микиту Паніна та всемогутнього фаворита імператриці 
Григорія Потьомкіна. Про це переконливо свідчать їх підписи 
на протоколі того фатального для Запорожжя засідання Ради 
при Височайшому Дворі. Показовим є той факт, що план навіть 
не було апробовано імператрицею Катериною ІІ. Кредит довіри 
до вищезгаданих осіб у неї був настільки високим, що саме на їх 
розсуд було віддано вирішення цього важливого питання75.  

74 РГИА, ф. 1146, оп. 1, д. 3, лл. 199, 203 об., 265, 269. 
75 РГИА, ф. 1146, оп. 1, д. 3, лл. 290, 294 об. Остаточне рішення-вирок Ради у 
справі Війська Запорозького Низового було сформульовано наступним чином: 
«…Совет, уважая по донесениям о запорожцах, признавал необходимым 
изстребить Кош сих Козаков, как гнездо их своевольств, и усмиряя их 
учредить над ними начальство…» (л. 294 об.). 
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Долю Запорозької Січі було вирішено. Залишалося втілити 
план її ліквідації у життя. Для цього необхідно було знайти 
сумлінних та відповідальних виконавців. Звісно ж, що ними 
мали стати вищі офіцери, які мали значний військовий досвід. 
Згідно з наказом, отриманим наприкінці травня 1775 р. зі 
столиці, це завдання покладалося на тимчасового (замість 
П.Рум’янцева) головнокомандувача російськими військами на 
Півдні (1-ї та 2-ї армій) генерал-поручика Олександра 
Прозоровського та на генерал-поручика ж Петра Текелію.  

Сили, які були задіяні у військовій операції з ліквідації 
Війська Запорозького, хоча й були досить значними – до 40 000, 
але ж не були спрямовані саме на Січ. Своїм головним 
завданням російські командири небезпідставно вважали 
опанування всієї території Запорожжя, а не його столиці – 
зайняття паланкових центрів та решти крупних населених 
пунктів. Відтак, вказана цифра показувала загальну кількість 
російських вояків, що стали залогами у запорозьких слободах, 
зимівниках та містечках. Коли вранці 4 червня 1775 р. 
угрупування російського війська під командуванням П.Текелії 
підійшло до Січі, воно складалося з одного ескадрону 
Сербського гусарського полку, полковим командиром в якому 
довгі роки був Текелія, та з Орловського піхотного полку. 
Також у їх розпорядженні була російська залога 
Новосіченського ретраншементу. Цими військами були 
блоковані всі шляхи з Січі, її форштадт – Гасанбаша, 
навколишні зимівники. 

Диспозиція та дії російського війська не залишали жодних 
сумнівів у його кінцевих намірах. Запорозькій військовій 
старшині, яка під час останньої війни з Туреччиною отримала 
відповідні армійські чини, було запропоновано з’явитися на 
рапорт до генерала-поручика П.Текелії. Відмова могла 
розглядатися російським командуванням виключно як державна 
та військова зрада. Впродовж кількох хвилин на січовому 
майдані зібралася загальна військова рада, яка проходила у 
надзвичайно бурхливий спосіб. Кількість козаків, які 
пропонували чинити збройний опір, була значною, але ж 
вистачало й таких, хто не вбачав великої біди у тому, щоб 
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підкоритися волі уряду. Не останню роль відіграла й 
погоджувальна, примиренська позиція більшості січової 
старшини та духовенства. Трохи більше як через годину брами 
січової фортеці відкрилися та до П.Текелії з хлібом-сіллю 
вийшли кошовий отаман П.Калнишевський, суддя, писар, січові 
діди та курінні отамани разом з рештою січовиків.  

Наступного дня – 5 червня 1775 р., січовики були додатково 
приведені до присяги на вірність імператриці Катерині ІІ. 
Подібна ж картина спостерігалася й у інших населених пунктах 
Запорожжя. В цілому, остаточне поглинення Запорозьких 
Вольностей імперією відбулося без застосування зброї. 
«Ліквідація Запорозької Січі 1775 р.», як прийнято називати цю 
подію в історіографії, не може розглядатися виключно як 
військова операція з зайняття козацької столиці. Так само, як не 
було її завершено з проголошенням «Манифеста» Катерини ІІ 
від 3 серпня 1775 р. Вона розтяглася на кілька місяців та 
складалася, насамперед, з комплексу заходів, спрямованого на 
уніфікацію адміністративно-територіального устрою 
Запорожжя та всіх сторін життя його населення згідно з 
загальноімперськими нормами. Оскільки саме на П.Текелію 
було покладено подальше управління Запорожжям після 
зайняття його території урядовими військами, необхідно 
з’ясувати, в чому ж саме полягали його дії впродовж наступних 
кількох місяців.  

Упродовж перших тижнів після окупації Вольностей головну 
увагу П.Текелії було зосереджено на вирішенні долі 
арештованих кошового отамана П.Калнишевського, військових 
писаря Івана Глоби та судді Павла Головатого. Протягом 
наступних двох тижнів їх було відконвойовано до Москви та 
після нетривалого слідства розкасовано на довічне заслання по 
віддалених монастирях Архангельської Півночі та Сибіру – 
Соловецького, Тобольського, Туруханського. Станом на кінець 
червня було завершено опис головної частини їх майна, яке 
невдовзі надійшло у казну76. Туди ж було передано: 
загальновійськові кошти (скарбницю) у сумі до 150 000 

76 РГВИА, ф. 52, оп. 1, д. 79, л. 59. 
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карбованців; військові клейноди; всю вогнепальну зброю, 
вилучення якої в колишніх запорожців носило тотальний 
характер; січовий архів. Значну увагу було приділено 
проблемам реформування адміністративно-територіального 
устрою Запорозьких Вольностей. Протягом наступного місяця 
П.Текелією, за допомогою підлеглих, було складено проект 
розподілу правобережної та лівобережної частин Запорожжя 
між Новоросійською та Азовською губерніями, який і було 
втілено в життя впродовж другої половини 1775 р. Самі паланки 
від цього часу перетворюються на відповідні повіти77. До кінця 
літа з метою полегшення збору податків було завершено й 
перепис населення у всіх запорозьких зимівниках та слободах78. 

Влітку 1775 р. П.Текелією було порушено чимало судових 
справ по відношенню до запорозької старшини за 
звинуваченнями в грабунках мешканців Новоросійської 
губернії79. Під його ж безпосереднім контролем знаходилися 
заходи поліцейсько-репресивного характеру. Так, у вересні-
жовтні 1775 р. особисто Текелією розслідувалися справи про 
поширення серед запорожців чуток відносно війська отамана 
Метелки, яке нібито йде невідомо звідки заради відтворення 
Січі, та у складенні Іваном Карнаухом, вчителем співу при 
січовій школі, «пасквільної і бунтівної пісні» про зруйнування 
Січі80.  

Уже на кінець 1775 р. можна вести розмову про ліквідацію 
оригінального устрою Запорозьких Вольностей російськими 
урядовцями. Від цього часу розпочався значний відтік 
запорожців на Очаківський степ, у Буджак, до Молдавського 
князівства, який спостерігався впродовж всієї другої половини 
1770-х рр.  

 

77 РГВИА, ф. 52, оп. 1, д. 79, лл. 101-101 об., 102. 
78 РГВИА, ф. 52, оп. 1, д. 79, л. 167. 
79 РГВИА, ф. 52, оп. 1, д. 79, лл. 167-168. 
80 РГВИА, ф. 52, оп. 1, д. 79, лл. 279-279 об., 280, 386-387 об.  
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БУТКАЛИ: 
ЗАПОРОЗЬКІ ОСЕРЕДКИ В ТУРЕЦЬКИХ 

ВОЛОДІННЯХ У ОСТАННІЙ ЧВЕРТІ XVIII 
СТОЛІТТЯ 

 
Перші партії запорожців почали «йти до турка» з Січі та з 

усього Запорожжя вже влітку 1775 р., коли значна частина 
козаків взяла у П.Текелії білети для проїзду на «очаківську 
сторону», для традиційної риболовлі на лиманах, однак восени 
назад не повернулася. Навесні 1776 р. повторилося подібне. 
Кілька тисяч запорожців, які скупчилися в різних місцях 
Очаківського степу (за різними даними – від 2 до 8 тисяч), від 
цього часу стали серйозною проблемою у відносинах між 
Російською та Османською імперіями. 

Дійсно, перехід козаків на турецький бік неабияк стурбував 
російських можновладців. Віце-президент Військової колегії 
князь Г.Потьомкін взяв справу під особистий контроль. На його 
вимогу військове командування і цивільне начальство 
Азовської та Новоросійської губернії розпочали серед втікачів 
агітацію за повернення їх у російське підданство. Палітра 
агітаційних прийомів була дуже широкою – від батога до 
пряника включно. Російські розвідники, з числа таких само 
колишніх січовиків, об’їжджали всі місця перебування 
запорожців на Очаківському степу, зустрічалися зі своїми 
побратимами, вмовляли, переконували, можливо й 
погрожували...  

Відомості, отримані в результаті подібних місій, без 
зволікання доставлялися до Г.Потьомкіна при рапортах. Згідно з 
ними, картина вимальовувалася така. Навесні 1776 р. запорожці 
обрали собі за полковника козака Ігнатуру81. Переважну 
більшість забіглих запорожців складали сіромахи, які не мали 
зброї, коней та не становили серйозної військової сили. Вони, 
здебільшого, осіли рибними заводами на узбережжі Чорного 
моря, Буго-Дніпровського, Березанського, Тилигульського та 
Дністровського лиманів. Облаштування рибальських кошів 

81 Також згадується у тогочасних документах як Гнатура, або Гнат Натура. 
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було найпростіше – землянки та напівземлянки. Виловлена риба 
продавалася єврейським купцям із Молдавського князівства, які 
спеціально приїздили валками на лимани для її закупівлі. Деякі 
з козаків аргатували при неводах очаківських, аккерманських та 
бендерських турків82.  

Події 1777 – 1783 рр. в постсічовій історії запорожців у 
турецьких володіннях взагалі відомі лише фрагментарно. На 
думку дослідників цієї проблеми, цей час постає аналогом 
європейських «темних віків»83. Причина – брак документальних 
джерел, особливо так званих «его»-джерел. З огляду на це, 
надзвичайно щасливою та своєчасною знахідкою виглядає 
протокол допитів турецького запорожця Мусія Штригеля84. 

82 РГАДА, ф. 16, оп. 1, д. 797, ч. 8, лл. 121-121 об. Тут нами використано 
матеріали «доїзду» колишніх січовиків Григорія Кривецького та Семена 
Кислицького, які за завданням генерал-поручика О.Прозоровського у грудні 
1776 р. побували в Очакові, на Березанському та Тилигульському лиманах, з 
метою збору відомостей про тамтешніх запорожців. 
83 Бачинський А.Д. Січ Задунайська. 1775 – 1828. Історико-документальний 
нарис. – Одеса, 1994. – С. 12-13, 28. 
84 Непересічний життєвий шлях цього козака вартий, аби в загальних рисах 
познайомити читача з його перипетіями, звичайно ж, винісши його за рамки 
основного викладення подій, тобто «підрядково». Мусій Штригель (невідомо, 
чи було то його родове прізвище, чи січове прізвисько) народився у 1751 р. в 
с.Стецківці Сумського полку, в козацько-старшинській родині. З дитячих 
років володів грамотою. У віці 17 років утік від батьків на Січ, де вступив до 
Мишастівського куреня. З початком російсько-турецької війни 1768 – 1774 рр. 
Мусій був зарахований до запорозької флотилії: воював на Дніпрі, Чорному 
морі, Дунаї. У 1773 р. потрапив до турецького полону, в якому пробув два 
роки. Після закінчення війни та взаємного обміну полоненими, Штригель 
повернувся на батьківщину (1775). Січі вже не було, тож він заступив на 
службу до «Нововербованого полку» Скаржинського (предтеча Бузького 
козацького війська). Однак уже наступного дня, отримавши чоботи та 
підйомні гроші, втік на турецький бік, до Очакова. Оскільки він за часів 
перебування у полоні вивчив турецьку мову, для нього не склало зусиль 
оволодіти й грамотою. Перші два роки собі на життя Штригель став заробляти 
перекладами. Крім цього, добре знаючи пониззя Дніпра, він наймався 
супроводжувати турецькі судна з Очакова до Нікополя (Микитиного). 
Впродовж 1778 – 1781 рр. М.Штригель неодноразово змінював місця 
мешкання, пристаючи до «протовійськових» угруповань турецьких 
запорожців у самому Очакові, понад Дністром та за Дунаєм. І скрізь (!) 
обирався писарем, завдяки тому що був письменний та знав мови. Втім, 
непосидючий та свавільний характер раз по разу відігравав рокову роль у його 
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Вміщені в ньому відомості без перебільшення можна назвати 
унікальними, й не тільки тому, що вони ще не були введені до 
наукового обігу, а тому, що їх фактографічність дозволяє по-
новому подивитися на процеси інституалізації військової 
організації запорожців під владою османських султанів. 

У квітні 1778 р. тодішній очаківський паша Хаджі-Мехмед (з 
1780 р. був переведений пашею в Хотин) призначив над всіма 
козаками, які не перейшли на правий бік Дунаю, отаманом 
полковника Якима Горба та осавулом Максима Тягуна. 
Писарем було обрано Мусія Штригеля. Тоді ж, з дозволу 
згаданого паші, в урочищі Кагалії над Дністром, було зведено й 
військову церкву на честь Покрови Пресвятої Богородиці.  

Вочевидь, цей центр не об’єднав повністю навіть тих із 
козаків, які залишилися на лівому боці Дунаю, зокрема у 
Бессарабії. Тим же квітнем 1778 р. датуються відомості про 
перебування близько 100 запорожців на півночі цієї історико-
географічної області – в м.Сороки (нині повітове місто 
Республіки Молдова), де вони обслуговували переправу через 
Дністер, між Сороками та селом Брагою, на іншому, 
подільському березі ріки, який знаходився у володіннях Речі 
Посполитої85. Очевидно, що перебуваючи на цих землях, 
підпорядкованих прямо молдавському господареві, а не 
турецьким пашам у Бендерах, Очакові та Хотині, запорожці 
визнавали саме його юрисдикцію та вважалися такими, що 
перебувають на службі у господаря. 

Одним із лідерів цієї гілки козаків був колишній 
бугогардівський полковник Іван Сухина, який ще у 1777 р., 

житті. Наприкінці 1781 р. він напідпитку «побив глечики» з ватажком 
очаківських запорожців та був змушений втекти з міста і пристати до 
гайдамацької ватаги. Під час чергового походу на грабунок до 
Ольвіопольського повіту навесні 1782 р. його було схоплено російською 
прикордонною вартою, при переправі через р.П.Буг. Полоненого відправили 
до Кременчука, де в Новоросійській губернській канцелярії його було 
старанно допитано. Оскільки М.Штригель був турецьким підданцем, то у 
вересні 1782 р. його було під конвоєм відправлено до Константинополя, для 
передачі в руки тамтешнього правосуддя. Подальша його доля нам невідома: 
АВПРИ, ф. 90, оп. 90/1, 1781 – 1783 гг., д. 882, лл. 12-14 об., 17. 
85 РГАДА, ф. 1274, оп. 1, д. 126, л. 197 об. 
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через конфлікт із місцевою адміністрацією Новопавлівського 
повіту Новоросійської губернії, переселився разом зі всім 
майном, худобою та значною кількістю прибічників спочатку на 
Тилигул, а згодом, після переговорів з молдавською 
адміністрацією, далі, вглиб князівства. Саме в Сороках козаки 
перебували й наступне десятиріччя. Це видно з того факту, що у 
вересні 1787 р., після початку нової російсько-турецької війни, 
молдавський господар оголосив запорозьким козакам, які жили 
в Сороках та її околицях, наказ озброєними збиратися в Ясах86. 

Стосовно обставин життя решти запорозьких громад у цей 
період можна зауважити таке. Згідно зі свідченнями російського 
розвідника Андрія Маляра, який був колишнім запорожцем, 
влітку 1779 р. розміщення запорожців в турецьких володіннях 
було таким: близько 600 козаків перебувало у Буджаку та 
Єдисані, тяжіючи до міст Ізмаїла, Кілії, Аккермана (нині 
Білгород-Дністровський) та Очакова, причому переважна їх 
більшість була зосереджена саме на Очаківському степу. 
Навесні того ж, 1779-го, року, в силу виконання умов Айнали-
Кавацької конвенції (підписано 10 березня), султанський уряд 
розпорядився, аби всі вони переселилися на правий берег 
Дунаю, але ж самі запорожці цього не бажали87. 

Інша частина козаків, які на той час уже перейшли за Дунай, 
стояли у Східній Болгарії, на узбережжі Чорного моря. 
Отаманом над цією групою запорожців турки поставили 
полковника Герасима Коленка (Колінку). Останній був знаним 
у середовищі січовиків завдяки тій сміливості та звитязі, які він 
виявив під час російсько-турецької війни 1768 – 1774 рр., коли 
головував над п’ятисотенною командою запорозької дунайської 
флотилії під Сілістрою (1773)88.  

86 Сапожников І.В. Іван Сухина – невідомий кошовий отаман Чорноморського 
війська // Записки науково-дослідної лабораторії історії Південної України 
ЗДУ. Південна Україна XVIII – XIX століття. – Запоріжжя, РА «Тандем-У», 
2000. – Вип. 5. – С. 259-267. 
87 РГАДА, ф. 15, оп. 1, д. 185, л. 43 об. 
88 ЦДIАУК, ф. 229, оп. 1, спр. 285-285а, ч. 2, арк. 245-250. Його героїзм був 
відзначений іменною золотою медаллю для носіння на шиї, яку він трохи 
згодом, після закінчення війни, заклав на Січі шинкареві, а гроші пропив 
(свідчення А.Маляра). Цікаво, що більш ніж через століття ця медаль 
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У липні 1779 р. згадуваний А.Маляр відвідав запорозький 
табір поблизу селища Аккьой (нині м.Бяла Варненської області 
у Болгарії). Загальна кількість козаків під началом Г.Коленка, за 
підрахунками російського розвідника, становила близько 600 
чоловік89. 

Восени 1779 р. прийшов черговий султанський фірман, 
згідно з яким всім запорожцям було наказано переселитися за 
Дунай. Військова старшина зняла Кіш та переселилася за 
Дунай. Туди ж перевезли й церкву. Однак чимало козаків 
залишилося на старому місці. Ті із запорожців, які підкорилися 
султанській волі, зиму з 1779 на 1780 рік провели поблизу 
Гірсова (нині м.Хиршова на північному сході Румунії). У 
зв’язку з останньою обставиною хотілося б звернути увагу на 
той факт, що, фактично, маємо справу з першим перебуванням 
запорожців у так званих Сейменах (нині с.Юртас в області 
(judeţ) Констанца у Румунії). Впадає в око той факт, що тут ми 
маємо справу не з народною румунською, а офіційною 
турецькою назвою місцевості та населеного пункту. 
Вірогідніше за все, що вона її й отримала саме з часу 
перебування у ній запорожців-сейменів90. Справжньої Січі у 
1779 р., звісно ж, ще не було – вона виникла там дещо пізніше, 
однак сам факт тимчасового перебування запорожців саме тут є 
дуже показовим. 

Переселяючи запорожців на Балканський півострів, 
турецький уряд не бажав надмірної їх концентрації в одному 
місці, воліючи розпорошити їх нечисленними групами по 
теренах від Дунаю і аж до «Біломор’я» (Мармурового моря) та 

потрапила до приватної колекції Д.Яворницького, а згодом і до фондів музею 
О.Поля в Катеринославі (нині Дніпропетровського історичного музею 
ім. Д.Яворницького). 
89 РГАДА, ф. 15, оп. 1, д. 185, л. 45 об. 
90 Cейменами (араб.-тур. seymen – псар) в Османській імперії XV ст. називали 
яничар, які займалися доглядом за султанською псарнею та її охороною. З 
XVІ ст. сеймени – узагальнена назва найманої піхоти на службі у 
можновладців Османської імперії. Фактично ж, усі запорожці, які перебували 
на турецькій службі аж до інституційного оформлення Буткальського (від 
тур. P(B)ut-kale (Поганська фортеця, Фортеця невірних, тобто Січ) війська, 
були ніким іншим як сейменами. Звідси й назва населеного пункту. 
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Егеїди. Свідченням цього може слугувати епізод з оселенням 
однієї групи запорожців улітку 1779 р. аж у Галіполі (нині 
Гелібалу) на березі Дарданелльської протоки91. 

Самі козаки були не у захваті від оселення їх ані в Сейменах, 
ані на далекому «Біломор’ї». Багатьом тамтешні умови не 
сподобалися, і вони повернулися на Очаківський степ. Частина 
з них осіла в турецькій Балті (Говтві), вступивши на службу до 
місцевого каймакама Узун-аги. Аби не наражатися на небезпеку 
відсилки за Дунай, козаки розповідали скрізь, що вони не 
турецькі запорожці, а колишні січовики, які жили на Польській 
Україні, а нині втекли звідти. Втім, місцеве турецьке 
командування не дуже й переймалося подібними дрібницями, 
надаючи службу та притулок усім, хто його шукав. Більшість 
козаків Єдисану, окрім служби туркам, не цуралися й 
гайдамакуванням у російських володіннях. Як правило, 
запорожці-гайдамаки збиралися у загони під проводом ватагів 
та сідали куренями у відлюдних місцевостях, однак обов’язково 
неподалік від кордону. Серед запорозьких лідерів-ватагів цієї 
формації найбільш відомими були Макар Перебийніс (отаман 
Левушківського куреня), Пущ, Летючий92 та Тягун93. 

Присутність запорожців на Очаківському степу (міжріччі 
Дністра та П.Бугу – Єдисані) серйозно турбувала керівництво 
Новоросійської губернії: у липні 1780 р. губернатор М.Язиков у 
своєму листі російському посланникові у Константинополі 

О.Стахієву просив докласти всіх можливих зусиль, аби, в силу 
умов Айнали-Кавацької конвенції, добитися виводу всіх 
запорожців за Дунай, оскільки впродовж 1778 – 1780 рр. мали 
місце кілька десятків нападів запорожців-гайдамаків на околиці 
Гарду. Вбивства, грабунки, захоплення невільників стали на 
прикордонні найзвичайнісінькими речами. Через відсторонену 
позицію турецьких та кримських можновладців – очаківського 

91 Бачинський А.Д. Січ Задунайська. 1775 – 1828. Історико-документальний 
нарис. – Одеса, 1994. – С. 13. 
92 АВПРИ, ф. 90, оп. 90/1, 1781 – 1783 гг., д. 882, лл. 12, 14 об. 
93 РГВИА, ф. 52, оп. 1, д. 315, ч. 1, л. 35. Відомості про гайдамацького ватага 
Тягуна та його загін взято з протоколу допиту запорожця Ничипора Карагуля. 
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паші та говтвянського каймакама, приборкати запорожців 
здавалося йому можливим лише за умови втручання візира94. 

Наприкінці 1780 р. (вже вкотре!) від Порти було надіслано 
наказ усім запорожцям – переселитися за Дунай. Аби втілити 
його в життя, було послано полковника Герасима Коленка 
(Колінку) з військовою командою, який досить спритно та 
жорстко заходився знімати запорожців з насиджених місць. 
Більшість була змушена підкоритися. Кінець 1780 та початок 
1781 року виведені козаки провели в Пазарджику (нині 
обласний центр у Південній Болгарії)95. Очевидно, що ця 
зимівля була нічим іншим, як лише тимчасовою зупинкою на 
шляху козаків до місць, відведених під оселення у Південній та 
Східній Фракії, на узбережжі Егейського та Мармурового морів.  

Зрозуміло, що переведення настільки далеко від рідних місць 
не могло не стурбувати запорожців. Знайшлося чимало 
невдоволених. Їх очолив полковник Степан Писарець. Навесні 
1781 р. він з’їздив до Константинополя, де нібито був 
прийнятий султаном та отримав фірман з дозволом повернутися 
на Очаківський степ. Вірогідніше за все, що в даному випадку 
мала місце відверта інсинуація, оскільки подібний фірман ніяк 
не ув’язувався і з попередніми, і з наступними наказами уряду. 
Та байдуже, представникам «партії Писарця» потрібна була 
бодай формальна підстава. Такою і став сфальшований кимось 
(можливо, тим же М.Штригелем) документ. Фактично, відбувся 
розкол, оскільки частина запорожців під проводом Писарця 
самочинно пішла з Пазарджику на старе місце, на Тилигул. Тут 
вони відновили Кіш та церкву, головною реліквією якої став 
нібито справжній султанський фірман96.  

Окрім Тилигулу ще 2 запорозьких «коші» стали на Дністрі – 
в Маячці, неподалік від його гирла та в самому гирлі. Фактично, 
ці коші являли собою лише риболовецькі заводи з невеликою 
кількістю куренів. Кількість неводів на них була такою: 4 на 
Тилигулі (один із них – церковний), 2 в Маячці та 5 на Гирлі 

94 АВПРИ, ф. 90, оп. 90/1, 1781 г., д. 839, л. 3. 
95 АВПРИ, ф. 90, оп. 90/1, 1781 – 1783 гг., д. 882, л. 12 об. 
96 АВПРИ, ф. 90, оп. 90/1, 1781 – 1783 гг., д. 882, л. 13. 
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(Дністровому). Загальна кількість козаків у всіх трьох 
поселеннях була трохи більше 300 осіб97. 

У цей же період запорожці знову «виринають» у Балті. Так, у 
грудні 1781 р. російський посланник у Константинополі Яків 
Булгаков скаржився на запорожців, які служили в Балті 
стражниками місцевого яничарського аги та відлупцювали його 
кур’єра, прапорщика Петрова, коли той проїздив через це 
містечко. У зв’язку зі згаданим інцидентом Булгаков ще раз 
просив султанський уряд (Порту), аби той прискорив виведення 
турецьких запорожців за Дунай98. Тобто, ще й наприкінці 
1781 р. запорожці, які не перейшли, згідно зі султанським 
фірманом, за Дунай, а продовжували знаходитися на 
Очаківському степу, ставали причиною напруженості у 
стосунках не тільки прикордонного командування, але й 
дипломатичних відомств Російської та Османської імперій. При 
цьому, то були не тільки свавільці-гайдамаки, але й козаки, які 
перебували на службі у місцевих можновладців.  

Подібні звернення були неодноразовими, однак 
безуспішними, оскільки й всередині 1782 р. запорожці не тільки 
стояли кошем на Тилигулі, але й нікуди звідти йти не 
збиралися. Їх Кіш підпорядковувався новому очаківському паші 
– Хаджі-Алі Чатаджали, який поставив отаманом Гната 
Басанського. Клопотаннями військового осавула – Гаврила 
Близнюка99, який як представник усього Війська знаходився при 
очаківському паші, їм було офіційно дозволено мати 
стаціонарну церкву, що свідчило про наміри цієї частини 
запорожців й надалі залишатися на землях Єдисану100. 

22 лютого 1782 р. очаківському, бендерському та 
хотинському пашам було чергового разу надіслано султанський 
фірман про необхідність переводу запорожців з Очаківського 
степу за Дунай, однак він був проігнорований як козаками, так і 
турецькими можновладцями101. Так само ігнорувалися й 

97 АВПРИ, ф. 90, оп. 90/1, 1781 – 1783 гг., д. 882, л. 13 об. 
98 АВПРИ, ф. 89, оп. 89/8, 1781 г., д. 589, лл. 56-60. 
99 АВПРИ, ф. 90, оп. 90/1, 1781 – 1783 гг., д. 882, лл. 14 об. 
100 АВПРИ, ф. 90, оп. 90/1, 1781 – 1783 гг., д. 882, лл. 11-11 об. 
101 АВПРИ, ф. 90, оп. 90/1, 1781 – 1783 гг., д. 882, лл. 14, 26-27 об. 
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наступні фірмани – аж до 1786 р. включно: частина запорожців 
вперто не бажала покидати територію Єдисану. 

Це було зрозуміло – шлях на південь, до берегів 
Мармурового та Егейського морів, був шляхом у невідоме. За 
таких обставин навіть ті із запорожців, які залишалися на 
Балканах, намагалися влаштувати своє життя якось по-іншому. 
Деякі пропонували свої послуги турецьким можновладцям. 
Зокрема, згідно з донесеннями російського конфіденту з 
Сілістри, у травні 1783 р. запорозькі депутати відвідали 
місцевого пашу. Подробиці їх переговорів були йому невідомі, 
однак достеменно відомо, що запорожці у місті довго не 
затрималися. Можемо припустити, що предметом зносин був 
вступ їх на службу до паші102.  

На початку 1784 р. прагнення до повернення на батьківщину 
охопило велику кількість запорожців, що перебували на теренах 
Очаківського степу та Буджаку. Головним чином це було 
пов’язано з рішучими заходами, яких вживав турецький уряд у 
справі переведення козаків на правий бік Дунаю. Зокрема маємо 
кілька звісток про відповідні звернення представників 
козацьких громад до російського військового командування та 
дипломатичних представництв. Важливу роль відіграла, як нам 
здається, й російська агітація. Російські конфіденти та 
розвідники, з числа тих же самих запорожців, під видом 
подорожуючих купців усе так же часто відвідували запорозькі 
коші та передавали тамтешнім старшинам маніфести, грамоти, 
листи від імені можновладців усіх можливих титулів та рангів. 
Причому тон цих послань уже не нагадував погрозливі писання 
року, скажімо, 1776-го, а був напрочуд пафосним, сповненим 
високої патетики, з упором на релігійність запорожців: 
«Православные! Устыдитесь нынешнего своего места 
пребывания, представьте себе для тоголи спаситель наш Иисус 
Христос искупил вас честною своею кровью, чтобы вы служили 
басурманам, гонителям Веры и Имени Христового!» (лист 
Г.Потьомкіна-Таврійського. 1784 р.)103.  

102 АВПРИ, ф. 89, оп. 89/8, 1783 г., д. 1197, л. 8. 
103 РНБ ОР, ф. 588, оп. 3, д. 82, л. 1. 
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Зрештою, запорожці почали всерйоз розглядати можливість 
повернення на територію Російської імперії та вступу на 
військову службу. Між кошем на Тилигулі та російським 
консульством у Ясах розпочався обмін кореспонденцією. Так, 6 
лютим 1784 р. датовано лист військового старшини Гната 
Басанського до Івана Северина. Його доставив у Яси наприкінці 
того ж місяця чернець Далмат, який служив при військовій 
церкві Покрови Богородиці. Від імені всіх запорожців, що 
перебували на Дністрі та Тилигулі, було подано прохання 
відносно прощення провин та дозвіл на повернення. За 
свідченнями священика, кількість козаків, які перебували там, 
сягала 300-400 осіб104. Чи всі вони бажали повертатися – 
питання спірне. Принаймні інші джерела приблизно того ж часу 
(березень 1784 р.) подають більш скромну цифру потенційних 
репатріантів – 200 козаків, тобто половина, або трохи більше від 
загалу105. 

Своїм зворотним листом (22 лютого) російський консул 
І.Северин пропонував запорожцям з’явитися в Ясах для 
отримання подорожніх документів та грошей на проїзд106. 
Наприкінці лютого аналогічне звернення від запорожців, що 
мешкали на Очаківському степу, отримав й новоросійський 
губернатор (невдовзі, правитель Катеринославського 
намісництва), бригадир Іван Синельников. Обидва державні 
діячі невідкладно повідомили про це у своїх донесеннях князю 
Г.Потьомкіну-Таврійському. Останній чергового разу 
підтвердив цілковиту амністію та гарантії безпеки для всіх 
козаків, які побажали повернутися з Османської імперії107.  

У результаті цього, вже з початку весни 1784 р. до Яс почали 
прибувати запорожці як з території самого Молдавського 
князівства (землі сучасних Молдови та Східної Румунії), так і з 
Буджаку та Єдисану. З них, а також з донських козаків та 
козаків-старообрядців (некрасівців і дунаків), липован, 
дезертирів з регулярного російського війська, формувалися 

104 АВПРИ, ф. 69, оп. 69/1, д. 26, лл. 40-41. 
105 РГВИА, ф. 52, оп. 1, д. 304, ч. 1, л. 4. 
106 АВПРИ, ф. 69, оп. 69/1, д. 26, лл. 56-56 об. 
107 РГВИА, ф. 52, оп. 1, д. 304, ч. 1, лл. 8-9. 
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переселенські партії. Всього за період з весни 1784 до літа 1786 
років було сформовано та відправлено 12 таких партій (за 
консульською нумерацією – з 6-ї по 17-у), загальним числом 
переселенців 1352 дорослих переселенці-чоловіки (жінки та 
діти спеціально не обліковувалися. Серед місцевостей на півдні 
Російської імперії, до яких із Яс на поселення відправлялися 
запорожці, згадуються нещодавно заснований Херсон та 
Олешки, в яких запорожці стояли Січчю за часів кримської 
протекції108. 

Поділ запорожців на «задунайську», «тилигульську», 
«молдавську» та «очаківську» частини тривав аж до кінця 
російсько-турецької війни 1787 – 1791 рр. Згідно з донесеннями 
російського розвідника капітана Герасима Чєрнова, наприкінці 
1787 – початку 1788 рр. загальна диспозиція запорожців у 
турецьких володіннях була такою: до самого початку війни 
«задунайці» стояли Кошем у Катирлезі, трохи нижче 
дунайського гирла, але з початком війни знялися та виступили в 
похід (згодом, у 1778 – 1779 рр., їх місце зайняли некрасівці, які 
втекли від росіян з Кубані); до 500 козаків перебувало в Ясах, 
при молдавському господарі; ще 300, на чолі з полковником 
Люлькою («которой сам не из бывших запорожцов»), 
знаходилися в Очакові при тамтешньому паші; решта ж, 
традиційно, стояла на Очаківському степу, здебільшого на 
Тилигулі109.  

Загалом же, Кіш, очолюваний отаманом Якимом Гардовим, 
простояв «в урочище Тузле, или в верховье Тилигула», аж до 
середини 1788 р., до того часу, коли під зовнішніми 
обставинами – турецький тиск та російська агітація – частина 
козаків перейшла на російський бік – у чорноморці, а друга 
подалася за Дунай, де об’єдналася з рештою запорожців110. 

Буткали – запорожці, які на момент початку російсько-
турецької війни 1787 – 1791 рр. знаходилися в турецькому 
підданстві, практично з самого її початку взяли участь у 
військових виправах. Функції запорожців на турецькій службі 

108 АВПРИ, ф. 69, оп. 69/1, д. 38, л. 13; д. 45, лл. 2-3; д. 61, л. 22. 
109 РГВИА, ф. 52, оп. 1, д. 304, ч. 2, л. 11. 
110 РГВИА, ф. 52, оп. 1, д. 304, ч. 2, лл. 5-5 об. 
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були подібними до тих, які виконували чорноморці у 
російському війську – дозорна та розвідувальна служба, 
диверсійні рейди та захоплення «язиків». Діяли вони, 
здебільшого, на морі. Маємо звістки про те, що невелика 
флотилія буткальських човнів увійшла до Буго-Дніпровського 
лиману та намагалася висадити десант поблизу російської 
фортеці Кінбурн, однак були відбиті111. Епізодів подібних до 
згаданого, військові кампанії наступних років мали чимало. 
Серед них, хоч би, можна згадати напад буткалів на російську 
залогу на о.Березані, який стався на початку вересня 1788 р.112, 
або ж їх участь у морських боях під Хаджибеєм влітку 1789 р., 
причому тоді їх флотилія налічувала вже близько трьох десятків 
суден113.  

Попри те, що під час війни колишнім запорожцям, які 
опинилися по різні сторони війни, неодноразово доводилося 
схрещувати зброю114, відчуття компліментарності, розуміння 
спільності долі, не покидало ні тих, ні інших. Часто-густо у 
тогочасних документах згадуються „братання” колишніх 
січовиків, їх мирні зустрічі та навіть пиятики. Кілька показових 
прикладів: 2 жовтня 1790 р. в очеретах понад Очаковом 
зустрілися чорноморець Карпо Шевченко з Калниболоцького 
куреня та турецький «буткал». Замість стріляти один в одного, 
вони розцілувалися, причому чорноморець отримав у подарунок 
золотого, з наказом неодмінно пропити його разом із 
братчиками115. 

При цьому, подекуди чорноморці залишалися у 
буткальських запорожців та навпаки. Інколи подібні переходи 
були цілком добровільними, інколи ж носили форму захоплення 

111 Собрание всех помещенных в ведомостях обеих столиц, с 1787 по 1791 год 
включительно, реляций о военных действиях против неприятелей Российской 
империи. – М.: В Университетской типографии, 1791. – Ч. 1. – С. 12. 
112 Собрание всех помещенных в ведомостях обеих столиц, с 1787 по 1791 год 
включительно... – С. 45-46. 
113 РГВИА, ф. 52, оп. 1, д. 526, ч. 1, л. 17. 
114 Короленко П.П. Черноморское казачье войско (1775-1792 г.) – 
Екатеринодар, 1892. – С. 36-37. 
115 ГАКК, ф. 249, оп. 1, д. 22, л. 12. 
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у полон та утримання силоміць, як-от в околицях Тульчі, 5-7 
травня 1791 р.116  

Саме подібні особи ставали цінним джерелом інформації 
відносно того, що в даний момент відбувалося в тій чи іншій 
запорозькій громаді. Завдяки свідченням турецького запорожця 
Леонтія Скока відомо, що ще влітку 1790 р. значна кількість 
запорожців все ще перебувала на Дністровому гирлі, причому 
одне з їх поселень навіть носило назву Барвінкова Стінка, на 
згадку про однойменну військову слободу на старому 
Запорожжі. Військовим отаманом цієї групи був Григорій 
Абдула, писарем Іван Іванко, суддею Яків Гончар, а хорунжим 
Григорій Таран117. 

Чимала кількість турецьких запорожців за власним 
бажанням переходила на російський бік, оскільки у складі 
Буткальського війська опинилися випадково, як-от Ничипір 
Байда, родом із Польської України: перед війною він пішов із 
чумацькою валкою до Молдавського князівства, а коли та 
почалася, його силоміць було вписано обозним до запорозької 
команди, яка вирушала на російську війну118. 

116 ГАКК, ф. 249, оп. 1, д. 22, лл. 37-37 об. Опубліковано: Сборник 
исторических материалов по истории Кубанского казачьего войска / Собраны 
и изданы И.И.Дмитренко. В 3-х томах. – СПб., 1896. – Т .2. – С. 286-287. 
117 ГАКК, ф. 249, оп. 1, д. 22, лл. 7-7 об. 
118 ГАКК, ф. 249, оп. 1, д. 22, л. 25. 
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МАЛЬТИЗИ: 
ЗАПОРОЖЦІ НА АВСТРІЙСЬКІЙ СЛУЖБІ  

(1785 – 1790) 
 
Вступ частини колишніх січовиків на австрійську службу 

був прямо пов’язаний із діяльністю російського консульства в 
Ясах, впродовж 1784-го та 1785 років, про що вже йшлося вище. 
Більшість колишніх російських підданців, з яких формувалися 
переселенські партії у Ясах, були людьми вільними, не 
обтяженими соціальними зобов’язаннями, а відтак і наділеними 
здатністю до високої мобільності. Часто-густо вони її 
демонстрували російським чиновникам: численними були 
випадки, коли репатріанти тікали подалі від переселенських 
партій, щойно Яси зникали за першим поворотом. Навіть серед 
«сімейних» відсоток втікачів становив близько 5 %119. Кількість 
же «бурлаків», які трошки «підхарчувалися»в Ясах 
консульським коштом, отримали свої копійчини на проїзд до 
російських володінь та й «були такі», була на кілька порядків 
вищою. Куди вони йшли потім? Скоріш за все, або за Дунай, 
вглиб турецьких земель, або ще кудись... Куди ж саме? 

Зовсім неподалік розпочиналися володіння однієї з 
найвпливовіших держав тогочасної Європи – імперії 
австрійських Габсбургів. Починаючи з кінця XVII ст., з часів 
«Священної Ліги», австрійська монархія кілька разів виступала 
союзницею монархії російської в її боротьбі проти османського 
панування в Європі. Це зрозуміло, адже цілі у держав були 
спільні – розподіл турецьких володінь на Балканах та в 
Північному Причорномор’ї. Вносячи кожен свою лепту в 
спільну справу, володарі й Австрії, й Росії, разом із цим, ревно 
спостерігали за успіхами один одного, намагаючись своєю 
підтримкою не спричинити надмірного підсилення позицій 
союзників. Тимчасові охолодження в стосунках обох держав, 
або ж практична неможливість військової підтримки союзника, 
ставали причиною того, що, наприклад, Росія залишилася 
осторонь під час австро-турецької війни 1716 – 1718 рр., так 

119 АВПРИ, ф. 69, оп. 69/1, д. 61, л. 22. 
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само як і Австрія лише здалеку спостерігала за російсько-
турецьким суперництвом у 1768 – 1774 рр. 

Союзницькі відносини обох держав раз по разу 
ускладнювалися ще проблемами захисту православних в 
Австрійській імперії. На початку 1750-х років, коли кілька 
тисяч православних вихідців із південних районів Австрійської 
імперії під проводом сербського граничарського офіцерства 
переселилися до імперії Російської, заснувавши на землях 
сучасної Південної України дві військово-землеробські колонії 
– Нову Сербію та Слов’яносербію.  

Охолодження стосунків між двома країнами внаслідок цього 
було дуже сильним і тривало аж поки Марію-Терезію (1717 – 
1780) не змінив на престолі її син Йосиф ІІ (1741 – 1790). Однак 
і в його правління (особливо до 1787 р., в якому було поновлено 
стратегічний антиосманський альянс з Росією) віденська 
дипломатія використовувала будь-яку слушну нагоду, аби взяти 
реванш за відтік досить значної кількості платників податків з 
імперії, який мав місце у 1750-х та 1760-х роках. Така 
можливість з’явилася ніде інде, як саме в Ясах, на початку 
1785 р. Й об’єктом спокус та інтриг австрійських військових та 
дипломатів став ніхто інший, як запорожці, що перебували в 
цьому місті та його околицях. 

Не можна сказати, що уряди обох держав занадто 
драматизували випадки такого «перетягування». Найбільш 
повно, на наш погляд, ставлення можновладців обох імперій до 
прийняття в підданство та службу втікачів один одного 
сформулював ще на початку 1770 р. канцлер Російської імперії 
Микита Панін у своєму листі до командуючого 1-ої армії 
П.Рум’янцева: «...касателно до аустрийских дезертиров: с одной 
стороны уничижително было, естьлиб мы с оказателством 
болшаго ампрессемента, их военных людей выдавали, когда они 
наших нескрытно принимают, с другой же политическое дел 
положение требует однакож избегать всякую с ними 
остуду...»120. Краще, як то кажуть, і не скажеш.  

 

120 РНБ ОР, ф. 563, оп. 1, д. 1, лл. 8-8 об. 
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На теренах Молдавського князівства, де перебували численні 

втікачі з обох імперій і під час воєнних дій, і в мирні роки, й 
військові командири, й дипломати з однаковим азартом вели 
гру з переманювання підданців один одного. Ідеї 
популяціонізму та фізіократії, в основі яких лежала теза прямої 
залежності могутності держави від кількості її населення, 
фактично, обіймали місце офіційної доктрини всіх 
європейських держав у вік Просвітництва, та як не найкраще 
підготували ідеологічне підґрунтя подібних «змагань». 

Діяльність, подібну до російських консульств та пов’язану із 
відправкою на батьківщину численних втікачів, здійснювали й 
австрійські дипломатичні представництва при дворах 
волоського (в Бухаресті) та молдавського (в Ясах) господарів. І 
росіяни, й австрійці надзвичайно пильно придивлялися один до 
одного, без затримки доповідаючи у Санкт-Петербург та Відень 
про найменші подробиці діяльності союзників-«конкурентів». 
Саме ці донесення російського консула й дають нам можливість 
з’ясувати роль, яку відіграли австрійські дипломати у вступі 
запорожців на службу Габсбургам. Зокрема нам відомо, що 
наприкінці серпня 1783 р., як в Бухаресті, так і в Ясах, 
секретарем цісарського двору Райкевичем було опубліковано 
маніфест Йосифа ІІ до всіх вояків австрійської армії, які 
дезертирували, а тепер знаходяться на теренах Валахії та 
Молдавії. В тому разі, якщо вони повернуться, їм прощалися всі 
провини. Подорожні паспорти репатріанти могли отримати в 
австрійських консульствах121. Чимало втікачів вирішили 
скористатися такою можливістю та почали сходитися до 
названих міст, одним з яких були Яси. 

Таким чином, і в часі, і в просторі пересіклися дві людські 
хвилі. В Ясах постійно перебувало одночасно по кілька сот 
австрійських та російських репатріантів, які чекали свого часу 
для повернення на батьківщину. Серед «російських», як ми вже 
знаємо, було чимало запорожців. Можемо припустити, що серед 
«австрійських» так само численними були вояки граничарських 

121 АВПРИ, ф. 89, оп. 89/8, 1783 г., д. 1198, лл. 9-11. 
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полків Військового Кордону (№№ 13-17), які розміщувалися 
якраз на кордонах із Волоським та Молдавським 
князівствами122. За походженням, здебільшого, то були 
православні серби. З великою долею ймовірності ми можемо 
припустити, що контакти між граничарами та запорожцями 
таки мали місце. Не могли не мати. Й одні, й другі достатньо 
чітко мали уявляти свою типологічну спорідненість, яка відразу 
впадала в око всім без винятку стороннім спостерігачам ще з 
кінця XVI ст., не кажучи вже про них самих. Також зазначимо, 
що такому «очному» знайомству давно вже передувало й 
знайомство «заочне». Йдеться про рядових граничарів-
переселенців Нової Сербії та Слов’яносербії, які, попри 
напружені стосунки керівництва цих поселень з січовою 
адміністрацією, нерідко приставали до запорожців, 
поповнюючи лави запорозької громади123.  

Працівники австрійського консульства в Ясах, довідавшись 
серед «своїх» репатріантів що до чого, розпочали «працювати» 
із запорожцями, які вже по кілька тижнів чи навіть місяців 
перебували в столиці Молдавського князівства й чекали на 
відправлення на батьківщину, або ж тільки прибули туди, аби 
довідатися про правдиві умови повернення. Звісно ж, що й саме 
зовнішньополітичне відомство Австрійської імперії, й усі його 
дипломатичні представництва за кордоном були цілковито в 
курсі всіх обставин ліквідації Запорозької Січі, оскільки ще у 
вересні 1775 р. російською Колегією іноземних справ було 
відіслано копію маніфесту Катерини ІІ до посольства у Відні, 
аби ознайомити габсбурзький уряд з його основними 
положеннями124. Австрійці досить швидко загітували (можливо, 
не без допомоги золота) кількох запорозьких старшин, аби ті 
зголосилися стати ініціаторами вступу козаків на службу цісарю 
та оселення їх на кордоні з Туреччиною.  

122 Austrian Frontier Troops. 1740 – 1798. By Hollins David & Pavlovic Darko 
(illustrator) / Men-at-Arms (413). Series editor Martin Windrow. – Oxford: 
Osprey Publishing Ltd, 2005. – P. 5. 
123 Документи того ж архіву Коша Запорозької Січі за 1750-і роки 
рясніють подібними випадками. 
124 АВПРИ, ф. 33, оп. 33/2, 1775 г., д. 62, лл. 37-40. 
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Про ці австрійські «ініціативи» незабаром стало відомо й 
працівникам російського консульства. Конфлікт австрійського 
та російського консульств у Ясах став навіть предметом 
спеціальних розглядів дипломатичних відомств обох країн. 
Оскільки Молдавське князівство було васалом Османської 
імперії, у розбір конфлікту було втягнуто й амбасади в 
Константинополі. Яський консул І.Северин скаржився на 
неправомірні дії Райкевича125. Той, в свою чергу, настійливо 
жадав вибачень від російського віце-консула Селунського, який 
занадто різко висловлювався з приводу деяких аспектів його 
діяльності126. У цілому ж, конфлікт загасили на рівні консульств 
та амбасад, визначивши його не гідним монаршого розгляду. 
Фактично, російська сторона дала австрійській повну волю дій 
по відношенню до тих з її колишніх підданців, які мешкали на 
території Молдавського князівства впродовж п’яти та більше 
років. Натомість, ті зобов’язувалися не переманювати тих з них, 
хто виказав бажання повернутися та вже готувався до 
відправлення на батьківщину.  

Спостерігаючи за хитросплетіннями консульських інтриг 
1785 року, можна задатися запитанням – а що ж при цьому 
робила основна маса запорожців, які перебували в Ясах та 
погодилися пристати на австрійські пропозиції? Яким був шлях 
від колишніх січовиків до майбутніх граничарів? І чому вони на 
нього зважилися? Відповідь лежить практично на поверхні: 
російської «ласки» запорожці вже скуштували, відвідали й 
турецьку. В перше десятиріччя по ліквідації Січі ані російський, 
ані турецький уряд не спромоглися запропонувати запорожцям 
умови, на яких би вони могли нести військову службу, 
натомість, отримавши відроджену військову організацію, 
відповідну «нішу» в соціумах тієї чи іншої монархій, чітко 
окреслену територію під поселення. Лише чергова російсько-
турецька війна розставить все на свої місця, й відбудеться 
інституалізація двох «постзапорозьких» військ – російського 
Чорноморського та турецького Буткальського. У році 1785-му 

125 АВПРИ, ф. 89, оп. 89/8, 1784 г., д. 1198, лл. 8-10. 
126 АВПРИ, ф. 89, оп. 89/8, 1785 г., д. 1208, лл. 1-36. 
 67 

                                                 



частина запорожців, як не хотіла, не змогла знайти прийнятного 
для себе варіанту перебування ані в російському, ані в 
турецькому підданстві. Тож і вирішила пошукати щастя в 
австрійців, на Військовому Кордоні. 

Отже, запорожці вирішили оселитися у володіннях 
Габсбургів, заступити в граничарську службу та розпочати нове 
життя під скіпетром, хоча й не православного, але ж таки 
християнського монарха – австрійського цісаря. Перетіканню 
невеликих груп запорозького козацтва на Військовий Кордон 
сприяв також маніфест австрійського імператорського двору від 
10 січня 1769 р. Згідно з ним, на поселення у Бачці та 
Темишварському Банаті запрошувалися всі колишні підданці 
Російської імперії, які мешкали на той час на землях Речі 
Посполитої, Молдавії та Валахії, однак й досі не заступили в 
тамтешнє підданство127. Поява цього законодавчого акту, не в 
останню чергу, була пов’язана з бажанням австрійського уряду 
взяти реванш за російську агітацію до переселення 
православних сербів на південноукраїнські землі, яка тривала 
вже вісімнадцятий рік. Після 1775 р. цей чинний маніфест набув 
особливої актуальності для запорожців, які покинули рідні краї, 
оскільки вони прямо підпадали під дію його основних 
положень. Саме на нього посилалися й австрійські урядовці та 
військові, коли у 1785 р. постало питання про вступ до 
підданства Габсбургів колишніх січовиків. 

Оскільки переселення запорожців планувалося в контексті їх 
оселення на Військовому Кордоні, опікуватися ним, 
насамперед, мали військове відомство Австрійської імперії та 
командування відповідних структурних одиниць Кордону. Тож 
до справи взявся військовий аташе австрійського консульства в 
Ясах капітан Бедеус. Саме до нього 1 квітня 1785 р. офіційно 
звернулися депутати від запорожців з проханням прийняти їх на 
цісарську службу.  

Питання про те, хто ж саме був серед цих депутатів, 
залишається відкритим. На жаль, жоден із австрійських 
діловодних документів того часу, які були в нашому 

127 HDA, f. 430, fasc. 1, 1769, № 27, str. 1-7. 
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розпорядженні при написанні даної розвідки, не фіксує 
конкретних прізвищ – скрізь вони фігурують лише як 
«запорозькі полковники» (saporoger obrst)128. Трохи світла на цю 
проблему може пролити документація російського 
представництва в Ясах, хоча й тут ми можемо лише робити 
найбільш логічні припущення. Зокрема серед запорозьких 
старшин, які, як уже йшлося вище, ще на початку 1784 р. 
вступили в дипломатичну гру з росіянами, згадується отаман 
Крилівського куреня Андрій Таран129. Він же фігурує й серед 
репатріантів команди, яка формувалася в Ясах упродовж 
лютого-березня 1785 р. та складалася, переважно, з 
неодружених чоловіків (ймовірно, саме запорожців) – 111 від 
загальної кількості 124 особи, та мала бути відправлена на 
батьківщину у квітні130. Один із чотирьох лідерів тилигульської 
козачої вольниці – цілком вірогідна кандидатура на роль obrst’а.  

Попри свою посаду військового аташе, Бедеус не був 
наділений необхідними повноваженнями, щоб особисто 
вирішити це питання, а тому вже впродовж кількох наступних 
днів про запорозькі «ініціативи» були поставлені до відома інші 
чини. Найближчим із них був військовий управитель Буковини 
генерал-майор Карл фон Ерценберг, який на той час резидував у 
Чернівцях. Саме йому першим яський військовий аташе 
повідомив про всі обставини справи (6 квітня). Викладені ним 
події дають підстави вважати, що запорозькі старшини значно 
перебільшували кількість бажаючих переселитися на 
Військовий Кордон (гадаємо, що тут мала місце свідома 
дезінформація з метою отримання найбільш сприятливих умов 
для вступу в службу). Зокрема запорожці запевняли, що вони 
делеговані від 8 000 (!) колишніх січовиків, які вже 10 років як 
мешкають на території Молдавського князівства131. Це в той 
час, коли, як ми знаємо, загальне число всіх запорожців на 
території Османської імперії навряд чи сягало цієї цифри, а 
значна частина з них уже була переведена турецьким урядом на 

128 HDA, f. 430, fasc. 66, 1785, № 147, str. 2-3. 
129 АВПРИ, ф. 69, оп. 69/1, 1784 г., д. 26, л. 56. 
130 АВПРИ, ф. 69, оп. 69/1, 1785 г., д. 40, лл. 47-48. 
131 HDA, f. 430, fasc. 66, 1785, № 147, str. 2. 
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правий берег Дунаю, подалі від російського кордону. Звісно ж, 
забезпечити переселення такої кількості козаків «полковники» 
були не спроможні. Однак наголошували саме на ній, причому 
вказували, що всі ті козаки будуть мати коней та власну зброю. 
Натомість депутати просили відвести їм землю для оселення на 
турецькому кордоні в середній течії Дунаю, дозволити обирати 
старшину (офіцерів) зі свого середовища та не силувати їх до 
одруження132. 

Отримавши повідомлення з Яс (9 квітня), військовий 
губернатор Буковини, з огляду на важливість справи, наказав 
Бедеусові не давати запорозьким депутатам поки що конкретної 
відповіді, оскільки незаплановане та спонтанне переселення 
козаків могло призвести до дипломатичного чи навіть 
військового конфлікту з Молдавським князівством (та, 
відповідно, самою Туреччиною). Як найближчий 
(територіально) представник австрійського генералітету, 
Ерценберг наділив Бедеуса повноваженнями надалі вести 
переговори з запорожцями. Крім того, він настійливо 
рекомендував яському аташе розтягти їх на кілька тижнів, та, 
паралельно з цим, відшукати кількох спритних унтер-офіцерів, 
бажано слов’янського походження, з числа тих, що перебували 
при консульстві, видати їм «представницькі» гроші та 
приставити на деякий час до запорозьких депутатів. У такий 
спосіб, під час приємного спілкування у шинках, ці конфіденти 
могли б не тільки придивитися до них, але й дізнатися правду 
про справжню кількість запорожців, їх озброєння тощо133.  

Наділивши Бедеуса необхідними повноваженнями та 
інструкціями, барон Ерценберг вважав за необхідне якомога 
швидше поставити до відома військове відомство Австрійської 
імперії. Того ж дня (9 квітня) у своєму рапорті до Державної 
Військової Ради у Відні Ерценберг не тільки доповів про «яські 
обставини», але й поділився своїми міркуваннями з приводу 
того, як найкраще вирішити запорозьку справу. Ерценберг 
запропонував Державній Військовій Раді розмістити козаків на 

132 HDA, f. 430, fasc. 66, 1785, № 147, str. 3. 
133 HDA, f. 430, fasc. 66, 1785, № 147, str. 4. 
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землях Військового Кордону між Чайкашським батальйоном та 
Німецько-Банатським граничарським полком. Таким чином 
козаки були б оселені вздовж нижньої течії р.Тиси та могли б 
човнами патрулювати австро-турецький кордон по Дунаю. При 
цьому губернатор виявив непогану обізнаність із обставинами 
військової служби запорожців у минулу російсько-турецьку 
війну (1768 – 1774 рр.), коли чимало козаків служили у складі 
російської Дунайської флотилії та з успіхом воювали проти 
турок. У цілому ж, Ерценберг вважав за доцільне прийняти 
козаків на службу, задовольнити їх зброєю, обмундируванням, 
грошовим та натуральним жалуванням134.  

Наступні три тижні позначилися відносним затишшям – 
капітан Бедеус та його підручні у Ясах, у силу ерценбергових 
інструкцій, «придивлялися» до запорозьких старшин, а сам 
генерал-майор Ерценберг чекав відповіді з Відня. Тим часом у 
Відні, з подання Державної Військової Ради, справу розглядав 
цісар – Йосиф ІІ.  

Розгляд закінчився 27 квітня 1785 р., коли імператором було 
апробовано доповідь Ради, наказано прийняти запорожців на 
австрійську військову службу та оселити вздовж обох берегів 
р.Тиси. 

Починаючи з дня підписання наказу, козаки мали 
забезпечуватися провіантом та підйомними грошима. Як одна з 
найважливіших умов їх вступу на австрійську службу, за ними 
зберігалося право дотримуватися холостого стану. Завідування 
«Запорозькою комісією» на місцях покладалося на генерал-
майора Ерценберга (Чернівці) та капітана Бедеуса (Яси)135. 

Отримавши на початку травня цісарський наказ, генерал 
Ерценберг відіслав його копію капітану Бедеусу в Яси. Той, у 
свою чергу, здійснив переклад, зняв з нього копії та роздав 
запорозьким депутатам, аби вони поширили його по всіх 
осередках козацтва на території Валахії, Молдавії та Бессарабії. 
Це мало неабиякий ефект – уже через кілька днів запорожці 
почали переходити на Буковину.  

134 HDA, f. 430, fasc. 66, 1785, № 147, str. 6. 
135 HDA, f. 430, fasc. 66, 1785, № 147, str. 7-8. 
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Не можна повністю виключати й присутність запорожців, у 
перше десятиріччя по зруйнуванню Січі, на теренах самої 
Буковини. Вірогідніше за все, що на цих землях козаки 
подекуди інтегрувалися до складу громад ще одних втікачів – 
російських старообрядців-липован. Принаймні на це натякає як 
документація австрійського військового командування на 
Буковині за 1785 – 1786 рр., згідно з якою планувалося 
об’єднати переселення запорожців та липован до Бачки та 
Банату136, так і офіційні російські документи (останні тим 
більше цікаві, що пов’язані з діяльністю князя Г.Потьомкіна-
Таврійського з формування Війська запорозьких вірних козаків 
(чорноморців)). В одному із них прямо йдеться про очікування 
на перехід запорозьких «козаков из липованских селений»137.  

Уже наприкінці травня (20-ті числа) перші партії запорожців, 
зосереджених на молдавських та буковинських землях, 
перетнули кордон Молдавського князівства з Австрійською 
імперією138. Приблизно тоді ж (25 травня) генерал-майор 
Ерценберг отримав у розпорядження текст інструкції, яка 
регламентувала найбільш важливі моменти, пов’язані із 
прийняттям та оселенням запорожців. У цілому, все зводилося 
до такого. Автоматично обер-офіцерські та унтер-офіцерські 
чини козацькій старшині не надавалися. Натомість до кожної 
переселенської групи необхідно було приставити по одному 
офіцеру австрійського війська139. У випадку, якщо переселення 
запорожців викличе відкритий спротив молдавської влади, то не 
приймати їх, а виставити з австрійських володінь, як 
бунтівників. Командирові Славонської генерал-команди – 
генерал-майорові Женейну, слід негайно підготуватися до 
прийому козаків та, насамперед, підшукати на території 

136 Etnographie der Österreichischen Monarhie von Karl Freiher von Czoernig, 
mit einer ethnographischen karte in vier blaettern. – Band III: Historische 
skizze der Volkerstämme und Colonien in Ungern und dessen ehemaligen 
Nebenländern. – Wien: aus der Kaiserlich-Koeniglichen Hof- und 
Staatsdruckerei, 1857. – S. 149. 
137 РГВИА, ф. 52, оп. 1, д. 304, ч. 2, л. 11 об. 
138 HDA, f. 430, fasc. 66, 1785, № 147, str. 1, 18. 
139 HDA, f. 430, fasc. 66, 1785, № 147, str. 12-13. 
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ввіреної йому генерал-команди значний пустир, на якому б 
можна було влаштувати тимчасовий козацький табір, а на 
вибране місце відправити Вюртемберзький полк, який би 
підтримував дисципліну та контролював процес розподілу 
запорожців по військових командах. Визначено було пільги для 
запорожців: звільнення від сплати мита; забезпечення 
квартирами, провіантом та фуражем140. Маршрути слідування 
запорожців до місць поселення було визначено такі: ті з них, 
хто мав оселитися у Бачці, повинні були, перетнувши кордон, 
простувати теренами Солноцької та Біхарської жупаній (нині 
області Саладж та Біхор в Румунії), тим же, хто прямував до 
Банату, слід було подорожувати землями Арадської та 
Крашовської жупаній (області Арад та Караш-Северін у 
сучасній Румунії)141. 

Віддаючи належне надзвичайно виваженій тактиці та 
прагматичній позиції австрійського уряду, не можна не 
помітити й того, що від самого початку свого переселення 
запорожці розглядалися ним виключно як елемент, який за 
сприятливих обставин слід було б використати заради 
досягнення цілком конкретних цілей – зміцнити 
обороноспроможність Військового Кордону, взяти 
дипломатичний реванш перед союзницькою Росією за її 
надмірну активність у розігруванні «сербської карти», 
зменшити кількість запорожців, які могли б у разі наступних 
війн із турками діяти проти тих же австрійців... Продовжувати 
можна довго, однак кожен із пунктів буде свідченням простого 
та беззаперечного факту – будь-яка імперія, насамперед, дбає 
про інтереси імперії. Те, наскільки вона відчуває потребу в тій 
чи іншій категорії своїх мешканців, зрештою й визначає 
особливості політки по відношенню до них. З цих позицій 
розглядалися й запорожці. А оскільки шляхом уніфікації та 
створення абсолютистської моделі держави імперія Габсбургів 
просунулася набагато далі, у порівнянні з тією ж Росією, то в 
ній не залишалося місця та можливості збереженню традиційної 

140 HDA, f. 430, fasc. 66, 1785, № 147, str. 14-15. 
141 HDA, f. 430, fasc. 66, 1785, № 147, str. 16-17. 
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організації та способу життя запорозького козацтва. Осягнення 
цього прийшло досить швидко – вже в перший рік-два їх 
перебування в австрійських володіннях. Поки ж що переселення 
тривало.  

Оскільки планувалося оселення запорожців між 
Чайкашським батальйоном та Німецько-Банатським 
граничарським полком, необхідно було довідатися, у чиєму 
володінні знаходяться ці землі – державному чи приватному. 
Крім цього, разом із командиром Славонської генерал-команди 
намісницькому правлінню треба було підготувати обчислення 
грошових сум, необхідних для утримання запорожців142. 

Протягом усього літа 1785 р. частина запорожців усе ще 
продовжувала стікатися з усіх усюд до Яс та Чернівців. 
Причому, почувши про прийняття запорожців на австрійську 
службу, на Буковину почали переходити не тільки ті з колишніх 
січовиків, хто перебував на землях Молдавського князівства, 
але й ті, що мешкали на землях Речі Посполитої, зокрема з 
Поділля. Вірогідно, що серед цих осіб були не тільки справжні 
запорожці, але й чимало таких, хто просто вирішив пошукати 
нової долі. Той же військовий губернатор Ерценберг у червні 
повідомляв Військову Раду про те, що серед козаків вистачає й 
звичайних волоцюг, які не мають при собі не те що коней та 
зброї, а навіть і будь-якого одягу взагалі. У зв’язку з появою 
такої публіки й самі запорозькі депутати, які раніше просили, 
аби за ними було збережено їх традиційний одяг, передумали та 
просять видавати всім мундири австрійського зразка143.  

Фільтрація розтяглася майже на 4 місяці (серпень-листопад) 
та була доволі жорсткою. Це видно хоч би з того, що фактично 
наприкінці 1785 р. в місці, запланованому під запорозький 
табір, опинилося лише кілька десятків козаків. Певній кількості 
з самого початку було відмовлено у прийомі на службу. Решта 
ж вичікувала. Та марно, оскільки генеральна лінія австрійського 
уряду так і залишилася незмінною. Запорожці мали служити у 

142 HDA, f. 430, fasc. 66, 1785, № 165, str. 1-2, 5-6. 
143 HDA, f. 430, fasc. 66, 1785, № 213, str. 1, 5. 
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військових з’єднаннях Військового Кордону на тих же умовах, 
що й решта граничарів – сербів, хорватів, німців та румунів. 

Усі козаки спочатку були розміщені у трьох бачванських 
містечках – Сєнті, Сомборі та Суботиці144. Стосовно 
запорожців, які перебували у Сєнті, відомо, що перша їх група у 
кількості 25 козаків прибула до міста наприкінці 1785 р., а саме 
16 грудня. Переважна більшість козаків усе ще знаходилася на 
теренах Семигороддя (Темишвар та його околиці) та навіть 
Буковини (Чернівці). Останнє видно з того факту, що й 
наприкінці лютого 1786 р. військовий губернатор Буковини 
генерал-майор Ерценберг продовжував отримувати від 
Державної Військової Ради з Відня інструкції з роз’ясненням 
правил та норм матеріального забезпечення запорожців145. Зміст 
цих інструкцій полягав у такому: згідно з апробацією 
імператора наказано матеріальне забезпечення козаків 
здійснювати подібно до цивільних іноземних колоністів, тобто 
видавати по 3 крейцера добових на кожного козака під час 
переходу запорожців до Бачки та Банату; у тому випадку, якщо 
хтось із козаків захоче оженитися та вести сімейний спосіб 
життя, таких відразу відсилати до селищ Німецько-Банатського 
граничарського полку та надавати в їх розпорядження пусті 
домівки, яких там є достатня кількість146. 

Таким чином, у зиму з 1785 на 1786 рік нових 
переселенських партій запорожців у Бачці не з’явилося. 
Наступна ж з’явилася лише через 3 місяці – 20 березня 1786 р. 
Тоді до козаків, які вже перебували в Сєнті, долучилося ще 37 їх 
товаришів. Надалі, з інтервалом приблизно в місяць, прибуло 
ще дві партії запорожців: 25 квітня – 53 козаки, та 26 травня – 
87 душ. Загалом же, в чотирьох партіях до Сєнти прибуло 202 
запорожці147. Загальна кількість козаків, які впродовж 1785 – 

144 Bács-Bodrog vármegye / Szerkesztette Dr. Borovszky Samu. – Budapest: A 
Magyar Tudormányos Akadémia épületében, 1909. – С. 248. 
145 HDA, f. 430, fasc. 66, 1786, № 8, str. 1, 3. 
146 HDA, f. 430, fasc. 66, 1786, № 8, str. 2. 
147 Dudás Gyula. Kozák telep Zentán // Zentái Függellanveg. – Zentá, 1907, 
május 15; Стрипський Г. Нові звістки про запорозьку оселю на Угорщинї // 
ЗНТШ. – Львів, 1907. – Т. 76. – С. 157. 
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1786 рр. переселилися до Австрії, згідно з відомостями різних 
авторів та архівних джерел, коливалася у межах 1000 осіб. 

Відносно умов, на яких оселялися запорожці на Військовому 
Кордоні, у вітчизняній історичній літературі серед частини 
авторів побутує думка про те, що їм було надано широку 
автономію. Вважається, що вони складали окремий полк у 
складі граничарських полків, залишили за собою право 
користуватися своїми зброєю, обмундируванням та амуніцією й 
обирати собі старшину. Більш того, декларується існування так 
званої «Банатської Січі»148 у Сєнті, яку протягом усього часу її 
існування очолювали кошові отамани. На це зауважимо, що 
існування «Банатської Січі» у межах австрійського Військового 
Кордону наприкінці XVIII ст. було абсолютно неможливим. 
Адже серія реформ, проведених на теренах Військового 
Кордону ще впродовж 1735 – 1748 рр., не тільки остаточно 
скасувала залишки реальної граничарської автономії та 
уніфікувала всі сфери життя населення Кордону, згідно зі 
стандартами, встановленими австрійським військовим 
командуванням, але й спричинила еміграцію сербів-граничар до 
Російської імперії та заснування ними у 1751 – 1753 рр. Нової 
Сербії та Слов’яносербії149.  

Разом із цим, як видно з документів австрійського 
військового командування та цивільного уряду, згадувані 
бачванські містечка були лише збірними пунктами, в яких було 
зосереджено запорозькі команди протягом 1785 – 1786 рр. 
Влітку 1786 р., під час оглядової подорожі Бачкою, цісар Йосиф 
ІІ відвідав запорожців у Сомборі (8 липня), Суботиці та Сєнті (9 
липня). Візит цей, за пізнішими свідченнями істориків ХІХ ст., 
звернув на деякий час увагу австрійського суспільства на 
наявність нових та ще й екзотичних насельників у Бачці150. Його 
обставини досить широко висвітлювалися в тогочасній 

148 Якби така й існувала, то правильніше було б звати її «Бачванською», 
оскільки місто Сєнта територіально знаходилося не в Банаті, а у Бачці. 
149 Rothenberg Gunther E. The Austrian military border in Croatia, 1522 – 
1747. – Urbana: University of Illinois Press, 1960. – С. 112-123. 
150 Szabadka. Szabad királyi város. Története. / Irta Iványi István. – Szabadka: 
Bittermann József Könyvnyomdájából, 1886. – O. 307. 
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віденській пресі, а також (як дещо запізнє відлуння цього 
інтересу) стали причиною появи статті під назвою «Saporoger 
Kosaken» (Запорозькі козаки), вміщеної у випуску «Wiener 
Taschenkalender» (Віденського календаря) на 1788 р.151. 

З середини липня 1786 р. всіх запорожців перевели 
південніше, ближче до турецького кордону152. Серед пунктів їх 
перебування згадані міста Нові Сад, Тітел, Ковиль, Панчево153. 
Тоді ж їх, нарешті, забезпечили обмундируванням. Вочевидь, 
що для австрійського військового командування запорожці були 
явищем новим, малозрозумілим, а тому й вважалися елементом 
не надто певним. Саме цим може бути пояснено його прагнення 
не допустити їх скупчення в одному військовому підрозділі 
Військового Кордону. Принаймні, маємо звістки про 
перебування козаків серед вояків Чайкашського батальйону, 
Німецько-Банатського полку, а також у міліції князя 
Чарторийського, яка хоча й не належала до частин 
австрійського війська, однак дислокувалася поблизу Кордону.  

Попри таку розпорошеність, мали місце й постійні 
переведення козаків з полку до батальйону та навпаки. Це було 
пов’язано з доцільністю використання колишніх козаків-
дунайців, які мали досвід морської служби для охорони кордону 
з Туреччиною по Дунаю, а колишніх піхотинців та кіннотників 
для служби у граничарському полку. Ось, наприклад, 
характерний для того часу витяг із службової документації 
Німецько-Банатського полку: «…Іван Чайка, кондуктор, разом з 
іншими 4-ма козаками переведений з Чайкашського батальйону 
у 1786 р., згідно з директивою №…»154. 

Якщо вести розмову про кожне зі з’єднань, в яких служили 
запорожці, то треба відразу зауважити, що Чайкашський 

151 Автором статті був ніхто інший, як радник російського посольства 
Григорій Іванович Політика, представник відомого козацько-
старшинського роду та великий любитель української й запорозької 
старовини: Щурат В. Жерела звістки Гендльовика про запорожців // 
ЗНТШ. – Львів, 1919. – Т. 128. – С. 40, 46. 
152 HDA, f. 430, fasc. 66, 1786, № 224, str. 1. 
153 Ћелап Л. – С. 130; HDA, f. 430, fasc. 66, 1786, № 224, str. 1. 
154 ИАП, ф. 758, № 304, стр. 32. 
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батальйон (Tschajkisten Batalion) (1763 – 1873), або як його ще 
називали офіційно «Тітельський граничарський батальйон», 
належав чи не до найколоритнішого з усіх військових 
підрозділів Військового Кордону. Більшість славнозвісних 
вояків-чайкашів, відомих за історичними джерелами з XV ст., 
були за етнічною належністю сербами. Їх головним завданням 
було патрулювання на своїх легких річкових суднах – чайках 
(шаjках) акваторії Дунаю і його приток, та перешкоджання 
спробам турків переправитися через ріку155. У 1780-х роках 
(саме в той час, коли до складу батальйону входили запорожці) 
військові команди були дислоковані в 12-ти населених пунктах 
на території Чайкашського батальйону: Верхній та Нижній 
Ковиль, Гардиновац, Кач, Тітел, Лок, Мошорин, Вілово, Чуруг, 
Господінце, Йозефдорф (Жабаль) та Сентіван (Чайкаш)156. 
Більшість козаків, зарахованих до Чайкашського батальйону, 
опинилися у Тітелу та Ковилю (Верхньому). Воліли вони 
триматися вкупі, тому й просили у командування, аби їм 
дозволено було, за їх звичаєм, жити «куренями». Командування 
пішло їм назустріч – для запорожців, які служили чайкашами, у 
Ковилю впродовж 1786 – 1787 рр. було куплено 4 та 
побудовано 1 хату, на що було витрачено 169 форинтів157. Хати 
ті були типовими, фактично являли собою невеликі казарми та 
могли вмістити щонайбільше 20-30 мешканців, з чого й можна 
припустити, що кількість запорожців у згадуваному населеному 
пункті коливалася у межах від 100 до 150 осіб. 

Німецько-Банатський граничарський полк (Deutsch Banater 
Grenz Regiment) № 12 (1765 – 1872) посів друге, після 
Чайкашського батальйону, місце за кількістю колишніх 
січовиків у своєму особовому складі. Запорожці, яких було 
приписано до Німецько-Банатського граничарського полку, в 
більшості своїй були дислоковані у містечку Панчево. По-
перше, це підтверджується запорозькою усною традицією, 

155 Водич кроз архивске фондове Архива Воjводине / Jован 
Валрабенштайн и др. – Св. 1. – Нови Сад: Архив Воjводине, 1999. – С. 9-
10. 
156 АВ, ф. 8, кут. 1, № 20, стр. 1-2. 
157 HDA, f. 430, fasc. 66, 1791, № 123, str. 1. 
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згідно з якою саме це місце фігурує як їх основний осередок під 
час перебування на австрійській службі, по-друге ж – 
документальними свідченнями158. Служба граничар Німецько-
Банатського полку полягала, насамперед, в охороні ввіреної їм 
ділянки кордону. Граничари кінними роз’їздами патрулювали 
дистанції між системою веж-чардаків. Чардаки ці були добре 
укріплені, подекуди мали навіть легку артилерію у вигляді 
картечниць та в разі небезпеки слугували чудовим захистком159. 

Серед військових одиниць, дислокованих на теренах 
Бачської жупанії, до складу яких наприкінці літа 1786 р. були 
включені запорозькі козаки, Л.Челап у своїй праці згадує й 
«міліцію Чарторийського»160. Згідно зі свідченнями цього 
дослідника, загони цієї міліції у 1786 р. перебували у містах 
Суботиці (153), Нові Саді (151), Сомбору (148), Трговіште (151) 
та в кількох селищах Потиського дистрікту (157) – загалом 760 
вояків161. Саме до їх складу, згідно з директивою австрійського 
командування, було включено частину запорожців. 

Факт перебування «міліції» відомого польського магната 
поблизу південних кордонів Австрійської імперії вже сам по 
собі є цікавим історичним ребусом. Студіювання історії роду 
князів Чарторийських у XVIII ст. дозволили встановити, що 
йшлося про Адама-Казимира Чарторийського (1734 – 1823), 
генерала земель подільських (з 1756 р.), одного з найбільших 

158 Кондратович Ф. Задунайская Сечь (по местным воспоминаниям и 
рассказам) // Киевская старина. – Том V (Январь). – 1883. – С. 48, 50. 
159 Вулетић Д. Воjна граница: кроз старе планове и графичке приказе. – С. 
19. 
160 Ћелап Л. – С. 130. 
161 Фрагментарність посилання Л.Челапом на використане джерело (ним 
було зазначено лише фонд – «Бачко-Бодрошка жупаниjа» та рік – «1786», 
на жаль, не дозволили нам відшукати поіменні списки загонів міліції 
Чарторийського, аби встановити питому вагу «запорозького елемента» в 
їх особовому складі. Не допоміг навіть фронтальний перегляд справ 
фонду та численні консультації з науковими співробітниками Архіву 
Воєводини. Ймовірніше за все, що використана у 1959 р. Л.Челапом 
архівна справа, наприкінці 1980-х років, під час «розукрупнення» 
центральних архівів у СФРЮ та відповідних переміщень архівних фондів, 
була передана до котрогось із муніципальних архівів Воєводини. 
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магнатів воєводства Руського. Достеменно відомо, що внаслідок 
великомагнатських чвар та інтриг А.-К.Чарторийський був 
змушений у березні 1785 р. покинути польські володіння та 
виїхати до Відня, скориставшись згодою цісаря Йосифа ІІ 
прийняти його під протекцію. Чарторийський перебував в 
Австрійській імперії до кінця 1786 р., після чого, скориставшись 
зміною політичних кон’юнктур у Польщі, повернувся на 
батьківщину162. Ймовірніше за все, що можновладець рангу 
Чарторийського виїхав за кордон у супроводі певної кількості 
власної надвірної міліції, яка була розміщена австрійським 
урядом подалі від польсько-австрійських кордонів, аби не 
наражатися на можливі провокації та дипломатичні суперечки. 
Враховуючи той факт, що життя та діяльність А.-
К.Чарторийського були найтісніше пов’язані із Поділлям, не 
буде перебільшенням припустити, що у складі його міліції був 
високим відсоток вихідців з правобережного козацтва, які 
традиційно несли службу у надвірних міліціях магнатів. 

Зрозуміло, що за подібних обставин загони цієї міліції, 
дислоковані у безпосередній близькості, або в тих же самих 
місцях (як у випадку з Сомбором та Суботицею), ставали 
центрами тяжіння для запорожців, бодай з огляду на 
можливість поспілкуватись із земляками. З огляду на те, що й 
перехід у підданство австрійських Габсбургів трактувався 
запорозькою традицією не інакше, як «службою за одежу», 
тобто звичайним найманством, альтернатива служби у 
надвірній міліції польського магната серед земляків, без 
«німецької муштри», була не гіршою з можливих. Тож, 
вірогідно, що «міліція Чарторийського» вже в перший рік 
перебування запорожців в Австрійській імперії включила до 
себе певну частину козаків-мігрантів. Повернення А.-
К.Чарторийського до Польщі, яке відбулося наприкінці 1786 р. 
– на початку 1787 р., відповідно, призвело до часткового 
відтоку запорожців з Військового Кордону. 

162 Czartoryski Adam Kazimierz // Połski slownik biograficzny. – T. IV. – 
Krakow: Nakladem Akademii Umiejętnosci, 1938. – S. 252-253. 
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У 1787 р., під час відвідин Російської імперії цісарем 
Йосифом ІІ та його участі в подорожі імператриці Катерини ІІ 
теренами причорноморського регіону, стратегічний альянс між 
двома державами було поновлено. У разі нової російсько-
турецької війни австрійці зобов’язувалися підтримати росіян, 
вступивши в боротьбу на заході Балканського півострова.  

Запорожці-граничари взяли активну участь в австро-
турецькій війні 1788 – 1791 р. в складі Дунайської флотилії 
(чайкаші) та Банатського корпусу (піхотинці). Оскільки 
запорожці, які служили в батальйоні, в більшості випадків не 
виокремлювалися спеціально серед маси його 
військовослужбовців, тож маємо всі підстави вважати, що їм 
довелося пройти через ті ж самі випробування, брати участь у 
тих же самих операціях, що й решті вояків-чайкашів та 
граничар-піхотинців. Не зосереджуючись на детальному описі 
всіх перипетій, зауважимо, що запорожці під час тієї війни 
зазнали суттєвих фізичних втрат. На це накладалося й загальне 
їх невдоволення цісарською службою.  

У зв’язку з цим надзвичайно цікавим виглядає донесення 
командування Чайкашського батальйону до Славонської 
генерал-команди, датоване 23 липня 1791 р. В ньому йшлося 
про те, що впродовж останньої війни з турками більшість 
запорожців-чайкашів або загинули, або втекли з війська. Всього 
ж, станом на літо 1791 р., з них залишилося лише 9 стариків, які 
вже давно благають про відставку, у зв’язку з чим 
командування батальйону просило генерал-команду дозволити 
розпродати рухоме та нерухоме майно, яке полишили втікачі, 
аби компенсувати попередні витрати на їх обзаведення163. Тоді 
ж, у 1791 р., остаточно зникають запорожці й серед особового 
складу Німецько-Банатського граничарського полку164. 

Відповідно до цього виникає ряд запитань, чому ж саме, 
коли та за яких обставин більшість запорожців покинули 
австрійську службу. Якщо вести мову про причини цих втеч, то 
відзначимо, що підстав для невдоволення не бракувало. 

163 HDA, f. 430, fasc. 66, 1791, № 123, str. 2. 
164 HDA, f. 914, № 1618, str. 1-590 (Grenz infanterie regiment № 12; F. 3648-
50; ST) 
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Практично від самого початку їх перебування на теренах 
Австрійської імперії козаків стали використовувати на нехай і 
необхідних, але ж із козацької точки зору, принизливих 
земляних роботах165. 

Мала місце й дискримінація православного населення, 
спроби уніфікувати православну обрядовість. Так, у тому ж 
1786 р. урядом Бачської жупанії було видано розпорядження, 
згідно з яким всім православним дозволялося святкувати лише 
27 із загальної кількості православних свят, та й то дозволялося 
це робити лише за григоріанським (новим) календарем166. 

Абсолютна більшість запорожців, які служили у двох 
вищезгаданих військових командах, були або нижніми чинами, 
або обіймали унтер-офіцерські посади. Принаймні у списках 
штаб- та обер-офіцерів полку і батальйону за період 1785-
1790 рр. нами не було виявлено жодного запорожця, якому б 
австрійським командуванням було присвоєне офіцерське 
звання167.  

Сукупність згаданих чинників, зрештою, призвела до 
невдоволення запорожців та відтоку їх з Австрії (фактично, 
дезертирства). Каталізатором цього процесу стали події 
воєнного часу. Зрозуміло, що для запорожців, які почували себе 
абсолютно чужими серед чужих для них людей, аргументів для 
втечі з остогидлої «служби за одежу» було потрібно зовсім не 
багато. Питання, куди саме бігти, теж не стояло – туди де воля, 
де свої. Тобто, на самий низ Дунаю. 

Терени ці запорожцям були добре знайомі ще з часів війни 
1768 – 1774 рр., коли тисячна команда січовиків під началом 
полковника Івана Мандри діяла на Нижньому Дунаї168. За два 
роки перебування в регіоні запорожці досконало вивчили його 
гідро- та географію. Околиці Ізмаїла, Ісакчі, Бабадага, Тульчі та 
інших міст Буджаку і Добруджі були їм відомі напрочуд добре. 

165 АВ, ф. 2, кут. 138, № 160, стр. 1. 
166 АВ, ф. 2, кут. 144, № 23, стр. 1-2. 
167 ИАП, ф. 758, № 118, стр. 1-132; АВ, ф. 8, кут. 1, № 22, стр. 1-3; № 25, 
стр. 1-2; HDA, f. 914, № 1616-1618 (Grenz infanterie regiment № 12; F. 3646-
50; ST). 
168 РГАВМФ, ф. 212, оп. 4, д. 139, лл. 22-23. 
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Найпівнічнішим пунктом їх перебування на Дунаї в ту війну 
була Сілістра, в околицях якої вони воювали у 1771 – 1773 рр. 
та навпроти якої (на лівому березі ріки) знаходився табір 
дунайської команди січовиків у ті ж роки. А найпівденнішою 
точкою їх перебування в кампанію 1790 р. у складі австрійської 
Дунайської флотилії став Відін. Відстань між двома цими 
містами в Північній Болгарії була не такою вже й великою – 
близько 400 км. За течією під парусом та за допомогою 
веслування її можна було подолати за 3-4 дні. Землі, які лежали 
далі, були знайомі і з часів минулої війни, і з десятиріччя 
поневіряння турецькими володіннями після зруйнування Січі.  

Ймовірніше за все, найбільш масову категорію втікачів з 
австрійської служби серед запорожців становили саме чайкаші, 
в розпорядженні яких були не тільки знання місцевості, але й 
можливість забезпечити себе плавзасобами (скоріш за все, 
найпростішими річковими човнами, оскільки відгін великої, 
озброєної гарматами дунайської чайки виглядає 
маловірогідним). Кінець війни для чайкашів-запорожців міг 
означати лише повернення до батальйонних селищ й розмірене, 
розписане дбайливим командуванням по годинах, життя. І це в 
той час, коли зовсім недалеко, в дельті Дунаю вирувало життя 
зовсім інше – з дозволу турецького уряду була відроджена 
військова організація січовиків, під поселення відводилися 
землі, що так сильно нагадували ще не позабуті, такі милі серцю 
дніпрові плавні. Для тих же, хто не хотів служити «ворогам 
Віри Христової», був й інший шлях – під Ізмаїл, до російської 
армії, в складі якої завзято билося відроджене Чорноморське 
військо («Військо вірних запорозьких козаків»). Кожен вибирав 
сам. Однак майже ніхто не хотів залишатися в австрійській 
службі. Випадковий епізод «служби за одежу» закінчився, 
полишивши по собі маловиразні перекази в середовищі 
задунайських запорожців та нечисленні свідчення в документах 
того часу. 

Надзвичайно цікавим сюжетом з «австрійського епізоду» є 
так званий «мальтійський слід». Термін «мальтиз», яким 
називали самі себе австрійські запорожці, був нічим іншим, ніж 
узагальненим образом католицького «лицаря-козака», 
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насамперед, рицаря-морехода, «борця з невірними», 
сформованим у колективній уяві запорозького козацтва 
впродовж XVI – XVIІІ ст. Безперечним є той факт, що 
формування цього образу припадає на час найбільшої воєнної 
активності січовиків на морі, тобто на XVIІ ст. Хоча ми й не 
маємо документальних свідоцтв відносно спільних дій 
запорозьких козаків та мальтійських рицарів (навряд чи вони й 
були – через значну географічну віддаленість театрів морських 
виправ), не можна заперечувати того факту, що спорадичні 
контакти таки мали місце. Здебільшого вони стосувалися таких 
епізодів, як звільнення представниками й однієї, й іншої 
військових спільнот християнських бранців з турецьких каторг 
на Середземному та Чорному морях. Зрозуміло, що як у 
запорожців, так і в мальтійців, подібні випадки сприяли 
виникненню відчуття компліментарності.  

Нового звучання, нового смислового навантаження термін 
«мальтиз» набув саме після 1785 – 1790 рр. Не в останню чергу 
це сталося через те, що переважна більшість козаків, під час їх 
граничарської служби, перебувала у складі Чайкашського 
батальйону. Те, що козаки-чайкаші воювали з турками саме на 
воді, під знаменами католицького цісаря, накидало на них 
«мальтизьку» ауру не тільки в їх власних очах, але й в очах тих 
з їх побратимів-січовиків, які перебували на російській та 
турецькій службі.  

Незаперечним є те, що масово прізвисько «Мальтиз» 
фіксується в документах на самому початку 1790-х років; 
фіксується саме в козацькому середовищі; та пов’язаний саме з 
тією частиною запорожців, які перебували кілька років на 
Військовому Кордоні. Уже в листопаді 1791 р. серед старшин 
Чорноморського козацького війська згадується Василь Мальтиз. 
Він значиться як такий, що не має російського армійського 
чину169. Зауважимо, що на кінець російсько-турецької війни 
1787 – 1791 рр. переважну більшість цієї категорії козацьких 

169 Сборник исторических материалов по истории Кубанского казачьего 
войска: (документы извлечены из Кубанского войскового архива) / 
Собраны и изданы И.И.Дмитренко. – Т. 3. – СПб.: Тип. Штаба Отд. Корп. 
Жанд., 1896. – С. 398. 
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старшин становили перебіжчики з турецького боку – колишні 
задунайці. Вірогідніше за все, що певна частина колишніх 
граничар була практично відразу захоплена хвилею рееміграції. 
Зауважимо, що ідентифікація цих осіб є справою вкрай важкою. 
Єдина практична можливість це зробити – аналіз 
антропонімічного матеріалу списків особового складу 
чорноморського козацтва та виокремлення носіїв прізвиська 
«мальтиз». Фактично ж, колишніх граничар серед турецьких 
запорожців, які переходили на російський бік, могло бути 
набагато більше. От тільки дізнатися, де, хто – вже не 
виявляється можливим. Правдивим виглядає припущення, 
згідно з яким, колишні «мальтизи» воліли не афішувати зайвого 
разу факту свого перебування на австрійській службі та, 
відповідно, втечі з неї. Йшла війна, і дезертирство з лав 
союзницької армії навряд чи розглядалося б російським 
військовим командуванням як акт, гідний схвалення. 
Ймовірніше за все, козаки згадуваної категорії і справді 
почувалися в російських володіннях дуже непевно, воліючи при 
першій можливості повернутися за Дунай. Принаймні 
документи свідчать саме про це. Зокрема, вже у 1795 та у 1796 
роках маємо факти втечі нижніх чинів Чорноморської козачої 
команди, розквартированої в Одесі: згадано вже знайомого нам 
Василя Мальтиза та Ничипора Мальтиза170. Правдивою, в 
даному випадку, виглядає версія, згідно з якою факт ненадання 
армійського офіцерського чину козацьким старшинам із числа 
колишніх мальтизів та задунайців стимулював їх рееміграцію 
до турецьких володінь. 

Документальні джерела дозволяють нам стверджувати, що 
чергового разу приток до чорноморського козацтва колишніх 
«мальтизів» та їх нащадків, які перебували в Задунайській Січі, 
відбувся під час російсько-турецької війни 1806 – 1812 рр. Як 
відомо, частина задунайських запорожців на чолі з Трохимом 
Гайдабурою (Майдабурою) практично з самого початку війни, у 

170 Сапожников И.В., Сапожникова Г.В. Запорожские и черноморские 
казаки в Хаджибее и Одессе. – Одесса: ОКФА, 1998. – С. 167-168.  
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грудні 1806 р., перейшла на російський бік171. З їх власної 
ініціативи та за підтримки командуючого Молдавською армією 
генерала І.Міхєльсона з перебіжчиків було створено Усть-
Дунайське Буджацьке козацьке військо. Станом на серпень 
1807 р. в цьому війську налічувалося 1387 старшин та рядових 
козаків172. Серед особового складу переважну більшість 
становлять так звані «турецкие запорожцы вышедшие из 
Браилы». На особливу ж увагу заслуговують кілька десятків 
(87) козаків, які походять з «цесарских подданных». Показовою 
є присутність серед згадуваних козаків Усть-Дунайського 
козацького війська такого собі Матвія Малтизенка, козака 
Ведмедівського куреня, 30-річного православного українця, 
вихідця з «цесарской области»173. Формат його прізвища 
дозволяє безпомилково встановити, що він є сином котрогось із 
«мальтизів», тобто військовослужбовців Чайкашського 
батальйону чи Німецько-Банатського полку. Разом із цим, вік 
козака – 30 років (1777 р. н.) – викликає відразу кілька 
додаткових запитань й дає підставу припустити, що певна (хоча 
й дуже невелика!) частина запорожців, які в 1785 – 1786 рр. 
заступили на австрійську службу, могли бути людьми 
сімейними (або ж могли перевезти свої родини з Молдавського 
князівства вже після того, як адаптувалися на новому місці).  

Як би там не було, сам факт наявності згаданої особи серед 
колишніх задунайців дозволяє більш вільно трактувати 
можливість «перетікання» залишків запорожців-граничар з 
Банату до задунайського, а звідти вже й до чорноморського 
козацтва впродовж ще майже двох десятиліть після того, як 
основна маса «мальтизів» покинула австрійські володіння. 
Принаймні детальна обізнаність останнього задунайця 
А.Коломийця, який потрапив на Січ лише у 1811 р., з багатьма 
подробицями перебування запорожців на Військовому Кордоні 
у 1785 – 1790 рр. дозволяє припустити, що чимала кількість 
колишніх козаків-граничар перебувала серед задунайського 

171 Бачинська О.А. Дунайське козацьке військо. 1828 – 1868 рр. (До 170-
річчя заснування). – Одеса: «Астропринт», 1998. – С. 9. 
172 ГАКК, ф. 250, оп. 2, д. 151 (т. 1), л. 69 об. 
173 ГАКК, ф. 250, оп. 2, д. 151 (т. 1), л. 36. 
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козацтва аж до 1828 р.174 Останні ж сліди «мальтизів» (чи радше 
їх нащадків) неодмінно мали загубитися в масі населення 
Катеринославщини та земель Чорноморського (Кубанського) 
козацького війська після виходу задунайців під проводом 
Й.Гладкого з Туреччини та після переселення козаків-азовців на 
Північний Кавказ175. 

174 Кондратович Ф. Задунайская Сечь (по местным воспоминаниям и 
рассказам) // Киевская старина. – Том V (Январь). – 1883. – С. 36, 46, 48. 
175 Разом із цим, нам би хотілося звернути увагу читача на побутування 
(хоча й нешироке) прізвища Малтиз й у наші часи. У цьому не важко 
переконатися, ввівши до браузеру будь-якої пошукової системи російську 
або українську форму написання – Малтыз (Малтиз). У результаті 
отримуємо своєрідну вибірку. Зрозуміло, що в ній представлені носії 
цього прізвища, які мають соціальний статус «вище середнього» – 
юристи, стоматологи й т. ін., а відповідно до цього згадуються у засобах 
масової інформації, рекламі тощо. Відразу кидається в око той факт, що 
більшість носіїв цього прізвища мешкають нині на півдні України та на 
Кубані, тобто саме у тих регіонах, де в першій половині ХІХ ст. 
зосереджувалися рештки задунайських запорожців, які поверталися до 
Російської імперії. 
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ЧОРНОМОРЦІ:  

ІНСТИТУАЛІЗАЦІЯ ВІЙСЬКОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ 
КОЛИШНІХ ЗАПОРОЖЦІВ У РОСІЙСЬКІЙ 

ІМПЕРІЇ (1783 – 1801) 
 
Пертурбації запорожців, які мали місце на території 

Османської імперії впродовж перших 10-12 років після 
ліквідації Січі, відсутність у них єдиного центру та чітко 
структурованої військової організації не тільки сприяли 
дезорієнтації козаків, але й викликали в багатьох із них 
скептичне ставлення до подальшого перебування під 
султанською владою. Все це, значною мірою, сприяло 
розігруванню «запорозької карти» росіянами. Повернення 
запорожців з турецьких володінь дозволило б російському 
урядові не тільки взяти їх під контроль, але й збільшити в 
південноукраїнському регіоні кількість іррегулярних військових 
з’єднань, в яких відчувалася гостра потреба, з огляду на 
можливу війну з Туреччиною, неминучість якої стала 
абсолютно зрозумілою після анексії Кримського ханства у 
травні 1783 р.  

Уже 1 липня 1783 р. російський уряд оголосив колишнім 
запорожцям про намір відтворити з часом їх військо176. На чолі 
відроджуваного війська постали нобілітовані запорозькі 
старшини Захар Чепіга та Сидір Білий. Згідно з наказом, вони 
мали для початку зібрати 500 козаків-кавалеристів і таку ж 
точно кількість морської піхоти. Колишні січовики жваво 
відреагували на такий почин уряду, з усіх усюд стікаючись під 
команду Білого та Чепіги. На кінець жовтня 1783 р. таких було 
вже вісім сотень177. Однак багато з них не мали не тільки зброї 
та коней, але й більш-менш пристойного одягу. Уряд також не 
поспішав із вирішенням питання про сплату цим запорожцям 
жалування, не кажучи вже про відведення їм земель для 
оселення. До цього додалась протидія місцевої адміністрації та 

176 РГВИА, ф. 52, оп. 1, д. 304, ч. 1, л. 1. 
177 РГВИА, ф. 52, оп. 1, д. 304, ч. 1, л. 3. 
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поміщиків, які будь-якою ціною намагалися втримати на місцях 
колишніх січовиків, більшість з яких на той час вже були 
вписані по ревізії міщанами, державними та поміщицькими 
селянами. Відлякувало запорожців і те, що військову службу 
вони мали відбувати, фактично, на рекрутських умовах. Через 
подібні негаразди майже третина козаків не змогли нести 
службу у створених загонах. Уже через рік, у листопаді 1784 р., 
у команді С.Білого перебувало лише 30 кінних і 253 піших 
козаків178. 

Наступив уже й 1785 р., а питання про інституалізацію 
Війська все ще вирішувалося «на папері». Так, у червні 1785 р. 
генерал-майор Іван Сологуб доповідав Г.Потьомкіну про 
бажання запорожців отримати тверді урядові гарантії щодо 
умов, на яких вони нестимуть службу. Попри те, що Сологуб 
зголошувався самостійно (без участі С.Білого та З.Чепіги) до 
весни 1786 р. сформувати з колишніх запорожців п’ятисотенний 
козацький полк, самі запорожці не поспішали заступати під 
російські знамена.  

Під час подорожі імператриці Катерини ІІ південним краєм, 
влітку 1787 р., в адміністративному центрі Новоросійської 
губернії – Кременчуці, за сприяння Г.Потьомкіна, відбулася 
аудієнція колишніх запорозьких старшин у монархині. Вони 
піднесли цариці прохання про відновлення козацького війська з 
колишніх запорожців. Звичайно ж, що мова не йшла про 
реставрацію колишніх січових порядків. Планувалося, що 
устрій нового війська копіюватиме устрій Війська Донського.  

Зрештою, прискорити процес формування російським 
урядом війська з колишніх запорожців зміг лише початок нової 
війни з турками у 1787 р. Зацікавлений у підсиленні військового 
потенціалу держави, російський уряд погодився на виклик на 
козацьку службу всіх колишніх запорожців. 

Своїми розпорядженнями від 20 серпня179 та 12 жовтня180 
1787 р. князь Потьомкін проголосив прийом на службу не 
тільки січовиків, але й усіх особисто вільних мешканців 

178 РГВИА, ф. 52, оп. 1, д. 304, ч. 1, лл. 10-11 
179 ГАКК, ф. 249, оп. 1, д. 28/29, л. 1. 
180 ГАКК, ф. 249, оп. 1, д. 3, л. 1. 
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Південної України. Назви, якими йменувалося новостворене 
козацьке військо по перших часах, були досить різноманітними 
– «Войско верных казаков», «Кош верного войска 
Запорожского», «Верное Запорожское войско» та ін. Включення 
до назви слова «вірні», мало провести чітку градацію між цим 
козацьким з’єднанням та «невірними» (тобто турецькими) 
запорожцями. Лише з кінця 1788 р. переважаючими формами 
стають «черноморские казаки» та «Черноморское казачье 
войско». 

Призов колишніх запорозьких козаків на російську військову 
службу дозволяв урядові успішно розрішити низку гострих 
нагальних проблем: сконцентрувати значну частину колишніх 
січовиків у рамках нової військової організації, що полегшило б 
нагляд та контроль над цим «непевним» (для імперії) 
елементом; значно збільшити кількість іррегулярних військ, які 
були по-справжньому незамінними в умовах війни в степу; 
підвищити популярність уряду серед населення 
південноукраїнського регіону, більшість якого мала пряме 
відношення до ліквідованого Війська Запорозького Низового. 

На початку російсько-турецької війни 1787 – 1791 рр. 
Чорноморське козацьке військо було розподілене на кінну й 
пішу команди. Статус Війська ці команди отримали наприкінці 
1787 – на початку 1788 р. («Військо вірних козаків»).Піші 
козаки несли службу здебільшого на гребній флотилії й при 
гарматах (каноніри). Влітку 1789 р. впроваджується поділ 
війська на п’ятисотенні полки.  

До кінця 1787 р. у «вільній запорозькій команді» числилося 
600 козаків181. Надалі чисельність Війська почала 
збільшуватися: у лютому 1788 р. – 732; наприкінці березня – 
1343; у травні – 1812182. Станом на червень 1788 р. у Війську 
вже значилося 2077 нижніх чинів: 1973 рядових козака та 104 
каноніра, та 62 старшини: 1 військовий отаман, 1 військовий 
осавул, 5 полковників, 5 осавулів, 5 хорунжих, 6 полкових 
старшин, 38 курінних й один артилерійський отамани. При 

181 Дмитренко И.И. Сборник исторических материалов по истории Кубанского 
казачьего войска. – Т. 3. – СПб, 1896. – С. 6. 
182 ГАКК, ф. 249, оп. 1, д. 16, л. 2, 11, 13. 
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цьому більшість козаків несли службу на гребній флотилії й при 
артилерії, а в складі кінної команди налічувалося лише трохи 
більше 200 козаків183. 

Першими командирами Війська стали військовий (кошовий) 
отаман, полковник Сидір Білий, який очолював пішу команду, 
секунд-майор Захар Чепіга (командир кінної команди) та 
військовий суддя Антін Головатий, який очолив гребну 
флотилію184. 

Проголошений дозвіл приймати в козаки Війська не тільки 
колишніх запорожців, але й усіх «вільних людей» не тільки 
спричинили зміну його соціальних основ, але й збільшили 
кількість особового складу. Якщо у січні 1790 р. чисельність 
кінної команди складала 1205 козаків, то вже до жовтня того ж 
року вона збільшилася до 2710185. Чисельність пішої команди 
була значно більшою та вже в травні 1790 р. становила 5229 
чоловік186. Після закінчення війни з турками, в 1791 р. склад 
Війська значно виріс. На кінець 1791 р. у Війську 
нараховувалося 12620 осіб, з яких на дійсній військовій службі 
перебувало 7500 козаків187.  

Чорноморське козацьке військо брало участь у головних 
військових виправах російсько-турецької війни 1787 – 1791 рр.: 
боях на околицях та при приступі турецьких фортець у 
Північно-Західному Причорномор’ї – Очакова, Хаджибея, 
Ізмаїла, Кілії, Мачина, Бабадага, Тульчі, Ісакчі та ін.  

Впродовж цієї війни командування Чорноморського 
козацького війська весь час вело перемовини з російським 
урядом про надання Війську земель під оселення та 
господарювання. Вже на початку 1788 р. князь Потьомкін-
Таврійський доповідав імператриці Катерині ІІ про прохання 
козаків відвести їм землі на Тамані, або ж на Керченському 
півострові. Земельні апетити чорноморців зростали прямо 
пропорційно їх успішній участі у війні – за добру службу можна 

183 ГАКК, ф. 249, оп. 1, д. 16, л. 4. 
184 ГАКК, ф. 249, оп. 1, д. 11, л. 3. 
185 ГАКК, ф. 249, оп. 1, д. 69, л. 216. 
186 ГАКК, ф. 249, оп. 1, д. 67, л. 36. 
187 ГАКК, ф. 249, оп. 1, д. 112, л. 1. 
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було сподіватися на добру винагороду: вже у серпні 1789 р. 
козаки просили для поселення не тільки Тамань, але й усю 
материкову Таврію188. Звісно ж, що з огляду на стрімку 
державну та поміщицьку колонізацію згаданих земель, 
чорноморцям було даремно сподіватися на їх пожалування. 
Князь Потьомкін-Таврійський, який на той час був уже 
патроном Війська (як гетьман усіх козацьких військ імперії), 
своїм ордером від 19 квітня 1790 р. призначив чорноморцям під 
поселення землі у щойно відвойованому у турків Очаківському 
степу (Єдисані), між ріками П.Бугом і Дністром. Впродовж 1790 
– 1792 рр. на відведених землях оселилося 1759 родин 
чорноморських козаків (5068 чоловіків та 4414 жінок). Станом 
на лютий 1792 р. між річками П.Бугом та Дністром знаходились 
25 козацьких селищ, не враховуючи хуторів (зимівників) та 
рибальських кошів189.  

Козацька колонізація Очаківського степу після смерті князя 
Потьомкіна-Таврійського у 1791 р. опинилася у досить 
скрутному становищі – юридично вона до цього базувалася 
виключно на розпорядженнях (ордерах) цього 
«напівдержавного володаря», які не піддавалися жодному 
сумніву за його життя, але ж не мали жодної юридичної сили 
після його смерті. Як слідство, керівництво Війська на чолі з 
новим кошовим отаманом З.Чепігою починає з кінця 1791 р. 
настійливо прохати про відведення йому у вічне володіння 
якщо не цих земель, то вже нових на Кубані190. Війську було 
дозволено надіслати депутацію до столиці заради висловлення 
своїх побажань, і 2 березня 1792 р. козацькі делегати на чолі з 
А.Головатим відправилися до Санкт-Петербургу. 

Паралельно з цією депутацією, на Кубань для огляду земель, 
які просилися під поселення, вирушила експедиція (50 козаків) 
на чолі з полковником Мокієм Гуликом, яка не тільки дослідила 

188 Сборник исторических материалов по истории Кубанского казачьего 
войска / Собраны и изданы И.И. Дмитренко. – В 3-х томах. – СПб., 1896. –Т. 3. 
– С. 132. 
189 Короленко П.П. Черноморское казачье войско (1775 – 1792 г.) – 
Екатеринодар, 1892. – С. 45 
190 ГАКК, ф. 249, оп. 1, д. 161, л. 1. 
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території та склала їх опис, але й намітила місця для закладення 
військових селищ191. Після кількамісячного розгляду справ, 30 
червня 1792 р. розгляд справи було завершено позитивно для 
чорноморців та видано імператорський наказ про пожалування 
Чорноморському війську острова Фанагорії (Тамані) разом із 
землями, які знаходяться між р.Кубанню та Азовським 
морем192. 

Досить велика кількість приписаного до Чорноморського 
війська населення, що мешкала на Очаківському степу, 
вирішила залишитись. Таких було 3141 осіб чоловічої та 
жіночої статі. Здебільшого то були особи, які не мали зв’язку з 
колишнім Запорожжям: лише 325 козаків-чорноморців, що 
несли стройову службу, 92 українці-посполиті, 188 поляків, 13 
вірмен та 2253 молдован/волохів (переважна більшість східно-
романського населення на чорноморських землях мешкала тут 
ще з турецьких часів)193.  

Переселення чорноморців на Кубань тривало впродовж двох 
сезонів та розтяглося на 1792 – 1793 рр. За перші вісім років 
життя на нових землях, чисельність Війська в результаті 
потужного допливу переселенців збільшилася майже вдвічі. У 
доповідній записці на ім'я імператора Павла І (грудень 1797 р.) 
отаман Тимофій Котляревський указував, що Військо в разі 
необхідності може виставити 12510 чоловік, з них 2829 кінних й 
9681 піших194. Серпневий перепис населення Чорноморії 1800 р. 
зареєстрував 23474 чоловіків й 9135 жінок. Із цього числа 
придатними до служби вважалися 15573 козака195.  

Після переселення на Кубань, адміністративно-
територіальний устрій Чорноморського козацького війська 
виглядав наступним чином: вся військова земля розділялася на 
п'ять округів – Катеринодарський, Фанагорійський, Бейсузький, 

191 ГАКК, ф. 249, оп. 1, д. 161, л. 1-2, 69, 74-84. 
192 Копии всех императорских грамот и других письменных актов, 
принадлежащих Кубанскому казачьему войску // Кубанский сборник. – 
Екатеринодар, 1901. – Т. 8. – С. 186. 
193 ГАКК, ф. 249, оп. 1, спр. 193, л. 208. 
194 ГАКК, ф. 249, оп. 1, д. 361, л. 38. 
195 ГАКК, ф. 249, оп. 1, д. 442, л. 52. 
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Єйський та Григор’ївський, з окружними правліннями на чолі. 
Адміністративний апарат Чорноморії був представлений 
Військовим урядом (у м.Катеринодарі), військовим осавулом, 
окружними правліннями (з функціями земської поліції), 
курінними й сільськими отаманами, сільськими доглядачами, 
особливими доглядачами, приставами, соцькими й десяцькими 
отаманами у селищах. 

Традиційна форма комплектування стройових частин 
Війська виглядала наступним чином. Військовий отаман 
визначав необхідну для несення служби кількість людей і 
оголошував їх набір по куренях (курінних селищах) у 
залежності від кількості козаків у кожному. Курінні отамани 
складали іменні списки мобілізованих козаків, після чого 
пильно слідкували за термінами відбуття їх на службу, гідний 
рівень озброєння та обмундирування. Із сукупності зібраних 
козаків складалися команди й полки, керівництво яких 
призначалися військовим отаманом. 

Стосовно військової служби чорноморці підрозділялися на 
три вікові групи: стройові козаки («дорослі», або «придатні»), 
недолітки й старі. Віковий ценз для переходу в останню 
категорію встановлений не був. Служба тривала до «фізичної 
нездатності», обумовленої дуже суб'єктивно, найчастіше на око 
начальства. 

Початок ХIХ ст. ознаменувався радикальним реформуванням 
апарату управління Чорноморським козацьким військом. 16 
лютого 1801 р. грамотою імператора Павла I Військовий уряд 
Чорноморського козацького війська було ліквідовано, а 
натомість створено Військову Канцелярію196.  

У п’ятому пункті грамоти зазначалося, що від цього часу 
чорноморські козаки назавжди мають базуватися на загальних 
засадах, спільних для всіх козацьких військ Російської імперії. 
Тоді ж було визначене підпорядкування Чорноморії по 

196 Копии всех императорских грамот и других письменных актов, 
принадлежащих Кубанскому казачьему войску // Кубанский сборник. – 
Екатеринодар, 1901. – Т. 8. – С. 287. 
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цивільній частині Сенату, а по військовій – Військовій 
Колегії197.  

Реформи Павла I стали лише початком подальших змін в 
устрої Війська. Іменним указом Олександра I від 25 лютого 
1802 р. у Чорноморському війську засновувався військовий 
уряд за зразком Війська Донського198.  

Таким чином, впродовж 1801 – 1802 рр. у чорноморських 
козаків остаточно було ліквідовано рештки старої козацької 
самоврядності, витоки якої корінилися у традиційному 
соціальному устрої Запорозької Січі. 

 

197 Шевченко Г.Н. Черноморское казачество в конце XVIII – первой половине 
XIX вв. – Краснодар, 1993. – С. 8. 
198 ПСЗРИ. – Т. XVII. – СПб, 1830. – № 20156. 
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ПІДСУМКИ 
 
Кінець XVII-го та початок XVIII-го століть позначилися в 

історії запорозького козацтва впровадженням щодо нього 
уніфікаторської політки Петра І, спричиненої порушенням 
звичного політичного балансу у Східній Європі та початком 
російської гегемонії у регіоні. Слідством цього став 
антиросійський виступ Війська Запорозького Низового у 1708 – 
1709 рр., який закінчився його поразкою та змушеним 
переходом під владу кримських ханів.  

Майже чвертьвікова спроба запорожців органічно вписатися 
до державного організму Криму виявилася невдалою. Причини 
невдоволення Війська Запорозького Низового та наступного 
повернення запорожців у російське підданство корінилися у 
невизначеності їхнього статусу у військовій та політичній 
системі Кримського ханства, а також у невдоволенні запорожців 
широким комплексом несприятливих факторів економічного, 
внутрішньо- та зовнішньополітичного характеру. 

Фактичне включення земель Війська Запорозького Низового 
до складу Російської імперії відбулося на початку 1740-х років, 
відразу після повернення Війська з кримської протекції. 
Стабілізація кордонів між згаданими державами, з одного боку, 
сприяла швидкому розвиткові державницьких інституцій в 
самому Запорожжі, але з іншого, спричинила деформацію 
традиційного ладу на Запорожжі, поглибила розшарування 
козацтва на «здобичницько-гайдамацьку» та «служило-
землеробську» гілки. Невдоволення широких верств 
запорозьких низів погоджувальною політикою військового 
керівництва виявилося у спробі заснування альтернативних 
військових центрів, як самостійних (гайдамацьких «січей»), так 
і орієнтованих на Крим та Туреччину. 

Небажання значної частини запорозького козацтва 
уніфікувати свій спосіб життя згідно до норм, які висувалися 
урядом до решти козацьких спільнот у межах Російської 
імперії, неминуче мало призвести до конфлікту. Поглинення 
Вольностей Війська Запорозького Низового Російською 
імперією було ретельно продуманою та підготовленою акцією. 
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Плани щодо реформування устрою Запорожжя почали 
з’являтися у колах вищого російського чиновництва ще 
наприкінці 1740-х років. Російська інтервенція на землях 
Запорозьких Вольностей, яка відбулася у червні 1775 р. ставила 
за мету інкорпорацію території Війська, взяття під політичний, 
військовий та фіскальний контроль його населення. 

Репресивні дії російського уряду на землях колишнього 
Запорожжя спричинили масовий відтік січовиків. Значна 
частина запорожців опинилася в турецьких (кримських і 
молдавських включно) володіннях. У перші 10 років їх 
перебування в турецькому підданстві мало місце існування 
кількох «протовійськових» угруповань цих запорожців: 
«задунайського», «тилигульського», «молдавського» та 
«очаківського», яке тривало аж до кінця російсько-турецької 
війни 1787 – 1791 рр. Примусові переміщення та дезінтеграція 
запорожців, які мали місце в Османській імперії впродовж 
перших 10-15 років після ліквідації Січі, відсутність у них 
єдиного центру та чітко структурованої військової організації 
не тільки сприяли дезорієнтації козаків, але й викликали в 
багатьох із них скептичне ставлення до подальшого 
перебування під султанською владою. У перше десятиріччя по 
ліквідації Січі ані російський, ані турецький уряд, фактично, не 
спромоглися запропонувати запорожцям умови, на яких би вони 
могли нести службу, натомість отримавши відроджену 
військову організацію. 

Тож, частина запорожців (близько 1000 козаків) вирішила 
пошукати щастя в австрійській службі. Переселення запорожців 
на Військовий Кордон Австрійської імперії тривало впродовж 
1785 – 1786 рр. Більшість із них стали чайкашами – 
граничарами флотилії, які здійснювали патрулювання легкими 
судами-чайками річкової ділянки австро-турецького кордону. 
Запорожці-граничари взяли активну участь в австро-турецькій 
війні 1788 – 1791 р. в складі Дунайської флотилії (чайкаші) та 
Банатського корпусу (піхотинці). Граничарська служба 
запорожців ускладнювалася сукупністю негативних факторів, 
що, зрештою, призвело до невдоволення запорожців та відтоку 
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їх з Австрії. Каталізатором цього процесу стали події воєнного 
часу.  

Більша частина запорожців, які покинули австрійські 
володіння, приєдналася до військової організації задунайських 
запорожців – Буткальського війська. Окремі козаки перейшли 
на російський бік та влилися до лав Чорноморського війська. 
Відродженню двох, паралельних, а подекуди й антагоністичних 
«пост-запорозьких» Військ, сприяли події російсько-турецької 
війни 1787 – 1791 рр., коли кожна зі сторін намагалася 
максимально ефективно використати колишніх запорожців у 
своїх інтересах. 

Інституалізація нової військової організації колишніх 
запорожців – Чорноморського козацького війська у Російській 
імперії відбувалася у складних для нього умовах, адже 
створення козацьких формувань розглядалося самим урядом як 
вимушений крок, до якого його підштовхувала низка 
зовнішньо- та внутрішньополітичних обставин. Головною з них 
була тривала боротьба за гегемонію у Північному 
Причорномор’ї, яку за правління Катерини ІІ успішно 
реалізувала Російська імперія. З огляду на неї, козацькі війська 
розглядалися урядом виключно як інструмент експансії та 
колонізації відвойованих територій. Оскільки 
південноукраїнський регіон після територіальних надбань 1774, 
1783 та 1791 рр. стрімко втрачав риси прикордонної території, 
козацький спосіб життя його населення було фактично 
унеможливлено. Відповідно до цього, старий «запорозький» 
елемент, сконцентрований здебільшого у Чорноморському 
козачому війську, стає для уряду небажаним фігурантом, 
оскільки стає чинником дестабілізації імперської моделі 
соціального устрою. Тож закономірним та неминучим виглядає 
змушене переселення колишніх запорожців та їх родин на 
Кубань. Цей процес захоплює найбільш широкі верстви 
населення тогочасної України, призвівши до міксації в 
структурі Чорноморського війська представників різноманітних 
соціальних груп, сприяє поступовому розмиттю, а згодом й 
зникненню старих січових засад козацького устрою та 
самоврядування. 
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