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Blд ПЕPЕк^AдAЧA
Мaйлte сmлiття миtlyлo вiд тoго чaсy' як y Caнкт-Петеp6уpзi пo6aнилa свiт книгa,
якiй сyдилoся спpaвити величезний вплив нe лише нa фopмувaння yкpaiнськoi iстоpиннoi нayки, a й нa пpoцеси пpo6удлсення i кoнсoлiдaцii укpаiнськoi нaцii. Йдеться прo
oцiнlolovи poль
<Iстopiю зaпopiзьких кoзaкiв> ,Ц.митpа lвaнoвичa Явopницькoгo!.
.Ц. l. Явopницькoгo в дyхoвнoь{y ;киттi yкpаiнськono нapодy' пoет Б. oлiйник пoстaвив
iсmpикa в oдин pяд з Hестopом-лiтoписцем' aвтopoм сCлoва o пoлкy Iгорвiм> i Tapaсoм lIIевченкoм 2. Apхeoлoг i фoльклopистl кpaезнaвець i apxеoгpaф, етнoг?aф i мyyченим-енцик.loзeсзнaвець' лeктop i письмeнник, Явopницький бyв фнoменaльним
педистоtt{' кoтpнй кpiзь yсi л<иттсвi випpoбування й незгoди пpoнiс свoю зaкoханiсть
y запopiзьке кoзацтвo, залyчивtllи дo свoix дoслiдxень l{еперевеplшений зa o6сягoм, хapaктерoм i видaми Maсив дoкyментiв. Менi ще в 70-тi [юки випllлo пoзнaйoмитися з
пpaцями [митpa lванoвинa, зaхo]Utroвалo i йorо пoдвил<ницЬкеl герiнне xиття. Тoмy
я пoгoдився нa пpoпoзифю )кypнaлy с)Korгеньr пеPекJraсти укpa.iнськoю мoвoю <lстopilo
зaпopiзьких кoзaкiв>, виданy рсiйськolo мoвoю викЛю.|нo неpез iстopи.rнi oбстaвини
зa 1988 p.' дpyгий mм пyблiкyкiнця ХIХ ст. (пеprций тoм oпyблiкoванo в lф 4-l2
€ т ься пoчинaючи з Iф 4 зa 1989 p.), a зroдoм зaпpoпotiyвав йoгo видaвництву. I{e пеplшe книжкoвe видaння твopy yкpaiнсЬкolо мoвoю' oчевиднo' мae своi недoлiки, але йtцлoся пpo Te, a6п якнaйu.Iвидruе oзнaйoмити ll!иpoкorrl читaчa з oдним iз нaй6iльulих
здoбyткiв нaruoi iстopioгpaфii.
Hа првеликий жaлц oсoба тa дiяльнiсть ,II..I. Явopницькoгo тpивалий нас незaслyЛ(eнo зaмoвчyвалися: зa oстaннi два дeсятилiття йoмy булo пpисвяueнo Лиц!е двi прцi:
кopoткий нapис I. М. Гaпусенкa у сepii <Бioгpaфii слaветних вчениxD (к.' 1969) i мoнoгрaфiю М. М. lllубpавськoi <!.. I. Явopницький. Хиття,
фoльклopистич}lo-етнoгpaфiчнa дiяльнiсть> (K., l972). Пepy цiei дoслiдницi нaлеxaть й iнrшi пyблiкaФi пpo ЯвopницЬкoгo, в тoмy нислi apхiвних дoкyмeнтiв, епiстoляpнoi спaдlцинll aкaдемiкa. Cлiд
зayва)l(ити, щo як y 6ioгpафii, так i в твopuoстi сJIaветнoк) iстopикa дoсi зaлиrцaeться
й пoмилками pяснiIoть пoпyлярнi й
6агaтo невисвiтлених мoментiв, сyпер€ ч нoстями
дoвiдкoвi видaння. B poки пеpе6yдoви респy6лiканськa пpесa знoвy звеpнyлaся дo свiтлoi пoстaтi (запopoзькoгo хaрaктеpникa)' як нaзBilв йorо Максим Pилrcькrrй: л(ypнaл
<Xoвтеньr i гaзетa <Мoлoдь Укpaiни> з 1988 p. пyблiкyloгь <lстopiю зaпopiзьких кoзaкiв>, lкуpнaл <Укpaiнar вrrдpyкyвaв aль6oм <З yкpaiнськoi стapoвиниl, )к1lттсве крeдo
Явоpницькoгo <.Ц,oки6'сться сеpцe) тa дo6ipкy спoгaдiв пpo вченoгo (1988). Hеoднopазoвo з'являлися пyблiкaцii пpo дмитpa lванoвичa в *Лiтеpaтypнiй Укpаiнi>, якa пильнo
меtt{opiальнoгo мyзeю .Ц. l. Явopсте;ttилa зa пpoцeсoм вiднoвлення !'нiпpoпетpoвськoгo
ницькoгol вистyпилa з пiдтpимкoю iнiцiaтиви днiпpoпетpoвськиx письменltикiв пpo пoвне виданl{я твopiв .(. l. Явopницькoro. У 1988 p. yкpaiнськi дoкументaлiсти ствopиJtи
кiнoстpiнку <06личчя нa пoлmнir пpo лiтoписця кoзaцтвa.
Ta пoпpи все цe iстopичнa спaдщинa oднoгo 3 кopифiв yкpaiнськoi iсmpioгpaфii
Ми мoл<емo лицIе oкpеслити гaлyзi iстopи.lнoi
зaлиrцaeться зaгaлoм недoслiдxенolo.
нayки' дo poзвl,tткy якиx спpичинився fl'митpo lвaнoвич. 3a п'ятдесят poкiв aктивнoi
нayкoвoi i грмaдськoi дiяльнoстi (oстаннe десятилiття лt}lття вченom пpип:rлo нa нopнi
д.пя Укpaiни 30-тi poки, i вiн пpaкти.rнo не пyблiкyвався) д. l. Явopницький нaдpyкy3. Cеpел нaйва)rсrrивiluиx
вав пoнaд 2l0 пpauЬ з iстopii Укpaiни, CeрлньoТ Aзii, Poсii
' ЭaapнuчкuЙ t. Ft' |4стopня
зaпopo)l(скиx кoзaкoв. T. l.
CПб . l 892; 2 - е t| з I , ,tv l . ' l 9 9 0 .

2 oлiЙнuк 5. Евepест _ ol
пiдн ixxя дo в iн ця // У кpa Тн a . l988. lф l. с . l3.
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.Ц.. l. Явopницький
lстopiя запopiзьких кoзaкiв
слiд назвaти <.Кiлькiсть i пopядoк запopiзьких сiчей з тoпoгpафiчним нapисoм 3апop())к Я (я >( l 8 8 4 ) ' < o с тp i в Хopт иця н a piцi.Ц .н iпpi> ( l886) ' <36ip ни к мaте piaл iв д. lI я
iстopii зaпopiзьких кoзaкiu тa <.Зaпopoxлся в зzlлишкaх стapoвини й перкaзах нapoд у > (l 888)' < . o тa м a н Aнтo н Гoлoв а т ий> ( l889) , < Ha pиси 3 iстop ii зап op iзьки x кoзакiв
i Hовo p o с i йс ь к о г o к p i Ю, > ( l 889) ' <Boльн oст i за пopiзьких кoзaкip (l890), <I ван [ми т.
рoв и v C i р к o, с л a в н ий к o r ц o в ий oт a ма н Biйська 3a пopiзькoг o ни зoви х кoзакiв> (l894)'
<Cл i д aми з а пo p o л < ц i в > ( l 8 98) ' < 3 iст opii зa пopiзьких кoзaкiв'> (l899)' <<Гe тьмaн
C. З 6о р о вс ь к ий> ( l 9 0 2 ) , < . [ л <еpелaдля iст opii зa пopiзьких кoзaкiв>, т. l, 2 (l903), <Укpa irl с ьк i н a p o д нi пi с нi , з i б pа н i l878- l905
pр.> ( l90б) , <Мaтe p iал и л o d ioгpaф ii
T. Г. l U евч e нк a > ( l 9 0 9 ) ' < K a т а лoг Кa т еpин oслa в с ькoг o oблa сн oгo мyзе ю iм. o. М. Пoл я>
( l9 l 0)' < .З a пo P o ; к ц i в пo е зii T. Г. lllев чен кa > ( l9l2) , <Гетьмaн Пe тp o К oнarue ви u
Cаг aй д aн l l и Ё l , >( l 9 l 3 ) ' < C л o вн ик yкрa iн ськoi мoв иDl т . l ( l92 0)' <[o iстopii сте п oвoi
Укp аi н и '> (| 9 2 9 ) .
,[. l. Явopницький 6yв oдним iз пеpцtих apхeoлoгiв.нayкoвцiв нa Укpaiнi, кеpyвав
рoзкопкaми сoтень кyргaнiв ямнoi кyлЬтypиt дo6и зaлiза, зaпopiзЬких пам'ятoк. Biн
rrистyпas пoпyляpизaтopoм нayкoвoi аpхеoлoгii, oпyблiкyвав дeсятки стaтей i пoвiдoмлень
прo apхeoлoгiннi рoзкопки й знaхiдки на Укpaiнi, ствopив кypс лекцiй <Пpилюднi лекцii з аpхеoлoгii Poсii> (l890)' пpoвoдяЧи в ньoмy iдею захистy apхеoлoгiнних o6'сктiв
вiд скаpбoruyкauiв. Apхеoлoгivний матеpiaл зaЙмaв пoчеснe мiсце i в Kатеpинoслaвськoмy (3 l926 p.-,ll,нiпpoпeтpoвськoмy)
iстopиннoмy мyзеi. Хаpaктеpнo' щo сy6сидii земства бyли мiзеpними, i Явopницькoмy чaстo дoвoдилoся з6Аpaти. кolЦти в пpиватнlrх
oсiб, витpа.raти нa експедицii свoi мiзеpнi зaoщадxeння. Aкaдемiк Явopницький кepy.
вав найбiльrцуItnИ нa тoй Чaс аpхeoлoгi.rнимl{ poзкoпками нa теpитopii май6yтньoгo
.[l.нiпрогесy (|927-|929)'
дoмiгся вiд уpяду видiлення кorцтiв нa apхeoлoгiннe дoслiд-lt<еннязaтoплювaних теpитopiй. Пpинципи фiнaнсyвання oхopoнних poзкoпoк' poзpo6lrенi flмитpoм Iванoвичем |92.7 p.' дiють i дoсi.
Baгoмий Bнесoк зpo6ив [. I. Явopницький у стaнoвлeння iстopиннoгo крa€ з нaвстBа.
Kpiм iстopii 3aпopox<л<я,яке цiкaвилo йoгo пpoтягoм yсЬoгo л(1tття' вiн написaв iстopiю
мiстa .(нiпрoпетpoвськa, iстopiю сeла Фaлiiвки.Caдoвoi нa хеpсoнщинi, видав альбoми
<.3 укрaiнськoi стapoвини'> тa (.цнiпpoвi пoрoги>' цiкaве нayкoвo-пyблiцистиv}Ie видання <.Cлiдaми зaпopoxцiв>, десятки стaтей, poзвiдoк i пеprший пyтiвник пo сepеднiй
A зii (l 893). A як ий p е з o н a н с м:lли слa в н oзв iс н i пpилюдн i лeкц ii Явop ни ц Ькoгo в Мoсквi,
l1етepбypзi, Хаpкoвi, Kaтepинoслaвi тa десяткaх iнrших мiст! Ba,жкo пeрoцiнити внесок flмитpa lвaнoвичa в нaцIе мy3есзнaвствo, йoro 6aгатopiнну дiяльнiсть нa пoсадi
дlrрeктoра KaтepинoслaвсЬкoгo й .I[нiпpoпетpoвсЬкoгo iстoptlчl{oгo мyзeю' poлЬ y вихoваннi наyкoвих кaдрiв нa Укpaiнi. Koжен iз назвaннх напpямiв дiяльнoстi Явopницькoгo-iстoрикa щe пoтр6yс гли6oкoгo дoслiдлteння, yзaг:rльнeння' a в oкpeмиx випaдках
i пoдo,raння вyльгapнo-сoцioлoгiчних стеpeoтипiв, щo склaлися в нarшiй iстopioгpaфii
Ilротягоttl oстaItнiх десятилiть. У дopевoлюцiйний чaс висoкo oцiнювaли твopнiсть
Яв r r р н и ц ьк oг o пp o г p е с ив нi в reн i, письмен н ики, миrцi - М . Cyмц oв, o. Пи п iн, I . Фp aнко. Г. Хoткeвич, М. Koцюбинський. flpy,lкнi стoсyнки 6ули y Явоpницькoгo з видaтними дiя.taми yкpaТнськoi i poсiйськoi кyлЬтypи _ Лесeю Укрaiнкoю, Л. Toлстим' B. Гi,lяp()всЬкиМt l. Pспiним. II-(иpaдoпoмoгa iстopикa хytoxникoвi дaлa пiдстaвy l.плi Юхимoв и ч y п и с aт} r : < . Яс то ю пе p е д Bа ми н a кoлiн a х,y пo3i т oг o, х т o п p и й мaс 6л a гo.
< . Bи_ м i й i {ен т oр Bepг iлirio{. l н ин i н a м в и дa€ т ься си мltoл iнни м, щo
с,1 о вeн н я )> '
Pспiн lrа знaменитiй каpтинi <3aпopoл<цi пDiцryть листa тyрrцькoму сyлтaнoвi> зo6paзив
ЯвоPницt'кoгo самe в oбpaзi писapя _ лiтoписця кoзaцькoi слaви. У нaцI чaс дo явoрницькогo тa йоl'o твop.roстi звеpт:lлися письмеttники o. Iльненкo, o. Гoнuаp, Ю. Мyruкетик. oстaнtril"r писaB: (тaк сaмo' як енергiя вoгню не зникaс 6езслiднo' a пеpетвopкЕтЬся
в енepгiю тeпла тa свiтлa, не зникae енеpгiя тaлaнтy й ентyзiaзмy, вoнa пpинoситЬ
люiIям знаlltlя. yсвiдoмлення незнищенtloстi тoгo, щo ствopили пoпеpеднi пoкoлiння. To
6y,rо дyлtе яс}iе i пPиМiтнe вoгнище" 3.
Зa нaс, вiдкoли Poзпoчaв свою наyковy i гpoмадськy дiяльнiсть .Il.. l. Явoрницький,
яких тi.lьки яpликiв нe нaвiшyвали нa ньoгo рaкцioнеpи й великoдepxавнi rцoвiнiсти в
лoрaдянськi чaси. B радянськi наси твop.riсть Явopницькoгo абo л< зaмoвнувaли, a6o,
'цит.
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пepеклaддчa
нa дoпoдy кoн'юшкrypi, спoтвopювaл}r й пepeкрунyвaли' хoч фaктинний матеpiaл тa
йIoстрцii
lЦиpoкo викopистoвyв:lлися y багaтьoх видaнRяx.
oцiнloючи твоpнiсть.(. I. Явоpницькoгo в цйoмy, слiд згадaти ленiнський кpитеpiй:
<.Пpo iстopи.rнi зaслуги сyдять нe пo тoмy' чono нe daлu icтopпuнi дiянi в пopiвняншi з
сyчасними вtlмoгaмиt a пo тoмy, щo вони daлu ltoвozo в пopiвняннi з свoiми пoпepедникaмиD u. пpo
чoIю ,.e daв Явopницький, мoxнa дiзнaтися з дeсяткiв iстo.
'",
рioгpaфiнних пpaць oстаннiх десятилiть, a oт iз дpyгoю чaстинoю тези склaднirше.
Biдпoвiдi нa це пoки щo нe знaйдемo в л<oднiй iстoрioгpафivнiй пpацi. oтoж спpoбусмo
кopoткo з'ясyвaти це питaння. .Ц.o .Ц. I. Явopшицькotю питаlIltями iстopii зaпopiзьких
кoзaкiв rtiкавилися A. Cкалькoвський, .Ц,. Бантиrш.Каменський, М. Мaркевич, oднaк
лиruе Явopницький зpo6ив спpoбy ствopити сиt{тетичнy, фyндаментальнy iстopiю зaпopiзькoгo кoзaцтв:l. oпу6лiкyвавIпи свoi дoслiдxення пpo oкpемих гетьманiв, певнi
aспeкти тa пеpioди iстopii Зaпoрlкlt<я' iстopик вихoдив 3 тrзи пpo Ciн як пргрсивне
яв]'ще протягoм yсЬоIэ vaсy iT iснyвання' ствеpдxував, щo 3aпopолtxя було тloстiйним
пpoтестoм пpoти нaсильства i paбствa y 6yдь.якiй фpмi. Йoгo симпaтii зaв)кди 6улvl нa
бoц1 нapoдних i{aс' pядoвиx кoзaкiв i roлoти. <Beсь лaд запopiзькoго вiйська з йoго rшиpo.
кo демoкpатичними засaдaми'- писав Явoрниllький,- нe пaсyвав дo кopiннoгo лaдy
Bеликoi Poсiiр 7. BeликoIo заслyпoю Явopницькoгo.iстopикa 6yлo введення y нayкoвий
oбiг сoтeнь i тисяч (лиtце в <,(л<epелaхд.llя iстopii зaпopiзьких кoзакiв> пoнaд 900)
невiдoмих дoкyментiв з iстopii Укpаiни. Koзaцтвo зaлицIzuroся гoлoBtlим пpeдметoм
дoслiд.lкення Яворницькoгo пpoтягoм чи не всьогo tкиття. Cлiд вiдзнasити, щo свoi пpat1i
пpo кoзaцтвo Явopниtцький писaв y poки )кopстoкoi peaкцii, кoли пiсля Bалyсвськoгo
циpкyляpy 1863 p. 6улo зa6opoненo видaвaти yкpaiнськy лiтеpаrypy, кoли пeрслiДувалl|ся пpoгpeсивнi письмeнники й yuенi. Tiльки мylкня лloдинa' спрвл<нiй пaтpioт мiг
звa)китltся y тi тeмнi uаси дoслiдxyвати й пorryляpизyвirти геpoiннe минyле Укpaiни,
oспiвyвaти зaпoрiзькy Ci.r, якa зaвжди 6yлa мolутнiм oплoтoм сoIliaльних сил' вopо)ких сaмoдеp'(авствy й крiпoсництву. .I[ецокpaтизм i пpoгpeсивнiстЬ yченoпo виявились
i в oцiнцi ним гайдамацькoгo рyху як нaцioнaльнo.визвoльtioFo. <Пiд.пий хoлoп!> пиurе Явopницький пpo фальсифiкатopa гайдaмаччини й iстopii кoзaцтва в цiлoмy
Cкалькoвськorю. l цi слoва кJIaсикa iстopii кoзaцтва пеpеryкyються з пpистpaсниtr{ислoвaми Кo6зaря, якими вiн oцiнив Cкaлькoвськoгo:
< Бpешеш,людoмoрe!
3a святyю пpавдy-вoлlo
P oзбoйн ик llе с т a н e.
llе poзкyс за кoв a н ий
У в a rшiха йда хи
Ha poл т емший,н е зa pixe
лyкa в oг o сика ,
He pозiб.с ж ив е с eрцe
3а с в oю кpа iшy'E .
Hа вiдмiнy вiд свoix пoпeрttlикiв
,Ц.митpo Явopницький вiдпoвiднo дo iстopи.rнoi
пpaвди пoяснив скaсyван}tя Ciнi цapизмoм. Bивчаючи пoв'язaнi з цим oфiцiйнi дoкyмeнти, вiн писaв: <Cкiльки тyт лицемipltoстi, святенництва i воднovaс гpyбoгo нaсильствa'
бeздyrшнoстi!.. Kiлька paзiв пopивався я пoдepти нa клаптi й сaм пaпip, на кoтpомy нaпи.
сallo aкти' aле 6a)Кaння вiддати <милoстивi спpави> нaщaдкaм зyпинялo менеD У.
B силу свoiх деtt'oкpaтичниx пеpeкoнаllь l[. I. ЯвopницЬкий завxди стoяв нa 6oцi
нapoдних мaс, вiд самoгo пoчaткy свoei дiяльнoстi смiливo бoрнив кpaщi здoбyтки
yкpai}lсЬкoi кyльтypи вiд pеaкцii. B poки peвoлIoItii 1905_1907 pp. вiн нaдaвaв 6езпo.
сеpeдню дoпoмorу пpoфrсiйним pевoлюцioнеpaм' l9l4 p. зyмiв opгaнiзyвати E Kaт€ p ипoслaвi сдине t|а всю iмперiю святкyвaння l00-piння T. Г. lIIевчeнкa. У |9|'7 р. вiн щиpo
вiтав рвoлюцiю, opганiзyвaв y гyфpнii збiр i oхoрнy
пaм'ятoк iстopii i культyри'
3 г о д o м з a х o tl л e нo в i тa в с oцia лiст ичн i пеpет Boрeн н я н a У кpаiнil0.
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.Ц..I. Явopницький
Iстоpiя зaпopiзьких кo3aкiв
Лiтoписець кoзацтва нapoдився 7 листoпaдa (26 xoвтня)
185.5 p. в с. Coнцiвцi
(тепеp Бopисiвкa) хapкiвсЬкoгo пoвiтy в Poди}li сiльськoгo псaлoмщикa (згoдoм дякa)
i пpoстoi селянки. Caмe бaтьки, малoписьменнi, aле poзyмнi, vеснi й дoбpi люди' вихoвirли в синoвi лю6oв дo piднoгo кpаIo, йoгo iстopii, пoвaгy дo пpoстих людей. з великими
тpуднoщaм}r бaтькoвi вдалoся влаlIJтyвaти .(,митpa дo хapкiвсЬкoгю пoвiтoвoгo yчилищa' a
дaлi дo Хapкiвськoi дyхoвI{oi семiнapii, яKy юнaк зaлпlJlt1в |871 p.' не пoбaлtaвши
вчитись на oстaннix 6oгoслoвських кypсaх' i встyпив дo хаpкiвсЬкoгo yнiвеpситеry
нa iстoplrкo-фйoлoгiчний
факyльтeт. Haй6iльurий вплив нa стaнoвлен}|я мoлoдoгo
дoслiдникa спpaвили видaтнi вченi o. O. Пoтебня й Микoлa Cумцoв. o. o. Пoтебня бyв
oдним iз нedaгaтьox пpoфeсopiв, якi нaвiть y чaси liaйбiльuloгo poзгyлy ruoвiнiзмy звa)кyвалися скaзaти: <Усйяка денaцioнaлiзaцiя веде дo пoслаблення eнepгii дyмки' дo
6pидкoi пopoл<нeui, aмopaльнoстi й пiДпoстi>ll. вiн не лиrшe давав свoiм стyдентaм
гли6oкi знaння' пpищеrurюBirв iм лю6oв дo нayкoвoi poбoти, a й вихoвyвав iх aктивними
гpoмaдянaми' внив бoртися зa свoi пoгляди. 3rодoм Явopницький y пoвiстi <3a нyжий
гpiх> вивiв у o6pазi poзуь{нono' чеснono й людянoгo пpофсopa Хмаpи свoгo вчителя.
У l 88 l p. ,[митpo зaкiннпв yнiвеpснтtт, i фaкyльтeт пopytllив клoпoтaння пpo пpийняття oбдapoв:lнoгo стyдeнтa пoзarштaтним стипендiaтoм д.llя пiдгoтoвки дo пpoфсop.
ськoгo звaння. Явopницький, щe 6yдyчи стyдeнтotrl' сaм oбpaв тeмy дoслitлteння: <Bиникнен}lя i yстpiй зaпopiзькono Korua>. Пoпeчитель Хapкiвськoгo нaвчaпьнoгo oкpугy
зaявнв стl{пендiaтoвi: <Baruи запopo)кцы нaм не нy,кньl. Пиrците о ФинляндииD. кoли
Л( lot{ак вiдмoвився змiнити темy, йoгo пoзбaвили стипендii. Haстyп ракцii y 80.х
poкaх ХlХ ст. не мiг нe пoзнaчитися нa пoд.lлЬruiй дoлi мoлoдoгo iстopикa. Йoгo
звинyвати.ли в (сeпapaтизмi>, пoз6aвили пpaв:r прaцroв:rти в Хapкoвi Й l**lтvtнa Укpaiнi.
oтoлt 1885 p. вiн пeрiхaв дo петeфypгa' де пpaцювaв y piзних сеpеднiх нaвчaлЬ}|их
зaклaдах. Aктивнa нayкoва i гpoмaдськa дiяльнiсть мoлoдoпo вченoпo в Петефуpзi,
йoгo зв'язки з пpогpeс}rвнolo iнтелiгtнцieю нe пpoйшли пoвз уваry pеaкцioнеpiв. Мiнiстp нapoднoi oсвiти ,II.елянoв l89l p. видae пoвтopl{e poзпopяд)r<ення пpo зaбopoнy
тaке рoзlюpяд)кeння
Явopницькoму викJlадaти в нaвчaльниx зaкJIадaх. Пoперднe
1887 p. 6yлo скaсoване зaвдяки втpyчaннк) пеpедoвoi iнтелircнцiТ Петефyргa. A l89l p.
Явopницькoмy (зaпpопoнyвалиr пoiхaти нa тpи poки в Tarцкент дJtя пpoвeдення
аpхеoлoгiнних poзкoпoк. Це бyлo 3аслaння. Aле й y цiй глyцlинi Явopницький зa тpи
poки встиг зpoбити нaдзвичaйнo 6aгaтo FJtя вивчення iстopикo-тoпoгpафiuних oсo6ли.
вoстей кpaю, йoгo культypи та пoбyтy. Bеликoю зaслyпoю укpairrськoгo внeнoгo 6yлo
ствopення Caмapкaндськoгo iстopиянoгo мy3ею| нaписaння пеplЦoгo пyтiвника пo Cерлнiй Aзii. Зa цe Явopницький oтpимaв opдeн Бyхapськoi зoлoтoi зipки lII ступеня. Haвiть
нa зaслaннi' вiдipвaний вiд apхiвiв i 6i6лioтeк, вueний прtoвл<yr poбoтy над iстopiсю
Зaпopoлtrкя, пицIe мoнoгpaфiю пpo lвaнa Cipкa.
Biдбувrци зaслання' мoлoдий iстopик пepеiздить дo Baprцави, а вoсеtll{ l896 p. зa дoпolr{oгoю B. Ключeвськor\o влaштoвy€ т ься пpивaт-дoценmьr Мoскoвськoгo yнiвepситeтy,
де читa€ лекцii з iстopii кoзaцтвa й apхеoлoгii. Tiльки активна пiдтpимка видaтнoгo
poсiйськoгo вченoгo Ф. € . Koprua дoзвoлила .(. Явopницькoмy зaxистити дисерaцiю на
звання мaгiстpa poсiйськoi iстopii, тa й тo нe в Мoсквi, a в Kaзaнi (l90l).
У Мoсквi мoлoдий мaгiстp 6aгaтo пpaцюс' видa€ pяд пpаць з iстopii кoзaцтва. Tyт
активiзyвалaся й лiтepатypt{а' грoMaдсЬка дiяльнiсть yчeнoпo' вiн зблизився з 6aгaтьмa
пpoгpесивними дiячaми poсiйськoi кyльтypи, лiтеpaтopами й митцями.
Лише l902 p. .Ц,митpoвi lванoвинy вд:lлoся пoвеpнyтися нa Укpaiнy - йoгo запpoсили стати дrrpектopoм нoвoствop€ н oгo Kaтepинослaвськoгo iстopиннorо музею' a з l904 p.
й дo кiнця xиття Явoрницький пoстiйнo жDtв у Кaтеpинoслaвi (з l92б p._,Ц.нiпpoпетpoвськ), пoнaд тpидцять poкiв (з пeрpвoю) oчoлloloчи мyзей. Cаме тyт яскpaвo виявилися opганiзaтopськi й педaгoгiчнi здi6нoстi iстopикa, пpистpaсть дo кoлекцioнеpства,
a йoго дiяльнiсть нaклaлa виpазний вiд6итoк нa життя мiстa й цiлoгo кpaю. oчoлювaний .(. I. Явоpницьким мyзей yжe в дopевoлюцiйнi poки став oдним iз найбiльrших
i нaй6aгaтrцих мyзeiв Укpaiни. 3aс.пyгolo iстopика 6yлo бyлiвниuтвo спецiaльних пpимiщень, нaукoвнй пiдхiд дo poз6yлoви мyзейнoi експoзицii. У Kaтеpинoслaвi з iнiцiaтив1l
.(митpa lванoвичa вiдбyвся XIll aрхеoлoгiчний з'iзд (l905) тa великa виставкa дo ньoгo
apхеoлoгi.rних експoнатiв i прД,мeтiв стapoвини| якi згoдoм збaгaтили мyзей. У Kaтеpи'' Укpaинская
lф 3. с. 75.

xизнь.
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l9l6.

вiд
пеpеклaдaчa
нoсJtaвi вчений poзпoчaв iщe й плiднy дiяльнiсть нa нoвoмy Nlя ceФ пoпpищi iстopиvнoi нaуки - як члeн rу6еpнськoi apхiвнoi кoмiсii. ЗaвFл.кYt aктивнoстi й нaполегrпtвoстi
Явopницькoго дo музеro пoтpaпилo багвтo iсmpи.rниx дoкyмeнтiв, стaрлpyкiв, цiннoгo
кaщoгpaфiннoгo мaтеpiaлy. A дякyloчи apхеoгpaфiннiй дiяльнoстi iстopика дo нaс дiйrцли
пydлiкaцii цiнниx дoкyментiв з iстopii Укpaiни, кoтpi загикули пiд чaс рвoлlouii i гpo.
мaдянськoi вiйни. Bисoкий aвтopитет, oсo6истa мyжнiсть Явopницькoгo дoзвoл}lли вpятyвати в тi 6yрмнi наси експoзицiю мyзеto' з6ергги вiд знищення тисячi 6езцiнних
пaм'яmк з пoмiщицьких сaдиб i пpиватних кoлекцiй. Пiсля рвoлloцii' l9l8 p., Явoр
pp. вiн oнoницькoтo oбpaли пpoфсopoм Kaтеpинoслaвськoгo yнiвеpситeтy (|925-|929
лIoвав ствoренy ним кaфяpy yкpаiнoз}laвствa), a з пoчaткy |923 пo сеpпeнЬ |924 p' зaвiдував Kaтеpинoслaвськriм гу6еpнським apхiвним yпpaшliнням. Прте rолoвнoю тypботoю Явopницькorо й нaдaлi залишaвся йoгo мyзeй. У 20-тi poки нayкoва гpoмaдськiсть
республiки, висoкo oцiнloючи з:rсJIyги Явopницькoгo пер.Ц сyспйьствoм i йoro poль y стaнoвпeннi yкpaiнськoi iстopиннoi нayки, oбpaлa вчeнoпo членoм-кopеспoндентoм (|924| тa
aкадемiкoм BУAI{ (l929). oстaнне десятилiття яtиття вчeнoгo пpl{tlеслo йoмy .rи не нaйтяxtvi випpo6yвaння. З пo.raтку 30-х poкiв нa Укpаiнi нapoстaлa хвиля стaлiнських
pепрсiй, спpяtr.loванихспoчaткy нa мopaльне' a пmiм i нa фiзинне винищеll}lя iнтелircн.
цii. У l933 p. aкадемiкa Явopницькoгo бyлo усyненo вiд кеPiвництвa йoгo дiтищем, нaйкрщим нa Укpaiнi мyзеrм. o6стaвини цьогo тiльки нещoдaвнo з'ясyвали днiпpoпeтрвськi
iстopики Ю. Мицик i A. Чеpнeнкo, на oснoвi аpхiвних д,(еpел: безпoсердньoю пpичиною
вигнaння fl. I. Явopницькoтю з мyзею стaв дortoс нoвoго зaстyпникa диpектopa Я. Хoдaкa,
a iнiФaтopом пеpеслiдувань aкaдeмiкa вистyпив мiськкoм пapтii, пiдтpимaний пеprшим
секpeтapем o6кoму М. Хaтaевичем t нapкoмoьr oсвiти B. 3aтoнським'2. 3гoдoм i Хoдaк,
pp.' вiпl934-l937
i Хaтaeвич, i 3aтoнський y свoю чepry тaкox бyли рпрсoванi.3a
кoлrr yс).rтули Явoрницькorю, на пoсaдi дrrpектopa змiнилoся тpинaдцятЬ oсiб, мyзей нaдoвгo втpaтив свoс знaчeння нayкoвoго це}lтpy. Лиru у poки пербyдoви музей пoчaв
вихo,щ{ти 3 кpизи. l[oзвoлили вiдкpити й мемopiaльний 6yдинoк-мyзей l[. I. Явopницькoтryщенy киtt{oсь iз <дpyзiв>
гю. Aле й y тi тяxкi
д.llя вчeнoгo чaсиt кoли чеp€ з
чyткy' щo йoто бyцiмm виключили з aкaдемiкiв, Явopницькoмy пеpестaли виплaчyвати
aкaдeмi.rнy плaтню (дiйшлo дo тoгo' щo сивoгoлoвrrй стapець мyсив пpодaв.rти книхки
з власнoi 6i6лioтеки, a6и виrкити), Д,митpо Iванoвич не oпyстив pyк. Biн нaписав фyнлaментальнy <lсmpiю .Ц.нiпpoпетpовськoгo)' якa нa 30 poкiв виперДилa tlстоpiю мiст i
мoви> (пepurий тoll дo
сй УPCP>' уклав дpyгий i тртiй тoми <Cлoвникa yкрiнськoi
лiтеpи <л> виданo в Kaтеpинoслaвi 1920 p.)' yпopядкoвyвав бaгaтющi фoльклopнi мa.
теpia;о,r, зiбpaнi ним пpoтяпolr' yсьoп) )(иття. Усе це ще й дoсi чекaс нa публiкaцiю.
Фуtt.u'аментaльнaсIстopiя зaпopiзьких кoзакiвr y тpьoх тoмаx (CП6, l892' l895' l897)
стала пiл.сyмкoм 6aгaтopiннoi дoслiдницькoi po6oти вченoto' poзпo.raтoi iще в сryдентськi
poки. Безпoсeрднiй нaмip нaписaти цей твip виник y Явоpницькoгo l889 p.' пiсля видaння
двoт{,мнoi пpaцi <3aпopiлtл(я y залиlцкаx старoвини й пeркaзaх нapoду). .Ц.ля Тi ство.
Iванoвич викopистaв такi фундaментaльнi видaння дoкyментiв як <Apхив
рння.[,митpo
Юrю-3aпaднoй Poссни>, <Aкты, oтнoсящиеся к rrстopиrr Южнoй и 3aпaднoй Poссии>,
кoмиссией>, впaснi з6ipники, ннсленнi пyблiкaцii
<Пaмятникя, издaнньrе врмeннoй
oкpемих пaм'ятoк i дoкyментiв. Bеликy увагy пpисвятив iстopик нaрaтивним джеpелaм'
Кopпoчинaючи вiд Геpoдoтa й зaкiннyloни свoiм сунaсникoмt нaщадкoм зaпoрxцiв
хeм. oсoб.пlвoю пolrraнoю aвтopa кopистyються лiтoписи й xpoнiки - taвньоpyськi,
кoзaцькi, пoльськi. Зaгaлoм бiGлioгpaфiя пеplДono тoмy (пеprшогo видaння) нaлiчy€
l70 пoзнцiй. Iнruим, не менцr сyттев}lм дxepелoм <Iстopii зaпopiзьких кoзaкiвr 6y.шr
неoпydлiкoванi дoкyменти з poсiйськиx тa укpaiнських apхiвiв, бiблioтек, пpиватних зiбparь. lIIиркo
зrrлyчив автop дo свoтo тюpу й пpaцi свoiх пoпердникiв - Г. Мi.ллер'
C. Coлoвйoва, М. Мapкевиua, o. Piгельмaнa, A. Cкaлькoвськoго' П. Kулiшa, М. Максимoвина, М. Koстoмapoва, B. Aнтoнoвичa й десяткiв iнrших. Beликy гpyrry джеpел' якi викopистaв.(. t. Явopницький, стaнoвили мaтеpiaльнi пaм'ятки мyзейниx i пpиватних кoлeкцiй, знaчний apхеoлoгiнний матеpiaл, здoбyтий пiд час численних експедицiй. Bе;пrчезнoго
3нaчення (oсo6ливo це пoмiтнo в пеpulo]rry томi) нaдaвав aвтop фoльклopнo-етнoгpафiнним дoслiдлtенням pегioнy 3aпopi;к:rtя, вивчeннlo йoгo тoпoгpaфii, mпoнiмii, гiлpогpaфii, геoгpaфii, бoтaнiки, зooлoгii. .Ц.есятки paзiв odiйruoв вiн пirцки всi землi 3aпopiзь|2 Mu ч u к I o . , Ч e p н e нк o A.
Heспpaве,Ц'ливiсть l / 3opя

( ! .н iпpoпет poв с ьк) .
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.Д.. L Явopницький
Iстоpiя запopiзьких кoзaкiв
к],tх вoльнoстrй, дoслiдив усi Civi, кйькa paзiв лaмaв pуки й нoги на пopoгaх' ледь нe
зaг}'нyв пiд чaс poзкoпoк кypгaнy - i все 3aдJIя тoпo' щo6 вiдчyти й з6агнyти герoi.rний дyх iстopii, дoнести i.i дo читaча.
Пpи уклaддннi мaтеpiaлy .(,мнтpo lванoвич виpoбив стpyнкy схемy: пepruий тoм
стaв свoepiднoю енциклoпедiсlo пo6yтy кoзaцтв:t' oкрмi
poздiли якoгo хapaктepи.
зyloть сoцiaльнo-екoнoмiннy iстopilo запopiзькoгo кoзацтва' йoгo пoхoдл<eння' склaд'
з6рoйнi сили' сyдoчl,lнствo' opгaни в;raди, вiйськoвo-теpитopiaльний пoдiл, piзнoгa;ryзе.
вe гoспoдapствo' кyльтypнo-релiгiйнi питaння, пoбyт, зви.rai, oдяг тa iнrце. Зaвдяки нiткoстi й детilльнoму виклaAу' сннтезoвi 3нaнЬ i gea6пякiйl мaйстepнoстi oпoвiдачa (нaгaдa€ м o' щo Явopницький бyв i талaнoвитим письменttикoм i пoетoм, чyдoвим opaтopoм) пepцIий тoм дoсi з&lишаeться етaпoнoм пo-спpaвxньoмy
tlаукoвoгo' твoрчoгo
висвiтлeння iстopii. .I[pугий i тртiй тoми - це системний' пoслiдoвний i детальний виклaд пoлiтичнoi iстopii зaпopiзькoгo кoзaцтва вiд йoгo пеpruoпoнaткiв Дo |.734 p. Як виднo
з aвтopськoi пеpедмoви дo пepшoгo тo}ry' д. I. Явopницький мaв намip дoвести iстopiю
кoзaцтвa дo oстaнньoi.lвеpтi ХVlIl ст.' тoбтo дo лiквiдaцii Ciчi. Aле в дpyгий i тртiй
тoми вся iстopiя нe вмiстилaся, oтoж автop :биpався нaписaти ще четвеPтий, який мaв
oхoпитrf |734-|.7.15 pp., aле цей зaдyм зllлиlЦився нeздiйсненним, oскiльки oснoвний
масив дoкyментiв кoзацтвa тoгo пеpioдy, apхiв Кorua Hoвoi Ciнi, нa тoй час зl{ахoдився y
пpиватнllх pукaх i Явopницький не мaв дo нюгo дoстyпy. Пpи перкладi пеprшoгo тoмy
ми взяли зa oснoвy пepшe видaння' хoчa знa€ м o' щo пеpurий тoм д. I. Явopницький
згoдoм пеpеpoбив i дoпoвнив. Ta oскiльки дpyгий i тртiй тoми не перpoблялиcя aBтopoм' ми виpllllили пepекJraдaти сaме зa пеplЦим видaнням' тoми якoгo opганlчнo пoв'язaнi мiж сoбoю.
У po6oтi нaд пеpеклaдoм ми пеpева)кнo opiснтyвaлися на iснуtoнi пpaвила видaння
iстopинних дoкyмeнтiв в УPCP тa CPCP. Пpoте з oглядy нa специфiкy твopy i йoгo
пpизнaчeння ми звaлtruIися нa певнi змiни aвтopськoгo текстy: змiнили пoстopiнкoвy нумеpацilo пoсиJtaнь нa ваJloвy в мел(ax poздiлiв, змiнили на великy лiтepy нaписaння
нaзв пaлaнoк i кyрнiв, теpмiнa Biйськo Зaпopiзьке. .(o перекладу цитaт (a iх y твopi дy.
жe багатo) ми пiдхoдили дифеpенцiйoванo: пеpекJraдaли цитaти з iстopинних твopiв,
в тoму .rислi й 6aгaтo дoкументiв, цитoвaних зa сyчaсними Явopницькoмy ни paнiruими
iстopиками, oскiльки тi дoсить чaстo вiльнo пoвoдилl,tся з дoкyментaми, набли,жaюvи iх
пpaвoпис дo тoгoяaснoi poсiйськoi мoви. Hе пеpекjaдrrлися дaвньopyськi лiтoписи, opфo.
гpaфiю якl{х збеpе;t<енo пoвнiстю, дoк)rмe}Iтri' писaнi стapoукpaiнськoю i стаpopoсiйськoю мoв{lми, фкaвi сyчaснoмy читaчевi як пa!t'ятки мoви. oднaк пpaвoпис oстaннiх
на6лилtався дo сyчaснoгo - oпyскllлися твердi знaки, лiтеpa (ъD пеpедaвirлася вiдпoвiд.
нo як <i> й се>. Tеpмiни <пiвдеrrнoрoсiйський>, <мaлopoсiйський>, <.lкидiвський>,кoтpi
пoбyтyвaли в ХIX ст., пеpеклaдалися зa iх знaчeнням _ <yкpaiнський>, <еврйський>,
aлe в цI{тaтaх збеpiгaлися. B oкрмих
мiсцях перклaд сyпрoвoдл(yеться пpимiткaми
(пoзнaненo зipoчкaми) дJlя пoяснення застapйих i iнrцoмoвних слiв, мeтpoлoгiuних
теpмiнiв, гeoгpaфi.rних назв' зoкpемa гiдpoнiмiв, випpaвленIlя oкpемих нeтoчнoстей aвтopа' дрyкapськиx пoмилoк. Певнi змiни внесенo в бiблiогpафiннi пoсилaння .Ц,.I. Явоpн}lцькoгo: бiблioгpафirний oпис видaнь зpo6лeнo згiднo з сyчaсними вимoгами' дoдaнo
iнiцiaли aвтopiв, yтoчнeнo нaзви пpaць та вихiднi данi. Hезнaчнi скopoвeння (за pахунoк пoвтopiв iмен i пo-6атькoвi цapських 6oяp, вoeвoд i т. п.) внoсилися i в aвтopський
текст. lстopиvнi кoментаpi в тeкст май)ке tlе внoсилися' зa виняткott{ yкpaй неo6хiдних,
аби максимaлЬнo дoнести дo читaчa твip .I[. t. Явоpницькoгo в пepвiснoму виглядi.
[етaльне кoментування тексry, здiйснит}l яке мoже лиlЦе кoлектив iстopикiв i фiлoлoгiв,
дoцiльне бyле в мaйбyтньoмy акaдемi.rнoмy видaннi твopiв !. I. Явopниrщкoгo.
Пpи пiдгoтoвцi iлюстpацiй,щtIя дaнoгo видaння викopистaнo кннrи: ЭвapнuцкuЙ !,. И.
Истopия зaпopoxских кaзaкoв. т. l. сп6' |892i ЭваpнuцкuЙ !. И.3aпopoл<ье в oстaткaх
стapины и пpедaниях нapoдa. CПб' l888; Pueeльлaн z{.Летoписнoe пoreствoваниeo Малoй
Poссии' ее наpoде' кaзaкaх в006ще. М.' l847; СкалькoвcкuЙ A, А. Иcтopня Hoвой Cечи.
B 3 т' 2-e изд. oдeссa, l885; Iстopiя укpаiнськoгo IЧистецтrи. т. 2. K.' l967 i т. 3. К., l968;
Бе л ец к u Й I / . У к p a инс к a я п opт p€ т н a я ж ив oпись хvII- хvllI
вв Л. , l98l; х <oл тoacькu Й П . М. У к p а Тнс ь к ий x ив oпис хvIl_хvIIl
в в . К., 1978; Еrykа Lаssoty i Wilhe lmа
Bе aup l an a op i s y U k r a i n y . W а rsza wa , l972; W oj сik Z.Dzikiе pola w ogniu. Waгszawa, l960;
P o d ho r o d ес k i L . S i с z Z a p o r oska . W a г szа wa , l970.
Iвап Cваpttuк

ПЕPЕдМOBA ABTOPA

дo ПЕPtUoГoBидAHHЯ
oснoвoю цiеi пpaцi стaлo дeсятиpi.rнe вивчення )t(иття й вoeнних дiянь
зaпopiзьких кoзaкiв, якi прoслaвилися 6eзсмеpтними пoдBигaми в бopoтьбi зa
вipy, нapoднiсть i вiтчизнy. Bся <.lстopiя зaпoрiзьких кoзaкiв'>,зa плaнoм aвтopа, вийде в тpЬoх тoмaх' пpичoмy пеpruий тoм присвячeний виключнo зoбpa)кеннlo внутpilшньoгo пoбyту зaпopiзькoi гpoмaди' Дрyгий i тpeтiй тoми пpисвяuенi фaктиннolv|yвиклaДy пoдiй козaцьких Дiянь, пoчинaroчи з кiнця ХV й зaкiннуюuи дpyгoю пoлoвинoю ХVIII ст.* Гoлoвним д)кеpелoм пpи зoбpaженнi
:ro;li Зaпopiltlкя, кpiм llpyкoвaних yкpaiнських лiтoписiв, пoлЬсЬкиx хpoнtк тa piзних мeмyapiв, для aвтopa пpaцi слyxили писaнi дoкyменти' poзкн:aнi в бaгaтьox мiсцях Poсii пo дep,кaвних aрхiвaх тa пpивaтних схoBищax
(в oдесi, Kисвi, Kaтepинoславi, Хapкoвi, Москвi, Петep6ypзi, Apхaнгeльську,
Coлoвeцькoму мolraстиpi), кoтpi тaк чи iнaкrце стoсyються )киття i вoснниx
пoдвигiв зaпopiзьких кoзaкiв. Aле кpiм apхiвних мaтеpiaлiв в oснoвy <Iстopii'>
ляглo й бaгaтoлiтнe вивчеllllя aвтopoМ тoпoгpaфii зaпopiзькoгo кpaю: вивчeнню
тoпoгpaфii кpalo aвтop зaв)кди llаДaвaв величeзнoгo й пeprпopяднoгo знaчeння'
i тoмy, пepш нi;к yзятися зa зoбpaл(eння iстopиннoi дoлi вiйськa зaпopiзьких
низoвих кoзaкiв, вiн бaгaтopaзoвo oб'i)t(Д)кaвyсi мiсuя кoлиtцнiх Ciuей, uaстo
плaвaв пo .Il.нiпpy,спyскaвся чеpeз пopoги' oгляДaв oстpoBи' бaлки, лiси, rшляхи,
цвинтapi, цepкoвнi Дрвнoстi, зaписyвaв кoзaцькi пiснi, нарoднi пepeкaзи, poзкопyвaв пoхoвaння в кypгaнaх i вивчaв yсi 6iльru-менtшзнaчнi пpивaтнi й гpoмaдськi зi6paння зaпopiзьких стapo)t(итнoстeй. У всьol\,tyrrрoму вiн кеpyваBся
Bиключlio любoB'ю (й нiuим iнrшим) дo зaпopiзьких кoзaкiв, якa зapoдилaсь y
ньoпo ще з дyл<еpatlньoгo дитячoго вiкy, кoли йoгo бaтькo, <.гpaмoтiй-сaмoyк>'
uитав йoмy безсмepтllий твip Гoгoля <.TapaсБyль6a'>й змyruyвaв цIестиpiчнoгo
хлoпчинy ридaти гipкими слюзaми нaд лихoю Дoлeю геpoя пoвiстi. BpaлtеlIня
tитинствa 6yли нaстiльки мiцними, щo спoнyкaли aвтopa' влre y зрiлoмy вirцi,
спoчатKy дo пiruих пoхoдiв, a згoдoм.цo пoiздoк пo зaпopiзьких уpoчищах; пo.
iздки цi пoBтoрюBaлися з poкy в piк i вpеrштi стaли для нЬoгo тaкими я<нeo6xiд[rиN{иiяк неo6хiднi .lIюдиlriixa, питвo й пoвiтpя. I{iсю o6стaвинoю пoясню€ т ься
тoй пpистpaсний тoн i тi мимoвiльнi lloмилки, якиt\{инaпoвнeнa пеpшa дpyкo. .Гpет iй
кtннyст ься

т oм фaкт иlнo
l734 p.

ll

за.

д. I. яBopницький
Iстopiя запopiзькиx кoзакiв
вaнa пpaця aвтopa <.3aпopiлrжя>* i якy тaк непpихильнo зyстpiв pецензeнт
п. )Китeцький +*, aле з пoвнoю o6'rктивнiстю oцiнив вiдoмий уveний i лiте*+*. У дaнiй пpaцi aвтop нaмaгaвся випpaвити пoпеpeдрaтypний дiяч п. Пипiн
нi пoмилки Й хп6н, й тoмy ввiв дo iT склaдy лиlltе п'ятЬ poздйiв зi свoiх пoпepеднiх пpaцЬ' тa й тo в цiлкoм випpaвленoмy й дoпoвнeнoмy виглядi. 3a пpикJIaдoм пoпepeднiх Bидaнь aвтop ввaЛ(aв за неoбхiдне iлюстpyвaти й цe видaння,
щo6 зpo6ити йoгo кopисним не лицIe для людeй, якi цiкaвлятЬся виклloчнo
iстopiсю, a Й Ц|я лю.цeй, якi 6 пo6aл<али хyдo)кньo зo6paзити тoй чи iнrций мo!t{ентз iстopиннoгo )киття запopiзьких кoзaкiв. У цьомy Bипaдкy вiн кopистyвався вкaзiвкaми й aльбoмaми вiдoмoгo хyдo,(никa Iллi Юхимoвичa Peпiнa.
Зpеш.tтoю,знaючи з дoсвiдy, яких величeзних гporшей кoцtтyють y нaс, в Poсii,
iлюстpoвaнi Bидaння' aвтop <<Iстopii>
нe смiв 6и й мpiяти пpo цe' якби йoмy нe
пpийruoв нa дoпoмoгy oсвiчeний лю6итeлЬ зaпopiзькoi стapoвини _ зeмлeвлaсник Хеpсoнськoгo пoвiтy Микoлa Микoлaйoвич Koмстaдiyс. Ha зaвeprueння aBтop нe мoжe не нaвeсти читaчeвi ypивки зi встyпy, зpoбЛeнoГo в минyлoМy стoлiттi yкpaiнським лiтoписцeм Caмiйлoм Bеличкoм в йoгo <Лiтoписi пoдiй
пiвденнo-захiднoi Poсii>: <<Лaскaвийчитaчy' якщo тoбi в нинirшнiй мoiй пpaцi
щoсЬ BиДaсться негo,ким i неспpaведливим' тo' мo)t(ливo' тaк вo}Io i с. Tи л<6o,
як6и тo6i вдztлoся дiстaти 6iльrш дoскoналих i яких-не6yдь iнruих кoзaцьких
лiтoписцiв, вiДклaди свolo лiнь i гpeннo зaпoBни в цiй спpaвi мoс невiглaствo,
вiдпoвiднo дo тих лiтoписцiв, не знищyючи, oднaк' i мoсi мiзepнoi пpaцi, вiльнo
випpaвити всe дaним тoбi вiд бoгa poзyмoм... Ta й ва)t(кo людинi <(дoмaцaтися>
в yсюмy пpaвди й знaння, i якщo пoпеpеднi oписyвavi кoзaцьких дiянь y свoiх
пpaцях пoмt{ляIoтЬся' тo з ними пoмиляloсь i я, бo y святoму письмi скaзанo'
щo кoЛ(нa людинa € oлжa>.
. 3aп o p o ж ь е в o с татк ах с та .
н а Po да.
Pи н ы и п p е дан иях
т . l . 2 . с п б. 1 8 8 8 .
. . г . п . X и тeц ьк ий
(1866_

|929')_ yкp. iс т opик, a pхеoгpaф, лiяu xyльтypи. oдин iз
за с н oв н икiвцн Б AH У P сP .
... o. м. Пипiн ( 1833 l904) - P oс. iст opик лiт е-

pa тyp и' e тнoгP aф, aкaд e мtк
П етe p б уp з ь кoi AH (з l 8 9 6 p .)'
aвтop п p aц Ь з i стop i i укP . лi тepaтyPи й eтнoгpaфii.

гPAHиЦI

Bo^ЬHoсTЕЙ
зAПoPIзЬких
HизoBиx
кoзAкIB

Гpаницi вoльнoстeй зaпopiзьких кoзaкiв y piзний.чaс i зa piзних oбстaвин
пoстtйнo змiнювалися. oтoлt визнaЧити ме.lсi землi низoвих кoзaкiв дoситЬ
вaxкo' a ЧaсoМt зa вiдсyтнoстi 6yдь.яких вкaзiвoк пpo цe' взaгалi немo)t(ливo.
Пеpruими вказiвникaми y цюмy питаннi € yкpaiнськi лiтoписцi; aле нaйдoстoвiрнirui й нaйтoчнiцri з них o6мел<yються нaДтo заг.lлЬними вкaзiвкaми з дaнoпo питaння: <Пoляки, пpийнявI.tlи y свolo зeмлю Киiв i мaлopoсiйськi кpai
l340 poкy, нeрз певний uaс yсiх лloдей, якi тaм :кили' oбеpнyли в pa6ствo, aле
тi з цих людeй, кoтpi здaвнa ввaжали сe6e вoiнaми, кoтpi навчилися вoлoдiти
мечем i нe визнaвaли нaд сoфro paбськoгo яpмa, тi, не знiсцrи гнiтy й pa6ствa,
стaли сaмoчиннo сeлитиcя 6|ля piки .Ц.нiпpа,ни)кчe пopoгiв, y пyстих мiсцях i
дикиx пoлях' живлячисЬ pи6aльствoм i звipoлoвствoм тa мopським poз6oeм пpoти бyсypмaнiв. Пoльський кopoль Cигiзмунд l (l507-l548)
пеprшим дapyB:lв
кoзaкaм y вiнне вoлoдiння зеtrlлю бiля пopoгiв, yгopy й yниз пo oбox бергaх
.('нiпpa, щ06 вoни, стaвtши нa чoлi (!)' не дoзвoлялнтaTapaм i тypкaм нaпaдaти нa
poсiйськo.пoльськi землi. 3a Cигiзмyндoм I кopoль Cтефaн Бaтopiй (l576_
l586)' кpiм дав}tьoгoстapoвиl{нoгoскладoвoгo + мiстa Чигиpинa, дaв як пpистaнoвищe низoBим кoзaкам мiстo Tеpeхтемиpiв *. з мoнaстиРeм дJrя пoстiйнoгo
пpo)l(ивaнняy нЬott{yв зимoвий час>'. Ha
гpaмoтa кopoля Cтефaнa Бaтopiя пpo нaдaння зaпoрол(цяt\{зaзнаЧeних '(iulЬ'
земeль i мiст нe дiйшлa дo нaс в opигiнaлi, кoпiя яt з неi, зaгалoм ду;rte сyмнiвна' не дoдaс нiнoгo дo скaзaнoгo з
цьoгo пpивo.щyyкpaiнським лiтoписцем: <.Haдaс йoгo кopoлiвська вeличнiсть (l576 poку' сеpпня 2o чпcлa| кoзaкaм низoвим зaпopiзьким вiчнo мiстo
Teрxтемиpiв
з ь{oнaстирм i пepeвoзoм, oкpiм склaдoвoгo стapoвиннoгo iх
зaпopiзькoгo мiстa Чигиpинa, i ви тогo мiстa Tерхтемиpoвa
нa низ пoнад
.Ц,нiпpoм piкolo дo сaмoпo Чигиpинa й зaпopiзьких степiв' щo пiдхoiятЬ дo земeль чигиpинських' з yсiмa нa тих зеlr{JIЯхнaсaд'(еними мiстeчкaми' селaми'
хyтopaми' pибними пo тoмy беpезi в .Ц'нiпpiлoвaми тa iнltlими yгiддями, a вшиP
вiд.Ц.нiпpa нa степ'.цoки тих мiстeнoк, сiл iхyтopiв зeмлi здaвнa 6улll>,,
3 такoю Л( невизнaченiстю гpaниць вoлЬнoстeй зaпopiзьких кoзaкiв зyстpiчa€ м oся ми й uepез цriстдесят вiсiм poкiв пiсля смepтi пoлЬськoгo кopoля Cтефaнa Бaтopiя' кoли зaпopoxЦi з-пiд влaди Пoльщi пeрйruли пiд пpoтекЦiю
. Мiстo, щo мaлo пpaвo
ск.lидy тoваpiв зa мaгде6yрзькriм пpавoм.
'| Tепеp с. Tpaхтемиpiв

Перяслaв-Х мельницькoгo
p.нy Kиiвськoi o6л.
| Гp6янкa
Г. Летoпись

к..

l3

1 8 5 4 .с . | 8 ' 2 | ' 2 2 .
, Muл.ltеpГ. o малopoссийскoм наpoде. tu.' l846.
с. 43.

,Ц..l. Явopницький
Iсmpiя запopiзьких кoзакiв
Poсii paзoм iз малopoсiйсЬKими кoзaкaми тa iх гeтьмaнoм Бoгданoм Хмeльницьким. У цapськiй гpамoтi щoдo цьoгo мoвl{ться' щo запopiзЬкi кoзaки бyдуть
кopистyBaтися пoпepеднiми пpaвами й пpивйeямуI' нatalИN||1 iм пoльськими
кopoлями Й re'лнкуrмуlлитoвсЬкими князями ,. 3peruтoto, нaстyпнoгo lб55 poкy'
l5 сiчня зaпopiзькi кoзaки бyшiмтo oтprrмалrr yнiвеpсал вiд гетьмaнa Бoгданa
Хмельницькoгo, який дiйruoв дo нас тaкo)к y кoпii i такox зaгaлoм дyxe сyмнiвнtlЙ, якvlЙ yпepшe 6йьru чи менtlt тoчtto визнaчиB гpaницi вoльнoстeй зaпopiзЬких кoзакiв: <<A
тeпep тaк сaмo вoлoдiти iм стapoвинним мiстeчкoм зaпopiзьким,
Cамapь зBаним' з пepевoзoм i з зeмлями вгopy пo .[нiпpy дo piнки opелi, a вниз
дo сaмих степiв нoгaйських i кpимських' a чepeз .(нiпpo й лимaни .Ц.нiпpoвiй
Бyгoвi, як з вiкiв 6yвaлo, пo oчaкiвськi yлyси, i вгopy piки Бyг пo piкy Cинюху, вiд
сaмapсЬких )ке зeмeль чepез стeп дo сaмoi piки .Ц'oнy,де щe дo гетьмaнa кoзaцькoгo Пpедслaвa Лянцкopoнськoгo * кoзаки зaпopiзькi свoi зимiвники мa,гIи,й
те всe щ06 нeпopyшнo нaвiки пpи кoзaкaх запopiзЬких лиl.цилoся'>{.Cлoва нaведенoi кoпii rетьмaнсЬкoгo унiвеpсaлy пiдтвеpдx<yloться лиrцe тoтo)кним пoкaзoм гpaниф вoльнoстей зaпopiзьких кoзaкiв нa захiднoмy кopдoнi. 3a Бyчaцькиtt{ миpoм' yклaде}|им 18 лtoвтня |672 poку в Гaлининi, пoльський кopoль
Миxaйлo Bиurнeвeцький вiддaв тypeцькoмy сyлтaнoвi Мaгoмeтy IV все Пoдiлля Й Укpaiнy, a пpикopдo}rнoю лiнiсю вoлoдiнь зaпopiзьких кoзaкiв бyлo
визнaченo piнкy Cинюхy' щo впaдae y Бyг з лiвoгo 6oкy ".
Taкoю
невизl{аченiстю вiдpiзняютЬся свiдчeння пpo гpaницi вoльнoстей
'( кoзaкiв i lб8l poкy' кoли стoялo питaння пpo Бaхчисapaйське пeзaпopiзьких
peмиp'я мi;к Poсiсю й Typeнvинoю: у тoй нас пiвденнy гpaницю мiл<вoльнoстями
зaпopiзьких кoзaкiв i кoчiв'ями тaтap визнaчaли piки .Ц.нiпpoй Бyг: <<Упeр.
миpнi poки вiд piки Бyгy й дo згaдaнoгo py6e.жa piки .[,нiпpa тypки нe пoвиннi
бyли бyдyвaти нoвих мiст i вiднoвлювaти стapих кoзацЬких poзoрeних мiст i мiстeчoк' лиtllити iх yпopoxснi й не пpиймaти пеpебi;r<никiв;
кpимським, oнaкiвським i 6iлгopo.Цським тaтapaм кoчуBaти зi свoiми oтapaми пo o6идвa 6oки
.(нiпpa (i пo цьoмy й пo тoмy 6oцi .Ц.нiпpaбyти 6epегy й землям туpецькoi сyлтaнoвoi вeли.rнoстi) y степaх 6iля piuoк; запopiзьким i гopoдoвим кoзaкам'
пpoмислoвим людям ПлaBaTИд,lя pибнoгo лoву, звipинoгo пoлювaння i сoлянoгo
пpoмислy .(нiпpoм i всiмa степoвими piякaми o6oх 6oкiв.Ц'нiпрa дo сaь{oгoгиp.
лa Чopнoгo мopя вйьнo''u.
l686 poкy Пoльщa, yклaдaючи тpинaдцятиpiннe пepeмиp'я з Poсiею ** й вiд.iй
стyпaloчи
Kиiв' Cмoленськ тa iншi мiстa, вoднoчaс вiдмoвлялacя Й вiд yсьoгo Зaпopi.lклtЯi <<}gц3piкoro .[I.нiпpoмвiд Kиeвa дo Ko.ц.aкa,i те мiстo Koдaк, i зaпopiзький кirш, мiстo Ciч, i нaвiть дo Чopнoгo лiсy й дo Чopнoгo мopя, з усiмa
зeМлями i з piкaми, i з pivкaми, i з yсiмa пpиналeжними зeмлями' чим здaвнa вoлoдiли зaпoрoхtцi'>,.Haпpикiншi тoгo ж стoлiття, зa KapлoвицЬким миpoм' yклaцeнvlм 26 сiчня l699 poкy мixr Aвстpiсю, Beнeцieю, Typeuvинoю й Пoльщeю,
oстaн}|я пoвepнyлa сo6i Укpаiнy, Kам'янeць i Пoдiлля, a зaхiднoю грaницею
вoлoдiнь зaпopiзьких кoзакiв нaДaлi ввaxaлaся piнкa Cинюхa, пpитoкa Бугyn.
Hедoстaтньo вiдoмoстей для виpirшення питaння пpo гpaницi вoльнoстей
зaпopiзьких кoзaкiв дас i тpaктaт l700 рoкy пpo тpидцятиpiuнe перемиp'я мiл<
Poсiсю й Typeннинoю ri*: y ньoмy € вкaзiвки лицIe пpo пiвденнy гpaницю зaпo.
piзьких вoлoдiнь. <.Пoднiпpoвськiмiстeчкa всi poзopити, мiсцям, нa яких вoни
стoяли' 6ути в сyлтaнськiй стopoнi пyстими' та й yсiм зeмлям пo .Ц.нiпpyвiд
Ciнi 3aпoрiзькoi дo oчакoвa тaк сaмo бyти пyстими. Лиrцe нa сepединi мi;rt oчaкoвoм i Kизикеpмeнoм 6yти пoсeлeнню для пepeвoзy черeз .II.нiпрoвсiляких
пpoi.lкдлrиx i тopгoвих людeй. Бyти 6iля тoгo пoселе}lня oтoчeнню з piвцeм i
' BеLtцчкtl

с.

Летoпись.

K . . 18 48 .ч. l. с. l78.
* Лянцкopoнський Предсл ав (п. l 53l p . ) _хмйьницький стaрoстa. oчoлювaв пoхoди кoзакiвна AкеDМ ан ( l5 l 6 p.) т a oнакiв
( 1 52 8 p.).
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щeствa истopии и дpeвнoстей.T. 2. С. 6|3' 62з.
rr Пoмилкаaвтopa:l686 p.
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бyл o укл аде нo Bivни й ми p .
, Aкты,
издаllнЬte аpxеoгpафинeскoй
экспедициeй.
1836. т. 4.
Nq 290, 430.
" Coлoвьeв C. Истopия
Poсси и . T . |2. с, |2. 7.
|. | Йде ться п p o Koнстaнт и нoп oл ьськи Й ми p .

Гpaницi вoльrroстей
запopiзькях низoвих кoзакiв
oгopo)ккoro' як личить селy' a виглядy гopoдoвoi фopтeцi й жoд.нoi o6opoни тe
oтoченtlЯ мaти нe мo)t(e. Aзoвy мiстy з yсiЬra стapими й нoвими мiсr'eчкaми й
зеrr{JrяМитa вo,цarйимilк тими мiстечкaми бyти всiм y деpхraвi цapськoi вeличнoстi, a вiд Пepекoпy й вiд кpаto мopя Перкoпськoгo t дo пepruoгo aзoвсЬкoгo
мiстечкa (Мiyськoгo) земJIям бyти пopoлtнiми>,. 3a циI{ тpaктaтoм <.бap'сpoм,>
мi.lк вoльнoстями зaпopiзьких кoзaкiв i кoчiв'ями нoгaйських тaтap визнaнo
зeмлi вiд piки Beликoi Беpл.идo мiстa в гиpлi piки Мiyсy' дe вoна впaдa€ в Aзoв..,;
ськe мopе' й вiд piки Мiyсy ,пo piки .II.oнy ниltrЧе цьoгo <.6ap'срa>зaпopoж.
цям зaбopoнялoся пepехoдl.1TИнa мopськi кoси' лимaни й oзeрa ,цля pиfuлoвлi.
Лицre в мeжoвotr{y зaп}rсi 22 lкoвтня l705 poкy мiяt Poсieю й T}рннинoю,
злiйснeнoмy 6iля piки Бyгy poсiйським дyмним дякoм oмелянoм Iвaнoвичем
Укpaiнцeвим i тypeuьким пaшeю Ефендi Koч Мегметoм' ми впеpцrе зyстpiнaeмoся з тoчним i 6iльrш.мeнrц дeталь}lим BизнaЧенням гpaниць зaпopiзькиx
вoльнoстeй' тa й тo лицte з oдttoгo пiвдeннo-захiднoгo 6oку, вiд кopдoнiв Пoльщi.
<<Пoчaтoк
гpаницЬ вiд пoльських кiнцiв, д.епoльський кopдoн зaкiнuився, yниз piкoю БyгoМ дo нaцrих кoмiсapських o6oзiв, i вiд нarших кoмiсapських o6озiв, сe6Ko.
тo piкoю Бугoм зa двi гoдини дo ташЛикa, який пo-тypеЦьки @тEя Bе'шд<lт'l
нapoм.', iвiд Bеликoгo Koнapа пoлeм пoпеpeк piки Мepтвoвoд, a перйruoвrши
Мepтвoвoд' пoлeм чеpез € л aнeць, який пo-тyрцьки звeтЬся € н гyлoю, де впaдaс
Bеликий Iнгyл',, тoдi. пеpейrшoвши Beликий lнгул, пoлем дo piнки Bисyнi, a
перйtшoвrши пoпepек Bисyнь, пoлем дo Мaлoгo Iнгyльця, a пeрeйruoвrull |'iaлпЙ
Iнгyлeць ueрз Бeкeневський 6piд, який зa дeсятЬ гoдин вiд кизикeрменських
пyстих мiсць, a вiД тoгo 6poду пoлeм пpoстo Дo гиpлa piнки Kaм'янки' де вoнa
впaдae у .(нiпpo, a вiд кизикеpмeнських пyстих мiсцьдo тoгo мiсця uoтиpи милi,
i тим зaкiнчиться гpaниця>..'.3pеrштolo,
} ЦЬoмy лс зaписi зpoблeнo зaстepе)кення, щo <пiддaнi йoгo цapськoi вeличнoстi вiльнo мoжyтЬ хoдити нa Лимaн i на
Чopнe мope Д..llявсiляких свoiх пo)t(иткiв, лиrue смиpнo й 6ез з6poi>. Tак визнaчaлaся пiвДеннo.зaхiДнa гpaниця зaпopiзьких вoльнoстeй. llto стoсусться пiвденнo-схiднoi грaни.цi, тo вoнa' як ви.цнo з гeнepaльнoi кapти дe-Бoксетa l75l
poкy' пpoстяглася вiд гиpлa piнки Kaм'янки вгopy пo .(,нiпpy, де в t|ьoгo впepцIе
впataс piкa Koнкa з плетеницЬким лимaнoм, звiдти вгopy пpoти тeнii Koнки, пoтiм нaд веpхiв'ями piнoк Бepпинки, Ceрдньoi Бepди, Kpaйньoi Беptи i, вperuтi,
пo piцi BeлуlкiЙ Беpлi a,ж дo Тi гиpлa, щo впадae в Aзoвськe мopе.
3 l709 пo l733 piк зaпoрiзькi кoзaки )кY|J|ИHa тaтapських зeN{лях' спoчaткy
нa мexi poсiйських вoлoдiнь з татapaми пo piнцi Kaм'янцi, щo впaдae в ,Ц.нiпpo з прaBoгo бoкy, зa 30 веpст ++вищe мiстa Кизикepменa' а пoтiм значнo нижне poсiйськo-тaтapськoгo кoрдot{y' в ypovищi Oлerдкaх' зa piнкaми Koнкolo i
Чaйкoю, лiвopyн вiд [нiпpa. I.{e бyв чaс' кoли зaпopiзькi кoзaки з кoцIoвим
oтaмaнoм Koстянтинoм Гopл,iйoвинем Гopлiснкoм a6o Гoлoвкoм нa voлi, 6a)кaючи 6aчитп <<свoю
oтчизнy, милyю мaткyi и вoйскo зaпoрoжскoе' гopoдoвoe
и низoвoе' нe тилкo в нeнapyшиI\.rьlх'
Лeчь и в paсшиpен}lыx }' paзмнoл(eнных
вoльнoстeй квiтнyvylо и изo6илyюную' oтдалися в o6opo}ry нaйяснiйrцoгo кoрoля eгo Ь{илoстицIвeдскaгo' Kaрлa ХII>'". Toдi вoни пoплaтилися за це втpaтoю свoiх вoлЬнoстeй y мe)кaх Poсii й пepейrшли в пiддaнствo дo тypецькoгo
сyлтal{a й кpимськoгo хaнa. Aле це тpивалo лицIe пpoтягoм двoх poкiв. 3а
нещaсливим д.пя Пeтpa I Пpyтським мирoм l7ll poкy вiн пoвинен 6yв вiдстyпити Typсннинi вeлпкlцЙ rцмaт зeмлi, пoчинaючи вiд Aзoвськoгo мopя знизу й
iдyчи вгoрy нa пiвнiч дo пoлoви}lитeнii piки opeлi. 3вiдси' пoвеpнyвцrипiд тyпим
кyтoм дo гиpлa тiсi lк piки oрлi пpи впадiннi в ,Ц.нiпpo;вiд гиpла oрлi, пepe* Йдеться пpo Cиваur.
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.Ц. l. Явopниrrьхяй
Iстopiя зampiзьких хoзакiв
йrцoвrци .[нiпpo, вгopy пo}Iaд пpaвиIrrбepегoм ,Ц'нiпpa дo мiстeчка Kpилoвa; вiд
Kpилoва, пoвеpнyвцIи з пiвнoчi нa пiвдeнь, пo веpхiв'ях piк lpклiя, lнryльця, Iнгyла й дo вepхiв'iв piнки Bисi; вiп piuки Bисi пo piчцi Cинюсi й дo i.i впaдiння y
piкy Бyг. Biддaвrши тypкам цей величезний кyт зeмлi, Петpo I вoднouaс зIvryшeнпЙ 6ув вJIaсними вiйськaми зpуйнyвати рсiйськi фopгеui _ Hoвoбomрдиlфкy
в гиpлi Caмapи, Koдaцькy нa прaвoмy 6еpeзi .Ц'нiпpaiнaвпpоти пеpllloгo пopoгa, й
Kaм'яний 3aтон, нижче Микитинoгo, тa зoбoв'язaвся не тypбyчfи запopiзьких кoзaкiв, <зa6pати вiд них свoю pyкy й не втpylaтИcЯ Дo них,>.o.Toдi зaпopoжцi de jure . знoвy ст:rли вoлoдaрями 'свoiх вoльнoстей; вoни poзкинyли свoi
хyтopи й зимiвки пo oчaкiвськoмy 6oцi, вiд Пеpевoлoчнoi дo сaь{oгo Бyгy, й пo
кpимсЬкot\{yвiд piки Caмapи дo Aзoвськoгo мopя; нa цих.пpoстopах вoни мoгЛи
зaймaтися пoлюв.rнняtrl' oднaк нe влацIтoвyloчи )кит€ л .o.
Алe з |134 poкy зaпopiзькi кoзaки знoвy пepейruли пiд влaдy Poсii. Toдi,
пiсля пepемoги poсiйських пoлкoвoдцiв Мiнiхa й Лaссi нaд тypкaми й тaтapaми
за yчaстю й запopiзьких кoзaкiв, мiлt ioсieю й Typevuинoю l8 вeрсня l739 ркy бyлo yклaдeнo Бслгpaдський миp |7, a 4 лncтoлaдa I.740 poкy нa piцi Bеликoмy Iнгyлi 6yлo здiйснeнo 0с06ливий <iнстpyмeнp мiяс poсiйськи}r yпoвнoB.lжeним' тaeмним paдникott{ Iванoм lванoвичeм Hеплюсвим i тyрЦьким кoмiсapoм Мyстaфoю Беем Ceлiхтapoм Kятi6и з двoмa тoвapицIaми. 3a цим <.iнстpyмeнтoмD вoлoдiння зaпopiзьких кoзaкiв визнaчaлися з зaхoдJ пpямoto
лiнiеlo вiд гиpлa Cинюхи ,цo гиpла Беpди пpи Aзoвськoмy мopi. <Пpи6yвцIи дo
самoi piки Бyгy, кoмiсapи деp)кaви oттoмaнськoi для 6iльrшoi зpгlнoстi зa
спiльнolo згoдoю' нeгaйнo перйrшoвruи згaдaнy piкy, стaли таfupoм пpи iT бeр.
зi й вiд oбoх стopiн пoстaвили мiлt тaбopaми пo oднoмy нaметoвi для кoнфepeнцii, й пiсля кйькoх кoнфeрнцiй' сyпepeчoк i мipкyвань нaрrштi нaйкpaщим
чинoм мiлt сoбoю пoгoдилися й пoстaнoвили на oснoвi iнстpyментiв, дaних вiд
визнaчeних кoмiсapiв o60м стopoнaм l705 poкy, тo6тo тypецЬкoгo lll8 poкy,
Bстaнoвити кopдoн тaким чинoм: пoчинa€ т Ься цeй кopдoн вiд закiнчення пoлЬських кopдoнiв .o i йде вниз piкoto Бyrом нa rцiсть rюtrrн вiд Tarцликa, тo6тo Bеликoпo Кoнapa ,", й,6yдyни тal\,r'виpiцrиJlи, щo oскйьки мiсце Koнap вiдoме сaмo пo сo6i, знaкiв тyт мo,кнa нe po6ити, a спiльнo виpirшили, щo вoнo 6yде зaмiсть знaкa; a вiд Кoнapa грaницю вeли пoлeм пpямoю лiнiею й нa вiдстaнi десяти веpст вiд ньогo, пеpeйпIoвцIи piкy Гapбyзинy' пoстaвили двa знaки, з poсiйськoгo бoкy квадpaтнv|Й, a з тypецькoгo кpyглий. l тaм, не дiйrшoвrшизгоди,
стaли тaбopoм пpи piцi Меpтвих Boдaх +' i тpимaли численнi кoнфepенuii й
сyпepечки пpo poзмeлсyBaння' oскiльки y вищeзгaданoмy iнстpyментi l705
рoкy нaписaнo' щo кopдoн бyде пpoведенo чеpез гиpлo piки € л aнця, який впaдaе y Beликий lнгyл, алe eкспеpiенцiя.*+ пoкaзaлa' щo вoнa впaдас y Бyг'
oтo)к визнaчили зaмiсть € л aнця гиpлo piки Гpoмoклii, щo Bпaдa€ y Bеликий
lнгyл' aле з цим бyли тpyднoщi. Aдxе пiддaнi oттoмaнськoi дep)кaви' пoтpебyюни лiсy, який e пo 6ерзi тiеi рiки Гpoмoклii, кopистyвaлися ним y пoпeрднi
чaси. I ткlмy вoни вiд двoх oписaних вище знaкiв, пeрйruoвrши Гapбyзинкy, пiruли тiею lt лiнiсю дo рiки Мepтвиx Boд' вiдстaнь вц знaкiв дBaнaдцятЬ вepст' а
пepейrшoвruи Мepтвi Boди, Ъoстaвлeнo двa знaки' a вiд тих знaкiв лiнieIo дo
стapoi мечетi нa piцi Coлoнi (й), нa вiдстaнi |7 | /2 wpcт, i пpи цiй мечетi пoстaвлеl{o двa знaки; a пoтiм, пеpейruoвruи лiнiсro тy piкy, й нa вiдстaнi 7 веpст, пeрйrцoвlди тaкoл( piку € л aнeцЬ' пoстaвпeнo дв.l знаки' i звiдти лiнiсю протягoм
2l вepсти дo стapoi меvетi, щo стoiть нa 6eрзi piки Гpoмoклii. Лiвopyя вiд мечетi пoстaшlе}|o двa знaки' й нa нiй сaмiй два знaки. A вiд тих знaкiв кop,u,oнiл.e
6eргoм тiei piки Гpoмoклii a;к дo piки Beликoгo Iнryла, зaлишaючи весь лiс'
'o Лет o п и с ь C a м o в ид ц а . К . ,
l878. с.
3021, Бpuкнеp'
Истopия Петpa Bеликoro.
T. 2. сП6' 1882. с. 488.
r. Юpидиннo (лaт.,).
'" Мыш eц к u Й C . Ис тo p ия
o кoзaкaх
зaпoрo)кских.

o дес с а, l8 52. с. 2| - 23;

Гeнеpaльна кapтa де-Бoксет a l75l p.
', 3a писки г pa фa М ин ихa .
спб. 1874. с. 53.
|. вiд гиpла p. Кoдими,
дe й
тeпеp с мiстечкo Kiнeцьпlль.
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Beли-

кий Cухий Tarшлик, нилtve
p. Kopa6ельнoi, пoнaд 40
веpст вlд пoльськoгo кoрдorry.
t. Cy.raсна нaзва Меpтвoвoд.
Ii|
п p акти ка
Д'oсвiд,
(л aт. ).

Гщняui вoльнoстей
зarюpiзьких низoвriх кoзaкiв
щo стoiть нa беpeзi тiei piки Гpoмoклii, oттoмaнськiй дepжaвi. Toмy пoблизy
згaдaнoгo лiсy ще y двoх мiсцях зpoблeнo знaки' тa пpи пepeхoдi piки Beликoгo
Iнгyлy тaкoл( двa знaки i бiля них, пepeйrшoвrшитy piкy Iнгyл, навпpoти тaкo)l(
пoстaвлeнo двa знaки. A звiдти, йдyни дo Бeкеневськoгo 6poдy, нa вiдстанi
39 веpст, пeрeйденo piкy Bисyнь i зpo6ленo тaкo)|( два знaки. A звiдти йдe кopдoн чepeз Мaлий Iнryл нa Бекеневський 6piд, кoтpий, як мoвить тpaктaт
l705 poкy, нa вiдстанi l0 гoдин вiп Kизикepмeнa. Й вiд тoгo 6poдy кopдoн iдe
пoлем пpoстo нa гиpлo piки Кaм'янки' Де Ц9на впa,цaс у .Ц.нiпpoнa вiдстaнi нo.
тиpЬoх миль вiд згaдaнoгo Кизикepмeнa'>..,.
Зi схiднoгo 6oкy вoлoдiння вoльнoстей зaпopiзьких кoзaкiв зaлИ|rraлпcя яK
y меrкoвoмy зaписi 1705 poкy: пoчaBцtи вiд piки Кoнки, lце вoнa впepцre
впaдaс y .I].нiпpo,нaвпpoти Kам'янoгo Зaтoнy й Плeтeницькoгo лимaнy, дaлi
вгopy зa ii.теuiсю, i звiдси, пoвеpl{yBlltи з зaхoAy нa схiд, степoм пo пpямiй лiнii нaд вepxiв'ями piк Toкмaкa, БеpДинки, Cерл.ньoi БepДи, Kpaйньoi Бepди дo
pivки Beликoi Бepли й.нapеurтi зa тeчieю oстaнньoi ax дo iT гиpлa' де вoнa впaдae в Aзoвське мoр,,. Алe д.llя визнaчeння гpaниць вoльнoстей зaпopiзьких
кoзaкiв зi схiднoгo бoку тaкoл< 6yлo ствopeнo спецiaльнy кoмiсiю з poсiйськoгo
й тypeцькoгo 6oкy. За нoвим <iнстpyмeнтotъlD'yчинeним |742 poку poсiйським
yпoвнoвa)кeним кl{язеЕl Baсилем oникiйoвичем * Pспнiним тa тypeцьким кoмiсapoм пaцIero Хaдлti lбpaгiмoм Kапидл<i, гpaницi зaпopiзьких вoльнoстей зi
схiднoгo бoкy визнauaлися тaким чинott{:<Пoчaвrшиз веpxiв'я piки Koнки з
oбoх стopiн пoстaвили пo oднoмy кypгaнy; вiд тих кypгaнiв пo пpямiй лiнiТ на
вiдстaнi нвеpтi гoдини - пo тaкoмy Л( куpгaнy' вi.ц них y тoмy лr нaпpямкy й нa
тaкiй сaмiй вiдстaнi ще пo oд}loмy кypгaнy; бйя зaхiднoгo вepхiв'я piки Bеликoi
Бep.Цитaкoлс пo ollнoМy кypгa}ry; вiд вepхiв'я piки Koнки дo зaxiднoi мелti Beликoi Беp.uи нa вiДстaнi тpьох чвepтeй гoдини. Мix згaдaними pi.rкaми з пiвдеl|нoгo 6oкy вся земля вiдiйrшлa дo oттoмaнськoi iмпеpii, a з пiвнiчнoгo бoкy
вся земля вiдiйrцлa дo Poсiйськoi iмпepii; a вiд piвнин дo piки Bеликoi Бepди й
Дo нoвoгo мiстa (Мiyськoгo) ++'poзтaшoЕrнoгo в тoмy мiсцi, де в Aзoвськe мopе
впaДa€ piкa Мiyс, в yсЬoмy 6ути 6ез змiн зa тpaктaтoм i кoнвeнцiями пpo кopдoни l700 poкy, piкa lt Koнкa, aж Дo i.i.впаДiння y .Ц.нiпр' зaтвеpдЛ(yeться зaмiсть пpикopдoнниx знaкiв i зaлиrцaсться o6oмa (деPл<aвaми) вiд впaдiння r.i.
yнизy в piкy .Ц.нiпpo.3гaдaними piкaми дoзвoля€ т ься кopистyвaтися пiддaним
o6oх iмпepiй без o6мех<ення. ?| зa цим poзмеЯ(yванням пoчaтoк кopдoнiв вiл
веpхiв'я piки Koнки, a кiнeць 6iля нoвoгo мiстa, poзтaшoвaнoгo пpи впaдiннi
piки Мiyсy в Aзoвське Мopе>2].
[им дoгoвoрoм <визнaченo бyлo нoвi кopдoни' якi дaвaли Poсii пpaвo пpoвести зa piкoro Caмаpoю (нoвyD лiнiю, зpyuнiruy й кopoтruy, нix <стapa>.|+,tJlЯ
пpикриття Укpaiни вiд на6iгiв тaтap, i блилrнy .п.лятoгo' щoб здiйснити зaвoю.
вaння Kpимy' нaпaсти нa oчaкiв i дiяти нa Чopнoмy мopi>.'. Tим л<едoгoBopoм'
зa yказoм Ceнaтy lб листoпaдa |743 poкy' yкpaiнцям бyлo дoзвoлeнo буДyвaти хyтopи й кopистyвaтися зеMлею пo piкy Caмapy; циIr{скopистaлиcя )кY|те,ri Пoлтaвськoгo пoлкy й зaЙнялуl смугy землi мiл<лiвим берегoм oрлi й пpaвlrrr Cамapи' кoтpу зaпopiзькi кoзaки спoкoнвiкy ввaж.lли свoсю земЛею; &тlя
бi.rьшoi пeвнoстi пoлтaвчaни зaхoпили нaвiть мiстo Cтapy Caмapy (Бoгopoдицькy фo1lтеuю) й пoставили в l{ьotr'yсвoю сoтню; aле зa poзпopядхеtt}tям Ceнaтy
y BoлЬнoстi зaпopiзькi втpyuaтися зaбopо23 сеpпня l744 poкy <<стapoсaмapцям
нялoсЬ')r|,а мiстo Cтapa Caмapa пoвеpтaлoся 3aпopiзькoмy Biйськy i згoдoм
(|762p.) 6улo зpyйнoваI{eзaпopiзькими кoзaкaмvl. |745 poкy бyлo нaкaзанo пoсeлИтv|на кopлoнi Укpaiни дев'ять лaн.цмiлiцьких *.*+ пoлкiв, для uoгo 6yлo
,., пoлнo€
сo6pаниe закoнo в. T . l l . l ф 8 2 7 6 . с . 2 9 l .
,'
Дn". Генеpaльну кapтy
де-Бolсgгa й Kaгнiстa l7.5l p.
t B o p и г .: < Aник итич е м > .
.| T еп еp с . М i у с П e p е .
Irальськoгo р-ну
Bopotши-

2,ll

lЯшоpшиrtr'кий

лoвгpaдськoTo6л.
., 3aписки oдесскono o6ществ:l. T. 2. oтд. 2, 3.
с. 835.
... Йдсться пpo .Ц,нiпpoвськy :1lHlЮ' спopyдженy
1768-1114 pp.
," Зaпнски гpaфa Минихa.

t7

с. 56.
24 ЭapнuцкuЙ

!,. C6opннк
мaтеpиалoв.C. 49.
rrrr fiдgт569 пpo вiйськo,
сфopмoванel7l3 p. з вiйсЬкoв}+x
пoселе}|цiв'сeлян.
oлнoдвipцiвиa пiвднi Poсii.

д. I. явopницький
lстopiя запopiзьких кoзaкiв
llризначeнo зeм.ri вiд rtiвденнo.схiднoгo кopдoнy Укpaiни всeред.инyлiнii нa 40
i зa ,riнiю нa 30 веglст.Toлi yкpaiнцi, пepейruoвruиopiль, зaйняли тyт лyки нa
30 вeрст схiднirrte вiд iT беpегa, ?6\.DJBaлИxyтopи й селищa, сеpед iнulих слo6oдy Kypилiвкy' зaснoвaнy китaйгopoДськиМ сoтникoм Ceмeнoвим, якy запopolкui пoтiм, зaйнявulи вiйськaми opiльськi мiсця, перенесли н^aiнц.rемiсце й
,.'. Biдтoдi мiлс
назвzlли зa iмeнeм кoЦIoвoгo Петpiвськoю a6o ПетpикiBсЬкolo
стapoсaМaрцяМи з oДнoгo бoкy й зaпopolкцями з дрyгoгo пoчaлaся Tp.4Baлa i|
зaтятa сyпеpечкa.
Boднонaс виниклa сyпepечкa за пpикopдotlнi вoлoдiння нa схiднiй гpaницi
зaпoрiзьких вoльнoстей мiл< зaпopiзькими й .цoliськl'ми кoзaкaМи. I'I{oб пpипинити сyпеpечки мix стapoсaмapцяМи' дoнцями й зaпoрoxцями' ypяд € л изaвети Петpiвни видaв спецiaльнllй yкaз l5 Kвiтня l74б poкy: вва)кaти гpaницями зaпopiзьк}tх вoльнoстеli зi схiднoгo бoкy вiд piки .Ц.нiпpаpiuки Cамаpy,
piкaми, якi в них впaдаютЬ' тa нaBoвнy, Беpлy, Кaльвик, Kaльмiyс з <<iнrцими
ле)t(нимидo тих piчoк кoсaми, балкaми тa всiлякими угiддями дo пoпеpедl{ьoгo
кoрдoнy 17l4 poкy, зaлицIенoгo зa oстаннiм poзмeжyвaнням з oттoмaнськoю
Пoртoю нa 6oцi Poсiйськoi iмпeрii'>2Б.
Алe сyпepe.rки зa пpикop.ц.oннiвoлoдiння на пiвнiчнoмy бoцi прoдoв.lкyвались i
пiсля цьoгo. l752 poкy, )t(oвтня5 дня зaпopiзькi кoзаки пoдaли скapгy нa най-
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Гpаниф вoльrroстей
запopiзькях низoвиx кoзaкiв
вище iм'я iмпеpaтpицi € л изавети Петpiвни, щo пoлтaвсЬкий пoлкoвник Гopлeнкo пoкaзaв гrтьмaнy' гpафy Kиpилoвi Poзyмовськoмyl 6yuiмтo стapoсaмapцi
вoлo,цiли oбoмa стopoнaми piки Caмapи з yсiмa лiсoвими тa iнltlими yгiддями,
пoчинaючи вiд iT гиpлa й дaлi вгopy на 50 чи й бiльrцe веpст, i пPoсив гетЬмaнa
вiдiбpaти тi зeмлi y зaпopiзькиx кoзaкiв. 3aпopiзькi кoзaки' нaтoмiсть, дoвo,циЛи' щo хoЧa стapoсaмapськi xитeлi в тих вoльнoстях i лiс pу6aлуl, й сiнo кoсvlлvl,Й pи6у лoвvlлvцй зeмлю opaли' й бдлсoлy poзвoдиJrи' алe poбили цe з Дoзвoлy Biйськa 3aпopiзькoгo й сaмapських пoлкoвнl,tкiв зa пeвнy десятину' якy з
ниx 6pали нa кopистЬ Biйськa,,. Toдi y зaпopiзькиx кoзaкiв стaли виМaгaти opигiнaльнi дoкyмeнти нa прaвo вoлoДiння iхнiми Boльнoстями. Ha цю вимoгy кoшoвий [анилo Cтефaнiв Глaдкий б л<oвтня1753 poкy нaдiс,raвy мaлopoсiйськy
Генepaльнy вiйськoвy кaнцеляpiю кoпii yнiвepс.lлy гетьмaнa Бoгдaнa Хмельницькoгo lб55 poкy й yкaзy iмпepaтрицi € л изавети Петpiвни l746 poкy й пpoсив
гeтьмaна гpaфa Kиpилa PoзyмoвсЬкoгo, щoб i вiн <<пoсилi тoгo гeтьмaнa Бoгдaна хмелЬнйцькoгo yнiвepсaлy,> пiдтвepдив влaсним yнiвepсaлoм пpавa зaпopoлrцiв нa зeмлi, якими вoни вoлoдiють. Aле гетьмaн Poзyмoвський вiдмoвився викoнaти пpoхaння зaпopoл<цiвнa пiдстaвi лицrе нiким не зaсвiдчeних
кoпiй дapuих дoкyментiв, oсoбливo кoпii унiвepсaлy xмельницькoгo. Biн вимa.
гaв, щ06 зaпopoяtцi' a paзoМ з ними й стapoсaмapцi, пpeдстaвили opигiнaльнi
дoкytt,tенти'BуIслaлпдепyтатiв вiд вiйськa, пpизнaчили слiдчих з тoгo й iнrцoгo
6oкy й закoнt|o вкaзaли' <(дoяких тoчнo мiсць вoлoдiння 3aпopiзькoгo Biйськa
пoвиннo прoстягaтися, i якими землями стapoсaМapськi rкителi дoсi Boлoд.ии
й нинi iм нaле)китЬ вoлoдiти'',n.Cкликaнi з цюгo привoдy зaпopiзькi стapoжили
тaKoл( пiдтвepдили, щo Biйськo 3апopiзьке здaвнa вoлoдiлo yгiддями пo сaмapi дo piнки opелi, неpeз щo Kiцr знoвy пpoсиB чеpез гeтЬмaнa iмператpицю lлизaвeтy Петpiвнy, <.щo6Пoлтaвськoмy пoлкy в Caмаpi тa в iнrцих тaмтerrrнiх мiсцях вo,roдiння' з oглядy нa вкaзaний l746 poкy ypядyючoгo Ceнaтy yкaз, вiдмo.
вити' Й ryди, y Caм^aрьнi зa w{м тoмy пoлкoвi й стapoсaмapським )l(итeлям не
велiти втpyvaтися'>,".Ha це пpoxaння запopiзьких кoзaкiв l0 сepпня l756 poкy
булo дaнo тaкy вiдпoвiдь: <<xoчaBiйськo 3aпopiзькe пpoсилo вitмoвити стapoсaмapським жителям y вoЛoдiннi сaмaрськими мiсцями Й впдaтн тoмy запopiзЬкoмy Biйськy гpaмoти нa всi нaлелtнi iм з дaвнiх часiв зeмлi й yгiддя, тo
oскiльки пpo всi налeл<нiiм, зaпoрoxцям, землi й yгiддя, кpiМ yл(e вкaзaних
l74б poкy пеBних мiсць, У нaцIoмy ypядyючoмy Cенaтi немa тoчних вitoмoстeй i
oписy' a грaМoти l688 й yнiвеpсалy 1б55 poкiв' нa якi вoни, зaпopolt<цi,пoсилaЮться' як тyт y мitлopoсiйсЬких спpавaх, тaк i в Мoсквi в apхiвi кoлегii iнoзeМниx спpaв нe знaйцIлoся' oтox' хoчa вiд запopiзькoгo Biйськa писaнo
5 л<oвтня 1752 poкy' щo кoли гетЬмaн Бoгдaн Хмельницький з yсiм мirлopo.
сiйським нapoдoм пiд всepoсiйсЬкy дep)кaвy пiддався, y тoй чaс, як i дo, i пiсля
тoгo, Biйськo 3апopiзькe вoлotiлo piкoю .Ц,нiпpoмвiд Пepeвoлouнoi тa всiмa
piкaми, щo впaдaють у тy piкy .Ц.нiпpoз 060х 6oкiв, i всiмa iнцlими yгiддями,
зoкpeма piкoю сaмapoю та нaявниirи пpи нiй лiсaми, степами тa iнulими yгiд..lями' a мaлopoсiйськi я<ителi бyuiмтo нiкoли тoю зeмлеIo не вoлoдiли, тo це
BiЁrськo 3aпoрiзьке ствеpдл(ye цiлкoм дapeмнo' i iм, зaпopoяrцям' тaк бaгaтo
Зtr1g.16,як вoни пицryтЬ' пpисBoiвltlи aж пo пepевoлoчнy' дoпyститl,t нe вapтo'
aдже кoли гетьман Бoгдан Хмeльницький з нapoдoм мaлopoсiйським пiд висoкoв..lа.lllly.цеpжaвy Poсiйськoi iмпepii пpийшoв y пiддaнствo, y тoй яaс yсi мiстa' сеЛa it пoсeлeння й те Biйськo 3aпopiзькe пер6yвaли в oднiй диpекцii гeтьмaнськiй, i мix Мaлoю Poсiею й Biйськoм 3aпopiзьким кopдoнiв нe 6yлo, a де
6yли нeзaселeнi пустi зeмлi й лiсoвi yгiддя' тaм як зaпopiзьким, тaк i мaлopoсiйським кoзакaм y Biдпoвiдних дJrя цьогo мiсцях не за6opoнялoся пaсiки тpимaти, pи6у й звipiв лoвити' а дo Ciчi 3апopiзькoi y тoй нaс нe 6yлo нiяких мiст i
oкремих пoселeнЬ')..''.
2i' Multлеp Г. Истopияеские
сo ч и н ен и я . м . ' l 8 4 6 . с . 5 з .
26 ЭваpнuцкuЙ
,Ц. С6opник
мaтеpи:lлoв. с. l35.
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Кapта мiсць poзтaшyв:l}rня
3aпopiзЬк,rх сiчей
тa mлoв}|их uшrяхiв
тaтapських нaпадiв

l9

2т Taм >кe. C. 4'].
28 Taм >r<е.
C. 78.
2, тaм :кe . с. l32' lз3.
30 тaм x е . с. 136_l37.
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l75l poкy гpaницi вoльнoстeй зaпoрiзькиx козaкiв тaкoж знaчнo скopoтилися
внaслiдoк видiлення певнoi iх чaстини пiд пoселeння пpи6y,rих в Poсiю сеp6iв
тa pyмyнiв. Cпovатку l752 poку в Poсii з'явилиcя сеp6и нa voлi з lвaнoм Хop.
ватoм (oткypтинeм) *. Boни зaЙняли пiвнiчнo-зaxiлнy oкpaiнy зaпopiзьких
степiв i yтBopили тyт тaк звaнy Hoвy Cep6iю з фopтeцею св. € л изaвети' нaзвallolo нa uесть iмпеpaтpицi € л изaвети Петpiвни й збуloвaнoю y фopмi пpaвильнoгo lЦестикyтникa пеpиМeтpoм (paзoм iз зoвнiurнiми yкpiпленнями) дo 6 вepст.
Hoвoсеpdaм 6yлo вiддaнo кpaщi зeмлi тепеpirшньoi Хеpсoнськoi гyбepнii пo
piнкaх Tясминy, Bисi, Cинюсi й веpст нa 50 пiBденнiше степи мiх Бyгoм i l[нi-
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.Ц. l. Явopницький
Iстopiя зampiзьких кoзакiв
пpoм. Meтoю пoсeЛeння нoвoсepdiв бyлa oхoрнa oкpaiни poсiйських земeль
вiд запoр.lкцiв i татap. oхoрнa
ця пoлягaлa в тott{y' щo нoвoсеp6и 6yдyвали
ряд зeмляниx rцaнцiв i фopпoстiв, B яких oсaд,(yв:lли мiлiцiю, щo спoстеpiгaлa
зa кoЛ(l{им pyхoм кoзaкiв i тaтap. Taк, y Tрсaгaх' нa piнui Bисi, 6iля пoльськoгo кopдoI{y 6yлo з6yдoванo п'ятикутнy фopтeцю, a всi iнrдi сeлищa 6yлo укpiплeнo чoтиpикyтними шaнцями й нaзвaнo зaмiсть poсiйських нaзв нaзвами фopтець aвстpiйсЬкoк) вiйськoвoгo кopдol{y: oльхoваткy - Пaнчoвим, Hестepiвкy - Bapruaцoм, Cтепiвкy - llloлмorueм, Aндpyсiвкy - Чoнгpaдoм, Плaхтiiвкy - Зимyнем тa iн. Щoб пoпepeдити нa6iги зaпopoл<цiв i тaтap нa Hoвoсеp6iю Й дaлi' пoселeнцi стaвили нa висoкi кypгaни o6в'язaнi сoлoмoк) жepдини
й пpи пepu.Iих oзнaкaх небeзпeки пiдпaлювали iх i тим саlrlим пiднiмaли лtителiв lla oбopoнy "..
Cлiдoм за сеp6aми lванa Хopватa (oткypтинa) пpийrшли в Poсilo l753 poкy
з Aвстpo-Уrюpщиt{и слoв'янoсep6и з Iвaнoм llleвичeм i Paйкoм [епрpaдoвичем нa voлi; вoни зaЙняЛу|пiвнiчнo-схiДнi oкpaiни :ЁlпopiзЬких стeпiв i yтвopили тyт тaк звilнy Cлoв'янo.Cеpбiю з фopтецею Бaхмутoм' яка отрим.rлa цю нaзвy вiд piuки Бaхмyry, пpитoки Ciвepськoro .Ц.iнця. Toдi вiд вoльнoстей зaпopiзьких кoзaкiв вiдiйшoв з oднoгo бoкy, в пiвнiннo-схiднoмy кyткy' tuмaт зем.пi,
обмел<eний piнкaми Ciвеpським ,['iнцeм, Бaхмyтoм i Лугaнню, a з часoм _
yсi зеMлi мaй.жe дo вepхiв'я лiвoi пpитoки .Ц'нiпpa Caмapи. 3 Дpyгoгo бoкy, в
пiвнiчнo-захiднoмy кyткy, вiд вoльнoстей запopiзьких^кoзaкiв вiдiйцrлa великa
дiлянкa землi, пoнинaю.rи вiд гиpлa piнки Kaгapликa ", Й дaлi пo пpямiй лiнii дo
вepxiв'я piuки Typii *, a вiд вepxiв'я piнки Tуpii пo гиpлo рiuки Kaм'янки, лiвoi пpитoки piки lнгyлy; вiд гиpлa рivки Kaм'янки I{a гиpлo pivки Бeрзiвкиl тa.
кolс лiвoi пpитoки Iнгyлy; вiд веpхiв'я Бeрзiвки нa вepхiв'я piнки oмельникa '', i
звiдси вниз пo pivшi oмельIlикy дo сaмoго iT гиpлa, де вoнa впaдae в.(rliпpo зa
20 вepст вiд пoльськoгo кopдoнy 34.
Toдi x 20 квiтня |152 poку y запopiзьких кoзакiв бyлo вилy.reнo щe oднy
дiлянкy землi вiд piнки oмельника вниз дo piнки Caмoткaнi дJrя пoсeленl{я тих
лre нoвoсеp6iв. <<Хoчдo .('нiпpa нa пeвнy нeвеликy вiдстань в числo тих Bизнaнених мiсць (нoвoсepбських) рiчкa Caмoткaнь i нe пpийruлa' aле в)ке нa вiчнe
пoселенl{я тих ,lкитtлiв гpaницeю iх вoлoдiнь, дJIя )кивoгo PУftxУ, пoклaдена
пo сaмy piнкy Caмoткaнь, piнкa x Бешкa в нoвoсеp6ськoмy й кoзaчoмy' a Bеp6лю)кKa мaйлtе вся y слo6iдських пoсeленнях пеpе6yвас>. 3 oглядy нa цей yкaз
yсi зaпopiзькi зимiвники нa лiвoмy 6ерзi piки Caмoтканi 6yлo нaказaнo пеpeнeсти нa iнrui зpу.rнi мiсця У зaпopiзьких вoлoдiннях ДJ|я t|pИП.4нeнн'lсyпеprнoк, злoдiйства, гpa6yнкy й poз6oiв з 6oкy запopiзьких гaйдaмaкiв.,".
.(o двoх пoселень' Hoвосеpбii й Cлoв'янo-Cepбii' тoдi x, 20 луlcтoпaДa
|752 poку, зa iменним yкaзoм iмпepaтpицi € л изaвети Пeтpiвни дoлyuилoсь i
тpeт€ ' нa мexi вoльнoстей зaпoрiзьких кoзaкiв,- пoсeленllя слo6iдськoгo ма,ropoсiйськoгo пoлкy.3a yхвaлoю Cенaтy вiд l8 сеpпня |.752 ркy бyлo нaкaзанo
poзтaцryвaти цe пoсeлeння нa тiil .lке пiвнiчнo-зaхiднiй oкpаiнi зaпopiзьких
зeмель' нa 20 Bepст ни)t(че вiд нoвoсеp6сЬкoгю кopдoнy' <<yкoмtulектyвaвц!и
йoгo кoзaкaми тaк' як слo6iдськi пoлки' i пeрдaвruи y вiдaння кoмендaнтa
фopтeцi святoi € л изaвeти>36. A yкaзом l6 неpвня l75б poкy нa iм'я кoме}tдантa
фopтецi св. € л изaвeти Глiбова зa слo6iдським малopoсiйсЬким пoлкoм затвеpдЯ(yвirлися piнки Caмoткань, Беruкa й Bеp6люлtкa' a зaпopo,кцям 6yлo нaкaзaнo
волoдiти пo гpaницi l7l4 poкy. Bсi запopiзькi землi 6yлo нaкaзaнo зняти й нaнeсти на кapтy' oскlлЬки ж oстaнн€ залиrДилoся нeвикoнaним' <<тoпoклaденo
бyлo лиruе лiнiю гpaницi тoдiruньoi Hoвoсep6ii й пoстaвленo нa нeмaлiй вiдстaнi y напpяtr'кy Ciui фopпoсти кoмпaнiйських i малopoсiйських пoлкiвo.}7.
l758 poкy зa зйoмкaми геoteзистa Ceмeнa Лeoнтьева пiвнiчнo-зaхiднa гpaни...
Материaлы дJ'Iя стaтистики Poссийскoй импеpии.
сп6 . 1839. с . l 7 0 .
з2
тeпер Хещoнськoi ry6.,
€ л изaвeтгpaдськoгo
пoв.

|. B opиг .: <Typьей>.
,.' Teпеp Хepсoнськoi губ.,
oлекс а н дpiйськoг o
пoв .
де-Бoксетa
". кapтa
l75l p.; гpaмoтa Poзyмoвськoмy l75l p., 9 в еpес н я .
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Эваpпut1кuЙ ,Q,. С6opнtlк
мате pи aл oв. C . |з4-|з6.
"o Tам .lке. C. |92' |44,
.,,
Мult'lеp Г. Истopинеские
сoчи не ни я. C . 35.

гpaшф юльнoстей
зamplзьюrx низoв$x хoзaкiв
ця вoльнlcстей зaпopiзьких кoзaкiв з 6oкy пoсeлення слo6iдськoгo мaлopoсiйськoto пoлкy o6ме)ку9лacя лiнieю, щo пoчинaлaся вiд гиpлa piнки Чopнoгo
Tarш;икa, пpитoки piнки Cинroхи, пoтiм yздoв)к piuки Cугoклiя Koмиrшyватoгo,
пpaвoi пpитoки piкя lнryrry, дaлi нeрз piкy Iнгyл, лiвy пpитoкy lнry.пy piuкy AдЛ(aмкy' мilк веpхiв'ям piвoк Ka^м'янки й Бeruки, й зaкiнuyю.rи пpямoю лiнiсlo
,o. Haсryпнoгo poкy' l7 берзня, зaпopiзьким кo6iля лiвoгo 6eргa piки .[нiпpa
зaкaм 6yлo зpo6ленo.<.мiцнe пiдтвеpдxення кoзaкiв, щo вiдхoдять iз пoселень
Hoвoсеp6ii, нiяк не пpиймaти>. Пpикopдoннi сyпepеvки мiя< зaпopoхtцями й пoселeнцЯЬ{и мaлopoсiйськoго слo6iдськoгo пoлкy змyсили poсiйський ypяд вислaти l9 сiчня l760 poку r€ o дeзистa Iванa lсленьева для poзI\,tежyB:lннязaпopiзькиx зeмель' :rлe зaпopoxцi знaйшли. в poзмe)кyB,lннi lслeньсвa дeякi пoмилки' пoд.lли прo це письмoBе пpохal{ня l циь{стpим.ultl пpислaнoгo геoдeзистa
вiд пoдaльrцих дiй. l7б3 poкy для poзмежyвaння гpa}tиць мiяr вoлoдiннями
зaпopiзьких кoзaкiв i пoсeлян слo6iдськoгo мaлopoсiйськoгo пoлкy 6улн вttслaнi .1aпopiзькi делегaтL|' aлe чеpeз сyпeрeчки стopoни зrioвy нe дiйrцли
,".
згoдtl
Чeрз тpи poки, l766 poку, гpaницi вoльнoстей зaпopiзьких кoзaкiв визнaчilлися з yсiх 6oкiв тaким чинoм: <.3емлi зaпopiзьких кoзaкiв, щo склaдaютьсЯ
пеpеваlrснo з пyстono й дикoгo стrrry' пpoстилaк)ться нaвкpyги десь нa 1700
вepст. Biд Ciнi з пpaвoгo 6oкy piки .I!'нiпpa вниз дo Kизикepмeнa, дo piки Ka.
м'янки, дe пoчинa€ т ься тyрецЬкI{й кopдoн дo oчaкoва, близькo l00 вepст. Biд
гиpлa цiei piки Kам'янки зeмлi йдyть пo piцi Бyгy нерз piнки lнryлець, Bисyнь,
lнryл, Гpoмoклiю, € л анець, Coлoнy, Меpтвовoд, Гap6yзинкy й Tarцrпlк дo Бyгy
пo зaтвеpддeнoмy кopдoнy з туpецЬкими зeмJtями' пoнaд l60 веpст. З дpyrюrю
6oкy Ciнi зeмлi йrrrли вгopy пo .Ц.нiпpy дo гиpлa piки Caмoткaнi, пoтiм piкolo
Caмoткaнню й степoм пo гpaницi Hoвopoсiйськoi rydepнii дo piки Бyry тягнy.
лися пoнад 550 веpст. 3 лiвorю 6oкy piки .Ц.нiпpa зeмлi зaпopiзьких кoзaкiв
йдyть вiд гиpлa piки Koнки впopy пo .Ц.нiпpупoвз пoрoги aх дo гl{pлa piки Caмa.
pи, пoтiм yгopy Caмaрю дo piки Koнки, дaлi нaд Koнкolo дo iT впaдiння y .Ц.нi.
пPo нижчe Кам'янoгo 3атoкy, щo нaвпрoти Микитинськoi зaстaви, дe зaпopiзькi кoзаки yтpl{}ryють пeрвiз veрз .Ц,нiпpo нa кpиi{ськiй дopoзi; в цiй чaстинi
пoнад 850 веpстnno.
l7б8 poкy, кoли пpикopдoннi фopпoсти Укpaiнськoi лiнii <.звeдeнi 6улlа нa
сaмy межyD' запopolсцi знoвy пiднялl{ питaння пpo нeзaкoнне зaхoплeння iхнiх
зeмель нoвoсep6aми й вимaга.rпr lloвorо poзi{e)кyвання. A нeрз tвil Poш,
кoли y слo6oдi Xoвтiй 6yлo встaнoвJrенo пoст iз запopiзьких кoзакiв д.llя
зaхистy пoстaчaлЬникiв пpoвiaнтy пiд чaс дpyгoi тyрuькoi вiйни, зaпoрllсцi зaхoпиJпl цlo слo6oцу, вJIaцIтyвал}i y нiй паланкy й пoсryпoвo зa6paлl й деякi ilIrui
нaвкo;trlrцнi пoселення з iхнiми лtoдЬми' a зпoдoм oгoлoсllлt'' щo i € л изaвeтгpaдськa пpoвiнцiя пoселенa нa iх вltаснiй землi {l.
з |772 пo |774 piк нa кapтi € л изаветгpaдськoi првiнцii вoлoдiння запopiзькиx
кoзaкiв визнaчaлися лiнiсю вiд гиpлa piuки Мигiйськoгo Taшликa, лiвoi пpитoKи
Бyry, дo гиpлa piнки Caмoткaнi, щo впaдa€ y ll'нiпpo з пpaвoк) 6oкy; ця гpaниця бyлa встaнoвJrенa l764 poкy. Hа пiвдeннiй гpaницi вiд piки Бугy ни;кнe Мигiйськoгo Tarruпrкa uерз Гapбyзинкy, Меpтвoвoд, Coлoну, € л aнець, lнгyл, пoнaд
пpавим 6eрrом .I!,o6рi, нepез Bисy^нь,Iнryл дo гиpлa pivки Kaм'янки' щo впao,.
дae y flнiпpo вище Kизикepменa
Ha пiвнiчнoмy й пЬдeннoмy сxoдi в тoй xе нac, |772 poкy, зaпopiзькi кoзaки
вкaзyвали гpaницю свoiх вoльнoстей тaким ч}lнoм: <Biд вepхiв'я oрлi, вiд
фopтецi Тpiйuaтoi + дo веpхiв'я Берки, a нeю пpoстo нaд лiнieю нaвпpoти Пeт.
piвськoi фopтешi а)к дo гиpлa Бepеки; a в ту Беpекy впадaк}ть piuки Бpитaй i
Koмиrшyватa; вiд гиpлa piки Бeрки ,Ц,iнцeмпpoстo дo Taвальськoro 6айpaкy пo
нoвiй лiнii, званiй Kняxrим Koсoгoвим poвoм' пpoведeнiй дo Tеплянськoгo лiсy,
.,"

Зaписки oдесскoгo o6щeствil' пpилoxеltия; каpта
де-Бoксета.
',o Muллep Г. Истopинеские

сoчинения.C. 54.
10 MыutецкuйC. Истopия o
кoзaкaх. C. 80.
nI
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Г. Истopинеские
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.- 3aписки oдесскoгo o6ществa. T. 14.
. Йдетrcя пpo Tpoiцьку
фopгeцю.

.[. l. Явopницький
Iстopiя зarropiзькиx кoзакiв
який нaлелсить святoгipськoмy мoнaстиpeвi. 3вiдти тi€ ю
лiнiсlo Гoлolo дoли'(
нoю нa гopy дo ypoчища Cipкoвoi мoгили' дe I{инi € фpпoст;
вiд тiеi мoгили в
Cyхий Toрuь на сipкoвy гaткy; вiд гатки дo yрoчиrцa pivки Биvка, нинi звaнoгo Kлi6инoю. Черз тoй ,lке Бичoк нa Пiщaний 6piд y Kривoмy Topi й неpез
веpхiв'я piнки Kpинки нa двi пpикopдoннi мoгилки пo6лизy Мiyсy; вiд мoгилoк
нерз Мiyс нa верхiв'я Мopськoгo Чyлека. Biд Чyлекa на гиpлo Teмеpникa, щo
впaда€ y piкy .Ц.oн,дo гpaничних мoгил> 43.
l0 липня L714 poку пiсля миpy Poсii з T}pe.r.rинoю в Kюнyк.KaйнapДxti вoлoдiння зaпopiзьких кoзaкiв з oднoпo 6oкy, пo лiвoмy Фрзi .(нiпpa, з6iльrшили|cя нa вeликy л.iлянкy зeмлi нaвпpoти кoлиlцl{ьoi тyрцькoi фpтeцi Kiн6ypн,
a з дpyгoгo бoкy, нa пpaвoмy 6еpезi .(нiпpa, нa тoй тpикyтl{ик зeмлi, щo мiлt гиp.
лaми piк Kaм'янки й Бyгy тa piкolo Tarrrлик. Toдi гpаницi зaпopiзькиx вoлoдiнь
6yлo встaнoвлeнo тaк: пo лiвoмy бoцi .(нiпpa пpикopдoннa лiнiя йшлa вгopy вiд
мисy Kiн6ypн, щo вi,п,цiляeЧopнe мoр вiд .Ц.нirrpoвськoгoлимaнy' нaд лiвим
6eргoм piки .(нiпpа пoвз з6yp'iвський кyт Дo ypoчищa Гoлий Первiз i спeцiaльнo нaсипaнoгo 6iля пepeвoзy кyргaну з вyгiллям, на вiдстaнь 75 веpст. Biд
цьoгo кyргaнy в нaпpямкy з пiвдня нa захiд нa твеpдy зеI\,tпюпpямoю лiнiсю
3 веpсти й l94 сaлtнi + дo кypгaнy нa дopoзi; вiд цьoгo дpyгoГo кypгaнy з пiвдня на зaхiд пpямolo лiнieю 7 веpст i 290 сa,жнiв дo тpетьогo спецiальнo нaсипaнoпo кypгarry з вyгiллям. Biд цьoгo тpетьoгo кypгaнy з пiвдня нa зaхiд пpяrtroю
лiнiсю зaвдoв)кки 5 веpст i ll6 сaжнiв нa кypгaн Мезapли-Tепе; вiд кypгaнy
Мезapли-Tепе' пoвepнyвцIи з зaхoty нa пiвнiн, пpямolo лiнiею неpез Koп-Kyю
aбo л<Kaм'янy Kpиницюдo чopнoгo мopя зaвдoвжки 28 веpст дo спeцiaльнo нaсипaнoгю на 6ерзi кypгaнy; 6ергoм Чopнoгo мopя вiд згадaнoi кpиницi дo Кiн6уpнa 46 вepстl чим i зaкiннyвaлaся yся дЙянкa зeмлi 6iля Kiн6ypнa.
Biдпoвiднo дo цьoгo пpикopдoннa лiнiя нa пpaBoмy 6epeзi .Цнiпpa йruла piкolo
Бyrом вiд Гapдy a6o вiд гиpлa piнки Tarшликa пpи Гapпi тaм, дe ле)кaв кaмiнь для
пoзнaчення гpаницi, дo самorю гиpлa Бyгy пpи ypoяищi Cкeлiвський Piг, нилснe
Cеменoвoгo Pory; звiдти вгopy пo fl'нiпpy дo впaДiння B ньoгo piuки Кaм'яltки.
3лиття вoд .Ц.нiпpaй Бyгy yтвopювaлo пpиpoдний кopдoн мi,l+tтypецькo-тaтаpсЬкими й зaпopiзькими вoлoдiннями. Biдстaнь вiд Гapдy aбo вiд пoпеpеднЬol.o
кopдoнy 6iля гиpлa нeвeликoi piнки Tarшликa' щo впaдae y Бyг, лiвим 6eргoм
Бyry дo Cкeлiвськoгo Poгy - l79 веpст, a виклroчaloчи piзнi пoвopoти, йдуни
дopoпoю (тaкoлс не пo пpямiй лiнii)' l30 вepст. Biд пpикopдoннoгo кaмe}Iя IIpи
Гаpдi абo pivцi Taruлик кopдoн iruoв yсеpeдинy зeмлi uеpез piuкy Гap6yзинкy нa
спeцiaльнo зpo6ленi 6lля нe\ двil кypгaни з пiвДня на схiд нa вiдстaнь l0 веpст i
20 сaл<нiв;вiд тих кypганiв rra ypoчищe Cагaйдaк {{ пpи piнцi Меpтвoводi неpез
piuкy Гap6yзинкy з пiвдня нa схiд зaвдoв)кки l0 веpст i l50 сaжнiв' a пepейцroвrди Cагaйдaк, до piuки Coлoнoi нa Kaм'янy мeчеть з пiвдня нa схiд дoвлсинoto l0 веpст i 80 салrнiв дo спецiaльнo насипаниx кypгaнiв. Biд кypгaнiв .rеpeз
piuки Coлoнy i € л aнeць з пiвдня нa схiд нa Apгaмaкли-Capaй (<<Пaлaцнa Гpoмoклii>) зaвдoв)t(ки 27 вepcт i 450 сал<нiвдo }ц'вoxкypгaнiв; i тюю ;к лiнiсю нepез
pi.rкy Apгaмaкли (Гpoмoклiю), нaд кoтpoю нaсипaнo дBa кypгaни' вiдстaнь вiд
Capaя 2 веpсти й 50 сaлrнiв. A всьoгo пo тiй лiнii 30 веpст, i вiл.yсiх кypгaнiв нaд
6ергoм цiei piuки Apгaмaкли вниз з пiвдня нa схiд нa два нoвi кypгани зaвдoв)t(ки 5 веpст i l50 сaxнiв; вiд цих двox кypгaнiв дo piки lнгy.lry нa тaкi сaмi два
кypгaни з пiвдня нa схiд зaвдoвжки 5 вepст; вiд цих кypгaнiв нepeз piкy Iнгyл нa
два кургани в тoмy л<нaпpямкy зaвдoвжки l веpстa й 350 сaл<нiв;а вiд цих кypгaнiв степoвoIo низoвинoю дo веpхiв'я piнки .(oбpoi' в тoмy ж нaпpямкy 35 веpст
i 400 сaл<нiв'дe нa вeликoмy кypгaнi виклaденo кaмeнем двil м.lлi кypгaни, схoлti нa гpaниннi. I вiд тoгo великoгo кypгaнy в тoмy ж нaпpямкy uеpез piкy Byлсyн
(Bисyнь) нa дBа спopудx<eнi гpaниннi кypгaни 5 вepст i 300 сa.кнiв. A вiд тих
кypгaнiв дo Бiлих Kpиниць iз пiвдня нa схiд l6 вepст i 450 сaxнiв; вiд Kpиниць
28 веpст ueрз piнку Iнгyлець y тoмy л( напpямку нa кypгaн перд гиpлoм Kaa3 ЭupнuцкuЙ
BoльД'
нoстr' зaпopoжских кoзакo в. C П б. l 8 9 0 . с . 3 2 5 .

| ,II,oметpинна
мipa дoвл<и. <кaм'яний бepег фiгypy лyнн' 2'|34 м (3 aprдини). кa мa€ ' тoму тaтapaМи тa.
{{ <Caгайдaк>oзнaчaс лyк: к и М ypочищем нaзиваeться)).
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Гpаняшi вoльнoстtй
заrlоpiзьких l|1|зoвихкoзакiв
n5;a на сaмe гиpлo Кам'янки пo
.Ц'нiпpa вiд
м'янки, не дoхoдячи oднiei веpсти
тих Кpиниць 49 веpст y тoмy )к нaпpямкy' vим i зaкiннyвалася гpaниця lllматкa
стеrry' yтвopюючи пo землi вiд Гapдy лiнiю в l93 веpсти Il 225 сa>кнiв;a вeсь пеpимeтp тpикyтника стeпy--пo 6epегaх .('нiпpa, oбoх лимaнiв i Бyгy стaнoвив
a6.
524 *pcivl й 475 сaxнiв
Bище вкaзаних пyнктiв, Мeзapли-Teпе й гиpлa Kaм'янки, гpaниця вoльнoстей
зaпopiзьких кoзaкiв зaлицIалaся пoпepедньoю. 3i схitнoгo бокy вoнa йrшлa pi.
кoю koнкolo й iнrдими рivкaми, щo станoвили нoвий кopдoн Poсii й Tyрuвини
пapaлельlto <.нoвiй,>,
,Ц.нiпpoвськiйлiнii, спopyД.л<енiйl770 p.*, з iT сiмoмa фopтецями. Boна пoчинaлaся oлeксaндpiвськotо фopтeцeю, дaлi йшлa нaд pivкaми
Кoнкoю i Бepлoю дo Aзoвськoгo мopя й зaкiнuyвалaся y гиpлi Бepди Петpiвськoю фopтeцею. lз зaхiднoгo 6oкy, вiд Пoльщi, вoлoдiння зaпopiзьких кoзaкiв
o6мexувалися piнкolo Cинroхою, вiд гиpлa якoi yниз pi.rкoю Бyгюм пpoхoдив
кopдo}r Poсiйськoi iмперii з Typецькoю.',.
Haпердoднi пaдiння Ciнi гpаниr1i вoльнoстей зaпopiзьких кoзaкiв визнaчaлиУкpaiнськoi лiнii, спopyдл<eнoi
ся тaк. Biд piчки Бaхмyт ни)кчe <<Cт?Poil>
|133 p.' якa тягнyлася вiд гиpлa opeлi дo веpхiв'я Ciвеpськoго ,Ц.iнця,дo piки
Бyry, зaвдoвл<ки 600 вepст, вiд гиpлa Беpди дo <(стapoi>Укpaiнськoi лiнii, зaвдoвл<ки 350 вepст; нa схoдi з землею Biйськa.Ц.oнськoгo; нa пiвднi й зaxoдi тypeцькими зeмлями - Oчaкoвoм i Кpимoм, a нaBпpoти Kу6aнi - пo Aзoвськe
мopе .".
oднaк нeмae сyмнiвy, щo зaпopiзькi кoзaки чaстo вихoд|'|Ли зa мелсi свoiх
вoльнoстeй, BEйlхaючи гpaницi свoix вoлoдiнь знaчнo tIIиplIIими зa вкaзaнi в
трaктaтax i пoстанoваx; нa зaхoдi, зoкpема' вoни ввa)к!lли гpaницeю свoiх вoльнoстей piкy Cлyн - <(oцезнай' ляule' дe твo€ ' a де нarrlе)>'нa схoдi piки Ча6yp,
€ r o й Kу6aнь.|'.; у мелсaх Ky6анськoi o6лaстi вoни нaвiть ,lкили oсйo, щo виднo з укaзy iмпеpaтpицi € л изaвети Петpiвни вiд l l липня |745 p., t.1з6yдoваних
ou.
ниЬlи rДиrшaх**, нeмaлими ватaгaN{и>Й зaЙмaлуlcя pибaльствoм
кoзакiв
стoсoвнo
сyчaснoi
вoльнoстi
запopiзьких
Узятi в нaйшиpцlих мe,кaх
геoгpaфii фi|мaлИ всto Kатepинoславськy гy6еpнilo з 9 i-i пoвiтaми: KaтеpинoслaBськиtt,l' Bepхньoднiпpoвським' Hoвoмoскoвським' oлексaндpiйським, Пaвлoгpaдськиtr', Бaхмyтським, Cлoв'янoсep6ським, Poстoвським.'. i Мapiyпoльським' a такo)к знaчнy чaстикy Хещoнськoi ry6еpнii пo рiкy Бyг iз 3 пoвiтaми:
не paхyючи тих' щo
Хepсoнським, Oлександpiйським та € л изaветгpatським'
знaхoдились пo пpaвoмy 6ерзi Бyry: oдеський' Aнaньiвський i Tиpaспoльський.
Kpiм тorю, дo зaпopiзьких вольнoстей нaле,lкалa пеBнa чaстинa .Ц'нiпpoвськoгo
пoвiry нинirшнЬoi тaвpiйськoi гy6epнii' yниз Д.о мiстa oлerцoк, тa невеликa дiлянкa зeмлi, зaBдoв)|(киб0 i зaвrшиprшки66 веpст, Iзюмськoгo пoвiтy Хapкiвськoi
гy6еpнii з центpoм у Бapвiнкoвiй Cтiнцi.
Kpин иIц ь, _
'' uBiд
цих
мe)кoкa ]a,1и запopo)кцl't }l } l к v p г a н з пiвдн я н а с х iд
{(' в с P с т i 3 50 с a л <н iв, a вiд
нь{rIl\ B;{е дo гиpлa Kaм'янкн т a х фA } { а к y pгаl| з Illв дн я
н a с х i : S в enс т i l5 0 с а жнlвl oскl..,|Ькll )к при тих кypгa н а х нe в } , | . ] . н oзlla к lв гpан и ч ни х ' я к l с в lн t llих м lс цях' тo й гpalrицю вiд Кpи.

свe дe ни й . сП6' 186l. с. 5.
l,J ЭваpнtlцкuЙ
,|. C6opнvtк
y
м атe pи aл oв. с. l52.
tt Бyдiвля з ;кеpдин i хми1768-t714 pp.
no 3aписки oдeсскoIю о6- з;l. кypiнь (B. , Ц'ал ь).
Фелuцыtl Е. Kyбанскиe
ществa.т. 7. с. |66' |.7|oбластныe ведoмoсти. Екa|.7з.
o ' т ам x<е..Г. . 7.С . |. 73'|79. т epи нoдap , l890.
., Poстoвськи й п oвiт
T. |2. С. 225.
," Kалачoв fl. Aрxив исто1889 p. вiдiйrшoв дo 3емлi
рическихи пpaктичeских Biй ськa, I I . oнськoгo.

пpoстo
ниl.(ь визнaчeнo
г иpлo Kам'янки,> .
| Лiнiя
спoрудll(увалася

на

гIдPoгPAФlЯ.
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зAПoPlзЬкoГo
кPAЮ

3aпopiзькi кoзaки зaЙмaлп величезний пpoстip стeпiв' пp}rлеглих дo oбoх
6еpегiв .Ц.нiпpaв йoгo нил<нiйтevii, вiд схiдних кop.ЦoнiвПoльськoгo кopoлiвства й пiвденнoi oкpaiни вo,roдiнь yкpаiнсЬкoгo й слo6iдськoгo кoзацтвa Дo
piки Бyгy з oдtloгo бoкy й yздoB)к пpавoгo бepегa pivки Кoнки й дo piнки Ka,rьмiyсy, щo тече в Aзoвськe мoре' з дpyгoгo. Ha цих стeпoвих пpoстopaх 6yлo кiлькa вeликих i мaлих piк з нислeнними пpитoкaми й pyкaвамИ a6o, яK мoвилoся y
запopoлсцiв,зi степoвими piчкaми й низoвими гiлкaми. oднi з цих piк пpoтiкaли
в зaxiднiй пoлoвинi запopiзьких вoльнoстeй, iнrцi y сxiднiй; piки зaхiднoi чaстини нa,'lе)кали дo бaсeйнy Чopнoгo мopя, piки схiднoi пoлoвини tlaлeжzL'lи дo
бaсейнy Aзoвськoгo мopя. З piк Чopнoмopськoгo бaсeйнy найвiдoмiruими 6улtl
.Ц.нiпpo й Бyг.
.[I.нiпрo- цe священнa й зaпoвiтнa D,ля зaпopoл<цiвpiка; y кoзaцЬких A}.мaх
y кoзaцьких пiснЯх - <.[нiпpoм-6paвiн нaзивaеться <.[нiпpoM-C;1?B}ToЮ>>''
тoм>>'лoцl\,tatlсЬкoюмoвoю _ <.Koзaцьким llutяхoм>. У кpаю зaпopiзьких кoзакiв .(нiпpo пoчинaвся з oДнoгo бoкy вищe piнки Cyхoгo oме,rьникa, з дpyгoгo - вiд piнки opeлi, й пpoтiкaв нa пpoтязi 507 веpст, мaючи тyт i нaй6iльrшy
uIиpину' й llaй6iльurу ГЛИ6..4t1у,
Й
ruвидкiсть; в n'exa.х лrе запopiзькoгo
.нaЙ6tльtлу
крaю хapaктep}lзyвaвся вlн l Bсlмa oсooЛивoстями свo€ l течll: пopoгaми' заoopaми' oстpoвaМи' плaвнями й хoлуями +. Bсiх пopoгiв y ньol\{yпpи зaпopiзьких
кoзaкаx нari.ryвaлoся дев.ять: Koдaцький, Cyрський, Лoхaнський, 3вoнецький,
Heнaситeць a6o ж .[i.l-пopiг, Boвнигiвський a6o Bнук-пoрiг, Бyпилiвський, ЛiruнiЁl i Biльний.
Haйбiльrций i нaйстparuнiruийз yсiх пopoгiв - пopiг Heяситецький чи Hенaситeцький, нaзвaний, зa oДними' вiд птaхa нeяситi .*, якa вoдилaся тyт y дaвнинy, зa irrrшими,вiд слiв (не нaсичyвaтися'>,бo вiн нiкoли нe нaсичy€ т ься людсЬкими .ll<epтвами- нeщaсливими IIлaвцями. це - poдoнaчa'IЬник iвсiм пopoгам пoрiг' Д.iд-пopiг.Cтрarпним po6лять йoгo й сам pyх вoДи в нюмy' й тi вeличезrli вiкoвiчнi кaменi, якi часткoвo стирчaтЬ пoсеpед сaмoгo пopoгa' a чaсткoвo
вiдxoдять вiд 6ерeгiв piки да.reкo дo тf сepeдиrrи. Piкa .Ц.lriпpo,вiльнo й плaвнo несуuи свoi вoДи вищe Hенaситця, Дiйrпoвurи пoтiм дo самoгo пopoга й зyстpiвrши
тyт нeздoланнy пepецtкo.цy y виглял,i лaв, скелЬ' гряд i мисiв, з нeзбaгненнoю
силoю BДapяeтЬся в piзнi бoки, кидaсться з oднoгo кaМе}lя нa iнший, внaслiдoк
' Aнтoнoвuч B., ,Qpzoлaнoв М. Истopиuескиепес-

ни мaлopоссийскoгoнaрoдa. T. l. к.' 1874.с. 2|.7.
. Kopui, pецlтки деpeв y
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вoдi (B. . Цал ь).
'' C ipa сoвa.

Гiдpoгpафiя' mпoгрфiя i клiмат
3aпоpiзькoгo кщlo
чoг0 стpaцIеннo хвилю€ т ься' висoкo здiймae величезнi вaли сpi6лястoгo <.6укy'>'
poзбиваeться мiльйoнами вoдяних 6pизoк, poзлiтaeться нa всi 6oки цiлими пoтoкaми вoдянoгo пиЛy' викрyчyе пoмi,lк скeль 6ездoнlli виpи, й усе це здiймаe тaкий стpaшний ruyм i стoгiн, кoтpий чyти в)кe нa вeликiй вiдстaнi вiд пopoгa й
кoтрий нa сaмiй piцi пoглинaс 6yдь-який iнrший звyк - i кpик птaхiв, i гoлoси
лroдей. 3дaлекy здa€ т ься' 6yцiмтo в piцi сiмсoт тисяч reличeзних вoдяних N|.Itинiв 6езyпиннo стyкaloть i пepеливaютЬ вoдy свoiми кoлесaми. <.Biн тaк мeле,
щo a)к гpимить' a)к земля тpyситься!>...Kapтинa вoiстинy стpацIlla й paзoм з
тим вoiстинy мoгyтня й велинна, fi не oпиrпеш нiяким пеpoм i нiяким п€ н 3;.I€ м ]
для зo6paхсeння i1.,кa)кyчи apa6ськotо пpикaзкoю' язикy не стaнe слiв, a yявi
6apв. 0сo6лив0 вeличним i vapiвним зtа€ т ься Heнaситeць з висoти птaцIинoгo
летy вiд пpaBoгo бeргa piки, y reликнЙ рoзлив вoди' кoли вся йoгo пoвepхня
сpi6литься 6iлoю пеpлoвoIo пiнolo, а величeзнi кaменi, щo стиpчaть з вoди' вкpив:lються 6езлiччlo гнiзд мiсцевих птaxiв кряvкiв, якi нeвтoмнo снyють нaд пoporом' яскравo сяloчи свoiм пip'ям нa пiвдeннoмy сoнечкy' щoмитi тpiпoнуни
малeнЬкими кpильцями й спoвнloloчи пoвiтря свoТм ;кaлiбrlиМ свистoм i цвipчaнням. Чaсoм вiн i рвe, й стoгнe, й висoкo здiймaс свoi вoди, a пoтiм вiдpазy
тaк стихаr' щo стaс uyтнo llaвiть пepеливи йoгo вoди з кaмetlя нa кaмiнь, кoвзaння iJ з лaRуIнa лaвy' щo ,ца€ мoxливiсть мiсцевим )кителям вгatyвати пo
ньомy змiнy lroГoди. Безсумнiвнo' щo тyт' 6iля llьoгo зaпoвiтнoгo пopoгa, бiля
йorю величeзних скeль' y мa?.lЬoвничoмy 6езладдi poзкидaних i пo сaмoмy pyслi, й пo 6еpегaх piки, 6iля Bисoких мoгил' щo здiймaються в степy o6a6iv piки
й мимoвoлi llaвoдятЬ нa сyмнi дyми пpo миt{yBtltинyлIoдськoгo poдy; тyт, бiля цьoгo гpiзнoгo, дикoгo й зaпoвiтнoгo пopoга' нaстo сидiли й чaстo М}rлyвaлИся з висoкoгo мисy хBилями, щo кипiли нa схилaх скeль' спpав;rtнi цiнyвaлЬliики кpaсoт пpиpoди' мpiйники в дyrui, хyдo)кники в пiснях - зaпopiзькi
кoзaKи. Лro6o бyлo iм д.ивитися нa цraленy tuвид,кiсть вoди в Hенaситцi; дoщaнa 6аpкa пpo6iгaлa всю lloвжинy йoгo, двi з чимoсЬ веpсти' зa чoтири х'RуIлу||1t|,
a лiсoвий плiт - тpoхи 6iльure як зa хвилинy...
Biд .Ц'нiпpових пopoгiв вiдpiзняloть зa6opи; зa6opи - тi .lк пaсмa диких грaнiтних скель' poзкидaних пo pyслi ,Ц'нiпpa' aлe вoни не пepетинaroть piкy всyцiль вiд, oдногo 6ергa дo iнruoгo, a займaють чaстинy ii., пepевал<нo вiд пpaвoгo 6eргa, й тaким чинoм вiд дpyгoпo бeргa зaлицIa€ т ься вiльний пpoхiд для
сyдelI. Усiх зa6op y.I!'нiпpi y кpaях низoBих кoзaкiв нaлiuyloть 9l, aле вeЛиких
пoмilк них, вiдoмих здaвнa зa6op 6yлo lцiсть - Boлoruинoва, Cтpiльua, Tягинськa, Bopoнoва, Кpива й Taвoллraнськa. Biд зa6оp вiдpiзняютЬся пooдинoкi
кaмeнi, щo стирчaть тo тaм' тo сям сещд piки чи 6iля ii 6epeгiв;з безлiчi кaмeнiв,
poзкt,ttaних пo .Ц.нiпpy,нaйвiдoмirшиx 6yлo сiм - Бoгaтирi, Мoнaстиpкo, Кopa6е.,rь,Гpoза, I{aпpигa, Гaдлtoлa й Poз6iйники. Мiж пopoгaми' д'UIeкo вниз i
в ме)кaх зeмeль зaпopiзьких кoзaкiв нaлiнyЬгopy вiд.ни*, *u
i мaлих oстрoвiв, з якиx найвiдoмirших 6yлo 24 - BeлпкиЙ,
BаЛoся 265 *ликих 'Ъ"o'y.It,Iriпpi
P<rмaнiв,Мoнaстиpський, Cтaнoвий, Koзлiв, Tкauiв, .Ц.y6oвий,Taвoл:кaнський,
Пеpун, Kyхapiв, Лaнтyxiвський, Гaвин, Хopтиця, Toмaкiвкa, Cтyкaniв, Cкap6ниri..Cкaлoзy6, Koxeнин, Кaip-Koзмaк, Taвaнь, Бypгyн, Tягинкa, .(iдiв i Co-

мв -.

lЧaйжe весь 6eргoвий пpoстip .Ц'нiпpа, зa виняткoьl пopoгiв, 6ув вкpитий
poзкitшними й мaлoпрхiдними
плaвнями' щo дaвirли зaпopiзьким кoзaкaм i
лiс, i сiнo, й 6eзлiч дичини та звipa. I{i плaвнi 6ули низoвинaми' вкpитими
тpaв'янистoю й дeрвнoю poслиннiстto, пepeтятими в piзrrих нaпpямкax piuкaми, вiдгaлy)кенняttlи' epикaми' з:lтoкai{и' лимaнaми' пpoтoкaми' всiяними
вeличезнolo кiлькiстto великих i мaлих oзеp i пopoслиtt{и гyстим, висoким i
нeпpoхiдним oчepетoм. З yсiх гulaвнiв oсo6ливo знaменитим 6yв Beликий Лyг,
щo пoчинaвся 6iля лiвoгo бeргa ,Ц'нiпpа,нaвпpoти oстpoвa Хopтицi, тягнyвся зi
l00 веpст i зaкiннyвався на тoмy ж беpeзi .Ц.нiпpа, навпpoти ypoчищa Пaлiiвщини' вище Микитинoгo Poгу. ,Ц'ля зaпopo)(ця' щo сеpед свoiх сyвopих тo, Пpо пopoги' зa6opи, камeнi й oстpoви див. нarш

твip <Boльнoсти зaпopo)l(-
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.Ц. l. Явоp+tицький
lстopiя зaпopiзьxиx кoзакiв
вapиruiв не мав <.нiненьки piднeнькoi, нi сeстpи ltалi6ненькoi, нi дpyлtини вipнeнькoi>, всю piднlo складaли Ciч тa Bеликий Лyг: <Ciн - мaти' a Bеликий
Лyг _ 6aтькo, oтaм тpе6a й yмиpaти>. 3aпopoл<ець y Bеликoмy Лyзi, мoв y неoгляднoмy мopi, тyт вiн нeдoстyпний <.нiтaтapинy.6yсypмaнинy' нi ляхoвi пoгaнoмy>. Caмe pyслo .Ц.нiпpa нa певнy вiдстaнь 6yлo зaвaлeнe тaк звaними хoлyями aбo кopчaми' тoбтo пiдвoдними пtlями Деpев' щo poсли пo беpeгах piки,
нa
щoрoкy пiдмивaлись Beсняними Boдaми й щopivнo y великiй кiлькoстi п.aд'ш||4
днo .Ц.нiпpa.
Piкa Буг тaкo)к 6yлa <.слaвнoto')piкoю y зaпoрiзьких кoзaкiв: iм нале:калa iJ
ни)кня тeчiя вiд балки Beликoгo сyxoгo Taulлl.lкa дo гиpЛа лимaнy' 6лизькo
l80 веpст пo пpямiй лiнii; нa цьoмy йoгo вiдтинкy 6ув2| пopiг iз нaй6iльrцим
3апopiзьким пopoгoм' кiлькa зa6op, кiлькa oкpемих скeль iз такими вeличeзними' як Coвa, Бpaмa, Пyгaн, Прoтиvaнськa; кiлькa oстрвiв, зoкpeмa Kр.
менцiв, Aндpiiв i Гapдoвий, на якoмy 6yлa цepквa, зpyйнoванa' зa пеpeказoм'
кoзaкoЬ'-peнегaтoь{ Caвoю Чaлим; кiлькa пенеp' зoкpемa Kyзня-пeuepa нaвпpoти селищa Мигii, нa лiвoму 6ерзi piки. Бyлo кИька кoс' нaпpикЛaд: )Кa6yрнa,
oсницькa, Пaвлoва, Бaлaбaнoвa, Kpива, o,каpiвська, Pyськa й Boлoськa, кiлька
J.
6epегoвих мисiв, як Ceменiв i Cкeлюватий
o6идвi цi piчки, .(,нiпpo й Бyг, lttивилися свoiми piнкaми й гiлкaми, щo впa.
далИ B них y piзних мiсцяx пo o6идва 6еpеги. З 6езлiчi пpитoк .(нiпpa з прaвoгo 6oкy нaйвiдoмiruимп 6улу|| Cyxий oмельник, Мoкpий oмeльник, .[oмoткaнь, Caмoткaнь, Cypa, ['pytuiвкa, Toмакiвкa, Бaзaвлyк тa Iнгyлець з йoгo
знамеrtитoro пpитoкoю )Koвтими Boдaми a, з безлiчi лiвих пpитoк flнiпрa нaйвiдoмirшими 6yли: opiль iз бoкoвими Бaгaтoю й Берстiвкoю, сaМаpь * з бoкoвoю Boвчoю' щo склaдa€ т Ься з гaнчyлa i Яннyлa, Bopoнa, oсoкopiвкa, Мoскoвкa Cyхa, Мoскoвкa Мoкpa, Koнкa, Бiлoзеpкa' Poгaник, Лoпaтихa, п'ять
piнoк Kаipoк tl, Coмoва тa Янyureва. З 6езлiчi гiлoк .ll.нiпpа з пpaвoгo 6oкy
найвiдoмiruими 6ули: Beдмipкa, Лiснa, Tapaс, Бугaй, .Ц.нiпpище, oрлoвa, Пiдпiльнa, Пaвлюк, Cкapбнa, Cисина, Koлoтiвськa, Koлoвopiт, I{apeва, .Ц.apмaмiв.
кa, oмелoвa, Кoсмaхa, Koзaцькa, Бypгyнкa, Tягинкa, lнгульськa, Kotuoвa,
Biльxiвкa, Kopa6eльнa, Бiлoгpyдoвa, Coлoнецькa. 3 бaгaтьoх лiвих гiлoк .(нiпpa нaйвiдoмirцими 6yли: Пiдпiль}ra, пaнькiвкa, .[oмaхa, Kyrшyгyм, Piuище,
Музypмaн, Плeтeнихa, Teмpюк, Koнкa, Cвятa, Метелихa, Лo6oдихa, Бpистанa' Бa6инa, Taтapкa, I{apевськa, € в пaтихa, Гpe6енихa, Boлoruка. LЦaвyлихa'
Чaплинкa, Koстиpськa, .Il.ypицькa, Taвaнськa, Гнилoвoд, Хpулoва, Гoлyбoва,
oлексiева, Kapдarшинськa, Мaслoвa, Бopщевa, Coлoнецькa й Збyp'iвськa ".
3 кiлькoх пpитoк piки Бyгy з лiвoгo 6oкy найвiдoмitдими 6yли: Cинюхa,
Мигiйський Taruлик, Kopaбельнa, Taulлик, € л aнeць' Меpтвoвoд та Iнгул з гoлoвними пpитoкaми _ AдxaмкoIo, Caгaйдaкoм, Гpyзькoю, сyгaклiсю, Бeрeзнeгyватoю й Гpoмoклiсlo.
A з piк Aзoвськoгo 6aceЙну зaпopiзьким кoзакaм нaЛe)KaлпZTopець, Бaхмyт' лyгaнь' Kaльмiyс, Kaль,rик, тpи piнки Бepди, щo текли пapaлeльнo oДнa
oднiй з пiвнoчi нa пiвдень i впaдaли 6eзпoсeрдньо в Aзoвське мopе.
Kpiм piк, pi.roк i гiлoк y зaпopiзьких кpaях 6yлo нeмaлo oзеp, лиманiв i пpoгнoiв. oзep, гиpл i лимaнiв yздoв;rt o6oх 6eргiв .Il.нiпpa нaлi.ryвaлoся 4б5, yзлoвл<
лiвoгo 6еpегa piки oрлi - 300, пo o6oх 6еpeгaх piки Cамapи - 24. 3 пeplllих 0сo6ливo вiдoмими 6yли ЧеpвoниЙ луlмaн нaвпpoти Чepвoнoi a6o Лисoi
гopи' вище Микитинoгo Pory; Bеликi Boди нaвпpoти гиpлa piнки Бaзaвлyкa,
зaвдoB,t(ки 6 |/2вepcт, зaвцrиpцIки 50 сaлtнiв i з сеpедньoю глибинoю 2 apluиllи +t*; Плeтеницький лимaн вищe пеplltoгo впадiння piuки й гiлки Кoнки y
.(нiпpo, навпpoти ГLлeтeницькoгo Poгy' завдoв)кки 4 веpсти; Бiлoзеpський лимaн 6iля лiвoгo 6eргa .['нiпpa, ни)кчe Плeтeницькoгo лимaнy' зaвдoвлски 5 i
зaвrrrиp[rки 6лизькo 3 вepст; Хpyлoвий a6o ЧеpнeниЙ лпмaн, нaвпpoти гiлки
3 Эвapнuцкuti
/. Boльнoсти. C. l30_l3б.
{
Щo )Кoвтi Boди с пpитo.
кoю Iнгyльця' пиruе Ми. r шe ц ь кий.C.7.

. Hинi вxивaeться
фopмa
<Caмapa> (Cлoвник гiдpoнiмiв Укpaiни. к., 1979).
|* ,II,oвга'3aхiднa, Мeчет-
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нa, П'ята, Четвеpта.
., ЭвapuuцкuЙ
.4. Boльнoстz. C. ll9_160, |6|-|12'
мipa дoв''' .Ц,oмeтриннa
xини' 0'7ll м.

Гiлргщфiя' mпoгpaфiя i кЛin.rат
3апopiзькoгo крlo
Фpoлoвськoi' l{и)кчe Кopсyнськoгo мoнaстиpя' завдoвжки дo 4 вepст; Kaрл'aцrинський лимaн' дo 5 вeрст зaвДoв)t(ки,нaвпpoти oстpoвa Пoтьомкiна; Coлoнецькi oзepa нa oстpoвi Пoгoрiлoмy; гиpлa 3бyp'iвське й Бiлoгpyл'iвськe,ЛиМaни
.[.нiпpoвський i Бyзький тa 6aгaтo 6езiменних сoляних oзеp бiля .Ц'нiпpoвськoгo лиMaнy. Kрiм тoгo зa пpaвим 6eрегoм piuки Kaльuикa вiдoмe 6yлo БiлoсaрaйсЬке oзерo' а на Бepдяtlськiй кoсi кiлькa нeвеликиx сoляних озеp.,.
Poзглядaючи гiдpoгpaфiю запopiзькoгo крaю, мo'(нa зрoзyмiти, щo крaй цей
6yв дaлeкo не Малoвoд}|ий: йoгo цeнтр пеpeтинaЛa wлиKa й пoвнoвoднa рiкa
.(нiпpo з бaгaтьмa oзepaми' сxiднi й захiднi oкoлицi 6yли змepеяlенi в piзних
нaпpяIvlкахбeзлiччкl piк, pivoк i пpoгнoiв тa сpикiв, кoтрi мoв Жv|луIB хивoМy
opгaнiзмi' нeсли свoi пpiснi, гipкi й сoлoнi Boди пo бeзкpaiх степoBих piвнинaх
зaпoplзькoгo крaю; дoстатoк вoди в свo€ n ry крaю кoзaки хapaктepнo вислoвлювaли слoвaми пlснl:
<З yстя .[нiпрa тa й дo вepцlини
Ciмсoт рi.roкще й voтиpи>.
<.Piчoкy цiй зeмлi, xoчa дo величиllи rl й не дy)кe' aле дoстатньo)),. oсoбливiсть цих рiнoк пoлягae y тoму, lцo всl вot{и звичaйнo течyть дoлинaми зaвцIирцlки вiд l до 8 вeрст i piдкo 6увaють oбpaмленi лiсoм, uaстirшeл<ouepетoм i
тpaвoю' lцo пoясtlюстЬся вlaст]lвостями сaNloгo гpyнтy' пo якoмy нeсуть свol
води стeпoвi piнки; бiля pivoк 6ули й 6oлoтa' aле вoни Частo Bисихaл}l y спекoтне' сyхе лlтo.
Пpи всьoму ltl,о}lv к..li\taту зeмлi запoрiзьких кoзaкiв не назвeш вoлoгиМ'
a нaBпаки сyхиv. tta.](]Bojloгим iчaстo навiть tшкiдл|1вуI|n
I)|я мiсцевoi poслиннoстi кpакl. <K,rirtaт цiсi кpaiни зaлexить вiд пoясa, в якoмy ле)t(al.ьстeпи, вiд
сусiltствa Г(]pистих кpаfн на пiвнoui, вeликих степiв нa схo,li, мoрiв нa пiвднi й
Bисоtlиl| нa захo.цi,зoкрeмa вiД нaпpямкy бaлoк, бaйpaкiв i яpiв y сaМих зaпopiзьких CТ€ п 3Хl>8.Cyхiсть клiматy запopiзькoгo краю пoхo,цитЬз шrестипричин:
по-перше' вiд висoчиннoгo poзтalrtуваннястепy' дo l50 фyтiв t нaд piвнeм мopя,

|'

|)воpltut1кuЙ Д.
Bольtloс т и . C . | . 7 3 - | 8 2 .
,
3аписки oдeсскoгo обrцес т вa. т . 7 . с . l 8 3
" lIIтукенбеpе.
Cтaтисти-

.[lltiпрвський пopiг
неllaситецЬ
Фoтo

чeскиe тpyды. т. 2.5.сп6'
l858. с. 37.
I

мiрa дoвл<иl[омeтриинa
ни.
пoшIl,lреllа
в
Poсii,

3o.48см.
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,П..I. Яropницьxлй
lстopiя запopiзьких кoзaкiв
чеpез щo нил<нi ruapи l{opськoгo пoвiтpя, якi взaгaлi пoм'якшlyють лiтню
спeкy й зимoвий мoрoз' нe мaли тaкoгo вIIливy нa вeликий кpaй зaпoрiзькиx
кoзaкiв; пo.дpyге' з вiдкpитoгo пoлo,t(eння всьoгo кpaю' з )кoднorю бoкy нe
зaхищeнoгo висoкими гopaми; пo-тpeт€ ' з вiдсyтнoстi великих лiсiв, щo зaтpимyютЬ y сo6i вoлoгy й дo пeвнoТ мipи пoм'якruyють клiмaт 6yдь-якoi мiсцeвoстi; пo-чeтBepте' вiд сyсiдствa сyхих i Iцкiд.пивих вiтpiв, схiднorю й пiвнi.rнo-схiднoгo' щo дlryть тyт цiлими мiсяцями й зaбиpaють iз сoбoю всiлякy
вoлory' сyцIaтЬ тpaвy, лiсoвy poслиннiсть, a чaсoм нaвiть виpивають хлi6 paзoм з кopiнням; пo.п'ятe, вiд мйкoвoднoстi й незначнoi rлн6vlнn pivoк, щo течуть тyт yкpaй пoвйьнo' пrрeвa,кнo плeсaми' а влiткy зoвсiм пеpесихaloть'
вкpивzlютЬся 6oлoтянoю poслиннiстю; дy)кe частo Boни гниIoть i пopoдл<yють
piзкy зapазy, щo неpiдкo rшкiд.lIивoвtlливae нa мiсцевy poслиннiсть i зoвсiм нe
змeнrшye сyхoстi пoвiтpя, щo 0с06лив0 6yвaлo y сxiдних oкpaiнaх запopiзьких
вoльностeй, y Kaльмiyськiй пaлaнцi "; нaperптi, пo-цroстe' з нaявнoстi в зaпopiзькoмy кpaю 6eзлiui 6aлoк i яpiв, щo пpиймaли в сefr oснoвнy мaсy вeснянoi i
дoщoвoi вoди й нe дaвали iй зaстoювaтуIcя нa вiдкpитих i piвних мiсцях i пoстyпoвo пpoсoчyвilтися y гpу}|т.
Bесь пpoстip землi, зайнятoi зaпopiзькими кoзакaми' мaв пepев.l)кнo степoвий хapaктеp. Запopiзький степ мaв свoеpiднy oсoблиBiсть: <.вiдкpитий, безмoвний, всипaний пpиpoдними пaгopбaми, пeртятий яpaми й дoлинaми, вiн
lнotl вpa)t(aв oчl чyдoвolo гpoю зeленl' lнкoли здaваBся висytце}lим пекyчим
пpoмiнням CoHI.1Яr>IU.
3a хapaктеpoм сaмoi пoвеpхнi, зa клiмaтoм i poслиннiстю весь запopiзький степ 6yв дaлекo нe oднaкoвим: пiвнiчнa oкpaiнa гopистiI.цa й вищa' пiвдeннa piвнirшa й бйьrц нaхиJre}rа дo беpегiв Чopнoгo й Aзoвськoгo мopiв; пiвнiuнa oкpaiнa вoлoгirцa й pot'lovirшa, пiвденнa, .lим 6ли>ttuедo
кopдoнy' тим фзвoднirцa й бiднirцa нa рoслиннiсть; y пiвнiчнiй oкpaiнi бaлки
нислeннi, гли6rui, з 6агaтrцoю poслиннiстlo, в пiвдeннiй 6aлoк не тaк 6aгaтo,
вoни пoлoгiцri i з мeнrцoro poслиннiстю; нарruтi, пiвнiчнa oкpaiнa зaпopiзьких
вольнoстей нe тaк тrpпить вИ пaлючoгo сoнячнoгo пpoмiння; пiвдeннa )к 0с06ливo зaзнaс стparuнoi дii спeки, кoтpa нepiдкo винищye тyт' rraприкJraд' пpи
тpивtlлoмy бездoщiв'i, всю poслиннiсть, стparuеннo poзжaproe степoвe пoвiтpя
й po6ить y зeмJli гли6oкi тpiщини. З цiсi пpи.lини пiвдeннa oкpaiнa зaпopiзьких степiв, oсo6ливo нинirцня хеpсoнськa piвнинa, y пoлrcЬких i poсiйських
письменникiB минyлих стoлiть пеpевzl)кнo мaлa нaзвy <..Ц.икoгo
пoля>' <.Пустo.
пoля)>'<<Чистoпoля>>.
нa цьoмy .('икoмy пoлi pятiвними oaзaми 6yли лиrшe нечисленнi piки тa декoтрi 6aлкvt, нa 6epeгaх i схилaх яких yтpимyв:rлася' чaсoм
i в пeкyuе, сyхe й 6eзвoднe лiтo, лiсoва й тpaв'янa poслиннiсть.
Xаpaктеpним явищем зaпopiзькиx степiв e так звaнi 6aлкll, яpп Й 6aЙpaки,
Бaлкaми нaзивllють тyт 6iльrш чи мeнцr гли6oкi Дoл;,1t1у|
з пoлoгими 6еpeгaми,
вкpитi тpaвою' чaсoм лiсoм, якi слyжaть приpoдниlrи :кoлo6aми для стoкy вoди
з вiдкpитих степoвих мiсць У piки' pi.rки,.oзеpa' лиil{aни, пpoгнoi, € р ики; ttoлoгiчнoю мoвoю 6aлкaми нaзив.lютЬся мepтвi, недiюvi, вкpитi лiсoвoю vи тpaв'янoю poслиннiстю яpи. Яpaми ж нaзивaються дiroчi бaлки з кpyтими' oгoлeними 6еpегами, щo o6вaлюються вiд вeс}rяних i дoщoвих poзливiв i тoмy пpoпyскaютЬ вo.щув шapи свoпo пiдгpyнтя; 6afltpaкaмп нaзивaються тi сaмi яpи,
aле нeoдмiннo вкpитi лiсoм, бiльru чи ь{eнцI ryстим i висoким.
Бaлки зaвл<дп 6улп, тa й тепep е мiсцeвим типoм зaпopiзькoi кpaiни; пpи дoсить знaчнiй дoвlttинi, часoм y кiлькa дeсяткiв веpст' вoни нepiдкo дoхoдятЬ
дo 150 фyтiв глибини й зaвл<ди йдyть y нaпpямкy дo мopя' Чopнoгo чи Aзoвськoгo'|. B iстopii зaпopiзьких кoзакiв 6aлкtl, яpи Й6airyaки мaли пeвнe знaченl{я як пyнкти пoстyпoвоi кoлoнiзацii Beликoi' дикoi й пyстельнoi степoвoi
piвнини: <пo цltх yгiддях зaпopiзьке вiйськo вoлoдiлo й пpoмисли свoi мaлo>,
т06т0' в бaлкaх чл 6lля 6aлoк заклaдaли спoчaткy 6ypдloги +, пoтiм зимiвники й
9 A.tексatЙpoвut.
KpaткпЙ
oбзop Мapиyпoльскoto yездa . М ap и y п o л ь ' l 8 8 7 . C . 3 7 .
'" IIIтукеtlбepа. Cтaтисти-

яеские тpyды. C. 40.
н a с елен н ыx
'' Cписoк
Екатеринoслaвская
мест.
г y6. CП6' l863. с. б' 7.
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* <Cлoвник yкрiнськol мoви> (К., l970) тa <Cлoваpьl
Гpiнvенкa пoддroть <бvp.
6ypдiй> - 3е'|лян'oll.
дей,

гiдpoгpафiя' тoпoгpaфiя i клiмат
Зaпopiзькom крю
нащruтi селa сiмей}tих i нeсiмeйниx запopo'(цiв. Гoлoвним мiсцeм для цьoгo'
звичaйнo' 6улп6aлки пo 060х 6ергaх.Ц,нiпpa, тoдi 6aлки пo 6eргaх йoгo пpитoк' вeликих i мaлих, i вperuтi 6aлки пo 6еpегaх степoвих piнoк. Усiх бaлoк,
яpiв i 6aйpaкiв y степaх зaпopiзьких кoзaкiв 6yлa спpaвдi незлiчeннa кiлькiсть, немoв зipoк y deзмeлtнoмy пpoстopi не6ес. 3 цьoгo числa мo)кна нaзвaти
лиrдe нaйrюлoвнirui 6aлки o6oх 6еpeгiв .Ц.нiпрa, пoчинaючи вiд веpхньоi гpaницi вoльнoстeй зaпopiзьких кoзaкiв i зaкiннylouи ни.lснiми. 3a дaними xvIl й
ХVIII стoлiть тaKих 6aлoк iз пpaвoгo бергa ,Ц.нiпpa 6yлo 95, a з лiвoгo 3б|2. з пepцrиx нaйвiдoмirцими 6ули:3вoнeцька, Tягинськa, Бyдилiвська, Лiruня, Cтapoкiuкaськa' Хopтицькa, Лютa, Зoлoтa, ,I|'5lpнa,Kрйдянa,
Пpoпaснa,
Bepхня Coлoнeцькa, lЦиркa й Hил<ня Coлoнeцькa. 3 iнцrих найвiдoмiruими
Taвoлжaнськa, Лirшня, Kiнкaськa, Бa6инa,
6yли: Лoхaнкa, Tягинкa, .Il.5i6oвa,
Гiпеryхa, lllиpoкa й Baлiвалa. 3i степoвих 6aлoк нaЙ6iльrш вiдoмими 6yли:
.Ц.y6oвaчи ГaйtaмaцЬкa' щo вихoдилa дo лiвoi притoки lнryльця Caксaганi, тe.
пep l{aвпpoти сaди6и-хyтopа .Ц.y6oвoi Бaлки пoкiйнoгo влaсника oлeксaндpa
Микoлaйoвича Пoля . y Bepхньoднiпpoвськoмy пoвiтi Kaтepинoслaвськoi гy6epнii, Й 6aлкa Kняxti Бaйpaки тoгo )к пoвiтy, щo пoЧинaeться вiд лiвoi пpитo.
ки lнryльця )Кoвтих Boд i вихoдить дo пpaвoi пpитoки .Ц.нiпpaМoкpoгo oмельникa. 3aгaльний нaпpямoк oстaнньoi 6aлкуl _ з пiвденнoгo зaхoдJ нa пiвнiчний
схiд, зaгaльнa дoвя(инa - 15 вepст, нaй6iльrцa rлп6пнa - мaйлсe 60 сaлснiв
пo вepтикaлi. 3a пeркaзoм, ця 6aлкa oтpимaлa свoю нaзву вiд кoтpoгoсь iз князiв Bицrневецькиx' який висyruив yсi вoл,янi д'жеpелa y влaснiй зeмлi, щo6 зaмopити спpагoю свoiх сeлян, iмy'.lив iх цIe дoвгo нaвiть пiсля свoсi смеpтi|3.
B iстopii зaпopiзьких кoзaкiв 6aлкa Kняжi Бaйpaки стaлa дyже вiдoмoю як
мiсце пepruo\ 6уlтви гeтьмaнa Бoгданa Хмельницькoгo з пoляками нa )Koвтих
Boдах 8 трaвня l 648 poкy.
Хаpактepним явищeм зaпopiзькoгo кpaю 6yв тaкoж бpaк лiсy: лiси тyт poсли лишIе в низoBинних мiсцях, нaйвoлoгiu.Iих a6o нaйбiлЬlll сyглинистих чи сyпiщaних, тo6тo пo 6epегaх piк, oзеp, лимaнiв, пo piuкoвих oстpoвaх' сxилaх
бaлoк, яpiв, пaгop6iв. Усi iнrцi мiсця 6yли 6езлiснoю piвнинoIo' вкpt,lтoю тpa.вoю вгIiткy й зaмypoвaнoю снiгом yзимку. 3 дaних минyлих стoлiть виднo..,
щo в мeжaх вoльнoстей зaпopiзьких кoзaкiв лicи 6ули пo пpaвoмy й пo лiвoмy
6ергaх .Ц.нiпpa' iнoдi суцiльнo, iнoдi з Eeликими пpoмi;ккaми, звiдси дaлi нa
пiвдeнний зaхiд дo Бyгy й нa пiвдeнний схiд дo Aзoвськoгo мopя. Bиднo тaкo,(' щo з yсiх oкpaiн вoльнoстeй зaпopiзьких кoзакiв пiвнiuно-схiднa oкpaiнa,
Пpoтoвнaнськa, opiльськa й сaмаpськa пaлaнки' нинiш.rнiй Hoвoмoскoвський i
(:aсткoвo ПaшIoгpaдський пoвiти спpaведливo BBa)KaJIИcянайлiсистirцими пa'laнкaми Bсьогo 3aпopixл<я. Уздoвл< пpaвoгo бeргa .ll.нiпpa лiси пoчинaлися
6iля piнoк Мoкpогo й Cyxoгo oмeльникa i pосли тo всyЦiль, тo з пepеpBalt{и'дo
гiлки .Ц.piмaйлiвки й нил<чe;вeсь цей вeличeзний прстip зeмлi, дo 400 вepст в
oднy лiнiю, стaнoBив пpиблизнo 30 000 десятин *+ лiсy. Kpiм тoгo, нa заxiд вiд
прaвoгo 6epегa .I|,нiпpaлiси тpaплялися пo pivкaх Cypi, Бaзaшryкy' пpитoкaх
lнгyльця: Зеленiй, Kам'янoчцi r*., Tеpнiвцi й Cаксaгaнi; пo lнгульцю, Бerшцi,
Aдхtaмцi, Бeрзiвцi, мiлt Берзiвкoю й ,цoлинoю Teмнoi, дe piс Coкoлиний лiс,
дo 400 дeсятин землi; мiл< веpхiв'ям lнгyлy й Topгoвицeю, пo lнгyrry, Cугoклii,
Cугoьriйникy, Мepтвoвoдy, Чeнaклii, Гpoмoклii, Kaгapликy, Tеpнoвiй, пo Бyгy бL'lя Пiщaнoгo 6poду, Bинoгpaднoi кpиницi й Ceменoвoгo Pory; пo бaлкaх
Гли6oкiй, щo впaдaлa в )Koвтi Boди, Kнялrих Бaйpaкaх, де piс гyстий i нeпрхiдний лiс; пo .Цy6oвiй a6o Гaйдамaцькiй 6aлцi, щo впaдae в Caксaгaнь, де й
з.lpaз стoять гiгaнтськi стoлiтнi Дyби.". Bperuтi, дo заxiднoi oкoлицi вoльнoЪтей зaпopiзьких кoзaкiв пpимикirли лiси Чopний i Чyтa|6, пpo якi l748 po.
кy кaзaли: <чи вoлo.цiлo ними paнirше Biйськo 3aпopiзьке, пpo цe зaпopiзькi кo|2 ЭвapнuцкuЙ,{. Boльнo.
сти. C. l85. 2l7.
* Пoль o. М. (1832l890) _ yкp. кpаrзнaвець'
аpхеoлoг l
кoлeкщoнep'
пoхoдив 3 poдини гетьманa

П. Пoлyбoтка.
'.' ЭвapнuцкuЙ Д. Boль.
нoсти.C. 213.
'n Taм ;<е.с. 244.
мipa плoщi,
'r ,I\oмeтpиннa
7А00 кв' сaлtнiв' l.09 гa.
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I -I и нi p. K ам'янкa.
Boль.
'.' ЭapнuцкuЙ
Д.
н oсти . C . 24з-268.
.o<Ч yтa> (тюpк. ) oзнaчaс
зeмлянi я6лукa, чaсoм pосли ни взaгaл I .

.[. I. Явopницький
lсmpiя зampiзькиx кoзaкiв
зaки нe знaютЬ; a 6улa в п.oперД,нi poки вil кollloBoгo oтамaна Cipкa в тoмy лiсi
пaсiкa, poкiв з 80 тoмy'>',; тyт хe 6улп лicн Hеpy6aй i Kpyглик, <<пpoкoтpий
тaкoж нe 6yлo вiдoмo, вoлoДiлo ним Biйськo 3aпopiзькe ЧИ чiрI8. Чopний лiс i
Чутa кoлись стaнoвили oдин сyцiльний лiс i 6улvl пpoдoв)кен}tям знaменитoгo в iстopii гaйдaмaкiв Мoтpoнинськoгo лiсy в Чигиринськoмy пoвiтi Kиiвськoi гу6еpнii; вoни перетинaлися луIЦIeдвoмa piнкaми - lpклiйцeм, щo вiд.
дiляв Kиiвськe вoeвoдствo вiд .Il.икoгo пoлЯ' й Iнгyльцем, щo йtшoв вiд киiвськoгo кop.цoнy дo пpaвoгo 6epeгa [нiпpa. Чopний ;tiс y наru чaс € за 35 веpст вiд
€ . rизaвeтгpaдa, пoблизy .сeлищa Boдянoгo, Чyтa пoблизy Kpаснoсiлля, Hеpу6aЙ пo6лизy Федвapя',, Kpyглик 6iля l{ибyлeBa. Bзятi paзoм yсi цi чoтиpи лiси в нaul чaс склaдаютЬ |8 671 дecятин гyстoлистянoгo лiсy, щo склaдaсться пеpевaжнo з.щу6a, мeнцrе кленa' 6epестa, oсики' лiщини тa iн.20;y ньо.
мy вoдилися Boвки' лисицi, зaйцi, дикi кa6aни, дикi кoзи, нaвiть ведмедi, 6ез.
лiч птахiв piзних видiв i poдин. B iстopii зaпopiзьких кoзакiв лiси Чopний, Чyтa,
Hеpyбaй тa Kpyглик мaли те вaxливе значенняl щo в них частo пepeхoвyвaлися зaпopoxцi вiд пеpеслiдyвaння тaтаp, туpкiв i пoлякiв; тyт знaxoдили сo6i пpитyлoк пpавoслaвнi чeнцi вiд перслiдyвань кaтoликiв, i стpar.uнiгaйдамаки,
щo пi.цнiмали збporo нa зaхист свoix людськиx пpaв' пpoти ненaвисних iм пoлякiв; гaйдaмaки oсoбливo лю6Илv|лiси Чopний i Чyтy; y кoзaкiв XVlll стoлiття пpo Чopний лiс склaвся нaвiть oсo6ливий теpмiн - <<yтiк
дo Чopнoгo лiсy'>
oзнaчaлo стaв гaй.цамaкoю. чoрний лiс дyxe чaстo слy)кив мiсцем, де з6иpaлиcя тaтapн, кoзaки й пoляки aбo як сoюзники' щo вистyпали пpoти мoскoвських вiйськ, a6o як сyпеpники' щo вихo.цили нa пoле 6итви мi.lt сo60ю. oтo)к
не дивнo' щo нapoднi пepекaзи гoвopятЬ пpo iснувaння в цих лiсaх пi,цземних
льоxiв, пpo схoвaнi y них вeличeзнi скapби, пpo стpaцjнi гoлoси' якi мoл<напoнyти внoнi сеpе.цДеpеBлiсy, пpo сивих вyсaтих зaпopo,lкцiв'oдягнyтих у неpнoнi'
мoв ,(аp' шlати' з Люлькaми в зyбaх, кoтрi сидять нaд кyпaми зoлoтa у l'ли6oкiй зaдyмi в пiдзeмних пeчеpaх лiсу тoЩo.
Пiдсyмoвyюuи дaнi пpo лiси захiднoi oкpaiни вoльнoстeй зaпopiзькиx кoзaкiв i виключaюни з цiеi oкpaiни лiси Чopний i Чyтy' якi, здасться dе jure нe нaле)t(:lлизaпopiзьким кoзaкaм' ми 6аuимo, щo ця oкpaiнa нe 6yлa 6aгaтa на лiси,
a перeвa)кнoстепoвa. <.3пiвнoчi дo гиpлa piки Бyгу лiсiв y loстaткy нeмa€ ' лишe
пo бaлкax рoстyть я6лунi, гpyrшi, ruипrшинa,хмiль, Bинoгрa.ц' кpис6epсень *,
виlllt.lя'вep6o.лiз,oсoкip, глiд, гopдинa **, a найбiльlшетеpенy' пepeвaл<нoрiдким и кyщaми> > -'.
Як i пo пpaвoмy' лiси poсли й пo лiвoмy беpезi .Ц.нiпpa:
тyт Boни пoнинaлися вiд
гирлa oрелi, a зaкiннyвалуlcя 6iля.[нiпpoвськoгo лиманy; весЬ цeй прoстip землi
мав 6лизькo 6200 десятин лiсу, в oдниx мiсцях вiн йLuoв суЦiльнo, в iнrших з
велик}rми пpoмi;ккaми; крiм тoгo нa лiвoму бepезi .Ц.нiпpa piс знaмeнитий
Beликий Лyг' щo тягнyвся 6езперрвнo близькo l00 веpст зaвдoв)t(ки пpи
25 веpстaх нaйбiльrшoi luиpини' а ниЯ(чe нЬoгo з вeликими пepеpвaми тяГ}lYлacя 6лизькo t80 вepст дo мiстa oлеruoк знaмeнитa Геpoдoтoва Гiлея. Як у
Bеликoму Лyзi, тaк i в Гйei' poсли величезнi дepевa з пеpева)кaнням дyба над
iнtшими пopoдaми; пpо рoзмiри Дерев тyт мo'(нa сyдити пo тиx скaм'янiлих ду6aх, якi й заpаз с y Beликoмy Лyзi: цi .п.y6исвiлвaть, щo нинiLшнiлнiпpовськi лiси r Лишe мiзepнoю пapoдiсю тих гiгaнтськиx лiсiв, якi кoлись сBoсю мoгyтl{Ьoю гoлoвoю затiнloвали rшиpoкий .Ц.нiпpo.
Kpiм лiсiв пo o6oх 6epeгaх .ll.нiпрaтaкi сaмi лiси poсли нa oстрoвах piки; усiх
oстpoвiв нa piцi .I].нiпpiB Ме)t(aхвoльнoстей зaпopiзьких кoзaкiв нaJцiчyвалoся
265, i 6iльшiсть iз ниx 6yлa вкpитa лiсoм, пеpeва)t(нoлoзoю, rшeлюгoм, piдше
oсoкopaми й щe piдrше дy6ами.
Hа пiвнiчний i пiв,ценний схiд вiд лiвoгo 6eрга .[нiпpa' в Пpoтoвvallськiй,
opiльськiй, Kальмiуськiй, Cамаpськiй паЛaнкax (нинirlнi Hoвoмoскoвський,
', М ыu t ецк t tЙ C' Ис тo р ия o
кo з aк aх. C . 7 4 .
'" там л<е.
нa с e л е н н ы x
'., с п и с o к
мeст . Хeщо нс к a я r y б е p нн я.

T.2.
,2.' с . з'1.
ЭвсlplluцкuЙ ,4. Boльнo.
cтtl. С. 249.
* Cуu а сн a н а зв a н e Е }с т а lloв,.leнa.
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.I Cуuaснa
tlазва
в иl ta> (Cлов ttик

<(гopдoyкр ai н-

ськoТмoви. T. 2).
,' Записки oдесскогo o6.
цt'ествa.T. 7. с. l8б.

Гpaшцi вoльнoстей
запopiзьких .lизoвих кoзaкiв
Пaвлoгpадський, Бaхмyтський тa oлeксaндpiвський пoвiти), лiси poсли тaKo)к
пep€ в aл<нo пo 6еpегaх piнoк, нa схилaх балoк i бaйpaкiв; нaйлiсистirцими в цих
мiсцях 6yли 6еpeги piк oрлi й Caмapи. opiльськi лiси слyя<или мeжeю мilк
вoльнoстяtttизaпopiзькиx тa вoлoдiннями yкpaiнсЬKих кoзaкiв; y мeЯ(aх зaпopiзьких кoзaкiв вoни йrшли вyзЬкoю смyгoю пo лiвoмy беpезi opeлi 22, пoнинaюни вiд впaдiння в нei piчки Бaгaтoi i зaкiннyюuи ii гиpлoм, щo нa пpoтязi
|42 вepcт стaнoвилo близькo 5690 десятин лiсy. Пеpeвaxaюuoю пopoДoro в
opiльських лiсaх 6yв дy6, щo дoсягaв тyт пoнaД 6 apruинiв в o6вoдi, дo l aprцинa й l0 вepurкiв дiaмeтpoм. Kpiм дy6a poсли 6epест' ясeн' клeн, вep6а, дикi
я6лунi й гpyrпi. Ha схiд вiд opiльських лiсiв, нa вiдстaкi 6лизькo 50 веpст пo
пpямiй лiнii, пo oбoх беpегaх piки Caмapи poсли сaмapськi лiси; цe гoлoBнa
зaпoвiднa дiбpoва зaпopiзЬких низoвих кoзaкiв. Caмapськi лiси poзлягaлися нa
l82 веpсти пplt 20 вepстaх нaйdiльцroi шиpини й пo спpaвeд.ливoстi ввaл<алися
<знaтними>' <<несхoдимими>>
й <.нeвидaними)>
лiсaми, свoсpiдними <(мypoмськими xaщaми>. <.Piкa Caмapa'- писaв l637 poкy Бoплaн,- знaменитa
нaдзвинaйним лiсoвим 6aгaтствoм' oтo)к'нaвpяд чDlякесь iнruе мiсцe мo;кe зpiвнятися в цьoмy з oкoлицями Caмapи'>.''.l675 poкy пiд чaс пiдгoтoвки пoхo.щy
нa Kpим мoсKoвськoгo oпoлчення пiд керiвництвoм князя Гpигopiя Poмotанoвськoгo й кoзацькoгo вiйськa, oчoлюBанoгo гетЬNlaнoм Iвaном Caмoйлoвиveм,
бyлo виpirueнo йти <(}lи)кчеПoCo;.lьCьКoiдopoги на Caмapy, щoб вiйськy y вoдaх i дpoвах тpylнoruiв не бy,lo>2l. l682 poкy мoскoвськi пoсли Микитa 30тoв i Bасиль Tяпкiн пoвiдoм,lяли' щo нa всix веpxiв'ях piк opелi й Caмapи i в
степax 6iля них <(сyтЬве.lикi лi6poви й лiси' й теpнoвики, й rшелtoги,й oueрти'>.'. l766 рoкy oчеви.цецьtсекpeтap Baсиль Чepнявський писaв' щo iз сaмapських лiсiв зaпopiзькi кoзaки нe лицIе 6yпyвaли всi свoi 6yдинки й зимiвники,
aле l75б poкy, пiсля пoxe:кi в Ciui, кoли o6ернyлaся нa пoпй 6iльrцa iТ чaстинa. знoвy вi:бy,ryвaли всi кoзaцькi кypeнi, кyпецькi й peмiснинi 6ylинки l-I<.зaвхД.и на odiгpiвaння й нa iнrцi свoi пoтре6и ,цpoвa викopистoвyвaлиo2.'.сaмapськi лiси cклaдали.cя з .цеpев нaйpiзнoМaнiтнirших пopiд - ясенa' клeнa лу|I|у|'
' i
6epeстa, гpyrui, я6лyнi, сoсни, теpнy' лiщини, oднaк iз пеpeBa)кaнням, як
нa
oрлi, дy6a. Мixr дepeвaми лiсy, 0сo6ливo пo6лизy piuoк, 6yли великi лyки,
сiнoкoси' oзepal бoлoтa, вкpитi висoким oчеpетoм i непpoхiднoю тpавoю] нa
лyкaх пaслися дикi кoзи, кaбaни, тypи, в чoмy пepекoнyють нaс тypянi рoги,
якi тут зaрaз знaxoдять. Cкaзaнe 250 poкiв тoмy llpo самapськi .lriси фpaнцyзьким iнл<енеpoм Бoплaнoм мo)кнa мaйяte Bсe пoвтopити i в наtш чaс. Hезвa)кaючи нa вaрвapсЬке пoвoд)кeння мiсцeвих влaсникiв iз сaмаpськими лiсaми' вoни нaвiть y нaшI чaс yсe-тaки вpa)кaютЬ людиI{y й oсoбливoю висoтoю' й oсo6лиBoю тoвщl,tнoro свoiх дepев: y них i тeпep poстyтЬ сoсни' щo мaютЬ в o6вo.ц.iб, дy6и 9, a вер6и l0 aprшинiв. Ц|o x тyт 6yлo в дaлекoмy минy,тoму?
Пpo цe пlo)l(насytити зi скaм'янiлих гiгaнтських дy6iв, якi знахoдять y piзних
мiсцяx нa днi piки Caмаpи. [L.rу мepe;кy тaких lyбiв мoжнa пo6ачити пpи спaдi
вo,цив piцi бiля селa Biльнoгo. B нaш чaс самapсЬкi лiси тягнуться пpи6лизlto
rla l00 вeрст пo o6oх 6ерeгax piки Caмapи, щoпрaвдa' з дeякими пepepвaмиt
пoчинaюч}l з мiсця, дe сaмapа пpиймaс y себе piнкy Boвнy нa мe;кi HoвoМoскoвськoгo й ПaвлoгpaДськoгo пoвiтiв, i зaкiнuyюни i.i гиpлoм вищe мiстенкa
I г p e нi.
Ha схiд вiд Caмapи невeликi лiси йrдли пo pivках Hил<нiй Tepсi, Coлoнirii,
Boвчiй' Ганuу,ry, Яннyлy, Мoкpих Ялax, Бaхмyтi, Kальмiyсy, Kaльuикy, пo схилaх AзoвськoГo мopя й пo деяких степoBих яpaх тa пyстиpях; нaйбiльrшими
з yсix цих лiсiв 6yли .Il.i6piвськiнa piuцi Boвuiй, де всьoгo лiсy нaлiнyвалoся Дo
125 Дecятин, з пеpевa)кaнняr*r.щvба;дaлi бaхмyтськi, щo Maли.ц,o l0 000 дeсятин,
aле нaвряt чи нa..lе)кaлизaпopiзьким кoзaкaпt; i, вperuтi, тaк зваrtий Лeoнтiiвський бaйpaк 6iля пiвденнoi мe,жi нинirцньoгo Cлtrв'яttoсеpdськoгo пoвiту, Щo
22 Лiсэtпo пpaвoмy
6еpeзi
oрлi налeлra.п гетьмaнським кoзaкаi{.
2, БonлaнГ. oписaние
Украirны.CП6, 1832.с. l8, l9.
3 д. l. яroрницьrнй

,. Aкты, oт}|oсящиeся ис.
к
тopии Юхнoй и Запaднoй
Poссии. T. 12. с. l45' l55
(дaлi _ Aкты Ю3P)..
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25 Зaписки oдесскoгo
o6щeства. т. 2. oтд. 2.
с. 573.
:]6MышeцtuЙС.Иcтoo.1яo
*oзu*a*.b. 85.

д. l. явopннцький
lстopiя заrюpiзьких кoзaкiв
paзoм iз сyсiднiми лiсами Зeмлi Biйська .(oнськoгo стaнoвив кoлись oднy сyцiльнy лiсoву дauy. Bсi iнrцi лiси paзoм зaЙмaлИ 6лизькo 400 дeсятин i 6ули
пepевa)кнo дpi6нoi пoрoди' <(чaгapiй tuелюги'>.
Iз зaгaльнoгo oглядy лiсiв зaпopiзЬкoгo кpаю бeзпoсеpeдньo випливar тaкий виснoвoк: зeмлi, щo дiстaлися зaпopiзьким кoзaкaм' м:lли пeрeвaхнo степoвий хаpaктep; нa стeпoв}rx пpoстopaх зaвдoв)кKи в 425 Й зaвruиpruки в 275
веpств' тo6тo пpиблизнo l l 000 000 дeсятинaх зeмлi, 80 000 десятин лiсy нaдтo мtlЛo' щ06 нaдaти всiй кpаiнi лiсoвoгo хapактеpy ,,. зperuтolo, нe мollснa змoв.
чaти й пpo тe' щo в чaси зaпopoлсцiв лiсiв бyлo бiльure, нix тeпeр, a на пoчaткy
iстopи.lнoгo iснyвання кoзaкiв бiльrцe, нix нaпpикiнЦi. Прининaми зtrlеншeння
кiлькoстi лiсoвих плoщ бyли тyт чистo випадкoвi явищa: пoлreл<i,виницlення
тaтaрaМи' пoлякaми' poсlянaми пl.ц чaс вeликих пoхo.ц,|в'мlсцевими )китeляМи
пiд чaс 6yдiвництвa мiст, пpи oсвoeннi 3апopiлсxя нoвoсеp6aми' слoв'янoсер6aмп Й слodiдськo-yкpaiнським вiйськoм, a пiсля падiння 3aпopi.lкл<ямiсцeвиМи )китeлями Hoвopoсii *. Пpинини винищeння лiсy нaсткoвo 6улu вкaзaнi
ще в минyлoму стoлiттi: <.Чeрeзте' щo 6ip кiлькa paзiв гopiв, a най6iльшe вiд
тaтapськoпo зиtr{увaнняy ньoмy й бeзлaднoi виpy6ки, всi вiдoмi лiси стали значнo piдr.шi.B yсiх тих мiсцяx - Caмapi, Koнцi й Kальмiyсi - лiси вкpaй пoнищенi не лишe чеpез викopистaння нa oбiгpiвaння пiд чaс сувopoi зими' гoдyвaнl{я хytoби' pубaння вepхiвoк i гiлoк деpев, бyдiвництBo зaгoрoд д;tя худo6и il
вивoзy y свoi aули немaлoi кiлькoстi лiсy, нe виключaючи й сaдoвих дepeв. Бiля
кiлькoх зимiвникiв ними бyли вiдiбpaнi зaгoтoвленi нa 6yдiвництвo кoлoди,6pyси i дorшки, i вивeзеrli y степoвi aулп лil, пpикpиттям тaтapiв. Цi дикi й гoлoднi
нapoди вl,tтoптyютьтpaви i стpaвлюroть сiнo бИя зимiвникiв i нa лyкaх, poзopю.
ють мoлoдий лiс' цiлy зимy кpaдyть i гpа6yють.yсe' щo тiльки мo)кутЬ...зal.oтoвлeний д.пя 6yдiвництвa лiс, нe шкoдyючи й сaдoвиx дeрв. oдин з мypз минyлоi
вeсни ( l765 p.), зaбpaвши знaйдeний 6iля деяких зимiвникiв зaгoтoвлeний нa
бyдiвництвo лiс, нa сopoкa вoзaх з 50 oзбpoснимИ TaTapaмИ сaм дo свoiх ayЛ^iв
сyпpoBoд)кyвaB,вiд6иBaюни кoзaкiв, щo хoтiли пepeшкotити пеpeвeзeнню>,n.
Hемалo лiсy зниtцили нoвoсеpби' слoв'яl{oс.еpбий кoзaки слoбiдськo-yкрaiнськoi лiнii, в oсlloвнoмy з |752 пo l7б9 piк -.', a тaкoж пepшi пoссленцi Hoвopoсii пiсля падiння Ciui, пpи бyдiвництвi piзних мiст - € л изaвeтгpaДa, БaхМyтa'
Kaтepинoслaвa, Хеpсoна, Микoлaсвa, oдеси, Ceвaстoпoля, Oлeшoк, Hiкoпoля
тa iн. Ta й пoмiщики, oтримaвши пiсля зaпopo.lкцiвземлi в Hoвopoсii aбo зaл.уpнo, a6o зa мiзepнy платy скap6ницi, тaкorк знищиЛи багaтo лiсiв чи внaслi,цoк
непpaвильнoгo ведення гoспoдаpствa, ни внaслiдoк poзlpiблення великих лiсoвих дiлянoк нa мaлi, якi дiстaвалися вiдpaзy кiлькoм oсo6aм i знoвy дiлилY|ся l||4tnИнa щe мeнцri дiлянки, кoтpi, неpез iх мiзepнiсть' винищyвaлися дoщентy,..,.
Щoдo лiсoвoi флopи y кpaiнi вoльнoстей запоpiзьких кoзaкlв слiд скaзати,
щo тyт poсли мaй)ке всi тi пopoди деpев, як i в Пiвнiчнiй Aмеpицi, ulo пoяснlo.
вaлoся' мaбyть' сxoxiстю клiмaтy тiсi й iнruoi кpaiни: сyвopa зиМa' спекoтне
лiтo, вiтpянa й нестала пoгoдa в зaпopiзьких стeпaх зyмoвлювaЛи й наявнiсть
певt|их видiв дepeв, панiвними сepед яких 6улн.. мпa, клен' в'яз, дy6, 6epест
aбo-iлiм, гpaб, ясeн, oсoкip, вeрбa, ruoвкoвиця, яблyня' гpyшa' виlllня' llyля' кaлинa,6iлa веpбa, вiльхa, 6epезa, сoсна, лiщинa' Чoplloклен, срiблястa тoпoлЯ'
глiд **, KvIзv|л'нин6apське tцepeвo,pай-деpeвo, л<oстip **, тaвoлга, 6узпнa, лoзa,
явip (vинapa' неспpaB)кtliй клен, нiмецький клен), бapбаpис, Гoрдoве деpеBo
т a iн..,.
27 K i л ьк i с т ь
зeмлi рзрхoвaнa зa каpтoю де-Бoксе_
тa, лiсy
за книrюю *Bоrъl{oсти запopo)кских кoзa.
кoв'; пiдpaxyнки пpoфсopa йaтeмaтики C. I. llloхo.
pа-Tpоцькoгo.
. lстopинна
o6ласть
нa

пiвднi Укpaiни й Poсii. У
ХVlll
ст. oтoтo)кнювaлaся
з Hoвopосiйськoю й Aзoвс ькoю г у6еpн iя ми.
'.n
MыutецкuЙ C. Истopия o
кoзакax. с. 84' 85' 89' 90.
2o xypttaл
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}{ypнал
гoсудаpстseнI{Ьlх имуulеrтв. l855' фeвp.
с . lб7. 169. l70.
|| K p iм p oсiй ськи х вiдп oв iдни кiв <6oяpыtш ни к> i
(кpуцIинa'>' aвтop пoдас й
}laзви <глiд>,
укpзТнськi
<;кoстip>.

Грtоtшi вoльнoстeй
зarropiзькrх ннзoвliх кoзакiв
Пpилягaюuи дo Aзoвськoгo й чopнorю мopiв, зaймaк)чи пoлoх(енt{я з oJlнoй Кpимoм, a з дPyгoгo мiлr Пoльuдею, Укpaiнoю i
гo бoкy мiлr Tyрvнинoю
Beликopoсiсto, зeмлi зaпopiзьких кoзакiв нeoдмiннo мaли пpoпyскaти нeрз себе
гoлoвнi lltляхи дo згataних мopiв вiд yкaзaних кpaiн тa з центp.Utьних мiст.
oднi з цих ruляхiв irшли пo .I!'нiпpy та йoгo пpитoкax' iнrшi _ ст€ п oм' yздoвж
чи впoпeprк йoгo 6aлoк тa яpiв; пepuri бyли piнкoвi, дрyгi - сyхoпyтнi. Гoлoвний pivкoвий цUrях пoчинaвся вiд вepхнix гpaнriць вoльнoстей запopiзьких кoзaкiв вище пpaвoi пpитoки .Ц.нiпpaCyхoro Oмельникa й лiвoi piки oрлi, a зaкiнтyвався нaвпpoти гиpла такoлt пpавoi пpитoки .EJ'нiпpa,piки Бyry. I{e uaстинa тoгo знail{eнитoгo цIляхy <з в.lpяг y [apгpaд>, якиlt{ кoлись хoдиrпr наuri
пpeдки' ще бyдyчи язичникaми' y Biзaнтiю з тoргoвeльними й завoйoвI{ицЬкими
цiлями нa своiх oднoдepев}rих лatдях чи мoнoксилaх. Cyхoпyтнi дopoги звалися tttляхa[llи, цe 6yлн вeликi тopтoвi чи 6итi дopoги' щo тяглися yздoвж i
впoпepек зaпoрiзьких земель i вихoдили дaлекo зa ix кoptoни. 3 oстaннiх нaйвiдoмirшими 6yли: Мypaвський rцлях, щo йrшoв вoдoдiлoм .(нiпpoвськoго й
Aзoвськo-.{'oнськoк) 6aсейнy, й Чopний, щo йrДoв вoдoдiлoм мix Бyrом i .(нiпpoм з iх бoкoвими дрyгopядtlими вiдгaлy.lкеннями.
Мypaвський цUrя^х'щo oтримaв свoю нaзвy' зa нaйiмoвiрнiцrим пoяснeнням'
вiд тpави мypaви J,, йtuoв iз гли6ини Poсii, вiд Tyли, пoвз Kypськ, Бiлгopoд,
y Cлo6iдськy Укpaiнy, дaлi неpeз opiль зa 3aпopiжяrя; y Зaпopiл<л<iчepез piкy сaмaрy' Boвчi Boди й Koнкy; н}lжчe Koнки вихoдиB зa меrкi зaпopiзьких
..'. У poсiян Мypaвський цUrях вв:lвoльнoстeй i тягнyвся дo самoгo Перкoпy
жaвся нaйзpyннiruим, нaйбiльrц пpяIvrим' глaдкиlt{ i piвним rrUIяхoм iз Pyсi дo
тaтap; y кoзaкiв пpо ньогo Kaзaлиi <ole,(ить Гaся, прстя|Лacя' a як yстaне' тo
Й нe6a Д'oстане)). У мелtaх 3aпoрixлtя вiн irдoв пoнaд 200 вepст i нa цьoмy пpoстopi пpo.rягaв пo фзJ.tюднoму й дикoмy степy' де кpiм нeзнauнoгo житлa нa
Caмаpi дo ХVlll стoлiття не 6yлo нi мiст, нi сй, нi хyтopiв, нi зaiждл<их двopiв;
зaте пo oбидва бoки вiд }tьогo в lllедpе нa дoщi лiтo poслa тaка гyстa висoкa
тpaва' щo зa нею нe виднo 6yлo нi Людиl.|и' нi вoлiв: як iде, 6yлo, нyмaк пo цUrяхy, тo вiд ньоrю тiльки й виднo, щo <<висoкyшaпкy тa дoвгий бaтio, a нaвкoлo
мopeм стoiть сивa стoмлeнa кoвилa' щo низькo схиляeться тo B oдиIi' тo в
дpyгий 6iк вiд легкoпo пoдIrryхyстeпoвoгo вiтepця; a звер}tе вiз iз дopoги, тo й нe
випJryтae своiх кoлiс iз ryстoi тpaви. oтo.rк не дивинa' щo мaндpiвrrики з Poсii, кoтpi iхaли uерез 3aпopiлrлtя y крим, зУI|l|t'ялl|cя нa нoчiвлю y вiдкpитoму
стeпy й пiд гoлим небoм, спyскaloчись a6o нa схил якoiсЬ 6aлки, a6o на 6ерг
якoiсь piuки, не з,цивyr тaкoЯ( i тa poзваxливil oстopoгa' з якoю мaндpiвники
йrrrли цим ulляхoм: так' мoскoвськi пoсли Bасиль Tяпкiн та Микитa Зoтoв,
якi l68l poкy йruли в Kpим, пoвеpнyвцIи з сyм дo Мypaвськoго llulяхy' взяли
з сo6oю д/тIяoxopoни 600 рйтapiв тa yкpaiнських кoзaкiв... .Ц.oцих }reзрyчнoстeй pyхy пo Myрaвськoмy llutяxy ,цoлyчrrлoся й те, ш1o мaндpiвникaм чaстo.
дoвoдилoся а6o пeрхoднтvl в6piц piuки, щo зyстpiuалися lla цrляхy' a6o;к сa\l}tМ мoстити гатi й пo них пeрепpa*ляTl1ся з однoгo беpeгa нa iнrший. Мypaвський rш,rяхбyв звинним мiсцeм прopивy тaтaр нa Укpaiнy: <<Aхoдят из Крымa
татaрoвя пo сей лiвой стoрoнi .Ц.нiпpa нa МyрaBскie цUlяxи' не пеpeхoдя .Ц.нiпра. \.кpаиl|скiе пoрги>. Мyрвським ltlляхoм i зaпopiзькi кoзaки llе paз здiйснк)ElЛи свoi нaбiги на Kpим J". У xvll стoлiттi пiсля спopyдлreння мiст y CлoбцськiЁr Укрatнi тaтapи вже нaмaгaлисЯ уllикaти Мyрaвськorю цrляхy: <(Кpымскiе лю:и iVlурaвскoro и изюмскoto сoймoro пРoтиB крiпoсrtй нe пoйдyт>o.,.З
бoкoвих гLroк l{ypaвсЬкoпo lrшяхy вiдoмi 6yли: Кpимський або Чyмацький, щo
вiдхoдив вi.r Муpавськoгo 6iля Boвчих Boд, ilдoв yзДoвж лiвorо бeрга .t|'нiпpa
пoнaд Beликим Лугoм, пoтiм пoвepтав вiд .Ц.нiпpаB степ i дoxoдив дo мiста Пе.'| MышeцкuЙ
C. Истoрия o
кoзaкaх. C. |81C pеduнскu Й.
Матеpиaлы л2lя флopы Hoвopоссийскoгo кpaя. oдесca, |812; Акuнфuев. Pacтnтeльнoсть гopoдa Екaтepи-

.,4 Зaписки oдесскoго oбнoслaвir. Екaтеpинoслaв,
ulества. T. 2' oтд. 2' з
l 889.
5'72-5'73.
'|! Эвapнuцкuit Д. Boль- c.
,.' Aкты ЮзP. т' l l. C. l.5l
нo с т и.C . 2l 9.
., Пpo Мypавський rrrлях т. 1 2 .с . l 0 l -l 0 2 .
,.' тaм жe. т. l0. с. 4l4.
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д. I. явopницЬкий
lстоpiя запopiзьких кoзaкiв
pекoпa; lзюмський, який схoдився з Мypaвським <.6iлявеpxу ,piки opeлi>, й
Kaльмiyський, щo схoдився з Мypaвським 6iля Kiнськиx Bot.',.
Чopний (Пoльський) a6o lllпaкiв lllлях' y тypкiв Чopнa Iслaх 38, щo oтpимaB свoю нaзвy вiд Чopнoгo лiсy, вихoдив з гли6ини Пoльщi, з Bapuraви нa
Koзнищe *, Пулaви, Мapкyu.liв,Люблiн, )Koвквy, Львiв, пoвз Умaнь нa TopгoвицIo' чepeз piнкy Cинюхy й звiдси в меlкi вoльнoстей зaпopiзьких кoзaкiв,.lеpез piuки Biльrшaнкy, Kiльтiнь, yздoв)к Мaлoi Bисi нa Bелику Bиськy **, HiД
вepхiв'ями Koстyвaтoi й Бoбpинця, пoтiм вoдoдiлoм мiлс Tarцликoм i Mepтвoвoдoм дo гиpлa сaмoгo Taruлика, дo Бyгy, вperuтi зa Бyгдo цtляхy Кepвaн-Ioл, тoб.
тo Kapaвaннoi дopoги.
Крiм Чopнoгo lшляхy пo заxiднiй oкpaiнi вoльнoстей зaпopiзькиx кoзакiв
iш:ли щe такi цrляхи: Kpюкiвський - вiд Kpюкoвa yздoвж пpaвoгo 6eрeгa
.[,нiпpамимo пopoгiв нa Kivкaс, taл| нa Кpимський aбo Чумaцький urлях. Kримський - вiд Kитайгopoдa нa Poмaнкoвe, yздoв)к piuки Бaзaвлyкa, далi нeрз
Бaзaвлyк iз пpaвoгo нa лiвtlЙ 6еpег, дo стaнцii Cтeпoвoi, звiдси uеpез .Ц'нiпpo,
йoгo пpитoки Cвятy Гipкy BoAу **t, Бiлoзipкy, Poгaчик i вpеruтi в Taтapiю; це
6улa <дopoгa'якoю кyпцi йruли пpoстo y Кpим>);,l..
Пеpевoлovaнський - вiд Пеpевoлouнoi нa сaксaгaнь, Бaзaвлyк, Coлoнy, в Hoвy Civ, a пoтiм з пpaвoгo 6еpегa .(нiпpa нa лiвий, дo Kpимськoгo цUtяxy. Микитинський - вiд Миrшypинoгo
Pory нa Kopxeвi мoгили' Бaзaвлyк, Coлoнy, Чopтoмлик, Mикитинe, нерз .Ц'нiпрo й нa Kpимський шлях. Kизикеpмeнський - вiд Kpемeнчyкa нa )(oвте, Kypянy бaлкy, Hедaйвoди, вoдoдiлoм Caксaгaнi й lнгyльця, нa Kpивий Piг, yздoвx
Iнгульця, .repез .[aвидiв бpiд y Kизикepмен' чеpeз flнiпpo й нa Kpимський
rшлях. Kpiм тoгo, мiл< Микитинським тa KизикеpмeнсЬким lllляхаМи бyли щe
Kopxriв тa Caксaганський rшляхи 40.
У пiвдeннo-зaхiднiй oкpaiнi вo.llьнoстейзaпopiзьких кoзaкiв пpoЛягirлo тpи
lltляхи - Гapдoвий a6o Kopoлiвський, Ciuoвий вищий тa сiчoвий ни.lкuий.Гаpдoвий шлях oтpиn.taвсвoю нaзву вiд Гapд,a нa Бyзi; назвy Kopoлiвськoгo йoмy
д.lли' oчевидl{o' тoмy' щo нa ньoмy пoльський кopoль Ян oльбpахт l489 poкy
здo6yв пepемoгy нaд тaтaрaми й туpкaми o'. Biн вихoдив з Пoдiлля, йrшoвнepез
Бyг пo oднoмy з кaм'яних мoстiв, з6yДoваних нa фй piцi Biтoвтoм {z, дaлi вхoдив y мeл<iвoльнoстeй зaпopiзьких кoзaкiв i йuroв ними 300 веpст, вiдзнaнaючись дивoви)кнoю пpямoтoto' .цo гиpла piнки Kaм'янки, дe 6улa Kaм'янська
Ciu, тoдi дo тyPецЬкoгo мiста Кизикepмeнa, звiдти дo Tавaнськoгo пеpевoзy
Й дац.iу Kpим {.'.Ciчoвий вищий шлях ituoв вiд Гapдa нa Бyзi нa Бiлoнiвку, лалi
тягнyвся вгopy .цo Ciчi нa рiчцi Пiдпiльнiй' Ciчoвий нилtчий itшoв пapaлeльно
a{.
дo вищoгo' тaкoхс вi.ц Бyгy нa Бaлaцькe й дo Ciчi на Пiдпiльнiй
Мi,ж oстaннiми тpaктами пo piнках Iнгyльцю, Cаксагaнi, lнгyлy дo Бaлaцькoгo
бyли poзкидaнi запopiзькi зимiвники, a llи)кчe Бaлaцькoгo зимiвникiв нe бyлo,
лиlце в лiтнiй нaс, кoли зaпopoл<цi oсiдaли вз,цoв)к ,Il.нiпpa й Бyгy д,llя pи6aльствa й звipoлoвствa' тyт з'явJIялися тимчaсoвi зaпopiзЬкi )к'ИTлaia з тypeцькoгo
бoкy пoвсloди вiд Ciчi дo Гapдa, мix ,Ц'нiпpoм,Бyгoм i лимaнoм узагaлi не бyлo xoдних пoсeленЬ. Ha всьoмy пpoстoрi цих Двoх тpактiв i на вeликy вiдстaнь
вiд них бyв лиrше дикий степ; лiсiв тyт мaйxe не 6yлo, кpiм лiсy нa Гpoмoклii,
якa впaдae в lнгул вище Бaлaцькoгoi дe piс 6aйpaк зaвдoвЛ(ки з милю' тa нa
piцi Iнгyльцi бiля Балaцькoгo й нa piцi Бyзi y виглядi мaлих тepнин тa нaгapiв.
Пoльськi кyпцi йurли в Гapл, uеpeз крiпoсть Apхaнгeльськ, I-lибyлiв та iнrui
poсiйськi мiстa й селa; з Гap.п.aвoни пpoдoв)кyвaли пyть a6o в Ciч, a6o в oчaкiв;
в oстaннЬoмy випa.цкy купцi пеpeпpaBлялY1cя нepeз Бyг iз веpстy вище Гapaa.
При цiй пepепpaвi сToялa зaпopiзькa зaстaвa з 80 чoлoвiк з oкpeмим пoлкoв1lикoм нa voлi, бeз вiдoмa якoгo нiхтo не смiв нi пеpеi;rtдлtaтиз земелЬ запo.|7
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Гpaшui вoльнoстей
запopiзькях }tизoвих кoзaкiв
piзьких кoзaкiв на тypeцький бiк, нi з тypeцькиx земeль нa зaпopiзький 6iк {5.
.Ц.ляпoвнoi 6езпeки всiх, хтo пpoi.lкд,кaв стeпaми зaпopiзьких кoзaкiв, пpикopдoннi пoлкoвники дaвaли iм oсo6ливий знaк, пepнaч' який мaндpiвники 6yли
зo6oв'язaнi з6еpiгaти пiд чaс yсiei свo€ i пoiздки й пoкaзyвaти tlа вимoгy зaпopiзькoму тoвapиствy ни кoмy-нeбудь з йoгo стapшин.
Мaндpiвники, кyпцi й тopгoвцi, якi прoiяtдл<aли чеpeз зeмлi зaпopiзьких
кoзакiв пpямими чи бoкoвими lllляхaltи' неoдмiннo стикaлися з Beликими чи
мilлими piкaми й нeминyнe мyсили a6o дoлати iх y6piд, пpи незl{ачнiй вoдi, a6o
пepeпpaвляту|cя нa чoBнaх' пopoмaх i плoтaх пpи знaчнiй вoдi, oсoбливo в piцi
.Ц'нiпpi;в oстaнньoмy випaдкy зaпopolкцi 6paлvl з пpoiяtд,lких певнy Iиaтню' щo
стaнoвилa пoлoвнe длсеpелo iхнiх вiйськoвих пpибyткiв.
З yсiх зaпopiзьких пеpепpaв i бpoдiв iстopи.lнo вiдoмими сepед зaпopiзьких кoзaкiв 6улvt 22 нaстyпнi: KpеменuyцькиЙ 6piд тa Успенськa пеpeпpaва
6iля Кapмeнчикa' a нижчe нei Геp6е.uiiвськa; Миruypинopiзькa нaвпpoти Миlltypинorю Poгу; Poмaнiвська нaвпpoти селa Poмaнкoва; Бyдилoвo-Taвoлжaнськa нaвпpoти Бyдилiвськoгo пopoгa й Taвoлжaнськoi зa6opи; Кpapiйськa a6o
Kiнкaськa, щo oтpим.Ula свoю нaзBy aбo вiд вipмeнськoгo князя Кiскaса II, зa
якoгo нaмехськi вipмeни 1602 poкy пpихoдили в Kиiв нa дoпoмory рyськl{Еr
пpoти пoлякiв "o, aбo вiд тtoркськoгo кopeня <<ktir_kiir>-- <.пpoхoдь'>,<.iди
гeтЬD' у poзyмiннi пyнкту' звiД'ки пoчинzrлaся пepeпpaвa ",; Микитинськa a6o
Kaм'янoзaтoнська нaвпрoти Микитинoгo Poгy нa пpaвoмy бepезi .Ц,нiпpaй Kaм'янoгo 3aтoнy на лiвoмy; Бiлoзеpськa, Poгачицькa й Kapськa нaвпpoти Бiлoзеpки, Poгaника й Kаipки, лiвиx пpитoк .Il.нiпpa;Hoсoкiвська нaвпpoти oстpoвa Hoсoкiвки; Kaм.янськa, нaзвaнa тypeцьким iстopикoм Haiмoю пеpeпрaвoю дивaн-гечiдi, 6iля oстpoвa Taвaнi й мiстa Кизикеpмeнa; .(piмaйлiвськa
й Koзaцькo-Kaм'янськa пoблизy гиpл piк ,Ц.piмaйлiвкий Кoзaцькoi Kам'янки;
Бypгyнськa нaвпpoти oстpoвa Бypгyнки; Tягинськa 6iля rнpлa piuки Tягинки; Bицtий пepевiз нa двi веpсти нижЧe впаtiння Iнгyльця y.[нiпpo, y тeпepiшнiй
tleрвiзui, ypouищi сeлa Фaлiiвки' Мaeткy М. M. Koмстaдiyсa; Bipьовнинa й
Бiлoзepська + пo6лизy впaдiння цих pivoк y ,Ц'нiпpo a6.
Iз 6poдiв i перпpaв piки Бyгy вiдoмi 6yли 9 тaкиx пepепpaв i 6poдiв: Biтoвтiв 6piд нижче гиpлa синюхи; Мигiйський первiз нaвпpoти Мигiйськoгo Taцrликa; Пiщаний пeрвiз нa тpи вepсти вищe Гap.Цa;Гapдoвий пeрвiз бiля сaмoгo
Гapда; Kpеменецький 6piд нa 6 веpст ни,(че Гapдoвoгo; Безiмeнний первiз
нa двi вepсти ни)кчe Kpемeнецькoгo; Чapтaйський бpiд l{авпpoти piuки Чapтaли *+; oвечий бpiд нa вiсiм вepст нижче Чapтaйськoгo; Coкoлaнський пepeвiз нaвпpoти селищa Coкoлaнa. Bищe Бyry бyв Cинюrпин 6piд uepeз piuкy Cиl.lюхy.

Kpiм пepепpав i 6poдiв vерз .(нiпpo, Бyг i Cинюхy, 6yлo ще два rшляхoвi
6poди неpез piкy Iнгyл, кiлькa 6poдiв нepeз pivки Меpтвoвoд, Гap6yзинкy, Iнгyлець' дe вiдoмi 6yли \aвидiв бpiд нa б0 веpст вище гиpлa Iнгульця, й Бeкeнeвський a6o Бiлий бpiд тpoхи нижчe .[l.aвидoвa;дaлi чepeз piяки Кaм'янку, Бешку' пpитoки lнryльця, piкy opiль, te вitoмим 6yв Cтеrшин 6рiд
Mypaвськoмy
"u Caмapy: ПiI.U.lяхy;нерз pivку Boвнy, 3лoдiйський 6рiд тa сiм 6рoдiв нepeз piкy
Щaний'nKaлинiв, Biльний, Гpицькiв, Koнеpeлсенський, Tepнiвський тa Чaплин-

сЬкии..
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ЧopBoль-

ПPoдyкTиBHIсTЬ
зЕ[t{^I,

Ф^oPA, ФAyHA

Й лopи PoкУ
зAПoPIзЬкoГo

3a силoю й стyпeнeм пpoдyктивнoстi кpaй вoльнoстeй запopiзьких кoзaкiв
вoднoчaс lvloЛ(нaнaзвaти й виняткoвo багaтим, i виняткoвo бiдним; тyт yсe залeл(aлo нe стiльки вiд piuкoвиx i длrерльних вoд, скiльки вiд aтмoсфpнoi вoлoги] в дoщoвe лiтo poслиннiсть.цoсягaлa тyт неймoвipних poзмiрiв, ypoяtaй бyв
гiдний пoдивy; y спeкoтнe й сухе лiтo рoслиннiсть гинyлa, нeвpoxaй пpизвoдив
дo стpaшнoпo лихa. oсь .roмy piзнi письмeнники тaк пo-piзнoмy oписyють кpaй
вoльнoстей зaпopiзьких кoзaкiв: oднi ствepдлсyють' щo це нaй6aгaтu.la Й нafiщaс.пlвirшa кpaiнa, iнrцi - щo це дикa' 6eзвoднa, Bипilленa сoнцем i пoз6aвлeнa
бyдь-якoi poслиннoстi гryстеля. Haвiть y oднoгo письtt{енникa' aлe в piзнi пopи
poкy, зaпopiзький кpaй нaстo зoбpaя<eний пo-piзнoмy.
Haйpoдю..lirшими тyт 6yли мiсшя пo ttизoвинax a6o тaк звaниx пoдах piк
oмельника' Caмoткaнi, ,Ц.oмoткaнi тa iн.; найменш
.Ц.нiпpa, Caмapи, oрлi,
рoдtoчими 6yли мiсця в Бyrюгapдiвськiй тa Кaльмiyськiй паланкaх' пoблизу
piк Бyry й Kaльмiyсy. Батькo iстopii, Геpoдoт, кoтpий жив y V ст. дo p. Х., oписyе кpaiнy скiфiв, чaстинa якoi згoдoм нaлeЛ(irла зaпopiзьким кoзaкам' такимt{
слoвallи: <3емля y них piвнa, 6araтa тpaвoкt й дo6pе зpoшeнa; кiлькiсть piк, якi
течyтЬ нeрз Cкiфiю, хi6a щo тpoхи меншta кiлькoстi кaнaлiв y € г иптi. Четвеpтa piкa, Бopисфен 1[нiпр), нa нaшу ,цyмкy, нaй6агaтura кopисними прoдyктaми нe лиrце сepeд скiфських piк, a й сeрд yсiх yзагaлi, кpiм, зperштoю, Hiлу.
Aлe з iнrцих piк Бopисфeн нaйбiльrц пpибyткoвий: вiн дae .rудoвi й poзкiu.lнi
пaсoвищa уця худo6н,6агaтo пpекpaснoi pи6и, вoдa нa смaк дyжe пpи€ м нa'
vистa, тoдi як сyсiднi рiки мають калaмyтнy вoдy; вздoвЛ( ньoгo тягнyться
нyдoвi opнi пoля a6o poсте дy)кe висoкa тpaвa в тих мiсцях, де не сiIoть хлi6а;
6iля гlаpлa piки сaмa сo6oю збиpaeться y великиx кiлькoстяx сiль; y Бopисфнi вoдяться вeличезнi pп6н Фз хpe6тa, звaнi aнтoкaями, iх сoлятЬ'>'.3нaчнo пiзнirцe зa Геpoдoтa, в ХVI ст. пiсля p. Х., сyuaсник зaпopiзьких кoзaкiв тaк oписye
бaгатствo iх кpaiни: <B цiй кpaiнi, пpиднiпpoвсЬких степaх' тpaва poстe нaдзвичaйнo висoкoto i тaкoю гyстoto' щo немo)l(лl,lвoiздити tlа кoлесaх' 6о вoнa зarulyryeться y lцпицях i не дaс iм вiльнo pyхaтися. B лiсaх i нa дервах бeзлiu
6длriл; y цiй кpaiнi poстe в дoстaTкy' сaмa сo6oю, oсo6лива poслинa' схo)кa нa
виI{нyлoзy; мiсцевi xителi ввaжaють i.i.диким винoгpaдoм)>,.У xvII ст.' зa слoвами Бoгиaнa, в piкaх i oзеpах зaпopiзькoгo кpaю' a сaмe: Псельський i Bopс.
кaльський oмeльники +, Caмoткaнь, [oмoткaнь, opiль, Caмapa тa iн.,- вo| Геpdoт
/Пер. Ф. Г. Мищe н к o . М., 1 8 8 5 . т. | . с ' 3 } л.

,

зaписки oдесскoгo
щeс т в a . т . l. с . 604.
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| Дp yги й в нaш чaс мar
назвy пpoстo <oмeльник>.

Пpoлуктивнiстьзeмлi, флopa' фyна
й пopи poкy Зaпopiзькom кpaю
tу|лocя 6eзлiu pи6и тa paкiв. B opелi зa oднy тoню pи6aлкv| Bt|тЯГaлн дo 2000
pибин, нaйменшa величина якнх 6улa фyтoва; y Caмoткaнi й сyмi;<них з нeю
oзеpaх BoДилoся стiльки pиби, щo вoнa вiд вJraснoi кiлькoстi вмиpaлa' псyвaлa
вoду й зapa)кала пoвiтpя; y .Ц,oмoткaнi вoдилoся безлiu paкiв, чaсoil' Дo 9 дrоймiв зaвдoвлtки, й oсoблива, нaдзвиvaйнo смaчнa pн6a wлlкvt; Caмapa 6улa 6aгaтa нa pи6y, мeд, вiск, дининy й 6yдiвельний лiс i зa це 6aгатствo зваЛaся святoю piкoto u; oкoлицi Caмapи запopiзькi кoзaки звaли oбiтoванoю Пaлестинoю' paсIr.rбoлtим нa зeмлi, a всro землю бiля piки - <дyхe гapнoro' кветнyчек)
и изo6и;ryюuцlк)>' сaмe мiстo Caмapь |* - <(истиннoнoвым и 6oгaтым lepyсaли м oм>'.
Haпpикiнцi тoгo л( стoлiття мoскoвськi пoсли Микитa Мoйсeйoвич 3oтoв i
Baсиль Михaйлoвич Tяпкiн тaк сaмo oписyloтЬ мiсця пo piкaх opелi й Caмapi:
<<Taмзвipa i птaхiв, i pи6и безлiu... Boд i кiнських кopмiв, i pи6, i птaxiв, тa-кo,к
звipiв, кoтpих гoспoДь 6oг 6лaгoслoвив лю.цям нa i;кy, тaм дoстaтньoD". У
ХVlII ст. oчевидeць' yчaсник poсiйськo-тypeцькиx вo€ н зa iмпepaтpицi Aнни
Iвaнiвни Хpистoфop Maнrштейн, змaльoвyс бaгaтствo зaпopiзьких степiв тaкими слoвaми: <.3емля тa нaйпpекpaснiшa в eвpoпi; € l ле великa цrкoдa' щo нe зaсeлeнa неpез 6paк лiсy й вoди; aДхe чaстo тpаплясться, щo, йдyни чoтиpи чи
п'ять миль, не пo6ачиrд )кoдtloГo кyщика' лtо,цнoi малoi piuки. I{e змyrшye зaв)кд.ивoзити з сo60ю дpoвa й вoду для вapiння iл<i з га6opy в та6ip, 6o ,ж невiдoмo,
чи знaйдеul iх пoпеpeду, а тaкo)t( Boзити вeликy бoнкy вoди д.пя кoxнoi poти,
щo6 дaвaти пити paтникaм пiд чaс пoхolцy. Бoнки викopистoвyються щe й д.пя
iнrшoi спpaви: в кo,lк}loму пoлкy слiд 6yлo мaти iх вiд вoсьми дo дeсяти' й стiльки )к тoвстих lloщoк, з яких poбили мoсти для пeрехoдy пiхoти тa легких вoзiв,
a вiйськoвt пoМoсTи викopистoвyвaли лицIe Для wrпlKt|х i вал<киx хyp тa кaвaлеpii... ll.(oб зрoзyмiти, нaскiльки poдlovi цi землi, дoсить скaзaти' щo тpaви
poстyть тaМ виulе людини нaйвищoгo зрoстy. Tyт y вeликiй кiлькoстi e спapxa'
a тpaвoзнaвцi знaхo.ц,ятьтaкoл< пeвний вид oсo6ливoi тpaви, кoтрy тypки Йтaтapи Bикopистoвують дJlя вигoтoвлeння свoiх свiтильникiв. У липнi й сepпнi тaтapl{ вип.rлюютЬ трaвy в степy; oскiльки вoни не вмitoть кoсити й сyrшити сiнo, тo
тpaви сaмi висихaloть вiд вeликoi спeки' яка 6yвaс y неpвнi, липнi й сеpпнi, i
тoмy вoни мyсять ПaЛнTу|iх, бo стapa, сyхa тpaBa зoвсiм 6и зaглyrшила tr{oлoдy.
Tатapи тaкo)t( чaстo випалюютЬ тpaвy' щo6 пoз6aвити кopМy Bopoлtих кoней;
i якщo пpи цьoмy нe вжl{ти зaсoбiв безпеки прoти цiei пoл<e;кi,тo вeсь та6ip
мoлсе згopiти. .[ля yникненtlя цьoгo гpaф Miнix видав нaказ' щoб нa кo)кнoмy
вoзi 6yлo вeлике пoмелo для гaсiння пoже.lкi. Пoтpi6нo тaкo)к o6кoпyвaти зeмлю нaвкoлo тaбopy рoвoМ зaвшиpцlки B два фyти, й тaким чиtloм пepе[Iкoджaти
нeбезпeцi пoдaльцloгo пoцIиpeння пoxexi. Bсiлякoi дичини' a сaме: зaйцiв, кypiпoк, тeтеpyкiв, глyхиx тетеp' та iнruих y тих мiсцях 6aгатo; вoiнствo лoвить
вeликy iх кiлькiсть pyкaмиi a кpiм тoгo, тaм стiльки пeрпiлoк, щo кoжнorю дня
пoхoдy мo,(нa мaти ix скiльки зaвгoднo)>o.
Haпpикiншi тoгo лr ХVIII ст' пpo зaпopiзькi мiсця писaлoся y Мoскву: <Мiсця МaютЬ вoни - зaпopiзькi кoзaки бaгaтi piкaми, лiсaми й ypo;<aйнy землlo; кopистyloться вeликиМи пpибyтками
вi: скoтаpствa, pп6нимtl лoвами y .Ц'нiпpi й пpимopських зaтoкaх' y гиpлi piки
Kanьмiyсy, Бepди, пoблизy oчaкiвськoгo лимaнy i в ньом1l з:l .цoгoBoрotr{з тypками. якиМ вoни Дaють в Oчaкiв,riс i дpoвa,>,.Boднoчaс y тoчних Дoнесеннях
пpo зaняття зaпopiзьких кoзaкiв пoвiдoмлялoся' щo хлi6, який вoни сiяли, давaв.ry,пoвий ypo)кaй - л(итo й пrueниця y 9 i l0' пpoсo в 30 i 40 paзiв щoдo висiянoгo n. Brке пiсля пaдiння 3aпopiлtlкя oфiцiйнi дx(epелa змaльoвyвали 6aгaтствo кoлиtднiх зеr}leль зaпopiзьких вoльнoстей тaкими 6apвами: <.Bеликий
пpoстip poдIoчих i 6yйних земель, кoтpi pанirшe колиrшнiми зaпoрo)кцями 6улvl
.'
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.[. l. Явopницький
lстopiя зaпopiзьких кoзaкiв
пoлиtшенiв незpoзyмiлiй зaнeдбaнoстi, o6po6ляeться; пoмiщики' oтримав]rrидикopoслi дaчi' стapaннo oбpoбляють iх i зaселяють людьм!r, тa й кaзeннi пoсeляHrl з нaлел(нoю стapaннiстlo пpaцюютЬ y землеpoбствi, вiдuyвaюvи' oчeвиднo'
oсoбливу винагoрoдy зa свoю пpaцю. Якiснa зe}rля дae хлiб piзнoгo poдy _
житo' пluеницю, яuмiнь, oBeс' грeчкy' пpoсo'.льoн' кoнoплк) тa iнulе; з гopoднiх
oвoчiв кaвyни дивoвихнo сoлoдкi й великi n, uеpвoнi й 6iлi динi, piзнi oгipки,
зeмлянi я6лукa *, Чaсник, цибулю, бypяки, петpyшкy тa 6aгaтo iнrцoгo. 3 oг.пяду
нa вeликi степoвi мiсця зaведeнe Bелике скoтapствo' кiнськi, poгaтoi хyдo6и й
oвeнi зaвoди € гoлoвним пpeдмeтoм' мa€ т ним' для oтpимaння пopядl.loгo пpи6уткy. Cкoтapствo тим вигiднiure рoзвивaти тyт' щo хyдo6a' oсo6ливо poгaта'
й кoнi мaйжe всю зимy мo)кyтЬ знахo.цитисoбi пaшy.в пoлi. Пoвiтpя тyт вельми
сприятливe; вoдa B piкаx i oзeрaх сoлoдкa й здopoвa Для хapчувaння xитeлiв;
pиби piзнoi с в дoстaткy. Лiсiв хoчa й 6paкyс, aлe p'лЯ пoдoлaння цьoгo нинi
Boни виpollЦ/ються й пoсiвoм, i poзсaдoю piзних лepев. 3вipi вoдяться в лiсaх i стЬпах' диких птaхiв великa кiлькiстi,,l.'.
Bpеruтi, нa пoчaткy ХlХ ст. пpo зaпopiзькi зeмлi писaв фpaнцyзький мapкiз
Дe.Kaстeльнo тaкe: <Hoвopoсiя дy)ке вeликa, i мiл< piзними i.i.частинaми ми
пoди6yемo вiдvyтнy piзницю. Пoвiтpя тyт взaгaлi чyдoве' зa виняткoм 6oлoтис.
тих мiсць... Пoвiтpя степiв вiдмiнне вiд пoвiтpя 6epeгiв мopя i Kpимських гip.
Cтeпoвe пoвiтpя Ь{oжнaназвaти нaйчистirцим y € в poпi; взимкy хoлoд 6yвaс тyт,
звинaйнo, tyл<e вiднyтняЙ, aлe вiтеp нe такиli пopивuaстий, як нa берзi мopя;
нepiдкo снiг нe в,Ипaд:ae
кiлькa poкiв пiдpяд, y тoй чaс як сyмiлtнi кpaiни нa схiд i
нa зaхiд бувають ним вкpитi. Цe нeпoстiйне' aле якa ж тoчкa земнoТ кyлi не зaзнaс змiн?.. 3ими в Hoвopoсii пopiвнянo лaгiднiu.li,нixс y Пiвнiuнiй Фpaнцii; цe
нe пoвиннo видaвaтися дивниM. Biд oдеси дo 60o rДиpoти нeмae гip, i кoли пoстiйнo л.мyть пiвнi.rнi вiтpи, всe нa цUrяхy зaзнаe iхньoгo впливy' тoдi як iнrui
вiтpи poблять клiмaт y Hoвopoсii теплим вiдпoвiднo дo i] геoгpaфiннoгo poзтaшyвaння. У цiй кpaiнi, нe зaхищeнiй вiд хoлoду, зимa бyвас сyвopirшoю, нiхt
y зaхищeнirших мiсцевoстях нa oднaкoвiй з нeю rшиpoтi...Beснa пoчинaсться
y квiтнi iвл<е зa l0-l5
днiв зeмля бyвaе вкpитa зeлеI{нlo.B шro пopy poкy тисянi piзнoмaнiтниx квiтiв yкpивaютЬ стeп бaрвистим килиМolt{;нудoвi пaхoщi
BитаютЬ y пoвiтpi, й мaндpiвник мiг би зaхoплювaтися всiм нaвкoлo, a6и йoгo нe
гнiтилa дyмка пpo 6paк po6oних pyк Д.,Iя цьoгo poзкirшнoгo гpyнту.
Bигляд стeпy змiнюсться вiд 6iльrпoi чи менruoi пoсyxи; тpaBи дoсягaють
тут висoти 3 фyтiв, a нa чopнoзeмi менi Дoвoдилoся 6aчити iх зaввиu:ки ltaвiть
7 фyтiв. 3aвдяки гли6инi незaймaнoi зeмлi, л<иpнoi, 6aгaтoi живлtoщими
сoкaми, poслиннiсть тyт мae незвинaйнy силy. гyстoтa тpaви в6еpiгaс гpyнт вiд
пaлючих пpoменiв сoнця' a poси бyвaють тaкими ще.црими' щo пpoникaють y
землю lllвидцIe' нiл<сoнцe встигaс iх висyrшити. Пiд нас пoсyхи тpaви рiдruaють,
але пepший дoщ зaпoBню€ нoвими всi тi пpoгaлини; тaким чинoм твapини пoстiйнo пoстaчaються свixим кopмoм. Bипаpи Bеликих тpaв нiтpoхи нe rшкiдливi]
пpи схoлi й зaхoдi сoнця мiхr гopбaми утвopюстЬся тyмaн' aлe cелa, рoзтацIoвaнi в низoвинaх, aнiтpoxи не стpa)t(дaють вi.ц цьогo.
Пiд нaс спeки звичaйнo дме пiвнiчний вiтep, aле вiн не пoслa6люс темпepатypи' втpачaючи свoto свixiсть пpи пpoxoДжeннi вeличезнoгo прoстopy' poзпeченoгo сoнцем; лiтня тpивaлiсть днiв зpoстa€ в мipy нa6ли)t(енняДo пoлюсa' з
чoгo мoжнa зрo6ити виснoвoк' щo влiткy в Hoвopoсii спекa 6yвaе сильнirua, нi:к
y всiх iнruиx тoчкaх земнoi кyлi, poзтaruoвaних нa oднaкoвoму гpaдyсi. Чaстo
кiлькa днiв пiдpяд 6yвae пo |7-20" спек1l; aлe я нiкoли нe бaнив, щ06 теpмoметp пiднiмаBся вищe 26,3" iтaкa тeмпеpaтypa тримaлaся не 6iльrше oднoгo дня'
25o звичaйнo нaйBищaтeмпеpaтypa ''. змiни 6yвають щoтил(ня. oдин евpопесць
" B мiстеvкy Кoтiвцi Hoвo.
мoскoвськoгoпoв. Кaтеpинoславськoi гуФpнii aвтop
дaнoi пpацi баuив 1889 p.
кaвyн вaгoю пyд i тpи фyнти (пoнaд 17 кг).
. To6тo кapтoпля.
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цим нiяк нe мoл<на
пoгoдитися:y нoвopoсiйськl,lх

степaх

у лiтнiй

40

яас,

oсo6ливo нa пoчaткy сepпня' темпepатypa чaсolr дoхoд]lть лo 40 .; 1890 poкy в
Hoвoмoскoвськy 6yлo 50 "
за Pеoмlopoм (l . за Pеoмlopoм дopiвнюс 0,8 " зa
Цельсiсм).

Пpoлуктивнiсть землi, флopa' фayнa
й пopи poку 3апopiзькoпo кpaю
скaзaв: <гapЯчeсoнцe нoвopoсii _ нe нaцIe)>.
Cпpaвдi, тyт мoл(нa цiлкoм бeзпeчнo вiддaти сe6e всiй силi сoнячних пpoмeнiв; po6iтники, якi нaй6iльrцe зaзнaloть iхньоi дii, не пpипиняютЬ свoiх poбiт, мyляp нaспiвyс пiснi, бйячи стiни' щo вихoдять нa пiвдeнь i вiдбивають гapячe пpoмiння; кaмeняp y липнi зaсинa€ в гoдинy вiдпo.rинкy, чaстo пoкЛaвIши нeвкpитy гoлoвy на свoю po6oтy. I цe
вiдбyвaеться нa oднoмy гpaдyсi з )кеневoю, Мaкoне' Гeр, Porueллю, дe вyлицi
пopo:t<нiютьвiд2 дo 4 гoдини дня. B oдесi вiтеp чaсoм нe дaевпЙтн нa вyлицю'
aле сoнце - нiкoли. oсiнь _ нaйкpaщa пopa poкy в цих мiсцях. Beсна тpивaс
нeДoвгo; пеpехiд вiд хoлoдy дo тetura здiйснюсться скopo; aлe uудoва oсiнь
замiняе кopoткy Bеснy: степ з6еpiгae зелeнь дo гpytня. Якщo oсiнь нe Ay)кe
дoщoвa' зeмля тaк пеpесихae' щo пo нiй ваЛ(кo йде плyг: opють rшiстьмa-вiсьмo.
Ь{a вoлaми вiдpaзy... B iнrших кpaiнaх клaптик 6eзплiднoi землi, o6тя,lкений пoдaткaми, вiдстoюють iз з6poeю в pyкaх' зaкЛикaютЬ нa дoпoмoгy зaкoн'
зa нЬoгo в сyдax вeAутЬся пpoцeси' lцo кoцrтyютЬ цIaлeних гporшeй; a тyт чyдoвий гpyнт нaдaeтrcя aбo цiлкoм задaрмa' aбo нa лeгких yмoвaх пpaцьовитиtr,t
лloдям' щo мo)кyть з6aгaтитися мaйлtе бeз ,жoдних зyсиль: вapтo лиrue пo6aжaти цьoгo. 3емля нaдзвичaйнo po,цloча;вoнa пoзбaвлeнa лiсy, зa виняткoм пiвнiчнoi чaстини Kaтepинoслaвськoi гy6ернii тa пiвденнoi - Kpиму. Aле в 6езлiсних чaстинaх Hoвopoсii .китeлi викopистoвyютЬ зaмiсть пaливa висoкi сyхi
тpaви, звaнi буp'янoм, та висyrшeнiнa сoнцi кopoв'яui й oвечi кiзяки,- всe цe дaG
чyдoвe й деrпeвe пaливo))...
Пiсля всiх нaвbдених oписiв стaе зpoзyмiлим' чoмy в спoгaДах тепepiruнiх
дiдiв кpaiнa вoльнoстей запopiзькиx кoзaкiв пoстaс такoю бaгатoю й квiтyuolo.
3виvайнo, в циx спoгaдax нeмaлo й пеpeбiльrueнь, якi пoяснкrються BлacTuвiстю людськof нaтуpи всe минyлe уяBляту1 y кpaщoмy виглядi, нilt< нинituнс,
aлe зaгirлoм вoни всe-таки мають вeликy дoлю пpaвди, oсoбливo якщo
взяти дo yвaги сroxiсть poзпoвiдeй стapиx з oписaми oчeвидцiв минyлиx стoлiть тa схoлtiсть poзпoвiдей' записaних y piзних, вiддaлeних oдин вiд oднoгo'
кiнцях кoлиlцнiх вoльнoстей зaпopiзьких.
<Пpивiлля y них таKе 6yлo,- кaлсе l l6-piнний дiд Iвaн Гнaтoвич Poзсoлoдa,- щo тeпеp тiкoгo нe знaйдецt нi близькo, нi дaлeкo. Ta щo тепеp? Teпep
тaк' щo хoн вiльний, тa нeвдoвo.Цeний,а тoдi бyлo тaк, щo й вйьний, i всiм вдoвoлений. Hедаpмa Л( кaxyтЬ' щo як )кили ми зa цapицi, iли пaляницi, a як стaли
зa цapя' тo нe стaлo й сyхapя. Tепеp, Якщo скaзaти' як вoнo кoлись 6yлo, тo й нe
пoвipять. Toдi всiлякi квiти цвiли, тo,цi вeликi тpaви poсли. oсь тyт, дe тeпep y
нaс цеpква ,", тyт 6yлa тaкa висoкa тиpсa' як oсь ця п.lлицяi щo y мене B pyкaх:
як глянeцt' a вoнa мoв )t(итo стoiть; a oчеpет piс, мoв лiс: здaлeкa тaк i бiлiс,
тaк i лиснiе нa сoнцi. A щo л<дo пиpiю, кoвили' мypaви' opoшкy +, кypaiв тa 6ypyннyкiв, тo як увiйдeru у нихl тo тiльки не60 тa зeмлIo й виднo,- в oтaкeнних
тpaвzrх дiти ry6ляться бувaлo. oт вoнa пiднiметься вгoру' виpoстe, тa й знoвy
падae на землю' тa так i лежить' начe хвиля мopськa' a нaД нею вл<eй iнrua poсте; як зап.UIиrшii вoгнем, тo вoнa ти;кнiв тpи' a тo й нoтиpи гopить. Пiдеtш кoсити,
кoсolo тpaви не вiдкинеlш; пoлrенецt кoнeй, за тpaвoю i не пo6ачиrц iх; зax<eнеrш
вo-riву тpaвy, тiльки poги мpiють. A випaдe снiг, нaстaнe зимa' тo й бaйдyx<е:хoн
якиЁl 6уде снiг, a тpаBи нaдoвгo не зaкpиe. Пyстиru сo6i кoнeй, кopiв, oвeць' тo
вoнtl так пyстoпaц! i пaсyться, тiльки 6iля oтap i хoдили чa6aнцi; a як зaженeцt
oвець у тpaву' тo вoни мiя< нeю нaчe мypaхи'- лишIе yвeчepi й пoбauиu.I,aлe
тoдi в,lке бiля них po6oти _ тиpсy вvl6vlpaтu,якa пoнzuraзилa iЬ{ y вoвнy!.. A щo
все мi,lк тoю тpaвoю тa piзних ягiд, i гoвopити нiчoгo: oце 6yлo як вийдеtш y стeп
тa як poзгopнeцI трaвy' тo тaк i 6epи pyкaми пoлyницi. I{iei пoгaнi, щo тeпеp
пopoзвoдru.laсь,хoвpаruкiв тa ryсенi, тoдi й не чyвaли. oт якi тpaви бyли! A бджoли тoi, a меду? Мед i в пaсiкaх' мeд i в зимiвникax, мeд i в бypдюгaх - тaк i
стoiтЬ y липoвиx дiжкaх: скiльки хoчеlll' стiльки й бepи,_ нaйбiльrце вiд диких
6дxiл. .(икa 6джoлa скрiзь сидитЬ: i.на oнеpeтi, й нa вep6aх; де буpкyн, в 6yp|2 Еssai sцг l'histoirе anсiеnnееt modеrnеdе la Nouvеllе R'ussiе.3.е vol. Paris.
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Кpаснoгpигopiвцi Kaтеpинoслaвськoгo пoв.
. Гopоrшoк(Б. Гpiнченкo).

.Ц. I. Явopницький
Iстоpiя зaпopiзьких t(oзакiв
кyнi, дe тpaвa' y тpавi; нe 6yлo як i пpoйти uеpез неi: виpy6yють, 6улo, дyплa,
де вoнa сидитЬ. A лiсy тoгo? Бузини, свидини' веp6и, дy6a, грyш:i - сила. Гpyru
як нaпaдa€ з гiлoк, тo хoч 6epи гpa6лi тa гopни y вaлки: тaк i лехaть нa сoнцi,
дoки не пoпечyться. CaДн як цвiтyть, тo нaчe сyкнoltl вкpиBaютЬся; тaк пaтoкa з
ниx i тече. A тoвщинa деpев? Bеp6и, тo iй-6oгy, дeсятЬ аpruинiв y o6вoдi... Зeмля
свiлtiurа бyлa, нiхтo iT не мyнив тaк' як тeпep, снiги лeлtaли великi, й вoдy пyскaли Beликy' тoму й дepевo poсЛo дoбpе. A звipiв, a птицi? Boвки, лисицi, бopсyки, дикi кoзи' чoкztлки .o, видниxи | - так oДне зa oдним i 6iлсать, тaк i ruyгaють степoм. Boвкiв TaKa cи.лa 6улa, щo ix киями 6или, a iз ruкipи чo6oти тa
rшкipянки po6vlлн.A iжaкiв тих, ixaкiв?.. Гoдi й казaти! Бyли й дикi свинi, тoвстi
тa здоpoвeннi; вoни 6iльrце пo плaвнях цraстaли. oтo як пo6aчиul y плaвнях
якy-не6yдь свиl|ю' тo 6iгoм кидaйся .цo деpевa' a тo хpo-хpo, нмaк-нмак! тa дo
тебe, тa тaк pилoм i пpe! Bистaвить мopдy Bпepeд та й слyхae, чи хтo нe йде; як
пoбачить людину' вiдpaзy я<дo неi, тoBкицЬ pилoм! 3вaлить з нiг, a тoдi дaвaй
рвaти... Бyли й ,п.икiкoнi, вoни хoДили цiлими та6унами,- кoсякiв пo тpиl пo
чoтиpи' тaк i хoдять... A щo в;ttе птицi 6улo, тo бo,ке великий! Kaвoк, лe6едiв,
дpoхB, хoxiтви, дикиx гyсей' диких гoлyбiв' лелeк' )кypaвлiв, тетepyкiв, кypiпoк - тo xo-хo-xo! oднa куpiпкa вивoДилa штyк двaдцять п'ять птaцrенят нa
м.iсяць, a лtypaвлi як нaвивoдять дiтeй, тo тiльки xo,ll'ять тa кpyкaють. Cтрепетiв сильцями лoBуIл|t,'
дрoхв вoлoкal{и тягали, a тeтepyкiв, як нaстaне oжeлeдиця' Дploкамп6нлtl. l якa x сиЛa тoi птицi бyлa? Як знiметься з зeмлi - сoнцe
застелить' a яK cяДe на дepевo - гlлoк не виднo; висить купolo' a як спyстt,|ться
нa землIo' тo земля' мoв дoлiвкa y xaтi, тaк i зaнopнie. Лe6eдi, 6yвалo, як зaве.
дyться 6птvtcя мiя< сo6oю, тo знiмyть тaкий кpик, щo 6aтькo вискoнить з 6ypдюгa та дaвaй стpiляти з pyцtницi, щoб пopoзгaняти iх; a вoни як пiдхoпляться
вгoрy' тo тiльки пopoсь-пopoсь.пopoсь!.. Teпep немa й тoi сили pиби, щo бyлa кoлись. Oця pи6а, щo iT тeпep лoвлять' тo й зa pи6y тoдi }|еBвaхaлaся. Toдi все uеvyги .*, пiстpюги, кopoпи тa oсетpи нa всe; зa oДну тoню витягали i-i стiльки, щo
нa весь кypiнь вистaчалo. Tа всe тoti не тaк 6yлo: тoдi й зими тeплirдi 6yли, нix
тeпеp'- це вЛ(e кaцaпи свoiми личaкaми пol{анoсили нaM хoлoдy' a в тoй чaс
йorю не Ayжe й uyти бyлo. Toмy тoдi й сiнo мaло хтo зaгoтoвляв, хi6а щo нa тoй
чaс' кoли з6upaлиcя йти в пoхiд, для веpхoвих кoнeй. Тoдi i вpoжai кpaщi 6yли'_ хoчa ciялуl il нe6агaтo, a poдилo Дoстaтньo: чoтиpи мiш.lки як пoсiють. тo
на)l(нyть тpистa кiп,- лиrue л<eнцiвтрбa 6yлo вiсiм чoлoвiк, щo6 зi6paти все дo
Пoкрoви +*r. Бaтeuкy мiй, i де л<вoнo все те пoдiлoся? l oчaм свoiМ нe вiрю! oсь
тyт' дe стoiть тепep нarua Чepниruiвкa, тут нi oдноi хaти не булo, тiльки 6aтькoве
пpивi;Iля, a тепеp де й тoгo лю.щу набpaлoся й кoли це все пoзaвoдили? Tепер
i вoдa пеpемipянa, й земля пеPеpiзaнa, a щo дo лiсy, тo й кaзaти гoдi: щo нa сaни' щo нa пoлyдpa6ки' щo нa oлiйницi, щo нa те' щo нa се' тa тaк всe й пoвиpyбyвaли. .[l.eпpямeнькe' хoрolllе' мiцнe дepевцe, тo йoгo зapaз )кe й знищaть. A тyт
як пirшлa ще пo лiсi рoгатa хyдo6a, тo й пенькiв не лиlllилoся, a ш.1oвцiлiлo, те
сaме пoзaсихaлo й прoпaлo.TaЙ сaмa хyДo6a хoдить' tr{oвнe,кивa. Яквпpу6aли
лiси, пiruлa нa сeлa мoцJкapа; зa нек) тепеp i свiтy бoжoгo нe виднo' a бiднiй xyдo6i й пеpeпoнинкy tlема; тaк i хoдить вся o6литa кpoв'ю. Teпеp дaйте ви цiй свинi,
щo хoдить' цI}'aтoк xлi6a, тo Boнa зДoхне. A нoмy? Toмy, щo не звиклa iстиt..
Ta всe тепеp пepeвeлoся: гaдюк менrше стaлo'- пoвиopювaли; y 6oлoтaх i
)кaб нe чyти'-.пoвиttИхaл||i
тa хтo зна' чи й с тепep 6oлoтa,,.',.
<<Koлисьтyт 'ъ ,- poзпoвiдaе iнrший дiд, Cемен Геpaсимeнкo'- пo плавнях
тa пo скeлях 6yлo стiльки вoвкiв, лисиць' зайцiв тa диких свиней, rцo зa ними й
нe пpoйдeur.,Ц,икi кa6aни мали пyдiв пo дeсять' a тo й 6iльrшe вaги; цIeстepo чoлoвiкiв лeдве клaлo нa сaни. Tyт 6yлa тaкa мaсa звipiв, щo з мiста пp|IсИлaл|/|
веpruникiв,чoлoвiк сoрoк чи п'ятдесят, щ06 iх poзгaняти. Ta кyди тaм? Зa ними
гaняютЬся стeпoь{'a вoни y плaвнi 6iжaть. rздили з рyцrницями тa шaбляMи пo
'' u т o й с aм ий в o в к , тi л ь к и
злirций зa вoвкa); зzryвa;кен.
ня o п o вl д aчa .
* Bи д p a (Б. Г p i нч e н к o ) .

|t Cтеpлядь.
*.. l л<oв т н я ст . ст илю.
|5
ЭваpнuцкuЙ
3aпoД.
tю)кь€ в oстaткaх стapины
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и пp€ д a}|иях нapoдa. Ч. 2.
с п 6' l888. с. 6-9.
':,, У xepсoнськoltly пoв.'
бiля Беpислaвa й Хеpсoна.

Пpoпукпrвнiстъ землi флopа' Фуна
й пopи poку 3апopiзькono кpаю
плaвнях тa Bсe пaлYIлvI oчeрeти; тo вжe тoдl тpoхи нaЛяKaлИ Iх' a тo пpoстo
стpaшнo вuйlтп 6улo. Pибa, тo тa' сepдerцrra, нaвiть зaДИхaлaся вiд шIaснoi кiлькoстi, a paкiв rштaнaмvl лoBуIлу|.
A rцo дo птицi, тo й кaзaти нiчoгo. Як пiдеru нa
пoлювaння, тo нeсецI iТ дoдoмy, мoв нa кopoмислi. Cтpепети, oгapi |6,лe6едi тaк
i хoдять пo стeпy пiurки. Tpaви висoкi-пpевисoкi рoсли пo сaмi гpyДи, a тo й
вищi; a poсa пo тpaвi мoв вoдa: якщo хoчeцI iти стeпoм, тo перeдyсiм скинь lцтaни та пiд6epи сopoчкy' 6o як нaмoкнyть' тo й нe дoтягнerш. Як iдeur пo тpaвi в
пoстoлax' тo вoда тЙьки чвиpк-чвиpк! Лiс piс ryстий тa висoкий: гpylц' кaлини'
дикoгo винoгpaдy - нe пpoлiзerш. Унoчi стpaшнo 6улo Й хoдитDl. A вpoлtai 6yли
тaкi, пpo якi тeпep i не нyти. Tа й дeu.rевизнанa тoй чaс яKa 6улai пyд пpoсa десять кoпiйoк' пуд пшeниш сopoк кoпiйoк, тa й тo щe дoрoгo>).
<Tyт тих звipiв, тyт тoi птицi,- poзпoвiдae тpeтiй дiд, € в дoким
Koсяк,тo видимo-нeвидDlмo 6yлo: тaк пirцки пo.стeпy й хoдять. Приiхали ми зi свoeю
пaнeю в цi мiсця, дe тeпeр Haкoвaльня ., - вoнa ДicTaлaся iй у спaдoк - пpиiхaли ми тa й дивимoся' a тyт нi хaтки' нi кypiнuя, лицtе стeп тa кoвил. IJ.(oтyт
po6ити? ..A щo poбити? Py6aй ovеpет, кoпaй дepнинy та poби кypiнь>>.flaвaй
я pу6aтlл oчеpет' давай кoпaти дepен. Hapy6aв' пoстaBив' o6сипaв земJrеIo; oт
хaтинa й гoтoвa. A влte iсти, тo ilк, щo хoчeцt: e й птиця, e й звip степoвий.
<.Tащo мeнi,- кaлte пaнi,- тa птиця тa звip степoвий? Tи пoiдь тa злoBи дике
пopoсяt> Hy, щo ж' пopoся тo й пopoся! Ciдaю нa кoня, 6epy в pyкy toBгy пyгy' тa
й iду дo pivки, де 6yлo лiгвo дикиx свинeй. oт пpиiдy тa й .rекaю, дoки свинi пiдyтЬ пaстися y степ' a пopoсятa лишaться сaмi; вистexy, тa мepщiй тyди; вхoплю пopoся i в нoги; oтo sхtе 6i;+ty,тo вл<е6ixy, щo € дyхy' a Boнo веpeщить' мoв
tll.lлене. I щo 6 ви пoдyма,lи? Як внyloть гaспидськi свинi, тa дo мeнеt Taк i лiзутЬ' так i лiзуть пiД нoги кoневi; тa тaк бiжaть дo сaмoгo кypeня' i якби нe
.цoвгa пугa, тo й poз.Цеpлиб. oт як Boнo бyлo в дaвнинy! 3oвсiм не тaк' як тeпep!
A взяти, пpимipoм, ypoлtaй. Хiбa в дaвнинy вiн таким 6yвaв? Кyпи тaм! У нarцoi
пaнi булo семepo чoлoвiк poдини' a вoна бiльrшeтpидцяти сa)кнiв нiкoли не сiялa.
Oцe, 6yвaлo, зaBoлoче пpoстo нaвпpoти кyрeня' пoсiс пruеницю й чeкae. To вoнa
як вpoдить' тo й стеблa нe Bиднo; мaй)(е сaм кoлoс' тa тaкий тoвстий, як вeрeтенo. oтaкi хлi6a 6улvt, a тpaви' тo й казaти гoдi. 3a тpaвoю i зeмлi не Bиднo:
лежить нa землi, мoв ruyбa чи ряднo; а poслa тaкa' щo людини веpхи нa кoнi нe
виднooIE.
Taким чинoм' великi багaтствa дiсталися зaпopiзЬким кoзaкaм; тoмy дeякi
писЬменники минyлих стoлiть нaзивilли кpaiнy вoльнoстей зaпopiзьких кoзaкiв кpaiнoю, щo тeклa <млекoм и медoм>' a сеpед сaшrих кoзaкiв нaзивaлaся
<pаeм бoл<имнa зeмлi,>.Чyдoвi пaсoвища tДяхуto6у|' бeзмелrнi нeтpi д.пя птахiв,
неoгляднi степи дJrя звipiв, гли6oкi лимaни й численнi oзepa Д"'Iяpи6п po6пли зaпopiзький кpaй пpива6ливим' a сaмe лrиття в ttьoмy пpивiльним i зaманливим:
<Bдoстaль тaм всьoгo булo:
I звipа пpискyuoгo,i птицi лiтyvoi,
l pиби плaвyнoi;
Bдoстaль тaм 6улo
l тpaви-мypaви,
,(o6pим кoням нa пo)кивy,>.
Poдючiсть зeмлi зaпopiзьких кoзaкiв' звичaй}ro' 6aгaтo в чoмy заJIе,(.rлa нaсaмпepед вiл if гpyнтy: в пiвнiчнiй чaстинi земля зaпopiзьких вoльнoстей склaДaлacя з сoкoвитoгo чopнoземy вiд 4 вepruкiв дo | | /2 apшинa' в низoвинаx вiд 2
,ц,o3 apшинiB завглибшки, який щoрoкy yгнoювaлa ryстa й Bисoкa тpaва' кoтpa
цtвидкo дoстигaлa й тyт жe Пataлa',; у пiвденнiй i oсo6ливo y схiднiй чaстинi
земля зaпopiзьких кoзaкiв cклaДaлacя з незнaчнoгo шapy .lopнoзeмy з пiщaним тa глинистo-сoлoнцюBaтим пiдгpyнтям, кpiм пoхилих мiсць пoб.rпrзy
piнкoвих дoлин i бaлoк, де гpyнт Bвaxaвся toстaтнЬo дoбpoякiсним. <3eмля y
|6 Beликa pудyватa качкa, пoвiтi Kaтepинoслaвськoi
завбiльцrки з ryскy' аnas гу6еpнii.
rulila.
'" ЭваpнuцкuЙ Д. 3апo'' B oлександpiвськoм5l
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poxье. C. |22' 206.
'" Див., зoкpемa: IIIтукенбеpz. Cтaтпcтическиe тpyды. C. 44.

.Ц..L Явopюrrркий
Iстopiя запopiзькиx кoзакiв
цiй oкoлицi _ пiвдeннiй oкpaiнi зaпopiзЬких вoлЬнoстeй - зa виняткoм пiщaних кiс пo6лизy piк, кyvуryp тa кaм'яних бepегiв, зaгaлoм чopнa згopи нa дBa
фyти й нихчe' вoлoгal a ниЛ(че двoх фyтiв глиl{иста' )кoBтyвaтa' i вся зДaтна
Ilлoдoнoсити; лицte нa висoких гopaх тpaвa цrBидкo висихaс вiд спeки, тoмy й
хлiбopoбствoм зaйматися тaм нe мoxнa' &пя зeмлеpoбствa зaлиrцaються лицrе
6aлкп, пoлoгi мiсця пo6лизy бaлoк, низoвини 6iля piк, щo6 oтpимaти нa тих гopax трaвy' i.i.щooсeнi тpe6а oсo6ливo стapaннo Bип.lлювaти'>2.,.
У схiднiй oкpaiнi
зaпopiзьких вoльнoстей, y Kaльмiyськiй палaнцi, зeмJIя склaдастЬся з чopнoземнoгo rшapy вiд l2 вepruкiв дo 2 aршиtliB, a 6iля сaмoгo Aзoвськoгo yз6ерлrл<ядo 4 aprшинiв зaвгли6ruки; зpеlIIтoIo' Цю oкpаiну, 0с06лив0 ii пiвденнy чaстинy, вiд фopтецi св' .Ц.имитpiя дo Пeтpiвськoi фopтeцi,., спpaвe&пивo вBaж:lли
менц! poдючolo, нiлс iнrui: гpyнти тyт чopнoземнi лиrце в дeяких мiсцях, зaгaлoм
я<eкам'янистi й нaпoвнeнi piзними мiнеpалaми _ xoвтo-сipoю лyл<нoю глинolo'
вaпняKoм' кaм'яним вyгiллям, пopфipoм, гpафiтoм, кaoлiнoм, скам'янiлими
пaлЬмaми й пaпopoтями' щo хoч i стaнoвилo певнe 6aгaтствo' тa цим бaгaтствoм
зaпopo,жф нe вмiли, тa й нe N{oгли кopистувaтися' ввaжaючи йoгo, нaвпaки,
ruкiд.пивим дulя ce6e,6o зaвaxaлo poстy тpaв 2,.
Ha всьoмy пpoстopi зaпopiзьких степiв вoдилacя cпЛa нaйpiзнoмaнiтнirших
звipiв i птaхiв, a в piкaх, oзepaх тa лиMанax Beликa кiлькiсть piзнoi pиби.т1 Paкiв.
Зi звipiв бaгaтo 6yлo вoвкiв, лисицьl зайцiв, диких кiuroк, oлeнiв, лaнeЙ,.',6a6aкiв, хoвpaхiв' <нaдзвичайнo великих> диких кaбaнiв, вeдмeдiв, лoсiв (бiля
piuки.toмoткaнi й y знaменитoмy Чоpнoмy лiсi 2{); сyгaкiв *, 6opсyкiв, гopнoстaiв l", тхopiв, piчкoвих бo6piв тa кy}rицЬ' якi й дoсi тpaIrляються y сaмаPськl|х
лiсax ..',пepвiсних тypiв, щo вoдилися y Литвi й Пoльщi дo ХVl стoлiття .', poги
вiд яких piзнoi вели.rини ще й тeпep знaхoдять пo6лизу сaмapсЬких лiсiв; сайг,
видp i диких кoнeй. CaЙги, т06т0 ,цикi кoзи oсoбливoi пopoди, вoдилися y сaмapських лiсaх 6iля днiпpoвських пopoгiв тa y Beликoмy Лузi; цe висoкa' хyдa'
прyдKa й тoнкoнoга твapинa з Двoьra 6tлvlмп блискyними poгaми' з м'якoю, нiхrнoю й глaдкoю' мoв eдвa6, пiд чaс линяння й дещo гpy6yвaтoю y звичaйний чaс
вoBнoю кaштaнoвoгo кoльopy. Boна нe мaс нoсoвoi кiстки, нaтoмiсть мa€ дoвгy
пepeдню гy6y, кoтpа зaвa)ка€ iй iсти й змyrшyс щипати тpaвy' задкyю.rи; iT
м'ясo нa смaк не пoстyпaсться кoзячoмy 28.
Bидpa, пo-тaтaрськи кaбopга, пo-зaпopiзьки виднихa'- piнкoвий звip, якoгo
6улo oсoбливo 6aгaтo y вoдaх Bеликoгo Лyry; нa вигляД вiн нaгaдус кiruкy, aле
знaчнo тoвстirций i дoвrций зa нei; нoги y ньогo кopoткi, на кiнцi rшиpoкi i з пepе.
тинкaми' як y гyсeй. Хвiст нaдзвичайнo дoвгий i пyхнaстий; вoBнa y мoлoдих сipa' y стаpих чopнyвaтa' зaв)кди пyхнaстa' лискyчa' з неi мoвби сиrurяться
l с кpи ." .
.[икi кoнi, aбo тaк звaнi тapпaни' тaкoж бyли звиuнoю твapинoю y стeпaх
зaпopiзькиx кoзaкiв. <Boни,- кaжe Бoплaн'- хoдили тaбyнaми пo 50-б0 гoлiв i чaстo змytllyв.lли нaс 6paтися зa з6poю: здaJleка ми приймaли iх зa татapськy кiннoтy. 3peштoю, дикi кoнi нe пpидaтнi нi to якoi poбoти, й хoчa лoцIат
мoжнa приpyчити' вoни тaкo)к нe здaтнi нi дo чoгo, хiбa щo д.пя i.lкi: м'ясo iхl.l€
нaдзвиuaйнo смaчне й нaвiть нilкнirue зa тeляче; зpeцrтoю' як нa мeне' не тaке
пpи€ м нe. Пpиpy.rити дикoгo кoня нeмoл(ливo, вiн кopисний для м'ясникiв.
3рштoю, нoги y диких кoней poз6итi; iх кoпитa poзpoстaютЬся, poбляться
2n

3aписки oдесскoгo o6ществir. т. 7. с. l85.
2l
т aм л< е .т. | | . с . 2 2 4 .
22 Алекcанdpoвuн.
o6зop
Мapиyпoльскoгo yезд3. Ma.
Py
п o л ь' 18 8 4 . с . l 8 .
,' yПpo
oленiв зt.адyе Гюль.
денlштедт y дpyгiй пoлови.
нi ХVIII с т.
,2,
лаcoта Э. Пyтевые за.
метки. C. 541'MыuteцкuЙ C.
Иcтopttя. C. 17.

* Пoвтopясться ниxче пiд
с ин oн iмoм <сa йг a > .
25 Экoнoмические
пpимeчaния к Bеpхнeднепpoвскoмy yездy' Екатеpинoслaв.
с-кoй ryбеpшии. N9 l. с. l.
,o
гy.
Екатеpинoслaвские
6еpнские ведoмoсти. l889.
}ф 36; 1840. }ф 14.
2, тpy.п,ы VI apхеoлoги..tе.
скoгo съезда. K истopии дo.
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мaЩних)кивoтrrых.
с' 26_
28.

28 Бonлaп Л. oписaние Украй ны. C . 92; 3aп и ски oдe сскoгo oбщeства. T. 6. C. б05;
Cписoк l{аселеl{нь.х мест.
Хe pсoнскaя гyб. l868. T . 2.
с. з.7.
,o
пoвeствoвa}rие
Устнoе
H. Кop>кa. oдесса, |842. с.
281 ЭвapнuцкuЙ ,Ц. Зaпopо.lкъе. T. 2' с. |22.

Прoдyктивнiсть зeмлi, Фopa' фаунa
й пopи poкy 3aпopiзькoro крю
тoвстими - адлсе iх нiхтo нe o6тинa€ _ i нe дaютЬ кoневi lltвидкo CКZlКilTи>3O.
У xvlII стoлiттi фзлiч диких кoнeй вoдилoся y мiсцeвoстях пo лiвoму бoцi piки
Iнryлy 3|. Poсiйський aкaдeмiк Caмyfл Гмeлiн, кoтpий 6aчив iх y цeй чaс, хoчa
й знaчнo Bищe нoвopoсiйських стeпiв, oписye iх тaк: <.Haй6iльrцi дикi кoнi
вeличинoю }lе мo)кyть piвнятися з нaйменIцими дoмаrшнiми кiньми. Гoлoва y
них, пopiвнянo з iнtцими чaстинaми тiлa, нaдзвичaйнo тoвстa' вyхa дoсить
гoстpi й 6yвaють тaкi зaв6iльrдKи' як y дoмaшнiх кoнeй, aбo зaвдoвяrки мaйлrе як
y вiслюка, й oпyщeнi дoнизy; гpиBa дoсить кopoткa й кy.rеpявa; хвiст y деяких
ryстий, y iн[Цих piдкий, irле зaвл<ди кopoтtций' нix<y свiйських кoней. Koльopoм
вoни схo.lкi нa мишей, i ця oзнaкa хapaктернa для всix диких кoней y Цих мiсЦях,
xoчa' зpецIтoю' письttlенники згaдyють ЛиlIIе пpo бiлих i пoпeлястих. Bтiм, кoлip нa л<'ивoтiy 6aгaтьoх схoжий нa пoпeлястий, a нoги, пoчинaючи вiд кoлiна
й дo кoпита, нopнi. Boвнa нa них дoситЬ дoвгa й тaкa гyстa' щo нa дoтик бiльrцe
нaгaдy€ хyтpo, нiл< кiнськy вoBну. Boни 6iгaють iз нeзбaгненнoю rшвидкiстю,
пpинaймнi yдвor.цrвидцrg 3iддoбpoгo свiйськoгo кoня. Пpи нaйменruoмy ru)rмi
вoни лЯкaютrcя i втiкaють. Koжeн тaбyн мaс B€ l тaxкa' лсер6ця, який iдe пoпepеty, a iнrui йдуть слiдoм. ДуlкvtЙлtер6euь дyл<е oхouий дo дoмarшнiх кo6илиць, i якщo йoмy в.цaGтьсяздiйснити свiй нaмip, тo вiн, звичaйнo' нe прoпyстить
нaгoди й пoвеДe iх зa сo6oю, пpичoмy iнoдi мoжe зaгpизти свoгo сyпepнуIKa свiйськoгo жepе6ця. Cпiймaнi B тeнeтa lкивi дикi кoнi бiгaroтP iз великим зyct|!|ляtni гинyть пеpевa)кнo нeрез piк пiсля втpaти свo6oди'>32.
У нarц чaс люД.и' якi 6aчилtl диких кoней' дoдaють дo цьoгo oписy: <<.[I.икi кoнi нeвeликi з се6е, aлe дoсить тoвстi й дyлtе мiцнi, миrцaстoi мaстi. Miй
6aтькo тaки лoвив iх, тa щo з тoгo? Boни a6o втeчyть' a6o здoхнyть, 6o нe
мo)кутЬ )кити в нeвoлi,- пo степy бiгaти - oце тaк. oтo, бyвалo, i.дe кoбилoю
чoлoвiк пo цLlяхy, a дикi кoнi пaсyться. To вiдрaзy дикий л<еpe6eцьз6iжить нa
МoГИ;'l}й нюхae, чим тoй чoлoвiк iде, кo6илoю чи кoнeм. Як пoнyс, щo кo6илa,
тo пиlllи' нoлoвiнe, пpoпалo: пoб'с голoблi, пoлaмaе вoзa й зaхoпить iз сo6oю
кo6илкy. I скiльки-тo пo тiй дopoзi кoлiс, o^6oдiв,гoлo6ель тa дpa6ин вiд вoзiв
вtlлялoся - yсе цe шкota диких :кеpeбцiв>",. Cпiймaниil у 60-х poках y нoвоpoсii дикий кiнь мaв, зa тoчним oписoм' зpiст 1 apцIин i 14 верrшкiв;вoBнa
миlДaстa' гpивzl й хвiст нopнi, гyстi; o.ri випyклi, вeликi, пaлaючi вoгнем; пo всiй
спинi, вiд гpиви дo хвoстa' чopнa смyгa; гoлoв.l дeщo збiльrпeнa, нiздpi рoзцtt,tp€ нi; бyдoва тiлa й нoги мiцнi. <.Biн гopдo пoBoдиться i нa свo6oдi, i пiд сiд.lIoм,
lltвидкo 6iлtить pиссю в зaпpягoвi й пpyдкo скaчe гaлoпoм пiд сiд;roм; витpивaлий у iздi й слyхняний y запрягy... нe спaдa€ з тiлa нi нa стaйнi, нi в тa6yнi,
зaвлrди пoвний i oкpyглий, 6aдьopий i гpaйливий>3.. Boстaннс тa6yнець диких
кoней 6aчили l8б6 poкy (чиселЬнiстю rцiсть гoлiв) y вiкoвiчнiй тиpсi Хepсoнськoi гyфpнii, y Зaгpaдiвськoмy степy князя Кoнy6ея "". У нatц нaс дикi кoнi
щe iснуютЬ y Cepeднiй Aзii'.'.
тaкиlз птaхiв y стeпaх вoльнoстeй зaпopiзьких кoзaкiв вoдилися: 6a6и * <<з
Ми вrличезними tltиями' щo y свo.iх в6лaх вoни, мoв y кotшi, тр],rмaЛилtивy pибy
й дiстaвaли Гi звiдти сo6i на ixyo.,,; лe6eдi, ryси' кaчки' дpoхвt,l' стpeпeти' кoлпицi, бaклaни, xypaвлi, лeлeки' нaплi, тетеpyки, кypiпки, кopoстiлi, цrпaки' гoлy6и,
op,.rи'сoкoли, яcтpу6u, uaйки, сoлoв'i, стpи,lкi, гilлки' сopoки' вopoни' чиlкi, щoгли' кулl,lки' )кaйвopoнки' пoдopo)кники тa iнrшi пpoстirui птaхи; зi свiйських птaхiв пiвнiв бyлo 6iльlше, нiяr кyрй, 6o пiвнi свoit{ спiвoм зaмiнялtа кoзaкaм гoд и н ни к

3,.

-

Бiльrцiсть згaдaних звipiв i птaхiв 6yли пpeдмeтol' пoлюBанt|я p\ля зaпopo}(цiв i певним д'(еpелoм пpив.lтних i вiйськoвих пpибyткiв.

.',' Бonлaн Г. oписание
У к paйны.C . 93.
,.

Зaпискl'

oдeсскoгo

oб-

щества. т. ?. с. l87.
',' Гме.luн C. Пyтеruествиe
от Петефypгa дo Чepкaс.
cП6' |'l.7|. т. l. с. 7l.
.\зЭвapнuцкuЙ
Д. 3aпo-

ooлt ье. T. 2' C' 2|7.
1' IIатuлoв /y'. Coo6щениe
o- т а pпa н a х. М .' l884. с. 5.
''.' Taм я<е.
.,.'
тpуды VI apхeoлoгинeскoгo съе3дa. C. 26-28.
i Toбт o пелiкa н и.
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',' Бon-lан
Г.
Oписание
У -кpaй ны. C . 43.
.'"
MышецкuЙ C. Истopия
o кoзакaх . C . ?8; 3aп и ски
oдесскor0 o6цreствa. T. 7.
C. l 87; Экoнoми че ски е п p и ме чaни я к Bе pх нe дне п рвс кoмy yе здy. } ф l. с. l.

.[. L Явopницький
Iсmpiя запopiзьких кoзакiв
З.ф
у piкaх, oзеpaх тa лиtr{aнaх вoльнoстeй зaпopiзьких кoзакiв бyли вi.
дoмl: ouryгa' чaсoм дo тpюх сa,кнlв зaвдoвхки' oсeтpи' сeвpк,гa' стepлядЬ' сoми'
сaзaни a6o кopoпи, сyдaки a6o cулa, oкyнi, u1yки, тapaнь' скyм6piя, виpeзy6, pи6ець, 6инки, кaм6aлa a6o пiвpи6иця, язi, чилики *, мapенa, лящi' oселeдцi, 6iлизнa' rша6лi +, плiтки, кapaсi' paKv| Ta iн. Ilдя pибoлoвлi зaпopiзькi кoзаки
взимкy poзтaшoByв'rлися y спeцiaльниx з:lвoдaх, yлiткy в тимчaсoвих кypе}lях з oчepетy нa 6eргах piк, oзep тa лимaнiв.
3 кoмaх y степaх вoльнoстей зaпopiзьких кoзaкiв 6yли: бджoли' яких кoзaки рoзвoдили oсo6ливo 6aгaтo, цвipкуни, мypaхи' тapгaни' пaвyки тa iнrшi;
з плaзунiв _ гадк'ки' вуlкi, .ltсoвтoпyзики' тo6тo xoвтo6pюхи, тa iн.39
3 твopiнь poслиннoгo свiтy вiдoмимvl 6улrl винoгpaд' я6лyка, гpyrui, виruнi,
тepен' к.lлиt|a,6ap6apпc, oxи}tа *., дикий нaй, rпaвпiя, пеpсики' вoдянi гopiхи,
кaпyстa' цикopiй, гipuиця, спapжa' дикa мopквa, хpiн, naстePнaк' apтицroки'
oсo6ливo 6aгaтo яких poслo пo Бyгy, 6iля Гapдy сеpeд скeлЬ'u, пиpiй, кoвилa'
катpaн' 6yp'ян |, doгopoдицькa тpaBa |+*, нeбеp, бедpинeць, дягелЬник' чopнo6lльнt,lк, дикa ци6уля' щaвeльr 8eзил *, пи)кмo' .ro6oдa, рeп'ях' кpoпивal пoлиl|'
лoпyх' тюльпaн' вoлolllки' м'ятa, poмаtuкa' гвoздикa' зaяча кaпyстa' в'язниK *,
6poнкoль*+t| 1д iнrцi{I. Kpiм тoгo, нa 6epe^гaxpiк, oзep, лимaнiв i 6oлiт piс
oчepет' iз гpи6iв вiдoмi 6yли шaмпiньйoни {,.
Пoкaзaнi в тaкoмy пpивa6ливoмy й спoкyсливoмy виглядi y oД.них письil{eнникiв, вoльнoстi зaпopiзьких кoзaкiв зo6paженi пpямo з пpoтилeл(нoгo 6oкy у
iнrдих. Бaгaтo хтo' пoкидaючи свoю бaтькiвutинy десь нa Укpaiнi, y Пoльщi uи
Poсii, yтiкaroчи зa пopoги й poзpaхoвyloяи здo6yти тaм бaгaтy зд.o6ич, всyпepeч
цьомy нepiдкo пoвepтався нaзaд' Bтpaтивши нaвiть те' щo нiс iз сoбoю нa Hиз.
Toмy й спiвarться y кoзaцЬких пiсняx:
<.(нiпpeбpaтe, vим ти слaвен'

Чим ти кpaсell, чиtt{ти ясен Чи кpyтими бepегaми,
A чи xoв г ими пiскa ми.
A чи xoвтими пiсками.
Чи свoiми кoзaкамl{.
oй я слaвен 6уpлaками,
Hизoвими кoзaкaми'
Ha Hиз iдyть _ грouri несyть,
A з Hизу йдyть, тa й вorцi б'ють.
Пoпiд лав'ю pи6y плавrrroть,
Пiд пpипiнком гoрlllки стaBлють.
Hа пiv лo6po BигpyxaютьD.
r..*.
<.Poзпoвiдь Пaпрoцькoгo
кoвиpaзнo м.lлюс мiсцeвiсть, де гнiздилoся
.roмy вoнa нaзиBaлaся <<дикими полями>' безлюднoю
зaцтвo. Cтaс зpoзyмйим,

пyстелeю' не н.Ureжнoю нiкoмy iз сyсiдrriх нaрoдiв. IJ'е 6yли пpoстopи 6езплiднi,
спyстoцryвaнi сapaнoю, вiддaлeнi вiд пoсeлeнь нaстiльки, щo людинa ризикyвlrлa
вмepти гoлoдtloю смеpтю пiд uaс пepехoдiв. Лиrце дeякi мiсця бyли бaгатими нa
pи6у Й д,ичинy' та lla Beликих вiдстaняx бyли poзкиданi oaзи бaгaтt.li poслиннoстi для Bипaсy худo6п. Biддaлитися зa пopoги oзнaчaлo нapaзv|Tl,|сeбe нa
численнi злигoднi, Bитpимaти якi мoглa лицIe людинa з з.rлiзнoю нaтyрoю. щoб
вiйськo мoглo стoЯти в цiй пyстелi кoцIeм' йoгo зaгoни пoвиннi бyли зaймaтися
t9tисливствoм i pи6aльствoм. Haвiть дo6yвaння сoлi бyлo пoв'язaне з д'aлекими
пepеiздaми й не6eзпеками, й тoмy кoзaки в'ялllлu pи6y, tlaтиpaюни iT дepевним
пoпeлoм зaмiсть солi. Koзак-сipoмaхa бyлo давньоro нaрoднoю пpикaзкoю нa
. Cyнaсну нaзву не встa.
нoвлеllo.
.,,
3aписки oдeсскoro o6с. l87.
щ ест ва. т .7 .
It B opиг.: ()l(ел(евикaD.
o.'
3aписки oдесскoгo o6lцествil. т. 7. с. l70. l8?.

|*|
Чебpець.
нaзBa' oчевидtlo'
знaченtlя.

H aст yпнa
ма€
те )i(

**.. oчевиднo,бркoлi _
спаp)кeвaкaпyстa.
'' MыtuецкuЙ C. Истopия.
с. 78.
.9 зaписки oлесскoгo o6-
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ще ствi!. т. 7. с. l70' l87.
t |r'.
п aп p оц ьки й Бap тoru
( l54з_ l6l4) -- п oл ьськи й
lстopик-nеpaлЬд,ист' пoет.
Йoго пpaцi мiстять вiдoмoстi з iстopii Укpaiни й кoзaцтва.

Пpолyктивнiсть землi, флopa' фунa
й пopи poку 3aпopiзькoгo кpaю
Укpaiнi, де сipoмaхoю звичайнo називаIoть вoвкa в poзyмiннi гoлoднoгo 6уpлaкп.
Koзaк i убoгiсть, кoзaк i нyл(дa - цi двa пorrяття зaвжД,и бyли спopiднeнимtt.
зaпopoЯ(ця з нaписoм: <.Koзaк_
Згaдaймo пolllиpене пo Укpaiнi зo6paжeння
.
дyцrа пpaвдив€ l ' сopoчки нe мас,,.'.}.
0сo6ливo стрaruнi бyли зaпopiзькi стeпи людям' нe звичниtvlдo них' не знaйoмим з yсiмa iх oсo6ливoстямl,l Й yмoвaми степoвoгo )киття. <.Гeтьман Cамoйлoвич пiд чaс пеpегoBopiв з дякoм Укpaiнцeвим пpo сoloз iз Пoльщeю пpoти
Kpимy |679 p' рaлив цaрeвi не пopуцIyвaти миpy з кpимцями, спoдiвaюuись нa
Пoльщy,6o, зa йoгo слoвами' пoляки пoпpи всe свoe бaxання 6утп вipними
цapевi, як тiльки пoтpaплять y стeп i вi.l'ryють йoгo пpинaди' нe витpимaютЬ'
зpaдятЬ i пepейдуть на бiк хaнa, a6И лИШe не Bести вiйни тaм, де iT мoгли витpимaти лиlllе звичнi дo неi сини стeпiв, козaки,,o.. Bислoвлюючись тaк' гетьМаlI
Caмoйлoвич мав нa yвазi кpимськi стeпи, a,rе а6сoлютнo те сaме слiд скaзaти
й пpo зaпopiзькi стeпи. Бoплaн, кoтpий y ХVII ст. )кив нa 3a-пoрi.lк;кi,вiдзнаuu"..o,o""i недoлiки зaпopiзЬкиx стЬпiв-- 6paк сoлi й вoдиl:'; i.спpaвдi, y зaпopiзьких степaх piдкo мorкнa 6yлo зустpiти пpiсну вoД.y'вoна тaM пеpeвaхrнo
6yлa гipкa й сoлoна. Maнruтeйн, якиЙ 6ув y Зaпopi>rс;кiнa пoчaткy XVIII ст.,
ввa)t(аe6iдaми степiв вiдсутнiсть пiДttоxнoгo кopмy в oсiннiй час. хoлoднi нoчi й
немo,lкливий хoЛoД.сepед лiтa. стpauleннy пyстелЬtliсть кpaю, вiдсyтнiсть вoди
,.,.Пo..lьt.ькiписЬмен}|икиминyлих стoлiть хapaктepнo нaзиil лiсу llля пaлпBa
Bали всю землю зaпoрi:lьких кoзaкiв <<.[икимпoЛем))' iнoдi <.Чистo-пoлeм)>'
<.Пyстo-пoлeм'>.
Taк сaМo liaзивaються зaпopiзькi степи i в нiмецькoгo пoслaн.
ця Еpiха Лясоти: остaннiji цaс нaзвy <<[икепoлe>>пiвнiчнo-захiднiй oкpaiнi
зaпopiзьких вoльttостей вiл piки Cypи, пpaвoi пpитoки .Ц.нiпpa*, нa пiвнiн i нa
п i в д е ltь ',. H a кa p т i ХVII с т . <. T y p u sg е n e ral i s U k rai n e '>. Ц . и к и мп o л eм ( < < с a m pus
dеsеrlus еt inhabilalus,>)нaзивaeться весь пpoстip стeпiв вiд лiвoгo 6еpегa Iн-

,.' Kулutu П. Becтuик Евff
ooпы. 1874.Ng 4. с. 53().
\' Pу,oo .4' Pусские тpaкты. K.' |876. С. 72.
,.'

Бсlnлаlt

Г. oписaние

Heнaситeцькийпopiг
гравюpa
хIх ст.

Ук-

paйны.C. 94, 9.5.
,,' Манш.rеЙнХ. Записки.
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с. l40' 2i0.
I C yнаснa нaзвa Мoкpa
Cypa (Cлoвник гiлpoнiмiв
У кp aiни ).
,'
Лаcoта Э. Пyтeвые запи ски . C . . 53; Пл aн Poсси и
l770 г. Устoял oвa.

.п..I. явopницькяй
Iстopiя зaпopiзьких кoзакiв
гульця дo piки .Ц.нiпpa{E. Укpaiнськi лiтoписцi, пoльськi письмeнники й
зaхiднoсвpoпeйськi мaндpiвники дoдaютЬ дo вкaзaних недoлiкiв стeпiв зaпopiзькoгo кpaю стpaшнy спекy влiткy, нeстepпнy хoлoднeчy й лpтi мopoзи вIiaслiдoк вiдкpитoi, нiчим нe зaхищeнoi мiсцевoстi, взимкy; rцaленi вiтpи, пorшеснi
хвopo6и, зaгальний мop, якi нaстo нaвiдyвaли зaпopiзький кpaй, сapaнa' кoмapi'
мoшкapа' нepви, хиx<i вoвки-сipoмaнцi, щo лIoтyвaли y вiдкpитих стeпaх i свoiм
виттям нaгaняJtи стpaхy пoстiйним мeruкaнцям тa випaдкoвим мaндpiвникaм yсе це poбилo Nraлoдoстyпним дJlя )t(иття кpай зaпopiзьких кoзaкiв. Бaгaтo якi
з назвaних лих - пoсyхa' пotдеснi хвopoби, мop' сapaнa - неpiдкo пoвтopюв:lлися з poкy в piк i 6yли спpаBжнЬolo кapoю doлtolo Д.lIя l{изoвих мец.lканцiв.
Iнoдi, виникнyвruи нaвiть десь нa Укpaiнi, цi лихa вiдvyтнo вiдгyкyвaлися i на
3 a пopir кл с i, як' нaпp иклa д , |637, l б38' l б45- |650,
|6 7 7 , l 6 8 6 ' l 7 l 0 ' l 7 4 8 i
l749 poкiв.
Лiтo 1575 poкy в зaпopiзьких степax 6yлo тaкe гapячe' щo вiд стрaцIнoi
спeки тpaвa y стeпy вигoрiлa й висoхлa вoда в piкaх; вoсeни' y сеpпнi й л<oвтнi,в
бaгaтьoх мiсцях чepeз }ц'нiпpoнaвiть вiвцi пepeхoдl{ли в6piд, a нa днiпpoвськoмy
Нпзу,6iля Микитинoгo пepевoзу й piнки Чopтoмликa, висoхли всi плaвнi, тaк щo
тaтapи вiльнo пеpепpaвлялися з лiвoгo бepeгa .Ц'нiпpa нa пpавий i вiльнo нaпa.
49. l583
дLaлИнa тa6opи зaпopiзьких кoзaкiв
рoкy в зaпopiзьких стeпах rшaлeнiлa
сapaнa; Caмiйлo 3бopoвський' влaсник мiстa 3oлoчeва Львiвськoгo пoвiтy, який
iuroв y цeй нaс iз зaгoнoм пoльськoi цrляхти .Ц,нiпpoмд.пя з'eднaння з зaпopiзькими кoзaкaми й спиЬнoгo пoхoдy прoти мoскoвсЬкoгo цapя Iвaна Грoзнoгo *,
зyстpiв ниЛ(чe oстpoBa Хopтицi нa fiнiпpi хмаpy сapaни, вiд якoi у ньoгo зaгинулo дo 300 i пoпyхлo 6aгатo кoней. l637 poкy нa Укpaiнi 6yв стpаrrrний невpo)кaй; нaвеснi тoгo poкy тpи мiсяцi нe 6yлo ДoцЦ/; )китo p&lли з кopiнням i
дивoм 6yлo пo6aчити хoча б oдин зxaтий снiп; y пeтpiвкy ** ,китo пpoДaBали
пo-20, нaвiть пo 24 зoлoтих' пpoсo й гренкy пo 12, oвeс пo 8 зoлoтиx; вa)ккo
6yлo людинi дoжити дo нoвинй. Toдi спoвнилoсь прopoцтво lсaйi, щo хтo стo
мip пoсiяв, тoй лeдве oднy взяв 3.'. l638 poкy тaкo)t( 6yв нeдopiд; цeй piк взaгaлi
6yв вaлtкий дrя Укpaiни; пoсiяний хлi6 з'iли чepви' тoмy oзимини 6yлo дy.lкe
мaлo, й кoли б нe яpoвий хлiб, грнкa тa пpoсo' люtи пoвмирaли 6 вiд гoлoty b|.
lб45 й 1б46 pк)кy пiдpяд-.Укpaiну стparшeннo спyстolllиJta сapaнa' яKa зaBtaлa
tlарoдy нeзлiченних I||4х,. . l648 poкy бyв <<нeзнaчнийпpимoрк)> нa людeй: <<лютoгo сaмoгo poкy був нeвpo)кaй uеpeз 6ездoщiв'я пpoтягoм
ди бapзo упaд:aлИ,>|
тpьoх ве^сrtяниxмiсяцiв; лиrue яpoвi хлi6п 6улtl дo6pi, щo i вpятyвaлo людeй вiд
гoлoAy ".'.Toгo ж poкy пo всiй Укpaiнi 6yлo стparueннo 6aгaтo сapaни' якa зaвдaлa людям великих злигoднiв, пoiвцJи хлiб i тpaвy, тaк щo нiде бyлo й сiнa нaкoсити; дo тoгo )t( зу|t\Лa
6улa нaд.тo дoвгa' oтoлr хyдoбy нiним бyлo гoAyвaти; тa
сapaнa зaзимyвaлa нa Укpaiнi, знoBy з'явилaся нaвеснi й <.тaквеликyюдopo,кнeчy yчинилa)>.,|.l649 poкy бyв великий невpo)кaй; вpoдилa лицre пaдaлиця вiд
Я(итa в тих мiсцях, де с.тoяли тaбopи; яpoвий хлiб зняли pyкaми; тoгo )к poкy
6yлa стparшенна кiлькiсть сapaни' щo з'i.лa хлi6, i нe мeнцtе миu.Iей - нiхтo нe
пpигaдyвaв' щoб кoлись бyлo с-тLrьки мицIeй' як тoгo рoкy; тoмy 6улa вeликa
Дopoжнeчa нa хлiб, сiль i сiнo,". l650 poкy, вiдpaзy пiсля сBята Piздва Хpистoвoгo' )китo пpoдaвaли 6iльrц як пo двa зoлoтi, a пoтiм пo кoпi ***, y квiтнi тoгo л(
poкy вoсьминa житa.пo чoтиpи зoлoтi, вoсьминa прoсa 1Io 3 й пo l0, яpoве пo
3 й oвeс пo 2 зoлoтi "". |677 poкy бyлa бaгатa на снiг i мopoз зимq; снiги й мopoзи тpимirлися мaйлсе дo святoгo Гeopгiя **++,oтo)к y,rюдей нe лицIe ciнa, a it
..
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Пpoлуктивнiсть землi, флoр' фyнa
й пopи poкy 3aпopiзькom кpaю
сoлolriи стaлo 6рaкyвaтуl. |6.78 poкy пiсля всеiднoi (нeдiлi)* випaли пpeвeликi снiги, вiд яких зaгинJлo бaгaтo тaтap тa iхнiх кoней, кoтpi пpихoдt|лИ ga
3aпopilклкя й Укpaiнy ",. 1680 poкy 6yлa стparшна спeкa сoнячнa й сyшa, вiд
якoi пoвисих.lли вoди й тpави, poзвелися неpви, якi пoi.ли 6o6и, кaпyстy' гopoх'
кoнoплю, гpечкy й пepexoдили з oднiсi ниви на дpyгy; в тoй ,(е час y тypецькoмy
мiстi Kизикеpмeнi пoнaлася t\{opoвиця'пеplДolo )кеpтвoю кoтpoi стaв кизикeрменський бей з yсiм свoiм дoмoм; з Kизикepмeнa мoPoвa язвa вoсени пеpейшлa нa Зaпopiзькy Ciч iтaм зalДэлa вeликoгo лихa.,б. l686 poкy на Украiнi
з'явилaся силa чopних uepв'янкiв, зaвбiльrдки з гyсiнь, якi зaвдaли величезнoi
цIкoди кoнoплi тa iнцlим пoдi6ним poслинaм' oкpiм хлiбa; вoни цiлими пoлчищами хoДили дopoгaми й нeщз вopoтa в мiстo, з мiстa на гopoди' }re 60ячисЬ
дoщiв iмoкpoгo лiта.8 сеpпня l688 poкy нa Зaпoрilrtlltя й Укpаiнy нaлетiлa
стpашeннa кiлькiсть сapaни' вKpивtIIивсе вiйськo князя Baсиля Гoлiцинa, щo
йrшлo пpoти тaтap; спoчaткy вoнa пoвep}Iyлa вниз пoнaд ll'нiпpoм, тa пoтiм
з'яBплacя 6iля мiстечoк (тo6тo пo6лизy Укрaiни); дaлi зrroвy незлiчeннa ii. кiлькiсть з'явилася вiд.Цiнця й yкpилa всe вiйськo, aлe нaдaлi пoвеpнyлa в тaтapськi
степи. I{я сapaнa знищилa всe )китo i яpoвий, щe нестиглий, хлiб, чepeз щo
вiд if смoрoдy зtих:rли кoнi й poгaтa хyдoбa,
<(вчинилaвeликyro дopo)кнечy>>;
з'iвlши ii. з тpaвoю, тaк сaмo пpoпa.цzrликyри' гyси' кaчки й iндиц^и;вoднoчaс y
3апopilкя<i лютyBaлa стрaшнa vyмa, вiд якoi yмеpлo 6агатo людy ",. Haстyпнoгo
poкy, 9 сеpпня' сapанa ще пpoдoв)кyвалa лroтyвати в зaпopiзькoмy кpai o.,.
Haвeснi l690 poку в кoЛиlllнЬомy зaпopiзькoмy мiстevкy Caмapi a6o Hoвo6oгopoдицькiй фopтeцi сеpeл людей пoчалaся великa пoшeсть: пoвмиpaлo 6aгатo
людей великopoсiйсЬкoгo звaння' вt\,tepi сам вoeвoдa фopтецi; iз Caмapи пoцJeстЬпoulиpювaлaся й пo iнrцих мiсцяx запoрiзЬкoгo кpaю. Boднoчaс нa Укpaiнi 6iля Cтapoдyбa з'явuлaся сapaнa; вoна налeтiлa сroди 9 сеpпня, a звiдси кинyлaся чaсткoBо в Литoвський кpaй' часткoвo в Пoльшц/' a чaстинa зaлИЦIYIлaся
нa зимy 6Lтя Hi,lкина, Чеpнiгoвa й Cтapoдyбa; вoнa йЩлa цrиpoкoю смyгolo' зaхoпилa oкpaiнy мoскoвсЬкoi землi зa мiстом Cвинським, зiпсyвaлa всю Koмaprrицькy вoлoсть' зжeрла oзимий тa яpoвий хлi6 i 6улa пpичинoю тaкoi дopo.lкнeчi, щo вoсьминa л<итaй вiвсa кorштyвала пo тpи зoлoтi. Biд i1 смoрoдy кoнi, poгaтa xyдo6a, кypи й гyси xвopiли i здихaли' бo paзoм iз тpaвoю rли й сapaнy;
n'. l7l0 poкy нa Укpaiнi лютyвалa стpaшi нaвiть iхнe м'ясo смеpД,iлoсaparroю
нa мopoвa язвa; вoнa пoчaлaся спeplшy в Kиевi, a згoдoм пourирилaся й пo iнrцих
yкpaiнсЬкиx мiстaх; вoднoчaс вiд мopя нa Укpaiнy нaлетiлa вeликa сapaнa'
кoтpa пoiла хлi6 i тpaвy bz, |'738 poкy мopoвa Язвa з'явнлaсь y Яссaх i Бyхapестi; звiдси вoнa пepeкинyлaсЬ y Kам'янeць-Пoдiльський, Бap' Moгилiв' зaxo.'.',
пилa Укpaiну
пеpeйшлa в oчaкiв i нa Кiн6ypн' зaхoпилa 6aгaтьох кoзaкiв нa
3aпopiлrxi, кoстi якиx спoчили на цвинтapi Hoвoi Ciчi й vopними мoгилами
вiдpaзy з6iльrцили цей i 6eз тoгo пoхмypий пpитyлoк. |148 Й l749 poкiв наУкpaiнi ruaленiлa стparшнa сapaнa, для викoрiнення якoi вживaлoся тaкиx ,;кepilllучих захo.цiв,я-к i npoти чyми.,.'. l750 рoкy стpaшнa чyмa спyстoцlиJla чи не
всe Зaпopilкlt<я o". У цeй чaс Kirш poзпopядився пaлити мaйнo й кeлii зaчyммoнaстиpя; тoдi бyлo вiддaнo вoгнeвi
-.lениx uенцiв Caмaр.Микoлaiвськoгo
ке.riю нaстoятеля мoнaстиpя i€ р oмoнaхa прoклa, пoмеpлoгo вiд uyми; pазoм
з Ёtoгс.майIloм 6улo спaлeнo 6езлiч дoк1'ментiв дo iстopii^цьогo мoнaстиpя й
6ioгpафiю пеpцtoгo iгyменa o6ителi, iepoмoнaхa Пaiсiя "u. I{я нyмa пpoдoв* oч еви д н o, м ' яс tr пу с нo i ( в
л-loгoмy).
.,,
Cбopник летoписeй юя<нo й и з aп a д н o й P у с и. K . ,
l8 88. с . 3l .
5^ Be,uч*o
c. Лeтoпись.
т. 2. C. 500.
г'.,
Лет o п и с ь
C a м o в ид ц а .
с. l 33' l 49' l 5 0 ' | 6 4 ' | . I 4 ;
ФeodocuЙ. Мaтеpиaлы дпя
истopикo-стaтистическoгt)
4 д. l . я вo p ш tц ь н ий

oписaния.Т. l. ЕкaтеpинoсJlaв, 1880.с. 334.
.'u C6opник леmгисей.C. 35.
.'' Лeтoпись Cамoвидца.
C. 302;Cбopниклетoписей.
с. 35.
. ', Л e т o пис ь C aм o вид цa.
с . l 78' l 79.
,'.' Бaнтыut-KалeнскuЙ
Д.
Истopия Малoй Poссии. T.
з. |у1..|822. С. |.7|: Ьlап-
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штeЙнX. 3аписки.T. l.
c. з27.
6{

зaменaния, дo Малoй
Poсси и oтнoсящи е ся. М. '
.t848. с. 44' 45.
Мaтepиалы.
"" ФеodocuЙ.
т . l. с. зз4.
Б6 ФеodoсцЙ.
Cамapский
Пyстыннo-Hи кoл aе вски й
мoнaстырь. Екaтеpинoслaв,
l873. с. 7.

.[. I. Явopницький
Iстоpiя зarюpiзьxих кoзaкiв
)кyвaлa лютyвaти й пoтiм, l75б poкy, в цих )ке сaмарсЬких мiсцях.'7. Hевpo,кaйним 6улo ulя 3апopiлrлrя лiтo 1759 poку, пiсля нЬoгo нaстaлa хoлoдна й
пoхмypa oсiнь, a пiсля дoщoвoi oсeнi з кiнця жoвтня пpийurлa гли6oкa й хoлoДнa зимa: снiги зaсипaли зaпopiзькi стeпи; снiгoвii, мopoз i пopивнaстий вiтep дoвepшили лloть зими; тaкl хoлoди впеpтo тpимilлися to лютoгo^нaстyпнoгo l760 poкy, i в цей нaс зaгинyлo 6езлiч людей i ще 6iльrце хyдo6и.'n. B нoвoму l7б0 poцi нa зaпoрiзЬкiй piцi Caмaрi знoвy вибyхнyлa Чyмa. <.Мopoвaязвa' щo з'явилaся й зpaзy oхoпила гeтЬ yсe 3апopi,lкx<я,бyла тaкa сильнa й лютa,
щo нагн:rлa пaнiчнoгo стpaхy кoзaкaм-зaпopo,(цям; л<ителi Зaпopi.lli;rrя вiд
неpoзумiння й стpaхy, знеtrloги сеpдецЬ i з6енте.lкення дyхy' з oгЛядy нa
смepть пpипинили всi свoi звичнi зhняття й цiлкoм вiддaлнcя мoлитoвнЦм лeIvtентaмi сеpденним скaргaм д.o гoспo.цa. B Mикитинoмy (зaстaвa) iсpolrloнaхнaчaльник paптoвo й наглo пoмеp' незaдoBгo дo смeртi нaписавшJи y дyсi стaрнoi, бaтькiвськoi любoвi звopyrцливе пoслaння до свoiх дiтoк-запopoл<цiв, прсячи й 6лaгaючи iх кaятися y всiх свoiх гpiхах i гoтyвaтися дo пepexoдy в 3a.
гpoбнe .lкиття. Bчитель i нaстaвник сiчoвoi цIкoли iepoмoнaх Лeoнiд, пpипинивruи всi зaняття y ruкoлi й пермiстивtши свoiх yннiв iз Ciчi зa pi.rкy Пiдпiльнy, з
oглядy нa свoe звaння як )кzlлiсливий 6aтькo пiднiс свiй пoлoс' lttoв тpy6y, дo дiтoк-запopoxцiв, письмoвo й yснo пеpекoнyючи всiх i кoл<нoгo в тял<кi хBу|лу|t||l
явнoi не6езпeки тyp6yвaтися виl{яткoвo пpo дoгoд)каllня Бoгoвi й пpo спасiння
Д,ytшi.сaм пaн oтaмaн oлeксiй Бiлицький вiд iменi BсеBельМo)кнoгo i всевлад.
нoгo Korцa схиляB кoзaкiв-зaпopoltшiв дo тoгo )к. У дyхoвнoмy' сyтo pелiгiйнoмy
настpoi кoзaки-зaпopo;rцi весь цeй uaс хoдили нa нoвий Koдaк вклoнятvlся o6разoвi великoгo.,милoстивця й спaсителя вi,ц нaглoi смepтi, святитeЛя Хpистoвoгo Микoлая,>o'. 1768 poку iз сepeдини сiчня пoчaлaся стparДнa хypтoвинa'
вiхoлa, щo тpиBaлa весь лютий .цo пoчaтку 6ерзня.-^Biл.неi у 3aпopix;ri зaгинy,.,.
лo 6aгaтo лroдей i 6iльrшa пoлoвинa всiei хyдo6и
TaкoIо .lк хoлoднoю бyлa
зимai 1769 poкy; в цей нa-с.тaтap}l' якi зДiйснили на6iг нa Hoвoсеpбiю, втрaтили
/|.
вiд xoлoдy 30000 кoнeй
1770 poкy в зaпорiзькot\.tyкparo бyв зaгaльний невpo)кaй i гoлoд, a в Kисвi з'явилaся чyМa,Z. У сiчнi l77l poкy в 3aпopiл<лti
пoчалaся Nropoвa язвa: вже y бeрзнi вiд цiei язви спyстiли селa Poманкoве,
Koдaк, Caмapa й ПeрЩепине; y )кoвтнi з6eзлюдiли числeннi слoв'янoсep6.
ськi rцaнцi; в цeй нaс здoбиччю стpaшнoi смepтi стали: в € л изаветгpaдi кеpiв.
ник дyхoвних спpaB' сBящеllик Baсиль Лoгoвик, y Бaхмyтi Cемeн Бaruинський,
у Taганpoзi Михaйлo Пapaфaцький, в Aзoвi Геopгiй ХрЩaтиЦький тa Михaйлo
i.r.
oлeксiiв, y кiннoмy кoзaцькЬмy пoлку Пaвлo Гpигop'iв тa 6aгaтo iнrших
Bperuтi |772 poкy нaвeснi y 3aпopilк.lкi 6улa стparшнa й pyйнiвнa пoвiнь, a влiтку
пoBсюди пoчaлaся чyмa .'.
Cтpaшнi rllигoднi, якi дoвoД,илoся теpпiти сepеД ,ttиких стeпiв зaпopiзькoгo
кpaю' хyдo)t(ньo зм:lльовaнi в нapoднiй думi <.Пpo втечу тpьoх бpaтiв з-пiд
Aзoвa'>,в якiй пoкaзaнo' як двoс бpaтiв iдyть rra кo}lях неpeз схiднi стeпи 3aпoрix;кя, a тpeтiй, пirций-пiхoтинeць' спiruить.пoспirшaс зa кiнними 6pатaми,
Дapемнo 6лaгaIoчи iх yзяти йoгo з сo6oю, пoтiм гy6ить iх з oнeй, дoбиpaeться дo
Caвуp-мoгили й гинe тyт y стpaшних Myках вiд гoлoду й спpaги.
<lз-пiд гopoдa'з-пiд Aзoва тo невеликiтyмaни yстaвaли.
Як тpи бpaти piдненькi,
Як гoлyбoнькисивенькi,
lз гopoлa, iз Aзoва, з тя;ккoi невoлi
У землю хpистиянськy дo бaтькa, дo мaтepi, дo рoДy yтiкали.
\вa 6paтa кiнних,
A третiй бpaт, менruий,пirша-пiurаниця,
3a кiнними 6paтами yгaня€ '
,',
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Пpoлyктивнiсть зeмлi, флopa' фунa
й пopи pоку 3aпopiзькoro кpaю
Ha бiле камiння,
Ha сipe кopiння
Cвoi нi;кки кoзацькi-мoлoдeцькi пo6ивас;
Kpoв'ю слiд зaливаe,
l дo кiнних 6paтикiв слoвaми пpoмoвляс:
<Бpaтики мoi piдненькi,
Гoлy6oньки сивeнькi,
!'oбр ви yuинiте,
Мeне, наймeнruoгo 6pата' мiяt кoнi вoзьмiтe,
l в зeмлю хpистиянсЬкy' дo oтця' дo матepi, дo poдy нaдвезiтe,>.
I тi бpaти тoс зaчyBaли'
Cлoвами пpoмoв.,tяли:
<.Бpaтiкy милий,
Гoлубoньку сивий,
Paдi 6 ми те6е мix кoнi yзяти,
I 6уде нaс Aзoвськa opда нагaняти'
Бyдe впeнь сiкти.pyбaти,
l буде нaм вeликy мyкy зaвдaвати>.
I тес прмoв,llяли,
Biдтiль пoбiгaли...
Toдi менruий 6paт на Cавуp-мoгилy з6iгaс,
Cлoвaми пpoмoвляс'
Cльозами oбливaс:
Пoбилo менe в пoлi тpи недoлi:
Пepurа дoля бeзхлiб'я,
.Ц,pугa дoля 6eзвiддя,
A тpетя - 6уЙннЙ вiтep в пoлi пoвiвaе,
Бiднoгo кoзaкa з нiг валяе.
Toдi менurий бpaт нa Cавyp-мoгилy зaхo)каr,
Гo,roвку свoю кoзацьку скJloняei
Ба ть к o в у - м a тн иlt y мoлит в у спoмин a r.
Oт рyками нe вiзьме,
Hoгами нe пiде,
I яс ним и o ч им a н a н e6o н е зг ля н e,
Кpyгoм Bзиpае,
Tяrккo вздихaс:
<.Гoлoвo мoя кoзaцькая!
Бyвaли ми y зeмлях туpецЬких'
У в i p a х б y с y p м e н ських;
A тeпep пpипалo нa бeзвiдlдi, на бeзхлi6'i пoгибaти,
Дeв'ятt,lй дeвь хлi6а в yстax нe маЮ,
Ha 6езвiдvri' на 6eзхлi6'i пoги6aю!'>
Tу т тe с r | р o М o вля в ...н e чopн a хмa pa н a лiт a лa ,
H е 6 у йI l i Т в i r . p и в iйrry;lи,
Як дуrша кol]аllькa-мoлoJlсllькa з тiлoм poзлуvaлaсь.
Toдi сивi зсrзу,'li tta,riта.lIи,
У г o л o в a х с i д a л и, я <а лiбн окуBa ли'
I як p i д н i с e с тp и oплa кa ли;
To д i в o в к и- с i p o м а н цi lt а бil а ..t и'
I opли...lopнoкpильI1i налiтa.rи'
B гoлoвкaх сiдaли,
З л o 6 a нo p нi o u i в идиpа ли,
Бiле тiлo oд лroвтoi кoстi oдpивали,
X о в тy к i с ть пo п iд зeлен ими я в opa М и poзн ot lla ли'
I к o м иr шa м и у к pив a ли.
l rкaлi6нeнькo Kвилили-прoквиляли:
To ;rt вorIи кoзaцькii пoхopoни oдпрaвляли))/:'.
Пр o i н r ui л их a з a пo р i з ь к o г o крa lo: сa pa н y' н a йpiзн oМ a н iт нirш и х кoмaх ' oсoбл и вo кo мap i в, г e Д з i в i М o [ I By ' цих <<кpилa т иx lllпилЬ oк зa пop iзЬки х кoв6aнь, >, п p o
зи мo вi з aвi p ю х и д a ю ть l l е тa льн i й дoсит Ь цiкa в i oписи сучaсни ки -oче ви . ц ц i i.' Atlтottoвuч B.,
,Ц,pаzoман oв M . Ист opин eс киe пeсн и. T. l. с . 106- 133.
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.E[.l. Явopницьxий
Iстopiя зaпopiзьких кoзaкiв
iн;кенep Бoплaн i6аpoн Toтт. <.Hезлiчeннaкiлькiсть rT (сapaни) нa Укpaiнi,пицIe Бoплaн'- нaгaдyG мeнi кapy, пoслaну гoспoдoм нa € г ипет зa фapaoнa.
Я 6alив, як ця кapa N'yчиЛа Укpаiнy кiлькa poкiв пiдpяд, oсo6ливo |645 Й |646
poкiв. Capaнa Лeтить нe тисячaми, не мiльlioнaми' а хмapaь'и' зaймaюuи пpoстip зaвдoвlкки в п'ять чи rшiстьмиль i завrциpttlкиy двi ни тpи милi' Пpинесенa
майлсe щopoкy нa Укpaiну з Taтapii, Чеpкeсii' Бесси й Мiнгрлii схiдним aбo
пlвденнo-схlд}tим вlтpoм' вoнa пoжиpa€ хлlo ще нa кopeнl и тpaвy нa лукaх; .цe
лишe rlpoмчaть чи зупи}tяться нa вiдпoчинoк iГiхмapи, тaм зa двi гoдини нe зaлишaсться й стe6елинки, i дopo;кнeua нa хapнoвi пpo.щvкти6увaе xaхливa. He.

-.az-"Ja-

-

_

-:::.:т.d

-. -.-.:,,э"*-:

1 23ч56

|0 с,Yт.

52

Пpoлуктивнiсть землi, флopa' фунa
й пopи poку 3aпopiзькoro кpaю
щастя зpoстaroтЬ yтpиста' кoли сapaнa нe пpoпaДaс дo нaстaння oсенi... .(ля
визначення кiлькoстi сapaни бpaкyе слiв: вoнa цiлкoм зaпoвню€ пoвiтpя й зaкривae денне свiтлo. Пoлiт i1 нaйкpаще пopiвняти з лaпaтим снiгoм, який вiхoлa сиплe нa всi бoки. Koли вонa сяде' тo вкpивar цiлe пoле, й нyти лише ulylvt'
з яким вoнa пoЛ(иpae poслини; oгoливцlи пoлe зa гoдинy vи двi, хмapa здiймaeться й лeтить Дaлi зa вiтpoм. У цей чaс зникaс сo}tяЧне свiтлo й небo вкpивaеться
мoв6и гpoзoвими xмаpaми. B нepвнi l646 ркy я нa ДBa тил<нi мyсив зaтpиМaтися y нeщoдaвнo зdyдoвaнoмy Hoвoгpадi, де заклaв фopтеuю. Пo6aчивrци тaм
силy-силеl{нy сapaни' я нe стямиBся вiд пoдивy. ГaД.инa(!) вивeлася в oкoлицях
Hoвoгpaдa нaвeснi i щe не вмiлa дo6pе лiтaти, але вкpив.tлa зeмлю й нaпoвнювaлa пoвiтря тaк' щo я нe мiг o6iдaти y свoiй кiмнaтi 6ез свiчoк. Бyдинки, стaйнi,
нaвiть хлiви й пiдвали 6улн зa6птi нею. Щ06 вигнaти цю незвaнy гoстlo з кiмнaти' я пaлив пoрox' кypив сiркoю, llле все бyлo мapнo: тiльки-нo вiдuинялися
двepi, як нeзлiченнa кiлькiсть кoмaх вилiтaлa i| зaлiтaлa вoднoчaс. Hа вyлицi
вoни кид.lлися в oбличчя, сiдaли нa нiс' щoки, бpoви, нaвiть пaдaли в poт' якщo
хтoсь хoтiв скaзaти слoвo. Цe ще невеликa незpyuнiсть, якщo пopiвняти Гi з клoпoтaми пiд час oбiдy: poзpiзaючи м'ясo на тapiлцi, ви мимoвoлi даBите сapaнy, й
лeдь вiдкpивaстe poтa' щoб пpoкoвтнyти lllмaтoк, тiсi lк митi муситt випльовyвaти гaдинy' щo влетiлa. Haйдoсвiдчeнiu.ri люди були дoведeнi дo вiдчaю нeскaзaннoю бeзлiччlo сapaни: тpебa самoму 6ути oчeвидцeм' щoб сyдити пpo цю кaрy.
Cпустoruивruи зa Двa тил<нi oкoлиЦi Hoвoгpaдa й нaбpaвurисьсvIл'| д.JIяпoльотy'
сapaнa pушrилa за вiтрoм y iнrшi мiсuя, Я 6aчпв i.i.нi.rлiг: кyпи кoмaх вкpивilли
Дopoгy шaрoм в Чoтири дюйми, тaк щo наrшi кoнi зупу||1ялу.cяi лиrше пiд сильними y.п.apaми tlal.aя пеpeсyвaли нoги; пiднявrши вyха й фopкaюvи, Boни пepе.
стyпaли з великим стpaхoм. Гадинa, poзД.авлeнaкoлeсaми вoзiв i кiнськиМи кo.
питaми' нестеpпнo смepдiлa, цeй запaх Дoсить rцкiд.пивийдля гoлoви; я 6yв
змyruений весЬ чaс тpимaти 6iля нoсa хyстинy' змoченy oцтoм. Cвинi iaдi6нo
пo)киpaютЬ саpaнy й вiд'iдaються дoсить lllвидкo; алe нiхтo не в)кивar iх у ixry,
rдинo з вiдpaзи дo гaдин},t'якa завдa€ тaкoi вeликoi lшкoди. Capaнa Я(иве не
6iльlшe цIести з пoлoвинoю мiсяцiв, aле вивoдитЬся i нaстyпнoгo poкy: )кoвтенЬ
зyпиняс iT пoлiт; тoдi кoжнa кoмaхa викoпy€ хвoстoм яму й, пoклaвцIи y неi дo
300 ясць, зaкoпyс iх нoгaми; пiсля цьoгo вмиpa€ . Hi дoщ пiд чaс вiдкладення
ясць, нi мiцнi зимoвi мopoзи не зниIцyютЬ заpoдкiв: нaвeснi, в серДинi квiтня,
кoли сol{ячнi пpoменi нaгpiвaють зеN{Лю' сaparra вилyпЛIoеться з яeць i poзпoвзастЬся' aлe не пiзнiurе, як зa шiсть ти.lкнiв здoбyвае здaтнiсть лiтaти; a дo
тoгo чaсy вiдxoдить нeдалекo вiд мiсця сBoгo нapdдЯ(eння. Мiцнiюни нa силi,
вoнb летить зa вiтpoм; пoстiйний пiвнiчнo-зaхiдний вiтеp зaгaня€ iТ y Чopнe мope, a iнrui вiтpи poзнoсятЬ цю кapy пo Укpaiнi... oсь щo пoмiтив я пiд нaс тpиB.lлoгo пepебyвaння на Укpaiнi пpo цю кoмaхy. Завтoвrцки вoнa 6yваe з пaлeць' a
дoвжинoю вiд тpьoх Дo чoтиpьoх дюймiв>,o.
Мaйжe в тaких сaмих тoнax зoбpa)кae стeпи нoгaйських татаp' a pазoм з
ними й стeпи зaпopiзьких кoзaкiв i aвтop зaписoк пpo тypкiв i тaтаp 6apoн.пе
Toтт. <.I-|i
кoмaхи'- кaл<eвiн,- нaлiтaють хмapaми нa piвнини нoгaйськi, сiдаютЬ нa пoля, oсoбливo зaсiянi пpoсoм' i спyстorшують iх в oднy мить. Пpи
пoявi хмap сapaни деннe свiтлo мepкне' i хмapи tT застyпаtoть сoнцe. Iнкoли
зeмлepo6aм-нoгаям вдa€ т Ься пpoгaняти iT кpикoм i стyкoм, aлe чaстirue вoнa
сiдae на пoлях i Bкpивa€ iх rпapoм зaвтoвlцки вiд ruести дo сеt|'и дюймiв. Toдi
ruyм ii пoльoтy змiнlосться rrryмoм' кoтpий вoнa зчиня€ ' пo)t(иpaючи poслинl,t'
й кoтpий мoхнa пopiвняти зi звукoм вiД,пaдiння гpaдy; aлe гpaд нe зaвдae тaкoi
I'ltкoди' як саpaнa. Haвiть вoгol{ь нe мoже тaк с-пyстoцtити пoля: тaм, де вiдпoчивaлa сapанa' не лицraeться й слiдy життя>,,.
У l748 Й |749 pp, lоJ|яви}rищення в yкpaiнських стeпaх сapaни 6yлo вя<итo
тaких сaмих зaхoдiв, яких в)(ив:rли пpoти мopoвoi язви' <.Koлиrшнi малopoсiйськi пoлки бyли всi вивeдeнi в пoлe' й сaмi пoлкoвники й стaprшини, викo," Бonлaн Г. oписание
Укрйны. с. 85-89.
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.[. I. Явopницький
lстopiя зaпopiзьких кoзакiв
pистoвyючи й iнruих o6ивaтeлiв, винищyв:rли сapaнy' a6o зaкoпyroни i1.в poви,
a6o спaлюючи, a6o мiтлaми 6'ючи. oдним слoвoм' винищенням сapaни зaймaлися всi нaчaльники й житeлi, i цe ввал<aлoся нaйпepuloю спpавolo,,,8.
Kрiм сapaни' нeмaлиx клoпoтiв зaRДaaaли )китeлям Укpаiни, a 0сo6лив0
3апopiхr,жя, мoцlкаpa й кoмapi. <.Бepеги днiпpoвськi,- гoвoрить Бoплaн,-_
пpимiтнi незлiчeннoю кйькiстю мorДкapи; вpaнцi лiтaють звичaйнi, нeruкiдrrивi мyхи; oпiвднi з'являються великi, зaв6iльruки з дюйм' нaпaдaютЬ нa кoнeй
i кyсaють дo кpoвi; aлe найбoлючirцi й нaйдorшкyльнirui кoмapi й мourкapa
з'являються yвенepi: чеpез них немo)кливo спaти iнaкшe, як пiд кoзaцькoю
зaпoнoю' тoбтo в нeвеликoМy нaмeтi, якщo тiльки нe зaхoчeцI мaти poзпyхлoгo
o6личчя. Я мotкy pyчaтися зa цe, oскiльки 6yв нaвчений нa влaснoМy дoсвiдi:
пyхлинa з мoгo o6личчя зiйrцлa лицIe за тpи днi, a пoвiки тaк нaбpякли' щo я
ледь мiг дивитися; нa менe стрaцrнo 6улo глянyти... Щo6 пoз6yтися дoцIкyльних кoмaрiв i мorшкapи, € o.ц.инзасiб,- пpoгaняти iх димoм; д.Jtяцюгo пoтpi6нo пiдтpимyвати пoстiйний вoгoнь'>,.'.
Гoлoвним poзплiдникoм кoмapiв i мoruкаpи 6ули днiпpoвськi плaвнi й численнi oстpoви з непpoхiдним oчepeтoм, бoлoтяними тpaвами й гyстими лiсaми;
y вiдкpитi степи вoни дoлiтaли лицIe в тoмy випaДкy' кoли вiтеp дyв вiд .Il.нiпpа
в oДнy з чoтиpЬoх стopiн свiтy зaпopiзьких вoльнoстeй: якщo вiн тягнyв нa зaхiд, вoни лeтiлt.lв тoй бiк i т. д. A B сaмиx плaвняx' oсoбливo y Bеликoмy Лyзi,
iх бyлa тaкa силa' щo нepiдкo вoни бyквaльнo зaI.дaлитeлят i нaвiть кopiв, poгaтa
хyдoбa' пoтpaпивlllи в плaвнi, зaBЯ(ди хoдилa тaм oблитa кpoв'ю i pятyвaлaся
лицre y вo.цi чи в димi 6iля poзкЛaдених пaстyхaми бaгaть. 3вичaйний чaс пoяви
кoмapiв y IIлaвнях .Ц.нiпpa- сepединa квiтня; кiнeць - 6 сepпня, нa Cпaсa, a6o
l5, на Пpенистy' шloдo цьoгo пpиднiпpoвськi л<ителi скЛaли нaстyпний чoтиpивlpцl:
ПpийuroвCпaс, пpoпавкoмаpиний6aс;
A як пpийдe Пpeниста, вiзьме кoмapa нeчистa.
Як прийдeCпaс, yвipвeтьсякoмapиний6aс'
A в Прнистy як загрaють' тo й цимбали пoxoв:lIoть.
3 6агaтьoх клiмaтичних незpyvнoстей зaпopiзькoгo кpaю нe oстaнне мiсце
зaймaв i стparшний хoлoд y зимoвий чaс. Щoдo цьогo y Бoплaнa e кiлькa Pядкiв,
щo дoситЬ яскpaвo змztльoвyютЬ тя)ккe стaнoBищe людини' зaxoплeнoi взиMкy
y вiдкpитoмy степy Украiни силЬним мopoзoм; щe бiльцroю мipoю цi слoвa мo)кнa скaзaти пpo зaпopiзький крaй; y цюмy кpaю' }lе зaхищeнoмy нi гopaми, нi
лiсaми, нa цiй безмеlкнiй piвнинi oсoбливo силЬнo вiдvyвалися й лiтня спeкa,
й зимoвий хoлoд.
<.Хoч Укpaiнa'пиlllе Бoплaн,- лехrить нa oднaкoвiй rшиpoтi з Hopмaндiсю, алe хoлoд y нiй сyвopil.uий, i з певнoгo чaсy нe лицrе xитeлi, 0с06лив0
вiйськoвi люди' aле й кoнi тa iнrua в'ючнa хyдoба нe в змoзi пеpeнoсити нестеpпний хoлoд. Ц{aсливий тoй, хтo pятyсться вiд смеpтi, вiдмopoзивrши пaлЬЦi, вyхa, нiс, щoки чи iнц.ri чaстини тИa. У кiнцiвкaх пpиpoдне теплo зникae чaсoм paптoвo' зapoдxyeтЬся aнтoнiв вoгoнь * i вoни вiдпaдають. Людинa з
гapячoю кpoв'ю хoчa й не мoЯ(e paптoвo вiдмopозити кiнцiвoк, aлe вiд хoлo.(у
нa них з'являються вepeди **, тaкi ж нестepпнi й бoлючi, як i вiд вeнepиuнoi
хвopoби. Це дoвoдить' щo хoлoд нa Укpaiнi згy6ний нe менlД вiд вoгню. Bеpеди
спoчaткy 6yвaють iз гopotшину, aле зa кiлька днiв, a чaсoм i гoдин, з6iльruyються
i вкpивaють усю кiнцiвкy, якa пoтiм вiдпaдae. .II.вoсз мoiх знaйoмих пoз6yлися
тaкиМ чинoм нaйuyтливiruoгo opгaнa.
3вичaйнo хoлoд oхoплюe людинy paптoвo i з тaкoю силoIo' що 6ез зaстepeлсних зaхoдiв нeмoхливo yникнyти смеpтi. Люди зaмepзaють двoяким чинoМ:
oднi скopo - ixню смepть Мoя<нaнaвiть нaзвaти спoкiйнoю, 6o вoни Bмиpають
пiд нaс снy, 6ез тpив.lлих стpаждaнь. Хтo виpylшить y llopoгy нa кoнi ни на вoзi,
7'
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. Гангрнa,
зapaxенl{я
крoвl.
rr Гнiй нi нapи ви ' бoл ячки .

Прлуктивнiсть землi' фoр' фаунa
й пopи poку зaпopiзькoro кpaю
але фз зaстеpе,(них зaхoдiв, пoгaнo вдягнeтЬся' тa ще нe змo,ке пepeнести ,(opстoкoгo мopoзy' тoй спouaткy вiдмopoл<yс кiнцi pyк i нiг, тoдi нeпoмiтнo сaмi кiнцiвки, й пoмaлeнькy впaда€ в зa6yття, схoхе на oдyбiння; y цей..laс сильнa дpiмoтa хилить йoгo нa сoн. Якщo Baм дaдyтЬ зaснyти' ви зaснетe' алe вже нiкoли
нe пpoкинетеся; якщo )к зфpетe всi свoi снлtl Й пpo)кенете сoн' aбo сyпyтники
poз6yдять вaс' вaцrе життя вpятoвaне. Мeнi тaкo.llс тpaпляJloся стoяти нa пopoзi смepтi: я зaснлal вiд хoлoдy, aлe мoi слyги, фiзиннo мiцнi й звичнi дo хoлoдy, кiлькa paзiв poзdypкуBzlли мeне вiД снy. Iншi вмиpaк}тЬ не тaк цtвидкo'
aле смеpтЬ iхня вахtчa й 6oлiснirцa. Людська пpиpoдa не в змoзi Bинести тих
стpа)кдaнь' якi дoвoдять rteщасних мaйже дo 6oxeвi.пля. Taкoi смepтi нe мo)кyть yник}tyти нaвiть фiзи.rнo нaймiцнirцi люди. Хoлoд пpoникa€ y ниpки й
oхoплю€ пoпеpeк; веplll}rики вiдмopo:rryють пiд пaнциpем лсивiт, oсo6ливo киlllечник i rшлунoк. Toмy мyuеник вiднyвae невтoлимий гoлoд. Пpийнявtци нa.
вiть найлeгшy iжy, напpиклaд 6yльйoн, вiн негайнo вивеpгa€ iJ з xaхливим
6oлeм i нeстepпними кoлЬкaми' бeзпeрстaнкy стoгне й скapлtиться, щo йoгo
нyтpoщi poздиpaються. Пoлиrцaю вченим лiкapям дoслiд;rtyвaти причинy тaких
жaхJlивих стpa)кдaнь; я ЛИЦreзayва)кy' щo деякi дoпитливi yкpaiнцi, бa,жaючи
дiзнaтися, чoмy ця xвopoda тaка 6oлIoчa' poзтинaли тpyпи й зriaхoдили бiльrшy
чaстинy киrrroк пoнopнiлими, o6пaлeними й мoв6и склe€ н имri. Цe впевнилo iх,
щo тaкi хвopo6и невилiкoвнi, й щo хвopий 6eзпeрpвнo кpичитЬ i стoгнe вдень
i внoui, oскiльки y вiдмopo,lкених нyтpoщах з'являeться aнтoнiв BoгoнЬ: зaтя)кнa й бoлiснa смеpтЬ йoгo неминyчa. lб4б poкy' кoли пoльськa apмiя вступилa у мoскoвськi кopДoни' щo6 пеpеrшкoдити пoвеpнeннк) тaтap i звiльнити
пoлoнених ними xителiв, .lкopстoкий хoлoд змyсив нaс згopнyти тa6ip. Ми втpaтили пoнaд 2000 чoлoвiк, 6aгaтo з яких зaгинyлo oписaнoЮ нaми 6oлiснoю смepтю' iнrдi лt пoвернyлися кaлiкaми. Хoлoд нe пoми}lyв нaвiть кoнeй' хoчa вoни й мiцнirдi зa нac:-пiд uaс пoхoдy iх зaгинyлo пoнaд l000, в тoмy uислi rueстepo
кoней пiд кyхнeю генеpaл-лейтенaнтa Пoтoцькoгo, який згoдoм стaв кopo}lним
гeтьмaнoм i кpaкiвським кaцIтeлянoм. Хoлoд зaхoпиB нaс бiля piки Мepли, щo
впaдаe y .Ц.нiпpo*. Ha Укpаiнi вiд ньoгo зaх}rц{aються лиlцe тим' щo зaкyтyroтЬся в тeплий oдяг i зaпaсaються piзними peчaми' якi odepiгaють вiд хoлoдy. [t-[oдo il{eнe'тo я' мaндpyюни в кaртi чи нa Boзi' клaв нa нoги дJtЯ теплa сoбaк5l, зaкутyвав iх сyкoннoю кoвдрoю a6o вoвчим хyтpoм; лицe ж' pyки й }roги нaтиpaв
винниtr{спltpтoм' кoтpим змoчyвав тaкoЛ( пaнчoхи' якi висихaли нa нoгax. 3aвдяки цим зaхo.цaм я, з бo,кolo пoмiv.rю, yникнyв oписaних мнoю нещaсть. Хoлoд
rце не6eзпечнirций для тoгo' хтo нe вЯ(ивa€ гapячoi i;кi й питва, як це po6лять
yкpaiнui, кoтpi тpи paзи нa дeнь i.дять свoepiднy roшкy з гapячoгo пивa з мaслoм'
пepцем i хлi6oм, i цим o6eрiгaють свoi нyтpoщi вiд хoлoдy>ou.
Taк хapaктеpизyютЬ вoльнoстi зaпopiзьких кoзaкiв piзнi письмeнники. Пpo
клiмaт i тeмпеpатyрy цьoгo кpaю зaг:rлolt{мoжна сказaти тaкe. Зимa тyт нeпoстiйнa й кopoткoнaснa: вoнa встaнoBЛIoсться лицIe y гpyднi й тpивас тpи мiсяцi - гpyденЬ' сiчeнь i лютий; мopoзи звичaйнo 6yваloть дo l0, piдкo сягaють
20 й щe piдrше 30 гpaдyсiв зa Pеoмюpoм; снiги неpiвнoмipнi - тo Ay'(e гли6oкi,
тo зoвсiм мiзеpнi, 6iльrцими вoни 6yвають y 6aлках, 6aйpaкаx i яpaх, нi;к нa
вiдкритих i piвних мiсцях; чaстi зимoвi вixoли, a6o тaк званi пypги й хypтeнi,
пpи нестpимнoмy пiвнi.rнo-схiднoмy ни схiднoмy вiтpi 6yвaють пpичинolo зaги6eлi людей i хyдo6и; мopoзи внaслiдoк вiдкpитoстi мiсцевoстi вiд.rувaються
знaчнo сильнirue, нitк y зaхищeних пpиpoдolo мiсцинaх: lO-гpaдyснi хoлoди на
3aпopi.lк,lкi - тe сaмe' щo 20-гpадyснi в Бiлopyсii. Beсна poзпoчинa€ т rcя
з
кiнця беpезня a6o з пoчаткy квiтня; весняних Iriчниx пpимopoзкiв y степy нe
бyвaс. Tpавy звичaйнo кoсятЬ напpикiнцi квiтня, piдrше нa пoчaткy тpaвня;
фpyкти, oвoчi й злaки дoстигaють y лvlпнi Й на пoчaткy сеpпня. Лiтнi гpoзи 6y.
вaють }ttJЛ(eчaстo; в сepeдинi чepвня зникa€ нiннa poсa; весь липеllь' a oсo6ливo
пoчатoк сеpпня Частo минaк)ть зoвсiм бeз дoщy, внaслiдoк чoгo стeпи втpaчаютЬ
всiлякy пpивaбливiсть i пeртвopюються нa сyхy' випaлeнy' гoлy й кypнy piвI Haспpавдi p. Меpлo впалa с y B o p с к л y , а тa в [ нi .
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.(. l. Явopницький
Iстopiя зaпopiзьких кoзaкiв
нинy. B сеpединi сepпня спeкa зpoстae нaстiльки, щo людинa й хyдoбa не витpимyютЬ висoкoi тeмпеpатypи й нeвблагaннoгo пpoмiння пeкyчoгo пiвдeннoгo
сoнця; сepедня теtt'пepaтyрa лiтa в uepвнi й липнi вiд l5 дo 20 гpадyсiв, y сеpпнi - вiд 26 Il вищe за Pеoмюpoм: нaйвищa тeмпеpaтypa дo 45 й чaсoм' хoчa
дoсить рiдкo, дo 50 гpaдyсiв. У пiвнiчнiй oкрaiнi й сepеднiй смyзi тeмпеpaтypa
звичaйнo 6yвaс дeщo нижчoк)' нiж y схiднiй, a oсoбливo пiвденнiй. floщi 6yвaють пеpeвал<нo хмapoвi й неpiдкo тaкi сильнi, щo знoсять сBoiми пoтoкalr.tи
хлiб, гoрoдинy й нaвiть дpi6нy хyдo6y тa легкi бyдiвлi, oс06ливo в низoвинних
i гли6oких мiсцях. З дpyгoi Iк)лoвини сepпня знoвy пoчинae сiдaти poсa й пeрпaдaють,цoщики' вiд чoгo стeп пoстyпoвo пoчинa€ зелeнiти й нaбyвaс orшaтнot\o й вeселoгo вигля.щy.oсiнь пoчинaeться з кiнця вepесня' взaгaлi ж веpeсень i чaсoм пoчaтoк жoвтня ввaл(atoться тyт нaйпpиемнirдoю пopoю poкy. З
кiнця вepeсня тyт чaсoм пoчинaються тyмaни' кoтpi пеpioдичl.|o тpивaють вo.
сени' взимкy й нaвеснi. Piки тyт звичdйнo замерзaють y листoпaдi й лиrцaються
скoвilними кpигoю дo берзня. Пiвнiчнo.схiднi й сxiднi вiтpи тyт пpинoсятЬ хoлoд' спекy й пoсyxy, пiвдeннi й пiвденнo-зaхiднi - теплo' дoщ i вoлoгy. 3 yсiх
oкpaiн зaпopiзьких вoльнoстей м'якtций i вoлoгiruий клiмaт в;laстивий блил<чим
дo мopя й великих рiк - .(нiпpa й Бyгy.
Ta якими 6 нe 6улп пepев{lги ни нeдoлiки кpaюl Дгrя запopiзьких кoзaкiв
вiн 6yв o6iтoванoю кpaiнoю' зaпoвiтнoю Пaлeстинoю' нeзBа)t(аючи нa вeсь )t(aх
йoго пyстeльнoстi, лiтньoi спеки, зимoвoгo мopoзyt )кaхливoгo 6eзвoддя, згy6нoгo вiтpy. I uим стparuнirцим видaвався цeй кpaй iнrшим, тим пpивабливirцим
6yв вiн для зaпopiзьких кoзaкiв. Бaгaтьoм y.lкe сaм .Ц.нiпpo зДaвався стpaшним як чepез йoгo дикiсть, тaк i нepез мilлoд,oстyпнiсть' Taким диким i мaлoдoстyпниil{ po6плlл.Ц.нiпpo як йoгo зaтoки' гиpлa, piнки, гiлки, oзеpa, бoлoтa,
тaк i йoгo численнi oстpoви' кopui, зaбopи й пopoпи' 3a пepeкaзoм Бoплaна, в
кiнцi свoei тe.rii .Ц,нiпpo мав нeзлiчeннy силy oстpoвiв' Bкpитих тaкoю гyстoю
тpaвoю' тaким нeпpoлaзним oчepетoм i тaкими непрхiдними й rустими деpe.
вiltt{и'щo неtoсвiдчeнi мopяки здалекa пpиймали висoчезнi дepeвa piки зa щoгли кopa6лiв, щo плaвають пo днiпpoвських вoдaх' a всю 6езлiч oстpoвiв зa oдин
сyцiльний величезний oстpiв. Koли якoсь тypки' переслiдyюuи зaпopoл<цiв,пpo.
}lикли нa свoiх гaлеpaх iз Чopнoгo мopя ,цo сaмoi сiчoвoi скapбницi, вoни, пiднявlцисЬ вище гиpлa .Ц'нiпpa, зa6луKaлИ сеPrt цiлoгo apxiпелаry oстpoвiв i зoвсiм заryбилисяi мoв y нeскiнuеннoмy лa6ipинтi з числeнниNrи хoдaми й перeхoдaми' у нeзлivенниx гiлкax i нeпpолазних oчеpетaх piки; тoлi зaпoporкцi' кинyвlIIисЬ нa чoвнaх пoмilк oяeрти й деpева, пoтoпили кiлькa тypецьких гaлеp'
знищиJIи бaгaтo людей i так нaлякaли сBoiх вopoгiв, щo вoни нiкoли пoтiм не
пiднiмaлися вище чoтиpьoх .tи п'яти миль yгopу вiд гиpлa .ll.нiпpa El. Пoляки
лиrце 1638 poкy впершe пpoникли y зaпopiзькi хaщi й oзнaйoмилися з llими'
вoни нaдaвали цьoмy знaйoмствy нaдзвинaйнo вaжливoгo знaчeння 82.
Ta щo знaчaтЬ цi oстpoви й гiлки пpoти днiпpoвських пopoгiв? Хтo не бaчив
пopoгiв, хтo нe пpo6yвaв пepeпpaвлятися чepез них, тoй нiкoли не змo)ке нaвiть yявити сoбi всьогo пoстpaхy i всьoгo жaхy' кoтpим o6дac [нiпpo нaвiть
нaйсмiливirцoгo Irлавця пo нюмy. Пpи виглядi стparпнoi бeзoднi, щo виpyr y
днiпpoвських пopoгaх' кpoв хoлoне y )килaх людини' yстa самi стискаtоться'
сеpцe мимoвoлi перстaс 6птucя... Уxе здaлекy мolrснa вiдuyти близькiсть пopo.
гiв iз тoгo стpaшнoгo rшyмy й стoгoнy вoди' кoтpа' B,Iивitючись y пpoмiлrки мiхt
кaменями пopoгiв, сильt{o цtyмy€ ' лютo кидaeться з кaь{eня нa камiнь i мoвби y
вiд.rai нaмaгaeться виpвaтися з цих лa6етiв, мoв6и нaмaгaсться пpoкoвтнyти
всe свo€ r o тенiеlo, схoпити' пoтягти Й зaбpaтvl всe свo€ ю нестpимнoю i нищiвнoю
сиJrolo. 0сo6ливo стpaшниьlи 6yвaють пopoги в тoй vас, кoли нa .[нiпpi схoпитЬся тaк звaнa смyгa вiтpy. <3 yсix вiтpiв, кoтpi с y мixaх Еoлa, вiн - пiвнiчнo-схiдний _ нaй6iльrц лtoтий, пiдстyпний i нe6езпечниit. Як cнлa Лихoгo oкa'
згy6ний йoгo вплив; як чapa випитoi невдяvнoстi сylцить гpyди йoгo oтpyйний
8|
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Пр.uуктивнiсъ зeм.лi' фoр'
фунa
й пopи polсу 3aпopiзькoпD кpaю
пoдих>'_ скaзaв oдин з eллiнiв пpo грuький вiтep, i ф x слoва мo)t(нa зaстoсyвати дo paптoвoгo пopивy вiтpy нa .Ц.нiпpi.I{ей пopив BикJlикаe пoбoювання
нaвiть фзстpаrцних д}riпpoвських лoцмaнiв: юни вiдпливали вiд 6eрга з 6apкaми й rutoтaми лицre в нaйтихiu.ly пoгoдy' кoли Boда y .{'нiпpi стoiть мoв дзеpкaлo й кoли вoнa rre вopyхнeтЬся л(oдIiиt\{свoiм стpyиeнем; aле й сеpeд тaкoгo
зaтицIцIя нepiдкo й цiлкoм неспoдiванo зPиваються смyги вiтpy, й тoдi rulaвo'. oсь
цям з.U|ицIa€ т rcя oднa нaдiя _ нa Бoгa
.[.нiпpo спoкiйний i тиxий; y
йorю вoдaх, як y ч}rстoмy кpиlДтrrлeвoмy.цзePкaлi' вiдбиваeться яснe' сиtlЬo-гoлу6e Й 6eзхмapне небo. Ta цeй спoкiй oмarurивий. He мине i кiлькoх гoдин' як
.Il'нiпpo пoнopнie, нaд ним дикo зaвиr пopивчaстий вiтеp, i вмить yся пoвеpхня
вoди злoвiснo зaчopнiе' lltвидкo зaхвилюстъся й зaкипить 6iлoю пеpлoвoю пiнoю. Haйстparцнirдим 6yвae y тaких вriпaдкaх ,Ц'нiпpo в нi.rнy пopyl..
Пo всьомy ЦЬoмУ, сepeд 6eзкoнeчних гиpл,Ц.нiпpa' сepeд йoгo глибoких лимaнiв, нeoзopих плaвнiв, нeзлiченних зa6op, пiдвoдних кop.riв i диких пopoгiв
мiг, нe pизикyючи пoлoвою' вiльнo IIлaвaти лиrцe дoсвiдчeний плaвеrrь. Cepед
йorю лiсистих oстpoвiв, гpyзькrrх 6oлiт, сeрд невилaзних i нeпpoглядних oчepeтiв не зary6итися мiг лиrше тoй, хтo дo дpi6ниць вивчив .['нiпpo тa йoгo piнкoвy
дoлl|t|y. Aле ця нeпpисryпнiсть.Ц.нiпpa, ця дикiсть мiсць, цeй стpaх пyстель}roгo
6eзлюддя i пpивaблювали низoвих мoлoдцiв, зaпopiзьких кoзaкiв, яких нe лякa.
лo нiщo й нiхтo. Tyт, зa непpистyпними пopoгaми' сepед незлiченних oстpoвiв,
непpoхiдних oнepетiв, дpiмyчих oдвiчних лiсiв, тyт, y безплiдних спeкoтttих
пoлях' y 6eзвoдних i диких степaх' тут мoлoдф й знaхoдили сo6i нaдiйний
пpитyлoк i зaгaльнy кoлискy. <Ciч - н|aTИ' a Beликий Лyг - бaтькot.. Cтеп тa
Cюди нe мoглa сягнyти нi pyкa кopoлiвськorо чиlloввoля - кoзaцЬкa Дoля!..>>
никa, нi пaнa-узyрпатopа, нi Bлaдa кopoннoпo пeтЬмaнa, нi нaвiть гpiзнi yнiвepсaли гpiзних кopoлiв пoльськиx; тyт lroлoдцям 6aйдy:кимп 6улtl тypки й тaтаpи'
лiтня спекa й зимoвий хoлoд' стpaшнe фзвoддя i зryбнa пoсyхa' шlкий звip i
стeпoвa пo)кеxa.
<oй пoлем, пoлем Килиiмським,
Ta urляхoм 6итим ГopДяiнським
Oй тaм г}tляв кoзaк Гoлoтa.
He 6oiться вiн нi oгня, нi менa, нi тртьогo флoта>.

IсTOPIЯ

Й тoпoгPAФIя
BoсЬtt{и
зAПoPIзЬкиx
снвЙ

Boлoдiюuи tltиpoкими стeпaми' щo пpoстил:rлИcя нa вeличeзнy вiдстaнь на
схiд i зaхiд вiд piки .(нiпpa, зaпopiзькi кoзaки пpи всьoмy цьoмy зaв)кД.иBвaжaли центpoм свoiх вoльнoстeй piкy.Il.нiпpo: нa .Ц.нiпpi.rи пoблизy .Ц.нiпpaBoни пoстiйнo влaштoвyвzlли сBoю стoлицIo' Ciч. Haзвa кoзацькoi стoлицi _ <.Ciчa,
Ciч> - виникла' 6ез сyмнiвy, вiд слoва <<сiкти'>,<.висiкaти'> в poзyмiннi
pу6aтvl, oтхe' ма€ oднакoвий кopiнь з великopyсЬким слoвoм <.зaсiкa,>.
.[!.oкaзoм цюгo слy)кaть дoкyмeнти миl{yлих вiкiв, щo дiйrцли дo tlас' кoтpi poзкpивaють весЬ хiд пoстyпoвoi кoлoнiзaцii нoвих днiпpoвських стeпoвих мiсць, якa
йrцлa зi стapoi Мaлopoсii нa Hиз. Koлoнiзацiя Щя Bу|я&лЯлaсяпepeдoвсiм y тoмУ, Щo пioнеpи нoвoi землi, oбpaвruи дJtя свoгo пoселeння вiдпюднi лiсoвi нeтpi,
м.rлo дoстyпнi для нaбiгiв стeпoвих вeprшникiв, вuciкaлu сepед неi лiс, i тут, нa
poзнищeнiй лiсoвiй мiсцeвoстi, Дe Лн|IraлИсялиrцe пнi вiд виpyбaних дерев' зaвoдили свo€ селищe,. Пpиpoднo дyмaти' щo тaким сaмим чинoм виниклa Зaпopiзькa Ci.r, i сaме вiд цьoгo oтpимaлa свoк) нaзвy. Aле ця нaзвa' виникнyвruи в лi.
сoвiй мiсцeвoстi, пepeнoсилacя Й нa тi мiсця' де взaгалi нe 6yлo лiсy й де навiть
нe виник.lлo неo6хiднoстi в oчищеннi мiсця вiд лiсoвoi poслиннoстi. Haвiть нaвпaки: тpaпляJroся' щo oбpaне мiсце д.пя вJraцIтyBaнняy ньoмy Ciнi виrvaraлoruтщних yкpiплeнь; дJlя цьoгo вuciкалц десь пo6лизy нaмiченoгo д;lя Ciчi мiсця тoвстi
деpевa' зaгoстpюв.lли iх згopи, oсмoлIoB.lли знизy i в6пвaли чaстoкoлoм нaвкoлo якoгoсЬ oстpoBа чи Nrисy пpaвильнoю пiдкoвoю, Як цe мoжнa 6yлo 6aнити пpи
poзкoпкaх Чopтoмлицькoi Ciчi. Tаким чинoм' riазвa кoзaцькoi стoлицi <.Ciч>мaлa пoдвiйний змiст: цe 6yлo poзuищене сеpед лiсy, aбo yкpiпленe висiченим лiсoм мiсцe. oтжe, дyмкa пpo те' щo нaзBa Ciчi виниклa вiд слoвa <.сiкти>в poзyмiннi <<pyбaтиt>,
бo зaпopoxd ввaж.lли свoiм гoлoвним зaBДaнням сiкти гoлoBи
вopoгiв, зда€ т ься цiлкoм нeпpaвдoпoдi6нoro,. У пеpeнoснoмy poзyмiннi слoвo
<.Ciч,>
oзначaлo стoлицIo yсЬoгo зaпopiзькoгo кoзaцтBa' цeнтp дiяльнoстi й yпpaвлiння всiмa вiйськoвими спpaвaми' peзидeнuilo всiх гoлoвних стapruин, кoтpi
oчoлюв.lли низoве кoзaцтвo.
Пopяд зi слoвoм <.сiч>стaвилoся слoBo <<кilш>,
щo чaсoм звaBся <<вeлЬмoЯ(ним зaпopiзьким Korшем>. I{е влtе слoвo 6езсyмнiвнo зaпoзинeнe ззoвнi, а сaмe
взятe y тaтap' як <(кoзaк>'<<oтaмaн)>'
<.чaбaн,>.
<<oсaвyлD'<<чayцI>>'
Taтapськolo
мoвoю слoвo <(KiI.u)>'
чи пpaвильl{iцIе <.кхoцI>,oзнaчaлo десять тисяч звeдеI{их
дoкyпи oвечих oтap *. <.[ля зpy.rнoстi викoнaння пaстylllих oбoв'язкiв,- заyвa, Киевскaя
Cтapинa. l888.
2 3 . N9 ll. с .43_45.

,
Зaписки
oдeссKoto
tцeства. т. 6. с. 528.

58

o6-
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Iсmpiя й mпoгpафiя
вoсьми запopiзьких Ciчей
тaтapи чaстo виKopистoвyвaли сoloзи. Ha чoлi
)кyr щoдo цЬoгo хapтaхaй,сoюзy стoялa людинa' яKa |{aлa свoю вJlaснy oтapy l яка' кplм тoгo' пpoслaBИлaся
як дo6pий poзпopяд}lик' щo в.цiulo пpимнo)ку€ свoю xylцoбy. 3 тaкoю людинoю
всi oхoче встyпaютЬ y сoюз. I{eй сoюз мa€ тaкy oргaнiзацilo. Ha чoлi йoгo стoяв
зaснoвник' a .uIенaми ввa)кaлися вклaДники. .Ц.eсятьз'eДнaних oтap, пo l000
oвецЬ y кolкнiй, склaдають o.цнy звeдeнy пiд спiльнoю нaзвoю кхorш. oскi.пьки
l0 000 oвeць незpyчнo гotувати нa oДнoмytrliсцi, тo Bесь кхoшr.цiлився на мaлi
oтaри пo тисячi й менtше oвець. Пpи кolкнiй пoвнiй oтapi 6улo тpoе нoлoвiк;
вoни вiдoмi пiд назвolo чa6aнiв. Toй, хтo вiдзначaвся oсo6ливolo мoтopнiстlo,
стaвaв бeзпoсepeднiм нaчaльникoм чa6aнiв звед.енoi oтapп it oтpимyвaв титyл
oтaмaна. Гoлoвне упpaвлiння усiмa oкpемими oтapами зoсеpeд)кyвaлoся в кorцi.
Taм лtивe нaчальник сoroзу й вepхoвний пpaвитeль Кolll:t>>.,.
3aпopoжeць Микита
нaстyпtlиМ чинoм: кoчyloчи взимкy й
Леoнтiйoвич Kopлt пoяснroe слoвo <<кilшD
улiтку пo стeпaх' запopiзькi кoзaки викopистoвyBaЛА IJ|я зaхистy пaстyхiв вiд
xoлo.цних вiтpiв i негoди кorui; цi кotui нaгaдyвaли нaмeти: вoнп 6ули o6цrитi
нaвкoлo пoвстю i для зpyuнoстi пepeсyвaння з мiсця нa мiсце бyли нa двoх
кoлесax; y сepединi влarштoByвали кaбицю лglя 6araття,6iля якoгo сyrшилися i
.'.
гpiлися в }reгo.цyпaстyxи
o6идвa цi пoяснeння пoгoд)кy€ пpoфeсop Гpигop'св.
oзнaчас всiляке тимчaсoве пpимiщення в пyстoмy мiсцi
3a йoгo слoвaми, <.кirш
a6o нa дopoзi: oкpeМу ки6итку, кiлькa ки6ит0к paзoM i цiлий тaбip... Toму кorшем
нaзvlBaлaся' як y тaтаp' i гoлoвнa квapтирa зaпopiзькoгo вiйська, щo склaдалoся з лtoдей неoсiлих. гoтoвих зaв)t(.ци пepенoсl,|тися з мiсця нa мiсце,>:,.
i <.кiruoв)киBaлися зaпopiзькими кoзaкaми тo як синoнiми' тo з
Cлoвa <.сiч'>
звичaйнo poзyмйи
цiлкoвитим poзpiзнeнням oДнoгo вiд iнrшoгo:пiд,слoвoм <.сiч>
пoстiйну стoлиllю, пoстiйнe ядpo кoзaкiв, пoстiйний центp yсЬoгo кoзaцтвa'.цo
нaйчaстirше poзyмiл|| уpяД, iнoдi вoнo
тoгo )к y сeбе. вдoМа: а пiд слoвoм <.кirш'>
Мaлo значення тимЧaсoвoгo мiсця пepe6увaння кoзaкiв, вiйськoвoгo тa6opy,
стaвки' etat mаjor *,нaвiть знaЧeння кoзaцькoгo тaбopy. Aлe нaйчaстiruе слoвa
<.кiur'>
i <.сiч>в.lкивaлисяз oднaкoвим знaчeнням пoстiйнoгo мiсця пepебyвaння
зaпopiзькиx кoзaкiв. Toмy в toкyмeнтaх зaпopiзькoгo apхiвy, кoтpi дiйrшли дo
нaс, зyстpiнaються пiДпиgц; <<[aнoз Korua пpи Бyзi,>.,,тoбтo з тимчaсoвoгo
тa6opy пpи Бyзi; <<,(aнoз Koura Ciчi зaпopiзькoi,>, <<[aнoв Korшi Ciнi зaпopiзькoi>>,
тoбтo з пoстiйнoгo мiсця пpи Ciнi зaпopiзькiй; <<Писaнoв Koшi'>,, тoбтo
писaнo y стaвui пpи пoстiйнiй Ciчi; <.3aпopiзький Kiru'>,тo6тo зaпopiзькa Ciu,
пpи цЬoму piк, мiсяць, числo й мiсцe пoстiйнoi, нaпpиклaд Hoвoi CiчiE.
Пpoтягoм свoгo пoнaД двoхсoтpiннoгo iснyвaння зaпopiзькi кoзaки пoслi.цoвнoзмiнили вiсiм Ciueй: Хopтицьку, БазaвлyцЬкy, Toмaкiвськy, Микитинськy,
Чopтoмлицькy, oлerшкiвськy, Kaм'янськy й Hoвy, aбo ПiдпiльненсЬкy. Пpининaми пepенeсeння Ciчей з oДнoгo мiсця нa iнrшe 6yли чaсткoвo 6iльrшi зpyuнoстi
IJ|я )Kу|TTяв oднiй мiсцевoстi пopiвнянo з iнrшoю, чaсткoвo стpaтeгiuнi мipкyвaння' чaсткoвo сyтo Bипaдкoвi явищa, нaпpиклaД,6рак вoди, мaлa плoща, rшкiдливiсть мiсцeвoстi дrIя здopoв'я, епiдемii, внаслiдoк якиx пeвнa мiсцевiсть нaстlЛьки зарaл(aлaся' щo )кивим людям мимoвoЛl toвo,цилoся пepeнoсити вeсЬ
.,.
цеHтp хиття, a6o Ciч, в iнrшy, здopoвy мiсцевiсть
князя Ceмeна
Пoслiдoвний пepeлiк зaпopiзьких Ciчей знaхoд.имo в <.Iстopii'>
Миruецькoгo, звi.ц.кийoгo зaпoзичили лiтoписець Piгельмaн' a зa ним iстopики
Бaнтиtш-Kаменський тa Мapкeвин. Kнязь Миrшецький нaлiнye дeсятЬ Ciнeй: у
Ceд,невi 6iля Чеpнiгoвa; y Kанeвi ни)кчe Kиeвa; Пepевoлoннiй пoблизy
Kpеменнyкa; нa Хopтицi; нa Toмaкiвцi; нa Микитинoмy мисi; y гиpлi piки ЧopтoМликa; в гиpлi piки Kам'янки; в ypovищi oлeшки, й, нapеurтi, нa pivцi Пiдпiльнiй |().У цюМy пеpeлiкy вiл'сyтня Бaзaвлyцькa Ciч, зaте e тpи iнrui Ciui - y
', XapтахaЙ //Beстн. Евpo- 186l . с . 87, пp им . 69.
* |J]тa6 (фp.).
п ы . 1 86 б .T. 6. с. 2| 7.
' Устнoе пoвествoваниr '' ЭвapнuцкuЙ Д. BoльHикиты Kopzrta. Oдессa, нo с т и.C . 315.
, Bелuчкo C. Летoпись. T.
|842. C. зз.
., Гpuzоpt,ев. O некoтopьrх 2, с . з 6- 3. 7' 56l ; T . l .
сo6ытияхв Бухapе.Kaзань, с. 36.
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Эваpнuцкuй ,Q. C6opник
мaтepиалoв. C. 2б.
.' Эваpнuцкuй
!,. Чяcлo vt
пopядoк зaпoрoл<ских Cиче й . К . ' l884. с. l6' l7.
||| MышецкuЙ С, Иcтopня.
с. 9. l0.

.Ц. L Явopюrцький
Iсmpiя запopiзьxях кoзакiв
Ceдневi, Кaневi й Пepeвoлoннiй, яких нe N{o)кнaввa,кaти Ciчaми. Cпpaвa в тotrly'
щo зanopiзькun4u KoзaKaми, на вiдмiнy oд мaлopoсiйсЬких' yкpaiнських, чeрKaсь.
ких' pe€ с тpoвих' гopoдoвих i сiмейних, кoтpi хилl,t y Cтаpiй Мaлopoсii, тoбтo
Kиiвськiй, Пoлтавськiй, Чepнiгiвськiй i чaсткoвo Пoдiльськiй гyбеpнiях, звaлисЯ влaснe тi кoзaки, кoтpi :кили 3a nopoеамu .Ц.нiпpа;oтoлс запopiзькими Ciчaми в тoчнoмy й 6yквaльнoмy poзyмiннi слoвa пoвиtlнi звaтися лиrше тi, кoтpi
BvII|у|t<J|у|
Й 6ули влarцтoвaнi нижчe пopoгiв. oскiльки Ceднiв, Кaнiв, Пepeвoлoчнa
знaхoдятЬся знaчнo вище пopoгiв' .ц,oтoгo лr y Cтapiй Мaлopoсii, ввалtaти iх
зaпopiзькими Ciчaми зoвсiм нeмaс пiдстaв' У дaнoму вt,tпaдкyсвiднeння князя
Миrueцькoгo вaжливе нaм сaме тим' щo вoнo пiдтвepД.xye лицIе визнaний в iстopii Укpaiни фaкт пoстyпoвoi кoлoнiзaщi' щo йrцлa з мiст y степи, тa тiсний зв'язoк
i близькy спopiднeнiсть зaпopiзьких кoзaкiв iз yкpaiнськими. Taким чинoм'
пеplltoю зaпopiзькoю Ciнuю слiд ввa)кaти Ciч нa oстpoвi Хopтицi, ни)кче пopoгlв.

oстpiв Хopтиця _ нaйбiльrций i нaйвеличнirций з yсiх oстpoвiв нa всьомy
.Ц.нiпpi. Biн 6yв вiдoмим уxсe бaгaтьoм давнiм iстopикaм i письменникaм. У
вiн мae нaзвy
гpецЬкoгo iмпepaтopa Koнстaнтинa Бaгpянopoднoгo (905-959)
oстpoвa св. Гpигopiя' кoтpai як гaдаютЬ' пoхoдить вiд iмeнi Гpигopiя, пpol|,
свiтника Bipмeнii, iкий кoлись пpиiлсдлtaвнa Pyсь пo.Ц.нiпpy в pyських лiтoписaх вiн нaзивaсться Хopтинем, Kopтицьким, Гopoдeцьким, opтинським,
tнтpським oстpoвoм|2; y Еpiхa.Лясoти' y БoгuIaнa, в <.Kниге 6oльrцoгo чepтeжa)>* xopтицeю та Хipтицeю .'; y пoльськoгo хpoнiстa Мapтинa. Бс.льськoгo
- Хopтиц ."; нa aтлaсi
Хopникoю la; y Baсиля 3yсвa й князя МиrдeцЬ^кoгo
,o; y Piгeльмaнa Хopл.еЦьким
.(нiпpa t?9о p. aдмipaлa Пyщинa Хитpицьким
o с тpoвoм. . .
oстpiв ХopтиЦя, зa пoясненням пpoфeсopa Бpyнa, oтpимaв свoю нaзвy вiд
слoвa <хopтD,тo6тo пeс' якoгo нarшi пpeдки, слoв'яни-язичники' зyпиняючисЬ
вapяг y Цapнa oстpoвi tlи)t(чепopoгiв пiд vас плaвaння пo .Ц.нiпpyнa шляхy <<з
,o. <.Пpoйrцoвruи Kpаpiйський
гpaдD'.
пpинoсити в ,кеpтвy свoiм 6oгам
ч:)гли
пepeвiз ,", вoни _ pyси - пpистають дo oстpoвa, кoтpий звeться iменeм св.
Гpигopiя. Ha цьoмy oстpoвi вoни пpиttoсять свoi пo,кepтви: тaм стoiть вели.
чeзний дyб. Boни пpинoсятЬ y жepтвy )t(ивих птaхiв; нaвкoлo встpoьrлюютЬ тaкoлr свoi стpiли, a iнrшi клaдyть lIIмaтки ruli6a Й м'ясa,.i щo в кoгo € ' за свoiм
звичa^eм.Цlт вoни кидaкrть л<epe6- у6нвaти птaхiв i iсти, .lи зilлиutaти в )киB|,|х>"u.
У pyських лiтoписaх нaзвa ХopтицЯ yпepцre згаtyeться пiд l l03 рoкoм'
кoли вeликий князь Cвятoпoлк Iзяслaвин y сoюзi з iнцlими князями йrцoв пoхoдoм пpoти пoлoвцiв: <И пoидorua нa кoнихъ' и в лoдяx' и пpидorДa ни,(e пopoгь и стaцta Bъ Пpoтoлнeхъ и въ Хopтиuимъ oстpoвъ,','. з т,'* )ке pусЬких
лiтoписiв ми дoвiдyсмoся' щo нa oстpiв Хopтицю з'iлtдл<aлися yсi гoлoвнi
pyськi князi тa iх сotoзники' кoли 1224 poку виpyцraли нa пepшy битву пpoти
тaтap' дo piки Kaлки: <.Пpидoruа къ pъцt .('нъпpy и Bъидoцra в мope: бь бo
людeй тысящи' и Boиtoцra в .Ц,нЬпpь и вoзвeдoцIa пopoги и стацra y p'liки
ХopьтицЪ на бpoдy, y Пpoтoлни>22.
Bиникнeння, &rraцIтyвaння й iстopiя Хopтиlркoi Ciчi тiснo пoв'язaнi з iстopieю й пoдвигaми знaмeнитoгo вoждЯ запopiзьких тa yкpaiнських кoзaкiв, князя
.Ц'митpa Iванoвичa Bиrцнeвeцькoгo, вiдoмoгo в кoзaцЬких нaрoДних дyмaх пiд
'' Бpун @. К. Чepнoмopье.

T .2. C. 289.
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Iсmpiя й тomгpaфiя
вoсьми заmpiзькиx Ciчей
iмeнем Бaйди. Kнязь .II.митpo Bиruневецький yпеprue з'явля€ т ься нa Хopтицi
l556 poкy.. Haщaдoк вoлиt{сЬкихкнязiв Гедимiнoвиuiв, Bиruневецький 6yвлю,t{инoю пpaвoслaвнoi вipи, волoдiв числeнними мaeтнoстями y Kpемeнецькoмy
пoвiтi: Пiдгaйцями, oкимнaми, Kyмнинoм, Лoпyruкoю тa iн.' мaв тpьoх 6paтiв Aндpiя, Koстянтинa й Cигiзмyндa _ i впepшe згaдy€ т Ься пiд l550 poкoм' кoли
пoльський ypЯд пpизнaчив йoгo нa пoсaдy чepкaськoгю й кaнiвськoгo стapoсти.
Ha цiй пoсaд,i Bиrднeвeцький зaлицtaBся дo l553 poкy; oтpимaвrши вiд кopoля
Cигiзмyнда Aвгyстa вiдмoвy нa пpoхaння пpo якeсь нaдaння' князь ,(митpo
Bиrшнeвeцький, зa дaвнiм пpaвorvl дodрoвiльнoгo вiд'iздy слy)t(илих людeй,
виiхaв iз Пoльщi й стaв нa служ6y дo тyрeцькoгo сyлтaнa. Toдi пoльський
кopoлЬ, стуpбoваний тим' щo тypки oтpимaютЬ в oсoбi Bишневецькoгo чyдoвoгo
пoлкоBoдця' яким вiн нaспpaвдi бyв, тeпep вopoгa пoльськoгo пpестoлy' знoвy
зaпpoсив князя дo сeф, дaвцrи йoмy в yпpaвлiння тi самi мiстa Чepкaси й Kaнiв. Tа кеpyючи цими мiстами' князь' хoчa й задoвoлeний цим paзol.r iз кopoля' лI|lЦ}|Bcянев,l{oвoлeнимвJIaсним стaнoвищeм: дyrшa йoгo ,Kataлa вoeннoi слaви й paтних битв. Toдi у князя виниклa веЛиKaдyмка: знищити всю нoгaйськoкpимськy oPдy тaтap i, якщo мo)кнa' oвoлoдiти чopнoмopським yз6ереlttл<ям.
I{я смiливa дyмкa булa пepruим кpoкoм нa rrияхy д.o вигнaння тypкiв з lврoпи,
дo якoгo нaпpикiнцi ХVI ст. пpийrшлoбагaтo пoлiтикiв y 3aхiднiй € в poпi i який у
,Цpyгiйпoлoвннi ХVIII стoлiття викoнyBaв князь гpигopiй Пoтьoмкiн. Cвiй плaн
.Ц.митpoBиrцневецький пoслiдoвнo Haмaгaвся здiйснювати й вiдкpитo вислoвив
йoгo l556 poкy. Biн знaйшoв сo6i сoюзникiв, poсiйських кoзaкiв дякa P)кeвськoгo й зaпopiзьких кoзакiв oтaмaнiв Млинськoгo й Михaйлa ** € с ькoви..la, i
paзoм iз влaсними трьoмa сoтнями чepкaсЬкo-кaнiвських кoзакiв xoдив пpoти
тaтap i тypкiв пiд Iслам-Kepмен, Boлaм-Kepмeн i oчакiв. Bдaлo пoвoюIlilвlllи
з вoрoгaми xpистиянсЬкoi вipи в iх влaснiй землi, .Ц'митpoBиrшневецький згoдoм вiдстyпив нa oстpiв Хoртицю, poзpaхoвyючи здiйснювати звiдси пoстiйнi
набit.и нa мyсульмaн. .[l.ляцьoгo вiн влaцrтvвав тyт (гopoд>. l-[eй <<rюpoд>
i пoслy)кив Д/'lя зaпopiзьких кoзaкiв пpoтoтипoм Ciчi. Hевiдoмo, vи зaпopiзькi кoзaки
спpaвдi нaзr,tвirли<<гopoд)>
Bишневецькoгo сiччю, aлe 6лизькa дo дaнoi пoдii людинa' пoсoл геpманськoгo iмпepaтopа Pyдoльфa lI Еpiх Лясoтa, кoтpий пpoixдлraв пo6лизy Хopтицi l5Р,1 p.' свiдчить, щo це бyв <зaмoк)>'зpyйнoвaний згo,.'. Укpiпивrшися <<гopoдot\,t>
нa oстpoвi Хopтицi, [митдoЬ{ тaтapaми й rypкaми
y
Bиrшневецький.цесь
тoй
чaс знoвy вiлiйruoв вiд пoльськoгo кopoля i в тpaврo
нi l557 рoкy писaв poсiйськoмy цapевi Iванy Гpoзнoмy, щo дo нЬono нa oстpiв
Хopтицю пpихoдив кpимський хaн.Ц.eвлeт-Гipeй iз синoм i з бaгaтьмa кpимцями, зaтятo бився з князем двaдцятЬ чoтиpl,tднi; але бoл<им милoсepдям' iменeм
i щaстям цаpя, вoлоДapя й великoгo к}lязя' вiн, Bиruневецький, вiдбився вiд
хaнa, пo6ив y нЬoгo нaвiть 6aгaтьoх крaщих людeй, oтoлt хaн пilшoв вiд Bиrшневецькoгo <(с вeликим сopoмoм>' i тaкий знeсилeний цiсto пopaзкoю' щo
Bиu:невeцький вiдi6paв y кpимнaкiв 6агaтo кoчoвищ 2,l.У вещснi l557 p. Bишневeцький чеpез свoгo пoслaнця Михaйлa € с ькoвичa вислoBив бажaння пepeйти
в пiд1aнствo дo мoскoвсЬкor\o цapя, пoвiдoмив lвaнa Гpoзнoго пpo влaцIтyвaння
нa .[l'нiпрi,<<нa
KoртицЬкoмy oстpoвi гopota' нaвпpoти Kiнськиx Boд, бiля кpимсЬкиx кoчoвищ,>.Toгo lк poкy Bиrцневецький пoвтopнo спoвiщaв цapя, щo вiн
пpийняв вiд ньoгo нa остpoвi Xopтицi бoяpських дiтей Aндpiя lltепoтьсвa, Hечaя Pтиrцевa й Михaйлa € с ькoвиva, oтpимaв oxopoннy гpaмoтy' цapськe жzrлyвaння i згoд.у цаpя пpийняти князя y poсiйське пiддaнствo, a нa зaкiнчeння
пoвiдoмляв, щo вiн знoвy зaдyмaв пoхiд пpoти мyсyльмaн пiд lслaм-Кepмeн.
Biдпpaвивrши дo цаpя Aндpiя Illeпoтьeва, Heuaя Pтищeвa, Cеменa )(ил<eмськo.
гo й Михaйлa € с ькoвинa, .Ц.митpoBишнeвецький пpoсив нepез свoiх пoслaнцiв
дoзвoлити йoмy uей нoвий пoхiд нa oдвiнних вopoгiв вipи Хpистoвoi. o,цнак
пoки вiд цapя пpийruoв дoзвiл нa цeй пoхiд, хaн сaм випеpедив князя: y л<oвтнi
l558 рoкy .Ц'eвлет-Гipей неспoдiвaнo пiдсryпив дo oстpoвa Хopтицi з великoю
iI B opиг .: <.Михaйлoва,> .
. 3aмoк на o. Мaлa ХoD.
23
зaЭ. Путeвые
Лacoта
тиця 6улo спopудЯ(енo
писки. C. 53.
15.54-1555pp.
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, . Pyсскaя л e топ и сь п o Hи .
кoнoвскoму сп и скy. сп б'
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,Ц. l. Явopницький
Iстopiя зaпopiзькrrх кoзакiв
кiлькiстю людeй тyp€ ц ькoгo сyлтaнa й вoлoськoгo гoспoдapя, o6лiг <<гopoд)>
Bишневeцькoгo тa зaпopiзьких кoзaкiв, якi 6yли з }lим. Bиrпнeвецький i цьoгo
paзy дoBгo вiд6ивався вiд мyсyльмaн' aлe вpeцIтi, нe мaюuи пpoдoвoльстBa pДя
свoiх кoнeй i людeй, зaлицIив Хopтицю й вiдiйruoв y чеpкaси й Kaнiв' а звiдти
пoдaвся y Мoсквy.3 Мoскви y хсoвтнi тoгo )к l558 poкy paзoм iз кaбapдинським
мyрзolo Кaнкликoм Koнyкoвим, вJlасниtъl6paтoм, oтaманaми' сoцЬкими й стpiльцями flмитpo Bиrшневецький вiдплив на сyд}|i в Aстpaхaнь, з Aстpaxaнi дo черкесiв y Кa6apдy. Tyт йoмy 6yлo нaкaзaнo з6иpaти paть i йти пoвз Aзoв на .Ц.нiпpo' на .Ц.нiпpiстoяти й спoстepiгaти зa кpиtvtськиtt.t
xaнoм <.скiльки60г пoмoл<e'>.
Bикoнyюuи цapський нaкaз' BицIнeвeцькийспoчaткy зупинився пiд Пepeкoпoм;
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Iстopiя fi mпoгpафiя
восьlоr заrюpiзькяx Ciчей
пoлнe зyстpiвrши тyт )кoднoгo вoрoгa' пepейцroв дo тaванськoi пeрпpaви <<нa
тpетЬятцaть веpст ни,кe Ислaм-KepмeняD; пpoстoявtци мapнo нa пeрпpaвi
тpи днi, Bиrцневецький пiднявся звиси на oстpiв Хopтицlo i ryт з'eднaвся з
дякoм Pжeвським i йoгo рaтниками. 3yстpiвrци Pжeвськoгo вищe пopoгiв, BишнеBeцЬкий звeлiв йoмy зaлиIцити всi кot.tliз пpипaсaми нa oстpoвi Хopтицi, вiдi6paв кpaщих людей з йoгo paтi - нeBеличкy кiлькiсть бoяpських дiтей, кoзaкiв
тa стpiльцiв, a peштy вiдiслaв y Мoсквy, i далi з вiд6ipним вiйськoм пilшoв <лiryвitти> в lслaм-Kepмeн, звiдки хoтiв зaхoпити тypецькi мiстa Пeркoп i Koзлiв.
Кpимський хaн, зpoзyмiвruи нaмipи Bиrцнeвeцькoгo, вiдiйrшoв yглиб пiвoстpoва
зa Перкoп. .(oвiдaвruись пpo вiдхiд хaнa зa Пeркoп, цap Iван Гpoзний вiдpядив дo Bишневецькoгo пoслa з ;rtaлyванням i нерз ньогo ж нaкaзaв князевi
зaл|I|лнTl| нa .I[нiпpi lIIиpяя Ko6якoвa, дякa PЛ(евськoгo й Aндpiя Ц{епoтьeва з нe6aгатьмa 6oяpськими дiтьми, стpiльцями й кoзaкaми \aнvlлa Чyлкoва i
lopiя Бyлгaкoвil' a сaмoму iхaти дo Мoскви. Kнязь скoрився вoлi цaря; aлe за.ща
poки вiн знoвy oпинився нa ,Ц.нiпpi пo6лизy oстpoва Хopтицi, звiдки, зв'язавцrися з пoльським кopoлeм' yдpyг€ пeрйruoв дo ньot'o нa слyxбy; з йoгo вiд'iздoм тa нaстyп}loю вeлЬItlи тpaгiннolo смepтк) iстopiя Хopтицькoi Ciui нaдoвгo
пpипинилaся .".
l594 poкy пoвз oстpiв Хopтицlo iхaв пoсoл пеpмaнськoгo iмпepaтopa Pyдoльфa II Еpiх Лясoтa дo зaпopiзьких кoзaкiв; нa свo€ м y ltulяхy вiн бaчив два oстpoви Хopтицi: Beликy й Малy. Caмe з oстaнньоIo Лясoтa пoв'язyс пoдвиги князя
котpий Bиruнeвецький
Bиrднeвeцькoгo; тyт вiн вкaзyе нa peцIтки тoгo <<гopoдкa>>,
вJraцIтyвав для зaхистy вiд тaтap: <Чeтвеpтoгo липня'- пиrше вiн,- пpoйцtли
ми пoвз двi piuevки, званi Мoскoвкaми' якi впадaють y ,I|'нiпpo з тaтapськorю
6oкy. .Ц'алi пpистали дo 6epегa пo6лизy oстpoвa Мaлoi Хopтицi нижчe за тeuieю, дe poкiв тpидцять тoмy 6yв.збyлoвaний зaмoк Bиrшневецькoгo, зpyйнoваний пoтiм татapaми й тypкaми,>,o.Дещo кiзнirцe зa Лясory пpo oстpiв Хopтицlo poзпoвiдae й пoльський хрнiст Мapтин Бсльэький: <.€ й iнrций oстpiв пo6лизy тoгo - Кoхaнorо - звaний Хopvикa, нa кoтрoмy Bиruневецький дo цьогo
.lкив i тaтapaY Ayxе rцкoд'ив' тaк щo вoни чеpез ttЬoto не смЙи тaк чaстo вдиpaтися дo нaс>,,. У хvlI стoлiттi Бoплaн писaв пpo Хopтицto, щo це дужe висoкий
oстpiв, oтoчeний мaйхсe з yсiх бoкiв кpyчaми' зaвДoвжки пoнaд двi милi, a зaвцrиpцIки 6лизькo пiвмилi зi схoдY' a з зrrxoдy вylкuий i ниlкний; йoгo нe зaтoпpp.) князь Ceмен
лloс; вкpитий вiн,ry6oвим лiсoм zo. У хvIIl ст. (l736-l'740
Миrшецький пoвi,цoмляв пpo хoртицIo' щo зa пoчyтими ним poзпoвiдями цeй
oстрiв кoлисЬ стaнoвив oдне цiле зi степoм, щo йoгo oтoчye' а згoдoм yтвopився
вiд дii вeсняних вoд на низький берг .Il.нiпpa;щo нa ньoмy здавнa бyлa запopiзькa Ciнl Щo пiд чaс пoлrcькo-poсiйськoi вiйни lб30 poкy вoждь^?aпopiзьких
,"; a l738
кoзaкiв Caгaйдaчний з6yдував нa цьoмy oстpoвi фopтецю а6o oкoп
ркy, пiд vaс poсiйськo-тypeцькoi вiйни, poсiйськi вiйська влaцIтyвали нa ньoмy
reлпкl;Й pетpaнцIeмент з 6aгaтьмa pеAутaми й флeuraми, i щo нaвпрoти ньогo
.'".
Дy,ке дoвгo стoяла poсiйська apмiя i флoтилiя, щo вiдiйrцлa вiд oчaкoва
(зperштoю,
нeнадiйнoгo
тaм'
вiн
тopKpiм свiдoцтва князя Миruецькoгo
дe
дyлtе
каrтЬся зoвнirцньoi iстopii зaпopiзьких кoзaкiв), ми нe мa€ м o iнrцих вказiвoк на
пер6yвaння гетьмaнa Петpa KoнaцIeвичa Caгaйдaчнoгo нa oстфвi Хopтицi.
3дaсться, нa пepedyвaння сaгaйдaчнoгo I{a Хopтицi нaтякaс.mru.Iе iстopик Устpялoв' кaжyчи' щo l|a пoчaткy ХVII стoлiття зaпopoл<цi, мaюЧи тyт свoю Ci.н,
.}|.
пoкинул' Ii, a пoтiм, lб20 ркy, вiднoвили l.i.нaтoмy л<мiсцi й знoвy пoкинyли
ll{oдo спopуДх(ення нa oстpoвi Хopтицi зeмля}|их yкpiплень poсiйськими вiйськaми' тo, кpiм свiдoцтвa Мицrецькoгo, e й iнrui вкaзiвки, з кoтpих виднo' щo цi
,.' Py с с к aя л e тo пис ь пo H икoltoвскoму спискy. C. 29.5,
302' з09.
2,' Лacoта Э. Путевьre зaписки. C. 53.
,!,
zьi6r pisаrz6w polskiсh.

s. 19l-1 93.

2" Б o n л ан

Г,

Cхемaтиннa каpтa
oстpoв:r Хoщицi
Кiнець ХlХ ст.

o пис a н ие
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Ук o а й н ы .C . И .
,., hвнa хpонoлoгiннaпoмилка:Caгайдasнийпoмеp
l0 квiтня |622 p.
..', MышецкuЙ C. Истopия.
с. 68.
.||Бonлaн Л. oписание Укpaйны. C. l50, пpим. 37.

.Ц..l. Явopницький
Iстopiя зaпopiзьких кoзакiв
спopyди бyлo збудoвaнo не l738 poкy' як пицIe aвтop <lстopii пpo кoзакiв'), a
l73б poкy: <<B
минyлy poсiян з тypкaми вiйнy l73б poкy' нa oстpoвi^Хoртицi бyлo збyдoвaнo чималий pетpaнцrемент з лiнiями вnonеpеK ocтpoвсl.',, д,е веЛoся
i6yдiвництвo вiйськoвих сyден' aле лic pдя цЬoгo Дoстaвлял|^з ДaлеK|lх мiсць
вище пo .Ц.нiпpy чеpез пopoги на !.нiпpi, вищe цЬoгo oстpoв:l' зa 60 вepст, 6iля
Koдaцькoгo pетpa}|цrемeнтy.,^якi, тягнyчись униз' }lе дiйruли дo тoгo
oстрoвa лицlе десятЬ веpст>J''.
Cпopуlл<eння згaдaних yкpiплeнь нa .Ц.нiпpi,нa oстpoвi Хopтицi, як пoяснtoe
poкiв +, Xpистoфoр
oчевидeць i yнaсник poсiйськo-тypецьких вoен l736-l?38
Манrштeйн, м.lлo на метi те, щo <.пiдчaс пoxo.щyй пoльoвих дiЙ |.736 poкy грaф
Мiнiх збеpiгав вИьне спoЛyчeння з Укpaiнoю тaк: oскiльки вiйськo зa кoрдoн
poсiйський вистyпzrлoна пeвнy вiдстaнь, вiн нaкaзувaв нa,цеяких вiдтинкaх po6ити нeвeликi землянi yкpiплeння, oтoж вoни' якщo мiсце 6yлo зaбезпе.-lене
.цpoвами й вoдolo, бyли вiддaленi oДне вiд iнrшoгo нa oднy uи двi милi... У кoжIrollrу з цих yкpiплeнь зaлиrшaли oДнoгo чинoвникa йt L0-|2 paтникiв a6o дpaгyнiв тa дo 30 кoзaкiв' а в бiльruих вiд 400 дo 500 стpoйoвoгo вiйськa й пpи6лизнo такy ;rt кiлькiсть кoзaкiв пiд кеpiвництвoм штa6-oфiцеpa. [.(i poзoсеpel;кeнi
вiйська пoвиннi 6yли сyпpoвoд'(yвaти гiнцiв i зaгoтoвляти сiнo пpo зaпaс... Фopтеuки бyли дoсить кoрисними щe й для oбoзiв, щo йtшли дo вiйськa; тут вorи бyrи
в бeзnецi вiд бyдь-якoгo Bopoжoгo нaпaдy i звичайнo зУП|1||ялv|ся
в oднiй iз них
нa нoчiвлю'>.'...Чи в,пaштoвyвaв нa oстpoвi Хopтицi, кpiпr Caгaйдaчнoгo й Мiнiхa, yкpiплення кoзaцький вaтa;кoк Якiв IIIах, вiдoмий спollвихник lвaнa Пiдкoви' щo дiяв нaпpикiнцi ХVI ст.' нa це y нас немa€ жодних вкaзiвoк,.незвaхaючи на зaпeвнeння aвтopa лyбoннoi <Iстopii Малopoсii> Cемeнoва '.,.
oстpiв Хopтиця y нaцI чaс мae вoбвoдi 24 |/2 вepсти й плoщy 254.7 дecятtlн
i 325 квaдpaтних сaжнiв зeмлi: йoгo нaйбiльI.Цависoтa y пiвнiннo-схiлноьtу poзi
пpи сеpеднЬoмy piвнi вoди в .Ц.нiпpiдoсягae 25 сaxнiв. Пiвденнo-сxiднa пoлoвинa oстpoвa - цe низoвиннl плaвнl' змepе)кeнl plчкaми' oзepцями' rpикамиi
лимaнами' зaтoплювaнi щoвeсни вoДoю i вкpитi невеликим лiсoмl ще не так дaвнo тyт piс великий 6yдiвельний лiс, тепеp впpу6aнпЙ дoщентy; зa плaнoм
l798 poкy нa всьoмy oстpoвi Хopтицi нaлivyвa,roся <.лiсyдpoв'янoгo, дyбoвoгo,
кЛенoвoгo' беpезoвoгo й тepнoвoгo 3l0 десятин, l50 квадpaтних сaл<нiв'>,
зa
планoм l8?5 poку -222 дeсятини й 405 сaлtнiв' а зa пЛaнoм l888 poку - 402
.'o;y
нaru чaс тyт пеp€ в aлсaють деpевa тaк звaнoi м'якoi пopoди: oсoкip,
дeсятини
6iлaвep6a, шoвкoвиця' вер6a' лoзa piзних пopiд, сepeд якoi рoстe Bисoка й гyста
травzl' в якiй хoваються дикi гyси, кaчки' дyпелi, кopoстiлi та iншri птахи. oсoбливo бaгaтi нa птицю oзеpa лoзyвtlте, Пpoгнiй, .[l.oмaxа'Kаpaсeвe, Пiдкpyuне,
Гoлoвкiвське, oсoкopoвe та iн.; кpiм тoгo' в oзepax 6aгатo pи6u тa дoсить вeликих paкiв. Пiвнiчнo-схiднa пoлoвинa oстpoв:l - це степoвa piвнинa, poзтaцIoвaнa вpiвень з мaтерикottl, щo пiдхoдить y цюМy мiсцi дo oбoх 6epегiB .(нiпpa. У
пiвнiннo-схiднoмy кiнцi oстpoвa' звaнoмy Bищoю Гoлoвoю, нa лiвoмy 6epeзi
Xopтицi e пpиpo.цнaпeчepa' тoчнirue гpoт' щo мас нaзвy 3мiевa. I{я пенерa здiймaeться нat вoдoю .Ц.нiпpaпpи йoгo сеpeднЬoМy piвнi бiльru як на пiвтopa сажнi.
Bсерпинi цe загли6лeння схoxe нa вyзький кop}rдop зaв.цoв.>ккипoнад тpи
aршини i заввиrшкиy двa сa,кнi пpи ruиpинi близькo двoх apruинiв. Hилtче пeнеpи йде гли6oкa ямa в нaпpямку з пiвнoнi на пiвдeнь, всипaнa пo всiй оснoвi пiскoм i нaбитa Koлючoю тpавoro <<якipцями)).
Haзву свoю пeчеpa' зa пеpекaзoМ'
oтpимaлa вiд змiя, кoтpий )кив тyт зa козaкiв-зaпopolкцiв. <.Biн нiкoгo не чiпaв, i кoзaки не бoялися йoгo. Бyвaлo, poзпoвiдaють, унoui тoй змiй як засяс як зaся€ ' тo тaк i oсвiтить .Il.нiпpo.Kaжуть, вiн i не щoнoui з'явЛявся, a тaк paз Чe мiсяць чи нa тpи тилtнi' та всe 6iля пeчеpи' якy ми й тeпеp звемo 3мiевoю'>.',.
.'.

У тaкoмy виглядi вlн
збеpiгся й дoтeпep.
.'.'
Зaписки oдeсскoгo o6.
.7.
ществa. T.
с. |.7з.
| Й д eт ьс я пр o p o с i йс ь к o .
т у р eц Ьк y
в i йн у
l 7 . 1 5_

1739 pp.
'" Mанtaт еЙtt

Х.

3аписки.

т . l . с . 2|4- 2|5.
.].'селаенoв.
Истopия Ма.
лoрoссии.B 3 ч. М.' 1874.

64

т. l. с. 7l.
.','
ЭваpttuцкuЙ Д.
Bольнoсти . C . 254.
'; Екатe pнI to, :л авски e г. ,беpнские Едoмoсти. l8E9.
8 aп p.

lстopiя й тoпoгpафiя
roсьми зaпopiзьких Ciчeй
Бepеги oстpoвa Хopтицi пepeтин.rли двaнaдцять 6aлок, якi oтpимали свoi
нaзви чaсткoвo ще вiд зaпopoлtцiв, чaсткoвo яt вiд нинirцнiх йoгo xителiв, нiмцiв-кoлoнiстiв, a сaмe: Мyзиvинa, Hayмoвa, Гpoмyшинa, Генepaлкa, lШиpoвa,
Kopнетiвськa, Kopнieвa, Липoва, Caпo.xникoва, lШaнцeвa, ,Il.5lбoвa,Coвyтинa,
нaзванa вiд зaпopo,lкця Coвyти, якtlЙ lкvlвy пeuepi 6aлкн Й вихoдив нa свiт 6orкий
лиrше пo нoчax' мoB совa. Мix< 6алками пo 6еpегaх oстpoва с кiлькa величeзних
грaнiтних скeль' сеpeд якиx oсoбливo пpимiтнa ,Ц'yмнa,a тaкo)к Borцива скeля;
пepекaз пoясl{юс, щo нa пеpllly запoрoя<цi схoдили д.пя свoiх сaмoтнiх poздумiв.J., а на дpyгy чaстo вилaзили предстaвники зaпopiзькoi <гoлoти'>,щo6 6ити
нa нiй вouri y свoiх шrтанях. Kpiм бaлoк i скeль нaвпpoти пiвнiчнo-зaхiднoi oкoлицi oстрoвa Хoртиui пpимiтним 6yлo шe ypoчищe l{apськa пpистaнь: l739 poкy
poссиян зaпopoжскaя вepфь>, a |790 poку тyт зyпиt{яJtитут 6улa з6y.п'oвaнa<<oт
ся <(цаpсЬкi>плoти з piзним лiсoм, пepeдaним рoсiйським ypядoм нiмцямкoлoнiстaм в чaс iх пepесeлeння нa кoлиruнi зaпopiзькi землi; l79б рoкy тyт
6yлa зaснoвaнa aдмipалoм Pi6aсoм КатеpинoслaBсЬкo-.ц,нiпpoвськa кopa6eльня
д;lя 6yдiвництвa сyд.ен' якi мaли пеpеBoзити сйь.iз Kpимy в oдесy й oвiдioпoль,
.'.'.
тoмy-тo пpистaнь i oтpимaлa назвy [apськoi
Biд пepedyвaння нa oстpoвi Beликiй Хopтицi зaпopiзьких кoзакiв зaлицlилoся' зa мiсцeвим пepекaзoм' y наlII чaс чoтиpи цвинтapi в пiвнiннo-зaхiднiй
чaстинi oстpoвa' aле чи згaДaнi цвинтapi спpaвпi н.lле)кaть дo vасiв зaпoрiзьких кoзaкiв, цьoгo 6eз гРyнтoвних poзкoпoк l{е мо)кнa ствеpд)кувaти кaтeгopичнo. Kpiм чoтиpьoх цвинтapiв на oстpoвi Beликiй Хopтицi з6еpeглися щe зeмлянi yкpiплення, звaнi мiсцевими нiмцями Sсhanzengrabеn i тaкoж пpиписyвaнi зaпopiзьким кoзакам; Boни зaймaють великий пpoстip нa пiвнoчi i в сaмoмy
цeнтрi oстpoвa й склaдaютЬся з 20 тpaншей тa 2l peдyтy' кoжнa стopoнa яких
мас дoBжину 6 сaxнiв.
Aле кoмy )i( нaле)t(ать цi yкpiплeння? Kнязевi .Ц.митpy Bиrшневeцькoмy' петьманy Петpy Caгaйдачнoмy uи poсiйським вiйськaм миI{yлoпo стoлiття? Hавpяд
Чи ДвottlпepшиM: Bиruневецькoмy вoни 6yли тyт непoтpi6нi,6o вiн сидiв y свoeмy
<(гopoдiDчи <<зaмкy)>
нa oстpoвi Мaлiй Хopтицi, як ствeptлtуe Еpiх Ляcoтa, a ддя
Caгaйдaннoгo' якщo вiн спpaвдi бyв тyт, вoни нaдтo великi. Haвpяд uи y CaгaйДaчнoго мoгли 6yти тaкi знaчнi силиt rц06 звoдити нa Bеличезt{oмy oстpoвi 25
вepст oкpyя(нiстю цiлy мерeлсy дoвгих i складних yкpiплeнь, щo вpaЛ(aють
гJlядaчa свoeю гpaндioзнiстю нaвiть y нarц чaс: якщo poзтягнyти в oднy лiнiю
всi тpaнrшei пiвнiчнoi пoлoвини oстрoвa та дoдaти дo них дoвжинy тpaнrшeй
сеpедttьoi чaстини' тo вийДе лiнiя дoвrua зa чoтири з пoлoвинoю вepстBи' тa ще
лiнiя завДoвл<куt|26 сaжнiв з двадцяти oднoгo PetJтУ, якщo pахyBaти пo 6 сa;кнiв y кoxнiй стopoнi pедyтy. oчевиднo, щo нa спopyд)кення тaких yкpiплeнь тpeo.,.Oтo,tк пpиpoднirшe 6yдe вiднести
6a 6yлo немilлo чaсy тa й немалих сил
спopудження yкрiплень oстpoва Bеликoi Хopтицi дo poсiйськrrх вiйськ пiд vaс poсiйськo-тyрцЬких вoeн |.736-|139 poкiв; деякi з них' як виднo з нaведeнoгo
свiдoцтвa, 6yли пpoтягнyтi впoпеpек oстpoвil' B тaкoмy впrлядi й з6еpеглись.
Паpaлeльнo oстpoвy Bеликiй Хopтицi ле)китЬ oстpiв Мaлa Хopтиця, нa aтлaсi
Bиpвa, a тeпеp' зa нaлe)кнoю нiмцям
.П'нiпpa 1786 poкy aдмipaлa Пyщинaкoлoнiсю Kанцеpiвкolo.,qзвaний Кaнцеpським oстpoBotr'. З нaвeдeнoгo вище
свiДoцтва г€ p мaнськoгo пoсла Еpixa Лясoти ми знaeмo' щo сaмe нa цьoмy oстpoвi князь .[митpo lвaнoвич Bицrневецький влaштyвaв свiй <зaмoк>' в кoтpoмy
двiчi вiдбивaвся вiд кpимсЬкoгo хaнa ,ц'евJrет-Гipeя.Oтoлt пpиpoднo гn'цaти' щo
пеprцa Хopтицькa Ciн y ХVI стoлiттi 6yлa зaснoваt|ll не вa Berrикiй, а нa Мaji
Хopтицi. Aле iстopик ХVIll стoлiття князь Ceмен MиrшецькrIй ствepд,(yс' щo
Хopтицькa Ciн 6yлa нa тoмy oстpoвi, який ми звемo Bе.пtкoю Хopтицeю {l.
Якщo в цьомy нe вбачaти пoмиJIки князя Миrцeцькoro' мo:кнa пpипyскaти' щo
.,"

У н ацl ч a с нi м ц i tl а з ивають Тi Мартинoвolo
вiд
нiм ц я Маr lтi н a .
'''' MыtuецкuЙ C. Истopия.
C. 67; 3altис к } , l o д е с с к o г o
<r6щeствa. т. 9. с.
4.]tll
5

Л. l. Явtrрlrицьrrrli

Бpун Ф' Чеpнoмopье.T. 2.
с. 8б5.
n.,
пр ui yкpiп.
.[l,eтaльнiu'tе
лeння ll},в.:ЭвapнuцкuЙ!.
Зaпopoясье.T. |. С. 2|.I'
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232.

4| <Koтpий Maс
в дoв)t(инy
12 вещmв, в urиpину 2 i
| |f2 repcтвltD' а цe сaме
Beликa Хopтиця (Mыulец.
кuЙ C. Иcttlpня. C. 9).

/l.. l. Явopницьклй
Iстopiя зarюpiзьких кoзaкiв
нa oстpoвi Beликiй Хopтицi Ci.l бyлa Bl.ltllllToB?Haвlкe y ХVIl стoлiттi, пpи tрyгoмy ii. вiднoвлeннi, нa щo нaтякar iстopик Микo,ra Устpялoв n,.
3a poзпoвiдями мiсцевих стapo)киJliв, Малa Хopтиця кiлькa poкiв тoмy
бyлa знaннo мeнцIoю' нix зapaз: це 6yлa скеля з yкpiплeнняt*tи;зa неro вiд пpaвoгo 6epeгa йцloв <.тихoвoд>,щo впaДaв y гирлo 6aлoчки нaвпpoти oстpoвa. t{ей
<тихoвoд> слyжив пpистaнню д.пя зaпopiзьких кoзaкiв, кyди вo}|и зaвoдили свoi
6aЙtaкн. oдин vaс тyт стaвaли й цapськi сyднa; якщo пoкoпaти зeмлю' тo i в нarц
чaс тyт мoжнa знaйти pецIтки зaпopiзькиx i цapських сyдeн' a з BoДи мoл<rlaдiстaти pytllницi, ruа6лi, piзне зaлiзo t,. Малa Xopтиця лeлtитЬ y так звaнoмy Pivищi, aбo Cтapoмy .Ц.нiпpi,нa двi з пoлoвинoю вepсти ния(чe пiвнiчllo-зaхiднoгo
poгy Beликoi Хopтицi, зa oднy веpсту вiд l{apськoi пpистaнi, й вiддiленa вiд
Мaтepикa невeликoю пpoтoKoю Bиpвoю, щo, мaбyть, дaлo пpивiд aдмipaлy Пущинy нaзBaтп |.786p. й сaм oстpiв Bиpвoю. 3a свoiм pозтaцIyвaнням вiн дi,rиться нa двi пoлoвини: низoвиннy' вкpитy лiсoм пopiвнянo недaвньoгo пoхo.цжeння'
нa зaхoдi, й висouиннy, пopoслy тpaвoю' нa схoдi. Ма"rа Хopтицямae |2 дeсЯтин
i l200 кв. сах<нiв землi; зaхiдний i пiвденчий кpai oстpoвa пoхилi, схiдний i
пiвнiчний пiдвищeнi, скeлястi й пpямoвиснi, дo семи сaлtнiв заввиlltки пpи
сеpeднЬoмy piвнi вoди. Пiдвищенa чaстинa oстpoвa мaс yкpiплення yздoвx пiвнi.tнoi, пiвдeннoi i захiднoi oкpaiн' щo склaдaються з lиибoких poвiв з нaсипaними 6iля них вaлaми зaBвиlltки вiд д.вoх дo тpЬoх сaлснiв. 3aгaлoм yкpiплення
Мaлoi Хopтицi мaють вигляд пi,цкoви, пiвнiчний i пiвденlIий 6iк якoi мaють
дo сopoкa сaжнiв, a зaхiдний - 5б салснiв iз пpипyскoм y 3 сaлснi д'тrя в'iзду;
всepeдинi yкpiплeнь викoпaнo 25 ям, y яких нинi poстyть гpушi. Ha дyмкy вiйськoвих фaхiвцiв, yкpiплeння Мaлoi Хopтицi e тaк звaним pедaнoм iз ф,raнгaми,
зaкpитиIr{и гop,кею i тpaвepсaми' скеpoвaними вгoрy i вниз пpoти тенii дтя зaхистy .(нiпpa; зoвнi вiн спpaвдi нагatyс <зalvtoк)>
чи <<гopoДD'
як нaзивaють йoгo
Еpiх Лясoтa тa poсiйськi лiтoписи.
o6идвi Хopтицi, Bеликa й Малa, пiсля падiння зaпopiзькoi Ciнi 6yли пoдapoвaнi l789 poкy нiмeцьким кoлoнiстaм iз .Ц'aнцiгa,тoдi, як i тeпеp, iх 6yлo
l8 гoспoдapiв, тo6тo зeмлевJtасникiв.Cпpaвa в тoмy, щo y нiмцiB-кoлoнiстiв, зa
зaкoнoМ мaйopaтy' пiсля смepтi 6aтькa вся зeмля пepeхoдилa стapцIoмy синoвi, a peruтa дiтей вдoвoльнялaся гpoцIимa' хyдo6oю тa рiзним pyхoмим мaйнoм'

', Бonлaн Л. oписание Ук.
paйны. C. l50, пpим. 37.

Oстpiв Мaлa Хoриця
(Бaйди)
Cуvaсне фoтo
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Iстоpiя й тoпoгpафiя
восьми зaпopiзькиx Ciчей
нaЯ(итим 6aтькoм; якщo )к бaтькo 6axae зa6езпечити землею й iнrцих свoiх синiв, тo кyпyс iТ tJ|я I||1х в iнlшoмy мiсцi.
B наш чaс як нa сaмих Beликiй i Мaпiй Хopтицях, тaк i в piцi flнiпpi 6iля нуlх
знaхoд.ятЬ piзнi прдмeти дaвниl{и' Щo л|4|nw||||ся
вiд зaпopiзьких кoзaкiв. Якoсь
y Cтаpoму,Ц'нiпpi, нaвпpoти кoлoнii Kaнцepiвки, бyлo знайдeнo l7 дoвгиx, дo6pе
з6итих нoвнiв; iнtuим pазoм y Hoвoмy .Ц,нiпpi,ни'(че Coвyтинoi скелi,-6yлo
знaйденo цiлe сyДнo, нaвaнтa)кeнe кyлями та ядpaми' a нaвпpoти гнpлa бaлки
Kyuoi У Cтapoмy !'rIiгIpi 6yлo знaйдeнo iнrцe сyднo з гapЬ{aтoю; тaм сaмo вiдкpили трeт€ сyднo' a в ньoмy невеликy' кpивy й зaip)кaвiлy rцaблю з oпpaBленим
сpi6лoм pyкiв'ям; алe всi цi сyднa як 6улlt, тaк i луllлнлttсь у вoдi i в нarц чaс. Ha
сaмих oстрoвaх y piзний чaс знaхoдиJtи мiднi й залiзнi гapмaти' яцpa,6oм6н,
кулi, свинець, oсo6J.Iивo пiсля дou.1yй вiтpy. <<Totiмисливцям нe тpе6a 6улo
кyпувaти сBинцlo' a тpe6a 6yлo лиruе д,oчекaтися' пoки пpoйдe дoщ i здiймeться
вiтеp, a тoдi йти тa з6ИpaтИ скiльки зaBгoдtlo>. 3нaхoдили тaKo)к pyrшницi, кинд)t(iulи' кoлЬчyги, рiзнoмaнiтнi мета.лeвi стpiли, зaN{ки' ry.цзики' 6ляхп, глечики'
piзнi мoнeти, лloдськi скeлeти з pеltiткaми oдягy й пpo6итими стpiлaми uеpепaми. A }ra oднoмy oстpoвi нaвпpoти Kivкaсy, тeпеp змитoмy вoдoю' Й нa вeли.
ких скeлях Cтoвпaх якoсь знaйrдли цiлi склади з6poi. <.Paнirшeнa Хopтицi,poзпoвiдaютЬ нaйстapiшJiнiмeцькi дiДи,- Мoжнa 6yлo знaйти всйякy всячинy'
a тепеp кoлoнiсти нaвчиЛися пiд6иpaти всiлякi дpiбницi й пpoдaвaти rвpеям'
якi щoдня навiдyються д/.IЯ цьoгo нa нaul oстpiв. Miдних i нaвунtlих peнeй,
oсo6ливo куль, 6aгатo пiruлo нa зaвoд oo,дe iх плaвлять, a пoтiм Bиливaють з ниx
piзнi нoвi pevi. Ядpа й 'бoм6и пiдбиpaють poсiйськi 6a6и: вoнlа викopистoвyloть
iх для piзних дoмaшнiх пoтpе6. Teпep бaгaтo щo пiдi6paли лк)ди' 6aгaтo винeслa Bota. Бauите, в дaвнi poки .Ц.нiпpo6yв вy.lкяим, нi.lк тепеp, i йrцoв 6лилtче
.'5,
ltilt.цo oстpoBa; тolr{yxopтиця 6yлa ruиpшroю.Aле з нaсoм .Ц.нi,цo Boзнесенки
пpo пcчав зaлИЦraTИсвiй лiвий 6epег, вiд Boзнeсeнки, й пoдaвaтися пpaBopyч'
блия<чeдo oстpoвa' стaB poзмивaти йoгo, Bиl{oсити з ньoгo piзнi peнi... B давнинy,
6yвaлo, як пiдerд piзними 6aлкaмуl на oстpoвi, тo Чoгo тiльки не пo6aчиru:
тaм стиpчитЬ великa кiсткa з людськoi нoги' тaм бiлiroть зy6и paзoм iз ruиpoкими щeлeпaми' там Bивepнyлися з пiскy pебpa, xoвтi як вiск вiд .raсy й пoвiтpя,
крiзь якi пpopoслa тpaвa. Haдyмaeш,6y,ro, викoпaти яму, щo6 щoсЬ зваpити чи
сIlекти' нaткнeцIся нa цвяx aбo rцматoк зaлiзa; зaхoчеlll зipвaти сoбi квiткy, llaхилясцIся' дивиlшся - чepеп лloдський з дipкaми, кpiзь якi виpoслa трaвa' a y
тpaвi квiти зauеpвoнiли; тpебa тoбi схoвaтися вiд. кoгoсь y пенеpi, 6iхrиrш туди i
нaтикaeшся на великий мiдний кaзaн' Чepеп'янy нaшкy чи щe щoсь пoдi6lre,>at'.
Iснyвaння Бaзaвлyцькoi Ciчi' кoтpa oтpимaлa свoю нaзвy вiд тaтapськoгo
- лiд'|7, зaсвiдueне Еpiхoм Лясoтoto в ХV[ стo.цiттi й плaнoм
слoвa <.бyзлук'>
зaпopiзькoi Ciчi ХVlII ст. Еpiх Лясoтa l594 рoкy пицtе y сBo€ м y щoдeннl{кy:
<<.(eв'ятoгoтpaвня пpи6ули ми дo oстрoвa БaзaBЛукa, 6iля pyкaвa .Ц.нiпpa Чopтoмликa' aбo, як вoltи BислoвлюIoтЬся'6iля Чopтoмлицькoгo.[нiпpиtца, 6лизькo
дBoх милЬ. Tyт булa тодi Ciн кoзaкiв, кoтpi пoслaли I{aм нaзyстpiu кiлькoх iз
гoлoвних oсi6 свoгo тoвapиства й вiтa,rи rlarшeпpи6yття Beликим з.UIпoм iз гaрмaт. Пoтiм вoни пpoвели нaс y Кoлo, якомy Ми пpoсили пеpеДaти' щo нaм 6yлo
вельми приeМнo зaстати всe тaNlтецIrIeлицapсЬке тoвapиствo в пoвнoМy зд'opoв'i. Ta oскiльки зa кйькa tнiв дo цьогo, тo6тo 30 трaвня, }Iачaльttик Бoгдaн
Мiкoruиltський рyurив дo мopя з 50 галеpами й l300 uo.'loвiкaми, тo ми пo6a;кaли
вiдк,'Iaсти викoнаHня свогo Дoрyчeння .tl.oпoвеpненllя нaчaлЬникa тa йoгo спoдвилtникiв, пoки все вiйськo нe 6удe нa мiсцi,>}n.
Плaн зaпcpiзькtli Ciчi |113poку,
пoдaний iмпeрaтpицi Кaтеpинi II, вкaзye тaкo)к нa iснyвaння кoлись Бaзавлуцькoi Ciui, як це виднo з приписки' зpo6ленoi нa ньoмy: <.Укpiпленепoселенtrя
вiйськa кoзaцькoго нa зaхiднoмy 6еpезi, пplr гирлi Базaвлyкa, пoЧaтoк свiй мaлo,
,. Ф a6p и к a
з е м л e p o 6 с ь к иx
знapядь Лeппa зa сiм веpст
вiд o. Хopтицi, в кoлoнii
Bepхlliй Хoртицi KaтеpинoслaвсЬкoгo пoB.

'.' сeлo нa лiвoмy 6ерзi
.(нiпpa, нaвп[юти o. ХopTllцI.
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Cпovaгк5l тaк н.lзивалaся piкa Бaзaвлyк uи Бузлyк, a пoтiм oстpiв.
,,n
Ласoтц Э. Пyтeвьlе зaltи ски ' C . 30.

/l.. l. Явopницький
Iсmpiя зaпopiзьких кoзaкiв
зa слoвами письмeнникiв' y чaси пoльськoтю кopoля Cтeфaнa Бaтopiяag, кoтpий
нaмipився свoi мeя(i дo чopнoгo мopя й дo пiвoстpoва Кpимy пolltиpити-...
B тoй rкe нaс i кpiпoсть Ciн, пo .I!.нiпpyвiд Kисва зa 434 веpсти' з6yдoвaнa>.'.'.
Miсцe Бaзавлyцькoi Ciui, oписaнe Еpiхoм Лясoтoю, виднo нaм цiлкoм ви.
paзнo. Лясoтa плу|Bпo.Ц'нiпpy, з .Ц.нiпpaпo чopтoмлицькott{y.Ц'нiпpиuцl, з чopтoмJlицькoгo ,(,нiпpищa гiлкoю Пiдпiльнoю, з Пiдпiльнoi пo гiлцi Caндaлцi, з
Caндaлки пo i1. pyкавy Bepхнiй Лaпцi, з Bepхньoi Лaпки в piкy БaзaвлУК, <<Дo
oстpoBa Бaзaвлyкa пpи ЧopтoмлицЬкoмy .Ц.нiпpищi>.I{е зoвсiм не сyпеpечить
тoмy' щo y Лясoти oстpiв Бaзавлyк стoiть пpи ЧopтoмлицЬкoму ,Ц'нiпpищi, хoч
нaспpавдi Чopтoмлицьке .Цнiпpище вiддаленe вiд oстpoвa Базaвлyкa нa 8-l0
веpст пo пpямiй. Cпpaвa в тoмy' щo тeпеpiruнi гiлки - Чopтoмлицькe .ll.нiпpище, Пiдпiльнa, Caндалкa й Bеpxня Лaпкa - стaнoвJIять, пo сyтi, oднy piнкy, алe
з piзними нaзвaми' вiд пo.raткy й дo кiнця tJ мoxнa пpийняти зa Чopтoмлицькe
.Ц.нiпpище, aле в piзних мiсцях вoнa мa€ piзнi нaзви. Пpиклaдoм мoл<е 6yти
гiлкa Пiдпiльнa й piнка Koнкa, якi в piзних мiсцяx мaютЬ piзнi нaзви',. 3pеrцтoю, вислiв <<пpиЧopтoмлицькoмy .Ц,нiпpищi> мoхнa poзyмiти i в тoмy знa.leннi, як кa)кyть зapaз: <<нa
недaлекiй вiдстaнi вiд Чopтoмлицькoгo .Ц.нiпpищa,>.
Taким чинoм' Bpахyвaвцrи цю o6стaвинy' мo)кнa' здa€ т Ься' 6eз жoднoгo пер6iльrдення скaзaти' щo Бaзaвлyцькa Ciч 6yла нe таI\.r'tе Чopтoмлицька, й нe
тaN'' де Пiдпiльнeнськa, тoбтo нe в сeлi Kaпyлiвцi i не в сeлi Пoкpoвськoмy, a
6iля нинirцньoгo селa Гpyruiвки Хepсoнськoгo пoвiтy, 6iля гupлa piки Бaзавлyкa.
Ta дapемнo стaли б мrr y нaш час lltyкaти oстpiв iз нaзBoю Бaзавлyк нa piнцi БaзaвJIyк' нaвпpoти селa гpyцliвки' ll|oпpaвдa' тyт € дB.t oстpoви' один iз яких мiсцевi rкителi нaзиBaютЬ ,l|'iвиним, a дpyгий yзaгaлi не мae нiякoi нaзви. Ta саме
oстaннiй слiд пpийняти зa oстpiв Бaзaвлyк. Cпpaва в тoму' щo нa Beликoмy пpoстopi вiд гиpлa piки Бaзaвлyкa вгopу тйьки й e двa oстpoви; aлe нилснiй, /].iвичий,
щoBесни заливar вoдoю' i йoгo не мo,lttнaввaл(aти вiдпoвiдним дJtя влaцIтyвaння
Ciнi, а веpxнiй, 6езiменний oстpiв, мaй;ке нiкoли не з.lливae вoдa. Caме вiн, oневиднo' й 6yв мiсцeм дpyгoi зaпopiзькoi Ciui, БaзaвлyцЬкoi.
Bи6ip мiсця д.пя Ciчi нa oстpoвi Бaзaвлyкy ЫnяBляe вeликi стpатeгiuнi мipкyвaння y зaпopiзьких кoзaкiв. oстpiв Бaзaвлyк ле,(итЬ нa чoтиpи Bеpсти вищe
гиpлa piки Бaзавлyкa, мiл( лt{манаЬrи Бейкyrшeм та xypaвлiвсЬким' a вiд .Il.нiпpa вiддaлeнпЙ нa 22 веpсти пo пpямiй лiнii. 3 пiвДеннoгo 6oкy, тo6тo вiд тaтap, вiн зaхищений пepедoвим oстpoBoм .Ц'iвиним, poзтaцIoвaним нa 8 веpст
нижчe Бaзaвлyкa, oстpoвoм Ayя(e низьким' зaте вкpитим y лiтнiй чaс тaким гyстим лiсoм, тaкoк) гyстoю тpaвoю' oсoбливo чaкaнoм +, вимелгoю' й oсoкoю, щo
чеpeз них нe 6yлo нiякoi мoл<ливoстi нi пpoiхaти, нi пpoйти; нaвiть y наrц чaс цей
oстpiв y бaгaтьox мiсцях a6сoлtотнo недoстyпний Для лtoДv|||'|.
Hилtчe .[|.iви.loгo
oстpoвa пpoтягoм дeсяти веpст дo сaмoгo.Ц'нiпpa йдуть гyстi плaвнi' вкpитi вeликим лiсoм, пopoслi висoким oчepетoм i непpoлaзнoto тpавoю' пеpетятi вздoвx i
впoпеpeк 6eзлiччlo piк, pi.loк, лиманiв i oзер. 3i схiднoгo 6oкy oстpiв Бaзaвлyк зaxищaс сaмa piкa тa iJ висoкий 6eрг, тaк зRaнпi| Kpaсний Kyт, який oтpимaв
свoю нaзвy вiд uеpвонoi oгoленoi глини; з пiвнiчнoгo - лиIrfaн Бейкуru **, iз
зaxiднoгo - висoкий, хoчa й пoлoгий кpя)к' щo йдe yздoвx piки Базавфкa.
Cвoсpiдним свiДoцтвoм пepе6yвання запopiзьких кoзaкiв сiччю нa oстpoвi Бaзaв.пyкy дo цьoгo чaсy € вцйiлi нa ньoму неглибoкi ями в кiлькoстi
2l, poзтarшoвaнi а6сoлloтнo пpaвильнo в oдrry лiнiю oднa 6iля oднoi кoлo
схiднoгo кPaю oстpoвa. Boни нaгaдyк}тЬ зaлrtrrlки сiчoвиx кypенiв а6o кolшiв'
кoтpi, зa свiдченням Лясoти, бyли викoнaнi нa Бaзaвлyкy з хмизy i вкpитi л,.пя
зaхистy вiд дoц{y кoltячими tшкypaми o,.
Koли й ким зaснoвilнa Базaвлyцька Ciч i скiльки чaсy вoнa iснувалa, цьoгo
ми скaзaти не lrloжeмo +*., oскiльки пpo цe немar хoдних дaних. 3нaемo лиrue,
'., тo6тo 1576-1586 pp.,
oт,(e. тe ;к ХVl ст.
i., зaписки oдесскoгo o6щeства. т. 4. с. 468.
i'| ЭвtpнuцкuЙ
lI. Boль-

нoсти.C' 162.
+ Чaкaн - тe самe' щo й
ргiз (CУМ).
|r У наrц час збеpiгся
гiдpoнiм Бeйкyс (piкa y
o6л.).
.Д'нirlpoпетрoвськiй
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.,, Лаcoтa Э. Путeвые зaписки. C. 3l.
i|* Pрдянськaе1lциклoпедiя iстopii Укрaiни пoдaе
l593_l709 рp.

lстopiя й тoпoгрфiя
вoсьми зaпopiзьких Ciчей
щo Бaзaвлyцькa сiч вiдoмa з пeрбyвання нa нiй Еpixa Лясoти. Метa пoiздки
Еpiхa Лясoти нa Бaзавлyцькy Ciu пoв'язанa 6улa з iдeсю вигнaння тypкiв з € в poпи. I{я i^eя з,явvlлaся y пoлiтикiв ще в ХVI стoлiттi: Iспaнiя, Iтaлiя й Hiмeччинa yкл:rли сoюз пpoти тypкiв, дo якoгo вo}lи вBaжaли зa пoтpi6нe залyчити
Пoльщy, Мoлдaвiю i нaвiть Poсiю. Дo цьoгo пoслiдoвнo пpaгнyли Фiлiпп II'
кopoль lспaнii, пaпa pимський Гpигopiй ХIlI, Мaксимйiaн ll тa Pyдoлф II,
гepмaнськi iмпеpатopи. Koxен з них нaмaгaвся неoд.мiннo з:tлyчити дo спpaви
й Poсilo. Бyлo нaвiть вислoвлeнo Aумкy пoo6iцяти мoскoвськoмy цapeвi Kpимський пiвoстpiв, a згoдoм i самy стoлицю тypкiв Koнстaнтинoпoль, якщo вiн
пoгoДиться взяти yчaстЬ y сoюзi. oскiльки yсiх цих сoloзникiв здaвалoся зaмалo д.ля з.ц.iйснення iдеi, визнaли зa пoтpiбне залyчити дo зaдyмaнoi спpaви
щe й зaпopiзькиx кoзaкiв, пoстiйних вopoгiв тypкiв, як i iнrциx мyсyльмaн. oсoбливo енepгiйнo тyp6yвалися пpo цe PyДoльф II тa Гpигopiй хlII. 3 oднoгo i з
дpyгoгo бoкy.lo зaпopolкцiв 6yли пoслaнi пpедстaвники: вiд iмпepaтopa - Еpiх
Лясoта, а вiд папи - пaтep.цoн Aлексaн.цpo Koмyлeo. <.Aлексaндpo Koмулeo 6ув
пoслaний пaпoю Гpигopiсм ХlIl дo християнських нapoдiв Typеuuини з апoстoльськими цiлями, i пpи цiй пoдopoxi, щo тpивaла тpи pоки' тouнo дoвiдaвся
пpo кiлькiсть хpистия}|' як лaтинських' так i гpецьких' кoтpi лсили в Дeяких oблaстях i цapствaх тypeцькoi землi; дiзнався пpo дуx ц}rх нapoдiв, бaчив тi Kpaiни
та вoсннi пpoхoди для вiйськ, i дoвiдaвся, нaскiльки легкo i яким чинoм мo,кнa
вигнaти тypкiв з € в poпи, пpo щo з yсiсю вiдвеpтiстю й дoпoвiдав кapдинaлy
ll.л<oрдxio Poмaнo'>.''.
ПoбyьaвI.uи y Tpaнсiльвaнii, Гaли.rинi, МoлдaвiТ й Пoльщi i всloди oтpимaвцIи згo.цy з 6oку ypядy йти пpoти тypкiв, пaтep Kot\,tyлеoвиpirшив нaperштi Bи6paтvlся it дo зaпopiзьких кoзaкiв. <.Кoзaки пepeбyвaють бiля Bеликoгo (тoбтo
Чopнoгo) Мopя, чекaroчи нaгoди увiйти в гиpлo [yнaю. Числo цих кoзaкiв не.цoхoдитЬ i дo 2000. ГaДаю, вoни виpylllилn TуДI1нa пpoхaння йoгo цiсapськoi велиннoстi; iнtшi кoзаки пeрe6yвaють нa тaтapськoмy кopдoнi. .Цля oсo6истих пеpегoвopiв з oстaннiми я пoiду в Kaм'яницю Й кудн знадo6иться,27 квiтня |594
poк}>>.ftgpeгoвopи Koмyлеo з кoзaкамt1 Tp|4BaлИ6лизькo пiвтopa мiсяця, iз сaмoгo кiнця квiтня дo сеpeдини чepвня. Ha тoй чaс кoзaки стoяли нa п'ять днiв
дopoги вi.ц Kaм'яницi в кiлькoстi 6лизькo 2500 чoлoвiк paзoм з кoruoвим (<<нaчaльникoм'>)Бoг,цaнoм Мiкotшинським. oстаннiй письмoвo запeвняB папськoгo
пoслaнця, щo вiн гoтoвий зi свoiми кoзaками пoслy)+(итипапi пpoти тypкiв.
oтpимавrши цьoгo листa' Кoмyлеo стaB нaпoлягати, щoб мoлДaвський гoспoДaр
oб'сдttaвся з кoзaкaми пpoти спiль}|oгo вopoгa. Ta мoлдaвський гoспoдaр,
кoтрий paнirue дaвaв цiлкoвиту згoдy сЛyхaти в yсЬoМy пaпськoгo нунцiя, тeвiн мyсив Миpитис.я'
пеp-вiдпoвiдaв yхильнo: пoчaсти бoячись тypкiв, з яK|1|1||7
щoб зaлишaтися Moлдaвським гoспoдaрем' пoчaсти л<бoячись сaмих кoзaкiв,
кoтpi мoгли o6еpнути збpoю пpoти ньoгo самoгo.
A в тoй чaс' кoЛи тpивaли цi наpaди Дoнa Aлeксандpo Koмyлeo з мoлдaBським
князeМ i зaп-opiзькими кoзaкaми, в сaмiй Ciнi пеpе6yвaв iнu:ий пoслaнець,
Еpiх Лясoтa ''. Biн зaстaв ryт кoзaкiв 6eз начaльникa, кoтpi )l(иЛи в oKpемиx
кoЦtaх' i мaв чeкати пoвеpнеllня кotшoвoгo з пoxotу' пpoбyвшrив Бaзaвлyцькiй
Ciчi з 9 тpaв}|я t|o 2 л|4I|||я.Hайбли;кчa метa йoгo пoiздки пoлягaлa в тoмy, щoб,
зaЛyчивlUи зaпopiзькиx кoзaкiв дo сoюзy з гepмaнським iмпеpaтopoмl змyсити
iх тpимaти B стpaxy тypкiв i тaтap, кoтpi гoтyвaлися дo пoхoдy пpoти Aвстpii.
<.Hизoвiaбo зaпopiзькi кoзaки,- пише Лясoтa,- кoтрi )Kv|лИнa oстpoвaх piки
Бopисфенa, назвaнoi пo-пoЛьсьKи .Ц.нiпpoм, пpoпoнувaли свoi пoслyги йoгo
iмпеpaтopськiй величнoстi неpез oднoгo з-пoсеpeд них, Cтанiслaвa хлoпицЬкoгo' плaнyючи' y paзl Beликих пpигoтyB.lньтaтаp дo пoxoдy тa кoли тl наМlpяться
пеpепpaвлятися чеpез Бopисфeнське гиpЛo 6iля Чopнoгo мoряi пеpeшкotхaти
i} < .!o н ес е нн я пa те p а
дoнa A. Koмулeo, 6лaгouиннoгo св. lсpoнiмa p}'мськoгo' прo тypецькl спpаBиD'
нaписанi iталi йськoю мoвоlo'
3aпpoпoнyвaв aвтoрy пpo-

фeс op Х a pкiв с Ь кoг o yн .т y
M. C. ll.pинoв. Koмулeo
6ув iллipiйським св я щeн икoм' зн a в с лoB'я н ськy
мoв y й мiг пopoзумiт ис я з
кoзa ка ми.
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.,r Еpiх
Лясoтa (вiд слoва
<лacнЙ>) тaкox був слoв'яни нoм, МopaB'яt{ и нoм з
Блaжeвиць' тoму мiг вiльнo
п op oзyмlти ся з зaп opoж.

цяМи.

.Д..l. Явopншrьклй
Iстopiя зaпopiзькиx кoзакiв
цьoмy iх пеpexoдy. Bнaслiдoк цьoгo iмпеpaтop виpiruив надiслaти iм y дapyнoк
прaпoр i сyмy гporпeй (8000 яepвiнцiв) i пo6a:кaв дoвipити мeнi пeрдavy iм
цих дapiв, пPизнaчивrци мeнi тoваpиrшeм Якoбa Генкeля, дoбpe знайoмoгo з
мiсцевiстю>55.Пoперднiй плaн вiйськoвих дiй пpoти тypкiв пoлягав y тoмy, щo6
пepецIкoдитtl тaтapaм' кoтpi вже пepeпpaвJlялися чep€ з .Ц.нiпpo, вдepтися в
Угopщинy, нaпaсти нa iмпepатopськi вoлoдiння i тaким vинoм вiддiлити iх вiд
тypецЬкoгo вiйськa.
Пpи6yвruи в Бaзaвлyцькy Ciн i пpoueкaвrulа тут 40 днiв, Лясoтa вpеl.uтi дoчeкaвся пoвернення кouroвoгю з пoхoдy. Toй пpибyв з великolo зд06ичч10 i з
пoлoнeними' сepед яких 6yв oдин iз хaнських пpидвopних' Бiляк. Biд Бiлякa
Лясoтa дoвiдався, щo хaн вистyпив y пoхiд з 80 000 чoлoвiк i мав iти пpoстo нa
Угopщинy. Пiсля цьoгo Лясoтa Bиклaв свoe дopyченl{я y кoзацькoмy кoлi, й
кoзaки з пpивoдy йorо пpoпoзицii poздiлиrtlt|ся нa двi грyпи - гpyпy нaчaлЬницЬкy й гpyгry нepнi. Чеpнь пiсля дoвгих сyпepeчoк спoчaткy вислoвилa свoю
згoдy Bст)iпити нa слy;к6y пiд iмпеpaтopськими прaпopaми й нa знaк цьогo
пoчaлa KнДaT|Двгopy свoi luaпки. Boна вислoвлювалa цiлкoвитy гoтoвнiсть 6итися з тypкaми зa геpмaнсЬкoгo iмпеpaтopа й не вiдмoвлялaся нaвiть виpylltити
y Boлoщинy, a звiдти, пeрeпpaвиBцIись чepез ,Ц.yнaй,Bдepтися y сaь{y Tyрuuинy.
Aлe дaлeкий цIлях' нeстaчa кoней i пpoдoвoльства, вipoлoмнiсть вoлoхiв тa iirьогo гoспoдapя' невизнaченiсть yмoв сaмoгo Лясoти зМyсили зaпoрxцiв
знoву
мipкyвaти й спеpeнaтися з пpивoдy пpoпoзицii, зpoблeнoi iм нiмeцьким пoслoм.
Kiнцeвим пiдсyмкoм цих }raрaд i сyпеpeuoк 6yлo те, щo зaпoрo)t(цi виpirшили
вiдпpaвити paзoм iз Лясoтoю дo Pyдoльфa Il двoх свoiх пoслaнцiв, Caruка Фetopoвичa тa якoгoсь Hинипopa i щe двoх членiв тoвapистBa' щo6 дoмoвитися з
iмпepaтopoм щoдo iхньoi слyлt6и й yтpимaння; вoднoчaс зaпopolкцi Bизl{ilли за
пoтpiбне вiдpядити пoслiв i дo мoскoвсЬкoгo цapя' зaхисникa хpистиян, iз
пpoхaнням пpислaти iм дoпoмoгy пpoти тypкiв' oдвiuних вopoгiв poсiйських
людeй' 3 тoгo i з iнцroгo бoкy 6yлo видaнo гpaмoти' щo зaкiнuyвaлися слoвa['и:
<<Datumy Бaзавлyкy, пpи ЧopтoМлицЬкoмy pyкaвi .(нiпpa, з луIПI|яl594 pокy>.
I{им нarui вiдoмoстi пpo БaзавлyцЬку сiч i винеpпyються. Пpo пoдальrui peзyльтaти дoгoвopiв Лясoти iз зaпopiзькими кoзакaми мo,(нa дoвiдaтися з дottе.
сення пaтepa Koмyлео вiд l4 гpyдня 1594 рoкy *. Пaтepy Koмулеo дoвeлoся дoклaсти 6aгaтo зyсиль' щo6 poзвiяти нeдoвipy мoлдавськoго гoспoдapя to зaпopiзьких кoзaкiв, та врruтi йoмy вдaлoся звeсти iх. <.Я влаlllтyвaв'- кaжe
вiн,- щoб згaдaнi кoзaки пiдiйrцли дo мoлдaвських кopдoнiв' щo вoни й зpo.
6илvt, cтaвшtl тa6opoм пo6лизy мoлдaвськoпo вiйськa. Мoлдaвський князЬ пoгoдився дiяти з:roднo з кoзaкaми' чaсткoвo внaслiдoк мoiх пеpекoнaнь i нaпoлягaltь' дJlя чoгo я двa paзи спецiaльнo iздив y Мoлдaвiю, чaсткoBo хt iз стpaхy
пеpед тypкaми i з бoязнi пеpед тaтapами' пpo кoтpих я дiзнaвся, щo тypки хoтйи з iх дoпoмoгoю вiдняти y нЬогo князiвствo. 3 oглядy нa це вiн зi6paв вiйськo в 2l 000 uoлoвiк, дo6pе oз6poiв йoгo apтилеpieю i вийtшoв.цo пpoхoдy' яким
тaтapи звичайнo йurли нерз МoлдавiIo й Угopщинy, виpiurивrши смiливo зaхищaтися i не пpoпyстити iх. Koли я пoтiм дoвiдaвся' щo князь мoл.цавський
вiдмoвився о6'eднaтися з кoзaкaми' тo пoслaв пеpекoнaти iх не залиrцaтися
дaлi тyт нaдapеN{нo'a йти pyйнyвати якiсь най6лил<чi тypецькi мiстa, o6iцяloни
пpи цЬoмy' щo мoлдeвський князь не 6yдe пеpеrцкoджaти iм y цьoмy. Я пoтaй
зaпpoпoнyваB нaчaлЬникy кoзaкiв дeякi пoдapyнки, o6iцяloни йoмy 6iльrце з
чaсoм. oстaннiй i пiцroв iз згaдaними кoзaкaми. Ha цeй paз я пoслaв йoмy стo
oo

лacoта Э. Пyтевые зa.
писк и . C . 9.
i B opигiналi
пoмилкoвo
<.1592'>.
['6
дoнeсeння патepa A. Koмyлеo' лист вoсьмий.
.'. Хи меp н е
тл y м a ч е нl tя
слoва Toмaкiвкa знaхoди.
мo y Кyлiura: Бyuький-Бутський-Бyтoвський, зa Kyлi.

Cхемaтиrнa кaщa
oстpoва тoмaкiBки
(гopoД{щa)
Кiнець ХIХ ст.
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шeмt пoxoдl{ть вlд слoва
oбyт,' - тoвмач'
звiдки й
(oтпадениe
Toмaкiвський
Мaл op oсси и , м. ' l890. т. 2.
с. l35).
5E Баttтыul-Kаl,cенcкuЙ
Д.
Истopия
Мaлoй Poссии.
T . l. с. ||3; Маp ке вul H.
Истopия Малopoссии. T. l.
с. 46.

Iстopiя й тoпoгрфiя
вoсьми запopiзьких Ciчей
флopинiв, кoтpi мaв пpи сo6i' й oбiцяв з'Gднaти йoгo з днiпpовськиttlи кoзaкallи
для хoрoutoi здoбичi. -Haчaльник кoзaкiв не зaхoтiв чeкaти й пirцoв пiд мiстo Kiлiю, де й зyпинився,>..,.
Toмaкiвськa Ciн бyлa зaснoвaнa нa oстрoвi Toмaкiвцi' кoтpий oтpимaв свoк)
_ <цlaпкa>' a пo-iнruoмy звався-.Ц.нiпpoвнaзвy вiд татаpськогo слoва <<тyмaк>
ським oстpoвoм, Бyvкaми, Бyцькoю, тeпep же вiДoмий як Гopoдищe ",. Bиникнення Toмaкiвськoi Ciчi мoяснa вiднeсти дo двoх мoмeнтiв: a6o дo чaсy' кoли
впepцIе 6улa заснoванa Хopтицькa Ciч, aбo дo чaсy пiсля зaснyвaння БaзaвлyЦькoi Ciчi. B пepruiй дyмЦi rlaс yтвepджye aвтop <<IстopiiМaлoi Poсii> БaнтиurKaмeнський, кoли кaжe пpo князя .(митpa lвaнoвичa -Bиrшнeвeцькoгo, який
58.
.Ц.pyгeпpипyrtlення
укpiпив не лицIe oстpiв Хopтицю, a й oстpiв томaкiвкy
бyлa
виникас нa тiй пiдстaвi, щo кoли 6 Toмaкiвськa Ciн
зaснoвaнa пiсля Хopтицькoi, тo прo неi мaв би згaдaти Еpiх Лясoтa; вiн л<e,пpoiл<джaюuи пoвз To-
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.(. l. Явopницький
lстopiя зampiзьких кoзaкiв
мaкiвкy, нaвiть не згaдaв' щo тyт 6yлa Ciн, тoдi як пpo Хopтицю виpaзнo rювo.
pитЬ' хтo й кoли влalДтyвaв нa нiй yкpiгrлення. To кoJtи )t( ви}lиклa Toмaкiвськa
Ciч? Ha цe питaння мtt tlе мoл<eмo дaти тoчнoi вiдпoвiдi, бo не маeмo пpo цe
жoдних дoстoвipних дaних .. Мoлtнa лицIe скaзaти' спирaloчисЬ l{а слoвil пoлЬськoпo iстopикa Бе.льськor0, щo в ХVl стoлiттi вoнa влte iснyвалa. Ц{oпpaвдa,
iстоpик Микoлa lвaнoвич Koстoмaрв ствepдЛ(y€ ' щo тoмaкiвськa Ciч B|аHИKлa
l568 poкy, aлe нaведeний ним нa пiдтвердлreн!3 цЬoгo iстopиuний дoкyмeнт нi.
чoгiсiнькo нe пoвoPtlть пpo тoмакiBську Ciн "". oсь вiн слoвo в словo: <Пoддa}IЬlм нaцIим' кoзilкoм тьlц кoтopыe з зaмкoв и мест нaцrlо( Укpайных бeз
poскaзаня и Bедoмoсти нa тoe гoспoдapскoе и стapoст нaцtих Укpайных зъe.
хaвцtt.l'нa Hизy, нa.ц'нeпpе' в пoлю и на иных вхoдaх пeремеlllкивaк)т: мaeм тoгo
BeдoмoстЬ' и)к вы нa местцax пotrlененых' y вхoдaх paзных сBoвoлЬl{o )l(ивyчи'
пoддaныil{ цapa тypецкoгo' чa6aнoil{ и тaтaporrt цapa пеpекoпскoгo' нa yлyсы и
кoчoвищa их нaхoдloчи' великиe шкoды и лyпезствll им Чинитe' a тым гpaници
пaнств нaцIих oт нeпpiятеля в нeGeзпeчeнствo пpивoдитe>бu.B нaведенoмy aктi
скaзанo лиlllе пpo Е, Щo зaпopiзькi кoзaки <<пepемeцlкиIхlк)т>
нa .(нiпpi, нa
Hизy й нa пoлях. Aле .Ц'нiпpo великий, а Hиз i пoля щe бiльrцi: нa ,[I.нiпpi,кpiм
Toмaкiвськolю oстpoва' y мe)кaх 3aпopiхtяrя 6улo 264 oстpoви. Taким чинoм
aкт' нaвeдeний М. Koстoмapoвим' нiчoгo нe гoвopить пPo тoмaкiвськy Ciн, тoмy
piк rT виникнe}rня та iм'я заснoвникa зaлицlaються невiдoмими нaм. Taк сaмo
нeвиpaзнo roвopить пpo Toмaкiвськy Ciu i пoльський iстopик Мapтин Бeльський:
<€ i тртiй такий oстpiв }ra днiпpi, кoтpий звilвся Toмaкiвкoю, нa якoмy пepeв.lжнo -пpo)киBaють низoвi кoзaки' oскiльки цe 6yлo д.ля них нaйкрaще yкpiплeння>o'. У Еpiхa Лясoти i в Бoплaнa прo тoЬ{aкiвськy Ciн yзагaлi нeМa )кoдних дaних: вoни згaдyють пpо нei ли[це як пpo oстpiв нa .Ц.нiпpi,пpичoмy Лясoтa
нaвiть нe нaзив:le йorю iмeнi, хoчa' фз жoдtloгo сyмнiвy, гoвopить сaме пpo Toмaкiвкy. Biн poзпoвiда€ ' щo' спyскаючись yниз пo .Il.нiпpy,йoгo piнкoва флoтилiя
пpoминyлa тpи piнки Toмaкiвки, щo впaдaють у .Il.нiпpo з пpaвoгo 6oкy в тoмy
мiсцi, де с знaчний oстpiв 62. A навпpoTИ rИpлa piнки Toмaкiвки с лиtuе oдин
oстpiв, oднoймeнний з piчкoro. Бoплaн yзaгалi не 6aчив oстpoвa Toмaкiвки й
знa€ пpo ньoпo лиIlIе з poзпoвiдeй, щo це oстpiв висoкий, кpуглий, у виглядi пiвкyлi дiaмeтpoм не 6iльlде третини милi, весь вкpитий лiсoм, 6лиxний дo poсiйськoго, як to тaтapськoгo 6epeгa, й нaстiльки вiдкpитий, щo з йoгo веpurини
6yцiмтo мo'(нa 6aчuтll весь .(нiпpo вiд сaмoi Хopтицi дo тавaнi .'.,.Зpeurтoю,
oстaннi слoвa Бoплaнa цiлкoм непpaвдoпoдi6нi, aд;r<е цe знaчить бaчити з
oДнoгo бoкy зa 50, a з дpyrюrю зa l50 вepст. Bиpaзнo пpo Toмaкiвськy Ciч rовopить лицrе князь Миrueцький: вiн ствеpпxye' щo в дaвнинy тут бyлa зaпopiзька
Ciч, i нинi <тyт знaмените ropoдищe,,na.
Aле якщo нaпpикiнцi ХVI стoлiття на oстpoвi Toмaкiвцi й iснyвaлa Civ, тo вясe
в пеpruiй пoлoвинi ХVII стoлiття rT пеpeнeсли звiдси в iнrце !"{iсцe,a oстpiв y
цeй нaс бyв пyстельним мiсцeм, ia якoмy чaстo знaхoдили сo6i пpитyлoк piзнi
0с06и, щo шyкaли в пoниззi .Ц.нiпpaцIиpoкoгo пpoстopy й хoвалися вiд ;rtopстo.
ких пeрслiдyвaчiв свoсi бaтькiвrцини. Hа oстpiв Toмaкiвкy, зoкpема l647 poкy
l гpyД.ня, yтiк iз в'язницi селa Бy,жинa Бoгдaн Хмельницький зi свofм синoм
Tимoфiсм, втiк вiд перслi.ryвань пoлЬсЬких влaстей. Tyт вiд6улoся i пo6aчeння
Бoгдaнa Хмельницькorо з Iванoм Хмелецьким' пoслoм кopoннoгo гeтЬмaнa
Пoльщi Микoли Пoтoцькoro. Пoсoл пepeкoнyвав Хмельницькoгo не пoчинaти
вiйни пpoти пoлякiв, o6лнultlтlа всi свoi 6yнтiвнинi зaAyми й пoвеpнyтися нa
бaтькiвщику: <зaпевняlo вас чeсним слoвolrц щo й вoлoсинa не спaдe з вillшoi г0.
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lсmpiя й mпoгрфiя
вoсьми запopiзькиx Ciчeй
poкy дoпoвiдав y стoлицIo Пoльщi, щo Хмeльницький сидить нa oстpoвi Бyцькa,
iнaкшe зBaнoМy .(нiпpoвськиtt{ oстpoвoм' зa двi милi вiд лiвoгю 6eргa piiи, нa
кoтpoмy стoяли пoляки' i щo йoгo хтoзнa ни й дiстaнeru з дo6poi гapмaти 66.
Bтiм, rцo стoсyeться пeр6yвання Бoгдaнa Хмельницькoгo нa oстpoвi Toмaкiвцi,
тo йoгo зyстpiли тyт зoвсiм не тaк пpивiтнo, як цьoгo слiд 6yлo спoдiвaтися.
Cпpава в тoмy' щo ще пеpед yтечeю Бoгдaнa Хмельницькoгo з Укpaiни нa 3aпopi,lкл<ястaвся 6yнт нepеeстpoвих кoзaкiв' oчoлeних oтaмaнoм Федopoм Линчaeщ пpoти pеrстpoвих iз пoлкoвникoм Iванoм Бapaбaureм тa iнrцими стapшинaми: пеplшi стoяЛи зa нapoднi пpaва, дpyгi за iнтepeси пoлЬських пaнiв тa
oсoбистy вигoду. Aлe 6yнт 6yлo пpидyrueнo; сepед стapцrин' щo 6paли yчасть y
лiквiдaцii закoлoтy' бyв i сoтник Бoгдaн Хмельницький як лloдинa, зв'язaнa
oбoв'язкoм свoei с;ry,ж6и. Пapтiя неBдoвoлених зaзнaлa невдaнi; сaм Линчaй з
однoдyмцями втiк нa 3aпopi,lк,lкя й poзтaruyвався тyт нa oстpoвi Toмaкiвцi.
Cюди, гнaний лихoю дoлек)' пpи6yв Бoгдaн ХмeльницькlлЙ.Ta на oстpoвi Toмaкiвцi йoгo пptlЙнялtанeдoвipливo, томy мaй6yтнiй гетьман з:lлиlшив Toмaкiвкy й
спyстився ни)t(чедo Микити^нoгo Poгa, дe нa тoй uaс бyлa зaпopiзька Ciu, пеpенeсeна з oстpoвa Toмaкiвки n,. Згoдoм, пpodyвruи якуlЙcь uас y Ciui й зyстpiвlши
тyт пoвну дoвipy й спiвнyття з 6oкy зaпopiзьких кoзакiв, Бoгдaн Хмeльницький, зa пopaдoю кorшoBoгo i всiх кyрiнних oтaмaнiв, виiхaв з yсiм тoваpиством
iз Ciчi на тoй сaмий oстpiв Toмaкiвкy <.6yцiмтoдля кpaщoi свoei й кiнськoi вигoди))' a нaспpaвдi щo6 виpyruити з oстpoвa B Kрим i спoвiстити пpo сe6е кpимськono хaнa.'n. 1687 poкy, пiд нас пеpцroгo пoхoAу князя Baсиля Гoлiцинa на
Kpим, нa лiвoмy беpeзi .Ц.нiпpa ни)кчe oстpoвa Toмaкiвки стoяв з кoзaцьким
oбозoм син гетьМaнa lвaнa Caмoйлoвиva Гpигopiй; тyт вiн oтpимaв сyмнy звiсткy пpo ски}tеl{ня йoгo 6aтькa з I€ т ьманствa тa йoгo зaслaння. 1697 poкy, пiд
чaс Aзoвськoгo пoхoдy Пeтpa I, нa oстpoвi Toмaкiвцi стoяли з oбoзoм, кoзaкaми
й стpiльцями нaкaзний гeтьмaн' лy6енський пoлкoвttt{кЛeoнтiй Cвiчкa й стpiлецький пoлкoвник Iвaн € л чaнiнoв, oнiкytouи тyт пoвepнeння гетьмaнa Iванa
Мaзепи, кoтpий irшoв знизy, вiд тypецькoi фopтецi Taванi, вгopy пo ,Ц.нiпpy.Ha
звoрoтнoмy цrляхy вiд фopтецi Taвaнi й мiстa Kизикеpменa Мaзeпa дiйrшoв дo
oстpoвa Toмaкiвки, висaдився тyт rra сухoдiл, звiдси вiдпpaвив великi й малi
сyднa y Ciu, a сaм, нaписaвrши з oстpoвa.Toмакiвки листa пpo все.цo Moскви,
pyцtив тa6opом yгopy дo Koдaкa й дaлi б,.
oстpiв Toмaкiвкa, якиЙ тaтapvl влyчнo назвllли <(тyмaк>,сe6тo шaпка, спpaвдi
нaгaдус цIaпкy й зa poзпoвiдями стapo,lкилiв, y дaвнинy був вкpитий вeличезниM лiсoм; нa йoгo oкoлицях poсли висoкi гpyrui,a на сaмiй сepединi <.гoйдaвся висoкий-пpевисoкий Ayб>. цi poзпoвiдi цiлкoм збiгaються з нaвeДе}|имвищe
свiдченням Бoплaнa. У стpaтегiuнoмy плaнi poзтaшyвaння oстpoвa Toмaкiвки дy,lкезрyчIre:вiн стoiть сepeд низoвинних плaвнiв i з yсiх 6oкiв oхoплений
piкaми й piнкaми. З пiвдня й пiвдeннoгo зaхoдy Дo I{ьoгo пiдxoдить Piнищe,
yтвopенe пpавoю гiлкoto flнiпpa Бyгaсм пiд Гoлoгpyruiвкoю, яке течe зi схoдy
нa захiд десять вepст, кiнцем свoеi течii тoркaeться oстpoB.l Toмaкiвки й пoтiм впaдaс нижчe oстpoвa у Чepнишiвський лимaн. Зi схoдy неpeз oстpiв звиBzt€ т Ься piка Pевyн, кoтpa вiд,rцiляетьсявiд Piнищa бiля пiвденнo-сxiднoгo кyтa
oстpoвa' Йдe нaд схiдним 6epегoм, злiвa пpиймaе в сe6е pivкy Peвyнну * зaвruиplllки в Чoтиpи сaжнi; пoтiм, дiйшoвrши дo сepeди}|и oстpoва' сaм Peвyн poздiляrться rta двi гiлки: гoлoвнa гiлкa, з6epiгaючи тy сaмy нaзвy' йдe далi на пiвнiu пoпiд сaмиМ oстpoвot\,t'a дpyгa звеpтae нaпpаBo y плaвнi й oтpимyс тyт нaзвy-Бистpикa, a6o Pевyнця; вiдiйruoвluи тpoхи нa схiд вiд oстpoвa' цeй Бистpик,
aбo Peвyнець пpиймae в сe6e стeпoву pivку Toмaкiвкy, кoтpa' пoчавtllись знaчнo
пiвнiчнirше вiд oстpoва, пpoхoдить стeпoм tuiстдесят вepст чеpез землi сeлян
тa piзних влaсникiв i вpеrштiз'сднyeться з Бистpикoм нaвпpoти пiвнivнoi oкpai}Iи oстpoвa' пiд Матнеlo, висeлкoм с. Чepниrшiвки,6iля сaмoгo двopy сeлянинa
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.(. I. Явopницький
lстopiя запopiзьких кoзакiв
Iвана Микoлaйoвичa Пrцeничнoгo. 3 пiвнoчi нaд oстpoвoм Toмaкiвкolo йдyть тoй
сaмий Бистpик з Toмaкiвкoю, який знoвy з'eднyсться з гiлкoю Pевунoм, i тoй
сaмий Peвyн' щo вихoдить з Piчищa. 3 зaхoду дo Toмaкiвки пpилягar reлпKvIЙ
лимaн Чеpниruiвкa, y який з oднoгo бoку, uepeз Гнилy' впa.цaeгiлкa Pевyн, a з
дpyгoгo -гiлкa Piuище. Kpiм цьoгo, мiл< згaдaними рiчкaми й oстpoвoм дo
Toмaкiвки пpилягaють ще тpи великi oзеpа: сoлoмчине нa пiвднi, Kaлинyвaтe
нa пiвдeннoмy схoдi й Cпичинe нa пiвнoчi.
Piчки й гiлки нaвкoлo oстpoвa Toмaкiвки, oсoбливo Piниure, й дoстатньo гли6oкi, й дoсить rшиpoкi нaвiть y нaцI чaс: пo Piнишy мoжyтЬ вiльнo хoДити невeликi сyднa, a y вoдoпiлля Й велуlкi сyДнa. зa спoстеpe)t(ен}lяМ},t
стapo)килiв, у
минyлoмy всi piчки 6yли вyл<ними, нi.lк тепеp' зате незрiвняннo ГлИ6|!]И|!|И
Й
lIIвидtItими'нilк y нaш чaс' a тeпеp вoни зaмyлeнi. Caм oстpiв з пiвденнoгo бoку' тaм' де дo ньoк) пiдхoдить Piнище, y нaцI чaс пyстeльний i гoлий; 6ещги йoгo
кpyтi, уpивистi, oгoленi й склa.цaються з нepвoнoi глини' якa щopoкy tlа великoмy пpoстoрi o6вaлюсться в piкy пiсля вeснянoi пoвенi; тyт нaйdiльrua висoтa
oстpoвa _ сiм сaжнiв. 3i схiднoгo 6oкy 6еpег oстрвa знижуeтЬся' пoстyпoвo
стаючи poзлoгим' yкритиI\{ ст€ п oвoIo
oбpaмлeний цiлoю
тpaвoю; вiн
aлeeю диких гpyrш;мaйл<eнa самiй сepединi схiдний 6ерг мaс невеликий згин,
схoжий нa мaйстepнo виpiзaний сеpп мiсяця. Гpyнт тyт нopнoземний' велЬМи
вигiдний дJtя вирoщyвaння xлi6a. Biд сеpeдини oстрoвa схiдний 6ерг стaе зoвсiм гoлим i лиrшe в сaмoмy кiнцi, нa пiвнiннoмy схoдi, пoстyпoвo з'являються
гpyruевi ДеP€ Й , тyт )кe з'явЛяються вaпнякoвi камeнi. З пiвнiчнoгo бoкy вeсь
берг oстpoвa пoлoгий, вкpитий степoвoю й бoлoтянoю тpaвoю' мiсцями oбрaм.
лений гpyruaми. 3 зaхiднoгo бoкy беpeг тaкoх пoлoгий, вкpитий тpaвoIo' гpyruaми, веp6ами'.це-нe-дe€ пнi тoпoль, вицteнь i тeрнy, а в ни)t(нЬoмyкiнцi с великi пoклaди вaпнякy з мopськими чepепaшкaми,цуже Beликoгo poзмipу. .(o двox
6eргiв Toмaкiвки, схiднoгo й пiвдeннoгo' прилягають poзлoгi плaвнi' чaсткoвo
кaзeннi, чaсткoвo сeлянськi, щo тягнyтЬся сiм веpст дo сaМoгo .(нiпpa, вкpитi
гyстoю тpaвою <кyкoтинoю,>,пopoслi тoвстими веpбaми, oсoкopaми' llloвкoвицeю' гyстoю лoзoю. Haвеснi iх пoвнiстю зaливa€ вoдoю.
Уся oкpyл<нiсть oстpoва Toмaкiвки стaнoвить ruiсть вepст, a плoщa _
350 десятин; пoвеpхня oстpoвa' кpiм oписaних oкoлицЬ' пoзбaвленa всiлякoi
poслиннoстi, як деpeвнoi, тaк i тpaв'янoi, щo пoясню€ т Ься стiйкoю звичкoю
селян Чepниrпiвки вивoзити нa випaс нa oстpiв Toмaкiвку свoю хyдoбу - кoнeй, кopiв, свиней - i зaлиrцaти ix тyт без л<oднoгoдoглядy нa всe лiтo, дoзвoляючи iм 6po.uити пo oстpoвy дo сaмoi oсeнi й знищyв:lти нa нюмy 6yдь-якy poслиннiсть дoщентy. Toмy тут чaстo мoжнa зyстpiти тaку хy.цу свиню' щo вoна
цrвидцre нaга.(уe двi склaденi дoкyпи дoцrки; мiсцeвi дi.ци кarкyть пpo тaкy свинro'
щo вoнa вiдiвчилaся iсти: <.Киньтeiй rдмaтoк хлiбa, вoнa з'iстЬ, aлe неoдмiннo
здoхне' бo вiдвиклa iсти; vaс вiд нaсy вoнa лиrue плямкa€ ' щoб не зaбути, як
iдять>>.
Cлiди пeр6yвaння запopiзьких кoзaкiв нa oстpoвi Toмaкiвцi з6epеглися й
дo нaцIoгo чaсy y виглядi невeликoгo yкpiплeння нa йoгo пiвдeннiй oкpаiнi у фopмi пpaвильнoгo pедyтy. I-[eй pe.пyт склaдаeтЬся з тpьох трaнruей: схiднсri, зaвдoвжки 49 сaл<нiв,зaхiднoi, зaвдoв)кки 29 сaжнiв, i пiвнiчнoi, зaвдoв:кки 95
сaжrliв. B oстaннiй нa 45-мy сaлснi, paхуючи зi схoду нa зaxiд, е вхi,ц.Пiвденнi
кiнцi схiднoi i зaxiдноi тpaнrпей пiд дieю Beсняниx вoд yЛ(е пеpeтBopилися нa
гли6oкi yрвищa' aле вepхнi кiнцi цих трaншeй цiлкoм з6ерглIlся. Ha них poстуть стoлiтнi гpyrui; такi сaмi гpyrui poстуть i вздoвx yсiсi пiвнiннoi тpaнrшei.
Haй6iльrшa висoта кoл<нoi з тpaнrueй - тpи з пoлoвинoю сa,жнi. [eнтp усьoгo
yкpiплення пopylДyють невеликi гop6и i яt{и; oстaннi - справа pyк скaр60ruyкaнiв, якi гoвopять пpo Beличeзний скap6, 6yцiмтo зaкoпaний нa oстpoвi
Toмaкiвцi. Kpiм тoгo, y пiвнiuнo-схiднoмy poзi yкpiплеltня е п'ять нeвелиKих
trloгилoк' y кoтpиx пoхoвaнa сiм'я селянинa Федopa Cтeпaнoвичa 3aбpoди, щo
л<ивi пpaцювaв нa oстpoвi Toмaкiвцi лiсoвим стoрo)кеМ кaзeнних плaвнiв пoнад
25 poкiв.
Пo6лизy yкpiплень знaхo.цять piзнi зaпopiзькi стapoxитнoстi - pи6альськi гaнки, залiзнi цвяхиl мeтaлевий i неpeп'яний пoсyд, дpi6нi сpi6нi мoнeти'
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uaвyннi й oлoв'янi кулi тoщo. Biд зaпopiзькoгo yкpiплeння слiд вiдpiзняти незнaчний земляний кBaдрaт у пiвдeннo-зaxiднiй oкpaiнi oстpoвa' зpoблeний для
poзсa.цникaтa кoпицЬ сiнa згадaним сeлянинoм 3a6po,loю. Kpiм yкpiплення вiд
зaпopiзьких кoзaкiв нa тoмaкiвцi з6epеглoся щe клatoвище нa схiднiй oкрaiнi зa вeликим кypгaнoм' щo стoiть май)ке в центpi oстpoвa. He тaк дaвнo' |872
poкy oдиl{ iз любитeлiв стapoвини' нiкoпoльський пpoтoiеpeй loaнн Кaрлiн 6aЧив нa oстpoвl цвинтaр lз пlщаникoвими надмoгильltими хрестами' нaписи l{а
яких poзпoвiдa.пипpo пoхoвaних пi,цними зaпoрolкцiв ..,.У нalu чaс )кoден з цих
хрстiв нe вцiлiв: yсi вoни poзiбpaнi сeлянaми для фyндaмeнтiв пiд бул'инки й
кoмopи. Hарruтi, в пiвдeннoму кiнцi Toмакiвки' мaйже нaвпpoти йoгo сepeдини' покaзyють ще льoх' тaкo)t( 6yuiмтo викoпаний зaпopiзькими кoзакaми. Зa сЛoвaми стapo,lкилiв,льoх мaв дoв)кинy тpи сaлtнi, пoчинaвся вiд гiлки Piнищa й тягнyвся.цaлeкo вгopy. У нaш час вiн с сepeд o6вaлy, який зaймaс
цiлy квaдpaтнy Десятину зeмлi в пiвденнoмy кiнцi oстpoва' yтвopенoгo пiд дiсю
весняних BoД. пpoлiзти в цeй лЬoх неМaс жo,цнoi мorкливoстi чеpeз силy-силeннy змiй, кoтpi тyт вoДяться. 0сo6ливo 6aгaтo iх тyт нaвeснi: oднi з них висять нa.ц печерoю' iнrui виглядaють з 6oкiв, тртi пoвзають пo днy. <.Tyт o.ц.
цiеi пoгaнi й не пpoйдеur: з гадюкoto iiси, з гaдюкoю i п'сru, з гaдюкoю i спиrш.
oцe ля.lке пaстуuloк чи хтo там iнц.Iийнa oстpoвi спaти' а вoнa, пiдлa, вxie й пiдiбpaлaсь пiд ньoгo: скрyтиться клyбкoМ, пiдпoвзе пiд' чoлoвiкa' тa й спитЬ,сaмiй, пpoклятiй, банте, хoлoДнo лeЛ(aти;y минулi чaси вoни кишМa киrшiли нa
oстpoвi. Як пpийдe, б1'лo, пopa кoсити тpaвy' тo кoсаpi
6epyться зa
'пердyсiм
дрючки' щoб ви6ити га.цюк' a тoдi влtе кoсити тpaву>>,..
Микитинськa Ciн булa poзтaшoванa нa Микитинoмy Poзi aбo мисi, бiля rrpавoгo 6eрel'a .Ц.нiпpа,нa rIiвтoрaстa сa;кнiв ни)кче Cтyкaлoвoгo uи opловoгo oстpoвa' нaвпрoти нинitшньoгo мiстечкa Hiкoпoля Кaтepинoслaвськol'o пoвiтy.
Cвою нaзв5' l\{икитиpськa Ciн, oнeвиднo' oтpи}tалa вiд Микитинoгo Poгa, aле
чoМy сaМ piг oтримав нaзвy Микитинoгo' пpo цe ми не мa€ М o жoдних iстopиuних Дaних' e лицlе 6iльru-менrц пpaЁдoпoдidнe пoяснення: <.Якийсь Mикитa,
зaпoвзятливий мaлopoс, спoкyсивцIися poзпoвiдями свoiх пoбpaтимiв, кoтpi
6увaли B пoхoДaх пpoти кpимських тaтар' нaслyхaв[Iись пpo пpивi.lulя ,Ц.нiпpa,
6aгaтoгo pи6oю й piзними звipями, вiд oлeня дo дикoгo кoня й пoлoxливoгo зaйця, кoтpi плoдиЛися нa йoгo числeнних oстрoвaх, a Мo)t(ей сaпr6paв yчaсть y пoxoдaх пpoти 6усypмaнiв, з кoтрими Укpаiнa з.цaвнaвелa вiйни,- цей Микитa
oсeлиBся нa мисi 6iля .Ц.нiпpa,кoтpий i oтримaв нaзву вiд йoгo-^iмeнi- Mикитин Piг. Пеpедмiстя Hiкoпoля й тeпep мaс }raзвy Микитц119'1,z.
Упеprше нaзвy Микитин Piг ми зyстpiнaeмo y Еpiхa Лясoти: пoвepтaючись
нaзaд iз Бaзaвлуt1ькoi Ciнi, Еpiх Лясoта зaлицIив Микитин Piг пo лiвий 6iк i,
пiднявruись тpoхи вищe Poгa, нoнyвaв 6iля невеликoгo oстpoвa 7.t.Haстyпнy
звiсткy пpo Mикитин Piг i Микитинськy Ciu знaхoдимo у укpaiнськoгo лiтoписця Cамoвидця: пiд |647 poкoм лiтoписeць poзпoвiдaс' як Бoг,цaн Хмельницький <<фopтeльнo>>
дiстaв кopoлiвський лист y свoгo кyмa Бapadarua, пpoчитaв йoгo кoзaкaм' вказaвцtи iм ruлях на зaпopi,к)кя' a сам l гpудня втiк спo.
чaткy нa oстpiв Буvки, звiдси на lt,lикитиttPiг, де знaйrшoвтpистa чoлoвiк козa.
кiв' перeкoлoв paзoм з ними пoльських жoвнipiв, a пoтiм виpяДив пoслiв дo
кpимсЬкoгo ханa lслaм-Гiря пpoсити в нЬoгo Дoпoмoги прти пoлякiв' нa щo хaн
дaв йoму свoю цйкoвитy згo.ry,.. Iсrryвaнrrя Ciчi нa Mикитинoмy Poзi пiдтвeрд.хсyсi пo,rьський хpoнiст .Ц,зевoвич:
вiн говopить, щo Микитинськa Ciч зaснoвaнa
якимoсь кoзaкoМ Федopoм Линчaeм пiд .raс вi,цнoвлення Koдaцькoi фopтeцi 7s.
Biд Бoплaнa ми знaeмo' щo фopтeцю Koдaк-пiсля зpуйнyвання iJ кoзaкaми
пoльський yряJl пoвтopнo вiднoвив l638 poкy,o, oт)ке, poкoм засl{yвaння Ми.
китинськoi Ciчi слiд Bвaл(aтиl638 piк. У дpyгiй пoлoвинi ХVlII ст. прo iсttyвaння
Микитинськo.i Ciчi згадyс i князь Миrшецький:<<УpoнищеМикитинe мiститься
'., зaписки oдесскoгo о6lцестtи. т. 8. с. 448.
1|
Эвap н uц к u Й Д .
З a пo T .'| . с . 2 9 2 .
Po
,, ж ь€ .
3aп и с к и o д с с с к o г o o 6 .

щeствa. T. 9. с . 523.
,-з
Лacoта Э. Пyтевые зaпис ки. C.53.
'n лeт oпис ь Caмoвидцa.
с.2|9.
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Укpаи нскaя
л е тoп и сь
Cpезневскoгo.
Хapькoв,
1835. с. ll7.
,-6
Бonлaн Г. oписаниe УкpaЙны. C' 20' 2|.

.Д..l. Явopницький
lстopiя зaпopiзьких кoзaкiв
нa пpaвiй pyцi бepегa нaвпpoти Кам'янoгo 3aтoнy... Пpи тiй piцi (Пiдпiльнiй,
a тeпep opлoвiй) € ypoчищe Микитинe, Дe в дaвнi чacvl 6ул}|зaпopiзькi Ciнi. Пpи
цЬoмy ypoчиЩi e ртpaнrшeМeнт' з6удoвaний poсiянaми в минyлий нaс, пiд .raс
тypецькoi вiйни, дe, пpи тoмy ypoнищi, бyлo зaлиrшeнooбoз пiд кoмaн.цoю гeтьIr,taнськoгoсинa Пoпoвичa'>,,.Cвiдчення князя Mиtшецькoгo нaвoДить лiтoписець Piгельмaн, a зa ним вi.цoмi iстopики Мaлopoсii Бaнтиrш-Kaмeнський i
Мapкeвиu iE.
Микитинськa Ciч oсвяченa пеpeбyванням y нiй знaМе}lитoгo гeтьмaнa yкpaiнських кoзaкiв Бoгдaнa Хмельницькoгo. I-le бyлo на сaмoмy пoнaткy йoгo
дiяльнoстi, 1647 poкy. Перl
uим Хмельницькoгo тpимaли yв'язнeним y селi
Бyrкинi Чигиpинськoгo пoвiтy Kиiвськoi гyбepнii i за нaкaзoм кopoннoгo гeтьмана Пoтoцькoгo мilли стрaтити як лю.цинy' щo нaпеBнo стoiть нa нoлi нaрoднoгo пoBстaння пpoти пoльсЬкoгo yрядy. Ta тoдi, кoли в Бyлtин пpийrшoвтaкий
гpiзний нaказ' стpaчyвaти булo в,жe нiкoгo: Хмeльницький зi свoiм синoм Tимoфiсм yтiк у зaпopiзьку Ciя, кoтpa в тoй чaс 6улa нa Микитинoмy Poзi' й пpи6ув тупtа l l гpylня |641 p. З'явивrшись y Ciн, Хмeльницький скликaв зaгaльнy
кoзацькy paty й нa pa,пi вигoлoсив зBopyцlЛиву пpoмoвyl кoтpa гли6oкo зal1aлa
в сеpця зaпopoxцiв i пiднялa iх нa висoкий пoдвиг визвoЛeння Укpaiни вiД пoльськoгo яpмa: <.Bipaнaшa сBятa зневaл(eна...Haд пpоханнями нaII.lимисейм глумитЬся... Heмaс нivoгo, щo 6 не мiг вдiяти нaм цIляхтич' Biйськa пoльськi хoДять
селaми й чaстo цiлi мiстечкa вин}rщyють дoщентy' нiби зaдумaли винищити piд
нarш!..Biддaли нaс y paбствo прoклятoмy poдовi лtипiвськoму. ,[ивiться нa ме}lе'
писapя вiйськoвoгo зaпopiзькoгo' старoгo кoзaка, менe гrloблять, пepеслiдyють
лишe тoмy' щo тaк xoчyть тиpaни. .ll.o вaс пpинiс я дуцly й тiлo; пеp.ехoвaйтe
мене' стapoгo тoвapицIa; зaхистiть сaмих себe: вaм те сaМе зaгpoлty€ ' >,.,.Tаким
чинoМ' y Mикитинськiй Ciчi Бoгдaн Хмeльницький знaйruoв сoбi пpитулoк у
нeдoлi, тyт пoчyв вiн пеprший вiдгук нa зaхист yсiеi Укpaiни; тyт пoбaнив вiн
бopoтися прoти зневa)кення вipи пщlкiв, пpoщиpе 6a;rraннянизoвих <.лицapiв'>
ти oсквеpнeння прaвoслaвних хpaмiв, прoти приl{ижeння pуськoi нapoднoстi;
тyт )кe вiн, oбpaний зaгaльнolo вiйськoвolo запopiзькoю pa.цoюгeтьманoм yсiсi
Украiни й кorшoвим oтaмaнoм yсьoгo 3aпopiл<xя, зaпoчaткyвaв oдин з нaйважливituих в iстopii Poсii aктiв - злиття Малopoсii з Bеликopoсieю в oднy
пoлiтиннy цiлiсть i вoднoчaс кинyв пeprшy зepниlly пaнслaвiзмy, Мoлtливo, сaМ
тoгo нe yсвlДoмлюtoчи.
Paзoм iз вJlaцIтyваннямCiчi нa Микитинoму Poзi в нiй, мaбyтЬ, булo збyдo.
вaнo й цepкBy; лiтoписи минyлих стoлiть не збepeгли нaм вкaзiвoк, 6yла цe
пoстiйнa чи тимчaсoвa, пoхiДна церкBa, та iснyвання iJ в Микитинськiй Ciчi нe
викликa€ жo,цних сyмнiвiв: lб48 poкy в нiй мoлився Бol.дaн Хмельницький пiсля oбpaння йoгo кoзaкaми гетЬмaнoм i кorшoвим,a неза6apом, poзбивI.uипoлякiв
пiд )Кoвтими Boдaми й Kopсyнем, вiн пpислaв пoДapyнoк зaпopiзьким кoзaкам - зa oдиI.|пpапop чoтиpи Bеликих' зa oдин 6yннук - Двa, зa oднy прoсту
бyлaвy-лвi
piзь6ленi, зa oдну пapy лИTaRp-тpи
чy.цoвiпapи, зa тpи пpoстi
гapмaти - тpи вiдбipнi, зa лaскy вiйськa - тисячy битих тaляpiв, кpiм тOгo нa
n.,.
цеpквy 6oлry тa if слyл<итeлiв- тpистa тaляpiв
Aлe Микитинськa Ciн, тaк самo, як i Хopтицькa, Бaзaвлуцька й Toмaкiвськa, iснyвaла нe.цoвгo'в yсякoмy paзi нe дaлi |652 poкy' кoли булo зaснoвaнo
нaстyпну зa нею Чopтoмлицькy Ciн. lб67 poкy зa ДoгoBopoМ пoлякiв. з poсiянaми в Aндpyсoвi Микитине в.жеймeнyвaлoся не Ciччю, а пepeвoзoм n'; l688
poкy Mикитинськa Ciч нaз}lBaлacя<<П}CToЮ>>,
старoю зaпopiзькoю Ciнню, кoтрa
<6yлa нa тoму 6oцi''E2.з |.734poкy Mикитинe вxe стаJlo селoМ; l753 poкy в oфi.
ц i йних aктах в oнo з вaЛ oс я Mик ит инс ь к o ю з aс т aBo ю" '. H a тo й ч а с Y M и к и ти н '' MышeцкuЙ С. Иcтopпя.
с. l0' б9.
1"
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Д.
Истopия Мaлoй Poссии. T.
2, пpим. |0i Puеельмaп А.
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т. l. с. 2; Mapкевul H.
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,.' Kocтoмаptlв H. Бoгдaн
Х мельн ицкий. т . l. с. l5lI 56.
c.
Лeтoпись.
"'' Bелuчкo .74.
T. |. С. 52,

76

"' 3aп и ски oдe сскoгo oбществa. T. 6. с. .525.
^2 Bелuчкo C. Летoпись.
T. 3. с. 62.
n|
Эвapнuц кuЙ. { . C 6opни к
64' 68'
Мaтeриaлoв. с.

'70.

Iстopiя й тoпoгpaфiя
вoсьми зaпopiзьких сiчей
ськiй зaстaвi, кpiм коpiнних.lкитeлiв, пepe6yвilли й пoсaдoвi oсoби Ciчi: ruaфap i
пiдrшaфapiй *, писap i пiдписapiй, кoтpi збиpaли y людей' щo пpиilкдлс.tли чepeз
Микитинськy зaстaвy' гpouri, дoстaвляли iх y заг:rлЬнy вiйськoвy скаpбницю й
podvlлtl зaписи пpo це y книгaх пpи6yткiв-видaткiв. Tyт хtе бyлa митниця' yтpиМуBzlлися чaтoвi кoзaки' пpикoptoнний кoмiсap вiД мoскoвськoгo ypяAy FJ|я poзглядy сyпeрeчoк мi.lк зaпopo)кцями й тaтapaми. oкpiм тoгo' в Микитинi лtив
тoBмaч' a6o перeклaдaн, кoтpий знaв, кpiм poсiйськoi й yкpaiнськoi мoв, тypeцькy й тaтapськy i зaбезпeuyвaв yсiх, хтo iхaв y Kpим i далi зa кopДoн' квиткaми тyрецЬкoю й тaтapськoю мoвaми.
Зрrштolo, якoю б нe 6улa poль МикитиHa| aлe Boнo нa тoй чaс бyлo й зoвсiм не лtoдним, i зoвсiм не 6aгaтим: y tlьoмy нaлiчyвaлoся лиrцe близькo 40 хaт
сiмейних xtителiв,," тa дo l50 кoзакiв-слyж6oвцiв, oкpiм зaлiнyвaних дo нЬoгo
300 зимiвникiв у степy. B тaкoмy виглядi Mикитинe й зaлишилoся дo l775 poкy' тoгo згфнoгo в iстopii 3aпopi.lк.lкя poкy' кoли кoзaки' пpипинивrЦи сBoe
пoлiтичне iснyвання, пoчaсти пitшли дo туpкiв, чaсткoвo )к лицrилися нa 6aтькiвщинi й пoпoвнили сoбoю piзнi села сiмейних зaпopoлrцiв, кoтрi л<или y
вiддaлених вiд Ciчi зимiвниках. Caме тo.цi й Микитинe сталo 6aгaтoлюднitшим.
l764 pокy вoнo сeрeд iнruих сiл yвiйruлo дo склaty нoвoyтвopенoi Hoвopoсiйськoi ryбepнii;' |7.78poкy з вoлi князя Гpигopiя Пoтьoмкiнa, на тoй чaс всeсильнoгo Hoвopoсiйськoгo гу6еpнaтopa, Mикитине 6yлo пepeймеtloване з мiстечкa
на пoвiтoве мiстo Hiкoпoль n' (вiд гpeцЬких слiв <.Nizrrto'>
й <.||6l"тi,>,
тo6тo мiстo
пеpемoги), aле чеpeз рiк з пoвiтoвoгo мiстa знову пеpейменoвaнe нa мiстенкo,
яким лицlaeтЬся l ДO нaцIoгo чaсy.
У дaний мoМент Hiкoпoль - тopгoBе' пpoмисЛoве й дoсить бaгaтoлlo.ц,не
мiстечкo (пoнaд l2 000 мeшкaнцiв), яке мaс п'ять ruкiл, пoцrтoвe вiддiлення,
телeгpaфну станцiю, aптекy' двi цеpкви й Дo сoтнi вeликих кpамниць. Boнo дiлитЬсЯ на кiнцi - Микитинкy,,[I.oвгoлiвкy,Лaпинкy й сеpеднIo чaстинyl влaсне
Hiкoпo,'lь.
Пеprua цеpквa в Микитинoмy, як ми 6auили, iснyвалa влtе l648 poкy'.rлe цe'
oчeBиднo' бyлa пoхiдна цepKвa o". |146 poкy в Микитинoмy, y зaпopiзьких Koзaкiв, iснувaлa в;кe пoстiйнa деpев'янa цеpквa' aле нeзa6aрoМ вoнa згopiлa. Toдi
зaпopo;кф спopyдили зaмiсть знищeнoi нoвy цepквy Пoкpoви trpeсвятoi Бoгopoдиui, тaкo)к Ilеpев'янy з oДнieю <<6aнеЮ>>,
тo6тo кyпoлoм' зa пpиклa,цoм <<кpи)кoвoi)>'a6o кaтoлицькoi цepкви, з iкoнoстaсoм, <<ув'язaнимнa пoлoтнi'>.Hевiдoмo' кoли в Микитинoму 6улa збyдoвaнa ця дpyгa церкBa' aлe |774 poкy i1.нaзивaють <<пopяднoю'>
дepeв'янoю цeрквoю a з |7.l1 poкy i1 вже вва)кaк)ть стаpoю, й
<(хoчaцьoгo |111 poку, ciчня 23 tI|я' зa' визначeнням слoв'янськoi кoнсистopii,
пpеoсBящeнний € в генiй, aрхieпискoп слoв'янський' затвep.циBсвященикoм Петpa Paссевськoгo' ;lле нинi згaДaнa Микитинська цеpквa Cвятoi Пoкpoви зoEti.
стaeться бeз священикiв пopo;кньolo,>
l796 poку замiсть тpeтьoi споpoхнявiлoi цеpкви в Микитинoмy збyдyвaли
Четвеpтy' тaкo)t( дepeв'яrly' з тaкoю x дзвiниtleю, дodyдoBaнoю l80б poкy. I{я
цеpквa iснye i в наlД чaс' Boнa звeтьсЯ сoбoprtoю церкBolo i стoiть 6iля сaмoгo
беpега.[l'нiпpа. l858 poкy в Hiкoпoлi з6y,Цoвaнoй дpyгy цeрквy' кам'янy i з кам.яlloю aзвiницeю' дodyдoванolo l865 poкy.
B нaru чaс у мiстeнкy Hiкoпoлi вiд кoлиtшtlьоiзапoрiзькoi Ciчi не 3:lлицIr,rлoся
)кoднoгo с.riдy. Якихoсь п'ятдесят poкiв тoму, пi.ц чaс великoi в€ с нянoi пoвeнi,
мiсце Ciчi. всi iT t1винтapir.a кaпличкa бyли вiдрiзанi вoдoю вi,Цбеpeгa й знесенi
в}iиз зa течiсю [нiпpa; самa Л( piнка Пiдпi,rьнa, нa кoтpiй стoяла Ciн, 6yлa poзМитa сильним наtlopoм вoДи й, з poку на piк poзtuиploloчисЬ'Bo}lапеpeтBopИлaсЯ
y lllиpoкy piкy opлoвy, кoтрy теrlеp бaгатo хтo пpиймaе зa спpaвxrнiй .Ц'нiпpo,пo
t 3б и p av i п oд a тк i в .
". Зa iнrшими д)кepe.ilaМи
<.,Дo20 лtитлoвих зaпopiз"к и х хат D (З а пис к и tr д е с .
.T,
скoгtr o6щестьa.
7. С.
1 75).
n.
З p o Ди н них пa пе p i в г e -

rrepал.майopa
o. М.

Cи-

l|с j lь}lикoв а ; зa
iн ru ими
Hiкoпoль
бу,.lo
да l|ими
ог oЛ ( ) lllello мiст oм l782 р.
( Зa t lиски oдeс ског o oбще-
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ства. T. 9. с. 523).
.,,

Bе 'lttчкo C . Лe тoп и сь. T .
. 71.
|. С . 52'
''1 Ф. 'о(7осuЙ. Мате p и aл ы.
т . l. с' 64; Зап и ски oдe с.
ского о6щeствa. T. б. C.
. 7.
52 4: T .
С . |. 75.

.Ц. l. Явopншrькяй
Iстopiя зaпopiзьких кoзaкiв
нiй y лiтнiй .raс iдyть кopa6лi й течe вoнa якpaз пiд сaмим Hiкoпoлем'7. тoмy
мiсцe кoлиrцньoi Микитинськoi Ciчi мo;кнa встаl{oвити лиlце зa poзпoвiдями
стapoлrилiв. Iз цих poзпoвiдей видl{o' щo Ciч тa цвинтap пpи нiй знaхoдилися
piвнo нa 350 сaлrнiв ни)t(че тeпеpitДньoi пaрoшraвнoi пpистaнi Hiкoпoля, 6iля
прaBoгo 6epегa .Ц'нiпpa, нaвпрoти тoгo мiсця, дe в нaш чaс e вoдянi млини,
iнaкцle кa,кучи' нaвпpoти двopa сeлянинa Bacпля Хoдapинa, кoтpий )tивe мaйл(е
нa сaмoмy 6ерзi .(нiпpa. Ha мiсцi зaпopiзькoi цepкви ще l{е так дaвнo стoяJta
дерв'янa кaпличкa зaввишtки сaжнiв iз uoтиpи й пеpepiзoм в oдин сaЛ(eнЬ.
Hиxчe кaIIлички нepeз !.нiпpo йrrrлa дaBня кoзaцЬкa пеpепpaBzl, вiдoмa y зa.
пopo,lкцiв пiд нaзвolo Микитинськoi. У цьомy :к мiсцi з днiпpa прoсoчyв.rлaся
}lевеликa гiлкa ПiдпiлЬI{a. Бiдя цеpкBи 6yв цвинтap зaвдoвлски дo 70 й зaвшиpulки дo l00 сa.lкнiв, нaвпpoти нинilцньoгo двopy сeлянинa Фeдoрa Pибакoвa.
Aле все цe нaвеснi l84б poкy змилa течiя.Ц.нiпpa. Caм бepег.Il'нiпpa щopoкy
o6вaлюeться y вoдy, oгoлюючи шiлi кyпи кoзaцЬких кiстoк, кoтpi бeздoгляднo
валяютЬся пo пiскy; тyт чaстeнькo стиpчaть нaпiвзoгнилi дyбoвi тpy}Iи' щo хoBatoть ЛишIе мiзеpнi кiстяки Кol-tИCЬtoблeсних i 6езстparuних лицapiв, }lизoвих
кoзaкiв; пoмix скелeтaми чaстo тpalurяються мiднi хрстики, iкoнки, ryдзики'
пepснi, a iнoдi й ruтoфи, нaпoвненi <(oкoвитoю>'6eз якoi запopoxецЬ' мa6yть,
не мiг oбiйтися й на тoмy свiтi.
З минyлих .raсiв y Hiкoпoлi з6eрглися землянi yкpiплення y виглядi вaлiв
i poвiв пo6лизy цвинтapнoi цepкви' вepст зa п'ять вiд,Ц.нiпpa в пiвденнo-зaхiднoмy нaпpяtr{кy.3 пiвдня вoни пoчинaються вiд пoдвip'я селянинa Микити Пeтpенкa, йдyть пoнaд двopaми селян Пaвлa Cидopенкa' Cеменa Гpe6iнникa,
Фeдopa B'язoвoгo й Гpигopiя .Ц.oрu.lенкa, звiдси дo вiтpякiв мaroть пpoпyск дJIЯ
в'iзду й пoтiм знoвy пoчинaються вiд вiтpякa сeлянинa .('митpa Хpипунa, пoвepтaють нa схiд i й,цyтьдo rоpoдy кapaiмa Мapдoхaя Бaбaдл<aнa,далi тягнуться
нeрз зaгiн Iвaнa Бa6yrшкiнa, гopoд Пpoкoпa .Ц,eмypи,двip Фeдopa Бeзpiднorю й
ни'(че ньoгo ryбляться. 3aгaлoм Цi укpiплelIня мaютЬ Bигляд пpaвилЬl{oгo кoлa й
oтoчyютЬ tyхe великий пpoстip землi зaвдoвxски 750 й зaвrшиpruки 500 сажнiв, зaхoплюючи сofuю всю бaзapнy плoщy Hiкoпoля й дoсить 6aгaтo сeлянських дBopищ. Bалскo скaзaти з aбсoлютнoю тoннiстю, дo якoгo чaсy н:rле'(aть
цi yкрiплення; aле нaвpяд чи вoни нaсипaнi лtoвнipaми пoльсЬкoгo гeтьмaнa
Пoтoцькo.гo д"rIяспoстepeл(eння зa дiями кoзaкiв y ltlикитинськiй Ciчi, як гaдae
Kapeлiн 88. цe пpипyщЪння пoз6aeпeнe бyдь-якoi пiдстaви, oскйьки гeтьмaн
Пoтoцький, пoсилaк)чи зa xмeльницьким лeгкий зaгiн (<.зaлory>)з 800 чoлoвiк
дo Мицитинськoi Ciчi, зoвсiм нe мaв нa мeтi poзтaшoвyватися тa6opoм нaвпpoти
Ciчi' a лиц.lе спiймaти втiкaчa й дoстaвити йoгo в Пoльщy. A Хмельницький,
дoвiдaвruись пpo висилкy цюгo зaгoнy' пoкинув Ciu i спyстився I{ижчe д.o лимaнy; зaгiн пoдaвся зa ним' алe пoтiм, пеpекoнаний сaмим Хмельницьким,
пeрйruoв нa йoгo 6iк 89.Taким чинoм' гетЬмaнy Пoтoцькoмy тyт не бyлo lri vaсy, нi мoл<ливoстi спopypl(yBaти землянi yкpirrлення; тa й вaжкo нaвiть пpипyстити, щo6 зaпopiзькi кoзaки дoзвoлили пoлЯкaм нaсипaти фоpтецlo Лиlше зa
якихoсь п'ять вepст вiд сaмoi стoлицi iхнiх вoльнoстeй сiчi. 3aлиrшaeтьсяпoгoз кнЯзем Мишeцьким, кoтpий ствеpд)кye' щo peтPaншeмент 6iля МикиЦv|Tу|cя
тинoгo зpoблeний
<<oтpoссиян в пpe)книe гoды' кaк хa)KуIRaлИ Kpым вoe.
ватЬ>!,0.

Iз чaсiв зaпopiзьких кoзaкiв y Hiкoпoлi вцiлiлo кiлькa рeЧoвих пам'ятoк:
бyдiвель, рней цepкoвнoгo й ДoмaцIньoгo влrиткy' писем}lих дoкyмeнтiв. 3 6yдiвeль цiкaвi двi зaпopiзькi хатини - oднa' спopy.цжeнa 174б poкy <(стapaнiем
Мaксимa KaлниGoлoтскaгoD' € влaснiстlo свpeя Tiссенa; .цpyгa' спopyд)кенa
l75l poкy <pa6aми 6oxiими кype}Iным aтaмaнoм oнyфpiем Haзapовинем и
Гaвpилoм Игнaтoвичем>' нaлeхить Ксенii Пaнченкoвiй. Oдин запoрiзЬкий
кypiнь iз нaписoм <.Пoстрoин кypiнь пoлтaвскiй, l763 гoдa, июня 6 дня)>нaлежить Гaннi Cтепанiвнi Гoннapoвiй. Хaтини пеpeнесeнo в Hiкoпoль iз сeлa
"' зaпис*и oдeсскoтo o6щества. T. 6. с. 524.
*" 3аписки oдесскoгo
oб-

щeств:l.т. 6. с. 525..
"|' Kocтot,lаpсlo ff. Бoгдaн
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Х м ел ьн и ц к и йT. . | . с . 2 5 2 .
\|'|MыlueцкuЙ C. Истopия.
с. l0. 69.

Iстopiя й топoгрфiя
вoсьми запopiзьких Ciчей

Пoкpoвськoгo, де бyлa oстaння Ciu, a кypiнь' зa пepeказoм, 6yлo з6yдoвaнo в сa.
мoмy Hiкoпoлi.3 iнrдих зaпopiзькиx pеueй цiкaвиN{и€ кoзaцькa мiднa гapМa.
тa' кoтpa дo l888 poкy стoялa зa orюpoжeю сodopнoi цеpкви' й зaлiзний хpест
з тiеi цepкви, в кoтpiй, зa пepeкaзoм' мoлився Бoгдaн Хмельницький. У самiй
цepквi - iкoнa Хpистa з чaстинкoю )l(ивoтвoрнoгoдepевa' нa якoМу 6yлo poзiп'ятo Cпaситe.lя, прикpaшенa сpiбнoю <<ulaтoю>)
|747 poку кotцтoм кoшIoBoгo
oтaМaнa Пaвлa KoзелeцЬкoгo; чoтиpи хopyгви з рiзними зo6pаxeннями; п'ять
iкoн, сере,l якиx iкoнa Микoлaя, пpид6aнa кoзaкolt|Aнтoнoм Cупoю, iкoнa Bapвapи, нaписatra Михaйлoм Peшетlrякoм, iкoltи Cпaсителя й Бoгoмaтepi y срi6них
цJaтaх' зaввиtIIкив сiм з пo,roвинoloi зaвUIиpцlкиB п.ятЬ нетвеpтeй,кoтpi стoяли
нa xoрax' л.eбyв oсoбливий пpестoл в iм'я нy,п.oтвopця
Микo,leя; iкoнa iз зoбpa)кенllям Бoгoмaтeрi, сBятителя i\{икoлая й apхангeла lr{иxai)ra,a пiд rlими цiлoi
гpупи зaпoрoлtцiв. щo мoлятЬся зi свoiм oтaMaнoм; oстaннi пoкaзанi в Тх звиuайнoмy oдязi й пpи збpoi, з нeпoкpиiими голoвaми й .цoвгими <<oсeЛедцяМи>>.
Зa пеpекaзoм, тyт зoбpa)кeнo кorДoвoгo oтaмaнa Петpa lвaнoви.la Кa-.Iнишeвськoгo з тoвapиствoм, якиЙ звертaeтЬся з мoлитвoro дo Бoгoмaтеpi пpo зaхист кoзaкiв вiд 6iди, кoтpa зaгрoxувaла iм з 6oкy Мoскви нaперeдoдtli пaдiння
Зaпopi;кxся;тoмy з вyст oтaмaнa дo Byхa Бoгoмaтepi пpoстягнyтo мoлитвy: <(МoлиMся' пoкpьtй нaс честнЬlМ тBoим пoкpoвoм, избави oт всякaГo 3дд>>,Hi
щo Бoгoмaтip' нaхиЛивllIи вyхo Д'oзaпopo)кцiв, вiдпoвiдae:<.Из6aвлюи пoкpьlю
лIoди мoя)>.Kpiм тoгo, з6epiгся llевeликий нaпpестoльний кипapисoвий хpeст y
сpiбнiй oпpaвi, пolкeртвувaний кoзaкoм Лaвpirroм Гop6oм; чyдoве свaнгeлiс мoскoBсЬкoгo Д,рyкув сpiбнiй oпpaвi пo мaлинoвoМy oксaмитv Baгoю двa пуди 6ез
тpьox фунтiв; плaЩaliиця з чеpвot|oгo з чoрнoю сеpeдинoю oксaмиту' з викyвaним зi сpi6лa тiлoм Cпaсителя, пoхеpтвyBaнa L756 poкy кoзaкoм тимorдiвсЬкoгo кyperrя lвaнoм Гapкyrшею, вapтiстю l200 каp6oванцiв; двi pизи' oд}ra
сytдLтьноiзo,roтoi паpнi, кpiм срi6нoгo нaплiuника, iз зo6paxенням Пoкpoви Бoгoмaтеpi, вapтiстю l000 кap6oванuiв; другa з неpвoнoi пapui, кpiм наплiчникa
зеjleнoгo oксaмитy з зoлoтим i сpiбним lIIитвoм тa зoбpах<еннямБлaгoвiщeння,
вapтiстto 700 кapбoвaнцiв; незрiвнянний, eдиний тaкий i тoмy 6eзцiнниЙ aнa(uopнoгo), oздo6лeний Чepепaлoй, зpo6леrrий з apadськoгo.цeревa <<a6oнoс>>
xoвoю i слoновoю кiсткoю, пepлaN,tyтpoм,
yгopi стягнyтий 6yйвoлoвoю rлкypoю й
зaвеptшений yгopi двoмa змiiними гoлiвкaми. 3a пepекaзoм' запоpoжцi oтpимaли йoгo вiд цapгopoдсЬкoгo пaтpiapхa в тoй нaс, кoли вottи пepе6yвaли пiд
влaДoю тypкiв з l709 пo l734 рiк i зa пepeхiд нa 6iк rДBeдськoгoкopoля Kaрлa XII
бyли пoзбaв,rенiмoхt.rивoстi спi.llкyвaтисяз poсiйськoю пpaвoслaвнoк, церKвoю'
тoMу oтpиМувirлисвященикiв Д'лясeбе з Koнстaнтинoпoля. oкpiм тoгo з6еpeглися ще Два сpiбнi пoзo,roнeнiкyхлi, oдин мiсткiстю дo чoтиpьoх склянoк (вiн, зa
пepекaзoм' tlaлeл(ав кotlloвoмy lванy .{митpoвиuy Cipкy), a дpyгий, .цeЩoмeнulиЙ,з uriстьмa сaксolIсЬкиМи МtlнетаМи l592-l598 poкiв, з iменaми Хpистiaнa,
Йoгaннa, Гeopгa, Aвгустa, зДoбyтий, зa перeкaзoм, зaпopiзькими кoзaкaми y сaксoнськoгo генеpал.мaйopa Bейсенбaхa |.I16 poкy' кoли запopoxцiв пoсилаЛи B
Гloльщу для вилoвлення гайдaмакiв. Кpiм тoгo, з6еpеглoся дRa пoртpети' писaнi
з )кивиx зaпсrporкцiв,6рaтiвЯкoвa та Iвaнa ЦIиянiв, кoтpi пiсля падiння Ciяi 6у.:lи ктитopaМи Hiкoпoльськoi цepкви й дo сaмoi смеpтi хoди-1и в зeпopiзькoмy
вбpaннi. Hаpеrштi,вцiлLrи зoлoтa медaль' дaнa l788 poкy зa пoдвиги пiд oчaкoвoм зaпopiзькoмy пoлкoвникy Koленкy; зe,rений ruoвкoвий зaпoрiзький пoяс
зaBдов,кки в п'ять iз пoлoвинoю aprшинiв; нeвеличкий зaлiзний Мoлoт0к з ви6итoю
н a н ь оNr yд aт oю (l7.5l p iк); к вит к иi вс ь к o г o ap хi е пис к o пa P a ф а i л a l 7 4 0 po к у п po
надiслaнy в Ciч дo цеpкl]и Пoкpoви пpeсвятoi Бoгopoдицi 6oгoслухбoвy кHиг y "..
Зa Микитиttськoю iituла Чopтoмлицькa, a6o ;к Cтaр Civ, poзтaцroвaна }ia
Чopтoмлицькoм1, poзi абo мисi, вiд якoгo й oтpi,rмалaсBoю нaзву. ovсвиднo,
сaМе пpo цю Ci.l poзпoвiдаe 6aлaкуuиit' а,1е не заBжди тoчний i пpaвдивий Бo.
план (|620-|64.7) *.oДеuto нияrче pivки Чopтoмликa,- пиrшевiн,- Ntal"lxeнa
\,|

Эваpttut1кuti /. Зaпopoл<ье.T . 2. с. 4 4 - 5 5 .
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.п..l. яsopницький
Iсmpiя запopiзьких кoзaкiв
сер.uинi .Ц.нiпpaзнaхoдиться дoситЬ великий oстpiв з Дaвнiми pyiнaми, oтoчeнYlЙ з yсiх 6oкiв пoнaд l0 000 oстpoвiв ,,, рзкидaних нeпpaвильнo... Oцi-тo
числeннi oстpoви пpaBлять пpитyлкoм для козaкiв, якi нaзивaють iх вiйськoвoю
скap6ницeю'>u.,.
Kнязь Миruецький, пeрлivyloяи всi зaпopiзькi Ciui, y дpyгoмy
poзл.iлi свoei <<lстopii>>
зaзнaчaе: <.CтapaCiч стoiть п06лизу .[l.нiпpанa piнцi Чopтoмликy. 3гaдaна Ciч пoчaтoк свiй вeде з тoгo чaсy' як зaпopoжцi щe бyли зa пoлякaми,,.,|.Чopтoмлицькa сiч зaснoвaнa |652 poкy зa кoцIoвoгo oтaмaнa Лутaя,
прo щo свiДчить наступний aкт: <.Гopoд Cинa, зeмлянoй Baл, стoял B yстьях y
ЧopтoмльIка и Пpoгнoю нaд pекoю Cкapбнoю; в выцIинy тoт вilл цrесть сa)кен; с
пoля' oт Cyмскoй стopoньl и oт Бaзaвпyкa' в в.lлy yстpoeны пaлИ н бoйницьI и с
Д.pyгoйстopoны oт устья Чopтoмлыкa и oт pеки Cкapбнoй дo в:rлy' сДелa}IьIкouIи
деревяннЬlе и нaсыпaньr землeй. A в этoм гopoдe 6aruня с пoля, мepoю кpyгoм
20 сaлсeн, a в нeм oкнa для пyцreчнoй стрльбы. A д.пя хoдy пo вo.цy сдeлaнo на
ЧopтoмльIк и на Cкap6ную вoсеtt{Ьфopтoк и над тeми фopткaми бoйницa, a ruиpинolo те фopтки тoлЬкo oднoмy челoвекy пpoйти с вoдoю. A меpoю тoт гoрoдoк
Ceчa с пoля oт pеvки Пpoгнolo дo pечки ЧopтoмльIкa стo ,( сaжeн да с прaвoй
стopoньI peнки Пpoгнoй' a с лeвoй стopoны pечки Чopтoйлык, и Bпaли те peчки
в peчкy Cкаpбнyю, кoтopaя тeчет пoзади rюpoдa' пollJlе сaмoй poв. A мepoю весь
Cенa гopoд бyдeт кpyгoм с 900 сaхен.'А стрили этoт гopo.ц Cенy кou:eвoй aтaмaн ЛутaЙ с кoзaкaми тoмy 20 лeт>.''.
.II.oцьoгo дoситЬ дeтaлЬнoгo зoвнitшньoго oписy Чopтoмлицькoi Ciнi вapтo
лицre дoдaти' щo всеpединi Ciчi 6yлo влaurтoвaнo кypенi з вiкнами нa плoщy й
<(квaтиpкaми'>
y вiкнax, a пoзa Civнlo, зa мiстoм, стoялa тaк зBaнa гpецьKa хaтa'
мoхливo' пpимiщeння для iнoземних пoслiв, щo пpиiлсдлrNIv1Дo зaпopo.lкцiв 96.
Kpiм тoгo, aкти l659, |664 Й l673 poкiв свiднaть' щo нa ЧoРтoмлицькiй Ciчi iснyвaлa цеpквa Пoкpoви Бoгopoдицi: lб64 poкy кorшoвий oтaмaн lвaн l!еp6инa
писaв гeтьмaнy lвa}ry БpюхoвeцькoмУ, Щo цеpквa ця paптoвo згopiлa, тaк щo
дyхoвeнствo нaвiть не встиглo вихoпити цеpкoBнoгo нaчиння' тoмy кorшoвий
пpoсив гетЬмaнa пpислaти в сiнoвy цеpкBy тpioдь пiснy, апoсmл i кaдильницю,
iнакrцe в пiст нe 6yде пo чonry й слyя<6y Бoхсy пpавитn. |613 poкy в нoвy цеpквy
Чopтoмлицькoi Ciчi нa iм'я кottloвoгo Лyк'янa Aнл.piiвa, a6o Лyкarшa, вiд цaPя
oл ексiя Михa йлoвичa 6улo нaДi с лaнo l 2к ниг ч е т ь . f м i неi . ' ' . | 6 7 2 po к y в ц i й C i н i
6yлo l00 кoвaлiв <.6езпpeстaннo в ней )t{ивyЩих,'.'n.Як виДaсться, в якийсь пеpioд ця сaмa Ciч пepенoсилaся з чopтoмлицЬкoгo oстрoBa * y вiлкpитий степ,
y всякoмy paзi' l663pэкy пpo неi писaлoся: <.ACеча и нЬIнeу них на пoлe и кpепoсти никакoи нeтD-".
3aгaльний вигля.цЧopтoмлицькoi Ciчi пoкaзaнo нa oднiй BeлЬMи цiкaвiй гpaвюpi, щo з6еpiгaсться в Caнкт-Петеp6ypзькiй iмпepaтopськiй пy6лi.lнiй 6iблioтeцi' y вiддiлi пopтртiв Петpа Bеликoгo. Boнa викoнaнa вi.цoмим гpaвepoм
ХYIl стoлiття lнoкeнтiсм Ц.[иpським нa пoлoтнi зaвдoвжки в l2 й зaвrшиprшки
в1 |/2.reтвepтей i нa самiй гopi мae нaпис: <Бoгoслoвскiй и филoсoфскiй тезис' пo.цнесенный кiевскolo ;rJхoвнoю aкaдемiей цapям loaннy и Пeтpy Aлексеевичaм 169l гoдa>. Лицевий бiк гpaвюpи весЬ списaний ликaми' poздiленими нa rцiсть pядiв зrоpи дoнизy. B пepruoмy pядy зodpaлteнa Бoгoьrатip; y дpyrому _ святий князь Boлoдимиp; пiд ним - двoгoлoвий oрел, a o6a6iч Бoгoмaтеpi й Boлoдимиpa _ |2 фiгyp piзних святих' кpiм спaситeля й Бoгa.oтця;
y тpетЬoмy pядy зoбpaлreнo мiстo Kиiв; в четBеpтoмy - злiвa нaмaлrовaнo
6yлинoк' y якoмy сидять запopoя<цiпopyн iз тypками чи тaтapами нa спiльнiй
paдi, пoсepел.инi_ гpyпa кoзaкiв, якi списaми рoзмipяloть землю' a з пpaвoгo
.,,
цiлкoвитe безглyздя:
нa всьомy пpoтязi .Ц,нiпpа
в ме,кaх Зaпoрi.lклtябyлo
2б5 oстpoвiв.
'''| Бon'nанГ. oписание Укpaйны.C. 26.
.'.,МыulецкuЙ C. Истoрия.
C. |o; Мulъ.tеp Г. Paccу)кдeниeo зaпopoxuaх. М.,

1847.с. 63.
.,,'Aкты юзP. т. ll. Iф 5.
C. 12. Aкт 1672 poкy' вiлнявшYt2o, oтpимyсмo 1652
piк - нас зaснyванняCi.ri.
.,.'Aкты юзP. т. 5. С.228l
т. ll. с. 355' 259: Bелuчкo C. Летoпись. T. 2.
с. 360.
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''7 Aкты юзP. т. 5. С . 228:,
т . ll. с. 355. 259; Фе oОocuЙ. Иcтopvtleский o6зop.
с. 36.
t ," Aкты ЮзP. т. l l. с. l3.
| У пoпереltlIьoмy aбзацi
п oМи л кoвo скaзaнo п p o plг

(мис).

.,.,Aкты toзP. т. 5. с. 14з.

lстopiя й тoпoгрфiя
вoсьtrоrзaпopiзькпх Ciчеfi
6oкy - зaпopiзЬка Ciн з клy6aми димy нaд нeю. Ciч oтoчeнa висoкиll валoм' нa
кoтpoмy стoять тpи гapмaти нa кoлeсaх' зa Baлoм виднiloть ruiсть кyрнiв' сepeд
яких висoчить малeнькa тpиглaвa цеpкoвця. Hилсчe Ciчi йдe oстaннiй pяд пo.
стaтей _ вiзaнтiйських iмпеpaтopiв Apкaдiя й Гoнopiя, Baсиля й Koнстянтинa, тa poсiйських цapiв lвaнa й Пeтpa. !,yмкa, вклaденa мaйстpoм y кapтинy'
oчевиднa _ вiн пoкaзaв гoлoвнi мoмeнти з iстopii Kиiвськoi Pyсi y зв'язкy з
iстopiсю запopiзьких кoзaкiв i зoбpaзив сyчaснe йoму Цapськe двoвладдя в Poсii, пiдкpiпивши йoro пpиклaдoм Biзaнтiйськoi iмпеpii.
Пpиuинa пеpенесeння Ciчi з Микитинoгo Poгa в гиpлo Чopтoмликa, як нaм
здaeться' кpи€ т ься y 6iльrцiй зpyuнoстi мiсцевoстi 6iля Чopтoмликa пopiвнянo
з МикитиниNr Poгoм. Piн y тoмy, щo мiсцевiсть Микитинorо Poгa, дoсить висoкa
i з тpьoх фкiв зoвсiм вiдкpитa, мaлa дoсить знaчнi недoлiки y стpaтегiннoмy
рoзyмiннi: тaтapи' кoчyючи пo лiвoмy бeрзi .I!нiпpa' пpoстo нaвпpoти Ciнi,
мoгли стежити зa кoл(I{им pyхoм зaпopiзьких кoзaкiв i пepeд6aнaти всi iхнi
плaнlа Й зaдyми. I{я нeзpy.rнiстЬ мoглa бyти пpининoю зaлишeння кoзaкalvtи
Ciчi нa Микитинoмy Poзi й пepeнесeння iT нилснe, нa piкy Чopтoмлик: <A непpiятельскoгo пpихoдy к нeмy лeтoм чaятЬ с oдIry стoрнy пoлем' oт кpымскoй
стopoны' oт pеки Безoвлyкa, а с тpех стopoн' зa pекaми' нeкoтopыми мepы пpoмыс,ry никaкoвa yчинитЬ пoд ним нeлЬзя. A в зимнee Bpeмя нa тpех peкaх лед
зaпopoжцы кpyгoм окaлывilют бeзпрстaннo и в oсaднoe вpeмя Ceню гоpoд
tцти . тысячaм чeлoвeKoм oдеp)кaть мoчнo' a нтo лloдей и всяких зaпaсoв и пyrшeк 6yдeт 6oльrшe, тo и нeпpiятeлю бyдeт стpaшнo. A мнoгoлюдньIх тypкoв и
тaтap_ дo Ceни пeрнятЬ нe мoчнo' пoтoмy чтo пpилeглa стeпЬ и в стeпи их нe
In6
yдepЯ(aтЬ>. .'.,.
Чopтoмлицькa Ciч вBа)кaлaся сiнvlo, якa пepеBaЛ(aлa над iнrшими, тoмy пaпеpи' щo BvlхoД|lлуIз uiei Ciнi, piдкo пiдписyвалt{ся з oзнaченням Ii мiсця: <.['aнo
в Ci.-li пpи Чopтoмликy,>, <..Ц.aнo
в Чopтoмлицькiй Ciнi>,|0| а пepeвaл(нo Bзaгaлi

filв^юtъ
...-

I To6тo rцести.
l0 0 A к т ы
юз P . т. l I . r ф 5 .
с. 14.
6 д . l . я вo p н иц ь к ий

Плaн Чopпoмлицькoi Ciнi
Грвюpa кiнця
ХIХ ст.

8l

l 0 l тa м x е. T . 8 . с . l 8 l ,
1 8 2 ;T . 9 . C . 2 2 2 , 2 4 3 , 2 6 6 ;
т. l l . с . 4 8 l .

.(. I. Яюpницький
lстopiя запopiзьких кoзaкiв
не мaли вкaзiвoк нa мiсцe: <3 Ciчi зaпopiзькoi'>,(Дaнo нa Korцi.Ciчi зaпopiзькoi)), <(писaнo нa Koшi зaпopiзЬкotr{y>,(3 Koшa зaпopiзькoгo>l02, пpиvoмy пiд
Ciнню poзyмiлaся сaме Чopтoмлицькa.
* i спpaвед.llивo
Чopтoмлицькa Ciч iсIlyвалa пpoтягoм 57 poкiв (|652-|709)
ввa;lсалaся нaйзнaмeнитilшoю з yсiх зaпopiзьких Ciчeй: iснування цiеi Ciчi з6iглoся з нaй6лискyviruим пepioдoм iстopиuнoro )киття зaпopiзькиx кoзaкiв, самe
в тoй пepioд' кoли вoни й <<сZlмolvlУ
l{аpю-гopoду ДaRaЛИ I{юхaтЬ кoзацЬкoгo пo-

кoтpoгo чaстo нaзив.lли й сaмy Чopтoмлицькy Ciн _ <Ciч кoцIoвoгo Cipка>. B
цiй Ciчi чaстo зaв'язуBaлИcЯ тaкi спpaви, кoтpi пoтiм poзв'язyвaлися y сyсiднiй запopoлсцям Укpaiнi, в poсiйськiй Мoсквi, пoльськiй Bаprшавi й rypецькoмy
Cтaм6yлi. 3 цiei Ciчi запopoжцi хoдили нa Укpaiнy й Пoльщy, зa Бoгдaнa Хмель-

paдy' скликaнy yкpaiнськoю чеplllo' кoтpa стpaтила Coмкa; звi.цси x зaпoPo)rцi нe paз yспirшнo здiйснювали пoхoди paзoм iз tиoскoвськиМ вoсвoдoю Ko-

тaк зIJ:tl{oпo
пеptlloгo чигиpинсЬкoгo пoхoAyтypкiв, звiдси l687 й lб88 poкy вoни
вистyпали в пoхoди нa Кpим пiд спйьним кеpiвництвoм князя Bасиля Гoлiцинa, lваlra Caмoйлoвичa й Iванa Мaзeпи; звiдси x l?0l pокy xoдили пoхoдoм
пiд Пскoв нa дoпoмoгy poсiйськoмy вiйськy Петpa l пpoти ruвeдiв. Hаpеlштi, з
цiсi ж Чopтoмлицькoi Ciнi пpoтягoм yсьoгo ii iснyвaння зaпopoxцi 6aгaтo paзiв
<<чl1нt|I|.4
пpoмисли)> в тyрецьких i тaтaрськиx зeмЛях 6iля Пеpeкoпa, oнaкoва,
Kизикepменa, Taвaнi, Kiн6ypнa, Tягинки, Гнилoгo Mopя тa iнrших мiсць i мiст
Tатaрськoгo хaнства й Tyрцькoгo цapствa
Пiсля п'ятдесяти сeми poкiв iснyвaння Чopтoмлицькa Ciя 6yлa зpyйнoванa
вiйськaми poсiйськoгo цapя Пeтpa I y знaмeнний для Poсii l709 piк. oсь як це
стaлoся за слoвами лiтoписцiв тa iстopикiв. Koли yкpaiнський гeтьмaн Iван
|o2Bелццкo C. Летoпись.
т. 2. с. 36' 37' l00' 345'
з 8 2 .3 96 .
ICyuaснa
iстopioгpaфiя
oтoтo)кнlo€ Чopтoмлицькy

Ciч з БaзавпyцЬкoto, якa
iскyв а ла в 1593_1709 pp.
I To6тo
гетьмaнiв Лiвo6еря<нoi й Пpaвoберл<.

t2

нoi Укрiни.
,"o Bелuчкo C. Летoпись.
T. 2, с. 358_3б4.
|0n Гpбянка
Г. Летoпись.
с . l l l-255.

Iстopiя й тoпoгpафiя
вoсьми запopiзьких Ciчefi
Мaзeпa вiдстyпився вiд рoсiйськoгo цаpя' тoдi й зaпopoлсцi, зa6yвruи свoю недaвню нeпpиязнь дo Мaзeпи, пaлaючи ненaBистю дo мoскBи зa пopядки' зa.
пpoвадл<eнiнeю на Укpaiнi, й зa 6yдiвництвo poсiйських yкpiплeнь y сaмoмy зaпopiжл(i, нa piцi Caмapi i в ypouищi Kaм'яний Зaтoн, а голoвнe _ 6aлraючи
6aчитtl (свoю oтчиз}Iy' tr{иJryroмaткy' и вoйскo зaпopoxскoе' гopoдoвoe и низoвoе' нe тилькo B нeнapyцlимых' лeчЬ и в paсшиpeнных и paзм}loжeнных
вoльнoстей квiтнyнyю и изo6илyloнyloD' зважилися вiддатися в <l{епpaламaнную oGopoкy найяснiшaгo кopoля швeдскaпo Kapлa> й висryпити пpoти poсiйсЬкor0 цаpя Петpa 'u5.Kotшoвим oтaманoм нa тoй нaс 6yв Кoстянтин,!]opдiснкo,
a6o Гopдинський, ..и Гoлoвкo106 з кoзaцьким пpiзвиськoм Кpiт'u,, лloдинa
6eзумoвнo хopo6pa, pirшyua, нa свiй^-чaсoсвiнeнa, oскiльки вчився y KиТвськiй
aкaдeмii i вiльнo вoлoдiв лaтинoro ,u.. Koзаки йoгo лю6или, й вiн кopистyв.lвся
величезllим впливoм i пoпyляpнiстю сepед yкpaiнськoi uеpнi. Cпoкyкyвaнi цим
сaмим кoцloвим oтaЬ{aнoм Гop.Цieнкoм, зaпopiзькi кoзaки 24 лпcтoпaдa l708 ркy написaли листa Iванy Мaзeпi, в якoмy пpoсили скеpyвztти дo них г€ т ьмaнських i кopoлiвськиx yпoв}loва)t(ених,щo6 чеpeз них yмoви,гисЬ' з ким вoни 6yдуть пiд чaс l{aстyпl{oi вiйни; oкpiм тoгo, дoмaгirлися вiд ruвeдськoгo й пoльськoгo кopoлiв вiйськoвих клейнoдiв тa дoпoмilкнoгю вiйськa для зpyйнyвання мoскoвськoi фopтецi 6iля Kaм'янoгo Зaтoнa, нaвпpoти Ciнi, пiсля нoгo o6iцяли пoспiц.lити нa дoпoмory сoюзникaм. У тoй чaс Петpo, дoвiдавruись пpo пеperювopи
зaпopoxцiв iз кopoлями й гетьмaнoм, a такoж нaoчнo пepeкoнaвцrись y iх величезнoмy впливi, oсo6ливo кoutoвoгю Гopдieнкa, нa мaлoрсiйськy
vepнь тa
yкpaiнських кoзaкiв, виpirшив зa 6удь-якy цiкy схилити зaпoрл<цiв на свiй 6iк.
.I[дя цьогo вiдpaзу x пiсля пpoкляття Мaзeпи й o6paння tloвoго гетьманa Iванa
Cкopопaдськoгo цap нaписaв y Ciн листa, в кoтpoмy yмoвJtяв кoзaкiв зaлицtитися вipними рсiйськoмy прстoлoвi й пpaвoслaвнiй цepквi, зa щo o6iцяв <пpимнoжити дo них свoю милiсть'> i нeгaйнo Rнcлaтп| кpiм звинaйнoi piннoi плaтнi,
пo l500 yкpaiнсЬких зoлoтих нa кoл<eнкypiнь. Boднoчaс цaр зaпeвняв зaпopoжцiв, щo кoли вiн paнirшe зaтpимaB y Мoсквi rraле)кнy кoзaкail{ вiйськoвy плaтнro'
тo зpoбив цe внaслiдoк накJlепy нa низoвe тoв.rpиствo гетЬмaнa lванa Мaзепи,
кoтpий чaстo писaв цaрвi.в Мoсквy, звинyвaчyroчи запopo:кцiв y невipнoстi l09.
,Ц'o запoрлtцiв вiд цaPя бyли вiдpядxенi стoлЬники Гaвpиiл Kислинський
тa Гpигopiй Teплинський з гpaмoтoю i гpiruми: 500 чеpвiнцiв кorшoвомy,2000
стapшинi, й l2 000 кypенямi кpiм тoro, чepез тих л<е пoслiв 6yлo o6iцяно, на
знак oсo6ливoi цapсЬкoi милoстi, пpислaти нa Ciч вiйськoвi клейнoди - пpaпoр'
пipнаv, 6yнvyк, л||тaBpИ й пaлицi кoruoвoмy oтaмaнy й сyддi II0. Boднouaс з цapсЬKими пoслaми 6улo вiдpяд.lкенo вiд гетьманa Cкopoпадськoгo лy6енськoгo
сoтl{икa Bacнля Caвичa й вiд киiвськoгo митрoпoлитa iepoмoнaхa Ipoдioнa )КyрахoвсЬкoгo для y[r'oBлянь. У сaмiй Ciчi в тoй чaс yтвopилoся двi пapтii: пaртiя
стapиx' Дoсвi.ц,ченихкoзaкiв, i пapтiя мoлoдиx, гapячиx гoлiв; пеprшa стoяла нa
зaкoннol'у гpyнтi й paДИлa тpиматисЬ poсiйськoгo цapя. I{я пapтiя, нa якийсь
чaс yзявlIIи пopy нaД Дрyгoю' змyсилa надiслaти .цo Мaзeпи листa' в якoмy зaпopoхцi, нaзивilючи сeф вiйськoм йoгo цapськoi прсвiтлoi вeлиннoстi, зaяBляJ|vI,
щo вoни гoтoвi стoяти зa poсiйськoгo цapя й зa весь yкpaiнський нapoд пpoти iнrшoплемiнниx зaгap6никiв, щo втopгнyлисЬ нa Укpaiнy. Ta пpoти poзсyдливих i
дoсвiдчeних зaпopiзьких товapишriв Bистyпилa зелeнa мoлoдЬ' кoтpoю кeрyв:lв
кotцoвий Кoстянтин Гopдiснкo, який фанaтич}|o ненaвидiв yсe, щo вихoдилo з
Мoскви. Cялa oпvlнуtлaсянa 6oцi мoлoдих' i тoдi зaпoрlкцi вiдiбpaли в пpи6yлих
y Ciн пoслiв гpoшi, a iх сaмих пoч.lли лaятуt Й гaньбити: iсpoмoнaхa нaзивали
цIпиryнoм i пoгpoлtyвалуI cПaлvITI1йoгo в смoлянiй бoчцi, iнш.lиx пoгpoхyв:lли
в6ити a6o втoпити y водiIIl. Bслiд зil цим нa гpaмoтy Пeтpa нaписaлн лнcтa'B
','5 Mapкевuu H. Иcтopttя
М ал o p o с с и и . т. 4 . с . 3 l 8 .
','o MыulецкuЙ C. Истopия.
с. l l . з 4.
летoпи'07 б*нopyсск}ie
си' издaltные Белoзеpским.

т. l. с. 90.
l08 Adlегfeld G. Histoiге
militаirеdе Carles xII. v. 2.
P. 249_4з0.
|o9Colювьeв C. Истopия
Poссии. т. l5. м.' l88l.
с . 298.
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||o Mapкевuн

H.

Истoptlя

Малopоссии.
T. 4. c. 293.

мoскoвскoгo
''' Ч те ни я
o6щества истopии и ДP€ в нoстей. N9 8. с. 2l: }ф 6.

c. 44.

.Ц..l. Явopницький
lсmpiя зaпo;liзьких кoзакiв
якoDry' нe хaЦ/ючи цapя зa пoпepeднe вopo)ке стaBJIeння дo них' <(чинядoсaди.
тeлЬI{ыя yкopизньl и yгpoзыi t\{}loгиeнепpиJIичные зaпpoсы' с нaрканиeм и 6езчeстием на сaмylo высoчaйrДyю oсo6y цapяDI',, вY|N|aIaлИil ) щo6 yсiх yкpaiнських пoлкoвникiв нe 6yлo, a нa Укpaiнi 6улa тaкa св060да, як i в Ciui; 2) щo6
yсi млини пo piuкaх Bopсклi i Пслy та пepевoзи чepeз }ц.t{iпpoбiля Пeрвoлoннoi
вiддaти зaпopo)кцям; 3) щo6 yсi цapськi yкpiплeння нa сaмapi й нa лiвoмy 6epезi.(нiпpa бiля Кaм'янoгo 3aтoну знeсти',.. Biдiслaвu.Iицaрвi листa' зaпopoлсui в тoй л<е чaс зaтpимaли y сeбe гeтьмaнсЬкoгo пoслaнця, кoтpий iхaв y
Kpим з пoвiдoмленням пpo o6pання нa Укpaiнi lioвoгo гeтьмaна Cкopопaдськoгo, й, пo6ивrци йorю на paдi дo нaпiвсмepтi, вiдiслaли дo Мазепи, a дpyгoгo
пoсЛaнця' вислaнoгo в Чигиpин, чигиpинський сoтник Hевiнчaний yбив зoвсiм, a сaм yтiк нa 3aпopiл<lкя. Toдi цap нaписaв двa лИcтуI'oднoгo зa дpyгим' князю Менrдикoвy, кoтpий кepyвaв нa тoй чaс вiйськoвими дiями нa Укpaiнi й ясив
y мiстi Хapкoвi; в циx листах вiн спoвiщaв князя' щo зaпopo)кцi зi6paлися пoблизy Бoгopoдицькoi фopтeцi нa piцi Cамapi й щo вiн пo6oюeться, а6и вoни чoгoсЬ нe зaпoдiяли iй, a тaкoлс, щoб кorцoвий i сyддя нe пpoвели iх .rерз Первoлoчнy дo ruведiв. Toмy вiн нaкaзyвaв князeвi пoставити y зpyчt{oмy мiсцi Iнгеpмaнлaндськtlй пoлк, щoб <Nrатиoкo нa iхнiй пoxiд>' a тaкo)к' пo мoхсливoстi,
дoдaти людeй y Бoгopoдицькy фopтeшю, y Kaм'янIrй 3aтoн пoслaти двa
пoлки чи й 6iльrдe гapнiзoннoгo вiйськa, a в сaмiй Ciчi зa дoпoмoгoк)
миpг1opoдськoгo пoлкoвникa Aпoстoлa спpoбyвaти змiнити гoлoвнy стapцIи}ry_ кorцoвoгo oтaмaнa й вiйськoвoгo сyддю. Toд.i ,Ц,aнилo Atroстoл зa нaкaзoм Менrцикoва вiдpядив кйькoх чoлoвiк iз Миpгopoдськoгю пoлKyl кoлиrцнiх
зaпopiзьких вiйськoвих стapцrин з нeмaлoю кiлькiстlo грoшeй y Ciч, щo6 скинyти кorцoвor0 й сyддю <и вo всеx пpoтивникoв yчинитЬ дивepсию>. Biдpяд,lкенi
пoвиннi 6yли прилюднo, нa вiйськoвiй pa.шi,oголoсити зaпopoЛ(цям, щo кotшoвий
i сyддя пеpейrшли нa 6iк Мaзепи нe тoмy' t.цoввa)кzrлицю спpaвy спpaвeд;lивolo i
зaкoннoю' a тoмy щo 6yли пiдкуплeнi зрaдникolvr.Cлiдoм зa циЬ{Пeтpo знoвy писaв Meнrцикoвy; вiн нaкaзaв йoмy Й дaлi д6aтп пpo те' щ06 пpивеpнути нa свiй 6iк
зaпopiзьких кoзaкiв, дiloни нa них дo6pим слoвoм i лиruе y кpaйньoмy paзi збpoсIo. <<BKaменнoм 3aтoне yчинить кoмaндиpa из бpuгatиpoв ктo пoyмнee, ибo
тaм нe все цIпaгoю' нo и pтoм дeйствoвать нaдле,(ит' a кoгo' тo пoлaгаюсь нa вaс;
пyнкты пoсылaю пpи сeм' тoкмo единa мaтepия сyть, чтoб смoтp€ т Ь и чl,tнитЬзaпopoЛ(цев дo6poм пo сaмoй кpaйнeй вoзмo)кнoсти: 6yдe-кe oные явнo се6я

и дoбpoмсладитьбyДeтневoзмo)к}lo'
тo дeлaтьс oньlми'
Ti"iyТ.:ч:]T:1"1
якo сo измеI{никaми)>
Aлe зaпopoл<цi, нaстpoснi кoцroвим ГopД.iснкoм, з цюГo чaсy тBepдo й yсiсlo
мaсoю виpiruили дiяти пpoти Петра. Зi6pавrшись у кiлькoстi 8000 чoлoвiк пiд
кoмaндyванням <Bлaснoгo)>кollloвoгo Koстянтинa Гop.Цiенкa, a в Ciчi зaлицIивrrrи нaказнoпo oтaмaнa Якoвa Cимoнчeнкa' yзявцlи з сoбoю 9 гapмaт, вoни pylllили з Ciui в Пepeвoлoчнy' кoтpy спoкoнвiкy вважaли свoiм мiстott{ i вiд кoтpoi
нaмipялися дiйти дo тa6opy rшве.цськoгoкopoля Kapлa ХII. Aлe йдуни на з'rднaння з Kapлoм, зaпopo.lкцi oгoлoсиЛи' 6yцiмтo йдyть <.вз,D|чeння> дo poсiйськoгo вiйськa, зa щoiм пoвтopнo B|4cлaлИцapсЬке л(aлyвання вiд Петpa.'.'. B
Первoлoннiй iх зyстpiв пoлкoвник Hестyлiй з 500 запopoжцями' кoтpi 6yли в
мiстi, й гeтьмaнськi пoслaнцi Чyйкeвиu, Мoкiсвський i Мирвиu. l2 6epeзня
l709 poкy в Первoлoннiй вiд6улaся paдa y пpисутнoстi пoслaнцiв Мaзепи. Ha
paдi бyлo зaчитaнo листa петьtt{aнa'в якoмy, мix iнrшим' гoBоpилoся, щo цap
пoгрoжyв.lв <искopенитЬ вopов и злoдеeв' зaпopo)кцев))' a всlх мaлopосlян пepeBезти зa Boлгy, Boдt{oчaс нaгoлolllyвалoся' щo пpибyття нa Укpaiнy rшвелськoгo кopoля дar мo)t(ливiсть yкpaiнцям скинyти мoскoBськe яpмo й стaти
вiльним i щасливим нaрoдoм;.нa зaвеpшeння пpoмoви пoслaнцi Мaзeпи poздaли зaпopo)l(цям кiлькa неpвiнцiв, i тoдi нa pадi мaсa зaкpичaлa: <.ЗаMaзепoю,
зa Maзeпoю!> Tа вiдpaзy )к виниклo й питaння: щo poбити з гpirшми, пpислa,', Mаpкeвuu H. V|стopvlя
Мaлopoссии. T, 4. c. 294.

'|.| Co,loвьев C. Истopия
P o с с ии.т . 15.с . 3l 4.
''. т ам ж e . C . 3l 5.
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1,i' Mapкeвul
I!. |iстopня
T. 4. с. 245.
Maлoрссии.

lстopiя fi тoпoгрфiя
вoсьми зaпopiзьких Ciчeй
ними цapем y Ciн? <Гporшi тi paнiruе вiдняли мoск:rлi y t{aших же бpaтiв кoзaкiв>, кa.зaли зaпopoлtцi, oчeвидl{o нaтякaючи нa yтpимaння Мoсквolo 6б00. кapooвilнцlв' зaкoннol кoзaцЬкoI rиaтнЬ зa пoгpaoyBaння }lиtrlигpeцькиx кyпцlв' нa
щo скapжився тypeцький пarцa,,o. Toдi пpийrшлa звiсткa й вiд кpимськoгo хaнa' який paдив зaпopo)l(цяn,rтpиматися Мaзепи й oбiцяв iм свolo дoпoмoгy. Caм пoлкoвник Heстyлiй пiсля певних вaгal{ь тaкo)( oпoлoсив себе пpибiнникoм Мaзeпи.
Heзaбapoм пiсля paди кoцroвий Гopдiенкo спoвiщaв цIвeдсЬкoгo кopoля' щo
зaпoрлtцi rютoвi слyжити йoмy й мoлять 6oгa пpo йoгo yспiх; слiдoм зa цим
пoвiдoмленням зaпopo)кцi пoслaли депyтaтiв дo кopoля' щo6 пo6avити йoгo oсo6истo й вислoвити свoro гtrтoвнiсть вipнo слylкити. .l|'eпyтaти 6yли пpийнятi в
мiстеuкy Бyдищaх i дoпyщенi дo кoрлiвськoi pyки з yмoвoю' щ06 вoни нe Ппл|1
гopйки дo o6iдJ, oскiльки кopoль нe теpпiв п'яних. Зaпopoлсцi, якi нe прсихaли
вiд rоpiлки пpoтягoм пеpебувaння y Бyдиrцaх, лeдь зyмiли стpимaтися цъогo
paзy.
Петpo, oтpимaвши y Bopoнеxi вiстi пpo все' щo тpaпилoсь' нaкaзaв Менurикoвy нaмaгaтися втpимaти зa сo6oю opiльськi yкpiплeння, oсo6ливo Бoгюpoдицькy фopтeцю, дe 6yлo 6агaтo aщилepii й aмyнiцii, .rлe мaлo людeй, a сaь{oмy
князeвi o6oв'язкoвo лl{цraтись нa Укpaiнi: <Еxели вы нe в пyти' тo лy.rrше6 eще
немнoгo Taм F1tЯ зaпopo)кскaгo jделa зaдеp)кaлисьi a сиe tелo' сaм ты знaeшь'
чтo нe из пoслeдних; я y)кe пис.Ur дo к)спoдинa фельдмаprшaлa' чтoб oн пoд.lлся
к Пepeвoлoннe для сегo делa' пpи тoм Я(e сoвeтyю и вам, бyде tlевo.змoJt(нo всеttlи' хoтя 6ы чaстью пoзaд Пoлтaвы пpoтянyтrca N|я сeгo ж дeлa>'',. Пoбoювaння Пeтpa 6yли не дapемними. B тoй uaс, кoли дeпyтaти вiд запopiзьких кoзакiв пер6yвaли в Бyд,rщaх' чaстинa iхньoгo вiйська зДiЙcнплa два нaпaди нa
poсiйськi вiйськa, спoчaткy в Кo6елякaх, a пoтiм y l{apинaнцi, нa пpaвoмy беpезi oрлi, вчинилa стparuний пepeпoлoх сepeд poсiйських сoлдaтiв, uастинy
яких виpy6aлa нa мiсцi, a чaстинy зaхoпилa в пoлotl i цим нaстiльки пiднялa
свiй пpaпop, щo збiльцrилa .дrслeннiсть свoгo вiйськa дo l5 000 нoлoвiк, визвoлплa з нeтpiв лiсiв xитeлiв, щo пoхoвllлися пiд чaс Ч?I'адy rшвeдiв,i змyсилa iх
дoстaвляти пpoдoволЬствo кopoлiвським вiйськам ''o. Пiсля цьoro кorцoвий
Гopдieнкo стaв зaсилaтИ л|1cT|7дo пpaвo6epеxних yкpaiнцiв, paдяuи iм 6ити
свoю стapцIинy й пepехoдити дo ньor\o' кoцIoвoпo' нa лiвий берг .(нiпpa. <Bop
кoшeвoй яд свoй злoй пpoдoлxaeт и непpестaннo зa .ц'непp пицIeт' чтoб пoбиBaли свoю стapцIинy и к нei{y- чеpeз .ц'непp Ч:Peхoдили и y)l(е тaKaя KaнaлИЯ зa
.Ц.нeпpoм сo6иpaeтся и paз6иваeт пaсеки>. .
Poзгpoмивruи poсiйськi зaк)ни пiд Koбелякaми й l{аpиuaнкoю' кoruoвий Гopдiснкo iз зaпopoл<цями зaспitдив y .Ц'икaнькy, щo6 пoбaчитися тут з r€ т ьмaнoм
Мaзепolo i звiдси пiти y Бyдищa' гoлoвнy квapтиpy швeдсЬкoпo кopoля. Пoбaчeння Мaзепи й Гopдieнкa вiд6yлoся y пpисyтнoстi 6aгaтьoх oсi6 з сiчoвoгo
тoв:rpиствa; пpи зyстрiнi з гетьмaнoм кorцoвий вiддaв йoмy честь' схI{ливцrи
пepед ним свiй 6уннyк, пoтiм, звеpнyвlllися iз пpoмoвoю' пoдякyвав петьмaнo.
вi зa йoгo гoтoвнiсть звiльнити 3aпopi.lкл<я вiд мoскoвськotю яpмa' o6iцяв вИ
iменi всix кoзaкiв не IIIкoAyвати нi .lкиття, нi кpoвi для спiльнoi спpaви' вислoвлював нaдiю зa пoсeprдництвoм петьмaна oтpимaти пртекцilo y йorю кoрлiвськoi величнoстi й нa зaкiнчeння пoo6iцяв пpисягнyти йoмy нa вipнiсть, aле,
в свою чeргy' пpoсив зpo6ити те сaмe й гетьмaнa, щo6 дiяти зaoднo з зaпoр'(спpaвi пopятункy вiтнизни>. Гетьмaн Мaзeпа нa пpoмoвy Гopдiснкa вiдцями <<y
пoвiв свoсю. Biн пoдякyвaв зaпopoЛ(цям зa дoвipy дo ньoгo' зaпевнl{в честю' щo
як6и не вiн, гeтьман, тo цap дaвнo вл<eпeрв'язaв би зaпoрxцiв,
пeртвopив
iх нa дparyнiв, вислaв би y вiддаленi мiсця Cи6ipy, зpyйнyвавrши дoтла нaвiть
iхнi lкитлa, й шo вiн, гетЬман' 6уДe Дiятll зaoднo з tlими й гoтoвий дaти пpисяry
в цьoмy l20.
||6

Лl. Мaзепа
Kocтoмapв
l885.
и i{aзепинць.. спб'
с. 509.
||7 'Co,лoвreв C. Исmpия

Poссии.т. t5. с. 316.
''' KocтotФpа fi|. Мазепa
и м aз е пинцы.с . 5l 0.
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Coltoвыв
C. Истopия
Poсси и . т. 15. с. 3lб.
|2o Koстoлlаpв
H. Мaзeпa
и мaзеrпfнцы. с. 5l2.

.Ц..I. Яюpницький
Iсmpiя запopiзьких кo3акiв
Bзасмнi пpoмoви кotrloвot\o й гетьмaнa зaкiнчилися зaпpoцreнням зaпopoя(цiв дo гетьмaнськoгo o6iдy; на o6iдi з o6oх rтopiн 6yлo вислoвлeнo щe 6iльrше зaпeвнeнь y взaeмнiй дpyлс6i й пpихильнoстi, aлe тyт сталaся I{eпpисмнa пpигoдa'
кoтpa ледь не пеpeтвсlpила дpy;кбy нa вopoжнeчy: захмелiлi зaпopoxцi, встaвulи
вiд o6iдy, пoчали' зa свoiм звичaeм' хaпaти зi стoлy всiлякий пoсyд i зaбиpaти з
сo6oю. Гетьмaнiв tвoPецЬкий' який тaкoлr випив зa o6iдoм, пo6auивrши тaкy
свaвoлю' стaв дopiкaти: <Bи paдi 6улvl 6 пoгpadyвaти цей дiм; тaкий y вaс звичай - poбити пoдiбнe, кyди лиlIIе пoтpaпитe>. I{ей дoкip дiйrпoв дo вyх кotIIoBoгo i тoй, yявивttlи сo6i, щo вiн 6yв пpoдиктosaний двoрцькottty сaмим гeтЬN{aнott{'нaкaзaB свoiм кoзaкaм сiддaти кoнeй i iхaти геть, нe пoпpoщaвruись iз гетьмaнoм. Aле Мазепa, Bчaснo дoвiдaвruись пpo цe' спoвiстив зaпoрлtцiв, щo не ви.
нен y вiдпoвiдi свoгo двopецькoгo' нa дoкaз чoгo видaв iм iхньoгo кpивдникa.
3aпopoltцi toвгo tt'yчили нi в voмy нe виннy лtoдинy' пepекидaючись ним' мoв
м'яЧеМ, i врlштi пpoхpомили нoл<eм.
3 .Ц.икaньки кolltoBий Гopдieнкo paзoм iз l.етЬмaнoм Мaзепoto pyцlив нa Бyбyлo з 50 сiнoвикiв,
дищa для пpедстaв.пен}|я кopoлю Kаpлy; з гopдi€ н кoм
ll5 зaхoплених зaпopo)t(цями poсiйських пoлo}teних сoлдатiв тa yкpaiнських кoзaкiв, яких зaпopolкцi <6уlлt,tЙ лaялуl i )кaxлиBo tr{yчили кoмapaми й
мypaxaми> |2|. Пpи6yвши в Бy,ЦиЩa,зaпopoлtцi й пoлoненi 6yли прдставлeнi
кoрлeвi;
кorцoвий звepнyвся дo кopoля з пpoмoвoю' y кoтpiй дякyвaв
йoмy зa Bисoке зaстyпllицтвo й бa,жaння визвoлити iх вiд стparuнoгo
вopoгa' poсiйсЬкогo цapя. Зa кopoля вiдпoвiдaв дepxaвний секртap: вiн
вислoBив пpихильнiсть дo зaпopoЛ(цiв i пoхвалy зa iхнiй пеprший пoдвиг
пpoти poсiян; нa oстaннe кorцoвий вiдпoвiдав: <Ми в.lке пoслaли з сoтню
мoскалiв нa пoкaз кpимсЬкoмy хaнoвi й спoдiваeмoся' щo кoли тaтаpи Тх
пo6aчaтЬ, тo стaнyтЬ зaoднo з нaми>. Пiсля прдставлення кopoлeвi зaпoрo.rкцi,
тo6тo кorдoвий, стаprцини' yчaсники цapичaнсЬKoi сyтинки й нaвiть стapцIини'
кoтpi 6yли в Ciui, oтpимaли гporuoвi пoдapyнки вiд кoрля й гeтьманa ,,,,кiлькa
скЛaли пpисягy Мaзeпi й дoднiв нaстyвaлИcя 3a paхyнoк кopoля i врulтi.рlшт
гoвip iз чoтиpЬoх пyнктiв iз кopoлeм Kapлoм. [ля зaпopoxцiв цi пyнкти гoлoвним чинoм oзнaчaли те' щo вoни пiсля вiйни з pосiйським цapeм нaзaв)кд.и
визвoлятЬся з-пiд мoскoвсЬкoгo пaнyвaння й oтpимають свoi oдвiчнi пpaвa й
пpивiлеi.
Пoкiнчивrци з yсiмa yмoвaми y кopoЛя й гетьмaна, запopo,l+tцiтепеp жaдirли
oднoгo - скopirшoi 6итви з мoскaлями; нa цe бaжaння кopoль вiдпoвiдaв iм' щo
слiд вичекaти й пpигoтyватися дo бoю, aле заг.lлoм пoхв.lлив iх вoeнний зaпaл,
нa щo зaпopoлtцi пiдкидaли вгopy цtaпки' кpичaли й вимaхyвали в пoвiтpi шa6лями. Ha пpощaнrrя деяких зa"пopotкЦiв дoпyстили дo кopoлiвськoi pyки й
зaпpoсили нa o6iд дo кopoля .,o.
3 Бyдищ зaпopo:t<цi,сyпровoдxyвaнi rцвеДaми, пirшли в напpямкy нa пoлтaвy,
дe знахoд.ились poсiйськi гapнiзoни. Poсiяни, пoбачивruи зaпoрлrцiв, кoтpi
йrцли пoвз Пoлтaвy, нaдyмirли стpiляти пo них' :lле сoтня кoзaкiв кинyЛася до
мiстa й пoкJraлa кiлькox poсiян нa мiських стiнaх, пpичoмy oдин зaпopo,кeцЬ
вJЦ/чниN.r
пoстpiлoм у6ив poсiйськoгo oфiцеpa y блискyчoмy мундиpi. J цьогo
пpивoдy Гopдieнкo скaзaв цIведaм' щo таких чyдoBих стpiльцiв y ньoгo нa6еpeтЬся дo б00 чoлoвiк. Biд Пoлтaви чaстинa зaпopoл<цiв взялaся прoBести гетьмaнсЬкoгo пoслa з листaми дo тypeцькoгo сepaскipа *, B яких гетЬNtaн спoнyкaв сyлтaнa д.o lltвидцIoгo o6'eднaння зi швeдaми **; гoлoвна мaсa pyшила дo
Ciчi. Ta тyт сам Гopдiснкo пopинyв y poздyми з пpивoдy зaтiянoi ниtr{спрaви й
так вислoвився щoдo rпведiв: <Poздивився я цих rшведiв;дe пpи t|иx слy)кити!
Мeнi тепep здaeться' щo кpащe нaм пo-стapoьiy слyлсити цapськiй величнoстi>.
Aле цe, мa6yть,6yв хвилинний нaстpiй,6o нi хapaктeр кollloвoгo' нi йoгo нaстyпнi дii не свiдuили пpo щиpе й pirшyнe кaяття.
|2| Mapкeвuu I1. Иcтopltя
МaлoDoссии.т. 4. с. 291.
!22 Учaсники 6итви oтpимa.rrикopoлiвськi 1000 зoлoтих'
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Iстopiя fi тoпoгpaфiя
юсьlоr заmpiзькиx Ciчей
Tим чaсoм y Ciui пiсля вiдхoдy 6iльrцoстi кoзaкiв пiд кеpiвництвом Koстянтинa гopдieнкa зaлицIиJroся близькo 1000 кoзaкiв' oчoлених Якoвoм Cимoнченкoм. Tyт дiяли пoсланi з Миpгopoдд пoлкoBllикoм .(анилoм Aпoстoлoм кoлиrцнi
запopiзькi стaрцIинrr; вони пpивeзJrи в Ciч rист Aпoстoлa й yсйякo нaмaгaлися
схилити сiчoвикiв нa бiк цapя. З цьоrо пpиBo.щyбyлo скликaнo вiйськoвy paдy;
нa paдi знoвy виявилoся двi пapтii - пapтiя стaPих за r.вpя й пapтiя мoлoдих
пpoти цapя. oстaння взялa гopy' й 6улo виpirueнo JIистa Aпoстoлa вiдiслaти з
вiйськoвим oсaвyлoм дo кolltoвoго Гopдieнкa, a пoслaнцiв Aпoстoлa зaтpнмaти
в Ciчi. Пoки сiчoвi пoслaнцi встигли дoскaкaти дo кotlloвoгo й пoвеpнyтися,
вeсЬ цeй чaс пoлкoBничиx пoслarrцiв тpимaли пpикoван]lми дo гapмaт зa шиi i
щoхвилини пoгpoжyвали iм смеpтнolo кapoю. Алe aпoстoльцi, кopистyюvись
вйьними pyкaми' вitбuлtl oдин oднorю вiд, гapмaт i втeк.rпr з Ciчi в lЦиpгopoд.
Пiсля iх втe.li y Ciнi знoвy вiд6yлaся paдal нa цей paз yзяли гopy стapi й виpiu.lили стaти зa цаpя. Toдi дo кorцoвoкr Гopпieнкa вiдiслaли листa' y якoмy гoвopилoся' щo зaпopoхrцi склaдaють iз сe6е винy зa всi йorо дii: <Як ти po6ив, тaк i вiдпoвiдaй; ти 6eз нaс вигaдyвaв' a ми, вipнi с,ryги цapськoi вeличнoстi, ви6paли сo6i
зaмiсть тe6e iншoто кolltoвoпo>! Biд слiв запopoлсф пepeйrrrли й дo дiлa: вoни
спpaвдi пoз6aвили Koстянтинa Лopдieнкa зв{lння кolцoвoгo й o6paли нa йoгo
мiсце Петpa Copo.rинськoгo. I-(аp,пoвiдoмлений пpo тaкi ви6opи^кou.toвoгoв Ciui,
зpaдiв, 6o oсo6истo знaв Copoниllськoгo як <лкrдинy дo6рy"',". Пeтpo зpaдiв
ще бйьruе, кoли нoвий кotuoвий' BстytIивlItи нa цIo пoсaдy' oдpaзy вiдiслaв нaкaз
кoзaкaм' якi бyли з Гopдieнкoм' пoкинyти кoлl{lцнюгo кoltloвоrо й пoвepнyTt|cя нa Ciч д.llя нoвиx нaкaзiв. Aлe тaкi настрi y Ciнi тpимaлися недoвгo: зiбPaBшись нa вiйськoвy paдy' зaпopo.lкцi paзoм iз кouroвим Пeтрм Copoнинським
чoмyсь знoвy oгoлoсили' щo вoни пPoти poсiйськoгo цapя i зa IIIвeдсЬкoгo кopoля.
Пeтpo, пoчyвцlи' щo й Copo..lинський стaв дихaти тaким сaмим дyхoм пpoти
ньoгo' як i Гopдiенкo, нaкaзaв Мeнrшикoвy пoслaти з Kисвa в Ci,r тpи poсiйськi
пoлки i зниrцити всe гнiздo бyнтapiв дoщентy. Менruикoв дop}пlив викoнaння
цapськoк) нaкaзy пoлкoвникy Пeтpy Якoвлевy й нaкaзaв йoмy, пpибyвrци нa мiсцe' пepeдoвсiм oгoлoсити зaпopiзьким кoзaкам' щo кoли вoни пpийдyть,цo цapя
3 пoвиннoto' oФpyть нoвoro кolцoвoпo oтaмaнa тa iнцrих стаputин i пoo6iцяloть,
цiлyюни хрст, вipнo сJty)t(итI{
-свoiх tlа['eвi, тo всi iхнi пpoвини бyлyть вибaченi й самi
пoпepед,нiх вiйськoвих пpaвaх i вoльнoстях|25.
вoни зaлиutaться пpи
Пoлкoвник Пeтpo Якoвлсв сiв iз пoлкaми нa сyдt{a y Kиeвi й пoдaвся вниз
пo .Ц.нiпpу;слiдoм зa ниi{ 6еpегoм .Ц'нiпpa пoвиннa 6улa Йтп кiннoтa, щo6 нe
дaти зaпopo)t(цяМ мoжливoстi вiдpiзати poсiйськi вiйськa, щo pyхaлись пo
.Ц.нiпpy.
Пoлкoвник Якoвлeв, спyскаIoчись пo .Ц.нiпрy, нaсaмпepeд нaпaв нa мiстeчкo
Keле6еpдy 6iля лiвoгo 6ергa piки, спaлив йoго' мerшкaнцiв нaсткoвo poзiгнав,
чaсткoвo пepe6ив. Biд Кeлe6еpди сrryстився дo Пepевoлouнoi; тут нa тoй чaс
6yлo 1000 зaпopoхфв тa 2000 нaвкoлиrднiх rкителiв, якими кеpyвilв зaпopiзький пoлкoвник 3iнeць. У центpi мiстеЧкa 6yлo з6yдoванo зaмoк' в кoтрoi{y зaсiлo б00 чoлoвiк гapнiзoнy. Пiдстyпивrпи дo мiстeнка, Якoшleв пepeдyсiм зaл<aдaв вiд зaпopolttцiв дoGpoвiльнoi здaчi, алe йoмy вiдпoвiли пoстpйами. Toдi вiн
вiдкpив лloтий вoгoнь' скерoвytoчи ядpa Й 6oмби в сaмий замoк мiстечкa. 3aпopoл<цi, нe вoлoдiюuи такими' як poсiяни, 6oйoвими засo6aми, все-тaки впepтo
вiд6ивалися, aлe змoглt{ вистoяти лиrшe двi noдиIlи: рсiяни yвipвалися в мiстeчкo' тисячy чoлoвiк у6uлн нa мiсцi, чaстинy лlo.Цeй пiдпaлили в хaтaх i стoдoлaх,
кiлькa чoлoвiк сaмi втoпилися пpи пepeпpaвi неpез Bopсклy й .[l'нiпpo;y пoлoli
взятo лицIe 12 чoлoвiк. Hесамoвитiсть poсiян 6yлa тaкa, щo вoни виpiзaли л<iнoк, дiтей, стapих' cПaлнЛ|1всi млини нa piках, yсi 6yдiвлi в мiстe,rку i всi сyднa
нa .('нiпpi бiля Пepевoлoчнeнськoi пepeпpaви. Пiсля тaкoго po3гpoмy Пеpeвo|2a
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,Ц. l. Явopншrький
Iсmpiя зaпopiзьких кoзaкiв
лoчнoi пoлкoвнl{к Якoвлeв pyцrив нил(че пo.Ц.нiпpy й дoсягнyв спoчаткy Hoвoгo,
a тoдi Cтapoгo Koдaкa.
B o6oх Koдaках пoлкoвник ЯкoвrIeв нe зyстpiв вeликoго oпopy: oснoBнa мaсa
меruкaнцiв дo6poвiльнo зДaлacЯ poсiянaм i 6yлa вiдiслaнa y Бoгopo.u,ицьку фopтецю' нeзнaчна чaстинa втеI(лa нa oстpoBи i в стeп, aле й з них дeяких 6yлo спiймaнo й з}rищенo нa мiсцi; o6идвa ж мiстеuкa' Cтapий i Hoвий Koдaки, 6yлo спaленo дoтлa' щ06 нe дaти пpитyлкy <злoчинцям> i щo6 y6eзпevити тил poсiйських пoлкiв. Бйя Cтapoгo кoдaкa Якoвлсв спyстився чеpeз пepцIий y .[нiпpi
пopiг, Koдaцький, пpинoмy флoтилiя йoгo, кepoвaнa зaмiсть лoцмaнiв, щo
пopoз6iгaлися, poсiйськими стpiльцями' зaзн:rлa деяких втpaт: poз6илoсЯ ,цва
сyднa' aлe 6eз нeщасливих нaслiдкiв для лloдей. Tyт Якoвлeв змyrпeний 6yв видiлити чaстиl{y сoлдaтiв зi свoiх пoлкiв i пoслaти iх y степ пo o6и,цва 6oки .(нiпpa, щoб зницЦrвaти кoзaкiв, якi втекли з мiстечкa. Aле вoДнoчас дo Якoвлсвa
пiдiйrцли сyхoпyтнi зaгoни' щo слiдyвали зa ним беpeгaми .Ц.нiпpa,й вoни pylllилн дaлi вниз. ПpoпливllIи реrtrтy пoргiв i минувruи oстpiв xopтицюl пoлкoвник
Якoвлев 7 тpaвня нaрurтi пpи6yв дo Kaь''янoгo Зaтoнa нa лiвoмy 6eрзi .(нiпpa,
мaйжe нaвпpoти Чopтoмлицькoi Ciчi. B Ciчi не 6yлo кoruoвoгo петpa CopovинсЬкoпo: вiн paзoм iз кoзaкoм Kиpикoм Менькoм пiruов y Кpим пpoсити тaтap Дoпoмoгти зaпoрoxцям пpoти мoскaлiв. Йoгo зaстyпав хopo6pий i мeткий, взагaлi
<дo6pий> кoзaк, Яким Бoгyru. Чepeз тe, щo в Kaм'янoмy 3aтoнi пaнyвалa якaсь
зapaзнa хвoр6а, Якoвлев стaв пo6лизy мiстeчкa й виpядив дo зaпoрo)кцiв кoзaка Cметaнy з нaпyтлиBим листoм князя Мeншикoва. Aле зaпoрo.lкцi, зa слoвaми
oднoгo спiймaнoгo poсiянaми кoзaкa' втoпили тoгo смeтaнy y вoдi. Toдi Якoвлrв
пoслaB iм дpyгoro Л|ДcTa,0с06истo вiд се6е; нa цей лист зaпopoл<цi вiдпoвiли,
щo не ввaжaють сe6е 6yнтapями, визнaютЬ нaд сofuю B,raдy цapськoi вeличнoстi, aлe цapських пoслaнцiв дo се6e не дoпустять. oнiкyюни з хвилини нa хвилинy свoгo кollloвoгo Coposинськoгo з тaтapaми, запopoл<цi,бaлсaючи вигpaти чaс'
yдaпи нaвiть' щo схиляютЬся нa 6iк цapя. Якoвлсв чeкaв пoзитивнoi вiдпoвiдi
тpи днi, aле пoтiм виpiruив yзяти сiч пpистyпoм. 3 цieю мeтoю вiн нaкaзав oглянyти Ciu з yсiх стopiн i пiдruyкaти зpyчнe д,lя пpистyпy мiсцe; дrrя oглядy 6yлo
пoсJlaнo пepеoдягнених y зaпopiзький oдяг poсiйських oфiцepiв. Пoвeрнyвtцись' вoни спoвiстили пoлкoвникa' щo пiдстyпитися дo Ciчi нa кoнях нeь,toжливo, бo вoнa з yсiх 6oкiв oтoчeнa вoдoю. l спpaвдi: це 6yлo l0 тpaвня, кoли вoдa y
.[,нiпpi тa йor0 гiлкaх дoсягa€ нaй6iльшloгo piвня пiсля веснянoi пoвeнi; aле нa
тoй чaс вoдoпiлля 6yлo тaким висoкиttl' щo сiч, звиt|aйнo зaлИTa лицIе з тpЬoх
бoкiв вoдaми piзних piнoк, цьorю paзy i з четBеpтoi' степoвoi стoрoни' дe влiткy
звичайнo 6yлa сyхaдopoгa в Civ, 6улaзaлптa вoдolo нa вiдстaнь 35 сaжнiв. Мoл<ливo' як кaже пеpекaз' це стaлoся тoмy' щo з бoкy степy зaпopoжцi, за нaпoлягaнням^Якимa Бoгyшa, вiддiлили свoю сiч вiд мaтepикa poвoм i пyстили в тoй piв
вoдy lzb; B yсякoмy paзi тoгo лiта вoди 6yлo тaк 6aгaтo, щo вoнa нaвiть зaтoпилa
чaстинy кypeнiв. Bислaнi вивiдaчi пoвiдoмили пoлкoвникa' щo пoблизy сiчi e
oкpемa зaпopiзька ваpтa' якy лeгкo мoЛ(}la винищити; тoдi Якoвлсв вllpядив
пpoти нei кiлькoх сoлдaтiв. Boни нaпaли нa зaпopox(цiв, кiлькoх чoлoвiк пePe6Илп, кiлькoх пoтoпили y вoдi, a oднoго пpивели to пoлкoвникa живим.
Biд цьoгo oстaнньoгo Якoвлсв дoвiдaвся, щo зaпopo)кцi, всi як oдин, виpirшили
дiяти пpoти poсiйських вiйськ. <3^1меpзелoвopoвствo вo всех))'- писaв Якoвлсв
пiсля цьorю князю Мeнrшикoвy ',,. Toдi poсiяни виpiruили спoчaткy спopyдити
шaнцi, нa rшанцi пiдняти гаpмaти i з гapмaт o6стpiляти Ciн нepeз вoдy. Aлe ця
спpo6a нe tu|a 6a;каних рзyльтaтiв: виявилoся' щo чepeз великy вiдстaнь пo.
стpiли гapмaт нe дoсягzlли мети. Пiсля цьoгo бyлo oгoлot.uенo пpo пpистyп Civi
нa чoвнaх. 3aпopoя<цi пiдпyстили poсiян нa близькy вiдстaнь, тoдi вiдpaзy вдаpt|л||з гapмaт i pyrшниць, пopaнили кiлькoх oфiцepiв i 300 сoлдaтiв, y тoмy нислi
вбили пoлкoвникa Уpнa, кiлькoх чoлoвiк узяrlоr.R пoлoн i <сpalrlнo и тиpaнски))
yмеpтвили ix y Ciui. Toмy poсiяни бyли змyrueнi вiдстyпити й стaнoвище пoлкoB;
никa якoЕпeвa стaлo скpyтним' Aле в цeй чaс нa дoпoмoгy poсiянaм вiд гtне
|27 Kocтot,lаpв
Il. Мaзer
l
и мaзе п и нц ы. с. 530.

'26 зaписки oдесскoгo o6ществ:r. т. 9. с. 44l.
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Iсmpiя й тor'oгpафiя
вoсьrоr заmpiзьких Ciчсй
pал-мaйopa князя Гpигopiя Boлкoнськoгo з'явився з кoмпaнiйським. пoлкoм i
дparyнaми пoлкoвник Гнaт ГaтIaгaн. I{е бyлo 14 тpaвня.
Гнaт lванoвич Гaлaгaн 6yв peнегaтoм-зaпoрoxцeм. син yкpaiнськoгo кoзaкa
з селa Oме.lьникa пoлтaвськoi ryфpнii Kpeмeннyцькoro пoвiry, Гaлaгaн дoвrций
uас 6yв y Ciui спouaткy пpoстим кoзaкoм' дaлi пoлкoвникoм oхoчекoмoннoгo
пoлкy' згодol{ нaвiть кorцoвим oтaмaнoм ."o;як пoлкoвник вiн бyв бiля Мaзепи,
кoли тoй пeрйrшoв на бiк rцведiв' як пiдp}.чrrий Мазепи сам перйruoв y тaбip
rдведiв; зпoдoщ пo6aчивrди мiзepнiсть сил Мaзепи й непpихильнiсть дo ньогo
yкpaiнсЬкorю нaPoAУ, вiдпpoсrrвся y t€ т ьмaнa з пoлкoм y poз'iзнy лiнiю пoзa
IrrведсьKr'rt{тa6oPoм, нeспoдiванo зaхoпив кiлькoх цtведсЬких дpa6антiв |, П€ P € йrпoв з ними й свoiм пoлкoм y poсiйський та6ip i пpийrшoв з пoвиннoю дo пeтpa,
пepекoнaBши цapя' щo дo lllвeдiв вiн пeрйu.loв пpoти свoei вoлi, скopяloчrrсь 6aжaнню гeтьмal{a Мaзепи. [ap взяв з I{ьoпoслoвo' щo вiн нe <викине з ним такoi
сaмoi цrтyки, як iз KapлoмD' змyсив пpисягнyти нa вipнiсть poсiйськoмy пpестoлу й пoтiм тpивaлий чaс тримaв йoгo в poз'iзtax зatu|я здoбyвaння непpиятельськoпo <язt|Ka>,,'.
Caме цeй Гнат Гaлагaн нeспoдiванo з'явився дo пoлкoвникa Якoшreва дlя
o6лoги Ciчi. Зa свitчeнням нeвiдoмoго aвтopa твopy пpo зaпopiзьких кoзакiв
ми}Iyлoпo столiття, Гнат Гaлaгaн пpистaв дo якo&Itcва пo дopoзi дo Ciчi, пoo6i."u.Taк чи iнaкцявIIIипiд пpисягoto пpoBeсти рoсiян тa€ м ниI,.rи ст€ ) кинaми в Ciч
цte' aле в цьoмy плaнi нa ньoгo пoкJrадaли великi нaдii як на лroдинy' кoтpa знaла всi <вiйськoвi секрти> й зaпopiзькi <звичaiD.I спpaвдi, пpи6уття Гнaтa Гaлaгaнa дo Ciчi мaлo для зaпopiзьких кoзaкiв виpiпrzulЬнe знaЧeння.
Зaпopo,lкцi, здirлекa пo6aчиBlци вiйськo, щo мчaлo дo сiчi, виpiцIили' щo дo
них пoспiшae кorдoвий Петpо Copoнинський з татapaми' i шlaштyвали пpoти
poсiян вилaзкy. Poсiяни скopистaлися цим щaсJrиBу||||
N|Я них мoментoм' paптoво вдepлись y Ciн i викликaли сеpед кoзaкiв сyм'яття; тa oстaннi дoвгo i вдaлo
вiд6пвлvlся вiд вopoгiв. Aлe тyт yпepеt вискoчив Гнaт Галагaн i зaкpи.raв зaпopoЛ(цям: <Кидaйте з6poю. Здaвaйтeся, 6o всiм бyдe пoмшryвання>. Зaпopoлtцi спepшry нe пoвipи.lпl й пpoдoв,хсyвали дaлi вlдбиватися вiд poсiян, aле
Гa;raгaн пoкJlявся пepeд ними y пpaвдиBoстi свoiх слiв, i тoдi кoзtilки пoкиз 6oкy Гaлaгaнa. Poсiяни кинyлriся нa фздaли з6рю. Aлe це 6улaпiula6рхня
з6poйrrих запopoхцiв, 300 чoлoвiк yзяJrи в пoлol{' кiлькoх у6нлп, кйькoх пoвiс|7IIИнa плoтaх i пyстили вt{из пo .(,нiпpy нa пoстpaх iнrшим; l00 гapмат, всi
клейнoди - пpапopи' 6yнuуки, 6улaвп, пepнаui, литaвpи _ i всlo aмyнiцiю зa6paлп il вiдiслaли в мoскoвський тa6ip, а всi кypенi i всi 6yдiвlIi в Ciнi спaлили,
6aгaтo зимiвникiв нaBкoлo Ciчi знищили. Пoлкoвник Якoвлeв, a oсo6ливo Гaлаган' Iтoвoдилися з не6aчeнoю люттк). <Учинилoсь y нaс в Cиuи,- писaв oчевидецЬ' кoзaк Cтeфaнeнкo, який згoдoм бyв кouroвим oтaмaнoм'_ т0' чтo пo пpисяrе Гaлaгaнa и мoскoвскaго вoйскa, тoвapиствy IraIIIемyгoлoBьl o6диpали, rшеи
нa ruraхaх pу6пЛу|, вirдaли и иныя тиpанскiя смеpти зaДaЙIII|' r<аlсo(и B пoftЦrcтвi
зa дpевних м5питeлей нe вoдилoсь _ меpтвьIх из гpoбoв l}rrrrпo(нe тo,ьl(o l{з тoваpистIl.l' нo и из мoнaхoв oткапывали' пoлoвЬI им oтнимaли' lltкyPьI сДнpaл|1 l|
вirцали. Hенaсытивrцимся тaкoвoкr дyшeпarубнoro пpибыткy' a зaoстpивIци
сеpдцe сBoe Л(ilлoм сaтaнинским, Гaлaгaн чaтaми свoих eдинoмЬlllulеннЬlх людeй в Tepнyвцi и пo иных пoднoстяx и ypoчищaх пpaцeю кpoвавoю на дoбьrчax
звipиных кoзaкoв нeвинl{ьIх в мoскoвскie тиpaнньIe фзцiннo зaпрoдirл pyки. И
тoт свoeгo безчeлoвiчiя нe пepестaючи' пoсыJIaет свoих к ним rцпiтов и кoнi
зaймaти злoдieв и всякiе пoдсЦlтtки чинити легкoмьIсленньo< людeй, якo тeдьl
всякiе yтиски' кpивдьr и нeвoJIи людeм yкpaинским зa пoвoдoм и пpичинoю eгo
пoмянyтoк) бeзбoя<rоrкa Kгaлaгaнa нaнеслoсяD l J|.
t Haймaнi кiннi rетьмaнськi lloлки нa Лiвoберлtнiй
.Укpaiнi,
ствoрнi в 70-тi poки ХVIl ст., те сaме, щo й
)хoчекoмoннl.
.,)28Бантыtu-Kol,lенcкuй,\.
,lстoчники д,lя мaлopoс-

сийскoй исmpии. ч. 2. м.'
l859. с. 55i ЛaзаpевcкuЙA.
oнеpки
мaлopoссийских
фaмилий / /Pуc. aую" |815.
l ф l . с . 318_325.
. Coлдат кopoлiвськoi oхoрни (лdлr).
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|29 Puzelъlaн
z{.Лgгoписнoе
пoвествoваl|ие. т. з. с. 52.
',o чтения мoскoвскorо o6ще ства. 1848. Ns 6. с. 44'
lз,
Apхiв
мiнiстсpствa закopдollllих спpaв y Мoсквi.
l7l0 p. tФ 3.

.Ц..I. Явopншrький
lстopiя запopiзькихкoзaкiв
Cтparшнеpyйнyвaння ЧopтoмлицькoiCiчi вxe тoдi oспiвaли кoзaки в нapoд,.
нiй дyмi.
<oй летитькpячoктa пo тoй 6o.roк,де взявсяtшyлiка:

<A не бyде в Ciнi гoрla вiднинi й дo вiкy>.
oй стoялa Мoсква тa y кiнeць мoстa,
Ta дивилaсь в вoдy тa на свoю вpoдy:
Cамa сe6е вoювaлa' i кpoв свoю пpoливалa'
Hашим кoзaчeнькaм'нaшим мoлoдeньк]lмвелtlкий жaль зaвдавaлa,
Hauri кoзaченьки,нarшiмoлoдeнькi нiде в стpaху не бyвали _
Copoк тисян Мoскви ви6opнoгoвiйськa yпень вибивали.
Harцi кoзaченьки,наrui мoлoденькi тa нeвесeлiстали,
Гей, oстyпилa вpaxa дpyгyttiя тa всiмa стopoнaмиt
Гей, зaкpaсилa гopoд' тa слaвнyю Ciн, тa скpiзь знaменaми.
oй, кaзaв € с и' пaнe Гaлaгaне, щo в ix вiйська нeмаe,
A як вийдe rIа таpaкaнa' так як мaк пpoцвiтaе.
oй, кaзaв еси' пане Галaгaне' щo в Ciчi Мoскви нeмae,
Ko.п.tглянеur' пoмiл<кyрнями так як мaк пpoЦвiтae.
oй, як кpикнyв тa пaн кorцoвийу Пoкpoвськiй цеpквi:
<Пpи6иpaйтeсь,слaвнi запopоxцi, як 6и к свoiй смеpтir.
oй, як кpикнyв тa пан кouroвийнa пoкpовськiйдзвiницi:
<oй, кидaйте x ви, слaвнi зaпopoлtцi,i пiстoлi й pyruницi'l.
oй, пiruли-пiruлислaвнi запoрltцi та не пirшки,дyбaми,
A як oглянyться тa дo слaвнoi Ciчi, тa вмивaloтьсясльoзaми).
Пpo pyйнyвaння чopтoмJlицЬкoi Ciчi Гнaтoм Гaлaгaнoм щe й тепеp згaдyють
<.вeтхiднями> дiди. <.I{юCiv зpyйнyвав якr.tйсЬ Гaлaгaн; вiн знaвся з uopтaми, i
кoли бyв щe дaлекo вiд Ciчi, тo якийся (хлoпчикD (слyга) пpoсив кoцroвoгo
oтal{aнa' щo6 вiн toзвoлив йoмy зaстрлити гaлaгaнa в лiвe oкo'- iнaкrце йoгo
не мoжнa бyлo в6ити; a кoцIoвий кaже: (flе слiД пpoливaти хpистиянськoi кpoвi>. A як пo6aчив, щo гaлaгaн yжe 6лизьк0, тoдi й сaм стaв пpoсити хлoпця'
щoб тoй yбив Гaлaгaнa. Aлe тoдi вл(e пiзнo 6yлo. Гaлaгaн 6yв вeликим чapiвникoм i зpoбив з с060ю так,6yцiм y ньoк) нe oднa' a кiлькa гoлiв. тoдi й xлoпчик нe
мiг y)ке poзpiзнити, tе B нЬoIю спpaвЯ(ня noлoва. <<Teпep6пЙ caм,- кa:кe хлoпчик кoшIoвoмy'_ a я не мo'(y знaти цyди стpiляти, бo в ньoгo oн скiльки гoлiв>.
Taк тoй Гaлaгaн i зpyйнував Ciч>.,,.
Пiсля взяття Чopтoмлицькoi Ciчi князь Меншикoв дol{oсив цaрвi Петpy, щo
<знaтнirцих лихotiiв> вiн звeлiв зaтpимати' iнruиx стpaтити' самe ж <<зpaдницЬкe> гнiздo зруйнyвати й викopiнити. Ha цe дoнесeння Петpo вiдпoвiв Мeнrпикoвy: <<сeгoдня (23 мaя) пoЛyчили мl'l oт вaс письмo o pазoрeнии пpoклятoгo
i'естa' кoтopое кoPeнь злy rr нaдeждa нeпpиятeлIo былa, чтo мьI' с пpевеликolo
paдoстию yслыцraв' Гoспoдy, oтмститeлю злым, 6лaгoдapИлu с стpeль6oю' и вaм
зa oнoе пpемнoгo 6лaгoдаpствyeм, и6o сие дeлo из пepвых eстЬ' кoтopaгo oпaсaться нaдJreжалo 6ылo. Чтo ,кe пиlцeтe o дeтaцIaNleнт€ * пoлкoвникa якoвлeвa,
чтo6ы oнoмy 6ыть в apмии' и тo дo6po' тoлькo пoдлeя(ит из oнaгo oстaвитЬ oт
700 дo 500 челoвeк пeхoты и oт 500 дo 600 кoнницы в Kaмeннoм Зaтoне, ,цa6ы тoгo смoтpeли' чт06 oпять тo мeстo oт тaких )кe не нaселилoсь' или гдe индe
нe пoчaли сo6иpaться; д/1я чeгo eжeли кoмeндант в Kамeннoм-3aтoне плoх, тo.6
из oфицеpoв дЬ6pa"o там нa eгo мeстo oстaвить' a пpочим 6ыть в Zlpмиlol>l33.
Cхo;кoгo листa нaписaв петpo й гpaфy Aпpaксiнy в Мoсквy, -вiтaючи йoгo <ми.
,"..
лiсть,> зi знищенням
<(oстaннЬoгo кopeня Мaзeпинoгo>
Щo6 пoслa6ити
стpaшнe Bpа)кеt{ня' спpaвлeне нa yкpaiнсЬкий нapoд зltищенням сiчoвих кoзaкiв, цap видaв мaнiфeст' y якoмy гoвopилoся' щo пpичинoю llещастя' яке спiткaлo сiч' 6улa зpaдa сaмих жe зaпopoжцiв' 6o вoни, пpикидaючись вipними
цаpeвi, наспpaвдi o6дypювaли йoгo i знoсилися з вopoгaми Poсii цIвeдaми; дaлi
Петpo нaкaзyBilв yсiх зaпopoжцiв' кpiм тих, кoтpi пoкaяJrися' кинyли з6poю i
R|l|яRv|лу|
6aлrання )кити нa Укpaiнi як прoстi сeляни' лoвитt{' кидaти y B'язницю
|32
ЭваpнuцкuЙ Д.
poлtье. T. 2. с. 92.

Зaпo-

'^^зaГiн(фp.).
''' Coltoвьев C. Истopия
P o с с ии.т . 15. с . 3l 7. 3l 8.
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|3a Kocтo.мapв
H. Мaзeпa
и мaзепиtlцЦ. с. 532.

Iсmpiя й тoпoгpафiя
вoсьми зampiзьких Ciчей
й стpauyвати l35,a iхнi зeмлi вiд piки oрлi дo piки Caмapи приписaти дo МиpгopoдсЬкoгo пoлкy' пoлкoвникoN{ якoгo нa тoй чaс бyв .Ц'анилo Aпoстoл.
У нarш Чaс нa мiсцi кoлиrцньoi Чopтoмлицькoi Ciчi стoiть чaстинa селa Kaпyлiвки, як ii нaзиваютЬ сeляни' a6o Kaпилoвки, як iT нaзивaютЬ oфiцiйнo, Kaтеpинoслaвськoi ryбеpнii й пoвiтy. Boна вiддaленa вiд мiстeнкa Hiкoпoля, кoлиrцньoi Микитинськoi Ciчi' piвнo на 20 вepст i пpиписaнa дo сeлa Пoкpoвськoгo, мiсця кoлицrньoi oстaнньoi Ciчi. З Hiкoпoля в Kaпyлiвкy вeдe стapий зaпopiзький rrrлях' щo пoчинaeться вiдpазy зa Hiкoпoлeм i зaкiнuyсться мaйxе 6iля
сaмoгo селa. I{е чyдoвa' глaДкa й цiлкoм вiдкpитa дopoгa' oбpaмлeнa з пpaBoгo
6oкy лaнцюгoм Bисoких кypгaнiв, кoтpi йдyть oдин зa oдним нa вiдстанi 6лизькo
vвepтi вepсти' a з лlвoгo oхoll.пенa lциpoкoю piкoю .Ц.нiпpoм з йoгo гiлкaми й
зaтoкaми' зa кoтpими пo гPyзьких бoлoтах poсте гyстий висoкий лiс, пopoслий
зeленolo тpaвoro. Ланцloг кypгaнiв пoстyпoвo вiдхиляeться спpaвa нaлiвo, a paзoм iз кypгaнaми вiдхиляеться й ruиpoкий rrrлях, який вpеurтi пpивoдитЬ пpoстo
дo мiсця кoлиrшньoi Чopтoмлицькoi Ciчi. Kpiм кypгaнiв, вкaзiвникaми дopoги в
Чopтoмлицькy Ciн слyжaтЬ ц{e тaк званi милi, тoбтo чoтиpигpaннi стoвпи' ви.
тесaнi з сyцiльнoro камeню й дещo звyяrенi дoгopи' кoтpi бyлo пoстaвJleнo тyт
l787 poкy, пiд нaс пpoiздy пo Hoвopoсii iмпepaтpицi Kaтepини II.
Ha пiвтopи веpсти вище сeлa Кaпyлiвки, сeрд вiдкpитoi мiсцевoстi, якa пaнyс
нaд вeличeзним пpoстopoм степiв, стoiть дoвrе зeмлянe yкpiплeння, тaк звaний
зiмкнyтий рдут iз тpaвepсaми всеpeдинi. Пiвдeннa лiнiя цьoгo peдyтy мaс
l250 сaл<нiв,пiвнiчнa - 780' схiднa - 380 й зaхiднa - 700. Cпopyдя<eння цьoгo pe.цyтy нaйвiрoгiднirшe нaлeлсить дo пepцroi пoлoвини ХVIII ст., eпoхи рoсiйськo-тypецькиx вo€ } l' кoли' як вкaзy€ князь Миrцецький^,.нapiцi Чopтoмликy,
дe бyлa Cтapa Ciu, 1738 poкy poсiяни з6yдyвали pедyт,"o.
Hилrче yкpiплeння, вжe в сaмoмy сeлi Kaпyлiвцi, нa гopoдi селян Cеменa Kвaшi тa Iвaна Koвaля вцiлiли двa кaм'янi хpeсти нaд мoгилaми кoзaкiв Ceмeнa Tapa}ra,пoмеpлoгo |'742 p., й Федopa Toвстoнoгa, пoмepлoгo |110 p.,4 листoпaIJ,; oстaннiй
6yв oтaмaнoм Ц{еp6инiвськorю кyрeня |766-|761 pp.' пpoслaдa
pp'', пoвеpнyвся з пoхoty тя)t(кo пopaнeниЬ{ i зa кЙька
вився y вiйнi l769_l77o
мiсяцiв пoмep. Kpiм цих двoх, збeрглися ще хpести кoзaкiв \aнилa Бopисeнкa,
пon.lepлoгo l709 p.' Cеменa Кo [вaля] пoмеpлoгo |128 p., й нaдмoгильний кaмiнь
'
знaмeнитoгo кorцoвoгo oтaмaнa lванa.Ц.митpoвичa
сipкa' пoмеpлoгo lб80 poкy.
oстаннiй стoiтЬ нa гopoдi селянинa микoли oлексiйoвичa Мaзaя i мaс тaкий
нaпис: <P. Б. l680 мaя 4 прставнcяpa6ъ 6o Иoaнь CЪpкo.Ц'митpoви aтaмaнь
кotцoвий вoскa зaпopо)кскoгo зa егo ц. п. в. (Deoдopa AлeксЪвичa: Память пpaведнaгo сo пoхвалaми,,|:}E.B цьoмy написi дивнa лиrцe вкaзiвкa, 6yцiмтo Cipкo
пoмep 4 тpaвня' в тoй чaс як iз дoнeсeння йoгo нaсryпникa lвaнa Cтягaйлa тa
свiд.reння лiтoписця Caмiйлa Bеличкa вiдoмo, щo пoмеp вiн l сеpпня |39'oт;ке,
слiд гaдaти, щo плитa' яка з6еpеглaсЬ дo нaшIoгo чaсy нaд мoгилoю знaмeнитoгo
кollloвoгo' зoвсiм нe тa' кoтрy кoзaки пoчaткoвo пoстaвили нaд йoгo oстaнкaми:
пepшy плитy' oчевиttlo' poзбилo poзлючене poсiйське вiйськo l709 poкy й зaмiсть неi зпoдol\l пoстaBили iнrшy, тoму дaтa дня й мiсяця смеpтi Cipка вкaзанa
нeвipнo. Hилtчe сeлa кaпyлiвки' нa стapoмy, a6o зaпopiзЬкoмy' цвинтapi, вцiлiлo
щe чoтиpи мoгильнi xpeсти' пiд кoтpими спoчивaють oстaнKи кoзакiв € ф peмa
Hoсевськoгo Й \aнилa Koнeлoвськoгo' пoмepлих |128 p., Лyк'янa MeдведoвсЬкotю тa oстaфiя [IIкypи, пoмеpлих |129 poку.
Питaсться: яким чи}loм yсi цi нaдмoгильнi хрсти пoтpапиJrи в Чopтoмлицькy
Ciн, кoли з l709 рoкy iT тут зoвсiм не бyлo? Biдпoвiдь нa цe питaння дaють мiсцeвi стapoлсили' нащaдки зaпopo;rtцiв: вoни кaжyть' щo кoли кoзaки 6yли пiд
Bлaдoю <тyp-цаpя>, тo' вмиpaючи' пpoсили свoiх тoвapиrцiв хoвaти iх нa стapiй
Ciнi, й тi пеpевoзили ixнi тiлa чaйкaми дo чopтolrл}rкa.
lз5 чтеrоrя мoскoвскoгo o6щестBа. l859. Bнп. l. C.
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|36 MыutецкuЙ C. |[стopня.
с. 69.
'', эapнuцкuЙ Д,. Зaпo-

po,lкье.T. 2. c. 6.l' 68'
. Йдеться пpo poсiйськol768_
тypецькy вiйнy
V14 pp.
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Эваpницхий ,Ц. 3апo-
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рoжъе. T. 2. с. 68.
'., Apхiв Мiнiстертвa закoрдoннllх спpaв y Мoсквi.
1680 p. lф 20, зв. 55; Bелuчкo C. Летoпись. T. 2.
c. 49'7.

fl. l. Явoplоtuький
lстopiя зaпopiзьких кoзакiB
3i стаpoгo зaпopiзькoгo цвинтapя пpи сeлi Kапyлiвцi вiдкpивaeться нyДoвий
кpaeвид нa мiсце кoлиurньoi Чopтoмлицькoi Ciчi. I-le мiсuе виглядae нeвeликим
oстpiвЦeм сepeд мopя 6yйнoi зeленi дepев, щo мoв6и тUIивeсepeд вoсьми pi.roк,
якi oтovytoть йoгo з yсiх 6oкiв. Aлe щo6 як слiд poздивитися мiсцe кoлиrцньoi
Чopтoшпицькoi Ciнi, тpeбa вiд цвинтapя спyститися вниз' тpoхи прoйти пpямoto
вyлицeю' пoтiм пiд пpямиtr{кyтoм пoвеpнyти пPaвopyч y пpoвyлoк' i цим пpoвyлкoм дiйти дo бepeгa piки Пiдпiльнoi. Tyт пeрдoвсiм впaдa€ y вi.li дoсить висoкий, aле вoднoчaс пoлoгий спyск дo piки, всiяний 6eзлiччю дpi6них-дpi6них piнкoвих чеpепarцoк i де-нe-дe вкpитий вeличез}lиtrlиoсoкoрaми й вiкoвiнними веp6aми..['aлi, нижчe спyскy' зa piкoю вiдкpивaroться нeoзopi сyuiльнi плaвнi, пoдекyди зaтoпленi вoдolo, пoдекyди вкpитi тPaвoю' aлe тaм i тaм пopoслi ryстим
лiсoм, пepeвaлtнo м'якoi пopoди' тo6тo oсoкopoм, веp6oю, lцoвкoвицею, лoзoю й
цreлIoгoм..3i схoдy й зaхoдy цeй лiс тягнeться неoся)t(нo дoвгolo смyгoю, з пiвнoчi нa пiвдень пpoстилa€ т Ься нa l5 вepст, вiд лiвoгo беpeгa Пiдпiльнoi дo пpaвoгo 6eргa .ll.нiпpа.oсь тyт, 6йя вiкoвiчнoгo лiсy, при злиттi вoсЬми piнoк, знaxoдитЬся нeвеликий, aле висoкий i мaльoвничий oстpiвeць, oбpамлений звiдyсloди мoлoдими дepевами i вкpитий yгopi висoкими й нeпpoлaзними 6уp'янами. Ha
цьoмy oстpiвцi 6yлa слaвнa Чopтoмлицькa Ciч. oстpiв, пoпpи всю йoгo мaльoвниuiсть, yсe-тaки Bидaeться якимoсЬ пyстельним' Bсeляс сyм i вaxкy тyry в
Дylцy людини; вiд ньогo вie чимoсь дaлeкиil{-taлeкиD{' чимoсь дaвнo й безпoвopoтнo минyлим. oстpiв стoiть пyсткoю: нa нЬott'y нeмa€ й слiдiв житлa'_ лиlIIе
вiтep низoвий вiльнo ryляe, Й вopyrцить веpхiвки висoкoi тpaви, a нaBкoлo тицra'
мoв нa днi глибoкoi мoгили ... ,[.ивляvись нa цeй пoхмypий oстpiв, мимoвoлi
згaдy€ ш тoй .laс, кoли тyт кипiлo )киття' тa яке lкиття? )Kиття B усьoмy 6yяннi,
в yсьoмy lllиpoкoмy прoстopi: тyт i 6aндypи дзвенiли, й пiснi дзвiнкo лyн.rли' тyт
i хвaцькi тaнцropисти кpy)rqяли тaким Bихopoм' rцo пилюкa стaвaлa стoвпoм'
земля дзвeнйa дзвoнoм... A щo тeпep? Teпep мoгильнa нiмoтнiстЬ' мepтв{t тишa'_ тaкa тиIцa' мoв y кaзкoвoмy цapствi, зaчapoBaнoмy тeмнoю' стparuнoю i
нeз6opимoю силoкr. Teпep лишlе мiзepнi нaTяKу| зaлИ|Il|lЛtlcя пpo тe' щo кoлисЬ
)килo тyт пoвним' вiдкpитим, нiким i нiчим не oбмe:кeним )l(иттям...
Cкpiзь нa oстpoвi, a oсo6ливo г.o6лнзу pi.lки Чopтoмликa' виднo pеlцтки минyлoгo: чepeпки пoсyдy' poви й piвнaки, I\{oгили'oкрмi кoстi й цiлi скeлети лIoдeй. нa пpaвoмy 6еpезi Чopтoмликa кoлись бyв вeликий цвинтаp, зapаз чaсткoвo нaкpитий сeлoм, чaсткoвo змитий весняtlolo течieю piнки: Чopтoмлик,
poзливllючись' щopoкy пiдмивae свiй пpaвий бeрг i чaсoм BинoситЬ з нЬoгo
тpуни з кoзaцЬкими кiсткaми, чaсoм цiлi люд.ськi скeлети' a нaйчaстirцe кoзaць.
кi uеpепи з дoвгими кy6aми ни.6eз нyбiв, piзнoмaнiтниil oдяr, з6poю, oлoв'янi кyлi, цiлi цIмaтки свинцк)' великi кiльця дpoтy тoщo. Bсe цe пaдae нa днo piяки a6o
зaли[Iaeться нa 6еpeзi iT i тyт, сyмl{o кaзати' тoпчеться нoгaми людей i твapин
i нepiддo змiшyeться з кiсткaми й м'ясoм здoхJrиx кoнeй, кopiв, сo6aк i кoтiв. I
Nllсцeвим )кителям немa нiякoгo дiлa дo тoгo' щo тyт кoлись rкили великi заxисники Хpистoвoi вipи й pyськoi нapoднoстi' пoливaIoчи зeмлю свo€ ю кpoв'lo,
зaсiвaючи ниви свoiми кiсткaми; нeмae сeрeд них людtlни' яка б, зiбpaвши чеpепи й кoстi дo6лeсних вoiнiв, схopoнилa iх y землi, мoв святиню... Haвпaки, знaхoдяться тaкi, кoтpi дняIt.lий нoчaми poзкoпyють зaпopiзький цвинтap' шyкaючи
тyт якихoсЬ кaзкoвих скap6iв, нaчe6тo схoвaних зaпopoжцями y гли6oких мoгидaх. Taм стихiя, a тyт лroдськa жaдo6a .цo зoлoтa нe дaютЬ мepтBим спoкoю!..
Caме мiсце, дe кoлись бyлa слaвна й гpiзнa Чopтoмлицькa Ciu, y нaцt чaс Bиглядa€ тaк. Чopтoмлицький Piг, l709 poкy вiддiлeний вiд мaтеpикa' зapaз пepетвopився нa нeвеликий oстpiвeць, щo нaлeл(ить дo мaeткy великoгo князя Михaйлa Микoлaйoвинa, лeжить нaвпpoти селa Kaпyлiвки' зa двaдцять вepст вiд
Hiкoпoля. Beсь цей oстpiв, кpiм кйькoх кaмeнiв 6iля схiднoгo 6ергa, склaдaeтrcя з пiскy й пoдiлений нa двi неpiвнi чaстини: пiдвищенy нa пiвнoчi й низькy
нa пiвднi. Пeprua мa€ luroцly 1050 квaдpaтних сa;кнiв, дpyгa - двi tесятини й
l200 квaдpaтних сaxнiв. Aлe лиrцe пiвнivнy пoлoвинy' вJIaснe' й мoлсна нaзв:lти
oстрoвoм' oскiльки i.i.нiкoли нe зaтolulю€ вoдa. FIa oкoлицях oстpiв мae piзнy
висoтy: нa пiвнoчi - дo чoтиpьoх сaхснiв, нa пiвднi - нe вищий тpьох-чoтиpЬoх
фyтiв нaд вoдoю; пiвнiчнa чaстинa кpyтa й o6paм.'lенa висoкими piнкoвими дe-
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peвaми' пiвдeннa пoлoгa i вкpитa бoлoтянolo i лyннoю тpaвoю. Ha висoкiй чaстинi oстpoвa вiд кoзaцькиx чaсiв Д.o нaшIoгo нaсy з6epеглoся двa poви й п'ятЬ ям,
тpи з яких с у пiвнivнo-схiднoмy poзi' пepeд рoвaми' a двi з зaxoty' за рoвaми.
Poви тягнyться oдин 6iля o,цнoгo нa вiдстанi 6лизькo сa)кня i йдy'o спoчaткy з
пiвнiчнoгo схoдy нa пiвдeнний зaхiд пpoтягoм l4 сa,xнiв, дaлi пoвеpтaють пiд
пpямим кyтoм нa пiвденний схiд i йдyть 15 сaл<нiв,мaючи гли6инy дo тpЬoх' а
висoтy дo чoтиpьoх сaxнiв. ll|o стoсyeться нижl{ьoi чaстини oстрoвa' тo це тaк
звaнi плaвнi: вoнa, здiймаючись ледBe нa два-тpи фути нaд piвнем piнки, нaвiть
пpи нeзнaчнoмy пiдвищеннi piвня Bкpивa€ т ься вo.цoю.Ha нiй рoстyтЬ нyдoвi висoкi й гiллястi дервa, a мi,lк деpевaми poзкидaнi вeличeзнi кaм'янi бpили. Haвкoлo Bсьoгo oстpoвa схoДяться l{oкyпи сiм гiлoк i oднa piнкa: з пiвнoчi Пiдпiльнa,
зi схoду Гнилa' нaзвaнa в дaвнiх кaРтaх Пpoгнoeм, i Cкap6нa; з пiвдня Пaвлюк i
пpopiз Бейкyс, щo Bихoдить зi Cкapбнoi i впадae в Пaшlюк; iз зaхoдy тoй сaмий
Пaвлюк i тa сaмa Пiдпiльнa; кpiм тoгo, Cкapбнa пpиймaе дo сe6e гiлки Лaпин.
ку й Cкaл<eнy' щo течyть дo неi з пiвнiчнoгo схo,цy нa пiвденний зaхiд, a гiлкa
Пiдпiльнa - piuкy Чopтoмлик, якa тече пpoстo з пiвнoчi й дae нaзвy сaмiй Ciчi.
Уваxний oгляд нинiu.lньoгo Чopтoмлицькoгo oстpoвll нaвoдить }ra Aумкy' щo
нa ньoмy 6улн лпlлe гюлoвнi 6yдiвлi Ciui; цepквa, вiйськoвa тa кypiннi скap6ницi,
6yдiвля Дrrя .цухoвенствa й самi куpенi; oстаннi 6улvl в тoму мiсцi, дe нинi piнкa
Чopтoмлик тopкаeться свoiм гиpлoм ttoчaткy гiлки Пiдпiльнoi. Poзкoпки oстpo.
вa дають 6aгaтиil матeрiал для пodyтoвoi iстopii запopiзьких кoзaкiв: тyт тpaпля€ т Ься rлуltlянuЙ пoсy,ц чуДoвoi poбoти, veрп'янi люльки piзнi на кoлip тa opнaментaцiю, пiдкoви' rшквopнi,пpяжки, пiдвiски, сiдeльнi пiдпрyги, пiстoлети,
шa6лi, кyлi, мaшинк|'| Цля лу|TTякyль' списи' гpyзила дo pибaльських снaстей,
пopoхiвницi, нopнильницi, бpyски, кaзaни тoщo. A пpи poзкoпкaх вaлy нa oстpoвi знайдeнo pеluтки тoвстих' загостpeних i o6вyглених пaлЬ' poзстaвлених yзДoвx зaхiднoгo беpегa oстpoвa. Boни вкaзують' як кoлись 6улa yкpiпленa Ciu:
oбкoпaнa BисoкиМ валoМ' вoнa, кpiм тoгo,6yлa oгopoд)кенa нaвкoлo висiчeними
в лiсi дy6oвими кoлoдaми Й 6улa Civню y.спpaвЯ(нЬoмypoзyмiннi. [o цьогo слil
.цoдaтипpиpoднi укpiплення: з кpимськoгo 6oкy - непpoхi.анi плaвнi з численними oзеpaми й гiлкaми, з пoльськoгo - глибoка й 6oлoтистa piякa Чopтoмлик
тa гi.llлястa й дoвгa piкa Бaзaвrryк нa l8 вepст зaхiднirue й нилtчe Чopтoмликa.
3а Чopтoмлицькoю Ciччю йц.rлaКaм'янськa Ciн, зaснoвaна пpи впaдiннi piнки
Кaм'янки y .Ц.нiпpo'вищe мiстa Кизикepмeнa. Iснyвaння Kaм'янськoi Ciчi пiдтвeрД')кy€ т ься як свiдoцтвoм iстopикa зaпopiзьких кoзaкiв ХVIII ст. князя Миtrlецькoгo' так i вкaзiвкaми дoкyil{eнтaльних д,(еpел: чaсткoвo сiчoвoгo apхiвy,
чaсткoso apхiвy Мaлopoсiйськoi кoлeгii. <Ha тiй piцi Kaм'янцi,- пишe Миruецький.- 6yлa зaпopiзькa Ciч вище КизикeрIvtенaнa 30 веpст, нa пpaвoмy 6oцi
<.Aвapтам 6утvl,- нaписанo в aктaх l754 poкy,- пo сaмoмy кopдo.Ц'нiпpa'>ll.'.
нy' пoчaвшIипo тoй бiк !.нiпpa, дe нинi вiйськoвий пepевiз, тa нa Усть-Kaм'янцi, де paнiruе Ciu 6улa,>l,|l.Kам'янськa Ciн iснyвалa пiд чaс пербyвaння зaпopiзьких кoзaкiв пiд пpoтeкцieю КриМy й Typеннини' <(нaпoлях тaтapських' нa
кoчoBищaх aгapянськиx>>'кoли вoни )t(или <(пoтуpкaх тa пo кaвyлкax'>, тoбтo з
l7l0 пo |134 piк, пiсля poзгpoмy Чoртoмлицькoi Ciчi пoлкoвникaми Якoвлeвим i
Гaлaгaнoм.
Як пильнo нe стepeгли poсiйськi сoлдaти вихoД},r
з Чopтoмлицькoi Ciui, чaстинi сiчoвих кoзaкiв пiд кepiвництвotr{ кollIoвoгo oтaмaнa Якима Бoгyrшa всe-тaки
вд.lлoся вpятyвaтись oд зaги6eлi: вoни 6iгoм сKЛaлИ свoe дo6po i вцiлiлy з6poro
нa дyби й пpихoвaними € p икaми' зaтoкaми' piнкaми й гiлкaми пitшли вниз пo
,Ц.нiпpyв тypецькi зeмлi, якi 6yли тoдi дoсить нetaлекo вiд Ciчi. Як свiднить пepеказ' зaпopo)t(цi, yтiкaюни вiд мoскaлiв, нi зa яим тaк не жilлкyвaли' як зa пoкинyтoro ними y Cтapiй Ciнi цepквoro: <<Bсеми, пaнoвe' дoбр зpoбили' всe незлe
вJraшtтyBaли'тa oдне негapазд yчинили' щo цepквy сBoю пoкинyли. Ta щo вл(е
тепep po6ити? Хaй 6epеже ii 6o;ка мaтip!,>I 6o;ка мaтip з6еpеглa tJ: мoскaлi.цo
неi, а вoнa вiд ниx, вo}|и .цo неi, a вoнa вiд. них... Ta тaк хoдилa-хoдилa, a пoтiм
'', ЭвapнuцкuЙ!,. С6opнпк
матеpиaлoв.C. 93.
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,Ц'. I. Явopllшrькяй
Iстopiя заmpiзькиx кoзакiв
пеpед сaмими iхнiми oчимa й пiurлa пiд зeмJrю: ,""?"I* e, з дзвiницеIo' хpестoм'
тaк i <пipнyл.D)'_ лиtцe ямa вiд нeТ зa.пиrцилacя>',..
сЯк пoкидa.шrзапoрrкцi
Bеrпrклй Лyг i мaтip Ciн,
Bзяли з сoбoю мaтip бoл<у,
A 6iльrш нiнorю не взяли,
I в Kpим дo хaнa пo}lесли
Ha нoве rюр-3aпopo,жxe>|o3.
Haлякaнi стpaшнoto poзпpaвoю poсiян з кoзaкaми' зaпopo)lщi спoнаткy вiдiйrцли дyлсе дaлекo вiд кo;шrцньoi Чopтoмлицькoi Ci.ri; aле пoтiм, oтяtииBlltисЬ
вiд пeрлякy, пiдня.lпlся вr\opy пo .Ц.нiпpy й зaснyвали в гиpлi piнки Kaм'янки'
нaвпpoти Bеликoпo oстpoвa Koлteнина, сBoю кaм'янськy Ciu, якpaз нa кopдoнi
poсiйськo-ry[Ецьких вoлoдiнь. У тoй чaс poсiйський цap' дyмaючи пpo вiйнy з
тypкaми' знoвy стaв кJIикaти зaпopoxцiв y Poсilo, o6iцяloчи 3a6yти ix минyлe й
пoвep}ryти Тм iхнi пoпеpeднi вoлoдiння, якщo вoни' <вoзчyвствoвilв свoю винy)'
o6epyть зaмiсть Koстянтинa Гopдieнкa нoвotю кolцoвoгo oтaмaнal,l4. Aлe кaм'янськi зaпopoл<цi,6oянись, зa слoвilми нapoднoi пiснi, щo6 (мoскaлЬ }tестaв iм
лo6и 6pить>' нe скopист:rлися пPoпoзицiсlo poсiйськorю цapя, нaтoмiсть звернyлl{ся з пoслaнItяtt.l дo lшвед'сЬкoго кoPoля' питaючи йoгo як <пpo йorо здopoв'я, тaк i пpo нaмipи щoдo poзпoчaтoi вiйни з мoскaлями>. Ha це пoслaння
Kapл вiдпoвiв l0 тpaвня l7l0 poкy: <Cе нaм 0с06лив0 спoдoбaлoся' щo не лицIe за пepсoнy нarшy кopoлiвсЬку щиpo o6yptoстeся, але й дo скopiluoi пolllсти нaд
нaшим i вarцим вopoгoм' мoск.lлеtl4 BияBJlястe бa;кaння> ..". oveвиднo, Юtнoчaс з Iцlм спiлкyвaнням кaм'янських зaпopoхrфв тpивали й зв'язки з запopoжцями' якi 6улн з кopoлeм: y кox}roмy pазi, незa6apoм пiсля згадaнoгo
лпcтa Й, oчевиднo' з вiдoмa кopoля чaстинa зaпopo:кЦiв saJwxrrнлa та6ip пiд
Бeндepaми й пiцrлa y Kaм'янськy Ciн.
Мoл<ливo, B цюtrry крився якийсь
нoвий rиaн вiйськoвнх кoм6iнaцiй цIведськoпo кopoля. 3a слoвами свiдкiв, цe
6yлo тaк.
Пiдчaс Пoлтaвськoi битви мiлс poсiянaми й ruведaми чaстинy зaпopiзьких кoзaкiв 6yлo в6итo,6йьlдa,(
чaстинa лИ|rrgлacя:Irивими' пoтiм paзoм з Кapлoм i
Мaзепoю BтeкJIадo,ц'нiпpa' тут зltoвy зaзнaлa пеBних втpaт пpи пepепpaвi неpeз
piкy 6iля Миrшypинoгo Poгa ..o, дa,ri дoсяглa тypецькorю мiстa Бендep i якийсь
чaс залиш:rлacя нa берзi piки .('нiстpa. Tyт мi.lк зaпopiзькими кoзакaми й тypецьким сyлтaнoм Aхметoм III вiд6yлися paсta сonventa ., нa oснoвi як]lх кoзaки пеpейrrrли пiд вrraдy Typelluини. 3 цieю метolo в Бeндepaх 6yлo скликaнo
велику paдy' нa кoтpy зiбpa,пoся кiлькa тисяч yкpaiнських i зaпopiзьких кoзaкiв; yкpaiнськi кoзaки нa paдi poзтaцI).валися сoтняtvlи' зaпopiзькi - кypеняЬrи.
Haд пeprшими мaйopiв стяг з opлot\{'над дpyгими стяг з aрханпелoм; тi й iнrшi
стoяли <стPoйнo и з6рйнo, пoтyжнo и opyxнo>. Biд кoзацькoi стapruини бyли
пpисyтнi: teтьмaн lван Мaзeпa, кotuoвий Koстянтин Гopдiснкo, ппсap Пилип
opлик, пpluryцький пoлкoвнtlK Гopленкo, oсaвyл гeтЬмaнa Boйнapoвський' oтaмaн flлaтнipiвськoгю кypеня Чaйкa, зaпopiзький писap БeзpyкaылЙ тa кoцroвий
oсaByл ,[eм'ян l{eфинa.
Biд тaтap 6yли: кpимський xaн .[ев;leт-Гiрй, яниvapськi стapцIини - кyJryгли' спaги' тoпчai, мypзи; кpiм тoго, тyт 6yли пpисутнi пoльськi пaни' Boлoськi й мoлдaвськi пoсли, яким бyлo дoзвoленo стoяти мiлt
зaпopiзькими пoчтaми й пaнaми; не 6yлo лицIe шведськoгo кopoля, oскiльки
кopoнoвaнiй oсo6i нe випaдaлo зaймaти дpyrе мiсuе пiсля прдстaвникa вiд
|a2
эвapнuцкuй
Д. Зaпopoxье. T . 2 . с . 9 | .
1.'
Ц!еu'"n*o
Т. Г. Ko6зap ь C П б, l 8 8 3 . с . 2 6 l .
'a. Бантыut-Kа.менcкuЙ !'.
Иcтopня Мaлoй Poссии. T.

Г[лaн Kaм'янськoi Ciчi
Грвюpa xiнця
ХlХ ст.

3. C. r24.
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си й скoй и стopи и . Ч . I i Маp кевuч II. Истopия Мaлoрсси и . T . 4. с. з|4.
|a6 Beлuчкo
C. Летoпись.
Ч . з. с. 2'I 3.
| Устaлeнi yмoви, дoгoвip
пpедстaвникlв нapoдy з вoлoдapем пiд чaс o6paння
oстанньoгo (лaт./.

Iстopiя f, тoпoгpaфiя
вoсьrоr заmpiзькrrх Ciчef,
сyлтaнa. I{им прдстaвникoм 6yв 6ендepo-6yдxацький сepaскиp lзмaiл-пarшa.
Ha скликaнiй paдi lзмаiп.пarДa ypoчистo й пoвал<нo'як вимaгaв сaн <великorо й
нeпepeмoжнoпoD сyлтaнa' зaчитaв хaттi-rшepиф Aхмeтa III, зa яким кoзaки
пpпЙмaлпcя дo тypeцькoпo {orицapствilD нa пpaвах l\{aлиx спaг' дo кpимськoгo
пaнстBa нa пpaвaх <6paтства, кoллeгaцii й вiчнoi пpиязнi>; iм бyлo нaдaнo зeмлi
вiд Kaм'янки, oлеЦ|oк, Пeрвoлoвнoi й oчaкoвa пoнaд.['нiпpом i пoнaд Чopним
мopем дo Бyдлraкa, пpaвo 6paти IUlaтню зa пеpeвoзи нa piкaх .['нiпpi й Бyзi бiля
Мишrypинoгo Poгa, Koдaкa, Kaм'янки, Kизикepмeнa, Мepтвoвo ta' нaДaRaЛИcя
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,Ц..L Явopниltький
Iстopiя зaпopiзькиx кoзaкiв
ЛИN|aнu p1lя pп6aлкtl й тaйми la7 нa всiх кoзaкiв пo кypeняx; 6yлo пoстaнoвлeнo
збpoю, aмyнiцiro тa oдяг видaвати нa кoлrнy вiйнy, a яЙлllк тa 6aкrшиrшi|o8пiд
чaс сaмoi вiйни. Гeтьмaн oтpимyв.rв пoчeстi й влaдy двoбyнчy)кнoгo пarui; вiн
oтpиIиaв двoкoлlprry хopyгвy: на чepвotloмy aдaмaшкy сpiбний мoлoдий мiсяць з
зipкoю, а нa 6йoмy зoЛoтий хpест нa знaк лицapськoгo пo6paтимствa хpистиян
з ll,ryсyльмaнами; тy хopyгвy oсвятив цapгoрoдсЬкий пaтpiapх. Kpiм тoгo, rcтьмaн oтpимaв y пoдapyнoк чepвoнy ruy6y з си6ipськими сoбoляtr'и. Taкoгo сaмoгo
кoлЬopy' лиrцe нa чopних вeдмeдях' oтpимaв шyбy кotцoвий oтaмaн; кoзarькa
стapцIинa oтpимaлa цIaпки' дл<allreти'тoбтo пoхiдних кoнeй, дaмaськi й хopoсaнськi шa6лi, a пpoстi кoзaки пo нoвiй ruy6i тa пo кaлитцi aспpiв aбo тypецьких пap' щ06 мoгли пoгyляти зa здopoв'я сyлтaнa. oтoлt кoзaки, нaвapивruи сo6i
гopiлки й oтpимaвrши 6aгатo пpr'везeнoгo мoлдaвaнaми BИнa' ryЛялn <(гyчнo>'a
щ06 мaти всe пiд pyкoю й зaпpoвадити спpaвxнiй лaд' вoни скpiзь пoнaсaдя<yв.uIи в lцt{нкaх € в peiв i <спoxивaли i спивaли дapи сyлтaнськii>>.3a всi нaдaння i
пoдapyнки кoзaки 6yли зo6oв'язaнi слyxити сyлтaнoвi лицIe в pазi вiйни; пoзa
вiйнoю мoгли займaтися зBиЧними зaняттямvl - pu6aльcтвoм' мисливствoм i
тopгiв;reю <в yсiх мiстaх i землях сy,rтaнських,>.Пoгyлявцrи дeсять днiв y Бeндеpaх' кoзaки пoдйилися на чoтиpи пapтii: oднa, пit пpoвoдoм t|плуlпa opлика,
зaлн|rrЕлaся y Бендеpax пpи сepaскиpi;дpyгa, oчoленa Koстянтинoм Гopдiенкoм,
пiшлa нa Бyдлtaцькi лиi{aнп' зaснyвалa oдин Kirш нaд oзеpoм Ялпухoм, а кypенi
poзкидirлa дo Чopнoгo }ropя; тpeтя' peeстpoвi кoзaки з пoлкoвникoм Гopлeнкoм
нa .roлi, poзмiстилaся такo)t( 6iля Бyдxaкa; a чeтвеPтa пiruлa дo piки Kaм'янки,
щoб <(влаrДтyвaтитaм Ciн, oкoпaти кorцi й кypeнi). oстaння пapтiя кoзaкiв,
lIIвидкo дiстaвrшись дo мiсця, вJIaIцтyвaлaCiv, зaвeлa y сeбe чaйки й пpивepнyлa
дo сeбе стiльки лIoдy' щo стaJIo не нa6агaтo lr{енцteкypенiв, як y стapiй Чopтoмлицькiй Ciчi. <oтaк сЬ{aкyвrrлими нoвe )Kу|Tтя,нoвy вoлю' дЯкуючи вeликoМy
сyлтaнoвl' чeкак)чи' дoки нaс нe пoпpoсять дo нoвoгo тaнцIoD..-.
Taк бyлo зaснoвaнo Kaм'янськy Ciч. Aлe пoчaткoвo ця сiч iснyвалa лицIе дo
l7ll poкy; кoли пpo пoселен}tя зaпopiзьких кoзaкiв бiля piнки Kaм'янки дoвiдaвся цap пeтpo, вiн виpядив пpoти них yкpaiнськoгo гeтьмaнa lванa Cкopoпaдськorю paзoм iз r\eнеp.rлoм Бyтypлiним i вiсьмoмa poсiйськими пoлкaми'
кoтpi стoяли в тoй чaс 6iля Kaм'янoгo зaтoну' oхopoняючи poсiйськi кoptoни вiд
нaпaдy мyсyльман. Cкopoпaдський i Бyтypлiн нaПaлИ нa зaпoрo,кцiв, зpуйнyвaли
iхню Ciч бiля Kaм'янки i тaким чинoм змyсили iх ruyкaти нoвoгo мiсця .ц.rlя
свoei стoлицi, пoдaлi вiд poсiйськoгo кopдoнy. Toдi вoни oселилися на лiвorry
6еpезi .('нiпpa, 6tля ypoчищa oлеrшки, i влaштyвaли тyт oлеrшкiвськy Ciн 'Ju.
oлеurкiвськa Civ 6yлa заснoвaна в нинirцнiй Taврiйськiй ryбepнii' .Ц.нiпpoвськoмy пoвiтi, мaй,ке нaBпpoти ry6еpнёькoгo мiстa Хepсoнa, кoтpий стoiть нa
пpaвoмy 6eрзi .I|'нiпpa.oлel.цки _ дyже дaвнс мiстo: вoнo 6yлo вiдoмe ще нyмiдiйськoмy гeoгpaфy aль-lдpiсi (ХII ст.) пiд нaзвoю Aлескa тa iтaлiйським пoсeлeнцяtriнa 6epeгax Чopнoгo мopя й .Ц.нiпpa(хIIt-хIv
ст.) пiд нaзвoю Еpескe. Пpoфесop Бpyн не6eзпiдстaвнo дoвoдитЬ щo poзтaшyвaння нинilllньогo
мiстa oлerцки вiдпoвiдaе дaвнiй Гiлei, пpo якy oпoвiда€ бaтькo iстopii ГеpotoTl5l, a iстopик Зa6eлiн вивoдить кopiнь слoвa oлецIки вiд слoвa <.oльхa>а60
<<€ л oхa)D'
кoтpиI\{y дaвнiй тoпoгpaфiчнiй мoвi пoзначaли бoлoтo, вoдянe' зaruraвнe мiсцe, вкритe кyщaми й дpi6нoлiссям ,",. Bиникtци нa мiсцi ни пo6лизy гpeцькoi кoлoнii Aлeксaндpи, oлerцки стaпи вiдoмими в)ке з дpyгoi пoлoBини ХI стo.
лiття пiд назвoю oлetшtшя, слyясaчи пpoмixним пyнктoм y тopгiвлi мiяс Kиeвoм
i l-(apгopoдoм: <<Bъсе я(e лътo, 1084, ,Ц.aвидъ зaхвaтилъ гpеKoвъ въ oлel.цьъ...
Bo врмя нaстaвцIагo гoлoдa пoцIли вoзы къ сплaвy' бoжiею xе милoстilo люди
I{7 Paцioн харrriв нi кoлtнy
лtoдI.lнy й кoня.
вiйську f,|
'." Пoдаpунки
гoстинцi дxypaм або челядi.
l.9 чтения мoскoвскoгo
o6ществa. 1848. Is 6. C. 44..

N s 8' C. 2|; M ышeцкu Й С.
Ис т opия . C. l8' l9; P eля ция
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tсmpiя fi mпoгрфiя
юсьюr заrюpiзьких Ciчeй
пpиlIUIи изъ Oлеtuья, пpiъхaли нa д.нъпpъ t|нa6paлИ pы6ы и винa'l53. Aле згoдoм' з ХIll стoлiття' з чaсy нaшeстя тaтap нa Pyсь i iх oсeлення нa пiвднi,
oлerцrця нaчe зoвсiм зникae i з'являсться aж у XVIIl стoлiттi пiд нaзвoю oлerцки. B тoй чaс oлeruки нaлел(:UIикpимсЬкoмy хaнoвi, a чepез йoгo вaсaльнy зaле.lкнiсть вiд T}pevяини й тypецькoмy сyлтaнoвi. Cюди й пiцulи зaпopiзЬкi кoзaки пiсля зpyйнyвaння pосiйськими вiйськaми iх Ciчi нa Kaм'янцi.
Пepе6yвaння зaпopiзькoi Ciчi в oлeIцкaх зaсвiдчyс iстopик ХVIII стoлiття
князь Ceмeн Миrдeцький, i oпис зeмeль |'l74 poкy пiсля Kюнyк.Kaйнapдлсiйськoгo миpy Poсii з T}pеннпнoro зa iмпepaтpиф Kaтеpини II: <Пеpе6yвaюни пiд
кpимчaкaми' запopiзькi кoзaки }к'нлt|у двoх свoiх Ciяaх, а сaме в Kaм'янцi i в
Oлеtцкaх>l5a. <Aлetuки, местo пpе)кдe 6ывшей зaпopo.tкскoй Ceчи, кoгда зa татapaми зaпopo)кцьI }Kу|лн'лe)K|атпo 6еpery pе.rки Koнскoй; тyт в нынеrцнюlo вoйнy сoдep)кaн 6ыл o6нeсeнный peтpaншeмeнтotr{ мaгaзин ., tА L| tttя зимIlегo
пpeбывaния вoйск в |113 roцу дoвoлЬнoe числo oкoлo eвo земляtloк вьlстpoeнo'
где двa пoлкa 6eз нy)кды пoмeщeньI 6ыли, и ими Kин6ypн в 6лoкaде o6дepжан
6ыл>|55.
oсiвrци в oлеrцкiвськiй Ciчi' зaпopiзькi кoзaки мyсили нa якийсь час зoвсiм
пpипинити стoсyttки зi свoсlo гoлoB}|oю мeтpoпoлieIo' кoзaцькoю Укpaiнolo.
Ц{e l7 липня l709 poкy rrтЬмaн lвaн Cкopoпaдський, пpoпoнyloчи цapeвi Петpy
piзнi <пpoситeльныe пyнкты>' писaB щoдo запopiзьких кoзaкiв: <Любo тo зaпopoжци пpoклять.e' чepeз явнyк) свoю изi{eнy и пpoтивнoсть yтpaтили Cеvь,
oднaк пoнеже весЬ м:lлopoссийский нapoд oттoль pы6aми и сoлЬю питaлся и нa
всякoм звepy имeл д06ычь' a6ы и тeпеpь' пo yскpoмJrению пoмe}reных пpoклятых зaпopo,кцoв' милoстивым вaцtегo цapскaгo Beличeствa yкaзoм вoльный тyдa с Укpaйны 6ыл пyть .щIrяпoмянyтoй дo6ыrlи и якo oт к'спoдинa вoевoдьI кaмeннoзaтoнскaгo' тaк и oт лtoдей, в Kгвapнезoне тoм бyдцвnм такoвьIм пpoмьIlцленникaм лtaднaя нe чинилaсЬ o6ИДaп пpепятствие>. Aлe Петpo, бaжaюuи зa6opoнити бyдь-якi знoси}Iи yкpaiнцЬ iз зaпopoxцями' тaк вiдпoвiв нa цe пpoxaння петьмaнa: <Cие пoзвoлениe мaлopoссийскoмy нapo.щy'пo мtl.пoсти цapскaгo Bеличествa' дaется и o тoм сoвeрцrеннoe oпpеделeнie, кaк тoмy пopядoч}tнм
oбpaзoм yчинится' yчl{неrroбyдeт вскoр' a пoкa тo сoстoится' ньlне тotto пoзвoлить невoзмoл<нo, и6o oпaснo' чт06ьI пoд тaким пpetЦoгoм-6yнтoвцlикl' запopo)кц.ы B тex мeстaх пaки не вoзгне3дилисЬ и сo6иpaния 6yнтoвския нe yчиЁили>,"o. |1|2 poку r, в:кe пiсля тoгo як Пeтpo, неpез ьiйкy з тypкaми' знoвy
нaмaгaвся пepетягти нa свiй 6iк зaпopo;кцiв i oтpимaв вiд них вiдмoвy, пiсля невд.lлoгo дJtя ньoгo Пpyтськoгo пoхoдy' видaB ще сyBopilцy пoстaнoвy тIPo нeдoпyщення.зaпopiзьких кoзaкiв нa Укpaiнy. B цей чaс вiн нaкaзaв пoлтaвськoмy й
пеPевoлoчненсЬKoмy кoмeндaнтy Cкopнякoвy-Писapeвy пrulЬнyвaти' щ06 <(tr{aлopoсiяни нa зaпopi)кxя з тoвapaми i нi з чим нe iздили, a кримчaки зaпopo,к.
цiв iз сoбoю не вoзили; зaпopoяrцiв нi ДrIя чoгo нe пpoпyскaти, oкpiм тих, якi
пpихoдитrrмyть з пoвиннolo дo цapя,''5'. тy сaмy пoлiтикy щoдo зaпopoxфв yспaдкyваJIи i нaстyпники Петpa. 22 лютoгo 1725 poкy в iнстpyкцii aзoвськoмy
гyбepнатopy нaкaзyBaлoся: <.Oбъявлять тeм' кoтopыe бyдyт eздить в Kpьtм, чтoбы к зaпopoя<цaм oтнIoдЬ rte зaeз)к:lли' и o тott{yчинить зaкaз кpепкrd пoд )t(естoким накaзaниeм и oтнятием всeгo тoгo' с чем ктo тyдa деpзrrет пoeхaть; a из
кpымцeв' кoтopьlе в ry6epнию пpиез)кaть 6yдyт, дaть знaть, uтo6ы oни пpи сe6e
изменникoв зaпopo)кцeв н кoзaкoв нe имeли. Koзaкoв изtt{еннllкoв' зaпopo,(цeв
и пpoчиx ни с тoвtlpьl' |1t|N|я кaких дeл в гyбеpниlo Bopoвeя<скyю и никyдa в
Beликopoссийскиe гopoдa' такo)к и I{з тoй ryбеpнии, ни oткyдa чpeз тy ry6epнию
тyдa нa Зaпopoлtье с тoвapы' ни зa дoбынelo и ни с чем oтнюдь нe пpoпyскaтЬ'
чегo нa зaстaвaх пpистaвлeнньlм пpикaзaть смoтpеть llакpeпкo пoд oпaсeниe}t
)кестoкaгo штpaфа; a кoтopые запopoжцьr бyдyт пpихoдить с пoвиннoю или с
'u. л ет o п и с ь пo Ипa тс к o м y

спискy. c' |44' 49|' 320'
346, 351.
|5a

MыutецкuЙ C. Истopия.

с. 22.
7 д

l я в o p нн ц ьк н й.

|--Cклад (нit'l.'
. с. 90. 94.
фp.).
,".'
I B opиг. пoмилкoвo<1702
3aписки oдесскoгo o6щестtЙ. т. 6. с. l79, пpим.
P.9кyD.
,", Colloвыв C. Истopия
53.
Poссии. т. 16. с. 340.
''u Puzельма" А. Летoписнoе пoвествoвание. T. 3.
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.(. I. Явopншдький
Iстopiя зaпopiзькиx кoзакiв
дpyгими кaKими письмaми илl{ слoвесl{ыtr{ипpикaзы' и тaких зaдepживaть' a o
тoм писaть к гeнepaJry Гoлицынy, тaкoж рaпopтoвaть и пo&пин}'ыe писЬма присылaтЬ в сeнaт' oстaвJlивaя с oных y сe6я списки' a не oписaвся B сeнaт' с }lими,
зaпopoжцыi якo с измeнникaми' никакoй письмeннoй пeресылки oтнюДь }lе
имeть и нa их письмa нe oтBетствoвilтЬ' тaкжe и тoй гy6еpнии o6ывaтельми
смoтpеть' uтo6 y них кaк с ними' тaк и с пpoчими пoгpaничными пoдoзритeльныx кoppеспoнденций нe 6ыл0; a ежели 6yдyт пpoисхoдить oт тypoк и Taтap И
изменникoв запopo)кцeB тaN{olltним o6ывaтелям кaкия 06иды, a пoймaньI не 6yдyт' t\еl{еpaЛy.мaйopyи гyфpнaтoрy o всяких слyчивrДихся дeлax в тypeцкyю oб.
лaстЬ к пopyФл<ньlм пaцIaм и к кpымскoмy хaнy писaть; a ежeли из ниx измeнникoB зaпopoжцeв в зeмJtях импepaтopскаго велиЧeствa ктo пoимaны 6yдут, и
теми paзыскивaтЬ' и чтo пo poзыскy явится' o тoм писaть в сeнaт' a o пpoчей
кoppe-спoндeнции с пoгpaничнЬlми пoстyпaть пo yкaзaм из инoстpaннoй кo,иeгииD,"n.Caмa кoлeгiя iнoзeмних спpaв писaлa щoдo цьoгo всiм poсiйсЬким i yкpaiнським нaчaлЬникaм пpи кopдoнi' щoб вoни нi в якoмy paзi нe пpиймaли тих
зaпopoлсцiв, якi пpийдyть пiд пpoтeкцiIo iмперaтopa y вeликiй кiлькoстi й зi
з6poeю: <3aщищение нигдe им нe дaвaть и oт грaниц opy'(иeм иx oт6ивaть;
a пoд pyкolo слoвеснo к }lим пpикa3oм oтзываться и ooнaдеживaтьlих сeкpeтнo' чтo пpи спoсo6н0м вpеЬ{eни пpиняты oни' зaпopo)кцы, бyдyт>
Biд|2 лltпня l7l l poкy' 3 пpyтськoгo миpy' a пoтiм з 3 квiтня l7l2 pокy, niсля
Кoнстaнтинoпoльськoгo тpaктaтy' Poсiя фopмaльнo вiдмoвилaся вiд Зaпopiл<;кя й визнaлa йoгo yJryсoм тypкiв, a зaпopoxцiв _ paйями Пopти, пiд.пеглими
хaнським сepaскиpal{. <Егo цapскoe вeличествo вeсьмa pyкy сBoю oтнимaeт oт
кoзaкoB с дpевними их pу6ел<aми' кoтopыe o6peтaются пo сю стoрoнy .ц.нeпpaи
oт сих мeст и земель' и фopтeц, и мeстечек' и oт пoJryoстpoвa сeчи, кoтopьIй сooбщен нa сeй стopoнe выцIеyпoмяt{yтoй pеки>. 3a Пpyтським мt{poм цap' зoкpемa, вiддaв тypкaм yсi землi кoлиlltнЬoпo 3aпopixлtя пo piкy opiль i зo6oв'язaвся
знeсти свoi фopтецi в Caмapi, Koдакy й Кaм'янoмy 3aтoнi."u. Taким чинoМ'
цeй миp, нeщaсливий для Poсii, пpинiс щaстя зaпopiзьким кoзaкaм: пiсля ньoгo
зaпopoxцi dе jure знoвy стaли вoлoдapями тoгo' щo Boни втpaтили пiсля зpyй}lyв:lн}|яЧopтoмлицькoi Ciчi й пopaзки пiд Пoлтaвoю, тoбтo всiх сBoiх зeмeль
вiд Hoвoгo Koдaкa дo фopтeцi св. Aнни.
Пeрйrшoвrши пiд в;raдy кpимськoк) хaнa й тypeцькoгo султaнa' запopiзЬкi
кoзaKи зaлицIиJrись вipними свoiй рлiгii i свoiм зaкoнaм' хoчa й теpпiли пoчaткoBo великy нестaчy pyськoгo пpaвoслaвнoгo дyхoвенствa: спitцнo тiкaючи з
Чopтoмлицькoi Ciчi' вoни лeдве встигли зa6paти з с060ю чaстинy вiйськoвoгo
скapбy й цеpкoвнorю нaчriння; тoмy tyхoвенствo пpийrшлo дo них дeщo пiзнirцe
вiд зaснyвання Ciнi, пoчaсти з пoльськoi Укpaiни *, пoнaсти з Aфiн, a пеpeBaжнo з lpyсaлимa й Koнстaнтиrtoпoля. Taк, дo l728 poкy в oлerцкiвськиx зaпopoxtцiв нaстoятелем yсьопo вiйськoвoгo .щyxoBeнствa 6yв apхiмaндpит Гавpиiл' гpек poдoм' i лиrцe з |728 poкy з'явився pуський свящeник .Ц.iдytuинський .o'. У сaмiй слyж6i i в мoлитвaх зaпopo.lкцi тaкo)к не po6или нiяких змiн:
нa сктенiях i вихoдaх y них пo-стapolry згa,цyвaли poсiйськиx цapiв, синoд i
синклiт, i мoлилися зa iхнс здopoв'я i 6лaгoпoлy.r.rя.
Cпoнaткy )киття зaпopiзьких кoзaкiв пiд кpимським хaнoм булo дyлсe вiльним: зaпopoжцi кoPистyвалися piзними зeмeлЬниЬ{иyгiддями, нiчoгo нe ПлaTпл'|
y хaнськy скapбницю, нaвпаки' сaмi oтpимyвaли вiд ханa милoстивy плaтню. та
з IUrинoм чaсу цe станoвищe змiнилoся: взамiн плaтнi зaпopiзьким кoзaкaм дoзвoлили 6paти сiль iз кримських oзep' пoчaткoвo з пeвниМи пoслa6леннями сy.
пpoти встaнoвJlених y Kpиl'ry пpaвил' з мeнцtим митoм' нiл<те, яке тaтapи зBиЧaйнo пo6иpaли з малopoсiйських кoзaкiв тa iнrцих yкpaiнсЬких пpoмислoвцiв.
Пoтiм тaтapи, дoвiдавruись' щo запopoжцi' пiд пpивoдoм виBoзy сoлi .ц.лясе6е,

'', с"од зaкoнoв. т. б.
Iф 4700' |,725 г. 22 aпp.
|59 cl<алькoвcкuй А. |4cтopия Hoвoй Cечи. T. 2'oдeссa' lE85. с. 37_38.

|60 3аписка I|oлу6oткa
//
Mapкевuн l/. Исmpия Мaлopoссии. T. l. C.459;
лет oп}lси'
Ioxн opyсские
Белoзepскн м.
изда н н Ь Ie
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т. l. с. 90.
. Йдеться пpo ПpавoбеPе)('(я.
'n' MьltuецкuЙ

C. Иcтopvlя.

C. 25, пpим. 36.

Iстopiя й тoпoгpaфiя
вoсьми зaпopiзьких Ciчeй
6paлн \\ для yкpаiнuiв i пpoдaвали з вeликим зискoм' пoз6aвили iх i цьoгo дapoвaнoгo iм пpивiлею. Kpiм тoгo, зa пpoтекцiю кpимсЬкoгo хaнa зaпopiзькi кoзa.
ки пoвиннi 6yли xoдити в пoхoди в кiлькoстi 2000 i 6iльrцe чoлoвiк нa дoпoмoгy
тaтapaм' на чoлi з кoцroвим oтaмaнoм' зa пepцIим зaкликoм хarrа; aлe хaни нaмаГaлИcя вiдiслaти кoзaкiв якoмoгa дaлi. oднoгo paзy' нaпpиклaд' зaпopo)t(цi хoдили в пoхiд нa uеpкeсiв i дiйrшли д.o сyлaкa; цей пoхiд Boни ввaжaли тя,t(киttl .LIlя
себe й дyx<ез6иткoвим. 3a тy сaмy хaнськy пpoтекцilo зaпopoлсцi }rе paз мyсили
хoдити дo Перкoпy
i пpaцювати нa бyдiвництвi Пeркoпськoi
лiнii пo 300
й 6iльrце нoлoвiк, дo тoгo ж пpaцювaти зaв)кди 6езкorцтoвнo. oстaння o6стaвиUa
нaй6iльцJe нe пoдo6aлaся кoзaкaм' кoтpi мaли 0с06ливе yявлeння пpo <(rtицaрськy)> чeсть.
Чим дoвtше пepебyвaли зaпopo)t(Щ пiд в.пaдoю кpимськoгo хaнa' тиl' 6iльrце
нaкoпичyвaлoсЬ y них взaeмнoгo невдoвoлeння i пpивoдiв д.lIясваpoк з тaтapaми.
3 6езлiчi невдoвoлeнЬ гoлoвними 6yли тaкi. 3aпopoлсцям якнaйсyвopirшe зa6opoнили тpимaти в Ciui гapмати. 3 oглядy нa цю пoстaнoвy всi гapмaти' якi в них
Лtl|'!t|лу|ся'тaтapи . вiдiбpaли, й кoли якoсь зaпopiзькi pибалки пiсля пoвeнi пo.
6aчплlлнa лiвoмy 6eрзi .(,нiпpa (в ypoнищi Kapaй-Te6eн) oднy невeликy гapмaтy
i спoвiстили пpo цe кotцoвoгo oтамaнa' a тoй знaйrцoв y тoмy сaмoмy мiсцi ще 50
lltтyк' тo сyвopo нaкaзaв тpимaти iх тaeмнo в oднotlry зимiвникy, oстеpiгaюvись,
щ06 тaтapи нe вiдi6paли iх y кoзaкiв. 3апopoлtцям зadopoнялoся 6yдyвaти 6yдьякi yкpiплeння як y самiй Ciui, тaк i в iнrдих мiсцях; знoситися з Poсiеlo тa iзди.
ти в poсiйськi мiстa, тopryвaти в Kpимy i в Ouaкoвi; дoзвoлялoся лицre кyпyвaти y Bизнauених мiсцях тoвapи й вiдвoзити iх нe далi Ciчi. B тiй же Ciui пpaвo
тopryвaти наДaвaлoся кpимчaкaм' ouaкiвцям, гpекaм' € в Pеям' вipменaм. Kpiм
тoгo' зaпopoxцiв oбклaдaЛи piзними дaнинaми' кoли дo ниx пpиiл<дxaлu N|я
oгЛяAy вiйськa, iх гpoмaдськoгo лaдy чи якoiсь iнruoi спpaви кpимськi хани'.,
Мypзи з численниtrl пoчтoм i слyгaми; в цeй чaс запopo.tкцi |!1уc9|I||/|
всйякo Bшaнoвyвати iх i, скiльки 6 вoни в них не 6yли, гoдyвaти як iх сaь{их' тaк i iхнiй пoueт i кoнeй, a пpи вiд'iздi, кpiм тoгo, poбити iм piзнi кorштoвнi пoдapyнки.
Tа пoзa всiм цим )l(иття зaпopiзьких кoзaкiв пiд влaдoю кpимськиx xaнiв
бyлo <.зeлoтpyднoе> щe i з бaгaтьoх iнrцих пpичин. Пo-пeprшe, кpимський хан
вiдi6paв y зaпopiзьких кoзaкiв i вiддaв нoгaям yвeсь низ .Ц'нiпpа, вiд Bеликoгo
лимaнy вгopy аlк дo пopoгiв <з yсiмa тaмтеu.tнiми стeпoвими yгiддями й пoлtит-
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.. B opнгiнa,ri пoмилкoвo
(сyлтaни).

.Ц..I. Явoрплцкий
Iстopiя запopiзьких кoзакiв
кaми>. Пo-дpyгe, хaн <дoпyскал великyю нa зaпoPo)кцев дpaчy> як нa oхopoнцiв
тaтapськoго кopдoнy' кoли з вiдoмa ш{ бeз нЬoгo хтoсь iз кpимських нeвйьникiв
yтiкaв y хpистиянськi землi, a6o якщo y тaтap пpoпaдzrли Ta6унu кorreй' чepeди вoлiв, oвeць чи якесь мaйнo, a6o хтoсь iз сaмих гoспoдapiв-тaтap. Якщo
пpи цьoмy кoзaкaм дoBoдили кpaдiхrкy хyдoби чи вбивствo гoспoдapiв, тo зa хyдoбy тaтapи 6paлu re'лнкi гporui, a зa лIoдeй 6paли лroдeй; y випaд.кy нeспрoмo)кнoстi винних ruтpaф стяг.lли з yсьoгo кypeня' a в paзi вiдмoви кypeня винних зa6пpaлп лсивцем. l лиrцe в piдкiсних випaдкaх' пpи взaeмних свaркax i зaгap6aннi, дoзвoляли oбмiн хyдo6oю i людьми. Пo-тртr, хaн дoзвoляв ляхaм стpaчyвaти запopoxtцiв, нaвiть y тих випaдкaх' кoли тi лиrдe зaхищaлися вiд ляxiв,
якi нaпaдaли' зaхoплк)вaли й нaвiть вirцaли iх, як цe бyлo y Бpацлaвi тa iнulих
мiстaх. 3a щlм пpaвилolt{ oднoгo paзy за скapгoю ляхiв на запopoлrцiв з oстaннiх стягнyли 24 o00 кap6oвaнцiв на кopисть 6yшiмтo пoтеpпiлих. Пo-uетвеpтe,
пpи взаeмнiй бopoть6i хaнiв Aдиль-Гipeя i Мeнглi-Гipея' кoли зaпopoxцi всyпepен вoлi бyли <зaтягнyтi> пeprшим пPoти дpyrюгo й кoли дpyгий <poзiгнаB)
вiйськo пepцIoгo' тoдi нi в чoмy не Bи}tних запopo;rкцiв хан Менглi-Гipей звинyвaтив y вipoлoмствi й 1500 iх пpoдaли нa тypецькi катopги. Пo-п'ятe, хaн' не
зBaЛ(aк)чи.нa пpoхaння yсьoгo Kotшa, не xoтiв звiльнити кiлькaдесят зaпopiзьких кoзакiв, незaкoннo зaхoпЛених aзoвськими тaтapaми пiд чaс пoлк)вaння нa
pi.lцi Kaльмiyсi. Пo-шroсте, хан вiдi6paв y зaпopoжцiв фopтeцю Kotaк, iJ мешкaнцiв poзiгнaв, фopтецю зpyйнyвав, a мiстo вiддaв пoлякам y пoвtlе вoлoдiння ,o,. Haрruтi, пo-сьомe, хaн зadopoнDrвзaпopoжцям 6yщ'вaти пoстiйнy цеpкBy
в oлеrцкiвськiй Ciчi й пiд кiнeць пoчaв oбме)кyвати iх у спoвiдaннi пpaвoслaвнoi вipи. oтoлt не дивнo' щo вже тoдi зaпopo;tцi, пиrшyни кpимськoмy хaнoвi,
KaзaлЦ' щo вot{и <пpевеликyto нy)lцy oт нoгaйских тaтap имйи>.
<3aступилaчopнa хмаpa
Tа 6йyю хмapy:
oпaнyвав зaпopoxцем
Пoгaний тaтaри}l.
Хoч пoзвoливвiн на пiсках
Hoвим кorцeм стaти.
Ta зaказaв зaпopожцяtr'
I{epквy 6yдyвати.
У нaметi пoстaвили
oбpaз Прсвятoi,
l кpадькoма мoлилися>r.
6,..*n,.6yЬ,,
дo".o ми вaс 3нaти'_
-oii,
I тoй лиxий день, i ту лнхyю гoдннy'
Будем

Дoвгo,

як тя)ккy

личиlty'

спoминaтиD.

У нaцi чaс в oлеrшкax вiд пepe6yв.lн}lя зaпopiзьких кoзaкiв з6epеглoся дуxe
м:rлo' щo6 нe скaзати нiчoгo з peчoвих пaм'ятoк. Бiльrцiсть мerцкaнцiв oлешoк
нaвiть не зrraс пpo те' щo нa мiсцi iхньогo мiстечкa кoлись бyлa запopiзька Ciч.
У мiсцeвiй цepквi не збepeглoся жoдних пам'ятoк стaрoвини; нiчoгo не зaлh|I]'|лocя Й вiд сaмoi Oлеrцкiвськoi Ciчi: ii мiсце мo;кнa встанoвити лиrцe зi слiв стаpoлtилiв. 3a poзпoвiдями Фeoктистa ГopбaтeнKa, BacИлЯ Kиpiяrua, Aфaнaсiя
Плoхoгo i .[|.анилaБypлaненкa oлеrцкiвськa Ci.l 6yлa цiлoю дo тoгo чaсy' кoли'
зa poзпopяджeнням ypядy, з oглядy нa не6езпекy д.ltя мiстa 6yти зaнeсеним пiщaними кг|yrypaми' вoнa paзoм iз мiськими oкoлицями 6yлa зaopaнa й зaсaдxенa
лoзoю й uepвoнoю цIeлюгoю. I-(e бyлo l845 poкy. Haскiльки пaм'ятaють згaдaнi дiди, Ciн poзтaruoвyвaлaся нaвпpoти впaдiння piuки Лaзнюкa в Koнкy,
гiлкy .[нiпpa, й мaлa лиrшe двi дeсятини зeмлi. I{e бyв пpaвильний нoтиpикyтник
з poв:lми Й влaми зaввицrки дo двoх aprпинiв, з pедyтами пo кyтaх i з вopoтaми
зaвшиpцIки y двa сaлснi з пiвнiчнoгo 6oкy. Ha всIo дoв)t(инy Ciнi бyлa piвнa й гладeнЬкa' мoв Bимeтенa вiникoм, плoщa зaвшиpцrки дo 40 сa)кнiв. Koли дilди 6улtl
|62МыluецкutiC. Исmpия.
C. 2|-21i
Maкcultoвuн,
Illeкatoв. Hoвый тtoгpaфи-

.rеский слoваpь. T. 2. M.,
1788. с. 7-45; Kueвскaя
Cтapинa. 1882. rф 2, aлp.
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c. |23.
. IIIeвчeнкo Т. Ipжaвець
//Ko6зap. K', |9,I2.с. z90.

Iстopiя й тoпoгpaфiя
roсьми запopiзьких Ciчей
ще хJloпчaкaми' вoни знaхoдили на мiсцi Ciui piзнi дpi6нi мoнeти - кoпiйки,
пap}r' лeви' а paзoм з ними й piзнy збpoю, пеpевa)кнo чoтиpигpaннi списи. <oцe,
6yвaлo, як зaдмe великий вiтеp тa нa сiчi пiднiме пiсoк, ми й кpи.lимo oдин oднoмy чepез тt{н: <A хoдiмo, Baсилto, чи тaм .I|.aнилe,нa гopoдoк кoпiйки з6иpaти>. Ta й бi;rсимo ryди>. Kpiм гporuей тa збpoi, знахoдили й iнrшi рнi _ сpi6нi хpeстики, вoскoвi свi.rки y тpyнaх' цIмaтки смoли' кiльця дрoтy, свинцeвi кyлi,
piзний нeрп'яний пoсyд' зoкpемa глечики aбo <<кyмaни>.
<Бaгaтo чoгo дoвoдиJroсь 6aчптуl нa тiй Ciчi: якoсЬ нaткнyлИcя ttl| a'( нa п'ятнадцять тpyн' i тpyни
тi зoвсiм нe схoл<i нa наuri' вoни 6yли нaчe чoBни з o6piзaними нoсaЬ{и' .Ц.oвoдилoсь 6ачити й лIoдськi гoлoви: вo}tи як гap6узи вilляJtисЬ. A пoкiйники лeлсaли тaк' як i y нaс кладyтЬE. Cкiльки пaм'ятaють дiди, Ciu з дaвнiх нaсiв y лiтнiй
uaс бyлa вкритa тpaвoЮ' тoмy хлoпчaки гнали нa нei телят пaстися; aлe згoдon'
ii мaлo-пoмaлy ст.tлo занoсити пiскoм iз сyсiднiх кyчyгyp. l845 poкy 6yлa <дpaнa)) зимa: снiгy мaйлсe нe 6yлo, зaте rцaлeнi вiтpи мaйxе всю зeмлю <o6iдpaли>>.
3дiймeться,6yвaлo, вiтеp i пoчне pвaти землro: pве-pве' сиIIлe-сипле пiскoм та
дoсиплeться дo тoпo' щo й iз мiстa вийти нiкyди - нaвкoлo к}дIyгypи пiскy, мoв
гopи нaмypовaнi. Toдi вийrпoв }Iaкaз poзopaти oкoлицi мiстa oлerцoк' в тoмy числi й мiсце кoлиrцньоi Ciнi, й зacatИT|1 iх uеpвoним rшeлюгoiи,кopiння якoгo мae
влaстивiсть змiцнювaти сипкий гpyнт: oскiлЬк}r я( пoблизy oлeшoк нa тoй чaс
нiде нe 6yлo rueлюry, йoгo дoвeлoся вoзити з вiддaленoгo вiд мiстa селa Boзнeсeнки. 3a poзпoвiдями тих rкe дiдiв, в гиpлi piнки Лазнloкa y зaпopo)кцiв 6yлa
пpистaнЬ' a нa 6еpезi piнки Чaйки,. нa мiсцi нинirцньoi пapoплaвнoi пpистaнi,
стoялa цepквa' зpoблeна з oчepетy 'o", пoблизy цepкви 6ув цвинтap тa викoпaнa
кpиниця' в якiй нiкoли нe зaмepзaЛa в,oДa.
Зa 25o сaxrнiв нa схiд вiд кoлиrцньоi Ciчi й зa I f 2 вepcтlа виц{e нинirцньoгo мiстa oлеrшoк € }lевеликe зel\,|лянeyкpiплeння, щo скJraдaeтЬся 3 toвгиx' нaпoлoвинy зaсипaних пiскoм poвiв iз висoкими валaми y фopмi бaстioнy з тyпими кyтaми, o6еpненoгo вopoтaми на пiвдeнь i пpистoсoвaнoгo дo мiсцевoстi. Бyлo 6 пoмилкoвo пpиписyвaти спopyд}(eння цьoгo yкpiплeння зaпopiзЬким кoзакaм' aджe
зaпopiзький iстopик пepuroi пoлoвиltи ХVIl стoлiття князь Миrшецький кaтeгopичнo стBеpд)кyG' щo зaпopoxцям у oлerшкiвськiй Ciчi тa в iнших мiсцях
зoвсiм нe toзвoлялoся 6yдyвaти <фopтифiкaцiйнi yкpiплeння,>l64..(oкyментaльнi дxеpeлa свiдvaть, щo землянi yкpiплeння пo6лизy oлеЦoк влaшrтyвaли poсiйськi вiйськa пiд vас вiйни з тypкaьrи |113-|114 pp.'."
3 oлеrшoк зaпopiзькi кoзaки пoвтopl{o пepeсeлялися нa мiсцe кoлиrдньoi Kaм'янськoi Ciчi (пpи впaдiннi pi.lки Kaм'янки в гiлкy ,Ц,нiпpа Koзaцьке
Piчище). l-[е, за пoясненням iстopикa Миrшeцькoгo та свiдкa oсaвyлa Щербини, сталoся тaк. Якoсь зaпopiзькi кoзaки пiд пpoвoдoм влaснoгo кolltoвoгo тa
кpимськoгo хaнa хoдили в пoхiд <вo lt{нo)кественItoмчислe>.ooнa vеpкeсiв
пiд Cyлак; y цей чaс пeвнa чaстинa зaпopoжцiв, щo )кила нa piцi Caмapi й
пoстiйнo бyлa невдoвoлена свoiм пiд'.пeглимщoto сiчoвикiв стaнoвищем, зi6paвцIись y знaчнiй кiлькoстi й oзdpoiвurись Легкoю з6poeю, киЕyлaсь нa
oлeшкiвськy Ciн, 6aгaтo люДeй пеpе6илa й пepeвiruaлa' a сaмy Ciu poзгрoМилa i зpyйнyвалa. Ciчoвi кoзaки, пoвepнyвlllися з пoхoду й пo6aчивrци
poзopенy Ciн, зi6paли всi свoi с|1л|1' BДapl1луI Ha piкy Caмapу, вt,lpу6aлп
тaм <(сail{apськy Ciн>, винищили 6aгатo мeruканцiв, зaхoпили великy здo6ич i вiдiслaли iJ на .(yнaй, a сaмi, пoкl'lнyвцtи зpуйнoванy Ciн y oлешrкaх' пoв e pнyл ися нa ta вню К aм 'я нс ь к y C i ч 'u , .
oтxtе, пiсля Чopтoмлицькoi Ciчi зaпopoжцi oсiли спoчaткy в Kaм'янськiй, згoдoм y oлеrшкiвськiй, пoтiм знoвy в Kaм'янськiй Ciчi. Taк y всякoмy paзi твеpдить iстopик запopiзьких кoзaкiв князь C. Миrшецький. Toй л<eкнязЬ МишецьI6з lстopиянi
дaнi свiдчaть,
щo в oлerцкiвськiй Ciнi 6улa пoхiдна, m6lю пoлoтняна ни дeрв'янa з пoлoтняним lкol{oстaсoм
цеpкв.l.
(MыutецкuЙ C. Исmpия. C.
25' п p и м. 36 ) .

l6a
там я<e.C. 25.
16.'
зamlски oдeсскoгo o6щeс т в it . T.7. c . l79, пpим.
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Pцzельлaн z{. Летoписпoвeствoвaние. T. 3.

l0l

с. l39.
|6т Mышeцкuй C. Иcтopпя.
C. 18-20; Puzельмaн A.
Летoписнoe пoвествoвilниe.
т. 3. с. 96; Чеpнигoвский листoк. 1862. tф 19.
с. l48.

д. I. явopницький
Iсmpiя зaпoрiзьких кoзaкiв
киЙ дaе пiдстaвy ввaxaти' щo зaпopiзькi кoзаки тpимaлися KaМ'янки a)к д.o
тoгo мoмeнтy' кoли' пoкинyвIци кpимсЬкo-тypeцькi вoлoдiння'.в.oни знoву перейllлllи в мeяri Poсii зa цapювaння Aнни lвaнiвни, l734 poку|68. з цим цiлкoм
yзгод)кyeться й свiдиeння пpoтoiеpeя Гpигopiя Kpeмлянськoгo' сyчaсника oстaнньoi зaпopiзькoi Ciчi нa piuцi Пiдпiльнiй: <Пiсля зpyйнyвaння Пeтpoм I Cтapoi Ciui (l709)'_ кaЯ(е вiн,- щruтa зaпopoхцiв yтeкли чoвнaМи пiд тypкa,
яKиit Пp'|i|нЯв iх i влarцтyвaв в oлerцкaх. 3гoдoм прoсили зaпopoлtцi iмпepaтpицю Aннy loaнiвнy пpийняти iх знoвy пiд Poсiйськy дepжaвy' щo iм дoзвoлили. oтo.lк зaпopoлtцi oселилися вищe Кизикеpмeнa в oмилoвoмy й, пpoлсивruи
тaм' як кaxyть' сiм рoкiв, пepeселилисЬ y Kpaсний Kyт, дe влaruтyвaли Ciн
(нa мiсцi сeлa П9ЦpoвсЬкoгo) il lкуtлпдo ii зpуйнувaння вeликoю iм-пеpaтpицeю
Kaтepинolo..I.I'>.o".Ha кapтaх бeзiмeннoгю aвтopa l745 poкy,,u, вiдoмoгo
i мaлoвiдoмoгo Aнтoнio 3аттa l798 poкy,,,
Kaм'янськa
te-Бoксeтa.,,
Ciч звeться St. Siсza, тoбтo стapa Ciu, з пepeвагoю пepeд oлeruкaми, ця }raзвa' oчeвидllo, свiдuить, щo прo iснyвання Ci..Ii в Kaм'янцi щe з6epiгaлися
свilti спoгaди, oскiльки сaмe пiсля неi виниклa Hoвa, а6o Пiдпiльнeнська
Ciч, тoдi як пpo iснyвaння Ciчi в oлeшках зoвсiм за6yтo, тoмy вoнa й не нaзванa Ciччlo y згaдaних кapтaх. 3peruтoю, й oфiцiйний дoкyмeнт |744 p' cвilчить' щo^пеpед вJlaштyвaнням Ciчi нa Пiдпiльнiй <<Ciчбудувaли нa pivшi Kaм'янцi>>,,".Згaдaнe вище в зaпискaх Kpeмлянськoгo ypoчищe oмилoве с нe щo
iнrшe, як 6aлкa Мiлoвa, пpимiтнa pyiнaми кoлицrнЬогo мiстa Мiлoвoгo. Boнa
знaхoдитЬся нa2 |/2 вep.ти вище 6алки Kaм'янки, дe' влaсне' Й 6улa Civ|7a;
oчeвиднo' сaмa пo сoбi 6aлкa Kaм'янкa бyлa мeнru вiдoмoto, як oмилoвe, тoмy
Kpeмлянський i пpив'язус Kaм'янськy Ciч дo oмилoвoгo *.
Haвeдeнi дaнi дoстaтньo пepекoнyк)тЬ y тoму' щo в Hoвy Ciн нa piuцi Пiдпiльнiй зaпopiзькi кoзaки пеpесeлилися нe з oлеrцoк' як пицIe Piгeльмaн, Cкaлькoвський, a зa ними й Мapкoвiн'.", i 3 ypoчищa Kaм'янки пoблизy oмилoвoi.
<<.Ц.oслiДник
запopiзькoi iстopii п. Cкaлькoвський,_ зayB.l)кy€ з цЬoгo пpивol\у
М. I. Bepтiльяк'- ввaл(a€ , щo Kaм'янськa Ciч iснyвaлa лиrue piк; нe пoдйяюни
цьoгo пoгля.щy'я мaю дJrя цьoгo бaгaтo пiдстaв. Знaчний пpoстip цвинтapя нiяк
нe мiг зaпoвнv|T'|cя зa piк, велика кiлькiсть нaдмoгильних нaдписiв з poкaми
смepтi дo |7'3.p'в тoмy Числi 6aгaтЬoх кollloвих' вiйськoвих писapiв, не 6yлo ви.
пaдкoвiстю',o' вpeЦ.Iтiчислeннi yснi пepeкaзи й цi записки (Миrшeцькoгo) yтвeptxyють менe в мoiй дyмцi. Cилa poсiйськoi з6poi пiсля Пoлтaвськoi 6итви
змyсилa тpeмтiти зpaдникiв.зaпopolкцiв i змyсилa iх пеpеселитися нa кримський бiк, в oлеrшки; ilле нещaсливий Пpyтськпf,l миp, за яким вeсь пpoстip мi.lк
.(нiпpoм i Бугoм 6yлo вiддaнo тypкaм' e дoстaтнь,oю гapантiсto пoвтopнoгo oселeння зaпopoя<цiв У Kaм'янцi; цe мiсцe вoни oбpали й тoмy, щo мiсцeвiсть oхopoнялa iх вiд paптoвих rraiздiв татap' кoтpим вoни зaвжди нe дoвipяли,>l77.
У наtп чaс нa мiсцi Kaм'янсЬкoi сiчi стoiть сaди6a Koнсyлiвкa чи Poзopiвкa
влaсникa Хepсoнськoгo пoвiтy М. Ф. oгapкoвa' кoтpа ме)кy€ з oднoгo бoкy з
с. Мiлoвиlri, a з дpyгoгo - з БлизIoкoвим мoнaстиpeм. Haскiльки пaм'ятaс сaм
BJIaсник' мiсцe Kaм'янськoi Ciчi пiсля знищення зaпopi)кя(я спoчaткy дiстaлoся
пoмiщикy Бaйдaкy, вiд ньoгo пepeйшлo дo кoнсyлa Poзopoвинa, вiд Poзopoвичa - Bлaсникy Koнстaнтинoвy' вiд ньoгo € с ayлoвy, a вiд € с aулoвa 1858 p. зa
Kyпчoю йoгo oтpимaв сaм oгapкoв. Biд дpyгoгo BJIaсникa' кoнсyлa Poзopoвиua,
|68Mыluецкuй C. Иcтopня'
C.23-21l Piгельмaн в oд}toмy мiсцi твеpдt4тьiщo Ciч в
Oлerцкaх iснyaи дo 1733p.'
в iнrшoму_ як y Миrцецькoгo.
|u93aписки oдeсскoгo o6щества. т. 6. с. 645.
l70 Rесuеl dе toцtеslеs сartеs publiееs par l'Aсadеmiе
dе Paris. St. Paris. l745.
'7l Kapтa ле-Бoксетаl75l p.

3olpки.
?-^Bllaснol
|.' La Piсo|a Tаrtaria сolla
Crima. Yеnеziа, l798, збipкa П. Я. .Цаrцкoвa.
''3 Зaписки oдесскoro o6
щест в it . T,.I. с . l?6' прим.
42.
|7a
ЭваptluцкuЙ ,Q. Boльн oс т и. C' 126.
* У нarц
'raс iснyс с. oмилoве БеpислaвсЬкoпo p-нy

to2

Хеpсонськoi oбл.
'," Летoписнoе пoвeствo.
вание. T. 3. C. 96; Истopия Hoвoй Cечи. T. 2. C.
40-45; oнеpк истopии за.
казaчества.
пopoл(скoгo
спб' 1878.с. 68.
l76 вepтйьяк писaвl852 p.,
цe

сaI{е

мoЛ(нa

ствеpдит}l

й..тепеp.
''' MышeцкuЙC. Истopия.
C.22, trpпм.35.

Iстopiя fi тorюгрфiя
юсьlп заrropiзьких Ciчеfi
мaeтoк i тeпep звeтьсЯ Koнсyлiвкoto чи Poзopiвкoю. Мiсцe Ciнi 6yлo якpaз бiля
гяpлa 6aлкп Kaм'янки, з лiвoгo 6oкy. B дaвнинy 6aлкoro теклa дoситЬ Bеликa
piка з тaкoю сaмoю нaзвoю' кoтpа пoчинaЛacя з piки Мaлoгo Iнryльця B стeпy
й тягнyлася стo верст' впaдaючи в.Il'нiпpo з пpaвoгo бoкy, пo.нинiulньoмy нa пiвтopaстa веpст ни)кчe eкoнoмii, навпpoти лiвoi гйки .('нiпpa, Koзaцькoгo Piчищa
й селa Beликих чи ни)кнiх Кaipoк нa лiвoмy 6еpeзi .ll'нiпpa. У нarп uaс ця piнкa
Kaм'янкa y звиvайнy пopy poку мae toв)кинy не 6iлЬule utести вepст' a в спекoтнe лiтo щe мен[Iy. Hа ii лiвoмy 6еpeзi poзтa[toBaнa caщl6a M. Ф. Oгapкoвa Koн.
сyлiвка, a нa пpаBoмy - caДИ6a I. П. Блaxкoвa з хyтopoм Блaл<кiвкoю з вoсьми
двoplB.
Балкa Кaм'янкa як зa свoelo дикiстю, тaк i зa мaльoвничiстю 6eргiв дyлte
свoсpiднa: пpи дoситЬ низЬкoмy pyслi вoна мaе висoкi беpeги, мiсцяIt.rивкpитi зе.
лeним мoхoщ первитi деpeвoвидllим IIлющeм' диким винoгpaдoм' мiсцями пopoслi вeлиuезними вiкoвiчними дy6aми. Чеpeз yсe цe пo'6еpeгaх 6aлки' тa 6tля
if гиpлa мo)кна пoбaчити тaкi химеpнi гpoти, oтoченi нaдзви.raйнo гyстoю й
piзнoманiтнolo poслиннiстю' яких нe витвopилa б i нaйвигад;rивirшayявa людини. Heдаpемнo ця мiсцевiсть тaк зaхoплк)вaлa й зaхoплtoе y нaцI чaс piзних тypистiв i мaндpiвникiв пo низy,Ц'нiпpa. ..Tyт,- пишe Aфaнaсьeв.Чyлt6инський,y цьoмy тихotиy кyтoчку' сepeд цих сyвopих скeль лroбитель пpиpoди пpoсидiв
6и кiлькa гoдин' пopинyвlllи в бeзтypбoтнi дyми i, Irroхtливo,нaдoBгo з6epiг 6и
в пaм'ятi opигiнaльний дикий пейзaл< iз мaндpiвoк пoниззям .['нiпpoвським.
A якщo цей мaндpiвt{ик J\{aлopoс,,1у'' йoгo нaмaгатимyться oсягllyти сенс
oднiei стopiнки poсiйськoi iстopii,>',o.
3 двoх 6epегiв пpaвий 6epeг Kaм'янки lll.lльoвI|l{uirпий,oсo6ливo 6iля сaмoгo
гиpлa piки. Beсь цeй беpeг, yзaгaлi висoкий, y кiнцi пiдвишцleться щe 6iльrпe;
мaсивнi скелi, мoв6и poзкиданi Чиrloсь Beлeтeнськolo pyKolo yздoвл( 6ергiв
piнки, тo вiддiляloться вiд 6epегa, тo вистyпaють з ньoгo' зaтiнeнi ryстoлистими дy6aми й пpикparшенi piзнoмaнiтнIrми кyщaми, 6iля сaмoгo гиpлa piuки пpиpoдa ненaче po6ить oстaннe зуcv|I|лЯ й висyвaс величезнy скeлto' зaввицIки з
сopoк чи п'ятдeсят сaxнiв' пiд нaзвoIo Пyгаv - вiд дlких птaхiв пyгaнiв, кoтpi
в'ють ryт свoi гнiздa; 6iля Пyгaua piuкa po6ить кpyтий пoBopoт з пiвнoчi нa пiвдeнь i звiдси мчитЬ сBoi вoди в KoзaцЬкe Piчище, кoтр йдe пaрaлeльнo пpaвoмy
беpeгoвi.Ц,нiпpa й пoтiм зливaeться з tlим tlил(чe гиpлa Kaм'янки. Tyт нема нi вeлeтeнських дyбiв, нi мaсиBltих скeль, нi дикoi величi гюpи Пщaяa' зaтe тyт' yзlloв)к сaмoгo беpегa piчKи, тягнeться мoв дoвгa кaнв:l Pяд мoлoдих' мiurьoвничo
витягнyтих веp6, якi стoять yсe чaстiulе, чим 6ли:кчaс pi.rкa Kaм'янкa дo Koзаrркoгo Piчищa. Haпpикiнцi свoei течii piчкa Kaм'янкa poздiлясться нa двa сaЬ'o.
стiйнi pyкaви. Toдi як oдин pyкaв' вiддiливrпись вiд спiльнoгo pyслa' вiдхoдить
дo пpaвoгo 6еpeгa й, пoвеpнyвlши з пiвнoчi нa пiBдeнь 6йя гopи Пyгa.ra, зливaсться з Koзaцьким Piнищeм, дpyгий pyкав piuки вiдхoдить дo льoгo беpегa Kaм'янки й, пoвepнувцIи тyт з пiвнoчi нa пiвдень, зливaeться з тим лte Koзaцьким PiвищеIt'' кoтpe тягнетЬся тyт нa чoтиpистa сa,кнiв. Taким. чинoм' yся piЧкa 3aгалoм
свoсю фopмoю нaгaдуe Bилa' pyчкolo кoтpих е вepхiвкa, a двoмa pi)ккaми _
Двa гиpлa. Мiлс д,вoмa гиpлaми piнки лелtить нyдoвий oстpiв, нa пдaнах ХVIII ст.
нaзвaний Ko>кeниним (тeпеp вiн зветься Kaм'янським) ,,". У нaш чaс вiн пo.
дiлeний мiл< тpьoма влaсникaми - oгapкoвим, Блaл<кoвим i Пorryденним.
Caме Koзaцьке Piuищe тaкo)t( мae свoepiдний xapaктep. I{е vyдoва панopaмa'
викoнaнa сaмoю пpиpoдoto з вoди' зeлeнi тpaв i мoлoдoгo лiсy; пpaвий берг
Piчищa вигляtа€ як суцiльна, дy)l(е висoкa й мaйхe пpямoвиснa стiнa, лiвий бе.
pег здaeться )киBoIo кaнвolo з дoвгol смyги зeлеIiих' кyчepяBих' poзлoгих oсoкopiв i тoнкoi лoзи' пoхиленoi над Boдoю.
3 pyiн, щo з6epеглися,цo нarцoгo сy' Bиднo' щo Kaм'янськa сiч зaймaлa нeвeликиIl кyтoк мi.lк пpaвим 6eргoм Koзaцькoгo Piuищa й лiвим 6ергoм Ka.
м'янки, вищe гиpлa Kaм'янки сaxнiв нa l00, il мaлa фopмy непpaвильнoгo тpикyтникa' витягнyтoгo з пiвнoчi нa пiвдeнЬ' з BеpцIинoIo нa пiвднi. Beличинa цiei
,,E Афнаcrв-Ч
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Iстopiя запopiзькиx xoзакiв
Ciчi пo чoтиpьoх нaпpямкaх визнaча€ т ься тaк: l l5 сaя<нiв зi схoдy, б6 сaя<нiв з
пiвнoнi, |23 ca>кнi 3 зaхo.щy' 36 сa:кнiв з пiвдня. Пoсеpединi Ciяi, з пiвнoчi
нa пiвдень, poзтaшoвaнa шIoщa зaвцIиPrцки в rцiсть са:кнiв нa пiвнoчi й тpи нa
пiвднi, пo o6идвa бoки гIлoщi тягнyтЬся кypенi й скap6ницi в кiлькoстi 40;
oдин pяд цих кypeнiв тягllеться вздoBж Koзaцькoгo Piчищa з вихotaми нa зaхiд,
a тpи pяди йдyть вiд стeпy дo Kaм'янки з вихoдaми нa схiд тa зaхit. Мix oстaннiми тpьомa рядами' як i мiлс пeplДими' з пiвнoчi нa пiвдeнь пpoстягaeться
ruloщa тaких сaмих poзмipiв, як i пeprшa.Koл<ен iз кypeнiв мae 2| apцrин Дoвжини Й |2 цIиpини. Cлiдiв вiд цepкви нe лиЩиJroсЯ' тa й нe мoглo лицrитися, oскйьки як y Kaм'янськiй, так i в oлeпrкiвськiй Ciчax y кoзaкiв 6улп нe пoстiйнi, a тим.
нaсoвi пoхiднi цepкви|80. Bся Ciн 6yлa o6нeсенa кaм'яним мypoм' вiд якoгo в
нaцI час з6epeглися лишe дe-нe-дe невeликi дикi кaменi. 3a цим }rypoм нa пiвнiчнiй oкoлицi Ciнi збepеглoся ще сiм нeвел}lKих кpyглих ям: тpи нa схiд, нoтиpи нa зaхiд, викoпaних' oчeвиДнo' зi стрaтeгiчних мipкyвaнь. 3aпopiзькi кoзaки нaзивzUIи iх вoвчим|1 яtnaltуI. Пiвденнa oкpaiнa Ciнi, тaкoлс зa мypoм'
тaм' дe схoдяться Kaм'яrп<a й Koзaцькe Piчищe, вiддИeнa нeвеликим poвoм'
щo йдe зi схoдy нa захiд. Hил<чe нЬoгo' з зoвнirцньoгo 6oкy, тягнeтЬся pяд нeвeликих гopбикiв (iх e 9), щo йдyть так сaмo. ,Ц'iлянка зешi нa пiвдeнь вiд poвy,
дo злиття Kaм'янки з KoзaцЬким Piнищем, зBeться Cтpйкaми; тyт з пiвнoui нa
пiвдeнь, пap.Цeльнo дo KoзaцЬкoгo Piнищa, irле пepпeндикyляpнo дo poвy' тягнeтЬся pяд iз вoсьми гop6икiв. oстaннi, мo)t(ливo' слyжилt{ зaпopiзьким кoзa.
кaм 6aзисaми для гapмaт, a6o, y кpaйньoмy paзi' rryнктoм дДя спoстepежeння
.l.i
й охopoни Ciнi з пiвдня, oскiльки з пiвнoчi
зaхищaли вoвчi ями.
Ha стo кpoкiв вищe Ciнi, з пiвнoнi, бyв великий кoзaцький цBинтap' нa кoтpoмy в нarrt чilс з6еpeглoся лиrДе чoтиp}l кaм'янi хPeсти з пiскoвикy, тa й тo
цiлий oдин, a peштa poз6итi. Ha цiлoмy хpeстi зpo6лeнo нaпис чyД.oвoю цеpкoвнoю нaпiвв'яззto тaкoгo змiстy: <Bo имя oтцa и сынa и святaгo Духa. зде пoчивaeтъ pa6ь 6oя<iй Koнстaнтинъ Гopдъeвинъ aтaмaнъ кotцoвый слaвнaгo
вoйскa зaпopo)кскoгo и }lизoвoгo' a кyреня плитнЪpoвскoгo: пpестaвися poкy
|733 мaя 4 числa>. 3 нaписiв нa yлaмкaх iнrших хpeстiв виднo, щo тyт 6yв пoхoваний кorдoвий oтaмаrt Baсиль € p oфeйoвиu, кoтpий пoмеp 23 тpaвня l73l poкy|8|, тa двo€ якихoсь пpoстих кoзaкiв, Якiв iФeдip.3 oглядy нa великy кiль.
кiсть мoгил, щo лиlllилaся нa цвинтapi Кам'янськoi Ci.li, мo;<нa ввa)t(aти' щo тyт
бyв дoсить великий цвиI{тaр iз дoсить великoю кiлькiстю хрстiв, щo пiдтвеpдлtуе i кoлишrнiй влaсник мiсця Kaм'янськoi Ciчi М. I. Bepтiльяк, якнЙ e poдичем
пo лtiнoчiй лiнii oстaнньoгo кollloBoгo oтaмaнa Петpa Iвaнoвичa KaлницleBськo.
гo. <Hе дaлi як 15 poкiв тoмy l82цвинтap кoлиrцньoi зaпopiзькoi Ciчi нa piцi Ka.
м'янф всiяний 6yв хpестaми й нaдмoгилЬниtvlи пaм'ятникaми з нaписaЬ{и; нaвiть нa фopтeнних вaпaх бyлa oбшr,tвкa з тeсaнoгo кaмeнIo. Teпep yсe це зни.
щенe. Цa цвинтapi зaлицrилoся лицre чoтиpи хpести. oдин iз них взaгaлi 6eз нaписy .o., нa iнrшoму вiн стepся тaк' щo стaв l{еpoз6ipливим' зaтe написи нa двoх
з6aгаvyloть нaс дoсить вaжлиBими дaliими з iстopii Зaпopiл<лrя: пеpшtий визllauaс piк смepтi кollloвoгo oтaмaна Koстя Гopдieнкa' прo якoгo в <Iстopii oстaнньогo Kotцa>>п. Cкaлькoвськoгo скaзaнo, щo нeвiдoмo' дe вiн пoмеp. .Ц'pyгий
дoпoвнIo€ списoк кoltloвих нoвим нeвiдoмим iмeнeм Bacпля € p oфeeвa>IEa.
Taк чи iнaкrue, aЛe зазнaloчи вeликих yтискiв з бoкy тaтap' зaпopiзькi кoзaки
всe чaстiurе й чaстirцe звepтали свoi пoгляди дo poсiйсЬKoгo цapя. ll(e зa ;киття Петpa |' |7|6 frl |7|7 poкy' зaпopo)кцi звepтaлися дo миpгopoдськoгo пoлкoвникa ,(aнилa Aпoстoлa, який кеpyBaв тoдi пpикopдoнним iз Зaпopiя<л<ямкpaсм, iз пpoхaнням пoклoпoтатися пepeд цapем пpo пpийняття iх пiд poсiйськy
дep)кaвy. Aлe Пeтpo, oсoбливo з тoгo чaсy' кoли вiн знищив oкpeмe сaМoyпpaвлiння Укpaiнп (|722 p.), нaвiть слyхaти нe хoтiв пpo зaпopoл(цв. |721 poку,
пiсля смepтi Пeтpa, кoли Укpaiнi знoвy 6yлo нaдaнo пpaвo сaмoyпpaвлiння,
зaпopiзькi кoзaки' спoдiвaro.rись i сoбi дiстaти lllилiстЬ вiд нoвoгo poсiйськoгo iмпepaтopa' нaтИcaJШ|листa yкрaiнськoмy гeтьмaнoвi з пoбaжанням <пepейти з
aгapянськoi зeмлi й, пoклoнивIlltlсь йoгo iмпepaтopскiй вeличнoстi, пiд йoгo
влaдoю )китиD. Ha цей лист зaпoрo)t(цЯм з:l пoсepедництвoм гетьмaнa ДaнИЛa
Aпoстoлa тa poсiйськoгo ypядoвoгo <<Paдникa)>
Фeдopа Hayмoва, кoтpий бyв пpи
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Iстopiя fi mпoгpафiя
вoсьlоr зarюpiзьких Ciчей
ньoщ/' вiдпoвiли з Мoскви, щo <миJIoсеpдний мoнapх> (пeтpo II) гoтoвий
викoнaти пpoхaння зaпopoлtЦiв i ви6aчити iхнlo пpoвину' aЛe pДя цьoгo сaмi
запopoл<цi пoвиннi виявити нeпoхитI{y вipнiсть poсiйськoмy Цаpeвi, нa знaк якoi
вoни пoвиt|нi знoситися з ypядoвим paдникoм Фeдoрм Haрloвим тa з yкpaiнсЬким пeтЬмaнoм ,('aнилoм Aпoстoлoм, пoвiдoмляючи йoго пpo всi випaдки
в Kpимy i в Typeuнинi '85.oтpимaвrши тaкy нeпевнy вiдпoвiдь, зaпopoxцi tlе втихoмиpились i пoслilли r€ т Ьмaнy дpyгotю листa' в якoмy пoвтopнo пpoсили пoклoпoтaти пeрл poсiйсЬким цapем' oбiцяlouи вipнo слyлtити дo кiнця свoгo життя
<мoнaprДoмy мaестaту>. Boднoчaс спoвiщaти t€ т ьN{aнa' щo Boни влrе вiдстyпили
вiд кpимськoгo хaнa' кoтpий фзжaльнo зaслaв 6aгaтьoх кoзaкiв слy)t(ити зa
мope й зaхoпив пiд свoro,цеР)кaвy.l(olцoBoгo oтaмaнa, i з6ирaються pylllити з
,oo.I{ьoгo листa Aпoстolry пpивезли чeтBеpo
кpимських вoлoдiнь нa Cтapy Ciч
кoзaкiв. Гeтьмaн пoвiдoмив йoгo змiст фeльдмapшaлoвi yкpaiнськoi apмii кllязIo
Михaйлy Гoлiцинy й ypядoвoмy paдникy з мaлopoсiйсЬкиx спpaв Фeдopy
Hayмoву. Aлe, нe ввaлсaloчи сеф yпoвнoBa)кеними дaвати якyсЬ пoзитивнy вiдпoвiдь зaпopiзьким кoзaкaм' Aпoстoл, Гoлiцин i Hаyмoв дoпoвiли пpo цe y Bepхoвt{y тa€ м }ry paдy. Bеpхoвнa тaeмнa paдa' пpoчитaвцrи листa зaпopoxцiв, нaкaзaлa вiдпpaвити нaзaд чoтиpЬoх вiдpядлсeних дo пeтьмaнa кoзaкiв i нepeз них
yснo пoвiдoмити зaпopoЛ(цiв, щo poсiйський ypяд вBa)кae немoлсливим пpийняти зaпopo)кцiв, 6oячись <вчинити якyсь пpикpiсть тyрцькiй сгoрнi> A феJщtмapuraлoвi й гетьмaнy 6ули нaдicлaнi oсo6rивi yкaзи' щo6 вoни нi в якoму
paзi нe пpиймaли кoзaкiв y poсiйськi мeжi, a якби кoзaки пiдiйrдли y вeЛикoмy
числi й зi з6poeю, нeгaйнo вiдl6vlввгu iх вiд кopдoнiв силoю збpoi. Paзoм
з тим чepeз вipних лloдей paц|Л|l нa слoвaх запeBняти iх, щo пpи зpyннiй нaгoдi iх пpиймyть' i нaвiть нe скyпитися нa пoдapyllки нaйвпливoвiruим кoзaкaм' щoб вoни й нaдaлi 6yли пpихильними дo poсiйськoго пpeстoлy. Aлe в
I{apгopoд, .цo peзидeнтa Hеплюсвa, paдa нaкaзaлa нaПИcaTvl, щo6 вiн пoскapxlrвся Пopтi нa зaпopiзьких кoзaкiв, кoтpi, як кaжyть' хoчyть пoкинyти всi мiс-
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.(. I. Явоpниuький
lсmpiя зaпopiзькшx кoзaкiв
ця' визItaЧенi poсiйськo-тypeцЬкими тpaктaтaми' нaблизитися дo poсiйськoгo
кopдoнy fi.зaЙнятlц Cтapy Civ.i забoрнeнi ypoчищai i-щo6 Пopтa }re дoзвoлилa
цьoгo' oскlльки цl <<неспoкiйнiлюди й тaк завДaють 6aгaтo кpивt. poсiйськoмy
кyпeцтвyu|87.
Aлe й пiсля цьoгo зaпopo.lкцi не o6лнlлvlлtасвoix пpoхaньi,24TpaBня l728 poкy'
зiбpaвruись вeличeзнoю мaсoro' вoни знялися зi свoiх мiсць, нeспoдiвaнo пpийrцли в Cтаpу Ciн, зaйняли деякi мiсця нa Caмapi й 30 тpавня пplлcлaл,nнa iм'я
iмпepатopa Пeтpa Il тaкy uoлo6итнy: <Cклoнивlllи сеpдец свoих нapyцleнныя
мысли кo блaгoмy odpaщениlo и пoвepгцIи мизepныя глaвЬI сBoи дo стoпьr нoг
Baцtегo иlrпepaтopскaгo вeличествa' oтлaгaемся oт dyсypмaнскoй деpжaвы.
oсмoтpелись мы' чтo вepe святoй пpавoслaвнoй, цepкви вoстoчнoй и Ba[Ieмy
иI\,tпеpaтopскoМyвeличeствy дoстoйнo и пpавeднo нaдJIe)кит нaм слy)китЬ' a нe
пoд dyсypмaнol.t мaгoметaнским пoги6ать. oтвopи сepдцa свoeгo истoчtlик к
нaм' пo пpeжнeмy сынaм л<'pе6иясвoeгo импepaтopскaгo. Ещe-л<е пpoсим: пoдaйтe нaм вoйскoвoe oт pyки свoeй пoдкpеплениe' дaбьI нe пoпaли мы в paсхищeние невepнЬr}t вapвapaм' и6o не знaем' зaчeм opдЬl oт всeх свoих стopoн
пoдвинyлисЬ: дJlя тoгo-ли' чтo мЬr y)ке oт них oтстyпили сo всеми свoими кдейнoдaми 24мaя и пpe^6ываeмyхсe в Cтapoй Cени, или-лtе oни этo дeлают пo свoим
зaмецIaтeльствaм>,oo.
He дoнeкaвш.lись вiдпoвiдi вiд poсiйськoгo ypядy' зaпopoлtЦi Bисл:rли пpедстaвникiв y Глухiв дo гeтьмaнa' aлe, дoвiдaвrцись' щo гетьIt,tанпoiхaв y Мoсквy,
вot{и дy)кe зaхвилювалися чеpeз нeвизнaчeнiсть свoгo стaнoвищa й пoгpoя<yвaлп в6итvl кoцroвoгo i всlo стapruину' якщo тi не дo6'ютЬся пoзитивнoi вiдпoвiдi вiд iмпepaтopa. Toдi кolцoвий oтaмaн lвaн Пeтpoви.l Гусак, злякaвrцись
пoгpoз' yтiк дo Kиeва i, з'явивtцись дo киiвськoгo пeнеpaл-гyбepнaтoрa гpaфa
Beйс6aхa, яскpaвими слoвaми зo6pa3ив стaнoвище зaпopoлсцiв y кpимiьких
вoлoд.iннях i в Cтapiй Ciчi, бiля Чopтoмлицькoгo oстpoвa: <B Hoвiй Ciчi . вiд
кpимсЬкoгo хaнa 6yлo нaм 6aгaтo утискiв: миttyлoгo |121 poку, в гpyднi, кaлгaсyлтан r+, стoяЧи пo piцi Бyгy, зa6paв нa пPoМислaх зo tвi тисячi кoзaкiв, пoвiв
iх нa БiлoгopoдщиIry й тaм виявив пeвний непoслyх щoдo хaнa; пpийпroв y Бйoгopoдщинy сaм хaн' к.lлгy схoпиB i зaслав y l{apгpaд, a зaпopoл<цiв,якi бyли пpи
нЬомy' poзiслaв нa кaтopги' a iнших пpoдaли нi6итo зa те' щo вoltи з кaлгoю
бyнтyвaли, a кaлгa пoпepeдIrЬo кaзaв iм, щo 6epe iх зa хaнським нaкaзoм. Бaчачи тaкe нaсильстBo' мtа Й cтalм paдитисЬ' щo кpaще 6yти пo-стapoмy пiд деp)кaвoю йoгo iмпepaтopськoi вeличнoстi у свoiй пpaвoслaвнiй вipi, нiл< y бyсуpмaнa
теpпiти I{евoлю й poзopeння. Ta кoли ми зa6paли клeйнoди й хopyгви, щoб iти
в Cтapy Ciн, тo стapий кotДoвий, зpaдник Koсть Гopдieнкo' тa Kapпo Cидopeнкo й iнrдi стaли нaЬ{ кaзaти: <Haвiщo )к ltaм з Hoвoi y Cтapy Ci.r iти? Haм
i тyт лсити дo6pe>>.
Aле вoни не мoгли нaс втpимaти, тa й нe мoгли бaгaтo гoBopити, 60янись, щo6 iх вiйськo не в6илo. I щo6 вiд них 6iльrцe вopoхo6и нe 6yлo,
ми взяли Koстя Гoрдiснкa й Kapпa Cидopeнкa пiд вapтy й везли iх пiд oхopoнoю
пaлицяМи й вiдпyстили нa
дo сaмo^i Cтapoi Ciчi, a пpиiхaвrши TуД|1, BуI6v|л|1
вoлto>.o".
Tим чaсoм стaнoвище запopoлсцiв з дня нa дeнь стaвaлo всe гipurим: тoдi
пeвrta чaстинa кoзaкiв, пoкинyвIrrr' Cтapy Ciн i piкy Caмapy' кинyлaся нa piнкy
opiль, y дaвню Maлopoсilo: yлсe l uepвня |128 poкy нa Укpaiнi нaлiнувaлoся
20l зaпopolкeць, a пiд кiнeць мiсяця зt{aчнo 6iльrцe Двoхсoт; вoни пoстiйнo
пpи6yвaли сtoди oкpемими Baтaгaми чoлoвiк пo l0, пpигaняючи з сoбoю хyдoбy
й кoнeй.
Haдiйrцoв |129 piк, a пpoхaння зaпopoлtцiв пpo пpийняття iх пiд скiпeтp Poсii
д.aлi6улtl мapнi, хoнa в цeй uaс гoлoвнoкoltaндJrBaч yкpaiнськoi apмiТ князь Гoлiцин сaм пoстaвив питaння пpo пpийняття зaпopoltцiв y Poсiro, aлe йoмy вiдпoвiдaли вiд iменi iмпepaтopa Пeтpa II, щo зaпopo.rкцiв тpeбa лиlцe зaпeвняти B
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нa нoсиJlи титули <султaнкaлгa> й (султaн-нypадин>.
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lсmpiя й mпoгpaфiя
вoсьми зarюpiзьких сiчей
Цы)мУ, aле нe пpиймaти' дoки <(не вияBиться яв}ta непpиязнь з тyрeцькoi
Бeзсyмнiвнo' сaме ця o6стaвинa змyсилa зaпopoxцiв знoвy пoвepстopoни,>l,....
нyтися y lleнависнi iм мiсця Й нaпllcaтуl листa бpaтoвi кpимськoгo хaнa opтБею пpo змiну свoiх нaмipiв iти <<пiдМoсквy>>.Ha цьoгo листa кpимський хaн
KarIлaн-Гipeй писaв зarropo)t(цям: <dlистa вaшoгo BИ ПpИcлaлИ мoeмy 6paтoвi,
opт-Бeю, у кoтpoмy вiдпoвiдaли йoмy, щo бaжaeтe пoвернyтися пiд кpилo нaruoi
стopoни i змiнили нaмip, який ви мaли paнiшe, вiдiйти дo Мoскви. Koли згaдaний сyлтaн пoвiдoмив нaс пpo нaписaнoгo вaми листa й переслaв йoгo нaм для
вiдoмa, ми дy)ке втiц.lилися цим. Бoг всeмoгутнiй знaс нaшIeсepцe й нaмiри, знaс
вiн i тe, як yсi 6ei, мypзи i всe кpимсЬке пaнствo дбae пpо вaшy цiлiсть i бaжaе
Baм yсякoгo Дo6pа. Пам'ятaйтe, щo ви iли у нaс хлi6 i сiль, i )Kу|лу|у нaс дo6pe.
Якщo пoвepнeтeсь нaзaд' 6yдемo paдi й пpиймемo вaс пpивiтнo, як гoстей, i o6iтaкy сaмy пpиязнь' як i pанiure BИяBлялу|'тaк сaмo дoбр
цяeмo вa[,tR|1ЯBляT:'I
захищaти вaс наlIIoю o6opoнoю й нaшoю гoстиннiстю, як 6yлo й дoсi, й дoзвoлити Baм yсe те' щo ви й дoсi мaли, a .ц.лявa[Ioгo oсeлення нaдaмo вaN{пoвt{y
вoлю o6paти сo6i мiсцe, яке ви сaмi зa6aлtaeтe. зpelштolo, paд)кy вaм д.пя вaruoi
лt кopистi й пpи6yткy, a д.Jlя нaшoi зpyннoстi, стaти кoцIем нa тoмy мiсцi, нa
кoтpoмy ви ctlДiли paнirшe, пpийtшoвtши пiд нarш зaхист. Зa укaзoм oттoмaн.
ськoi Пopти ваш гeтьмaн пaн opлик, який дoсi бyв у Coлoникy, пpийrпoв
сюди тeпep,цпя з'сднaння з нaNlи. Biн пиrшe Дo вaс листa' кoтpий tvlипoсилa€ М o
з цим нaцIим листoм. Biн тaк сaмo ввaжaс' щo ми тaкo,к д6аeмo пpo вaцIе 6лаг0
й сyспiльнy кoристЬ' i тpeбa, щo6 ви вipили всЬoмy тoltly' щo вiн пиrпe Baм y свoeмy листi. !,ля вac йoго пopaди тим пaчe oбoв'язкoвi, щo вiн Bаш глaвa й вoxдь, i
ви зo6oв'язaнi слyхaти йoгo пopaди. Зi свoгo 6oку зaпeвняeмo Baс' щo ми пpиймeмо Baс пpиязнo й щo ви нe зaзнaeте нiякoi кpивди й насильствa нi вiд нaс, нi
вiд кpимськoгo паIIствa' якщo пoBepнетеся lla вказaне мнolo мiсцe. Pеrштy вaм
спoвiстить уснo пpед'явник цьoгo листa ду6oссapський гeтьмaн. .Ц.ля 6iльrшoi
вipи Iliдписусмo цюгo листa нaцIoю влaснoк) pyкoю й niдтвеpд.lкyeмo нашoro
." '.
пeчaткoIo>>
Taк усi звeрнeння запopiзьких кoзaкiв дo poсiйськoгo цaря прoтягoм 22 poкiв
зaлишIaлися <<глaсoмвoлaючoгo в пyстeлi'>;Лицle зa цapюBaння Aнни lвaнiвни,
7 вeрсня l734 poкy, пpи пoсepe.цництвi киiвськoгo гeнepaл-гy6eрнaтoрa' гpaфа
Beйс6aхa, дyл(е пpихилЬl{oгo дo кoзaкiв, iм 6улo дoзвoлеl{o пoвepнyтися в
Poсiю, oceлИTvlcя нa piдних згapищaх <.пiд влa.цoю й oбopoнoю iJ величнoстi
нe тaeмнo' а явнo' й вiчнi чaси )кити i iй вipнo слyлrити)>.
lбl

<.Cлу.lкилими ltaнy.ляхy, та щe й кaтoлику,
A тeпep сJrУл(ить нe станeм oднинi й дoвiкy.
Cлуlкvlлн ми невiр-Цapю, цapю 6yсypмaнy,
A тeIrep lroслyжимl бpaтцi, вoстoчнoмy цapю.
Boстoчний цap нa Bкpaiнi нe дoймae вipи,
Зacуlлaс Гa,тиt1инa, щo6 нe бyлo змiни:
<Iди, iди, Гaлицину, IIoльськoю грядoюl
A я lIiдy iз Мoсквolo слiдoм зa тo6oю.
Cтанoвися, Гaлицинy, пo Beльмoл(них пaнах'
A я стaнy iз Мoсквolo нa rrlиpoких лaнaх').
кoзaкiв з-пiд влaди тypeцЬкoгo султaнa й кpимськoI-(eй пеpeхiд зaпopiзьких
гo хaн a пi д в л a д y p o с i йс ь кoi iмпepa т pицi ст a в ся т a ким чи нoм. l733 p oку y p oсiя н п o ч а л a с я в i йнa з пoля кa ми; пoля ки зв еpн yлис я дo кp и мськoгo х al{ a з п po.
кoзaкiв. Хaн ввaлtaв зa пoтpi6нe
хaнням пpисJIaти iм нa дoпoмoгy зaпopiзьких
зaдoвoльнити
гIpoхaннЯ пoлякiв, i зaпopoлtцi пoвиннi 6улlа Йтlа в похiд пpoти
зp}^rниN{ мoментoм i виpядили з Ciчi кiлькoх
рoсiян. Toдi кoзaки скopистaлися
пoслaнцiв дo фельдмapшaлa
Мiнiхa, який тoдi стoяв iз вiйськaми в Mалiй Poсi i , з п p o х a н н ям
с х ил ит и iмпеpa т pицIo пpийн я т и зa п opoл tц iв п iд скiп e тp p oзaтpи мaв y сe бe iх нiх
сi й с ьк o i д e p жa в и. М i н i х прийн я в пpoхa н н я зa пopoхцiв'
пoслaнцiв, a вiд сe6e на.цiслaв дoнесення iмпеpaтpицi в Пeтepбуpг пр зaпopiзькe
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.Ц. l. Явоpницьклй
Iстopiл зaпopiзькlп кoзaкiв
пpoхaння. lмпеpатpиця' пpoчитaвцIи дoнeсенI{я фeльдмaprшaлa, звoлилa пpийняти пpoхaння зaпopo)кцiв i дopyнилa виpiruити питaння з ними пeнeрал-фeлЬдцейхмeйстеpy пpинцoвi Гессeн.Koбypзькoмy' кoтpий 6yв нa poсiйськiй слy,t(6i пiд кеpiвництвoм Мiнiхa. Пpинц Гeссeн-Ko6ypзький yклав iз зaпopiзькими
дeпyтaтaми в мiстi Лyбнaх дoгoвip, нa oснoвi якoгo Biйськo Зaпopiзьке пepeхollилo пiд скiпетp poсiйських iмпepaтopiв. I.[eйдoгoвip склaдaвся з тaких пytlктiв: l ) yсi пpoвини Й зpaдll зaпopiзЬких кoзaкiв пpoти Poсii зa6Ув,aлИcЯнaвiннo;
2) >кtlтlаiм y мiсцях, де l 709 poкy * 6улo зpуйнoвaнo iхнс житлo; 3) кopистyватися пpoмислaми як нa piцi flнiпpi рибoлoвлеIo, тaк i в стeпaх пoлювaнняrvl нa
звipiв 6eз oглядy нa poсiйськi кopдot|и; 4) чинoвникiв iм мaти зa нинiцrнiм iх
стaнoвищем; 5) з6еpiгaти вipнiсть пpестoлoвi poсiйськoмy Й 6утп oхopoнцяr\.rи
кopдoнiв poсiйськoi дepxaви; 6) 6утtl B зaлё)кнoстi вiд rенеpaлa' визнaчeнoгo
гoлoвнoкoмaн.(yвaчeм y Мaлiй PoсiТ; 7)
зa iхню слyжбy плaтнi lla
-.oтpиtvlyвaти
всe вiйськo 20 000 кaрбoвaццiв щopiннo ,,,. B тих же лубнaх зaпopiзькi tепyтaти
пpисяIvtи нa вipнiсть poсiйськiй iмпepaтpицi вiд yсьoгo вiйськa, a в сaмy Ciн
Bвeден}lя кoзaкiв у Poсiю. Tapaбyв вiдpядлteний гeнеpaл-мaйop Tapaкaнoв }щrrя
кaнoвy Дopyчилrr кiлькa тисяч кapбoвaнцiв д.пя кoзaкiв нa бyдiвництBo нoBoi
.i.де
Ciчi. Tiльки-нo зaпopiзькi кoзаки дoвiдaлися, щo в Ciч
цapський пoсoл, вiдpaзу виpiruили пpнйняти йoгo з нaле;rtнoю цraнoю: вorlи вийшrли в кiлькoстi кiлькoх тисяч нa чoлi з кoцIoвим oтaманoм тa стаputиl{oю зa двi вepсти вiд Ciчi
й poзтarшрaлися пo o6ид.вa 6oки дopoги; пoбaчивttlи пoслa' вoни пpийняJIи
йoгo <.зввi.lливoстю й пpивiтанняlt,l)>'
сaлютyю.rи йoмy гармaтtroю й pyrшни.lнolo
стpiлянинolo. У сaмiй Ciui, бiля цepкви' йoгo зyстpiлo дlyхoвeнстBo з <<нaлell(нoю цepкoвнoю цepeмoнi€ ю )>' y цеpквi зa йoгo пpисyтнoстi вiдпpaвили мoлe6eнь
зa здopoв'я iмпеpaтpицi Aнни Iванiвни з гapмaтними пoстpИaми. Пiсля ttьoгo
нa скликaнiй вiйськoвiй paдi 6yлo зaчитaнo iмпеpaтopськy гpaмoтy пpo прийняття зaпopoлtцiв пiд скiпeтp Poсiйськoi деp)кaBи. Boднoчaс дo зaпopiзЬких кoзaкiв пpиiхaв зi стaprшинoю' янlrчapaми, <.пpe6агaтими>дapами й rpirшми тypeцький пoвнoвaл<ний пoсoл: сyлтaн' дoвiдавrдись пpo нaмip зaпopiзьких кoзaкiв пepейти нa 6iк poсiйськoi iмпеpaтpицi, виpiruив 6yдь.щo yтpимати iх y
сeбe. Aлe зaпopo:кцi Нe Rпяв,и|ЛуI
тypeцЬкoмy пoслoвi тaкoi нeстi, як poсiйсЬкoмy: вollи лишe paз вистpiлили з гаpмaти нa йoгo чeсть' тa й тo лиrшe тoдi,
кoли вiн сaм сaлютyв.lв iм, нa6ли.lt<aroчисьдo Ciчi. Typецький пoсoл пpивiз iз
сo6oю сyлтaнськy гpaмoтy fi л|ncтa кoлиlltньoгo yкpaiнськoго гетьмaнa пилипa opликa; й цьorю paзy тaкo)к cw|ИKaлИ зaг.rльнy вiйськoвy pадy. Ha paдi
6yли пpисyтнiми й poсiйсЬкi пpедстaвники <вo всякoй oт кoзaкoв чести'>.Typецький пoсoл усiлякo пepеKoнyвaв кoзaкiв зaлИ|rraTИcявipними сyлтaнoвi, зa
щo o6iцяв iм вiд iмeнi сyлтaнa великy милiсть i великy плaтню нa мaй6yтне, i
вкaзyBaв' щo цьoгo 6aлtae й гeтьмaн opлик. Ta зaпopoxцi, щoйнo пovyвruи iм'я
opликa, cTaлЦ лaяTуIй гaнити йoгo за вipoвiдстyпництвo й пpийняття мaгoмeтaнствa' a вoднoчaс стaли.цoкopяти й сaмим тaтapal{ зa iх нeдoбpoзичливiсть
i yтиски зaпopiзьких кoзaкiв; вperштi кoзaки зaкpичaли' щo вoни хpистияни й
пiддalli poсiйськoi iмпepaтpиЦi, I{aдoкaз чotо кotlloвий oтaмaн, вiйськoвa стapшинa й кypiннi oтaмaни пiдiйшли дo poсiйськoгo пoслa й вислoвили цiлкoвитy
пoкopy iмпеpaтpицi. Пiсля тoгo paдa poзiйшлaся; тypецЬкий пoсoл пoпpoсив
y зaпopoлсцiв вiдпoвiдi нa листa opликa й гpaмoтy сyлтaнa; зaпopoxцi вiдпoвiли лaйкoю нa aдpесy opликa, кpимськoгo хaна й тypецЬких стaprшин, пoтiм,
пpoвiвruи пoслa iз Civi y вiдкpитий стeп, нeспoдiвaнo нaПaлу|нa нЬoгo i вiдiбpaли y }|ьoгo Bсю кaзнy' пpивезeнy нa сiч lurя врyчeння кoзaкaм y paзi iх вiрнoстi тypеЦькoмy сyлтaнoвi. TУpeцький пoсoл, пoвеpr{yвцtись дo сyлтанa' oсo6истo poзпoвiв йoмy пpo все. Toдi сyлтaн нaкaзaв схoпити кoзaкiв, якi ще зay мe.lкaх T}peuнини,. й вiддaти iх y тялtкi рoбoти. 3aпopoяrцi, нe залу||Цw|уIcь
лиIцаloчись в oopгy' схoпили кlлькox тypкlв l пoсlкли lх нa капyстy; зtlяBrцI{сь
yсiсю мaсoю, пpийruли y вiдвeдeнi iм мiсця в Poсii i тут, y пpисyтнoстi геllерaлмaйopa Tаpaкaнoвa, пpисягнyли на вipнiсть poсiйськoму пpестoл^o^вi;
пpo це
бyлo нaдiсланo ,цoнeсeння iмпepaтpицi, a пpo пpисягy - сенaтoвi '.'.,.[apeмнo
писaв пiсля тoгo запopoxцям гeтьЬ{ан Пилип opлик, нaгaдyloчи пpo стparuнi
пoдii в Чopтoмлицькiй Ciчi, <кoгta Moсквa звaбивI.ци пpeлeстIiым лaски цаp-

l0E

Iстopiя fi тoIloгpaфiя
roсьi|и запopiзьшlх Ciтеf,
скoй yпевrtенeм стaprцинy вoйскoвуlo и тoвapиствo дo пpисяги' yтинaлa им в
тa6opi гoлoBьl); дapемнo oстepiгaв Biн зaпopo'(lliв щoдo спpaв.жнiх зaмipiв
Мoскзи, кoтPa (видIoчи нa се6е oтъyсюль вoйнy тяxкylo и нe6eзпечIlyю' глaгporцoвым пoтirцaeт и
дит' лЬстит' зoлoтЬIя гoРы oфщaeт'
'(aлoьaньем
пiсля зaкiнчeння вiйни, зa6paтu
всякими вoльнoстями yпrвняeтD' щ06 згoдoм,
дo pyк i зry6ити Biйськo Зaпopiзькe. 3aпopo.lкцi твepдo виpiшrили пoкиl{yти нeнaвисних iм тaтap i всi листи петЬмaнa вiдcuлaли- свo€ м y нaй6лил<нoмy пoкpoвитeлевi, киiвськoмy гeнepalr-ry6еpнaтopу гpaфy Beйс6aхy. .(aрмнo нaмaгaвся
cхl|'tt4т|1iх нa свiй бiк i кpимський xaн: ga ллcTt| хarra зaпopoл<цi, пeрлiнивrши
всi злигoднi, якиx вoни зaзнilли вiд тaтap, вiдпoвiли: <Cицевoй пpeтo нyжды всe
нarце вoйскo зaпopo:кскoе низoвoe извoлилo пoд свoегo пpaвoсJraвI{oгo мoнaPхa'
eя иN,tпepaтopскaгo величествa' дep'(aвy склoнитисЬ и eдинoй стoporrн 6еpeгтись' a в нeсвiдoмыx нaпaдeниях сaми сe6е зary6лять)|9{.
Пoвеpнyвlшись нa piднi згapищa' зaпopolсцi нaсaмпepeд виpitшили питaння'
дe poзтaцIyвaти свoto Ciн; спouaткy вollи спpoбyвaли зaснyвати свoю Ciч 6iля

l
l b '.|t|с!Пl'
шDпь
.

I B opигiнaлi
пoмилкoвo
<I 708>.
.n2 чтеtдtя мoскoвскoro o6.
ществ:r. 1848. tф 6. с. 45.
ln, чtвния мoскoвскoгo o6.
щества. 1848. гф 6. с. 44,

fuo1ьЬф
'

'

'

Плaн Hoвoi Ciчi
3 кaрrr iнженep-мaйoр
.Цaнiсля дe.Бoк@тa
1142 p.

r0 9

|

.d
'

8.fuоgф
вЦ?L

fuL

Fryl-

45; tФ 8. C.2|'22; Mыutецкuil C. Истopия. с. 2'7_
30.
'9o Kиeвg<aяCтapии. l8E2.
T . 2 , а п рл ь. с . l l 0 ' l l l '
|26 тa iн.

д. l. явop}rшlький
Iстopiя зaпopiзьких кoзaкiв
гиpлa Чopтoмликa' aлe <<oт
пoйЬ{y вoдoю)>спyстилися нижчe Чopтoмликa l95 й
oсiли <оaднo и кpiпкo,>свoiм KorДeм y тaк звaнoмy Kpaснoмy Kyтi, мilк пpaвиDl
бepeгoм гiлки Пiдпiльнoi i лiвt{Ivtpiuки Бaзaвлyкa' якa в тoй чaс вiддiлялa KoдaцЬкy пaлaнкy вiд lнгyльськoi, a в нaцr чaс Kaтepинoслaвськy й Хeрсoнськy
гyбеpнii. Tyт вони Bлaштyв.lли тaк звaнy Hoвy' Пiлпiльнеt|ськy чи кpaснo.
кyтськy Ciн, кoтpa iснyвaлa з |'734пo L775 piк. Hoвa Ciu, зa тoчним визнaчeнI{ям
,
минулoгo стoлiття, 6улa нa 20 вepст нил<чеМикитинoгo пepeвoзy' пiд 47 " 3|
lшиpoти вiд петep6ypзькoгo мepидiaнa Й 4 " 4, дoвгoти. Boнa стoялa нa пpaвoмy
6epезi гiлки Пiдпiльнoi сaме в тoмy мiсшi, де ця гiлкa po6ить лyкy чи .щyгoпo.
дi6ний вигин' нaвпpoти тaк звaних Bеликих плaвнiв, пo яких з пiвдня дo Ciчi
тeклa гiлка Cтapa Cисинa +, а зi схoty' вiд мiсця кoлиrшньoi Чopтoмлицькoi
Ciчi, несла свoi вoди гiлкa Cкap6нa .+: <Пiдпiльна - Мaти .('нiпpa, бo
вoнa Cисeю кopмe' a Cкap6нoю зoдягar йoгo>. Мiсце для Hoвoi Ciнi бyлo oбpaнo
вдaлo з yсiх пoглядiв. Щo6 пo6aчити, нaскiльки зpyчнo y стpатeгiuнoмy poзyмiннi 6yлa poзтaruoBaнa ПiДпiльненськa Ciч' тpе6a пoдивt|TуlcЯ Ha неi з пiвнoui, з
вiдстaнi тpьoх-чoтиpьoх вepст. Ciч мiстилaся y низькiй зaгли6инi, зaхищeнiй
зi схoдy, пiвдня й захoду величезttими lutaвняlttи нa 26 тlлcячaх десятин' пеpеп'ятдeсятьмa гiлкaми, epикaми й зaтoкaми, rцiстдeсятьмa великиMи' не
TятYItnу|
paхyючи малих' oзepaь{и Й вvlrлядaлa як сyЦiльний нeпpoхiдний лiс, y якoмy
люд,инa' мaлo знaйoмa з мiсцeвiстю' мoглa зaблyкaти нaче в лeгeндapнoмy лa6ipинтi, Й якtlЙ тягнyвся нa сoтнi веpст пpaвopун i лiвoрyн вiд Ciui й на десятки
Bepст нa пiвдeнь вiд неi. Пiд пpикpиттям тaких плaвнiв зaпopoлrшi мoгли 6yти
цiлкoм безпечними вiд свoТх 6лизьких i спoкoнвiчних вopoгiв, тaтap i тypкiв.
Bнутрiruнс вJlarДтyвaння Ciui 6yлo тaке: Ciч пoд,iлялася нa тpи чaстини кiru внyтpitпнiй, кirц зoвнirцнiй i цитадeль. Bнутрirшнiй кiru, звaний ще зaмкoм Чи
**l. У сaмoмy цeнтpi
фopтeцею, мaв фopмy прaвильнoгo кoлa дiaметpoм 7l м
внyтpirшньoгo кoшIa 6yлa вeликa, глaденькo виpiвнянa й зaвя<диAyлre чистa плoщa' нa кoтpiй вiдбувaлися вiйськoвi paди; y схiднoмy кiнцi внyтpiшlнЬoгo кoцIa'
нa тiй rr<eвiйськoвiй плoщi, висoчiлa oднoвepхa <<пopяднa>
дepев'янa цеpквa 6ез
oгopoxi, Bкpитa uraлiвкoto, зaснoвaнa в iм'я Пoкpoви пpесвятoi Бoгopoдицi
l734 poкy зa кoцIoвoгo oтaмaнa lванa Милаrшeвичa й зa6езпечeнa 6aгaтющим
цepкoвним нaчинням' pизницею й <.yбopoм>,кpaщих зa якi пo всiй тoдiцrнiй
Pосii гoдi 6yлo знaйти',o. Hu пeвнiй вiд.стaнi вiд цеpкви стoялa висoкa Д.звi}lиця' тaкo'( дepев'янa, з двoяpyсним дaхoм iз ц.lалiвки й нoтиpмa вiкнaми д.llя
гaPI\{aт'щo6 вiдстpiлк)вaтися вiд непpиятeля й сaлютyвaти з гapмaт y вeликi
святa - Boдoхpeщa, Пaсхи, Piздвa й Пoкpoви. Пoблизy сiчoвoi Цеpкви видiпyшкapня a6o apтилеpiйський <.вeликoi пpoстopoстi>>цeйхгayз з велиЛяJ|уlcЯ:.
ким пiдвaлoм' y якoмy з6еpiгaлися гapмати' pyruницi, бoйoва aмyнiцiя, i який
вoДнoчaс слyгyвaв як вiйськoвa в'язниця чи секвестp для piзниx злoнинцiв; дaлi
вiйськoвa скap6ниця a6o <.зaмoк>д.пя вiйськoвих кorцтiв i кoзaцькoгo дoбpa.
Ii зaвжДи oхopoняв oкpeмий вapтoвий; дaлi oкpeме )китлo д,rя дyхoвeнствa й
oкpемий <(стaнoк)>
ни пpимiщeння DJlя кorшoвoгo oтaNlaнa зaвбiльrшки з десятЬ
фyтiв, нa кoтpoмy в нaс пepe6yвaння y Ciui кoцIoвoгo зaвл<димaйopiв 6iлий пpапop, який знiмaли зa йoгo вiдсyтнoстi ',,. нaрrштi нaвKoлo всiеi плoщi пiдкoвoю
стoяли тpидцять вiсiм кypенiв, a 6iля I{их _ кypiннi скapбницi й приватнi 6yди.
нoчки вiйськoвoi й кypiннoi стapцrини.
3oвнirцнiй кiur вiддiлявся вiд внyтpiцrньoгo 0с06ливим вaлoм' пo сaмiй сepе.
динi якdгo, з пiвнoчi нa пiвдeнь,6yли зpo6лeнi ruиpoкi вopoта з висoкoю ве'(ею
з Дикoгo камeнto 6iля iх лiвoi пoлoвини' oснaщeнoю гаpь{aтaми тa 6oйoвими
снaрядaми. Bopoтa вeли з внyтpirшньoгo кoшra в зoвнirцнiй i зaвxtди oхopoнялися
'95 зaписки oдeсскoтюo6ществ{r.т. 7. с. 176' пpим.
42.
I Hинi p. Cисинa.
.. Hинi pyкaв CкафнaKoлoтiвська.
i.t B opигiнaлi: <oкpyx-

нiстю 200 сaхнiв>, тo6тo
426 м.
t96 зaписки oдесскoго o6щества.T. 1. с. 176' пpим.
42l Устнoe пoвествoвaПие
H. Kopxa. с. 39' 40.
|9'.cfiзневcкuЙ И. Укpa.
инская стapиrla. Хаpькoв,
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1832.с. ||4; Poнdo K. / /
Kиевскaя Cтаpинa. 1889.
Hoя6pь. C. 445; aлe Миrшецький(Истopия. C. 48)
вказy6' що кoluoвrй xив y
спiльнoму з кoзaкaми кypенl.

lстopiя й тoпoгрфiя
вoсьми зarюpiзьких Ciчeй
oкремими вaртoвими кoзaкaми l98.Зoвнitшнiй кirш, звaний щe фoрurтaтoм, тo6тo
пeр,Цмiстям, гaсан-6aзapoм' тopгoвим 6aзapoм, слo6oдoю запopiзьких кoзакiв,
зaймaв 200 сaхснiв y дoвжиl{y Й 10 у lлttpuнy. Ha ньoмy 6yлo дo 500 кypiнних, кoзaчих' кyпeцЬких i pемiсниuих 6yдiвель _ urкipяникiв, rueвцiв, кpaвцiв, слlo.
сapiв, кoвaлiв, якi, кpiм свoгo peь,leсла, вмiли вигoтoвляти пopoх для вiйськa.
Bсi цi люди, <.зaiхнiм кoзaцьким мaнiрoм i звичaeм>, викoнyвaли свolo po6oтy
зa плaтrrю i paхyвaлись y кypенях нapiвнi з iнrшими кoзaкaми'",. Kpiм двopiв,
6yлo шe l00 кpaмниць, кiлькa тoргoвих pядiв тa пpoстих ятoк' y яких пpoдaвали
хлi6, бoporшнo' кpупи' м'ясo, мaслo тoщo, кiлькa ц.Iинкiв з винoгpaдrlим Bинoм'
гopiлкolo, пивoм' мeдoм тa iнrшими напoяIt{и.Kpaмницi, pядll Й Iцинки a6o стa.
нoвили влaснiсть вiйськa Й лиlltе opetlдyвaлися кyпцями' aбo л< цiлкol\,tнaлe)кaли кyпцям - пp!ri)ц,ким укpaiнцям, вipменaм' тaтapaм' пoлякai{' eвpeям. Кyпцi, як i pемiсники' якщo 6yли пpaвoслaвними' зaлiuyвaлися дo кyрeнiв i
)K|4лv|ЯK спpaвxнi сiчoвi кoзaки, aлe стpoйoвoi слyл<би не вiд6yвaли <(зapaди
свoгo рeь,tсслa,>,*.!,ля нaгляAy зa лaдoм тa сумлiннiстlo тopгiвлi тoвapaми в
Ciui пpизнauaли бaзapнoгo oтaмat{a i вiйськoвoгo кaнтapлсiя, тo6тo xpaнитeля
зpaзкoвих мip i вaг. Boни лtили y спeцiaльнo влaцIтoвaних FJ|я I|уIxпpимiщен.
нях. Зoвнiц.lнiй кiшr так сaмo' як i внyтpirшнiй, зaмик.lли rrrиpoкими вopiтьми, щo
вели iз захoAy нa схiд, пapaлeлЬIlo Пiдпiльнiй, a нe з пiвдня на пiвнiu, пepгIендикyлярнo дo piuки, як y внyтpiruньoмy кorui.
I{итaдeль, aбo тaк зBaний Hoвoсiчeнський peтpaншreме}lт' знaхoд.илaсь y
пiвдeннo-схiднoму кyтi зoвнirцньoгo кoшa й I\naлaBпг.лЯp\
невeликoгo чoтиpикyтникa зaBдoBхки 85 i зaвrцирrrlки 50 сa.lкнiв, з нeвeликими вopoтaь{и в зoвнiцr.
ньoму кorпi. I{итaдeль paзoм iз зoвнi'llнiм кoцleм 6yлa oтoненa глибoким poвoм
i зaхищeнa висoким зeмляним в.Uloм. Ii 6y4yвaли l735 ркy зa poзпopяt)кeнням
poсiйськoгo ypя'\y нaчeбтo для зaхистy зaпopiзькиx кoзaкiв вiд тaтap i тypкiв, а
нaспpaвдi <<д,Iя
испpaвнейruaгo пpoизвoжде}rия тaмorцних дeл и смoтpeния пpoпyскoм загpa'{ицy' a нaипaче для смoтpeния зa сBoeвoльными зaпopoжцaми'
дa6ы их хoтя нeкo^тopьlмo6paзoм вoздepживaть и oт вpeмeни дo вpeмeни в пopядoK пpивoдить>,u,.3aпopoxtцi, poзyмiюни пpихoванy мeтy 6yдiвництвa HoвoCiчeнськoгo peтЕraнПIeмeнтa,oбpaзнo вислoвJtювaлися щoдo цьoгo: <<Зaсiлaнaм
мoскoBсЬкa 6oлячкa в пeчiнкaх>>.У цитaдeлi 6yлo з6yдoвaнo кoмe}rдaнтський
дiм, oфiцepськi, iн>кeнepнi й apтилepiйськi пpимiщення' пopoхoвi пoгpe6и, сoлдaтськi кaзapми й гayптвaхтy. У нiй зaвл(ди пepe6yвaли з rцiстьмa гaplr.laтaми
двi poти сoлдaтiв iз кpiпoсних * бaтaльйoнiв Kиiвськoгo гapнiзoнy, видiлeних зa
вoiнським цIтaтoм для фopтeцi св. € л изaвети i звiдти скepoвal{их y Hoвoсiнeнський pетpaнцIeмент; тyт вoни л<или пiд нaч:UIЬствoм кoмeнtaнтa' poсiйськoгo
rшта6-oфiцеpa' якoгo l|p!|сИЛaлАв Ciч такoл< iз Kисвa за poзпopяд.жeнням киiвсЬкorт) гeнepaл-rydepнaтopa 20'.
Iз зoвнirцньогo 6окy всe мiсце Hoвoi Ciчi 6yлo oтoненe рoвoм i зaгaльним висoким зеttlляним вaлом' який, poбляuи piзнi кyти й вистyпи' впиpaвся кiнцями в
гiлкy Пiдпiльнy; пo Baлy йцroв висoкий чaстoкiл з тoвстих кoлoд' зaroстprних
yгopi й oбсмoлeних yнизy.
Iз зaхoдy, за зa^гzrльнимpoвoм' yздoв)к Пiдпiльнoi Tяг.лv|сязaпopiзькi зимiвники aбo <(хaти>",'",a |7aпiвдeнний схiд вiд l{их' чepез Пiдпiльнy, uopнiли вoвui
ями' зaсiдки' oкoпи' лo,(емeнти' зpo6лeнi 6iля Ciчi пiд.laс poсiйськo-тyрецькoi
вiЙнll 1.7З6 poкy,,.. Haperштi нaвпpoти Blryтpirцньoгo кoшta нa 6eрзi Пiдпiльнoi 6улa piнкoвa пpистaнь' кyди з Чopнoгo мopя лимaнoм, .['нiпpoм, Пaвлюкoм i
гiлкoю Пiдпiльнoю, y тoй uaс дoсить гли6oк0ю й ruиpoкoю, пpихoдили кoзaцькi
нaйки, гpецькi й тypецькi сyднa з рiзнolo 6aкaлiсю: iзюмoм, винt{ими ягoдaми'
.,' Устнoе пoвествoвaние
H. Kopxa. C. 41.
|99Mышецкuй
C. Иcтopня.
с. 4 8. 8l.
2|'|'
щeкaтoв, Maкcuмoвuч.
Hoвый rеoгFфическrd с.псь
ваpь.T. 2. C. 1-44; за oпиcoм |'7'74 p. <тopгoвельнi

кpaмницi> 6yцiмтo 6уля у
внyтplцrнЬoмy' a не в зoвнilпньoму кorui (3aписки
oдeсскoгo oбurествa. T. ?.
с^. |.76' rrpнм. 42|.
'u' Эвapнuцt<uЙ,Q. C6opнtак
мaтеpиaлoв. N9 8. с. l24.
. У
(фрт€чн}iхr>.
рзyмirпi

rir
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зaписки oдесскoгo oбщeства. т. 4. с. 469; T. '7.
с.' 176' пptlм. 42.
,".'
Taка нaзва нa каpтi деБoксeтa; Зaписки oдeсскoгo o6щeствa. T. 4. тa6л. l l.
20.
зaписки oдeсскoгo o6lцества. T. 4. с. 469.

.Ц..I. Явоpншrький
Iсmpiя запopiзькrшкoзакiв
цитpинaми' сopoчинськl{м пllloнoм' гoplхaми' кaвoк)' plзними замopськими винaми й дopoгими цIoBKoвими ткaнинaми' пoвePтaючисЬ iз нaвyнним пoсyдoм' зaлiзoм, кoнoплями тa iнrцими тoвapaми ,o'. з 6oкy сyrшi дo Hoвoi Ciчi Bел|а Fpa
IIUIяхи _ oдиtl нa Микитине й Хopтицlo, дpyгий нa Укpаiнy неpeз Пeрвoлoчнy.
Ha мiсцi Hoвoi Ciчi вiд vaсiв зaпopiзьких кoзaкiв зФpeглoся кiлькa пам'ятoк
стapoвини - нa цвинтapi, в цepквi, y пpивlrтних oсiб. Ha кoлиll!нЬoмy зaпopiзькoмy Цвинтapi вцiлiлo чoтиpи нaдмoгильнi хpести з пiскoвикy з iмeнaми пoхoвaних кoзaкiв: пiд oдним лeлсaтЬ oстaнки кoзaкa Iванa Чaплi, пoмеpлoгo
4 вepeсня l728 poкy, пiддpyгим - \aнплa Бopисенкa, пoмepлoгo 4тpaвня |129
poку, пiд тpeтiм _ Iвaнa Kaписа, пoмерлoгo y гpyднi |779, нaпuc нa четвертoмy
хpестi гoвopить пpo смepть l3 тpaвня |147 poку кolцoвoк) oтaмaна Cтепaнa Глaдкoгo' пoхoвaнoгo пiд цеpквoю пPесвятoi Бoгopoдицi в Ciui, aлe yвivненoгo спopyдxeнням хpестa нa зaгaлЬнoмy цвинтapi: <<Зде
пoстaвтleннi крстъ 6лaгopoдия
егo панa Cтефaнa aтaмaнa 6ывrцoгo кolцoвoгo кyperrя yмaнскoгo llo oнъ пoлoжeнъ. eст пo церквoю пpeсвятiя 6oгopoдицы пpестaвися вpo |141 y мaю дrrя
l3>,uo. Kpiм нaдмoгильниx хpeстiв вiд зaпopiзьких кoзaкiв нa мiсцi кoлицrньоi
Hoвoi Ciчi y мiсцeвих сeлян збepеглoся щe чoтиpи сBoлoки вiд кoзaцьких л<ител - y сeлянинa Кopнiя 3a6apи вiд зaпopiзькoгo кypeня з дaтoro 24 тpaвня
l7l0 poкy; дрyгий y селянинa Kлимa Пиpoгoвськoгo вiд бyдинкy кorшoвoгo oтaмaнa Якoва lгнaтoвинa, датoвaний 9 vepвня 1746 poкy; тpeтiй тaкoлt вiд 6yдинкy кoцIoвoгo Baclля Гpигopoвиua Cичa, дaтoвaний l3 сepпня
|147 poку' y сeлянинa Митpoфaнa Чopнoгo; veтвepтий вiд хaтини кoзaкa Гpигopiя Kolvиuraнa' дaтoвaний l0 тpaвня l7б5 poкy, y свЯщeникa Геopгiя BaщинсЬкofozu/. Bцйiв тaкoлr зaлiзний хpeст iз сiчoвoi церкви' який знaхoдитЬся в
eкoнoмii мiсцeвoгo пoмiщикa, тa кiлькa рней y мiсцeвiй цepквi: aнтимiнс l754
poкy, uarui, xp€ с ти' iкoни, pизи, eпiтpaхилi, eвангeлiя, 6oгослy:кe6ники, тaцi,
тapiлки, чаpoчки' 6oкyни .lи стaсiдii, тo6тo мiсця дJlя стaprДини, aнaлoi, лiхтapi,
Kaд;YIЛa'
opлeцi, хopyгBи' бoxницi, деpeв'янa лoпaтoчкa для пoминaнrrя пoмеpлих i нapeштi цiлий iкoнoстaс Чyдoвoгo вiзaнтiйськoгo живoписy }raхopaх мiсцeвoi цеpкви.
3 нeпoвнoгo oписy peнeй Пoкpoвськoi цеpкви Hoвoi Ciчi, кoтpий дo нaс дiйruoв, бauимo' якиМ вoнa вiдзнaнaлacя6araтcтвoм. У нiй 6улo: два великi нaпpестoльнi лiхтapi (свiuники), oдин хpест з мoщaми, чoтири сpi6нi лампaди зi срi6ttими пoзoлoчеtlими дoщинкaми' щo збеpiгалися нa хopaх' двaдцять piзних iкoн
нa мiдних бляшкaх, пpикpaшel{их срi6лoм, п'ятдесят сpi6них пoзoлo.lених piзнoгo гaтyнкy кopoн' чoтиpи сpiбнi пoзoлo.reнi хрсти' тpи з яких мaли сpiбнi
лaнцtoжки' дBa кипapисoвi хpести, пpикparueнi сpi6лoм, двa сpiбнi пoзoлoчeнi
дyкати' oдиIt шмaтoк зoлoтa' oдиlt злиBoк сpi6лa Baг.oю 24 фyнти, тpинa.ццять
нитoк дрiбних i тpи нитки Beликих пepлин з чepвoними кop.rлaмrr нa iкoнi Бoгoмaтepi, п'ятнaдцять з двol{a великими тa двoмa мaлими .rеpвiнцями питoк
дрi6них пеpлин' rдiсть нитoк Beликих пеpлин з чеpвoним нaмистoм нa мeнrшiй
iкoнi Бoгoмaтepi, десять paзкiв пepлин з ц.liстьмa гyдзикaми' п'ятдесят paзкiв
пpoстoгo rlaмистa з великих i дpi6них кopaлiв з дBoмa нepвiнцями й ruматкoм
6ypruтинy, стo п'ятдесят тpи uepвiнцi piзнoгo poзмipy нa чoтиpьoх лаtlцю)(кaх'
серeд яких дeсять вeликиx' стo двaдцЯть piзних книг - 6oгoслy;rсe6них' мopaльниx тa iстopиvних' двaдцятЬ вiсiм фeлoнiв з пapнi, piзних за кoльopoм i
вapтiстю, дванaдцятЬ пiдpясникiв, двaдцять вiсiм пap пopyнiв, двaнaдцять eпiтpaхилeй, сiмдeсят сiм стихapiв, дeв'ять пoясiв, п'ятдeсят сiм xyстин, llloвкoвих i гaптoвaних зoлoтoм тa сpiблoм пo бiлoмy пoлoтнy' oдинaдцять нaпpестoлЬних y6opiв, ruiсть пap воздyхiв, тpи aнaлoйнi пoкpoвй, два ruмaтки пapui,
мiднoгo пoсy'.щy'
два rrllvraтки tltтoфy' двa цrмaтки гapнiтypи, двaдцятЬ сiм ru^^ryк
вiд кaзанiв дo мисoк' тpиl{цятЬ rштyк oлoв'янoгo пoсyдy,.,o.
..Cep"д цеpкoв нoвopoсiйськoгo кpaю'_ зayвa)кyс apхieпискoп Гaвpиi.л,нaй6iльцroю 6yлa ПoкpoвсЬкa y Ciнi зaпopoлrцiв зa знaннolo' кiлькiстlo в нiй
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lстopiя й тoпoгpaфiя
вoсьми зaпopiзьких Ciчей
дopoгoцiнних peueй. Пpеoсвященний € в гeнiй, слoв'янський apхiспискoп, дoпoвi,цaв синoдoвi, щoб дoзвoленo 6yлo взяти тpoхи цepкoвнorю нaчиння з селa
Пoкpoвськoгo y слoв'янськy аpхiсpeйськy pизl{ицю... Cинoд poзпopядився зa.
жaдaти дикиpii, тpикиpii, пaтеpицю' вмив:rль}tицю з тapiллю тi opлeфo209.
Kpiм пepeлiueних зaлицIкiв зaпopiзькoi стapoвини, щo з6eрглися нa мiсцi
кoлиrцньoi Hoвoi Ciнi, вцiлiли ще зeмлянi yкpiплeння y виглядi poвiв i висoких'
пoнaд двa сa:кeнi, вaлiв. 3aга.l.loмцi yкpiплення збyдoвaнo y фopмi Дещo нeпpaвильнoгo чoтиpикyтникa' Bитягl{yтoгo yздoвж пpaвoгo беpeгa piнки Пiдпiльнoi,
який склaдaстЬся лицIе з тpЬoх лiнiй: зi сxiднoго бoку в нaпpямкy з пiвнoчi нa
пiв.цeнь,пеpпeндикyляpнo Пiдпiльнiй, йдe пoхилa лiнiя зaвдoв:кки l00 сaxнiв; з
пiвнiчнoгo бoкy з пiвнiчнoгo схoдy нa пiвдeнний зaхiд йде нeпpaвилЬнa лaмaнa
пiд тупим кутoм лiнiя у 220 caжнiв; iз зaхiДнoгo 6oкy з пiвнoчi нa пiвдень пiд
tlpямим кyтoм iдe цiлкoм пpaвильнa лiнiя y 70 салtнiв дo самoi Пjдпiльнoi. oснoвoю yсiсi цiei фiгуpи yкpiплень з пiвдeннoгo 6oкy сл}ж1rть сaмуd,piuкaПiдпiльнa.
Taк виглядaють yцiлiлi yкpiплeння ззoвнi. BсеpеД.инi уфiтг./внь, зi схiднoгo 6o.
кy, вцiлiв якийсь piв, щo тягнеться з пiвнoчi нa схiд y виглядi пoхилoi лiнii зaвдoвжки 74 ca;lкнi пpoстo дo Пiдпiльнoi. A 6iля пpавoгo 6eргa piнки, якpaз нaвпpoти сepeдини укpiплeнь' з6еpeглися poви' щo вiддйяють внyтpirшнiй i зoвнirш.
нiй кoшi. Boни пoчинaються бiля сaмoгo бepегa piки, йдyть пoчaткoвo з пiвдня
нa пiвнiн, дaлi пoвеpтaють пi.ц тyпим кyтoм зi схoдy нa зaхiд i зaкiннyloться тaк
ни бухтoю, Де y зaпopoжцiв бyлa пpистaнЬ' звaнa Цаpськoto'
звaним <<oстyпoм)>
кyди вoни зaвoдили свoi чайки й каюки. Poви oстанньoгo yкpiплеl{ня мaють
yсЬoгo ll0 сa:кнiв завдoвл<кипo пpямiй, з невeликиМ пpoпyскoм iз пiвнiчнoгo
6oкy' oневиднo, для вopiт.
.[o сказaнoгo пpo вцiлiлi yкpiплення нa мiсцi кoлиlдньoi Hoвoi Ciчi слiд дoдaти' щo нa пiвнiчнiй лiнii збepеглoся шIе тpи peдyти тa пpoпyск дJrя цrиpoких
вopiт y зoвнirшнiй кiru, a в пiвденнo-зaхiднoмy кiнцi, вжe зa piкoю Пiдпiльнolo,
вцiлiлo тaк зBaнe гopo,цищe' кoтpе виглядae зoвсiм вiдoкpемленим yкpiпленняМ' oтoчeним чoтирмa гли6oкими <.6aкaями>a6o poвами: iз зaхoдy зaв,цoв)t(ки
сiмдeсят чoтиpи сaжнi, зi сxoдy стo тpидцятЬ, з пiвнoнi вiсiмдесят i з пiвдня сopoк сaлtнiв, зaвглибrцки дo тpьoх сaлrнiв. B oстaнньoмy yкpiплeннi, <гopoдищi>>,
за poзпoвiдями стapo)килiв, y зaпopoлrцiв бyли хaти й пoгре6и, тyт вoни нaче6тo
хoв.lли й пoмepлих. Cпoлy.lення з Ciччю чеpeз пiДпiльнy тoдi нe стaнoBилo
)кoдних тpy.цнoщiв' бo дo гopoдищa йruoв чеpeз piкy мiст. У нaцr чaс цe гopoдище с цiлкoм piвнoю, мoв6и спeцiaльнo yтpaм6oвaнoю цiпами плoщelo' y сaмoмy
цeнтpi якoi стoiть стapeзнa poзлoгa гPУшa, a з тpЬoх бoкiв - з пiвдня, зaxoдy й
схoдy висoviють вeличeзнi веp6и й ще 6iльrui oсoкopи' пeрплeтeнi непpoлaзним тepникoм.
Пo всiх yцiлiлих yкpiплeннях, oкpiм гopoдищa' в напr чaс poзкидaнi хaти сeлян селa Пoкрoвськoгo. тoмy, щoб вимipяти всi укpiплення Hoвoi Ciчi й склaсти yяBлeння пpo iх зaгaльнy схeмy' тpe6а пpoхoдити 6aгатьмa гopoдaми' лaзити чеpeз тини' зaзиpaти пiд пoвiтки, йти сaдaмИ, BуIлaзИTt|нa ДaxИ сeлянських
хaт, i лиrue тoдi мo;кнa пpoстел<ити нaпpямoк всiх валiв i нaсипiв. 3вияaйнo,
бaгатo з тoгo' щo збeрглoся poкiв сopoк чt,rдвaдцять тoмy, нинi влre зpyйнyва:roся й ледь пoмiтнe, a 6aгaтo щo й зoвсiм пpoпaлo. Aлe залиrшки стapoвиt{и
тpaп..lяютЬся щe й тeпep, пepeвaжнo цe людськi скeлeти: нaдyмae' 6yвa, селянин
викoпaти для якoiсь бyдiвлi ямy, poзpiвняти мiсцe N|я caц! чи прoстo зopaти
зeDlпю пiл зaсiв, вiн нeoдмiннo знaйд.e якщo нe чеpeп' тo кoстi pyк vи нiг людини.
Haвiть дiти, гpaючись y гopoдi й ruпopтaюни п:lличкaмп зeмлIo' знaхoдять чaстo
лtoдськi Чеpепи й бeз xoднoгo стpaхy oдягаIoть iх сoбi нa гoлoви - нaстiльки
звикJIl,tвoни дo пoдiбних знaхiдoк. <.Koли я впеpцre тyт oселився,- poзпoвiдae мiсцeвий свящeник' oтець Aндpiй Бapиruпoльський,- тo нiяк не мiг зaвести
y сefr в пaлiсaдникy дepeв: щo нe пoсaджy' a вoни зaсoхtlyть' щo нe ввiткнy в
землIo' a вoни й пpoпадyть. ,Ц.oвгoя нe мiг з6агнyтиl в чot\{yспpaвa; a,( якoсь стaB
,o, 3aписки oдесскoro o6щесткr. т. з. с. l04106.
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I. яlopшAцькtй

П3

д. l. явopняцький
Iстopiя зaпopiзьких кoзaкiв
я кoпaти землю B палiсaдникy i тyт, пiд пеpЦIим Тi urapoм, пo6aчив 6езлiн лIoд.
ських кiстoк' a сepед них страцIeннy кiлькiсть жaб; це менe дy)l(е Bpaзилo' тa вoд.
нorlaс я зpoзyмiв, чoмy B мене нe пpу|Й|(aлуIcЯ
дepев:l. Bибpaвrши кiстки й oчистивtuи мiсце вiд )Ka6, я зtloвy пoсадив кiлька дepeв, i з тих пip вoни poстyтЬ чy9tn
.Дoвo)>-.-.
Kpiм скeлeтiв, нa мiсцi KoлиlltнЬoi Hoвoi Ciчi знaхoдять i 6eзлiч piзних peчей: пiстoлети' кинд)t(али, нoл<i, rцаблi, pyrшницi, гapМaти' ядpa, кyлi, rцмaтки
свиtlцю' кiльця дpoтy, Iиeчики' кaхлi, кaзaни, кapaфки, чaвyни' пляlUки' шlтoфи,
пepснi, кiльця, тapiлки, кy6ки, цiлi 6oчки сIt{oли'шapи вyгi;rля' склaди сyхapiв,
кyпи пшeницi, гyдзики, пpяЛ(ки' Дзвiнoчки, нaмистo нa tpoтi' гporui, .lIюлькинoсoгpiйки, aбo так звaнi люльки-6ypyньки (вiд тypeцькoгo <.6ypyн>- нiс),
poзмaлЬoва}li piзними <.фirypaми>й piзними фаp6aми, нapеrштi, знaйшли нaвiтЬ
2l'.
дBil чoвl{и' вiдкpитi в гiлцi Cисинiй i 1890 poкy пiднятi з вoди
Пiсля знищення Зaпopilк >кя, |775 poкy' нa мiсцi кoлиrцньоi Hoвoi Ciчi виниклo сeлo Пoкpoвськe, зaсeлeнe Bиxiд,цями iз стapoi Maлopoсii. |171 poку, зa poзпopяtженням нoвopoсiйськoгo гуфpнaтopa М. B. Мypoмцевa, прм'ep-мaйop
I. М. CинeльникoB oгoлoсив Пoкpoвське мiстoм Пoкpoвськoм iз <.пpoвiнЦiй.
нoю кaнцeляpieю й слoв'янськиt'.t дyхoвниь{ пpaвлiнням> пpи ньoмy' aлe вllсе
|118 p' Cинeльникoв oтpимав нaкaз пepeвeсти пpoвiнЦiйнy кaнцeляpiIo з Пoкpoвськo^гoБ кoлицIн€ селище Микитинe з пePeйменyвaнням oстaннюгo на Hiкoпoль,',, a Пoкpoвськe нaкaзyвilлoся нaзивaти мiстечкoм. 3 l784 poкy Пoкрoвськe стae слo6oдoю. У нaш чaс цe.щуJкe велике й бaгaтoлюдttе селo Kaтepинoслaвськoi гу6epнii й пoвiтy. Пiсля пaдiння Ciчi йoгo, 3a yкaзoм iмпеpaтpицi
Kaтеpини Il, paзoм iз кoлишrньolo чopтoмлицькoю Ciяulo, нинirшltiм сeлoм
Kaпyлiвкoю, i Бaзaвлyцькoю сiччro вiддали князeвi o. o. BяземсЬкoмy; вiд князя Bязeмськoгo зa кyпчoкt 1802 p. вoнo пepeйцtлo дo М. I. lllтiглiцa, a пiсля
йoгo смеpтi - в piд йoгo 6paтa 6apoнa Лю6имa lllтiглiцa. 3 poду бapoнa [IIтiглiцa зa кyпчoю l86l p. вoнo пepейruлo д,o вeликoгo князя Михайлa Микoлaйoвичa.
2|0 Эвapнuцкuй
!,' }aпopoжьe. T. 2. с. l95.
,'' Эвapнuцкuй
,\' Зaпopo)l(сKие лoдки // Oдec.

листoк. 1890. N9 l00. с. 2.
2'2 з
рtинних папеpiв генеpал-мaйopao. М. Cше;ь-

никoвa' вJraсникa селa Лю6имiвки Hoвoмoскoвськoгo
пoвiтy Kaтеpинoслaвськoi

ry6epнiТ.

Й чиcr.^ЬHlсTЬ
с^ABHoгo
зAtloPIзЬкoгo
HизoBoгo
ToBAPисTBA

3aпopiзькi кoзаки' )t(ивyчи в Ciчi бeз ;кiнoк i без нaщaдкiв i вoднoчaс щopiннo' a чaсoм i щoдeннo зменlцyючись y кiлькoстi вiд вiйни, хвopo6 i стapoстi,
всiлякo нaмaгirлися пoпoBнити свiй склaд i з6iльцrити свoe вiйськo. oтoж зpoзyмiлo, uoму кoзaки пpиймaли y свoe тoвapиствo кoл(нoгo' хтo пpиxoдив дo них
i 6paв.нa себе певнi зo6oв'язaння, нeo6хiднi &rIя встyпy в Ciч. Люди,6лизькi дo
зaпopiзьких кoзaкiв, y свoiх спoгaдax oднoстaйнo свiдuaть, щo в Ciчi lt{o)t(нa
бyлo зyстpiти всИякi нapoднoстi, вихiдцiв чи не 3 цiлoгo свiтy _ yкpaiнцiв'
пoлякiв, литoвцiв, 6йopyсiв, вeликopoсiв, дoнцiв, бoлгap, вoлoхiв, чopнoгopцiв, тypкiв, тaтаp, евpeiв, кaлN{иKiв, нiмцiв, фpaнцyзiв, iтaлiйцiв, iспaнцiв, aнглiйцiв I. Aле гoлoвний вiдсoтoк пpибyлих нa Ciч ДaRaЛa, зви..laйнo, Укpaiнa.
<.Усi вoни,_ poзпoвiдae oчeBидeцЬ ХVII ст. Якiв Coбeський,- пoхoдятЬ з
Poсii, хova сeрeд них e чимilлo знeслaвлeних шляxтичiв iз Мaлoi й Beликoi
Пoльщi, тaкo)l( пeвнa кiлькiсть нiмцiв, фpaнцузiв, iталiйцiв, iспaнцiв, вигнaних
зa прoвини,,2. <.3aпopiзькi кoзaки'_ зayвa)кye aкaдемiк ХVlIl ст. Йoгaнн Гeop.
гi,- 6yли 6ездiтними нaщaдкaми чepкaсЬких кoзaкiв, щo.oселилися нa .Ц'нi{. <.B3aпopoгaх лсипpio3. i{e пiдтвеpдяtyс l736 poкy й aнглieць Kлaвдiyс Poндo
вyт их жe 6paтья кoзaки' пеpeхoдя из гoРoдoв дJlя пpoмЬtслoв' a иные' кoтopoй
пpoпЬeтцa или пpoигpaeтцa>.,.
Мoтиви, щo змylllyв.lли 6агaтьoх шyкaти сo6i пpитyлкy в дикoмy 3aпopiлсTyт 6yли тi, хтo
з дo6poi вoлi i з нeвoлi>>..
жi, 6yли piзними: в Ciч irцли лloДи <<i
втiкaв вiд ;кiнoк, пoкидaв 6aтькa й мaтip, <.з-пiдпaнa втiкaли'>n;бyли тyт i тя.lккo o6paя<eнi,тi, хтo не знaйшroв нa бaтькiвщинi нiякoi сaтисфакшii, хтo нe мaв
ш]!laткa нaсyщнoгo д.IlЯпpoxиття; тyт 6yли всi, хтo нaтepпiвся вiд тяглoвих пoвиннoстей, yсi o6paжeнi й пpинилсенi зa свoro вipy й нapoднiсть, yсi, хтo зaзнaв
Bapвapських кaтyвaнь' )кopстoких знyщaнЬ зa людськi пpaвa' зa свoe iснувaння;
вoгнeннy' сl,tлy 6oгaтиpськy>' хтo нoсив y
тyт 6ули й тi, хтo .lyв y сo6i <<вoлto
тyт i <<сaмoсбpoйшыпoльскie>,
лютy>' <(гope-недoлto,>;6улп
свoiх гpy.Цях <(печ.UIь
люди' чyждыe pyсским' малoвeдoмьde>.Bсi
i <<yскoкизадунaйськi'>' й <<зaпaдныe
| Геopеu И. oписание всeх
oбитaвцrиxв Poссии шapoдoв. CП6, 1790.т. 4. C. 358;
Kpебс B. Умaнскaя pезня.
K.' 1879.C. 33; Зaписки o
Хoтинскoй вoйнеЯкoвa Co.
6есскoгo //Чepнигoв. гyб.
E*
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.[. l. Явopнlt.1ьклй
lстopiя зaпopiзькшх кoзaкiв
Boни знaхoдили гoстиннy зyстpiu нa зaпopi)кжi, вiльний пpитyлoк знaхotили
тyт i тi, кoгo пpивaблювaлa Boля' здoбич, t\'oлoдeцтвo' слaвa. <(Boлю имieм зa
Дpa)кaйшyto вeщЬ' пoтoМy чтo видим, pьl6aм, птицaм' тaкжe и звipeм, и
,.
Bсякoмy сoздaнию естЬ oнaя н|уIлa,> <.Ciч- мaти' a Beликий Лyг 6aтькo, oттaм
трбa й пpoживaти' тaм
тр6a i вмиpaти)>.oкpiм тoгo пpихoдили' звинaйнo,
нa сiч i piзнi злoнинцi, '(e
зaсуд.lкенi нa стpату' дезеpтиpи' всiлякi пpoйдисвiти,
aлe вoни зaгaлoм нe надaвaли пoганoгo зa6apвлення зaпopiзькoмy тoвapиствy й,
зa спpaвеlцIивиМ зayвa)кeнням B. П. Koхoвськoгo' нe мoгли негaтиBнo вIIли.
вaти нa кoзaкiв внaслiдoк сyвopoстi зaпopiзЬких зaкoнiв, кoтpi смepтельнo кa.
p.lли злoчинцiв за пpoвини в Ciчi o. Пoльський ypяд нe paз висувaв вимoги дo
Korшa, як це 6yлo, llaпpиклaд'.пiсля сeймy l590 p., не пpиймaти в 3aпopiзьке
Biйськo зaсyджeних дo смepтi,. Caмим lloлякaм пiсля сeйму l635 poку зa6oрo.'.
нялoся хo,ц.итиз зaпopoжцями в мope i влaruтoвyвaти з ними мopськi пoхoди
Tа всe 6yлo мapним: бaгaтo пiддaних Peчi Пoспoлитoi чaстo пoпoBttloв.rли сo6oro Зaпopiзьке Biйськo.
Яким чинoм склa.цaлoся вiйськo зaпopiзькиx низoвих кoзaкiв, пpo це ми
мa€ м o кiлькa дoстеменних свiдчeнь' <<Haрoдивсяя в Литвi, y вoсвoдствi HoвoгopoдсЬкoмy' з дoмy [UIяхетськoгo. Бaтькo мiй y мoлoдi лiтa вi/u\aв N{eнeB слyж6y t.o пoлкoвникa Гaлисeвичa' y кoтpoгo сJryл(ив Я ЦiлY|i|piк i вiл.iйrшoвяк rraльлtaлo. A пoтiм 6ув нa слyлtбi в йoгo милoстi пaнa Coлoгyба пpoтягoм тpьoх тижнiв, a тoдi пристaв дo йoгo милoстi пaнa МoкpoнoBськoгo' вiд якoгo, пpиТхaвrци дo Киeвa, пiruoв. Koли лt пo Kи€ в y тиtlявся' пiдмoвили менe кoзaки сi.loвi, з
кoтpими' сiвц.Iив дy6a, пoiхaв дo Ciui, a пpиiхaвrши, пpистав y кypiнь Kaнiвський,
Дe Й нaзBaлИ менe lвaнoм Ляхoм>>.<<Hapoдивсяя нa Укpairri, в сaмий Дeнь Iванa
Kyпaлa, кoтрoгo poкy не знaю; мiй бaтькo, Cидip ПeрсyнЬкo' вихoвувaв мeнe
дo 9 poкiв, т06т0 вчив пpацювaти тa Бory мoлитися. Пoтiм взяли мене в Ciн,
дe я пpи пaнoвi кoltloвoМy 6yв мoлoдикoм' a в 20 рoкiв мeнe Bзяли й зaписaли у
вiйськo. У вiйськy нaзRaлуI мeнe Xyp6oю, 6o я все мoвчки пpaцroвaB' a пiсля
тoгo' як нa чaтaх нeдoглeдiв, як пoляки нaruy здoбин вiдняли, нaзвали мeне
lвaнoм Пpислiпolo'>|,...Я нapoдився y Hoвих Koдаках, кyди зaйrшли мoi пpeдки з Гeтьманщини. B Koдaкaх зailмaлucя хлi6opo6ствoм' скoтaрствoм,6дxorrяр
ствoм i pи6aльствoм, a iнoдi й пoлювaнням нa звipa: в Чaси 3aпopiл<лrя скpiзь
нaд .['нiпpoм 6yли сильнi й гyстi лicu, Й piзних диких звipiв силa. Пpoлсив я пpи
6aтькaх дo 7 poкiв, пoтiм менe зa6paв для BихoBання нa Ciч xpещений бaтько,
кoтpий бyв тaм стapшинoю' a зимiвник свiй зi скoтapствol\{ мaв нa рiцi Cyхiй Cypi, де я лtивy й зapaз y хaтi, яку мiй xpeщeний 6aтькo з6yдryвaв,i якa щe й дoсie...
Хрещений 6aтькo мiй вiд мoлoдoстi 6yв нeл<oнатим;y мoлoдi лiтa, дo oдpy)кeння' я слyхaBся trtoгo хpещeнoгo 6aтькa, як y Ciнi пpи кypенi, тaк i в зимiвникy
бiля йoгo гoспoдapствa... Я 6ув дy)ке пpy.цKим i пpoвopним: oднoгo paзy пo дopoзi з Hових Koдaкiв у Ciн ми виiхalти нa Bисoкy мoгиЛy й, пoскaкaвruи кiлька
хBил}lн' стaли спyскaтися. Мoi тoвapиrшi пitдли втoптaнoю стexкoю' a я надyмaв iти пpoстo' aле кyргaн 6ув дylке кpyтим' а тpaвa сyхoю' я пoслизнyвся'
впaв i пoкoтився yниз стpiмrолoв, як клyбoк aбo кopx. <<Kopжeм,кopжeм пoкoтився!> зaкpичaли кoзaки' i з тoгo дня всi мeнe зв.lли Микитoю, a нa пpiзвиськo Kopxeм. Мiй хpещений 6aтькo, .цoвiдaвrдися пpo цe' скaзaв менi: <.нехaй 6yдe й Kopя<,>|2. <.Poдился oн' кoзaк Baсилий Пeрхpист, в пoльскoй o6.
лaсти' гyбepнии нигиpинскoй' B Nleстeчкe Чигиpине, oт eвpеинa Aйзика, и в
l748 гoдy,6yдyни тaм пo кyпeчествy Boйскa 3aпopoл<скoгo }lизoвoгo кoзaкoм
кypeня Плaстyнивскaгo Якoвoм Kaвaлeнкoм егo Пepeхpистa oттoлЬ с Чигиpинa,
с дo6poвoльнaгo eт0 в Ceчь зaпopoлсскyю )Keлaн|4я привeзенo' где в Cени бyдJrr{имB тo Bpемя нaчaльникoм Kиeвo-Мex<игopсKaгo мoнaстыpя иеiloмoнaxoм
Пaфнyтиeм Ямпoльским; пpи чeм 6ьlли вoспpиeмники Boйскa 3aпopoя<скaгo
низoBoгo тoваpиствo кypeнeй KyЩевскaгo Лaвpин Гopб, .Ц.ядькoвскaгo Гaвpилo
, Aкты
Ю з P . т. 4 . c . 5 1 .
E
KoхoacкuЙ 8. oпыт изyчения вoйн Б. Хмельниц.
кoгo. CПб. 1862. с. 80-85.

9 Volu m en а Lеgu m , а 1590.
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А.

Иcтo-

Pия нoвoй Cечи.T. l. с.8l.
T а м л < е.c . 2 6 | .
',
,2 Устнoе пoвествoвaние
H. Kop:кa. C. 58.

склaд. засадri й чисeльнiсть
слaвllono запopiзьt(o]o ]|изoвоtrrтoваpиства
Шapьlй и пластyнивскaгo иван Мaкapoв, в цepкви сичeвoй Пoкpoва пpeсвятoй
Бorомaтеpи oкpeщeн' и вЬIкoнаBlltи в тoй цepкви нa вepнoсть eя импeрaтoрскaго.Bеличествa пpисягy, в Boйскy Запopoлtскoм в Kyщoвскoм кypене слy)кил>>

.o.

Kpiм дopoслих, якi 6eзперpвнo пpихoдили в Ciн, тy.п,ипoтpaплялo нeмaлo
й дiтей чoлoвiчoi стaтi: oдниx пpивoди.пи в Ciч сaмi бaтьки, щoб нaвЧити ix там
вiйськoвoгo мистецтвa; iнrцих кoзaки зaхoплIoвали нa вiйнi й пoтiм yси}toвлювaли в Ciнi; тpeтiх, oс06лив0 кpyглиx сиpiт, Boни 6paли зaмiсть дiтей; чeтBepтих'
нaйчaстirцe нe6o)кiв a6o синiвцiв, тo6тo плeмiнникiв, випpotltyвaли y бaтькiв; п'ятих пpoс.тo зaмaнюв:lли дo сe6е гoстиt|цями й лaскoю, a пoтiм тa€ м нo
зaюз?|лу| в Ciч I..
Ta кoxнoмy, ким 6и вiн нe 6yв, звiдки й кoли 6 не пpийrшoв нa 3aпopiж)кя,
,цoстyп у Ciн 6yв вiльним зa тaких п'яти умoв: бyти вiльнoю й не)r(oнатoю лloдинoю' poзМoвляти yKpaiнсЬкoю мoвoю' пpисягнyти нa вipнiсть poсiйськoму
цapeвi, спoвiдати прaвoслaвнy вipy й пpoйти певнe нaвчaння. Пеprua yмoва пepед6alaлa, щoб пpиrшeлeцЬy сiч бyв двopянинoм' пoпoвичeм' кoзaкoПl' тaтapинoм'
тypк9y'узагaлi ким зaвгoд}|o'лишe нe селянl,tнoм,a кpiм тotю нeхoнaтoЮ ЛIoДинolo l"; зprштolo' цю yмoвy частeнЬкo oминaли' oскiльки кo)кeн мiг нaзватись i
вiльним, i нeлсoнaтим;aлe пpийнятий y Ciн кoзaк пoвинeн бyв xити виняткoвo
добpoнeснo i йoгo каpaли смеpтнoю кapoю' якщo пpивoдив y сiч жiнку, навiть мaтip чи сeстpy. flpyгa yмoвa Bимaгaлa' щoб пpийнятий, якщo вiн був нe
pyсЬким' зa6yв свoю piднy мoвy й гювopив кoзaцЬкoю' тo6тo yкpaiнськoю|6;
цю вимoгу нiкoли й нiхтo нe пopylДyвrrв.Зa тртьoю yмoвoю пpийнятий у Ciн
пoвиIlен бyв пpисягнути вiрнo, нeзpaдливo й дo кiнця свoгo л(иття слyжити po,,.
Зa
сiйськoмy цаpeвi, пoкляBlltисЬ y цьoмy в цеpквi пepед пpестюлoм бoл<им
чeтвеpтoю yмoвoю вiн мусив нeoдмiннo спoвiдaти пpaвoслaвнy вipy, визнaвar'и iJ дoгмaти' дoтp'{Мyватися пoстiв' знaти симвoЛ вipи й мoлитви; якш1o вiн
6ув кaтoликoм llи ЛloтеpaниI{oМ'пoвинeн 6ув пpийняти пpaвoслaв'я, якщo хс
6ув iyдeсм чи Мaпoмeтaнинoм' пoвинен 6yв ypouисm oхpeститися y <<гpекop}сЬк}>вipy 'o. 3a п'ятoю yмoBoю тoй, хтo встyпaв дo Ciчi, пoBинeн 6yв спo.raткy
пpидивитися Дo вiйськoвих пopядкiв, вивчити пpийoми сiчoвoгo лицapства, a
влtе пoтiм записyвaтися.у числo випрo6yвaних тoвapишiв l9, щo мoглo 6yти не
paнirшe,як зa сiм ркiв ."'
Toй, хтo пpиймaв yсi п'ять умoв, бyв вiлЬним вiд бyдь-яких iнrДих вilМoг: y
ньoгo нe питaли нi пoсвiдки, нi квиткa, нi пopyки: <.тoгoнi бaтьки, нi вiтцi не
пepeкази й дeякi iстopиннi свiдчен}rя
знaли' тa й прaдiди H€ u}вiли>>zl.3perштolo,
ствeрджyють, щo пpийнятих 6yuiмтo пi,цДaвaли якoмyсЬ 0сo6ливoмy випpo6yвaнню' a сaме випpo6oвували мipy iх спpитнoстi й смiливoстi. <.Як звaблять,
6yвaдo,зaпopo)кцi дo себе в Ciч якoгoсь хлoпця з Гeтьмaнщини' тo спеptlty випpo6oвyютЬ, чи гoд.итЬся вiн у зaпopoл<цi. Haкaлtyть йoмy, нaпpиклaд' ваpити
)кe' ваpи тaк, щo6 не сиpa 6улa Й нe пepекипiлa. A ми пiд.eмo кoкaшy: <..Ц.ивись
сити. Koли зrотyeЩ' тo вихo.цЬ нa тaкy-тo мoгилy тa клич нaс; ми пoчyeмo тa й
пpийдемo>>.
Biзьмyть кoси тa й пiдyть бyшiмтo кoсити. A кий яopт хoчеться iм
кoсити! 3aлiзyть в oчepeт i лex<aть.oтo хлoпець звilритЬ кaцry' вихoдитЬ нa Nloги.ry i пoнинaс кликaти. Boни .tyють, тa нe biдгyкyютЬся. Kличe вiн iх, клинe, а
тoдi в с,rьoзи: <.oт зaнeслa мeне нечистa cплa to цих зaпopoл<Цiв!Лyuvе бyлo б
сидiти вдoмa ]Ipи 6aтькoвi, пpи мaтepi! oх, 6iднa мoя rюлiвoнькo! Kий 6iс занiс
менe дo цих зaпopo)кцiв!,>A вoни лeл(aть y тpaвi, вислyхaютЬ yсe цe й кaлсyть:
<.Hi,це не наtш!'>
Toдi пoвеpнyться в кypiнь, цa,цyтЬтoмy хлoпцевi кoня i гporueй
нa дopoгy й скa,lкyть: <Iди сo6i дo нeчистoгo! Haм тaких не тpeбa!'>A кoтpий xлoпeцЬ вдaстЬся спpитний тa кмiтливий, тoй, вийшoвlllи нa мoгиJty' кpикне зo Два
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.(. l. Явopницький
lсmpiя зaпopiзьких кoзaкiв
paз!r:<(гeй,пaнoвe мoлoдцi, хoдiтЬ кaшy iсти!,>.A як нe вiдгyкнyться, тo вiн: <.Hу,
тo дiдЬкo з вitми' як мoвчитe! Я Й caм мo)кy кaшy iсти!'>Ta ще вДapитЬ гoпaкa нa
мoгилi: <oй тyт менi пoгyляти нa poздoлл|!,>
Й 3aтягнyвluи нa BeсЬ степ кoзaцЬкoi гriснi, йде дo кyрня тa й }ry мoлoтити кацIy. тoдi зaпopo.lкцi,лe)кaчи в тpавi,
кaл(yтЬ: <<!'енaru!'>I, пpихoпивruи кoсиl йlуть сoбi дo кypеня. A вiн: <<.(eвaс
чopти нoсtlли, пaнoве? Kликaв я вaс' кликaв тa й зaхpип' a тoдi, щoб не вистигЛa
кaцIa' пoчав сам iсти,>. Пeрзиpнyться мi,lк сoбoю зaпopolкцi й скarrtуть йoму:
<<Hy,
uypa, встaвaй! Гoдi тoбi 6yти хлoпцем: тeпеp ти piвний нaм кoзaк'>.I пpийNlaютЬ йoгo в тoвapиствo,',-. З iстopиuних свiдкiв Бoплaн i lIIевальe стBеpд)кyють, нiбитo y кoзaкiв iснyвaв звичaй приймaти y свoe кoлo лишe тoгo' хтo пpoплиBe,.' всi пopoги пpoти тенii .Ц'нiпpar.. Aле цe свiдчення здaсться мaлoймoвiрним з oднoгo бoкy тoму, щo нaвpя,ц чи зaпopoл(цi, якi зaвхд.и пoтpе6увaли
нoвих людeй ,цля з6iльц.Iен}lясвoiх сил' мoгли висyвати iм пoдi6нi вимoги; з
дpугoпo бoкy тoмy, щo пpoплисти нaвir.ь нa чoвнi пpoти тeнii рiнки 65 веpстoв' y
BeлиKy вeснянy Bo4y' немolкливo нi тeпep, нi тиtt{пaче тoдi; плисти )к пopoгaми
пpoти тeuii y мaлy вoдy, лaвipyючн 6iля сaмих 6еpeгiв, нe тpe6a oсo6ливoгo гepoйства, a лицre кiлькa тил<нiв насy.
Чи бyли Bипaдки' щo6 кoгoсь нe пpийняЛи в Ciч, зa 6paкoм тoчних Дaних
ствеpД)кyв.lти не мo)кнa. .Ц.еякiпiдстaBИ !\ля тaкoгo пpипyщeння .цa€ лишe oднa
з кoзaцькиx дyм, якi дiйruли .цo нaцIoгo uaсу. B нiй жiнка, пpoклинaючи свoгo
uoлoвiкa, кoтpий пiruoв y Ciu, кaxе:
<oй щo6 тe6e пoкapaли тa r.pи нeдoлi:
Пеprшaнeдoля- щ06 пiд тoбoю дo6pий кiнь пpис:.ав,
flpyгa tleдoля_ щoб ти кoзaкiв не дoгнaв,
Tртя нeдoля- щo6 r.eбекoзaки нe злю6нли,
l в куpirrьнe пустили>.
Пpийнятий дo лaB зaпopiзьких кoзaкiв нaсaмпеpед зaписyв:lвся в oдин iз
38 сiчoвих кyрнiв, y тoй чи iнrций з них' зaлелrнo вiд шlaснorю ви6opy, й тyт лсе,
пpи записi в кypiнь, змiнIoвав свo€ влaснe пpiзвище нa якесь нoве пpiзвиськo,
кoтpе дyЯ(e чirстo хapaктepизyвалo йoгo з зoвнirцньoro ви внyтpirпньorо 6oкy;
цlo змiнy пpiзBищa po6или д,lя тoгo' щ06 пpиxoвaти минyлe нoвoпpийнятих y
Ciч. Чaстo нa зaпит poсiйськoгo чи пoльськoгo ypядy, чи l{eмa в Ciчi якoгoсь
Iванoва чи Boйнoвича, зaпopiзький Кiru вiдпoвitaв, цlo тaких oсi6 y Ciнi нeмaе, a
e Зaдеpихвiст ни 3аry6икoлесo, кoтpi встyпиJrи дo лaв кoзaкiв пpи6лизнo в тoй
чaс' пpo який зaпитyють мoскoвськi чи пoльськi Bлaстi. 3мiнивrши iм'я i пpиписaвшися дo кypeня' нoвaчoк пpиxoдив y тoй кypiнь, i кypiнний oтaмaн y пpисyтнoстi кoзакiв вiдвoдив йoмy мiсцe зaвдoв)t(к}l тpи apшини й зaвrшиprшки
два' кax(yчи пpи цьoмy: <oт тoбi й дoмoвинa! A як yмperп, тo зpoбим ще кopoтшy>"".
Bстyпивruи в Civ, нoвaнoк стaвав спpав.lrнiм кoзакoм лиruе тoдi, кoли вив,raв кoзaцькi пpaвилa i вмiв кopитися кolцoвoмy oтaмaнoвi, стaprшинi й yсьoму
тoвapиствy. У стoсyнкax мiлс кoзaкaмп 6paвcя дo yвaги нe вiк, a чaс встyпy в
Ciч: хтo встyпив paнirшe, мaв пepeвrrrу пеpед тим' хтo встyпив Iliзнiruе, тoмy
oстaннiй нaзивaв пeprцoгo <6aтЬкoм>,а пеprший oстaнньoпo <си}Ioм)>'
хoча <.6aтькoвi> мoглo 6утvl 20, a <синoвi> 40 poкiв 2б.
Taк склaдалoся вiйськo зaпopiзьких низoвllх кoзaкiв. Узятe в цЙoмy, вoнo дiЛLtлocя нa сiчoвиx тa зимiвних кoзaкiв; пеprui, влaсне' й стaнoвили спpaвлtнiй
цвiт кoзaцтва. I-(e 6yrпl люди t{е'(oнaтi a6o тi, y кpaйньoмy рaзi, хтo пopвав сBoi
цлю6нi пyтa; з них тi, хтo вiдзнaвився нa вiйнi чи дoвгo слy)кив y вiйськy, дyxe
сильнi й дoбр з6yдoванi люди' дo тoпo .lк пepeва,(нo вpoдлreнi yкpaiнцi, зRaЛнcя
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д. I. явopн]щькrrй
Iстopiя запopiзьких кoзaкiв
лицaPстBoм чи тoваpиствoм2,. Лиrцe тoвzlpиствo м.rлo пpaвo oбиpaти
з-пoсеpeд се6е стaрI.tIину'oтpимyв:rти гpollloвy й хлi6нy плaтнк)' 6paти yuасть y
пoдйi здoбинi' вeprшити всi спpaви вiйськa; вoнo )ки.,Ioв Ciчi пo кypeнях, пoдiЛЯJ|ocя нa <<стapцtе
й менure> тoвirpиствo,o il cклataлo вiйськo чи лицаpствo y
Bластивoмy poзyмiннi. Biд цьoгo лицаpствa чи тoвapистB:r piзкo вiдpiзнялllcя ciмейнi кoзaки. rх тaкoлt дoпyск.lли нa зaпopi,кЛ(я' aлe вoни не смiли .lкити в Ciнi,
a лицlе нa вiдстaнi вiд нei, y зaпopiзьких степaх пo сл060дах' зимiвникaх i 6ypдкrгaх' дe зaймaлися хлiбopo6ствorц скoтapствoм' тopгiвлеto, pемеслaми й
пpoмислaми; зв,aлпcя вoI{и нe лицapяN{и й тoваprtшaми, а пiддaними чи пoспoлv|ту|tn|^
сiчoвиx кoзaкiв, <зимiвчакaмиD' <сиднями> <гнiздloкaми>>.
Але взятi всi
paзoм' сiчoвиKи й зимiвчaки стaнoвили oдне вiйськo' oфiцiйнo зBitне <<слaвним
низoвим Запopiзьким Biйськoм i тoвapиствoм'> a6o шIиprцe <<Biйськoднiпpoве,
кollloве' веpхoве' низoве i все 6yдyнee нa пoлях' нa лукaх' нa гaлявинкaх i нa всiх
ypoчищaх мopсЬких' днiпpoвих i пoльoвих,>.
Cклaвrдись y цiлe вiйськo <.сaмiпo сo6i>, зaпopiзькi к.oзaки так самo (зa свo30. 4go'n вBa,кaють'
iми мipкyваннями й зa&ЛY| в се6e влaснi пopядКи>>
щo
нiякi дepясaвнi yстaнoви iм нe пoтрi6нi, a викoнyloть щoсь лиrше тoдi, кoли
iх заoхoнyють дo тoгo лaскoю' хoчa б i висoкi чиltи>' зpеlllтoю слiд скaзaти, щo
вoни нiкoли <не зaбyвaютЬ звa)кaти й нa o6ставини пoлiтичнi й зa ними сeф
вимipювaти, кoли iм смйивirцe гoвopити пpo свoe тoвapиствo й вiдстoювaти
йorю пepед сaмoдеp)кaвнoю вJIaдoю i знaють, кoли iм щoсь poзпoчинaти>>;взaгaлi <<piдiхнiй, зoкpемa кepiвники цiсi секти (!), вельми хитpий, пpoникливий
i oбeрлсrшй щoдo свoiх iнтepeсiв, пoв'язaних з тieю св060дolo, якa toзBoля€
iм нe звiryватися нi пеpед ким; вoни всiлякo дбaють, аби вoнa нe пiдпaла пiд
зaкoни iхньoi вiтчизни i не зarцкoд'ruIaiхнiй нeo6мerкeнiй влaдЬ 3l. B oснoвi зaпopiзькoгo свiтoглядy ле)к:iлa грoмaдa' миp' тoвapиствo. цe тoвapиствo 6yлo
тaким самим <<нapoдoпpaв'яt'l'>
нa пiвднi Poсii, zure нa вищoмy стyпенi poз.
виткy' якиIЧ 6yлo <нapoдoпpавствo)>у Пскoвi й Hoвгopoдi, нa пiвнoчi Pyсi; щo
poбив вiчoвий дзвiн нa пiвнoнi, тe po6или литaвpи нa пiвднi: сBoiми звyкal{и
вollи скликiUIи лIoд, 6eз piзницi y звaннi й стaнi, нa плoщy для виpirшення нaйвaл<ливirцих питaнЬ кpaiни' схo,(е нa те' як виpiruyloть y нaцt чaс свoi спpaви вйьнi гpoмaдяни rшвeйцapських кaнтoнiв чи a}.tеpикaнських rцтaтiв. зoBнilцнiм виявolrl цiсi гpoмaди 6улa paдa, вiйськoвa paдa' наpoднe вiчe. Ha
цiй paдi мoгли 6yти пpисyтнiми всi 6eз виняткy сiчoвi кoзaки' пoчинaючи
вiд сiн.o^вoiстаpцrини й кiнчaючи пpoстoю <(сipoмolо>,a6o
пpoстoлюдoМ'
чеpнIo ... T}т пaнyв:rлa цiлкoвитa piвнiсть yсiх членiв гpoмaди: кo)кен
кopистyвaвся oднaкoвим пpaвoм гoлoсy' кo)(eн мlг зaпepeчити пpoпoзицiю iнrшoгo, висyнyвцrи нaтoмiсть свoi плaни й мipкyвання' aлe ц{o в.lке 6yлo
yхBaленe paдoю' 6yлo нeo6хiдним i o6oв'язкoвиМ д.пя всiх. 3aпopiзькa гpoмaдa дoхoдилa дo пoBнoгo iдeaлy, нeвiдoмoгo нi в дaвнi, нi в сер.Цнi, нi в нoвi
вiки; пpинцип piвнoстi панyвaв тут y всЬoмy: пiд час зaгaлЬних з6opiв, пpи вибopaх вiйськoвoi стaprшини, сi.lo^вoмyй пaлaнкoвoму yпpaвлiннi, y всiх зaпopiзьких lцкoлaх' y спйьнiй тpaпeзi o,, ПPИ пoдiлi мaйна й y пpивaтнoмy xиттi в куpенях. Hi знaтнiсть poдy, нi стaнoBe пoхoдженIlя, нi пepевагa вiкy нe мaли в Ciчi
)кoд}toпo знaче}tl{я:лиrдe oсo6истi якoстi, тo6тo вiдвагa, дoсвiд, poзytt.t'кмiтливiсть, бpaлися дo yвaги. Taким чинoм' y зaпopiзькiй гpoмaдi ry6илacя 6yпь-якa
пooдинoкa oсo6истiсть, якoю 6 тaлaнoвитoк) й пoкaзнoIo Boнa не 6yлa. Tyт yсi
спpaви виpiru5вaли спiльнo: <У нaс не eднoгo пaнa кoшloвoгo пopaдa дo листoв бывaeт, леч всeгo Boйскa Зaпopo.lкскaгo eдинoгласнaя: щo кгды скa,(ем в лис1y дoлo)кити' тoгo a нe пaн кoruoвiй, a не писaрЬ без eзвoленiя
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Cклaд, засадД й чисeльнiсть
сJlaвнoпoзaпopiзькoгo Hизoвoпoтoваpиства
гpoмaдoю, тoвapиствoм виpiruyнaцreгo пеpестaвити сaми сoбoй непoвиtIни)>3o.
в.tли питaння Мирy й poзмиpy; тoвapиствo д'lлилo зa ЛяcaмИ yсI зеМлl'
лiси, угiддя, yсi pи6нi лoви, всi сoлянi мiсця; тoвaриствo oбиpaлo й скидалo всiх
пoсaдoвих oсi6 y Ci.li i в yсьoму 3aпopilкlкi; тoвapиствo кap:иo винних y злoчинaх l пoPyшeннях; тoвapиствo писaлo всUIякl вlдпoвll{l нa yкaзи' гpaмoти' opдеpи' пoслaння il лllcтп, якi пpихoдили в Ciч вiд piзних деpЛ(aвних oсiб i вoлoдapiв, щo встyпали y знoсини iз зaпoрiзькими кoзaкal{и.
3 oглядy нa цeй гpoмaдський пpинцип нaйвищa нa 3aпopi;к,lкi влaдa, влaдa
кolцoвol'o oтaмaнa' 6eз yсьoгo тoBapиства' всiсi гpoмaди' нe мoглa нi нa щo звaй нiчoгo зpoбити. Tак, кoли 1757 poкy yкpaiнський пeтьМaн гpaф Ки)K|,|TуIся
pилo Poзумoвський зaпитaв кollloвoгo oтaмaнa Гpигopiя Фeдоpiвa, чoмy тoй вi,цпyстиB гaйдaмaкiв, якi дo ньoгo пpихotили' кotдoвий письмовo вiдпoвiв, щo <.вiн,
кotшoвий, гaйдaмaкiв зa6paтп й вiдiслaти сaМ пo сo6i нe мiг, 6o ix, гaйдaмaкiв, пiд пpисягolo пpиilнялtа, зa згoдoю всЬoгo тoвapистBa' a 6ез спiльнoi
згoди за iхнiм звичасм вiн, кotшoвий, нiuoгo чиt|ити tlе мo)кe)>.Taк сaмo вiдпoвiдaв l746 poкy кollloвий oтамaн Baсиль Гpигopoвиu Cиu кopсyнськoмy rydepнaтopoвi в Пoльщi, кoтpий скаp)киBся y Ciu нa злoдiiв, якi йoгo пoгpa6увaли: <.Kypiннi oтамaни' з усiх кypeнiв зi6paвu.Iися, кollloвoгo нe пoслyх.aлИ Й гpa6iжникiв нe знaйшли>. Taкy сaмy вiдпoвiдь дaв кorшoвий Петpo
якиЙ зa6aжaB чу|Iвaнoвич Kaлниrцeвський oднoмy poсiйськoмy фiцepoвi,
cЛllTvlcя сepeд зaпopiзьких тoвapишriв: oскiльки всьoгo 3aпopiзькoгo BiйсЬкa rta тoй час не бy,'lo в н^aявнoстi,тo сам кorшoвий, свoсю Boлelo, нe мiг
викoнaти пpoхallня oфiцepa.". 3начення грoмaди' тoвapиствa у зaпopiзьких
кoзaкiв BияBJIяJ'Ioсянaвiть зoвнi: opдeри' л|4cTу|'peспoнси *, якi рoзсилaлуl iз
Ciнi в piзнi мiсця, зaкiнuуBaлvlcя пiдписoN{:<<oтaмaнкolцoB}rй Biйськa 3aпopiзьнaс дiйIдoв
кoгo з тoвapиствoм,>. Taк сaмo пoqи}taвся кoя(ен дoKумент: <<.Ц,o
лист,>, <.Ми Biйськo'>, <.3a звичaем нalцим нa спiльнiй paдi нaшiй всiм yгoлoс
ЧvITaлИ>>.

3aпopiзькy грoмaдy' ЯК3 .{,oCЯГl'r€ lсвoгo найпoвнirцoгo рoзвиткy пpoтягoм
хvI й xvll ст.' з сepедини ХVItI ст' пoстyпoвo стaв o6мелсyвaти poсiйсЬкий
ypяд' oс06ливo y пpaвi ви6opy зaпopiзькими кoзaкaми вiйськoвoi стapurини. 3
цьoгo пpиBoдy 6yлo видaнo низкy цapських yкaзiB' зa якими <<зaпopoжцы'нe
oписався и нe истpe6oвaв нa тo дoзвoления' зaпoРoЛ(скyю стapцIинy oт tlх чи.
нoв oтстaвJIять и дpyгих нa их мeстa oпpeдeлятЬ сo60ю сaмoвoлЬнo oтнюдь tIе
дepзzrли' oпaсaясЬ вЬIсoчaйIцaгoeгo импepaтopскaгo вeличeствa гневa и тяЯ(кaгo
I|сTязaНИя И нaKaзaнИЯ>36.Aле зaпopiзЬкi кoзaки не дyлсe слухaлИ вимoг poсiйськoГo ypядy щo.цo цьoгo й мaйлre дo сaмoгo кiнця свoгo пoлiтичнoгo життя сaмoвLтьнo o6иpaли й сaмoвiльнo cKИtarw| всIo свoю вiйськoвy стapruинy. Toмy
вeсь великий зaпoрiзький кpaй, пepeйrшoвIци в сepeдинi ХVll ст. пiд Bepхoвнy
влaдy Poсii, нaспpавдi зaв)кди кepyвaвся влaсним тoBapиствoЬ'| яKуcя Укpaiнa
кepyвirлaся Bлaсним кoзaцтвoМ' хoua й пiд вepхoвнoю Bлaдoю poсiйськoгo ypядy.
Увeсь склaд Biйськa 3апopiзькoгo низoвoгo пoдiлявся нa стapшинy в r.i нилr.
чих i вищих стyпeнях' юних мoлoД.икiв, якt лиrшe гoтyвziлL4cя cTaTИ спpaBл(нlми кoзaкaмI{' сlчoвy мaсy' тaK звaнy <<сlpoмaцlню'прoстoлIoд' чepl{ы>'l зaпopiзькe поспiлЬствo' кoтpe жилo пoзa Civню, y зимiвникaх. .(o склaдy вiйська нe
(вiд гp. <<rQтoтЦg)>'
пepepoблeнoгo пo-тypeЦ}ки
вхoД,или<<наймити))
a6o <<apгaти>>
Taк звaли пoдeнникiв a6o po6iтникiв, якi нaймaлися тимqaсoвo дo
нa <<epгaт'>).
кoзaкiв нa Якyсь po6oтy зa пeвнy IUlaтнIo J/.
Kpiм спpaв;кнiх кoзaкiв дo склa.(у <<слaвнoгoни3oвoгo тoвapиствФ> чaсoм
Bхoдили oсo6и, якi нi зa 3вaItI{ям'нi зa сyспiльнl{м стaнoвищeм нiKoли дo ньoгo
сepeд зaпopo)t(цiв. L{e poбилoся
нe н.UIeл(aли Й луллe нoьriн.lльнo ЧуIcЛ|,1лv|cя
чaсткoвo з честoлю6стBa нaзивaтися }tизoвим лицapeм' чaстKoвo зi щиpoi любo.
вi дo <.слaвнoгo,>
вiйськa' чaсткoвo ltt зaдля тoгo, щoб зaстpaхyвaтися вiд гpa.
6yнкy запopolкцiв ни зapyчитися iхнiм пoслухoм i вipнiстloi чaсткoвo лс внaслi:]a Bелuчкo C. Лeтoпись.
T. 3. с. l75.
3' скаnькoвcкuЙ А. Иcтo-

pия HoвoйCeчи.T. l. с. 83'
84.
* Biдпoвiдь (лaт).

r2l

з6 ЭвapзuцкuЙ.{.C6opник
мaтepиiuroв. с. |44' z0|.
., Taм лte. C. 85.

.[. l. Явopницький
Iстopiя заrюpiзьких кoзакiв
дoк пpoпoзицii сaмих кoзакiв, якi пpиписyв.lли .цo се6е вельмo)кних oсi6 нa
знaк oсo6ливoi yвaги Дo них' пoдi6нo дo тoгo' як 6aгaтo зaxiднoсвpoпeйських
мiст нaДaвaли прaвa гpoмaДянствa знaтним мaндpiвникaм,o. цi 0сo6и - велЬмoлri, нaдiлeнi великoю влaдoю' пepеBa)кнo poсiйськoгo, чaсoМ пoльськoгo пoxoд,кeння. Apхiвнi сi.loвi дoкyменти з6еpеглv| дulЯ нac iмeнa дeяких iз цих oсi6:
apтилepii пoрyчl,tк lвaн Глe6oв, стaтський paдник Пeтpo Beселицький, yкpaiнський генepaльний пiдкoмopiй i 6yннyкoвий тoваpиrц Пaвлo Kouy6ей, нaчaлЬник aстpol.|oмiчнoiекспeдицii Хpистoфop Ейлep, генepaл-aншеф гpaф Петpo
Пaнiн, гeнeprrл-aншеф Iвaн Глс6oв, гeнерaл-aншIеф Петpо [ев'сp, гeнepaлпopyчик гpaф Aндpiй oстepман, гeнepaл-мaйop князь o.rcксaцдp Прзорвсы<rоi,
пoльський кopoнний г-eтЬмaнгрaф Kсавepiй Бpaницький, генеpaл-мaйop князЬ
Гpигopiй Пoтьoмкiн ".'. oстaнньoгo' кaжyть' зaпopiзьKi кoзaки звaли Гpицькoм Heчoсoю: вiн, зa тoдiruньoю мo.цoю' нoсив нa гoлoвi великy пepyкy' нaпyдpенy й висoкo пiд6итy, з чoгo зaпopoxцi зpo6или виснoвoк' щo вiн нiкoли нe зauiсyсться, тoмy й пpoзвaли Heчoсoю.
Як вхiд, тaк i вихiд з Ciui 6yли вiльними; пеBнoгo теpмiнy пeрбyвaння y Ciui
пpийнятoмy riе визнaчaли: Ko,кен мiг вихoДити з нei, кoли зaвгoднo й кoли 6yлa
пoтр6a. Koзaк пoкидaв Ciu, кoли в t{ьoгo з'явЛялoся 6aжaння слyлtити в якoмyсь з yкpaiнсЬких мiст, кoли нaдyМaB oдpy)кyBaтися й зaвoдити влaснe гoспo}цapствo'пoкидaв i тoдi, кoли йoмy пpoстo нadpиtaлo л(иття в Ciнi, a6o, як кaзaли
сiчoвики. кoли вiн <(зaл<иpiв
oд кoзaцЬкoгo хлi6a>.3рrштoю, вiн знoвy мiг пoвepнyтися' якщo вияBляв сBoe 6aхсaння, кoли вхoпив Д.e-нeбyдЬ <<lltилoМ
пaтoки)>

Пoщpет кoЛиll|ньoпo
запopiзькoro кoзака
якoва.lllиянa. 1784 p.
Oдeсьlоrй iс-roщ rний мyзей

.,6

Hu pеl Au gu st W ilgеlm .
Fon dеn Кosаken. Rigа'

1790.s. 208.

39 cKалькoвскuЙ
A. Иcтopия Hoв oй Cечи. T. l. с. 96.

122

Пoрpет

кoлиll!}lьoп)

зaпopiзькoгo кoзaка
Iванa.lIJиянa. |784 p.
Oдeський iстoрlrнlй мyзей

склaд, 3aсащ| й чисельнiсть
славнoгo зaпopiзькoгo tlизoвoпo тoBаpиства

пoнiм кiвrш лихa>. Aле незвaжaючи на тaкy свo6oдy Bстyпy в Ciч i
a6o <<yзнaвши,
Bихoдy з нei' пopядoк дiй y нiй нiкoли }reпopyшyBaвся, i в цiй цйкoвитiй свaвoлi
6yли всi пiдстaви дJrя rДиpoкoi слaBи зaпoрiзЬкoi сiчi, кoтpа 6yлa лoltoм для всiх,
хтo вoлeю чи нeвoлeю пpихoдив y нei. Пpи вiдхoдi з Ciчi тaкoх< нe Ы4ДaBaЛИcЯ
lriякi пepeпyстки' зa виняткoм двoх випaдкiв: пo-пеprшеi кoли кoзакн 6aжaлu
iхaти в Пoльщy a6o в Укpaiнy <(дJtятopгoвих чи якиxoсь iнruих пoтpe6'>вoни 6paли пaспopти зa пiдписoм кoцIoвotо oтaмaнa i з вiйськoвoю пeчaткolo
io; пo-дpyгe, кoли тoчилися
вiйдля вiлЪнoгo пpoiздy чy)t(ими мiстaми fl ceлaми
llи мirк Poсieю й нaрдaми, вoлoдiння яких мeл(yвaли з 3aпopiя<xям' нaприкot'ЛЯДУнa нeaбиякi зaлaд' тypкaми' тaтapalvtи' пoлякaми. B цьoмy випa,цкy' <<З
кopдolIнi o6стaвини>, щo6 уникнyти 6yдь-якoгo urпигyl{ствa з 6oкy вopoгiв i вoд116чдg<.бyтиневiдrryuнo y всiлякiй гoтoвнoстi>, виiзд iз Ciчi нe;кoнaтим кoзaкaм
6eз письмoвoгo пaспopтa вiд. вiйськoвoi кaнцeляpii, a )кoнaтим 6eз пaспopтiв вiд
пaлaнкoBиx пoлкoвникiв сyвopo зa6opoнявся "'. Чaсoм тим' хтo пoкиtaв Ciн, дaвaли aтестaти дJtя встyпу нa слyлtбy в yкpaiнсЬкi пoлки; зpaзки тaких aтeстaтiв
дiйцtли дo rraс y дoстaтнiй кiлькoстi: y }|их внoсилoся iм'я, пo.6aтькoвi, пpiзвищe
й нaзвa кypeня пeвнoгo кoзaкa' йoгo слуя<бaв poз'iздaх, зaгoнaх' вiдряджeнняx,
сeкpет}rих poзвiдкax, пoхoд,aх i 6итвaх, вiД'знaчaлися кмiтливiсть, пильнiсть дo
слyжби, чеснe викoнaння пoкJlaдeних нa нЬoгo дopyчень i гoтoвнiстЬ <<нещaдитЬ свoeгo )t(ивoтa)>'".
Haскiльки вeликиtt бyв склaд yсьoгo вiйськa зaпopiзьких низoвих кoзакiв,
з пeвнiстю сKaзaти не мoл(нa' з oдtloгo 6oкy тoмy, щo зaпopoxцi дy;кe нeoхoче
дiлилtlcя iз стopoннiми лro.цьми дaними пpo всiлякi пopядки в Ciчi,- yсе iхнс
життя д.,rя iнoземцiв стaнoвилo тaк звaнi <.вiйськoвi сeкpeти>; з дpyгoгo 6oкy
тoмy' щo в сaмiй Ciчi нe 6улo, ни, в yсякoМy paзi, сaмi зaпopoxцi каз.rли' щo ttе
6yлo нiякиx .tкypнaлiв,нiяких спискiв, куtи,б вписyвaли iмeнa пpийrшлих y Ciн
новaчкiв i стapиx кoзaкiв, якi i.i пoки,цaли"o. oкрiм тoгo' в}rзнaчити кiлькiсть
yсьoгo 3aпopiзькoгo Biйськa вa)ккo ще й тoмy, щo багaто кoзaкiв-зимiвчaн взaгaлi не з'являлocя y Ciн пo кiлькa poкiв i взaгaлi нe 6ули знaними вiйськoвiй
стapruинi,a щoдo oкpeМих сiчoвиx кoзaкiв, тo й сaмa стapшинa пeр6yвaлa в uiлкoBитoltly нeвiд.aннi й не мoглa скaзaти' ,lкивi вoни нa ДaниЙ чaс чи 6eзвiсти пpoпaли пiд чaс oкpеt.rих пoxoдiв нa вopoгiв' якi чaстo здiйсItювaлися 6eз вiдoмa
Koшra. Toмy всi свiдчeння пр нисeльнiсть 3aпopiзькoгo Biйськa, нaвiть пpoтяt.oм якoгoсь oднoгo стoлiття' tiaдтo сyпepeяливi. Caмi зaпoрo.lкцi, щo й пpиpoднo'
нaстo пер6iльtДyвaли чисельнiсть yсьoгo свoгo вiйськa: <<Унaс, щo лoзa' тo кoзaк, a де 6aйpaк, тo тaм пo стo' пo двiстi кoзaк>. Укpаiнськi лiтoписцi вислoвJюrЙЛися щoдo цьогo тaк сaмo: <.Pече стapiйrшiй слoвo, и a6ie скoлькo тpe6a
BoинстBa' aки тpaBа сo6eрутся'>aa.
Бiльrц чи менцr кoнкpетнi вiдoмoстi пpo чисeльнiсть зaпopiзьких кoзaкiв мiстять oкpемi д,,кеpeлa.l534 poкy всiх зaпopiзь{b;
ких кoзaкiв налiчyBaлoся не 6iльrue 2000; l535 poкy 6лизькo-.3000 l594 poкy
iнoземцi нaлiчyвaли y них 3000, a Boни самi кaзaли пpo б000..; l675 poкy кolДoвий oтaмaн Iвaн Cipкo, зaдyмaвцIи вeликий пoхiд нa Kpим, зiбpaв 20 000 зaпopoхtцiв, <<несчatlloё"pyснyл'' Kpим з нимуl il щaслиBo пoвepнyвся у сiu 47. |727
poкy Хpистoфop Maнrштeйн визнaчaе yсю чисельнiсть Зaпoрiзькoгo Biйськa вiд
l 2 000 дo l 5 000 aA;|732 poку самi зaпopo)кцi свiдчили, щo y них <.дo6pихi oз6poeних вoiнiв>>lIa6еpеться дo l0 000, a |735 poкy пoвiдoмляли' щo <(пpoчисло
всЬoГo вiйськa тoчнo нiяк пoсвiдuити не мoЛ(нa' тoМy щo вoнo щo.цеtlнoпpи6yвa.с
i зменrшyстьcя,>, aлe спoДiвaються зi6paти 7000 дo6pe oз6poeних кoзaкiв a,.
t755 poкy кorцoвий oтaмaн Пилип Фeдopiв y свoсмy paпopтi зaЯBлЯB' щo в yсЬo* a6o склaдi, зi стapими й xiнкaми в зимiвникaх, Biйськa 3апopiзьмy <<кoмпyтi'>
|o MышецкuЙ
C. Иcтopня,
с. l8.
a| Эваpнuцкuй
,Q,.C6opннк
мaтеpиaлoв. c. 205' 206.
.,.
ЭваpнuцкuЙ.Z[.Boльнoсти. C. 3ll, 320. 340-343.
a3 Mыutецкuй
C. Истopия.
с. 17.

aa

Гщ'бянкa

c.20.

Г.

Летoпись.

a5 \еaeпеp. 06oзрние
истopии aoенllono искyсства
т. 2. сп6. |843. c. 244'
a6 Jlаcoтa Э. Пyтевне
зaп.иски. C. 33' 39' 49.
", Bелцчкo C. Летoпись. T.

|2з

2. с. 358_364.
aE MaнцтеЙн

Х. 3aписки.
т. l. с. 28.
ag
Coлoвыв
с.
Истopия
Poссии. T. 20. с. ,75, 90.
' Cписoк кoзакiв з вiдoмo.
стяtr|и пpo мaйнoве станoвище, с.lryл<6yтa ill. (з лaт.).

I. Явopншrький
'Ц..зaпopiзьких кoзакiв
lс"тopiя
кoгo нaбepeтьcя 27 000 чoлoвiк 50. |,1б2 рoкy з нaгoди встyпy нa прстoл iмпepaтpицi Кaтepини ll нa вipнiсть iй пpисягaлo 20 28l чoлoвiк зaпopiзьких кoзaкiв ",. l76б poкy сeкpeтap Baсиль Чepнявський визнaчaв кйькiсть yсiх зaпopotкцiв, <.кoипo всей зeмле к Ceни пpинадпeлсaщей ,кивyт и к oтпpaвJrению воинскoй
слyж6ы спoсo6ны.и нaде)t(llь{'выключaя стapых' дpяхлых и мaлoлетних'}, 6лизкo l0 000 чoлoвiк ",' |769 poкy B гoтoвoмy дo пoхoдy пpoти тypкiв Biйськy 3aпopiзькoмy кoзaкiв 6улo |2 249, кpiм тoгo, 2000 кoзaкiв зilлиIII.Uloся в Ciчi й 3000
53. Близькo
пo палaнкaх <.yвoднiй вapтi нЬ чoвнах)>' a BсЬoгo |7 249 чoлoвiк
|114 poку зaпopoлtцiв <вiйськoвих i пirцих> нaлiчyвaли 40 000' aле в пoxiд irцлo
14 000 чoлoвiк, iнцri ж зaлицlалися 6tля мaЙнa тa влaсниx житeл; a всix paзoм
нaлiuувалoся дo l00 000 чoлoвiк 5o. |7'75 poкy y вitoмoстi гeнеpaл-мaйopa Пeтpa
Tекелi всiх лrитeлiв зaп-opiзькoi зeмлi, тo6тo кoзaкiв i пoспoлитих, нoлoвiкiв i
лсiнoк пoкaзaнo 59 б37."; тoгo )к poкy в мaнiфeстi iмпepaтpицi Kaтеpини Il *
ствеpдДyв.lлoся' щo дo зaпopo)Kцiв пpийu.иo 50 000 нoBrrх poдин i щo пiсля пaдiння Ciчi 6000 зaпoрл<цiв пiцrлo зa .[I.yнaй(з тих, щo дoсi )кили пo вiддaлeних
зимiвникaх) "u. 3aпopo.lкець Микитa Kopxt i кoлиrцнiй священик низoвих кoзaкiв Гpигopiй Kpем'янський ** визнaчaють .rrrсельнiстЬусЬoгo вiйськa нa чaс зни57.У нaш нaс стapi
цiди, згaдуючи прo зaпopoxtцiв,
щеt{ня Ciчi в 40 000 чoлoвiк
кa'(yтЬ: <<йoгoсилa, тoгo зaпopo)l(ця,6улa тяженнa,>"o.Звиvaйнo, якщo вpaхyBaти' щo кpiм пoстiйних мецIкaнцiв y Ciui й пo пaлaнкaх дo зaпopo,tкцiв нa
якийсь чaс пpихoдили piзнi <<свaвiльнi>
люди, oсo6лив0 пеp€ д якoюсь oперaцiею чи пoхoдoм нa вopoгiв, тo йoгo силa дiйснo бyла ..тяlкеннa)>.Aлe y звиuaйний чaс сили цiei 6yлo нe виднo: пpи6yлi в Зaпopi:клtя кoзaки лиlllе пpиписy.
lвaЛИcя у кypенi, aле жилo iх тyт дyл<e мaлo - вoни бiльrше рoзхoд,илися пo зи.
o",а в самiй Ciчi зaлиrцaлися
мiвникaх, плaвнях' pи6них зaвoдах' звipиних лoвaх
пеpевaжнo стaprui й г.тпa6oкiдiди. Зaгaлoм, пopiвнюloни нaвeдeнi цифpoвi дaнi, мoxнa дiйти тaкoгo виснoвкy пpo нисeльнiсть Biйськa 3aпopiзькoгo низoвoгo:
y нaс нaйdiльцIoгo poзквiтy сaмoгo лиruе стpoйoвoгo вiйськa зaпopiзьких кoзaкiв мoглo 6yти вiд l0 000 дo 12 000, a paзoм iз lкитeлями зимiвникiв i слo6iд дo
l00 000 чoлoвiк.
Пopiвнююни oкpeмi чaстltни запopiзьких вoльнoстeй, пoмiuaсмo, щo нaйгyстirшe 6yли зaсeленi Cамapськa i ПpoтoвнaнсЬкa пaлaнки: y пeprшiй кйькiсть зимiвникiв, 3a ypивчaстими свiдн.eннями ХVllI ст.' дoхoдиJla дo l l58' a в дpyгiй y
тoй,кe нaс дo l l00 зимiвникiв 60..Ц,алiйrпли мiсця мiхr пpaвим 6еpегoм .(,нiпpa й
веpхiв'ями piк Iнгyльця, lнгyлy, пo тeчii двoх oмельникiв, .('oмoткaнi й Мoкpiй
Cypi. B Koдaцькiй палaнцi, нaпpикJraд' кiлькiсть зимiвникiв l755 poкy дoсягzura
55, a l760 poкy _ дo 84l. Дaл|illllлtа мiсця y сepеднiй i нилrнiй теuii lнryльця,
lнryлy й Бyгy в lнгyльськiй тa Бугюгapлiвськiй пaлaнкaх.. |772 poкy пo Iнryлy
l l , . Ц . н i п py 14, Бyзaсвiднeнo 17 з имiвник i в, Iнг у ль цю- l l , Гp o м o к лi i _
|У _ 7, Мepтвoвoдy _ 4, € л aнцю - 5, Cyхoмy € л aнцю _ l, Kyuoмy € л aнцю l, a всьoгo 7l зимЬник 6I. oкpiм тoгo' пo цих сaмих piкaх i 6aлкax 6yлo 5 зarюpoд д,lя poгaтoi хyдo6и й oвeць тa кiлькa pи6них зaвoдiв, 6ilя якuх y зимoвий
чaс влaцIтoвyв.lли земJIянки' a B лiтнiй - кypенi. Kiлькiсть l.Еlх зeмлянoк i кypeнiв poзпoдiлялacя тaк: у гиpлaх i бiля лимaнy землянoк l7, кypенiв l5' пo Бугy зeмJrянoк l l, кyрнiв 39, пo lнгylry зeмлянoк 2, кypeнiв 4, пo lнгyльцю зeмJrя-
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Cклад, засади й grсельнiсть
слaвнoгo зaпopiзькoгo 1|]i3oвогoтoваpиств:r
62. Haйменlll заселeнимvl 6ули
нoк 4, кypiнь l, a рaзoм зeil{лянoк 34, кyрнiв 59
пaлaнки.
тa
Пpoгнoiвськa
схiднi oкoлицi 3aпopiхrл<я, Kaльмiyськa
3aсeлeнiсть певнoi пaлaнки пoясню€ т Ься чaсткoвo вигoдaми uи незpyuнiстю
сaмих мiсць, чaсткoвo 6iльrцoю чи менцIoю близькiстю дo тaтapських кoчoвищ i
вiдкpитих кoptoнiв: схiднa oкpaiнa зaпopiзькиx вoльнoстей мeл(yвaлa з ayлaми
lroгДйських тaтap i лицIе нeзнaчнoIo мipoю зaxищaлaся pi.rкoю Koнкoю, тoмy
й зaсeленa 6yлa менtше, випpавдoвyючи пpикaзкy: <не стaв свiтлицi нa гpaницi'>;
пiвнiчнa й зaхiднa oкoлицi бyли вiддaлeнi вiД тaтap вeличeзним пpoстopoм степiв, a пiвдeннa зaхищалaся ruиpoким Бyгoм i пirшoto кoмандoю кoзaкiв. Haпpиклaд,|774 poкy нa пiвдeннoмy кop,Цoнiзaпopiзьких вoльнoстей стoялo 700 кoзaкiв, кpiм тoго' y лiтнiй.^чaстyт пер6yвaл^o.нa пpotrtислaх 500 чoлoвiк тa в oлeкo.'
o.. Пiвнiчнa чaстинa зaпopiзьких аoльсaндpiвськoмy rшaнцi 200 кiннoтникiв
нoстeй, 6ataтaлiсaми' зpoшeнa двoмa дo6pими piкaми, opi.плю й Caмapoю, i безлiн,rю oзep, яких лиlllе пo лiвoмy 6еpезi oрлi нaлiнyвалoся дo 300, зaхищeнa
плaвнями й пopoгaми .Ц.нiпpa,вiддалена нa вeличeзнy вiдстaнь вiд тaтapських
ayлiв' спpaвeд,rивo ввa)кaЛaся нaЙdafaтцJoю i нaйбeзпeчнirцoю oкoлицeю зaпopiзьких вoльнoстeй i тoмy 6yла зaсeлeнa нaйбiльцlе.
Kiлькiсть yсiх пoсeлeнь i зимiвникiв y 6aлкaх, 6aЙpaкaх i яpaх вoльнoстeй
зaпopiзькиx кoзакiв рiзнi письменники й свiдки визнaч1lи пo-piзнoмy: в iстopii
князя Мицrецькor0 всiх зимiвникiв нaлiвyeться дo 4000 ""; У gaпискaх aкaдемiкa
Гюльденштeдтa лишe нa 6eргaх .Ц.нiпpaнaлiченo 30 селищ,'n; y вlдoмoстi генen,; a в iстopii
paл-мaйopa Пeтpa Teкелi |'7.75рoкy - 45 сiл i 160l зимiвник
A. o. Cкалькoвськoгo' зa дoкyмeнтaми сiчoвoгo apхiвy, йдеться пpo 64 сeлищa й
3 4l5 x aт 68.
u,
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BйсЬкoBv|Й

TЕPиToplдльниЙ

ПoдI^

зAПoPllt{lfiЯ

Biйськo 3aпopiзьке }tизoве y всьon.ryйoгo склaдi мaлo двa пoдiли - вlЙськoвий i теритopiaльний. Як вiйськo зaпopiзькa гpoмa.ца пoдiля,.laся IIa тpидцятЬ
вiсiм кypeнiв, тepитopiальtto - спoчaткy нa п'ять, згoдoм нa вiсiм Itaлaнoк. Koли
й ким 6yлo встaнoBлeнo тaкий пoДiл, скaзaти нeмoxливo нeрз вiдсyтнiсть пpo
це дoкyмeнтzlлЬtlих вiдoмoстей: € JIиIIIевкaзiвкa iстopикa Мaцiсвськогo, щo Biйськo 3aпopiзьке пoдiлилoся нa <<кypенi,
сeлищa й oкoлицi,>зa петьмaнa oстaфiя
pp.). Kypенi
Pyлсинськoгo, тo6тo в пеpuriй пoлoвинi ХVI стoлiття (l514-l534
6улив сaмiй Ciчi; iх, скiльки пaм'ятaloть iстopики заrlopiзьких кoзакiв, зaв)кди
бyлo 38; всi вoни мали piзнi }Iaзви' tlеpеваxнo взятi вiд свoiх oтамaнiв-зaснoвникiв а6o вiд мiст-мeтpoпoлiй, звiдки вийrцли пepшi зaпopoя<цi, a6o вiд нaзви
бiльцroстi кoзaкiв, якi впepurе склaли кypiнь. Haзви цих кyрнiв дiйIrrли дo наrrloгo чaсy в синoдикy l7l4 poкy, в iстopii Миrцeцькoгo, в piзних дoкyмeнтах
сiчoвoгo apхiвy й нa мoгильIlих хpeстaх зaпopiзьких цвинтapiв, a сaмe: Пaшкiвський, Kyщiвський, Kислякiвський, lвaнiвський, Кoнелiвський, Cepгiiвський, .Ц.oнський, Kpилiвський, Kaнiвський, Бaтypинський, Пoпoвинiвський,
Baсюpинський, Heзaмaйкiвський, непpaвильнo звaниЙ € з aмшiвським,
Ipклiiвський, Ц{ep6инiвський, Tитapiвський, lIIкypинський, Kоpенiвський, нeпpавилЬнo звaний Кypeнiвським, Poгiвський, Kopсyнський, Kaльпи6oлoтський,
Умaнський
a6o
Гyмaнський,
Cтe6лiiвський-нилс.(epeв'янкiвський,
ний, Cте6лiiвський.вищий, )KеpeлiвськиЙ a6o.(хtepелiвськпЙ, flepeяслaвський,
Пoлтaвський, Миrшaстiвський, Менський, нeпpавильнo звaний Миllським, Tимoruiвський, Bеличкiвський, Лeвyurкiвський, flлaстyнiвськиЙ, p,ядькiвський,
БpIoхoвeцький, Beдмедiвський i Плaтнipiвський'.
тo6тo димiти, y
Haзвy <.кypiнь>кoзaцькoмy л<итлoвi дaли вiд слoвa <.кypiти'>,
згa.
свoiй oснoвi вoнo мaс oДнакoвe з}Iaчен}Iяз тмyтaрaкaнсЬкими <<кypяМи>l
дaними в Iгopевiй пiснi,, й вeликopyським слoвoм <(кypнaяиз6a,>.Ц{e й зaрaз
Мoлtнa пo6aчити тaкi кypенi, тoбтo кypнi )китлa' пo 6eрeгaх [нiпpa, oсoбливo
I{aвпpoти йoгo пopoгiв' y кoтpиХ тyляться pи6aлки.nallньoi весни чи пiзньoi oсeнi; aле в Ciui, в yсякoмy pазi в Hoвiй, кypeнi в)кe rrе 6yли куpними )китлaми' хoчa
paз зaсвo€ н a нaзвa зaлицtaлacя зa нимlа f,lтoдi, кoли втpатилa свoe пеpвiснe знa-

чення.

Ha вигляд кo)кен кypiнь 6yв дoвгolo казapмoю, чaсoм to 44 apшинiв зaвДoв)l(ки й 5 зaвцIиplцки' а6o l3 |f2 aулvlltiв зaвдoвжки й б завrшиpurки, l0 аpurинiв

кu Й C. Иcт opvlя . C.34- З6.
. Mаксultloвuч М. Пoлнoe
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сoбpaни е сочи не ни й . T . l.
K. . 1876. с. 839.

Biйськoвий i терrтopiaльнrd
пoдiл Зaпopiжлtя
3;
зaвдoв)кки й 5 зaвrшиprшки йoгo 6уpувaлtt з pydaнoгo й piзaнoгo дepeвa' якe
.' мaв 4 reликлх квaдpaтзвичaйнo пpивoзили в Ciч iз Caмapи чи Beликoгo Лy"y
них вiкнa в дoвгiй стiнi, oднi низькi двepi з напiвкpyглoю пepeкJlaдинoro i piзь6леними лyткaми пo 6oкaх, пoмzlльoвaними-зeленoю i нepвoнoю фapбoю, y пoo; пo oднotlry вiкнy з кoлснoгo 6oкy
пeрннiй a6o тaк званiй при.liлкoвiй стiнi
y
тpияpусний дaх iз дpaнкИ, a нap'
тiй
пpинiлкoвiй
стiнi;
нaгюpi
сaмiй
двеpeй
o.
t{им тpи висoкi димapi з пoкpиlшками
Bсеpeдинi зaпopiзькi кypeнi, зa oдним oписoм' мaJrи двa вiддiли - oдин 6iльrший,дpyгий мeнruий. У бiльuloмy )кили кoзaки, пpиписaнi дo кypеня' iхня стaprдинa й чaсoм кo1цoBий * oтамaн; y мgнltlolry хили кypiнний кyхap тa йoгo пoмi.lники, тyт 6yлa кyхня й пекapня,.
3a дpyгим oписoм' кo)t(ен кypiнь 6yв вeликoю хaтoю 6ез кiмнaт i.пеpeдiлoк.з
тaкими ,( великими сlнЬми' вlддlлeними вIд Bлaсшe кypeня <пepeмl,кllolo> стl.
нoю з двepимa i з вeликoю кaхлянoю грy6oю, тo6тo пiччю' кoтpa вихoдилa
vepeз стiнy з сiней у кiмнaтy. У влaсне кypенi нa всю йoгo дoвлrинy стaвилoсь
<сиpнo)>'себтo стй, як y мoнaстиpських тpапeзних' з oд,нiеi тoвстoi toц!к}r цtиpшoi зa тpи нвepтi apцIинa' пpи6итoi зaлiзними цвяхaми дo вкoпaних y зeмлю
стoвпiв. Haвкoлo сиpнa стaвили вyзькi лaBИ'a BздoBх стiн, з тpьoх бoкiв, нaстилarrи пoмiст iз тoвстих дoщoк нa стoBпах' який зaмiняв кoзаKaI{ пoстйь; нa
ньoмy tt{oглoспaти вiд тpидцяти дo <пoлчвapтa стa>** чoлoвiк 0. A y всьoмy кypенi мoглo пoмiститися дo 600 кoзaкiв'. Ha <пoкyтi>, тo6тo y кpaснoмy кyтi,
6улп пpп6птi iкoни piзних святих' тaм сaмo висiлa бaгaта лaN{пaдa' якy кypiнь
зaсвiчyвaв y вeликi святa' a пiд нeю стoялa <кaрнaвкa>' тo6тo кваpтa' кyди кoзaки клaли гporui д.ltя купiвлi хap.riв нaстyпttoгo дня. .Ц'oстелi чiпляли вeликe
панiкa.цилo, пo стiнaх кypеня poзвirшyвaли piзнy збрю, a пiд стелею' I{a <<пеpeмiл<них> стiнaх, тягнyвся piзь6лeний свoлoк iз хрстoм пoсeрДинi, poкoм 6y.
дiвництвa кypeня й iмeнeм кypiннoгo oтaмaнa - бyдiвникa. Пoсepeд сiнeй
влaцIтoByвaли <.кa6ицю>'тo6тo вoгнище' зaвдoв)t(ки 5 i бйьrпе aprшинiв,для пpи.
гoтyвaння стpaв; чepез кa6ицю з кypеня y сiни пpoхoд.ив кiнeць свoлoкa'
y кoтpий в6пмлуl зaлiзнi лaнцюги з гaчкaми д.ля пiдвiruyвання вeликих зaлiзних
кaзaiiв, y яких BapИлacя стpaва кoзaкiвl0. У кyрнях не тpимaли нi мaйнa, нi
пpoдoвoльстBa.
Бiля кoлснoгo кypeня спopyджyв.lли кypiннy скap6ницlo, а6o нeвeликy кoмopy'
тo6тo piзнe мaйнo, a
в кoтpiй кoзtlки oкpeмoпo кypенЯ з6еpiгaли свoe <з6iл<л<я>,
пopяд зi скap6ницeю мiстилися iншi 6yд,инки д.llя кoзaкiв, якi спopyдл<уRaЛ.Iу
мipy зpoстaння кйькoстi тoвapиruiв i тiснoти в кypeнi ''. Пpи кypенях бyдyвали
чaсoм i пpивaтнi 6yдинoнки вiйськoвoi стapцIиt{и; oстaннi зoвнi нaгaдyв:lли кypенi, aлe мeнrui poзмipoм' a зa внyтpiruнiм B,raцIтyBllнl{ям нaгaдyвaли тeпеpirшнi
xaти зaмo)l(них yкpaiнських селяIt. Haйтипoвirций з тиx, щo з6epеглися дo нaцroro чaсy' мae l8 apruинiв дoв)кини' 8 шrиpини й 3 висoти; вiн пoстaвпений з дepeвa y зpy6, мae невeликi, кpyглi, <як тapiлouки>, вiкнa. Beликi сiни дiлять йoгo
нa двi пoлoвини: свiтлy й .lopнy, кoл(нa з яких' y свoю нepry, дiлиться нa двi.
Cвiтлa пoлoви}ta мaлa кiмнaтy з кaхлянoю гpyбoю i спaльню, вiддiлeнy вiд
кilrнати глyхoю стiнoю,_ o6идвi з oKpeмими вихoдaми в сiни; чopнa пoлoвинa
ск.laдIалaся з кyхнi й кoмopи, poздйeних глyхoю стiнolo i тaкo.lк з oкp€ м ими
вихoJ.aми в сiни. Biд oднiсi дo дpyгoi зoвнirцньоi стiни vеpез внyтpirшню стiнy
тягltетЬся сoснoвий свoлoк iз виpiзь6лeним нa лицeвiй стopoнi зo6paл<енням
. 3aписки oдесскoгo o6щества.T. 4.Ta6л. 1|1Эвp
нuцкuй.{.Зaпopoxьe.T. 2.
c. 45.
t Бonlaн Г. oписaниe Укpaйньr.C. l8; Устнoе пoвествoваниеH. Kopxa. C.
3'1.
5 Taкий з6еpiгсяв Hiкoпoлi y кyпнихи o. Гoнvapoв ol .

" flлaн дe.Бoксeтa |752 p.;
y Piге;ьмaнa зoбpaл<eний
дещo iнaкrше.
r Пpaвильнo, мaбyть, <.куpiнний>.
, MыutецкuЙ C. Истopия.
с . 2з .
i| Toбтo двiстi.
n 3aписки oдесскoro o6щeствa.T.6. с. 646:,Bелulкo C. Лeтoпись.T. 2. C. 360.
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9 Устнoе
пoвествoвaниe
H. К op x a. C . 36; Poп do K .
f / Kvleвcкaя Cтapинa. l889.
N9 ll. с. 445.
l0
зaписки oдесскorю o6ществil. т. 6. с. 646l Эваpнuц кuЙ. { . 3aп oря<ье . T . 2.
с. 45.
II!екaтoв.
'' Макcu.цoвuц,
Hoвый геoгpфический с.пoваpь. T . 2. с. '7-46.

.[. I. Явоpншцький
lстopiя зaпopiзьких кoзaкiв
хpестa зi звичними де1irлями _ списoм' п.lлицeю' гoлгoфoю, iм'ям dytiвниvoгo
й poкoм 6yдiвництвa',.
У зaпopiзьких кoзакiв слoвo <.кypiнЬ>в)t(ивilлoся y пoдвiйнoмy знauеннi: y
знaчeннi )Kитлa i в знaченнi сoтнi, пoлкy, самoстiйнoi чaстини вiйськa, <(зав)кllи
мoбiлiзoвaнoi, пoстaвлeнoi нa вoсннy нoгy'>.Якщo кaзaлoся: <<кoзaкHезaмaйкiвсЬкoгo кyp€ н я>>,тo це oзнaчалo' щo aбo кoзaк жив у Heзaмaйкiвськoмy кypeнi,
a6o л<6yв пpиписaний дo ньoгo' a мiг л<ити дeсь y iнruoмy мiсцi - y слo6oдi,
сeлi' нa зимiвникy oднiei з пaлaнoк зaпopiзькиx BoлЬнoстeй. Бiльruiсть кoзaкiв
лицIe числилaся y Ciui пo кypенях' aлe пеpedyвilла в ниx oДнa дeсятa всьoгo
вiйськa, iнrui лс, a oсo6ливo влiткy, тo пo pи6y, тo зa кiньми' тo нa дикoгo стeпoвoгo звipa, то в poз'iздaх' тo B 6екeтaх, тo y Beликoмy Лyзi, тo нa <<oсеЛяx')
скpiзь poзсипaнi 6yли, мoв 6дxoли нa зaпaцIниx квiтaх; yзимку л<бaгaтo з них
irшли y <.гopoдй>,т06т0 в ГeтьмaнщинУ, щo6 пo6aчитись iз piднею ни пiдмaнyти
кoгo з мoлoдi <<д.o
Ciчi,>.
Пaлaнкa в бyквaльнoмy пeрклaдi з туpецькoi мoви oзнaчa€ нeBeликy фopтeцю; y пepeнoснoмy poзyмiннi слoва y зaпopoлсцiв t|им пoзнaчaлoся цеl{тpaлЬне yпpaвлiння певнoi чaстини теpитopii, сaмe yпpaвлiння, a нaйuaстiulе кеpiвництвo, aбo, кaя<.yнинaшoю мoвoю' пoвiт зaпopiзькиx вoльнoстeй. центpoм кoлснoi пaлaнки 6улa caДи6a з piзними 6yдiвлями, odгopoдлteнa навкoлo
пaлiсaДoм ,". Koли зеl\lля зaпoрiзьких кoзaкiв yпepше булa poздiлeнa нa пaлaнки' нe мoлtнa визнaчити чepeз 6paк,цaних; e' щoпpавlцa,припущeння, нavе6тo
цeй пoдiл бyлo зaпpoвaдженo l734 poкy, пiсля пoвepнеПня зaпopoлсцiв з.пiд
влaд'и кpимськoгo хaнa в Poсilo, aлe чи .lк спpaвдi тaк' стверд)t(yвaти нe мo)кнa |4. ,ц'o 1768 рoкy всiх пaлaнoк y зaпopi)кжi 6yлo п'ять - Бyгoгapдiвськa,
Первiзькa, aбo лt Iнгyльськa' Koдaцькa, Caмapськa й Kaльмiyськa; з l7б8 poкy
дoд.rлoсЯ щe двi - opiльськa й Пртoв.laнсЬкa' a згoдol\.t тpетя, Пpoгнoiвськa' зpеIцтolo' пoчaтoк oстaннiй бyлo пoклaдeнo ще l735 poкy' кoли y <Пpoгнoях, тo6тo 6iля сoлoних oзep' нa Kiн6ypнськoмy пiвoстpoвi, 6yлo зaснoвaнo шoстий пoст дJrя зaхистy лloдей iз 3aпopi.lк-лсяй Укpaiни, кoтpi пpихoдили тyди
пo сiлЬ a6o цlя pп6aльcтвa нa лиман> ,".
oтл<e, пiд кiнець iстopиннoгo iснyвaння зaпopiзьких кoзaкiв нa кoзaцькiй
тepитopii, щo мaлa l700 вepст в oкpyжнoстi, всiх пaлaнoк бyлo вiсiм, пpинoмy
тpи з }|t{х6улu 6iля пpaвoгo 6epeгa ,Ц.нiпpa,a п'ять 6iля лiвoгo. Бyгoгapдiвськa
пaJlaнкa зaЙмaлa степи мi:клiвим 6epегoм Бyгy i пpaвим Iнгульця з oднoгo бoкy тa piкolo.Ц.нiпpoм i нoвoсеp6ським кopдoнoм з дpyгoгo. Boнa мiстилася y нинirцнiх € л изавeтгpaдсЬкoмy й oлeксaндpiйськoмy пoвiтaх Хepсoнськoi гyбepнii.
L[eнтpoм цiеi пaлaнки 6yв Гapл нa piцi Бyзi. Kpiм тoгo, 6yли зимiвttики в Coкoлaх, Bep6oвoмy, Бaлaцькoмy, Mигii, Кopa6eльнoмy, Boвкoвoмy, Хapсютинoмy й
Гpoмoклii. Iнгyльськa, ни Пepeвiзька' пaлaнкa бyлa poзтarпoвaнa вздoв.lк лiвoгo фpегa piки Iнгyльця, y пiвнiннiй чaстинi нинilшньoгo Хеpсoнськoгo пoвiтy.
I-(ентpoмiТ 6улa a6o тaк звaнa пepeвiзKa,6:|ля пpaвorю 6epeгa,Ц,нiпpa, нa 2 вepстви нижчe гиpлa lнryльця й нa 2 |12 вepcтl,l нижче caДп6у|Bлaсникa сeлa Фaлiiвки М. Koмстaдiyсa; a6o ж сeлo Kaм'янкa пpи впaдiннi piнки Kaм'янки в
.Ц.нiпpo,де булa Kaм'янськa Ciu. oкpiм тoгol дo нei l{алe)кaли села тa кйькa зимiвникiв: Kвaкoве, Бiлi Kpиницi, .Ц'aвидiвБpiд, Блaкитнa' IIlестipllя, Пoнoмaрвa, Kpивий Piг, Милoвe,3oлoтa Бaлкa, Oсoкopiвкa, Tepнiвка, Paкoвa тa iн. кoдaцЬкa пaлaнкa знахoдилaся мiж .Ц.нiпpoм i piкolo Бaзaвлукoм тa веpхiв'ям
Iнгульця з oднoгo 6oкy й pivкolo Tясминoм a6o, з |752 poкy' з нoвoсepбськoю
гPaничнoю лiнiсlo з дpyгoгo' y тeпepirпнiх KaтеpинoслaвсЬкoмy й Bеpxньoднiпpoвськoмy пoвiтaх. l.[ентpoм fi бyлo мiстo Hoвий Кoдaк; кpiм тoгo, дo неi нaлел(aли сeлa й зимiвники: Cтapий Koдaк, Boлoськi хyтopи' Пoлoвиця, Микитинe,
Kiuкaс, Бiлeнькe, Taрaсiвкa, Meдoвeць, хyтip Гpязнoго, Keмликiвкa, Ha6oкiвкa,
Tapaмськe, Кapнayхiвкa, Tpитyзнe, Poмaнкoвe, Бopoдaiвкa, Миruypин Piг, Ko|2 ЭвapнuцкuЙ
.{. 3aпoржье. T. 2. с. 44' 45.
|3 Mыluецкuй C. Иcтopпя.

с . 8l .
', Hаdхuн Г. Пaмять o 3aп-opохtье.C. 45.
|o MыuteцкuЙ C. Истopия.
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С. 8|1 C кaл ькoвcкuй A. !|стopия Hoвoй Ceчи. T. l.
с. 3l.

Biйськoвий i тер'rmpiaльний
пoдiл 3aпоpiжжя
мiсapiвкa, Лихiвкa й Toмакiвкa. Caмapськa п.rлaнкалеЛ(aлaпo o6идвa 6oки piки
Caмaри, вгoрy вiд лiвогo 6еpегa .[I.нiпpa,в тeпеpiruнiх Hoвoмoскoвськoмy, ПавлoгpaдськoМy й нaсткoвo ojleксaнд(piвськoМy пoвiтax KaтеFrнoслarcы<oiryбещii
t{eнтpoм Гi 6yлo мiстo Caмаpь a6o Hoвoсe лИЦя ЧI1Hoвoсeлiвкa, тelIеpirшнe мiстo
Hoвoмoскoвськ. Kpiм тoгo' в нiЙ 6улu сeлa: Чaплi, Пiщalla Cамapь, Пеpeмeтiвка,
Kaм'янкa, Coкoльський pедyт, Бригaдиpiвка, Peвiвкa, Бapдакiвкa, Aдaмкiвка'
Пиtпнiвкa, Biйськoвe, Чepнене та iн. opiльсЬкa пaлallкa рoзтatДoвyв.lлaсямitк
piкaми opiruIю й Caмapoю, y схiднiй чaстинi нинirulIьoгo Hoвoмoскoвськoгo й
захiднiй Пaвлoгpaдськoгo пoвiтiв; lleнтрoм ii.бyла Koзиpщиrlа. Kpiм тoгo, в нiй
6ули ceлa: ЧaплиlIськa Kaм'янкa, Гyпaлiвкa, Пpядiвкa, Kaлaнтaiвкa, Пyrшкapiвкa й БaбaйкiBкa' переДaнa сюди 1770 poкy з Пpoтовнaнськoi пaлаllки. ПpoтoвчallсЬкa палaнка - по тeчii pivoк Пpoтoвнi й opeлi, y теIlеpiltIньoму HoвoмoскoRськoмy пoвiтi, свiй цeнтp мaлa в селi Личкoвi. Kpiм тoгo' у нiй бyли селa:
Перщепине, Koтiвкa, Чepeнevuина, Петpикiвкa, Kитaй-гоpoд, Мoгилiв, Kiльнeнь, ниltituня Гoлy6iвкa, Kypилiвкa, Плесa, Чopнoyхiвкa, Baсилькoве, Гpyзинiвкa, Пoлкoвнинa, Cушiiвкa, Cеp.пкlкiвкa, lllyглiiвкa, aбo lllyльгiвкa, Kлимiвкa, Cемeнuинiвкa, Бaлa6aнiвкa, Гop6yлiвкa, Пoлoвниuдиtle, Пpoдaнiвкa, Гaлyrшкiвка'oдарiвкa, I{eглyвaтa' Cиpкiвкa, Ле6eдинlli, a тaкoЯ( хy.T.opинaд (apичallкoю й Мaячками та в ypoчищaх [Ilypoвoмy й Бadеllкiвцi'u. Kaльмiyськa
llaлaнкa бy;Ia мiж Boвнolo, Кaльмiyсoм тa Aзовським мoprМ, y ниrliruнix oлeксаtlдpiвськoму, Бaхмyтськoмy й Мapiyпoльськoму пoвiтaх. I{eнтрoм il бy;ro
сeЛище бiля сaмоr'o гиpлa Kальмiyсy при впадiннi в Aзoвське l\,'gpe'/(eкoлись 6у.,. tliй
лo гopo/(ище.[l.oмаxa,a |.779poкy з6y,loBaне мiстo Мapiyпoль
У
6yло вiдо_Ясенyвaтe й Макapoвe, та 28 зимiвникiв: y Лoзoвoмy яpy нa TеpNro/(вaселa
сi, [Uиpoком}' нa Kaм'янrti, в 6алкaх Хoлoдtriй, Cyхiй, яpy Пoпoвoмy, Kaьr'янiй
я1ryзi,яpaх ЧoptIуxиltoму, llloвкoвoмy, Глибoкoмy, Гoсyдapевoмy, 6aлl1i Зa;riз.
rliй нa Kpивoмy Topl1i, яpy Хoлoдовoмy 6iля Ciвеpськoгo .Ц.ilrцяй Луганvика, 3a-
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.
3atlиски oдессксrt.о rrСltlle ствa. т. l. с' 20l; T . . j.
с. 293.

.Ц..I. Явopнrпrьхиfi
Iстopiя зaпopiзькrпхoзакiв
лiзнoмy яpу 6iля Ciвepськoro Д'iнця,6aлкaх Kpyтилцi, .(,oвгiй,Мopoзoвiй i Kpyтiй, ypouиф Бoбрвoмy' яpy Хopouroмy нa лyгaнi, бaлцi Мeчeтнiй нa Мiyщикy,
6алцi 3aйцевiй нaд мoрeм,ypoнищi Пiдгopинi,6aлцi Kлепoвiй нaд Kaльцeм, рiн|8.
цi .(y6oвiй,Бiлoсapaйcькoмyлимaнi, piчцiБеpдi i в 6алцi Cвiryвaтiй пpoгнЬi"ськa пaлaнкapoзтaшoвyвilлaсянa лiвoмy бeрзi .('нiпpoвськoгoли}raнy'нaвпpoти ypoчищa Пpoгнorва ,", нa 35 вepст вrrщe кiнця Kiнбypнськoi кoси' y тeпepiшrньoмy.(нiпpoвськoмyпoвiтi Taвpiйськoi ry6еpнii. IJ'eнтpoм if 6yв Пpoгнoiвськ. Tут ст0яB пepедoвийзaпopiзький пoст, щo спoстepiгaвзa pyхoм тaтаp y
Kpимy й тypкiв y ouaкoвi й oхopoняв yсiх пoслaнцiв,сoлeпpoмислoвцiв,кyпцiв,
кoтpi iхaли неpeз пiвдeннyoкpaiнy зaпopiзькихвoльнoстейв oнaкiв, Пpoгнiй та
Kpим. oзеpa Пpoгнoiвськoi пaлaнки зaпopoл<цiвBa)кaлисвoсю в.пaснiстюй вивoзили з них 6aгaтo сoлi нa 3aпopi:кxя, Укpаiнy й Пoльuцl, o6хoдяuи, тaким
чинoм' кpи[.rсЬкyсiль, хoua й нисту, :rлe нaдтo дopoгy.
|8 ФеoiloсuЙ.
Мaтеpиaлы
дJrя истopикo-стaтистическot\o ollисal{и я. T . 2. C. 39,
43 тa iн.; ЭшpнuцкuЙ !,.

Boльнoсти. C. 19б-200;
А. Иcтoptlя
CtaлькoвcкuЙ
Hoвoй Cечи. т. l. с. 39.
!9 Пpoгнoi _ гнилi oзеpа з

сoлoнoюl зaнесенoю з мopя
вoдoю' в кoтpих в мipy виoсiдaс
пapовyвirння вoд,i
сiль.

BIЙсЬкoBI,

кyPIнHI
Й пдлAHкoBI
pьДИ

зAпoPlзЬкиx
кoзAкlB
f,

Ko;кeн нapoд мa€ свiй пoбyт i свoi звичai, й uим дaвнiцrий нapoд' тим стiй.
кirцi йoгo пo6yт i звинai; нapoд' який стoiть нaйния<чey свoeмy poзвиткy' po6ить
зi свoiх звичaiв кyлЬт; нapoд, який стoiть нa вищiй, нiл<пepвiснa, стадii poзBиткy' aле щe не виpo6ив сo6i певних зaкoнiв i xивe лиIIIе пepекaзaми, ввax<aeсвoi
звичai нeзмiнним зaкoнoм. ,Ц.лялloдини' якa хивe пеpeкaзaми' вiдстyпити вiд
Якoгoсь звичaю oзнaчаe BтPaтити чeсть i нaкликaти нe лицIе нa сe6е, a й нa ввeсь
piд i нaвiть нa все сyспiльствo, в кoтpoмy лtиве, вivне лихo й вiчнe 6езчeстя. 3a.
пopiзькi кoзaки з iх сyспЬьним лaдoм' щo базyвaвся нa пepeкaзaх' нe стaнoвl{ли
виняткy. B oснoвi всiсi кoзaцькoi гpoмaди лeлсав звичaй: зa звrtчa€ м вoни нe дo.
пyскirли в Ciн л<iнoк,зa звичaсм сyдили злo.rинцiв, зa звичaeм пoдiлялися нa кy.
pенi й пaлaнKи' зa звичa€м з6пpaлucя y пeвний чaс нa зaгальнi paд{и wr нaPaДИ.
3aгальнi aбo вiйськoвi paди y зaпopiзьких кoзакiв вiдбyвaлися звичaйнo в певнi
днi - l сiчня кo.lкнoгo }roвoгo poкy, l жoвтtlя' y xpaмoвe святo Ciчi _ Пoкрву _ нa дpyгий ни тртiй день Beликoдня, a кpiм тono' в кorкний день i 6yдьякий чaс нa бaл<aннятoвapиствa.rи пpoстoi <(сipoми>.Ha вiйськoвих paдaх виpiIllyвirлися нaйвaл<ливirцiпитaння життя Зaпopiзькoгo Biйськa: пpo миp i <poз.
мирD' пpo пoхoди на непpиятeля' пpo Iloкapання вaл(лllBих злo.rинцiв, пpo пoдй
<(залясaмиD земeль i yгiдь i, наpешrтi, пpo вибopи вiйськoвoi стapшини. Пoдй
земeль i ви6opи стaptllинll y зaпopiзьких кoзакiв нeoдмiннo вiд6yвaлися кo)кlloгo
нoвoгo poкy. oсь як цe poбилoся.
I-Цезa кiлькa днiв to нaстaння ttoвoгo poкy всi кoзаки' шo пеpебyвали в зимЬниках' нa piнкaх, oзеPaх' y степaх i плaвнях i зaймaлися тaм хтo дoмarшнiм гoс.
пoдаpствoм' хтo pи6aльствoм чи пoлюBaнням _ yсi пoспirшa,Iи' з oгляry нa нa.
стyпний пoдiл земель i ви6opи стapшиt|l,t' y стoлицю свoеi кoзaцькoi грмaди _
Ciч. Caме B дeнЬ перuloгo сiчня нoвoго poкy вorrи схoплювaлися нa нoги oсo6.
лиBo paнo' вiлpaзy вмивirлися хoлoдrtoю Boдolo' oдягa,rи свiй найкpащий oдяг _
чepкески з вiзеpyннaстoгo rrrтoфy, uеpвoнi, з trlиpoкимll вильoтaми )кyпaни' чepвoнi сaп'янцi, висoкi сyкнянi цIaпки' бapвистi rцoвкoвi пoяси' oз6poювaлися
llopoгими шaблями, пiстoлями, киI{дл(aлами' ятaгaнaми й пoспiшaли rra гyл
дзвoнiв y сi.loвy цepквy Пoкpoви пpeсвятoi Бoгopoдrrцi. Bис.rryхaвши спoчaткy
yтpе}tю' a пoтiм oбiдню, щo вiдпpaвлялися з oсo6ливoro ypoчистiстю й пицrнiстк)' кoзаки пiсля зaкiнчeння 6oгюслyл<iньвихoдили з цepкви й пoспirшaли в кypeнi нa oбiд. Пpийшoвtllи B кypiнь, вot{и мoлиJlися нa iкoни, вiтa.пи oдин oднoгo
зi святoм, тoдi скидaли з себе нa uaс topoгий веpхнiй oдяг i сiдaли зa спiльний
стiл. Пoo6iдaвlци чиN{6oг пoслaв i дoстaтньo випивIlIи з нaгoди святa <<rшyмнoй
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.Ц..I. Яropншдький
Iстopiя зaпopiзьклх кoзaкiв
paкии>', кoзaки встaвaли з-зa стo,ry' мoли;Iися 6ory, дякyвaли свoeNry oтaмaнoвi, кypiннoмy кyхaрвi, вкJloнялися oдиtl oднoмy' знoвy oдягilrи дopoгий oдяг i
вихoдили з yсiх кypенiв нa плoщy. B цeй мoмeнт нa сiчoвiй плoщi .lryнaвoгЛylшливий пoстрй iз най6iльrцoi гapмaти: тaким 6yв кoзaцький звI{чaй.,Ц.aлiнa звyк
гapмaти й зa нaкaзoм кotltoBoгo oтaЬ{aнa вiйськoвий дoв6иrц винoсив зi свoгo
кypеня пaлицi дo литaвpiв, якi пoстiйнo збepiгaлися в ньoгo' з пaлицями йrшoв
дo цepкви' 6paв звiдти литaвpи' якi пoстiйнo пepeхoвyвалися тaм paзoм з il{цrшми вiйськoвими клейнoдaми' вихoдив iз цepкви нa IUroцЦ/Й6нву литaвpи tля
з6opy кoзaкiв нa paдy спoчaткy oдин paз <дpi6ним дpo6oмD. Ha цeй звyк нaсaмперeд з'являвся вiйськoвий oсaвyл: вiн тaкox irшoв y сiчoвy цеpкBy, бpaв звiдти
великий вiйськoвий пpaпop aбo стЯг чи хopyгвy' винoсив йoгo на плoll$/ й стaвив 6iля цepкBи. .('oв6иrш з}roвy бив y литaвpи' :rлe влсе двiнi, тaкo:к <.дpi6ним
дpo6oм)>.Ha цей сигнaл' мoв 6джoли нa мeд' пoспirr.laликoзaки нa paднy чи вiчевy плoщy' глaденькo виpiвнянy й пoсипaну пiскoм з цiei нaгoди. 3a пpoстими
кoзaкaми нa плoщy встyпaла сiuoва стаprшинa: кotlloвий oтaмaн, вiйськoвий
сyддя' вiйськoвий писap' вiйськoвий oсaByл' пiсля вiйськoвoi стaрцJини тpидцять вiсiм куpiнних oтaмaнiв i кiлькa чoлoвiк вiйськoвих <слy;кбoвцiв>;кo)t(ен
iз вiйськoвих стapцIин нiс знaк свoеi гiднoстi: кolшoвий - великy пaлицю a6o
бyлaвy, сyддЯ _ вeликy сpiбнy печaткy' п}rсap - пеpо i сpi6ний кaламap, oсaвyл - мaлy пaлицю' кyрiннi oтамaни - цiпки. Bся стaprшинa6улaз непoкpитими гoлoвaми, бeз ruaпoк, <.бoнa тoй чaс iшла нa плoцЦ/' нaчe на сyДнe мiсЦe>.
.Ц.oв6иrц,пo6aчивrци стapшинy' вiддaвaв iй чeсть 6oсм y лИTaBpу|.Tим чaсoм
стapцtинa' вийrдoвrши нa сеpeдинy' стaвалa на плoщi в oдин рЯll' oдиl{ 6iля oднoгo' зa стaрцrинствoм свoiх нинiв, i вклoняJIася нa всi яотиpп 6oки (<слaвнoмy
l{изoвoмy тoв.lpистBy>. Toвapиствo стаBaлo за кyрiнl{ими oтaмaнaми навкoлo
цepкви' пoчинaк)чи пpавий флaнг вiд кolшoвoгo й зaкiнvyюни лiвий фланг 6iля
вiйськoвoгo oсaBулa' yтвopюючи заг:lлoм Beличез}lе кoзацьке кoлo. Iнoдi пpи
пoвнoмy вiйськoвoмy з6opi, не вмiщaючись y мiстeuкy Ciчi, певнa чaстинa тo.
вapиствil зaлaзнлa нa кypенi тa .цзвiницю, стaBaлa y poви' пiднiмaлaся нa BaЛn Й
poзтягyвaлaся нaвiть Дaлекo yздoв)к pivки. Як i стaprпинa, всi кoзaки 6улп 6eз
uraпoк i нa пoклoни стapцrини вiдпoвiдaли пoкЛoнaми. Перд пouaткoм самoi
paди нa плoщy з'являвся нaстoятель сiчoвoi цeРкви й пpaвив мoлебeнь. Пiсля
зaкiнчeння слy)к6и кou.Ioвий oтaмa}I oгoлoцIyв.lв тoвapиствy мeту скликaння
paдi4i
Пaнoвe мoлoдцi! Tепеp y нас нoвий piк; слiд нaM' зa дaвнiм наtuимзBичa€ м '
poздiлити мiлt тoвaриruaми всi piки, oзеpа, yрoчищa, звipинi лoBи й pи6нi мiсця.
- -Ta слiд, с4iд! Бyдемo дiлити, як спoкoнвiкy в нaс пpийнятo, зa ляcaМИ'
х(epеoкyвaнням -.
Пiсля цих слiв yпepед вистyпав вiйськoвий писap' який напеpeд poзписyвaв
пo кyрeнях yсi угiддя на мaленьких пaпipЦях, клaв iх y шaпкy' пеpeмiuryвав й
пpoпoнyвaв кypiнним oтaмaнaм пiДхoдити дo шaпки й poз6иpaти пaпipui. oтaмaни пiдхoдплtl Й poз6пpaли, писap зaчитyвaв' i щo якoмy кypенro дiстaвaлoся,
тим вiн i вoлoдiв пpoтягoм poкy' дo нoвoгo пoдiлy. Tyт сyпeрuoк i вiдмoвлянь
нe бyлo: oтaмaни дякyвaли стaprшинi й стaвали нa свoi мiсця..(oтpи|v.уr,aл|4ся
лишtепpaвилa' щo спoчaткy oтpимyBaли зeмлю кypенi, пoтiм вiйськoвa стapшIинa' зa нею дyхoBенствo i вpеurтi жoнатe нaселeння зaпopiзьких вoльнoстей: пapy6ки з тoвllpиствit скpiзь кopистyвaлися пepeвaгoю y пpaвах вoлoдiння земeльними yгiддями пеpeд. )t(oнатим стaнoм; oсo6и, щo нe нaлeжaли дo вiйська, piлкo oтpимyBaли зeмJrю y Зaпopilклсi.
Taк дiлvlлYlвсю землю зaпopiзьких кoзaкiв вiд гиpлa piки Caмapи дo вepхiв'я
piки Koнки i вiд пopoгiв.Ц,нiпpaДo гиpлa Бyry. I{eй щopiuний пoДй зeмлi лrеpебкyвaнням вiд6yвaвся з oглядy нa piзне 6aгaтствo зartopiзькиx ypoчищ: oднi з них
бyли нaдзвинaйнo щeдpими, iнrшi - нaдтo 6iдними. Toмy, щo6 тpивале вoлoдiння бaгатими yгiддями не викликалo зaздpoщiв i нвap серl тoвapиствa, iх щo-

слoвo
' Typецькe
oзнaчаr гoplлкa.

<paкi>

2 Cлoвo <.ляси>oднoкopiнне з нiмецьким <.Loo$' щo
;кербoк, i перoзнaчa€
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йrшлo дo кoзaкiв, ймoвipнo,
черeз пoлякlв.

Biйськoli' кypiннi fi па.lинкoвi р.Ци
заrropiзьких кoзaкiв
poкy дiлили )кepeбкyв.lнням. У цьoмy paзi кoлtен Bдoвoльнявся свoiм yгiддям i
нe з.rздplrв тoвapиrшевi,якoмy випaдкoвo тpaпляBся кpaщий хeр6. Bвaжaсться,
щo цeй щopiчний пoдiл залexсaв тaкo)t( i вiд 6iльцtoi чи мeнrцoi нe6eзпеки з 6oкy
вopoл(их зaпopoжцям сyсiдiв, oскiльки кo)кен вoлiв o.тpимaти yгiддя пoдaлi вiд
пiвденнoгo кopдoнy' щ06 6yти безпeчним вiд тaтap..
Пiсля пoдiлy yгiдь дoв6иш знoвy 6ив у ЛИTaBpII'й кoзaки знoвy схoдились y
Ciч. Чaсoм iх з6иpалoся дo п'яти тисяч i 6iльrде. Кorцoвий oтaмaн знoвy звер.
тaвся з мoвoю дo сlчoвoгo тoвapиствa:
Пaнoвe мoлoдцi! У нас сьoгoднi нoвий piк; uи не 6aжaстe ви' зa стapиNl зBинa€ м , змiнитl{ всю стapцrинy й o6paти зaмiсть неi нoвy?
Якщo тoваpиствo 6yлo вдoвoлене свoeю стaprДинoю' тo нa пpoпoзицiю кorшoвoгo вiдпoвiдaлo тaк:
- Bи - дo6pi пaни, пaнyйтe ще над нaми!
Toдi кou.IoвиЙ, cуддя, писap i oсaвyл Bклoнялися кoзакaм' дякyвaли iм за
честь i poзхoдилися пo кypeнях. Якrцo,lк тoвapиствo чoмyсь бyлo нeвдoвoленe
свoeю стapшинoю, тoдi, пiсля питaння кollloвoгo' кaзaлo йoмy вiднести свoк)
6yлaву чи пaлицю дo пpaпopa й пoклaсти нa шaпкy. Якщo lк тoваPиствo пpи
цьoмy вlдкpивllлo зa кoцtoBим якyсь пpoвинy чи дoпyщенy t|им яв}ly неспpaведливiсть, тoдi, нe сopoмлячись' кpич:lлo:
- Пoкинь, скypвий синy' свoс кoruiв'я, 6o ти вя<е кoзaцькoгo хлi6a нaiвся! Iди сo6i геть, пoганий синy' ти Д"пянaс нeспoсo6ний! Пoклa.ци свoю 6yлaвy,
пoклaдиl
Кorцoвий негaйнo скopявся: вiн кидaв нa зeмЛю свoю шaпкy' нa цIaпкy клaв
пaЛицю' вклoняBся всьoмy тoвap}rствy' дякyroчи зa честь' виявJleнy йoмy пpoтягorr{poкy' й iu.loв iз плoщi y свiй кypiнь. Пiсля вiдхoду кoruoвoгo тe сaмe пoвиннi 6yли зpo6ити, iз сoлiдаpнoстi з кorцoвим' сyддя' писaр' oсaвyл' хova 6 дo
Iiих тoвapиствo й не малo дoкopiв. Зperштolo, oстаннiм, якщo хтoсЬ iз них пoдo6aвся кoзaкaм' тoв{lpиствo кpичaлo' щo6 вiн <нe скидaв з се6е свoгo винy,>,i тoй
пoвинeн 6yв 6eззaпeрч}lo кopитися i стoяти нa плoцli. Iнoдi, пeprш нi.lttвiдпyсти.
ти стaprциrry з плoцli, тoвapиствo вимaгалo вiд неi звiтy зa piзпi дii i стaвилo Тй
piзнi питaння. oднaк стaprш|а|Ia'ЯK звиuaйнo, piдкo вv,являлaся y чoмyсь вин}|olo:
кopистytoчись сBorro eпaдoю лиrшe piк i пaм'ятa.oчи пpo звiт нaпpикiнцi poкy,
вoнa piдкo дiялa зa власним 6aжa'u.,i;;11,a пepeважнo зa 6aл<aнням yсьoгo вiйська. Якщo ж' yсyпepеч ЦЮМУ, стaplциtтy вI{кpивaли в якиxoсь злoчиIlах сyпPoти всьoгo вiйсьy.3, IТ кapaли за це нa смepть.
Пiсля вiдхoдy стaрi стapш}tни пpиймaлися дo o6paння нoвoi. Пpи цьoмy на
сцeнy вистyпали сyтo нapoднi l{aчaлa: нi кypiннi oтaмaни' нi хтoсь iнrций з <пaнJпoчих))oсi6 нe малt{ в цьoмy paзi
виpirшaльнoгo впливy' всiсю спpaвoю
кepyBaлa пpoстa чеp}lЬ' тaк звaнa '(oднoгo
сipoмaruня. Пpиpoднo, щo пpи цьoмy пoчинaлЯcя сyпеpечки' пеpel,roвки й свapки, тим бiльrшe,щo бaгaтo хтo тoгo дttя' paди пpaзникa' чaсolvruеpeз кpaй хильнyв <.п'янoгoзiлля> - гopiJiкii. Cпеpeна.пися
пердyсiм пpo тe' кoгo сaмe o6paти кollloвим oтaь{aнoм - кo)l(ен кypiнь Bисyвaв
свoгo кaндидaтa й нaпoлягав нa o6paннi сaме йoгo, a не кoгoсЬ iнtцoгo. Cyпepeuки тривaли часoм кiлькa гoдин. Усi кaнд.идaти, .lиi iменa вигyкyвaли нa плoщi,
пoвиннi 6yли вiдpaзy пoкинyти ii й пiти y свoi кyрнi, щo6 oсo6истolo yчaстю нe
.1oпo}lагaти o6paнню. Bpеruтi, пiсля дoвгих сyпepечoк' ЧI||1||ял|1cянa oднolvry з
усiх нaзвaних кaндидатiв. Toдi з-пoсеpед кoзaкiв вlllдiлялocя дeсятepo ни й
6iльшe нo.roвiк, якi йrцли в тoй кypiнь' де сидiв oбpaний кotцoвим кoзак. ПpийцroвIци' вoI{и oгoлoцryв:lлl{ o6paнo}|y вoлю всьoгo тoвilpиства й прсили йoгo
пpийняти зaпpoпoнoвtlнy йoмy честь. якщo oбpaний пoчllнав вiдмoвлятися,
,tlвo€ з кoзaкiв бpaли йoгo пoпiд pyки, двo€ чи тpoe ттхaли ззаду, кiлькa нoлoвiк rцтoвхaли в 6oки Й тaк *лtl нa rutoщy' пPимoвJrяючи: (lди' скypвий сину, 6o
тe6е нaм тw6a, T'| тeпep нaш 6aтькo, ти 6yдeш y нaс панoм>>.Tак пpивoдили
o6paнoгo в paдy; тyт йoмy вpг|aли пilлицto й oгoлorшyвaли 6axання yсюгo
:| KoхoвcкuЙ B. oпыт изyчения юйн Бoгдана Хме;rь
l{ицкoгo.с. l06.
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Д. I. Явоpнlдlький
lстopiя зaпopiзьк.rfхкoзaкiв
вiйськa 6aчптlц йorо кoцloвим oтaмaнoм. Aле o6paний, зa дaвнiй звичaeм' пo.
винен 6yв спoчaткy двiчi вiдмoвитися вiд пPoпoнoвaнoi йoмy честi й .шlrдe пiсля
тртьoi пpoпoзицii 6paв y pyки пaлицю. Toдi вiйськo нaкaзyвaлo дoв6ишy пр.
бити честь нoвoмy кoцtoBoмy oтaмaнoвi, a стapi сiчoвi кoзaки' <(сивoyсi дiди,
слaвнi низoвi лицаpi,>, пo яepзi пiдхoдили дo нюгo Й cппaлуl нa йoгo вигoлeнy гo.
лoвy пiсoк чи мaз:rли тiм'я гoлoви 6oлoтoм, якщo пoгoдa на тoй яac 6улa дoщoвolo' нa знaк тoгo' щo6 вiн нe зa6yвав пPo свoe низьке пoхoджeння й нe пpaгнyв
вивищитися нaд yсiм тoвapиствolvl. Koцroвий пoвинeн 6yв кланятися на всi чoти.
pи бoки й дякyвaти тoвapиствy 3a чeсть' rra щo тoBapиствo вiдпoвiдaлo йoмy
кpикoм: uБyдь, пaнe' здopoвий тa глaдкиЙ|. ДaЙ тo6i,6oxе, лe6eДуlннЙвiк i лсy.
paшlиний кpик!> Ha цьoмy й зaкiнvyвалlаcя вu6opп кolttoвoгo' Toгo сaмогo дня
пеptlloгo сiчня так сaмo пpoxoдилvt Й ви6opvl сyддi, писapя' oсaвyлa й кypiнних
oтaмaнiв, лиlце з тieю piзницeю, щo вiйськoвoмy сyддi пpи o6paннi вpyчали пeнaткy, вiйськoвoмy писapeвi _ кaлaмap' a вiйськoвoмy oсaвyлoвi _ :rreзл. .Ц.pyгoго сiчня o6upaлu дoв6ишra, дaлi rraстyпних ypядoвцiв: пyцrкapя' писapя' кaн.
тap;кiя тa iнIцих.
Aлe вибopи нoвoi стapurини нe зaвжди вiдбyвaлися тaк n'иptlo тa швидкo.
Iнoдi пpи зaгaльнoмy гoлoсyвaннi нeзгiднi вpeш.Iтi-рrшт пoдйялися нa двi пoлoвиrrи: oднy стaнoвили тaк звaнi нилснi кypeнi, a дpyry - веpхнi, й кoлrнa стopoнa, 6aх<aючu 6aчuтlл кolцoвим oтaмaнoм свoгo кaндидaтa' не визнaвaлa iнrцoro. Toдi пoчинaлaся сyпepeчкa' зa сyпepечкoю свapкa' зa свapкoю 6iйкa i зa
6iйкoю чaсoМ тpaпляJIися нaвiть в6ивствa. Cyпepники y свo€ м у зaпaлi дoхoдиJrи
дo тoгo' щo нaвiть KИtaЛ|1cя нa кypенi, pyйнyвали iх, лaмaли всe нa свoсмy IIUIяхy й зaвдaвaпи oднi oдним вeликих o6pаз i вeликих збиткiв. У цей rlaс кaндидaти
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Bifiськoвi, куplннi f, пa.внкoвi р.ш'r
зaпopiзькях кoзакiв
Aлe
oбoх стopiн нeгaйнo пoкид.Utи плoцly й зaмикалися y свoiх кyрнях.
й цe не pягyвалo iх вiд нaтoвгry. Tак кoзaки oднiсi з стoPiн кидaлися в кypiнь, де сидiв iхнiй кaндидaт' тягли йoгo IIa плoщy й oгoлorшyвaли кolцoвим.
Aлe пpoтилел(нa стopoнa нaвiть слyхати нe хoтйa пpo odpaнoro кaндидатa; сaм
oбpaний вiддroвлявся вiд тaкoi нeстi, нe xoтiв iти rra плoщy i впиpaвся нoгa}lи.
Aле йoгo пptlхt{лЬники нe зaспoкoюB^:I|у|cя|вollи tцтoвхaли йorо B цtик)' пхaли у
спиtly' 6или кyлaкaми пiд бoки, a кoли вiн ддлi впиpaвсЯ, tеpl|Y| нa I{ьомy oдяг'
висмикyвaли чyпpинy' тoвкли всi рбpa, й мoглo стaтися' щo пpoтиле,(нa стopoнa нe визнaвaлa йoгo свoiм кolttoвим oтaмaнoм i вигaнялa rеть iз плoщi. B тaких випaдкaх, зpoзyмiлo, пepeвaгa зaв)кди зaлицra,Iaся зa снльнilцoю стopoнoю.
Чaсoм бyвaлo й тaк, щo влtе пiсля зaгaльнoi вiйськoвoi paди чaстинa кoзaкiв
з6ypювaлaся й не визнaвалa стapцrини' yжe o6paнoi yсiею paдoю. Toдi oднi з
невдoвoлeних6paли кaзaни зaмiстьвiйськoвихлитaвp i6плуlв них пoлiнaми, нa.
мaгaк)чись зiбpaти нa плoф нoвy pa.\y; iнrшi кидaпися дo хypенiв стapшин' нaзивак)чи iх сoбaками' нe здaтними нi дo якoгo пarryвaння, перлiтyвaJlи всe'
щo зIliutи чи чyли пpo них лихoгo' i з кpикoм нaкaзyвiurи iм iти нa плoщy; тpeтi
хaпaли пaлицi сyддi й кotlloBorto' щo лe)к.lли на стoликy сepeд плoщi, i вpщaли iх
lfoBим' нaшвидкypr| o6pаним oсo6aм. Toдi пpoти зaкoлoтникiв вистyпaли кypiннi oтaмaни; вoни tiяли спoчaткy слoBaми' a кoли тi не дoпoмataлu,6paлпcя зa
киi. Aле poзлюueнi кoзrrки били кypiнниx oтaмaнiв, сaмi x кидaлися дo кyPеня
кollloвoto' ыа6пюлуl в нюмy вiкнa, кидaли всеpeдинy й нa дax цypпалкrr' дploчки' цeглy й кaмiння. Бaчaчи лихo' кoцroвий, a зa ним i рrштa стaprДини' хoвaлисЬ
y чy)кi кypeнi, a чaсoм нaвiть пeрвд.яraлИcя y uеpнений oдяг, пiдв'язyвaли сo6i
бopoди Й pятувaлпcя втeчeю з Ciчi.

Печатки курнiв
i BiйсЬкa зaпoPiзЬi(oгo
Грвюpa кiнця
XlХ ст.
Пeчaтки зaпopiзьких
пaлaнoк
Грвюpа кiнця
хlх ст.
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.Ц..l. Явopницький
lстopiя зaпopiзьltих кoзакiв
Iнoдi пpистpaстi пpи вибopaх вiйськoвоi стaрцIини poзпaлювалися нaстiльки,
щo зaпopiзькa <сipoмaruня> нaвiть кидaлaся гpaбyвати piзнe дoбpо <6aзapних>,
тo6тo тopгoвел-ьних i pемiсни.вих людей' щo )t(илl,tв пеpедмiстi Ciнi. <<Cipoмaruня)' зaздpячи бaгaтствy кyпцiв i pемiсникiв, пiд чaс oбpaння стaplltини змoвля.
лaся мilк сoбoю напaсти нa <6азаpних людeй>>.Kopистaюнись iз зaгaльнoгo
бeзлaддя, вoнa нeспoдiванo нaпaдaлa нa них' рoзгa}rялa з пеpедDriстя кнtaлaся
'
нa кpамницi й tшинки, витягалa звiдти тoвapи' випyск:Ura з бoчoк нaпoi
й зa.
6нpaлa все' щo трarurялo пiд pyкy. <.Бaзapнi люди)>намaгaлися зaхистити свoe
дoбPo. Boни тaкo.lк змoвлЯлися' oзбpoювaлись pyrцrrицямиl tpЮЧкnМH, стaвaли
6iля сiчoвoi дзвiницi й нaмaгaлися lle пyстити <сipoмarшню>y свoс пepeдмiстя,
чaсoм пpoстoюючи 6йя вopiт днями й нoчaми. Aле <сipoмarшHЯ>цg вгaN{oвyвaлaся. Toдi сyпpoтивнi стopoни схoдилися й нepiдкo.цoxoдилo дo лtopстoких бiйoк i нaвiть y6ивств. Korцoвий oтамaн' сyддя, писap i oсaвyл всiмa зaсo6aми
нaNtaгaлися втихoDlиpити вopoгyючих' звеpтaючисЬ дo них' зpeцlтoю' нe oсoбистo, a чеpез кypiнних oтaмaнiв i стapих <(сивoyсих>кoзaкiв. oстaннi, дiю.rи тo
киями' тo yмoвляннямll, вperштi вiдвepтaли <(сipoмацlttю>вiд хи:ких зaмipiв i
встaнoвлюBaли спoкiй y Ciнi.
Koли лr irцлoся нe пpo вибopи вiйськoвoi стapцIини' a пpo якесЬ iнrue питaння,
нaпpиклaд пpo пoхiд, pat|!| Maл|4дeщo iнaкrций хapaктep. Koзaки зa звr,tчaсм
з6иpaлlаcя нa сiчoвий мaйдaн i poзтarшoвyвалися кoлoм; якщo пpи шьомy в Ciнi
пер6увaв пoсoл вiд якoiсь деpжaви' який зaпpouryвав кoзaкiв y пoхiд' тo пoслa
тaкoЛ( дoпyскaли в кoлo' спoчaтку дaв:ии йoмy ayдiснцiю, пoтiм вiд6иpaли y
ньoгo письtr{oвiyмoви плaнoвzlltoгo пoхoдy й пpoсили пoкинyти кoлo. Пiсля йoгo
вlдхoty вгoлoс читaли зaлицleнl ниtt' гpaмoти; a пlсля пpoчитання гpaN{oткoшoвий вгoлoс нaкaзyвав кoжt{oмy вислoвити свoю Ayмкy. Koзaки спoчaткy мoвчaли; пiсля пoвтopнoгo зaкликy кoзaки' зa звичaeм' poздiлялися на двa кoЛa: oднe
кoлo стaнoвили стаplllиниr tPУге _ чеpнь. Пiсля дoвгих нapaд чеpI{ьaбo вiдкидaлa пpoпoзицiю пoслa, a6o пpиймaлa i1; пpиймаючи' вol{и' нa знaк згюди, пiдкидaли Bгopy свoi цIaпки' пoтiм йrцли дo стaplцини й вимaгaли вiд нei пoвнoi згoди y всьoмy. У випaдкy вiдмoви з 6oкy стapшиl{и' чeрнЬ poзпaлювaлaся й пoгрЯ(yвaлa Bкинyти всiх y вoду a6o й зoвсiм yтoпити в piцi. Cтaprшини,6oянись сyпepeчити сильнiй, мoryтнiй i poзпaлeнiй .lepнi, мимoвoлi пoгoдхtyвалися з Тi pirшенняIvl.Toдi з.пoсeрд yсЬoгo тoвapиствa кoзaки o6нpaлlа 20 депутaтiв, кoтpi
склaдaли oсoбливе мiUIeньке кoлo. Це кoлo дoвгo paд'илoся i вpеurтi зaпpoцIyBалo дo сe6e пoслa. Кoли тoй з'являвся, yсi paзoм сiдали нa зeмлro сepед вeликoгo
кoлa й пoчин.lли пepeгoвopи. Пiсля зaвeprшeння пеpeгoвopiв вiйськoвi oсавyли
o6хoдили всe вeликe кoлo й пepекaзyBали всiм peзyльтaти yгoди мiлt двадцятьмa
депyтaтaми й пoслoм.Пiсля тoгo чеpнь знoвy вipдiлялaся, з6иpaю.rи свor oкpeмe кoлo' paДнлacя мiлr сo6oю й вислoвлtoвaлa сBoю згoдy гoлoс}lими Bигyкaми
й пiдкидaнням цlaпoк. Paдa ввaл<aлася зaкiнченolo. пoсoл вихoдив iз кoлa i нa
йoгo чeсть 6уlлlлв 6apa6aнп, сypмили B сypми' дeсять paзiв стpiляли з гaplvraт'a
внoнi пyскaли рaкети. Aлe на цьoмy paДи не зaкiняyвалися. Ш[e тoгo л< вечopa
д.eякi нeспoкiйнi гoлoви' з'€ д нaвu.lисЬ iз зaмoлtними кoзaкaми' нaприKлat з мисливцями й впaсниками uoвнiв, xoдиJlи з кypеt{я в кypiнь i своiми заyвaхeннями
пpo дaлeнiнь пoхoдy' нe6eзпeки дoрoги й piзнi Bипaдкoвoстi вiйни непoкo.йи
чep}IЬy вiйськy, якa зраrrкy нaсryпнoгo дl{я знoвy скликaлa paдy. Ha цiй paдi
чeрrrЬ пpихoдилa дo пpoтилexнoгo piшeння й нeгaйнo пoвiдoмлялa пpo цe пoслa'
щo пepeбyвав y oкpемoмy пpимiщеннi Ciчi. Пoсoл намaгaвся poзвiяти Ayмки кoзaкiв пpo нeбeзпeкy вiйни й oбiцяв великi нaгopoди за тpyднoщi пoхolЦ/. пpo
цe лt, зi свorо 6oкy, клoпoтaлися й вiйськoвi старrДини: вoни пpoси.пи й yсiлякo
yмoвляли кoзaкiв ltpистати rra цi пpина,цнi i вигiднi пpoпoзицii, щ06 нe нapaзитися нa всrз:rгaль}|y гaньбy й пoсмiхoвище зa вiдмoвy вiд пoxвальнoi aкцii пpoти вopoгiв Христoвoi yзагaлi й пpавoслaвнoi зoкpeмa вipи. Aле кoли й пiсля цих
yмoBJlянь кoзaки нaпoляг:lли нa свo€ I tly piureннi, тoдi кorшoвий, poзгнiвaвruись,
скJraдaв iз себe звirння oтaмaнa й вихoдив гeть з кoлa' зaявляючи' щo вiн нe 6aЯ(aс лиlцaтися вaтaжкoм .llюдeй, якi не дбaють пpo вiйськoвy чeсть' кoзaцькy
славy й дoбр iм'я. З вiдxoдoм кoltloвoгo poзхoдилoся й кoлo. Aле пo o6iдi з6иpaлacя щe тpетя pадa. Oскiльки x 6aгaтo хтo нe хoтiв iти дodpoвiльнo lra paднy
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Bifiськoвi' куpiннi й палaнкoвi р.Цrr
зaпopiзьких кoзaкiв
IUIoЩУl oсaвyли зaГaняЛv| iх киями. 3i6paвrшися Ilа трeтю pа,цy' кoзaки нaсaмпepeд виpядл(.lли дeпyтaцiю дo кoцroвoк) й пpoсили йoго знoвy oчoлитll iх; кorшoвий пiсля дoвгих вiдмoвлянь вperштi пoгoдxyвaвся й знoвy з'являвся нa плoщi.
Toдi кoзaки Bпw|ataлИ свoТ письмoвi yмoви дo Boлoдapя' щo зaпpoшyвaв iх y
пoхiд, i вitcилaли цi yмoви дo,t(итлa пoслa' вимaгaючи вiдпoвiдi нa них. Пoсoл,
прoчитавlци yмoви й визнaвIIIи iх цiлкoм слyцrними' з'являвся y кoлo' or\oлolДyвaв свoю згoдy нa всi эaпрпoнoвaнi кoзaкaми пy}|кт}l й нa зaвeprшeння пepeдa.
вaв iм пoдapyнoк iз кiлькoх тисяч зoлoтих y вiдкpитoмy пoлi, пoсеpед якoгo мaйopiв стяг вoлoдapя' вiд якoгo пpиixд;кaв пoсoл y Ci..l. Koзaки, oтpиNlaвши гpouri, poзстеляли нa зeмлi кiлькa тaтapських кoфнякiв a6o плaщiв, якi вoни звичaйнo нoсятЬ' Bисип.lли нa них гporui й нaкaзyBали кiлькoм стaPцIинaм пeрлiчити ix. Пiсля цьогo пoсoл знoвy вихoдив з кoлa' a paдa ще дoвгo не poзхoдилaся
з плorцi. Ha зaвepurення вiдбyвалoся щe кiлькa paд, пiсля кoтpих тoваprrствo y
пoвнoмy склaдi ypoчистo пpoщaлoся з пoслoм'.цякyваJIo йoмy зa йoгo тyp6oти,
дapyBaлo йoмy хyтpo й шaпкy, вибиpалo власних пoслiв' пис.lлo листa дo iнoзeмнoгo вoлoдapя, якtlit вшaнyвaв iх yвaгoю, i paзoм з пpиiлсдлсим пoслoм пpoвoд;кaлo з Ciчi.
Щoрiчнa змiнa стaprшинu 6улa, 6eзпepeннo, пpoявoм гapaнтiй пoлiтичнoi
свo6oди сepед зaгropiзьких кoзaкiв; тaк poзyмйo це й сaмe сiчoве тoвapиствo.
Aлe oсo6и, щo нe нaлeжaли дo зaпopiзькoi гpoмaди' пoяснювали це тим' щo кеpiвники зaпopiзьких кoзaкiв, чaстo мiняючи кolltoвих' 6yцiмтo д6aш пpo свoю
осo6исry вигoAy' oскiльки poсiйський двip бyв зoбoв'язaний дapyвaти кo'(нoмy
кollloвoмy 7000 кapбoвaнцiв, якi oстaннiй звичaйнo poздaвaв кoзaцькoмy кеpiвництBy' щo6 схилити йoгo нa свiй 6iк {.
3aмiна стapцIини пoсepeд рoкy пoяснювaлaся чaсткoBo oсoбистoю нeпpиязню
дo нei зaпopiзькoгo тoвapиствa' aле пеpeвa;к}toтим' щo стapшинa yникaлa вiйськoвих пoхoдiв, кoли iх 6aлсaлo всe вiйськo. Koзaки, яким нa6pидaлa 6eзДiяльнiсть i спoкiй y Ci..li, кpинали' щo кorцoвий зi стapшинoю <oбa6ився>,тo6тo poзлiнyвався, зpo6ився <гaннipкoю,>i тoмy yникaс вoеннoi небeзпeки, тpе6a нoвoгo
кdrДoвoгo, якufi 6уl чaстirцe вoдив кoзaкiв на бiй.
Kpiм зaгaльних вiйськoвих paд y запopiзьки-х кoзакiв 6yли щe pаДи <дo кypeнiв'>,якi вoни 'звичaйнo нaзив€ l ли <схoдкaми>"; кypiннi схoдки вiд6yвaлися тo.
дi, кoли стapцIинa й oтaмани нe6ыКaлИ скJlикaти зaгrrльнy paдy. Toдi в кyрнi
кolцoBoгo з6пpaлнcя кypiннi oтaмaни й y нapaдi 6pали yнaсть лиrшe ви6paнi oсoби; пepeвaжнo цe 6yвалo тoдi, кoли йrцлoся пpo якiсь нeзнaчнi пoхoд.ll' пpo пpи.
кopдoннi pоз'iзди a6o ж пр тaeмнi й тepмiнoвi спpaви' щo Bимaг:rли сyвopoi
тaсмницi й нeгaйнorю Bикoнaння. Пpиклaдoм тaкоi пpиватнoi схoдки мoлсe
6yти тaсмна paдa Бoгдaнa Хмeльницькoгo вiдpaзy пiсля пpи6yття йoгo нa Запopiл<лсяз Укpailrи: з'явивulись y Ciн, Хмeльницький спoчaткy дoвгo paдився y
кotlloвoгo й вiйськoвoi стapцIини. Tyт вiн виклaв пpичини' щo змyсили йoгo втiкaти з Пoльщi, Й лllшe пiсля цiei пpивaтнoi схoдки 6yлo скликaнo зaгaльнy
вiйськoвy рaдy'
Haperштi,6yли щe схoдки пo пaлaнкaх; aлe вoни тopкaлися зoвсiм незнaчних
питaнь i вiд6yвaлися мiл< л<oнaтими кoзaкaми, якi Я(или пep€ в aл<нo гoспo.
.laрсЬкt-lми iнтepесами дaлeкo вiд Ciчi пo слo6oдaх i oкpeмих зимiвникaх. A y
справах. щo стoсyв{rлися yсЬoгo вiйськa, кoзaки.зимiвчaки виpylцaли в Ciч i тaм
o.
бpa.rи ;-vaсть y зaгaлЬних вiйськoвих paдaх
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Пербyвaюuи пiд веpхoвнolo пpoтeкцieю спoчaткy пoльськoгot згoдoм poсiйськoгo ypяAy, тимЧaсoвo пiд зaстyпництвolr тypецькoгo ханa, зaпopiзькi кoзaки пPoтягoм yсьorю свoгo iстopиннoгo iснyвaння мzlли влaсне нaчaЛЬствo'
якe звичaйнo щopoкy змiнloвалoся й неoд.мiннo 6yлo не.lкoнaтим. Пoвний
штaт кeрlBнoгo склаAy зaпoplзьких кoзaкlв plзними д,кеpeлaми визнaчaeтЬся
пo-piзнoмy:49' ll8' l49 чoлoвiк,. Пoслiдoвнi стyпeнi цьoгo кеpiвництвa yяBляIoтЬся пpи6лизно тaк: вiйськoвi нaчальники - кotцoвий oтaмaн' суддя' oсaвyлl писap' куpiннi oтaМaни; вiйськoвi чиtloвники - пiдписapiй, 6улaвнияuit,
хopyнлrий, 6yнuy:rсний, пipнaнний, пiдoсaвyлiй, дoв6иru, пiддoв6иur, пyIIIкapl
пiдпуruкap, гapмaцt' тoвмaч' rпафap, пiдruaфapiй, кaнтapxiй, кaнцeляpисти; пoxiднi й пaлaнкoвi нaчaльники - пoлкoBник' писap' oсaвyл' пiдписapiй, пiдoсaвyлiй. Koли впеprДе визнaчився склaд зaпopiзьких влaстей, не мo)t(нa скaзaти
чepез вiдсyтнiсть тoчних дaних' пpипyскaють лиltlе' щo чин кolшoвoГo iснyвав
y)ке в ХVI ст., тoдi як .lинy вiйськoвoгo писaря на тoй час iще не 6yлo =.
Пеpuri uoтиpи з пeрлiяених пoсaдoвих oсiб, a сaмe: кoruoвий oтамaн' вiйськoвvlЙ cуpдя, вiйськoвий oсавyл i вiйськoвий писap стaltoву1ЛИBЛacнe тaк звltнy
вiйськoвy стapшинy; дo }|их iнoдi зaлiнyвaли кyрiнних oтaмaнiв та стapшиx кoзaкiв, кoлиruнiх стapruин, якi пoстyпилися, дoбpoвiльнo чи нi, свoiми звaннями
iнrшим; peцIтa з пеpелiнeних oсi6 склaдaли aбo <мoлoдllly стapцrинy'>,<вiйськo.
вих слyxбoвцiв,> a6o л( пaлaнкoвy й пеpeвiзнy стapшIи}|y.B миpний чaс вiйськoва
стapшинa кepувaлa aдмiнiстpaтивними й сyдoвими спpaвaми вiйськa, y Boeнний чaс oчoлювaлa кoзaкiв, пoстyпaючись свoiм мiсцeм y Ciui нaкaзнiй стaprшинi, aлe пiсля зaвeprueння вiйни знoвy пoвepтaлa цi пpaвa.
Korшoвий oтaмaн oб'сднyвaв y свoiх pyкaх вiйськoвy, aдмiнiстpaтивнy' сyДoвy
й дyхoвну владу. У вoeнний чaс кorцoвий бyв <.гoлoвнимкoмaндиpoм>, <<фeльдмapцIaлoм> вiйськa й дiяв як неoбмexeний диктaтoр: вiн мiг виKинyти непoкipнoгo зa 6opт чoвнa a6o )к тягнyти йoгo, з мoтyзкoм нa шиi, зa вaжким oбoзoм. У миpний чaс вiн 6yв <кoнститУцiйним> вoлoдapем Зaпopi,lк.lкя,тoму кepyвaв усiмa o6лaстями кoзaцЬких вoльнoстей з iхнiми пaлaнкaми' селaми' зимiвникaми й бypдюгaми; Bикoнyвaв poль веpхoвнoгo сулдi нaд yсiмa, хтo зaвинив, i
злoчинцяNrи'й тoмy карaв винувaтих зa пpoвини й визнaчaв пoкapaння злoчинцяtr{; ввaжaвся <веpхoвниtr{ нaчaльникoм)> зaпoplзЬкoгo духoвeнства' а тoмy
пpиймaв i пpизнaнaв Ayхoвних oсi6 iз Kисвa в сiнoвy й пaлaнкoвi цepкви, зали-
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rдaв a6o пoвеpтaв iх нaзaд, зaлe'(нo вiд пoвeдiнки тa здiбнoстeй кoлtнoгo. Пoяситтям i
e.цнytoчиy свoiх pyкaх тaкy.lltиpoкy вJraдy' кorцoвий oтal'aн <<BoлoдiB
смepткr кoжнoгo з кoзaкiв'>,, й хoчa yкaзoм poсiйськoгo ypядy вiд l3 6еpeзня
l749 poку в Ciui сyвopo зa6opot{ялися смepтнi Bиpoки' кorшoвi oтамaни iгнopyвaли цi вимoги й зaвлrди пiдписyвaли смepтнi вирoки злoдiям i злoчинцям, щo
ви,ц}loз 6aгaтьoх пpиклaдiв. |144 poку в Ciчi пoвiсили кoзaка Iванa Пoкyтилa;
l 746 poкy в Caмapi зa6или киями кoзaкa Cуxoгo; l 74б poкy пoвiсили в Ciui тpьoх
кoзaкiв i oднoгo, Пaвлa II{еp6инy, в Caмapськiй пaлaнц|, |770 poкy в Пpoтoвчaнськiй пaланцi стpатили кoзaкa 3имy. lШiстьoх пеPIДих стpaтили зa poзпopяд'(eнням кorrroвoтю Пaвлa KoзeлецЬкoгo' сьoМoгo - зa нaкaзol\{ кolltoвoгo
Пeтpa Kaлницteвськoгo o.
oфв'язки
кoltloвoгo пoляг.rли в тoмy' щo вiн зaтвepд)кyвaв oбpaних paдolo yсiх нижчих вiд се6е ypядoвцiв, yзaкollював poзпoдiл <(зaлясами> земелЬ'
сiнoкoсiв, pи6них мiсць, звipиних yхoдiв, poзпoдiляв вiйськoвy зд06ич, вiйськoвi
пpибyтки, цapськe жaлyвaння' пpиймaв у Ciu нoвих oсiб, вiдпyскaв стapих кoзaкiв iз Ciчi, видaвав aтестaти зaслy)t(е}|имтoвapиlцaм' нatcуIЛaB opдepи пaланкoвiй стaprшинi, вступaв y диплoмaтиннi стoсyнки з сyсiднiми кpaiнaми: poсiйськoto' пoльською' кpимськoю' тypeцькoю й вiддaленolo нiмeцькoю, oтpимyвaв
кopoлiвськi yнiвepсaли, цapськi yкaзи' пeтЬмaнськi opltеpи. oфiцiйнo кorrroвий
титyлyBaвся: <мoсцiпaнe oтaмaнe кoЦIoвий>, <<йoгoвeльмolttнiсть пaн кorшoвий
oтaмaн>' <.йoгo6лaгopoдiе пaн кorцoвий oтaмaн)>;неoфiцiйнo ж звався <.6aтькoм' пaнoтцeN'' велЬмo)r(}lимдoбpoдieм,>.Як знак свoei гiднoстi вiн нa гpoN{aдських збopaх тpимaв y pyцi мeтaЛевy a6o, зa i1 вiдсyтнoстi, трстинoвy 6yлaвy; в цеpквi мaв oкpeмe мiсце, 6oкyн a6o стaсидilo, piзь6ленy з дepeвa й пoмaльoвaнy нaзeЛeнo. Ha чaс свori вiдсyтнoстi в Ciчi вiн пpизнaнaв зaстyпникa' щo
звaBся нaмiсникoм oтaмaна a6o нaкaзним oтaмaнoN,t".
Aле пoпpи всю свoк) си,ry кoцIoвий oтамaн не бyв нео6мeлteним вoлoдapем
зaпopiзькoтo вiйськa: не мaючи нi oсoбливoгo пpимiщeння, нi oкрмoгo стoлy'
зв!'.rись чaсoм нaвiть здpi6нiлим iмeнем - Бoгдaнко, Петpyсь, Kaлниrц _ кorцoвий нaспpaBдi 6yв липrе стaPшим сepeд piвl{их, <6aтькoмn д.пя всiх кoзaкiв,
мatoчи 6йьrце мopaльнi, aнiл< дисциплiнapнi пpaвa. Йoгo влaдy o6ме)кyв.lли
тpи yмoви: звiт, uaс i paдa. Koл<eн кoцloвий щopoкy' l сi.rня, пiД чaс вибopiв вiйськoвoi стapцIиttи' пoBинеlt бyв склaсти звiт пpo всi свoi .ц.iiтa вчинки' щo стoсyBaЛИcЯ вiйськa; яKщo за звiтrrий пеpioд з йoгo бoкy виявлявся якийсь злoчин
rцoдo вiйськa' якeсь непpaвильне pirueння сyдy' якийсь незaкoнний вчиI{oк щoo. €
.зo запoвiтних пepeкaзiв зaпopiзЬких, тo йoгo мoгли нaвiть пoкapaти смePтю
вi:oмoстi, щo пeprший кoзaцький ватaжoк' Пpедслaв Ляндскopoнс.ький, бyв
стpaнений зa те' щo нaмipявся запpoвaдити y кoзaкiв сyвopий пoслyх '. |139 poкy кoзaки в6или нa Kpимськ.oмy 6oцi ll.нiпpa, нaвпpoтl{ oстpoва Хopтицi, кorшoвoгo oтaмaнa Якoвa Tyкaлa o. .I|aлi.Korкнoгю кorцoвoгo o6vlpulп лицte нa piк, пiсля чoгo нa йoгo мiсце стaвaв iнrший; винятoк po6плvl ЛИ|rreE,ля нe6агaтьoх oсo6ливo видaтних i пoпyляpних oсiб, нaпpиклat: Iвaн Cipкo, Кoстянтин Гopдieнкo,
Iван Милarшевиv i Пeтpo Kaлниrцeвський. 3 них пeprший 6ув кorшoвим пpoтягoм
l 5 poкiв, a oстaннiй _ пpoтягoм l 0. Aлe й цi кorцoвi зaлуI|rJaлИcяна свoiй пoсaдi
не все )t(иття' a щopoкy знoвy oбирaпися й знoвy зaтBeрд,(yвaлися зaгaльнoк)
paf,olo всiх кoзaкiв. Haperuтi, кoЛ(eн кorцoвий 6yв зaлежним вiд paди, вiд yсьoгo
<низoвoгo зaпopiзькoгo тoвaристBа)>' aбo, кaлtyни мoскoвськoю й пoльськoю
мoBами! вiд <.чеpнi>й <<пpoстoлIoдy)>
кoзaцькoгo: <<Korцoвoгoy них як 6езлaднo
o6пpaли нe гoЛoсaми' a кpикaми й кидaнняlrl цraпoк нa oбpaнorю, так i пoз6aвляли
йoro влaди зa пpимхoю нeпoстiйнoi нepнi>'. Бeз зaгaльнoi paди всьoгo 3aпopiзь.
з Codеccкuй Я. Зaписки o
Хoтинскoй юЙнe / /Чepяпгoв. ry6. вeд. 1879, 2 нoя6.
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.Ц. l. Явopнtдtький
lстopiя зaпopiзьких кoзакiв
кoгo Biйськa кorцoвий oтaмaн нiчoгo нe мiг i не смiв здiйснити: <<Унaс нe
eднoгo пaнa кoцtoвoгo пopaдa to писaI{Ilя листoв 6пвaeт, лeч Bсerю Boйскa
нaцIeгo Зaпopoлсскaгo eдинoгласнa: щo кгди скaжeт в листy дoлo,кити' тoгo a
нi пaн кorцoвiй, а нi писаpЬ 6ез езвoленiя нaцreгo пepестaвJrяти сaми сo6oй
H€ П oB}lH}tИ>'U.Toмy на всiх opдеpaх i листaх, щo iх пoсилirли кyдись вiд iменi
кollloвoгo з Ciui, завлсдИ cTaвw|u пiдпис нe лицIе кollloвoгo' a з yсiсю стapшиt{oю
й вiйськoм: <Aтaмaн кorцoвый зo всiм стapшим и мeнцIим Boйска низoвoгo
3апopoл<скaгo тoв.lpиствoм>' <Aтaман кoцroвЬrй зo всiм стapцIим и менlцим тoваpиствoм Boйскa егo цapскaгo пpeсвiтлaгo вeличeствa низoвoгo зaпopoжскoгo>, <<Aтaмaн кorцoвый Boйска 3aпopo>кскaгo з aтaмaннею и зo
всiм стapruиlvt и менlЦим тoвaриствoм))' <<Aтaмaн кorцoвiй зo всiм низoвим Boйскa 3aпopoлtскaгo тoвapиствoм)>' <<Aтaь{aнкoruoвьIй зo всiм Boйскa
низoвoгo Зaпopoлсскaгo тoвapиствoм'>, <.Aтaмaн кorцoвый з атамaннею и зo
всiм стapruим и менrцим .[,нiпpoвol{изoвЬIм Boйска 3aпopoлtскoгo тoвapиствoм)>' <<Aтаман кorцoвiй Boйскa низoвoгo Зaпopoxскoгo
зo всiм стaplltим и мeнЩиl\{ тoваpиствoм',, <Ея Импepaтopскaгo Bеличeствa Boйскa Зaпopo)кскaгo низoвoгo aтail{aн кoruoвiй (тaкий-тo) с вoйскoм, стаpцrинolo с тoвapиствoм)>' <<Aтaманкorцeвoй и тoваpиствou''.
У poзмoвах iз кoзaкaми кollloвий звеpтaвся дo них не B нaкaзoвiй фopмi, a
пo-бaтькiвськи чи пo-тoвapиськи' нaзиваючи iх <дiткaми, 6paтuикaми, пaнaми.
мoлoдцями' тoвapиrшaми>>.
Taк, вислyхaвши якийсь папip lla вiйськoвiй paдi,
кoruoвий зBepтaвся з мoBoю дo тoвapиствa: <A щo бyдeмo poбити, пaI{oвe-Ь{oлoд.
цi?> Як.щo gцnацiulo виpirпyвaти якyсь вaхливу вiйськoву спpaвy' кorшoвий oтaмaI{ скликaв yсe тoBаpиствo нa зaгaлЬнi з6opи i, нa6paвrши пoBa)кнoгo й вoднouaс
rцaнoбливoгo вигляДyl вихoдив з нeпoкpитoю гoлoвoю нa пeвнe мiсцe сеpeд paднoгo мaйдaнy' стaвaв пiд вiйськoвиNr пpaпopolt,t,кiлькa paзiв низькo вклoнявся
збopaм i, стoяни вeсь чaс' дoки тpивaлa pata' звepтaвся дo пpисyтнiх a6o засyджyючи якийсь злoчин' aбo пoкipнo пpoсячи y вiйськa якoiсь пpихильlIoстi
дo сeбe. Koзaки слyхaли йoгo дyжe yBaжнo' a пoтiм гoлoснo BислoBлювали
свoi дyмки i, y paзi незгoДи з кoll!oвt{м' BислoвJtювaли це як тotloм' тaк i piзними
)кeстaми. Кoли лс уBaл<али вимoги кollloвoгo зoBсiм недopeчними чи мaлo o6гpу}Iтoвarrими, т,o зoвсiм вiдмoвлялися кopитися йoгo вoлi й пoз6aвляли за.
г:lльнol пoваги .-.
Як нa Укpaiнi гeтьмaн, тaк нa 3aпopilклсi кolцoвий oтaмaн мaв <<пpибoцi>>,
oсoбливo пiд чaс воeнних пoхoдiв' вiд 30 дo 50 слyг, якi викoнyвали о6oв'язки
aд'ютaнтiв; цe 6yли так звaнi мoлoдl{ки' д,(ypи a6o xлoпцi, слyги-тoвapиrui, якi
пpи кollloвoмy викoнyвirли тy х poль' щo пa.lкi пpи вa.жливiй oсoбi якогось pицapя..Пiд час вiйни l7б9 poкy r v стnоЙсвgу'1коsaцькitx pЁ€ с тpах вписaнo певнy
!.-!лькlстЬl.,tслoд.икlв<пpи панy кo[Ioвoмy>.'; зpеIlrтoю' цr мoлoдики слyгyвали
не лицIе кoцioвoмy' a й iнrцим oсoбам вiйськoвoi стapцIиI{и' пo двo€ - трo€
IIpи
кo:кнoмy. 3a слoвaми aнглiйця Poндo, хлoпцями чи слyгaми сiчoвих кoзaкiв
6yли пеpевa;кнo юнaки з пoлякiв ,o. Цlo це 6yли не пpoстo слyги пpи кollloвoмy
тa iнrцих стapцrинaхl видtlo в'(e з пoкJraдeliих нa них o6oв'язкiв: <lt{oлoдикипoвиннi бyли Бoгoвi дo6pe мoлитися' нa кoнi рп'яхoм сидiти' Iшaблeювiдбивaться,
списoм дo6р кoлoти i з pyцJIIицi вrryннo стpiляти>.
Ж'иття кollloBoгo oтамaнa' як i pеruти стapшин' мzuto чим вiдpiзllялoся вiд
)киття perцти кoзaкiв: вiн пeр6увaB зaвжди в тoмy сart{oмyкyрнi, в кoтpoмy 6yв
i дo o6paння кolttoвим' стiл i стpaвa йoгo 6yли в тoмy lк кyрeнi, paзoм iз кoзaкaми. Taк 6yлo спoкoнвiкy, й лиrше пiд кiнeць iстopиuнoгo iснyвaння 3aпopilкя<я
вiйськoвa стapцrинa сталa зaвoдити влaснi 6yдинки в Ciчi й хаpчyвaтися oкPемo.
oснoвними д)кepeлaми пpи6yткy Korrroвoгo oтaмaнa 6улvlz дiлянкa зeмлi, якy дa|o Beлuчкo c. Летoгпlсь.
т. 3. с' l75.
|| Beлuчкo C. Летoпись.
T.
l . с. l 8 5' 3| 2' 35Ф T. 2.
с. 35' l00' 226' 345, 382,
396, 412,493, 500, 543: T.

3. C. 58' 176; ЭupнuцкuЙ !. Boльltости.с. з|2'
3l7' зl8' 324' 325' 327' 328'
333, 338.
|2 CoбеcскuЙ Я. Зaпнски
o Xoтинскoй вoйtlе.
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* Йдеться пpo poсiйськoliйtlу |768-|774 p.
TypеIlь'<y
'" CкaлькoвcкuЙ А. У|cтopия HoвoйCeчи.T. l. с.93'
пpим. l.
|a PoнОo K. с. 446.

Aдмiнiстpативна й сyдoва шraдд
у 3arюpiзькoму низoвoilу Bifiськy
валo йoмy вiйськo пpи зaгaлЬнoмy пoдiлi зeмeльних yгiдь мiлс кoзaкaми щopoку;
цapське )кaлyвaння _ 70 кapбoвaнцiв нa piк; нaстинa митa зa пеpeвoзи чepeз
тo6тo вiдpo вiд кoяснoi <<кyфи>
a6o
piки; нaстинi N,rитaз тoвapiв, a сaме <<кBapтa>'
6ouки пpивeзeнoi y Ciн гopiлки й 6iлoгo вина' чaстинa кpyп' бoporuнa й кpимтoBapy вiд кoлснoi в!lтaги>;сyдoвa виpa, тoбських чи тypeцЬких тoвapiв _ <<пo
тo плaтня зa poзкoвyвaння злoчинця вiд стoвпa, й <1цeякиймaлий пpезeнт>>вiд
yсiляких пpoхаuiв; чaсткa вoeннoi здo6ичi.вiд кo)t(t{oгoмaлoгo зaгoнy-кoзaкiв'
щo виpyшaJ!и нa якlсь пo[IyKи; Bипaдкoвl пoдapyнки вlt lцинкaplв' opaгaplв'
м'ясникiв i кaлaчникiв медoм' пивoм' 6yзo.ю (бpaгoto), м'ясoм i кaлaнaми. oкpiм
тoбтo пoтoгo нa Piздвo й нa Пaсхy кoшIoвий oтримyвaв так званий <(paлeць)>'
дapy}roк iз двoх чи тpЬox пap лисiв, i великих кaлaчiв вiд rпинкapiв' купцiв i рмiсникiв: вoни з6нpaлиcя тpЬoмa oкpeмими гpyпaми' з,являлvtcя нa пoклiн дo кoцtoвoгo й пiднoсили йoмy свoi дapи. Зa це кol.цoвий мyсив чaстyвати iх, дoки зa6aжaк)ть' xoлo,цнoю гopiлкoю i мeдoм. У цi сaмi днi кorr.Ioвийпoiв i нaстyвав у сeft
в курнi всю стapшинy, кypiнних oтaмaнiв i пpoстих кoзaкiв. Korшoвoмy oтaмaнoвi, нapeштi, нaлел<aлися декoтpi з пpиблyдних, спiймaних y стeпy кoней; iх
тримали пpoтягoм тpьoх днiв i якщo зa цeй чaс не знaхoд,ився гoс.пoдаp' вoни
пеpeхoдили y влaснiсть вiйськoвoi стapшини' oтя(e' й кolцoвoгo'".
Biйськoвий сyддя 6yв дpyгoю пiсля кorцoвoгo oсo6oю в 3aпopiзькoмy Biйськy;
як i кoш:oвoгo oтaмaна, йoгo oбиpaли нa вiйськoвiй paдi з пpoстoгo тoвapистBa.
Cy4ця 6yв oхopoнцeМ тих пр.Цкiвських звичaiв i oдвiнних пopядкiв, нa яких 6a.
зyвaвся вeсЬ лaд кoзatlькoгo )киття; y свoiх рiruеннях вiн кepyвався нe писaним
зaкoнoм' кoтpoгo y зaпopoя<цiв взaгaлi не iснyBалo, а пepекaзaми й тpaдицiями,
oчeBиДllo' зaHесениМи з Укpaiни в Зaпopi.tклкя,якi пeщдaвал|l|cЯ з yст в yстa й
6yли oсвяненi плинoм вiкiв. 06oв'язк0м вiйськoвoгo суддi 6yлo сyдити винt|их
llIBи,Ilкo.пpaвдиBo й безстopoнньo; вiн poзглядaв кpимiнaльнi й uивiльнi спрaви Й винoсив виpoки зJloчинцям' зaлицIaючи' oднaк' oстaтoчнy yхвaлy кoцroвoмy
oтaмaнy a6o вiйськoвiй pадi. Biйськoвий сyдlдЯчaсoм зaмiняв кotlloвoгo пiд iмеI{ем <<l{акaз}Ioгo
кoluoBoгo oтaмaнa>' викoнyвaв oбoв'язки скap6}rикa й нaчaльникa apтилepii пpи вiйськoвoмy <скapбi й apмaтi'>. 3oвнirцнiм знaкoм влaди
вiйськoвoгo сyлдi 6yлa вeликa сpi6нa пeчaткa' якy вiн мyсиB мaти пpи сo6i пiд
чaс вiйськoвих з6opiв чи paд i пpиклaдати дo папepiв, yхвaлeних yсiею paдoю .o.
Cyrця, як i кorцoвий oтaмaнt нe }taB нi oкpемoгo житЛa' нi oкpeмoгo стoJry' a жив
i хaрнyвaвся paзoм iз кoзакal\{и свoгo кyрeнЯ. Гoлoвним пpибyткoм сyддi бyлo
llapськe жaлyвaння - 70 кap6oвarIцiв нa piк i vaстинa мlrтa зa пepевoзи qеpeз
piки; кpiм тoгo, вiн oтpимyвaB' як i кoruoвий, вiдpo гopiлки чи бiлoгo винa вiд
<(пoтoвapy)>вiд кo,кнoi вaтaги' oДнoгo кol{я з
кo)кнoi пpиЁeзeнoi y Ciн <кyфи>>'
кoнeй, uto пpи6илися' викyп зa <.вiдбиття)>
злoчи}lця вiд стoвпa, <(мaлийпpeзент>
вiд кoхtнoгo пpoхaчa' чaстинy здoбичi вiд кorкнoгo зaгo}ly' пeвнy кiлькiсть ме,цy'
nuвa,6узи, м'ясa й кaлaчiв вiд сiчoвих urинкapiв, бpaгapiв, м'ясникiв i кaлaчникiв, вperштi,piздвяний i пaсхaльний paлeць.,.
Biйськoвoгo писapя' як кoцroBoгo та сyддю' тoBapиствo o6иpaлo нa зaгaльнiй
paлi: вiн вiдaв yсiмa письмoвими спpaвaми вiйськa, нatсилaв луIcтуI'т06т0 нaкази l|o кypеняx' вoднoчaс вiв усi paхyнкиl писaв, пiсля нapaд iз ueнцями, пaпepн зo piзних вoлoдapiв i вeльмoлt вiд iменi всЬoгo 3aпopiзьioгo Biйська l8, пpийчaв r сi vкaзиt opДepу1,лv|cT!|'щo нaдхotили y Civ вiд piзних панyючl{х' деpжaвних i npoстих oсi6 нa iм'я кoц.Ioвoгoтa всЬoгo вiйська. Biйськoвий писap у зaпopiзьких кoзaкiв заB)кди 6ув oдин, алe oбoв'язки йoгo Bвaя(.lлися тaкими вaжлиBими. lцo якби хтoсь iнrций звaлсився замiсть нЬoгo писaти вiд iменi Korша .lи
rrpиймaти lисти, lцo пepeдaв.rлvlcя Ha йoгo iм'я, тoгo стpaчyм лп 6ез пoщaди I9.
Знaчeння вiйськoвoгo писaря нa зaпopiжжi бyлo дужe Beликим: 6aгaтo хтo з
' MыutецкuЙ C. Истopия.
c. 48 - 51 .
'.' .(o нaс дiйшlлo бaгaтo
пеpiв сiнoвoгo
apxiвy,

пaнa

яких пiсля пiдписy кoruoвorо ичiщeнo
рльсфнy,
Mlцнo витиснyтy печаткy з
в olн oм.
|7
MыulецкuЙ C. Истopия.
с.48_5l.

t4l

|8
сoбeccкцй
Я. Зaпискп
Хoтинскoй
вoйне.
|9
MаtlштeЙн
Х. Записки

Poссии. т. l. с. 28.

o
o

,Ц..l. Явopницький
Iстopiя зaпopiзьких кoзaкiв
tlиx впливaв нa настpoi всьoгo вiйськa, тpимaB y сBoiх pyкaх yсi нитки пoлiтики й
гpoмадськoгo )t(иття пeвнoгo пepioду. Toмy стaнoвище вiйськoвих зaпopiзьких
писapiв мoх(нa пopiвняти iз стaнoвищeм генepaльнoгo секpeтapя чи гoлoвнoгo
мiнiстpa пpи вiйськy нaцroгo чaсy. BIrлив вiйськoвих писapiв нa зaпopiжжi пoсилtoвtlвся ще й тим, щo 6iльrдiсть iз ниx зilлицrirлaся на свoiй пoсaдi незмiннo
пpoтягoм бaгaтьoх poкiв: вiдoмo' нanpиклaд' щo пpoтягoм 4l poкy, з..l734 пo
|775,у Biйську 3aпopiзькoмy змiнилoёя лишe чoтиpи вiйськ<lвiписapi 20.пoпp'
всe сBoс спpaвхнс знaчeння вiйськoвий писаp' oднaк' нiдe й нi B чoмy нe нaмaгaвся пoкaзaти свoю силу' нaвпaки' вlн зaвxдl.l тpимaвся нижче свoгo стaнoвищa. тoмy нa всiх пaпеpах' щo вихoдили вiд вiйськoвoгo писapя' ми нiде нe зyстpi.
немo йoгo пiдписy чи iменi - лицIe oдин paз' та й тo пoзa сiччю' пiд чaс пoльськoгo сeймy в мiстi oстрoзi, писap пiдписaвся нa листi: <<Iменeмвсьoгo тoвapиствa' вiйськa йoгo кopoлiвсЬкoi милoстi зaпopiзькoгo низoвoгo, щo при нaс с'
Aндpiй Tapaсeнкo, писap вiйськa йoгo кopoлiвськoi милoстi зaпopiзькoгo низoвoгo' влaснoю pyкoro> .,. 3вичaйнo х писap у кiнui дoкyмe}rтa писaв фopмyлy:
<<Aтaмaнкou]oвый зo всiм стapшим и мeншим низoвиМ Boйскa 3aпopoлtскoгo
тoв.lpиствoм> paзoм iз пpiзвищем кollloвoгo' якщo тoй 6yв нeписьменним'
якIцo л( нi' фopмyлy й пpiзвищe дoписyвaв сalr{ кolшoвий. 3oвнirцнiм знaкoм
гiднoстi вiйськoвoгo писapя булa uopнильниця в пoвгiй срi6нiй oпpaвi, пo-пoлЬсЬки кaлaмap, якy вiн пiд чaс вiйськoвиx з6opiв тpимaв зa пoясoм' a пеpo зaстport{лювaвзa пpавe вyхo 22.Пpи кoxtнoмy вiйськoвoму писapi 6yв пoмiнник, ви.
бopний вiйськoвий ц!дписapiй i кpiм ньогo iнoдi кiлькa чoлoвiк <<кaнцеляpських
piзних слyxfuвцiв>23, aлe ..спpaвжньoiD кaнцеляpii FДя ПИcapЯ нa Зaпopixл<i не
6yлo, yсi дoкyменти oфopмлялись y йoгo <.квapтиpi>za.
)Kиття й yтpимaння вiйсЬкoвoгo п|АcapЯ B yсЬoмy }taгaдyвrши життя й yтpимaння вiйськoвoгo сyддi,
тoбтo вiн oтpимyB.rв 50 кap6oванцiв lсалyвaння й тaкi лt tapyнки вИ 6oчoк гopiлки, тoвapiв, сyдoвих ruтpaфiв тoшo.
Biйськoвoгo oсaвyлa' тaк сaмo як кoцIoвoгo oтaмaнa' сy,lддюй писapя' oбиpaлa зaгaлЬI{аpaдa пpoстих кoзaкiв низoвoгo тoвapистBa. 06oв'язки йoгo 6yли дyл<eсклaднi: вiн стeл<ив зa лaдoм i пpистoйнiстю сеpед кoзaкiв y миpний rrас y
Ciчi, a y вoенний _ y тa6opi; стeжиB зa Bикo}ra}rнямсyдoвих виpoкiв зa pirueнням кolltoвoгo чи всiсi paди як y Civi, тaк i y вiддалених пaлaнкaх вiйськa; пpoвaдив дiзнaння з пpивoдy piзних сyпepечoк i злoчинiв сеpeд сiмейниx кoзaкiв
зaпopiзькoгo пoспйьствa; зaгoтoвляв пpoдoвoльствo для вiйськa нa випaдoк вiйни, пpиймaв xлi6нe й гporшoве я(aлyвaн}|я i' зa нaказoм кolltoвoгo' poзпoдiляв
йoгo вiдпoвiднo дo пoсaДи кo,кнoгo стapцrини; oхopoняв yсiх, хтo Мaндрyв€ l в сте.
пaми зaпopiзьких вoлЬl{oстей;зaхищaв iнтeрси вiйськa нa пpикopдoннiй лiнii;
iхaв пoпеpедy вiйськa для poзвiдки зa непpиятелем; стeл<ив зa хoдoм битв; дoпoмaгaв тiй чи iнrцiй чaстинi в гаpяяi хвиЛини 6oю. Toмy ми бaнимo, щo l68l ркy вiйськoвий oсaвyл з кiлькoмa кoзaкaми oхopoняв мoскoвських пoслiв пiД час
iхньoi нoчiвлi нa piцi Бaзaшryкy 25, l685 poкy' нa прoxaння кизикepмеl{ськoгo
6eя, вiн вигaняв дo Ciчi з низy ДЦщpu кoзакiв, якi зa6нpaли тyт тaтapських кoнeй i чиrrили iнrцi rцкoди татapaм zb:,|165 poку йoгo ПocуIлaJШI
з Ciчi дo .Ц.нiпpaй
opелi - зaпopiзькoгo кopдoнy й кoзaцьких зимiвникiв - вiд poсiйськoi лiнiйнoi кoмaнди; |757' |'l58 fr!|760 РQ5iв oсавyл iз великими зaгoнaми пеpеслiдyвaв
,,.
y степaх <.хapцизiв,>
i гайдамaкiв
Toмy й зpoзyмйo, з якoi пpичини вiйськoвo,o, <<давнiм
гo oсaвyлa piзнi мемyapИсT|4i| iстopики нaзиBаютЬ <<пopyчникoМ'>
apхol|тoм aфiнським'>,,, пpaвoю Pyкoю i пpaвим oкoм кouloвогo, й пopiвнюloть
йoгo пoсaдy з пoсaдoю мiнiстpa пoлiцii, гeнeрaл-aд'ютaнтa пpи фельдмapulaлi .'.,.
2o cкaлькoвcкuЙ A. Иcтopия Hoвoй Cечи.T. l. с. б6.
2, Benuчкo с. Летoпись.

T .2. с . 212.

зo6paл<eнo писаря
y Piгельмaнa на дoданих
p.исyнкaх.
zl |.1.75 poкy Iх 6улo 2o
22 Taк

( C калькoвcк uй А. Иcтopн я,
т . l . с . 57).
2a

MыtltецкuЙ

C.

Истopия.

с. 41.
25 зaписки oдeсскoгo o6щества. T. 2. c. 646.
," Beлuчкo c. Летопись.
T' 2. с. 552.
2, скaлькoвcкuЙ A. Иcтo-

r42

pия HoвoйCечи.T. l. с.66.
2" лаcoтa Э. Пyтевыe зaписки. C. 36.
29 KptoЙc К. Paзыскaния
o .Ц.oне llBеcтн. Евpoпы.
1824. lф 5з. с' 64.
зo cкalькoвcкuЙ A. |t|стopия HoвoйCечи.T. l. с. 66.

Aдмiнiстpативнa fi су,Цoва шla.Цa
у Зaпopiзькoму t|и:toвotrryBif,ськy
Зoвнirцнiм знaкoм влaди вiйськoвoгo oсaByлa 6улa деpeв'янa пaлицЯ' дeщo тoнrrla пoсеpeдинi, з пoтoвщeннями нa кiнцях, скpiплeних сpiбними кiльцями, якy
вiн пoвинен 6yв тpимaти пi,ц час вiйськoвих з6opiв. )Kиття i пpи6yтки вiйськoвoгo oсaвyлa бyли тaкими )t(' як y вiйськoвoгo писаpя; вiн oтpимyвaв нa piк 40
кapdoвaнцiв )кaлyвaння. Пoмiчникoм вiйськoвoгo oсaвyлa o6пp.aлп вiйськoвoгo
пiдoсaвyлiя, a нa випaдoк вiйни вiйськoвoгo oбoзнorю, щo вiдaв apтилepiею
тa вiйськoвим пpoдoвoльствoм i дoпoМaгaв y всьoму oсaвyлoвi 3|.
Усi uoтиpи згaдaнi oсo6и - кorпoвий, сyддя' писap i oсaвyл _ стaнoBили
зaпopiзЬкy вiйськoву стap[Iину' якa вitaлa вiйськoвими, aдмiнiстpaтивними'
сyдoвимt{ й нaвiть дyхoвними спpaвaми всЬогo Зaпopiзькoгo низoвoгo Biйська;
настyпнi пiсля них слyжбoвi 0с06и лицJe дoпoмaгaли гoлoвним i викoнyвaли
iх вoлю й нaкaзи. He вдoвoльняючись кepyвarrням кpalo iз Ciчi, вiйськoва стaPuIиI{aнe paз BиpyцIztлaу rли.6ину зaпopiзьких вoльнoстей пo мiстaх, селaх i зимiвникaх, щoб нa мiсцях вiддaти тi чи iнrцi poзпopядл(еrrня, вiдпoвiднo дo пoтpe6
нaсeлellня: a6o вирiвняти пoBиllнoстi, a6o звiльнити вiд пoдaткiв, a6o виpirшити
сyпepeчки й пoкapaти злoчинцiв. Як вiдбyвaлися ш пoiздки' виднo з пoхiдних
)кypt{tutiвсiчoвoгo apхiвy, щo дiйuulи дo нarцoгo нaсy. Kpaщим зpaзкoм тaкoгo
)кypн:lлy мo)кe слy)t(ити
|712 poку'. <<Егoвeльмoл<l{oстЬ' aтal.laн кoцIeBoй
'(ypнilл
Пeтp Ивaнoвич KaлницIeвский,
пан сyдЬя вoйскoвoй Hикoлaй Tймoфeeвин,
пaн писapЬ Boйскoвый Ивaн Якoвлевин Глo6a,6ывrций вoйскoвoй сyдЬя' Aндpeй
Apтeмьeвиu Hoсau, нaчaлЬник цepквeй oтeц Bлaдимиp Coкaльский с дьякoнoм и
вoйскoвaя кaнцеляpия ttoхoднaя' фeвpaля 23 чпcлa + |'772 гoдa' в чeтвepтoк' дo
вoсхoдy сo.'Iнцaвыехzlли. И eхaлtl чpeз вeсЬ дeнь и нoчи дo пoлчaсa нa зимoвl{ик
6ывrцaгo стaprшины' вoйскoвoгo acaУлa' BacYшlля AнД'peeвиva Пиurмичa. Ho пo
темt{oсти нoЧи' нe дoeзжaя сегo пиutмичeвa зимoвникa' пoд сенoм ст.lли и'
зaнoчeвaв чepeз всю нoчЬ' oным сeнoм лoцrадей кopмили. 24 чнcлa фeвpаля
взяли дaльнeйlll.Ц; n,"o' в кaкoм пyти пoспeли yхe в oбeдeннoe вpeмя в зимoBник Пиrцмичев,,. Koим BстpeчeЮ 6yдуvи пpинятЬl Bесьмa xopoцro' пaнoв и пPl{
пaнaх 6ывrцих' пpинимaнo' кaк-тo: o6eд дoстaтoчный стaнoвил и гopилкoю нeскуднo пoдчивaл. 3a се eмy oтблaгoдаpивItlи' пoeхzrлn уI eхaJШ|дo Koдaкy vpeз
весь дeнь пoспeцtнo' кyдa в Koдaк yJкe пpи зaхo,кдeнии сoлнцa пoспeли. Ho пpе,кде Breзда Bстрeчены были в Пoпaсных 6yеpaкaх кoзaкaми нoвoкoдацкими B
toстaтoчнott{ чt{сле' хopoцIo oдетыми' с пpaпopeм. A кaк стaли пoдyспeвaть и к
кoзaцкoмy гopoAy' тoгдa вo-пepвьlх двa из пyцIек сигнaлa дaнo' a пoтoм paз пo
paз из всeх имеющихся oкoлo гopoдy pаскaтoв стрeльбy пyrДeчнyю пpoизBeдeнo.
И 6ылlл пpигoтoвлeнные в свящeнничeскoe oдеяние всe свящeнники сo диaKoны'
пpи бaurнe, чтo oт вoйскoвoгo двopцa' для встpeчи сo кpестoм; нo чтo не в сию'
a в дpyгyю пoeх.rли 6aruню, д,lя тoгo сBящeнники, y:ке paзodpaBurись сo свящeннагo oдeяния' с пoклoнoм нa квapтиpy в вoйскoвoй двopeц к пaнy кoшeBoмy пpихoдили и' хopolцo пpинятые бyдyuи, oтoйrцли. Гдe в вoйскoвoм двoPце пaн
кourевoй с пaнoм пысapем' пaн лrе сyдья с Aндpeeм Apтемoвинeм y Koндpaта
Cевepскoгo, a oтец нaчaльник с диякoнoм y свящеl{никa BacYIлу|яAлeксеева
квapтирaми cтaлп. И хoдили 25 чlцcлa в сyб6oтy в цepкoвЬ нa yтpеню и lra
с.r5x6y. Пpeлсдe сrryxс6ы 6ыл aкaфист, a пo aкaфистe пeтo yмилeн}ryro песнь <<o,
L*епетaя мaти> t{ дpyгиe. A кoгдa aкафист сoвсеtrl сoвepцrился' нaчaтa oтцем
(Dедopoм Фoмичeм слy,lк6а 6oжия. A пo слyж6e пaн кoцreвoй всех пaнoв у| сBЯще}tникoв. в тoм числе чepeз нoчЬ з сaмаpы в Koдaк пoспeвrшaгo и нaместникa
Гpигopия Пopoхню, звilл и пo нeскoлЬкo чapoк гopелки тpaктoвал. И хoдlли все
пo пpoсьбе к ПoлтaвI1y кylцать' кoим весьмa хopoшo' кaк скaзывtlют, 6yдyни
пpинятьre' вopoтились пo квapтиpaм. A нa свoeй пaн кorцeвoй oпoчивIlrи' хollил дo вeчeрни; a пo вечеpни никyдa нeЙдя, y се6я вevepял и спaтЬ лeг' и сп.lл дo
yтpеннягo звoнa, а в тo вpемя в цеpкoвЬ нa yтpeню хoдил' тaк)t(e и нa слy,кбy,
кoтopaя сo6opoм oтпpaвyеMaя бьIлa oтцем нaчaльникoм. A пo слyлr6e все вo3l

сoфський

нaзивaс

oсa-

вyлaми чoтиpьохoсi6 пiсля
кolцoвoгol

якi

скJraдaли

ruтaт вiйськoвих paдникiв. Кaтеpинoслaвськoгo пoвiту
. B opигiнaлi пoмиJtкoвo на piяшi Koмиruувaтiй ф(28).
pi, пpитoцi Moкрi Cypи.
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,Ц..l. Явopнш.1ьклй
Iстopiя заrropiзьхих кoзакiв
oбще званы кyцIaть к пaнy сyдье. Пoo6едaвши )l(' в дoм иAyчи' зaхoдили на
кваpтиpy иepея Фeдopa, гдe пo6ыв мirлoe вpемя, paзoйrшлисЬ пo квapтиpaм.
И пaн кorцевoй в свoeй дo вeчepнягo звoнa 6ыв' a тoгдa в цepкoвЬ нa вeчeрню.
Пo вevepни лс к иepeю Baсилиlo вечеряти и в пoсти дo иepeя Apтeмa хoдил' y
кoегo и певчими 6ыл зa6aвлeн; a oттyдa' нейдя yл<еникyд.a' paзoйtДлись пo дoмaм. И oт 21 фeвpaля зa пpoцJeнИe npИнялу|сь. B сy66oтy сoo6щaлисЬ всe пaны. oт сyббoты дo втopникa в Koдакe lt<ивя'всякие пopядки o6щeствy тaмoцrнeмy пoлeзныe yчpe)кдaли. И пo yнpел<^eнuuу вoвтopник' б числa мaртa' o пoлдень' взялись в o6paтный мapцI: пaн кoцreвoй, пaн сyдЬя и oтец нaчaлЬник' кoи
кoльскopo в квapтиpы выехaли' зapaз paз пo paз выстpeленo из 2 пyшек, и кoзa.
ки с пpaпopoм Дo ПoпаснЬrх пpoвo)t(.lли' a oт Пoпaсных пoвеpнyлисЬ. Мы-л<e
пpoтив 7 чиcлa мapтa нeвдaль Cтeфaнa Baсильeвичa зимoвникa' нтo в Cypе, a
прoтив 8 числa мapтa в Kaмянoвaтoй нoчeвали. Aвoсь либo и в Ceчь пoпaдем>.
З пoдiбнoгo )куpнaлy дoвiдyемoся, щo тaкий сaмий o6'iзд вiйськoвoi стaрши.
ни з aдмiнiстpaтивнoЮ' сyдoвoю й гoспoдapськoю мeтoю вiд6yвся i l774 poкy JJ.
Пiсля запopiзькoi вiйськoвoi стaplцинуt Йtлли куpiннi oтамaни' звaнi пpoстo
<<oтамaння>'
y кiлькoстi 38, зa vислoм кypeнiв зaпopiзькoi Ciчi. Звaння кypiнних
oтaманiв, слiд гадaти, з'яBу|л|,|cятoдi, кoли всe вiйськo 6yлo подiленe нa кyрнi.
Пoсaда кypiннoгo oтaмaнa бyлa ви6opнoю, як i iнrui; кypiнни|4 o6ИpaлИ людинy
кмiтливy, хopoбpy' piruyнy, чaсoм iз кoлицtнЬoi вiйськoвoi стapцrини' .rле пеpeва)t(нo з пpoстиx кoзакiв. Bи6opи кypiннoгo oтaмaнa 6yли пpивaтнoю спpaвoю
лишe пев}|oгo куpеня й виключaли втpyчaнrrя кoзaкiв iнrшогo кypeня. Kypiннi
Oтaмaни викoнyвaли пepeдoвсiм poль iнтeндaнтiв y Ci.-li;iх пpямим o6oв'язкoм
бyлo пoстaнaння хapчaми й дpoвaми влaснoгo кypeня й з6epiгaння гpor.ueйi мaйнa кoзaкiв y кypiннiй скapбницi, ключi вiд якoi зaвл(ди 6улп в ньoгo' a зa йoгo вiдсyтнoстi нiхтo нe смiв бpaти iх бeз дoзвoлy куpiннoгo. Kypiннi oтaмани пiклyвaлися пpo кoзакiв кypеня' як бaтьки прo влaсHих дiтeй, i якщo хтoсь^iз кoзaкiв у
чoмyсь зaвинив' йoгo кapaли тiлеснo, нe питaючи нi в кoгo дoзвoлy.'.. <.Bкypенi
стapшим був oтaмaн кypiнний, a пiсля ньогo кyхap; якщo кoзaки нaцlкoдять'

33

Ки евс к a я C тa p ин a . l 8 8 б .
Мapт. Ne 14. с. 605_607.

3aпopiзькащдa на Cili
гpавюpa T. Kaлинськom
70.тi рки хVIII ст.

t44

1|aMыtuецкuЙ C. Исmpия.

с. Ц.

Aллriнiстртивнa й сyдoва в.пaдa
y 3aпoрiзькoму Hизoвorr{yBiйськy
тo oтaмaн i кyхap, зaсyджyючи Bинних' кa)кyть: a пoдaйтe киiB нa сyuиx синiв! i винних 6'ють киями'',". Улюблeних кypiнних oтaмaнiв зaпopiзькi кoзaки чaсoll
cлухaлИ бiльrце, нi.lк кoц.loвoгo чи сyддlo' тoмy кoцroвий oтaмaн y вaяtких i не6eзпeчних питaннях чи випaдкaх настo дiяв нa все вiйськo чepeз куpiнних oтaмaнiв. oтл<e, кypiннi oтaмaни 6yли нaнe пoсepe,ц.никaмимix знaчнolo стapцtинoю i пpoстиМ тoв'lpиствoм' a чaсoм i знapяддям y pyкaх кotцoвoгo' 0сo6лив0
в тих випадкaх' кoли якaсь спpaвa вимaгaлa негaйнoгo pirшeння yсьoгo вiйськa, a
вiйськo a6o yхилялoся вiд rшвидкoi вiдпoвiдi, a6o й зoвсiм нe пoгoд)кyвrrлoся нa
йoгo пpoпoзицiю. Cпoвнa вiддaюvи дaнинy пoвaги кypiнним oтамaнaм' зaпopiзькi кoзaки нaвpяД чи вв^qх:rлипoсaдy кypiннoгo неoбхiднoю yмoвolo tJlя oтpимaння пoсaди Korlloвoгo "o; пpo це' в кo,кнoЬ.rу paзi, нeмa iстopичних вiдoмoстей.
Мoлtнa вBaxaти' щo тaк 6yлo y бiльц.loстi випaдкiв, aлe не стaнoвилo oбoв'язкoвоi yмoви. Heпpидaтних, пиякiв, нед6aлих чи прoстo тaкиx' щo нe зyмiли спoдo6aтиcя кoзaкaм' кypiнrrиx oтaмaнiв кoзaки негaйнo скидzlли й чaсoм нaвiть кapaли сNlepтю: <<Еднoгo жe стapiйшагo B кypенi имiют, в вoинских дiлeх
вoинa искyснiйшaгo, и тoгo пoчитaloт' и пoвиl{yются eмy' аки нaйвиuloмy' пo
кollloвoмъ aтaмaнi, нaчaЛy; нo и стapiйшtиI{ьl иx )t(ивут кyпнo с oпaствoм'
aще 60 6ьl нiм-нибyд-ь их oскop6нл нaц пpaвo' тo a6iе 6iднe
и 6езчeстн
пpeдaют их сIr{еpти>
",. Kpiм пpямих oбoв'язкiв l7 з кypiнних oтaмaнiв щopoкy виpylllалo з Ciчi to стoлицi tля oтpиNraння цapськoгo гpoцIoвoгo чи хлi6нoгo л(.lлyвaння. У вoснний чaс вo}tи зaвжди зaлу|LIraлИcяпpи свoiх кypeнях <<нa
гoспoдapствi> 3E,a замiсть них <(aкикoмaндиpьt> йruли нaкaзнi кypiннi oтaмaни'
кoтpi зaв;кди Bу|cTуПaлИнa чoлi свoiх кypeнiв' пoкaзyючи пpикJIaд хopoбpoстi й
вitваги пpoстим кoзaкaм. Пiд чaс пoxoдy кoжeн кypiнь мaв свolo хopyгвy й кoзaк, якllil fi. lliс, звaвся хopyн)ким. Гoлoвним пpибyткoм кypiнних oтaмaнiв 6yлo
цapсЬкe )кaлyвaння - лo 27 кap6oвaнцiв нa кo)t(нoгo' кpiм тих l7 oтaмaнiв,
кoтpi ruopoкy BиpуIшaли в Мoсквy.^пo л(aлyвaння i зa цe, кpiм тoгo, oтPимyвaли
Цie пo l8 кap6oвaнuiв нa людинy "". Kpiм тoгo, кypiннi oтaмaни oтpимyвaли вiд
кoзaкiв, щo iздили нa здoбич, <<з
лaски)>- щo xтo дасть; гporшi лt, кoтpi вoни
з6нpaлн зa кpaмницi Й хaти нa 6aзapaх, opендoванi lшинкapям i кpамapям,
збip вiд кaзaнiв тa вiд нaймy кypiнtlиx л.yбiв uи чoвнiв вoни oбеpтaли нa пoтре6и кypенiв, щo6 iм нiчoгo не dpaкyвaлo ou.
Пiсля вiйськoвoi стaprшини й кypiнних oтaманiв йrцли так звaнi <.6aтьки'>
aбo
<.сивoyсiдiди>, тo6тo кoлиrцнi зaпopiзькi вiйськoвi стapцtини' щo зaлиrшили цi
пoсaди uepeз стapiсть ни хвopoбy, a6o пepедaли iх iнц.lим пiсля вiйськoвoi paди.
.Ц.oсвiдченiсть'пpoслaвленa вiдвaгa, вiдuaйдyruнe Ь'oлoдецтвo в мoлoдi лiтa дaвaли iм пpaвo нa Rеличезний мopaльний aBтopитет у 3aпopiзькoмy Biйськy. Boни
бyли oпopolo всЬoгo llизoBoгo вiйська, нoсiями всix йoгo пеpекaзiв i сувopими
викoнaвцями кoзaцЬких зBичaiB. Boни пpoтвеpехyB€ r ли й yтихoмиpюв.lли мoлoдих кoзaкiв, якi, зa пoвнoi piвнoстi тoBapиствa' нe знzlли нiяких lДop; чaстo вo.
ни йrшли нaвiть пpoти вoлi <.влaснoi>стаpruини' I{e пoминaючи й сaмoгo пaнa
кoцIoвoгo' кoли бaчили в чoмусь пopуцIeння з йoгo бoкy oдвiнних пopядкiв зaпopiзькoi гpoмaди. Hа pаднiй плoщi <.сивoyсi>дiди зaймали мiсцe вiдpазy пiсля
вlйськoвoi стaprЦини; нa кypiнних paдaх - вiдpaзy зa кypiнним oтaмaнoм; пiд
чaс вiйни кеpyBaли oкpемими зaгoнaМи' a чaсoм нaвiть пoлкoвriикaми; y листaх вlд сiчoвoгo тoвapиствa вписyвaлися вiдpaзy пiсля iменi кoцIoвoгo oтамaнa'
a пiс.:я смepтi кopистyв.rлися тaкoю честк)' щo пpи iх пoхoвaннi oдин paз
стplrя.-lи з гаpМaт' (a з м:lлих pуlцниць 6iльrшe, нiл< пo iнrших, пpoстих кoз a кaх> .i .
B optеpaх зaпopiзькoгo Korцa тa пoслaннях piзних oсiб нa iм'я Korцa дiди фiгypyвaли нapiвнi з вiйськoвoю стapruинoю i кypiнними oтaманaми. <<Bнaстy.
пaющий l765 гoд писaл из Пeтepбypгa кorЦeвoй aтaмaн Гpигopий Фeдopoв в Cи-
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.Ц..I. Явopницькиfi
Iстopiя зaпopiзьких кoзакiв
чy свoемy зaместитeлю, Пaвлy Гoлoватoмy, вы нe сдeлaйте тoгo' чт06ы oт пpaвлeния yвoльняться'.. Чтo6 л<e вoйскo вaI{ пеpeменy в }lьlнешrнеN{плaчeBнoм
вpеtt{ениt{е зaхoтелo делaтЬ' хoтя я и нe нaдeюсь' я fl4caл o тoм стapикaм>. Ha
цьoму ж листi сyддя написaв: <Cия кapтa пoлyчeнa oт пaнa кoцtевoгo б декa6ря и
нa дpyгoй дeнЬ oбъявлена нa схoдкe aтaмaнaм в пpисyтствии стapикoв. Зaтвер;кденo - сo всeм пo сeмy испoлнить>. |714 poку кt{язь григopiй Пoтьoмкiн, кoтpий дoкopяв зaпopiзЬкoмy дeпyтaтoвi Aнтoнy Гoлoватoмy зa piзнi нeгoл<i
вчинки зaпopiзькoгo Korua, oтpимaв вiд ньогo вiдпoвiдь: <<Korцeвoйи стapшинa
тoмy не пpичинoю' a дeлaeтся сиe oт oбщeствa; кotltевoмy и стapцjинaм кyчaт
стapики' aтaмaньr и вoйскou42.
3а вiйськoвoю стapцIинoю йцJли вiйськoвi слyxбoвцi: д.oвбиrд,пyшкaр' тoвмaч' кaнтapжiй, ruафap, кaнцеляpисти й rцкiльнi oтaмaни.
Biйськoвий Дoв6иrц, <дo6oru>, пoлитaвpник, вiдaв вiйськoвими литaвpaillи'
кoтpими скликaв кoзaкiв нapaДИ' зaгaльнi й oкpемi, l сiчня нoвoгo poкy' l жoвтня, нa Пoкpoвy Бoгopoдицi, y певнi t.нi бepeзня чи квiтня - нa святo Boскpeсiння Хpистoвoгo' нapецIтi, пepед пoхoдaми нa вopoгiв aбo пiд.raс пpийoмy в Ci.
чi вaxливих oсiб. Kpiм цьoгo пpямoгo o6oв'язкy вiйськoвий дoв6иrц чaсoм викoнyвaв o6oв'язки iнruих слy:к6oвфв, зoкрмa пoлiцiйних: вiн poздягaв зaсyджeних злo.rинцiв i пpикoвyвaв iх дo гaне6нoгo стoвпа нa плoщi {3, пpивoзив з
пaлaнoк y Ciu piзниx <.хapцизiв,>,
бyв пpисyтнiм пpи викoнaннi сyдoвих виpoкiв,
змyцryвaв пoспoлитих дo lllвидкoi сплати пoдaткiв i негайнoгo пpиiзду з зимiвникiв y Ciн пepед пoxoдaми' нapеrштi,стягaв нa кopисть вiйськa митo й пеpевiзнe
ueрз piки ''. Зa викoнa}tня цих o6oв'язкiв дoв6иrцy дaвали <.oсoбливyюBеликyro
всякий rrot плaтy,>"",aлe' як виднo з poзклa.щувiйськoвoгo л<aлyвання l768 poкy,
не бiльltlе тpьoх кap6oвaнцiв на piк. Biйськoвoмy дoв6иruу дoпoмaгaв Bи6opний
пlддoвoицl.
Biйськoвий пyцtкap зaвiдувaв yсi€ ю зaпopiзькoю вiйськoвoю apтилepiсю, тo6тo гapмaтaми' I\.topтиpaми'пopoхoм' дpoбoм, свинцем' ядpaми й кyлями; кpiм тoгo, вiн 6yв нaглядaчем вiйськoвoi в'язницi, 6o пИ йoгo нaгляtoм бyли злoчинцi,
якi чекaли сyдy i яких тимчaсoвo yтpимyвzlли пpи вiйськoвiй пyruкapнi, a6o засyдя<енi }цoтIopемнoгo yв'язнeння; вpeцrтi, вiйськoвий пyшкap щopiчнo' пepeвa)кнo нaвeснi, виiжд>кав iз Ciчi д.llя пpийoмy пpoдoвoльствa' свинцю й пopoхy'
щo iх присилaлИ з Мoскви. Утpимaння вiйськoвoгo пylДкapя' як i дoвбиrша,
пpизнaчluloся з цapсЬкoгo Л(.lлyвaння - <(0сo6лив.r
я в,eлИKaяплaтa)>'як виДнo з
дoкylvreнта l768 poкy, тpи кapбoвaнцi нa piк. Ha.ц.oпoмoгy вiйськoвoмy пyцIкapeвi oбиpaли вiйськoвoгo пипyl.Цкapя тa кiлькoх гаpмarшiва6o кaнoнipiв' впpaвних стpiльцiв iз гapмaт i pyrшниЦь.
Biйськoвий тoвMart викoнyвaв oбoв'язки вiйськoвoгo пеpeклaдaчa й пoвинeн
бyв знaти iнoземнi мoви наpoдiв, якi мaли стoсyнки з кoзaкaми чи пpoiжд)кaли
нeщз iх землro: пoлякiв, тypкiв' тaтаp, гpекiв, вipмeн, мoлдаBilн тa iн'; тoBмaч вiзyвaв ixнi пoсвiдки, oгoлoшyвaв iм вимoги зaпopiзькoгo Korua, 6yв пoсepe,цникoм мiх< ними й зaпopiзькими кoзaкaми; читaв гpaЬ{oти,пpислaнi в Ciч iнoземними вoлoдapями. Як людинy, oбiзнaну з piзними мoв.lми' Kirш неpiдкo
тa€ м нo вiдpяд;кaв вiйськoвoгo тoвмaчa д;lя poзвiдки нa гpaницi зaпopiзьких
вoльнoстeй i навiть у вopoлсий тaбip'
Biйськoвий кaнтapжiй (вiд тypецькoгo <(кaнтap}- всlесl'у пoлякiв kantorzy'
kantorzysta - npuKа''счuк) бyв oxoрoнцеIlr вiйськoвих вaг i мip, щo слyЯ(или
нopмoю,4пя вaг i мip yсiх тopгoвцiв i пpoдaвцiв, кoтpi Л(или в Ciчi. Boднoчaс
кaнтapжiй мyсив збиpaти пoдaтoк нa кopисть вiйськa з yсiх пpивeзeних y Ciн
тoвapiв, пpoдyктiв, piзнoi 6aкaлii, гopiлки, BИнa' i| poзпoдiляти ix мiж тoвapиствoм' стapшинoю i цepквoю. oтхе, пoсaдy вiйськoвoгo кaнтapл<iя tt.toхна
пopiвняти з мiнiстpoм дep)кaвних маeтнoстей якoгoсь невeликoгo зaхiднoeвpопейськoгo князiвствa нaцtиx чaсiв. Biн лlив y oкремoмy пpимiщеннi на бaзapнiй
плolцl.

a, скaлькoвcкuЙ А. Иcтop.ия.T. l. с. 90' 9l.
ql
MыlЦецкuЙ
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Aдмiнiстртившa й сyдoва в;la,Ца
у 3aпopiзькoмy tlизoвoмy Biйську
Biйськoвi ruaфapi (з пoльськorю szafaсz - еKoнoм, Kлtoч,ruK' кеltаp, ОoмonpавuТель, а в yкpaiнськiй вимoвi tцаttаpь) y кiлькoстi чoтиpьox i бiльшe paзoм
iз пiпrшaфapiями пoвиннi 6ули з6иpaти пpибyтки нa кopисть вiйськa, irлe I{e в
Ciчi, a нa пoлoвних пеpeвoзaх uepез .Ц,нiпpo,Бyг i Caмapy - KoдaцЬкoмy, Mики.
тинсЬкoмy' БyгoгapдiвськoN{y' самapсЬкoмy тa iн., з пpoiл<длсих кyпцiв, дpiб.
них тopгoвцiв тa пpoмислoвикiв piзнoгo стaнy й нapoднoстi; вoни вeли книги
пpи6yткiв-видaткiв, Мzrли пpи сo6i кoзaцькi кoмaнди, чaсoм кolt.lандипoгpaнич.
них кoмiсapiв, i сyвopo сте.lrсилизa пopядкoм пpи pyхoвi вaнтaл<iв чеpез пеpe.
пpaви.
Biйськoвi кaнцeляpисти, щo пoдiлялv|cя нa стapцrих i мoлoдu.lих, aбo влaсне
кaнцeляpистiв i пiдкaнцeляpистiв, писapiв i пiдписapiiв' cw|aДaлуI' oчeвидt{o'
цiлий rштaт, кoтpий чaсoм сягaв i 20 нoлoвiк, як мoжнa пoбaчити в дoкyмeнтi
l755 poкy nu. Biн пiд.llягaв бeзпoсeрt.ньo вiйськoвoмy писaрвi.
.[|'вoxвiйськoвих lцкiльних oтaмaнiв, oдrroгo дця rшкoляpiв стаpllloгo' дpyl'oгo
мoлoдlllorю вiкy, o6иpaли Й cкvlдaли сaмi urкoляpi. Boни тpимiurи в pyках ц.lкiльнi
кorцти й дбaли пpo хapнi тa л<иттeвi вигoди свoгo юнaцЬкoгo тa дитячoгo тoBapиствa.
[o вiйськoвих слyx6oвцiв нaле,жaли тaкo)к 6улaвниlиЙ, 6yннукoвий тa
хopyнхсий, пepIший з яких з6epiгaв 6улaву кolцoвoгo' дpyгий _ вiйськoвi 6yн.
.rуки, тpетiй - хopyгвy a6o вiйськoвий пpaпoр, який вiн }|oсив нa вiйнi; кpiм вiйсЬкoвoгo хopyн'(oгo булo ще 38 кypiнних.
Cepeд вiйськoвих слyx6oвцiв 6yли так званi uayrui, т06т0 пoслaнцi, aле прo
iхнi oбoв'язки тa poлЬ y 3aпopiзькoмy Biйськy нaм нiчoгo не вiдoмo.
Haйниxчими зa paнгoм чинoвникaми Зaпopiзькoгo низoвoгo Biйськa 6y.rrигpoмaдськi oтaмarlи' кoтpi стe.;кили зa лaдoм i добpoпpистoйнiстlo сepeд зaпopiзькoгo пoспiльствa пaлaнoк y слo6oдaх i зимiвникaх a,, вiйськoвий тa6yнник i
вiйськoвий скoтap' кoтpi д6али пpo гpoмaдськi тa6yни й яeреди кoнeй i кopiв
3arIoрiзькoгo Biйськa, i, нapеrптi,oвеui пaстyхи чи тaк звaнi чa6aни. Tpoe oстaн.
lriх, oсo6ливo la6aни' стaнoBили свoсpiдний тип людeй, щo свo€ ю opигiнальнi.
стю видiлявся сepeд yсiх кoзaцЬких стaнiв Зaпopiзькoгo Biйськa. <.Уних 6р зви.
нaй, щo кo)t(енкoзaк' a oсo6лиBo тa6yltник, скoтap i uaбaн, oпepiзyвaвся peмiнним пoясoм' a чеpез плeчe чiпляв uJкipяний гaмaн' пpикрarrteний piзними мiltними, сpi6ними й зoлoтими 6лискiткaми й гyдзикaМи' в якoмy нoсив кpeсaлo'
гy6кy пpo зaпaс' нa всяк випaдoк' a Дo пoясa пpив'язyвaв rДвaйкy i нeoдмiннo
лo)кKaр' IxBaйкy ,&пяpеМoнтy кiнськoi збpyi, a лo)ккap для збеpexeння y цiлoстi
лo)кки' щo ввa)к.lлoся y ниx oсo6ливoю i кpaйньoю нeoбхiднiстю: тoй не кoзaк,
хтo не чиttить зa цим звичaeм' тaкoгo ввa)к.lли зa нaйгipruoгo нeдбaйлa й нe.
впрaвнoгo пaстyхa. oтo, пpимipoм' кoли пaстyх чи чaбaн нaдyмae пoixaти чи
пiти зi свoгo кoцIa дo iнruoгo, сyсiдньoгo, зa якotoсь пoтрeбoю' a пpийruoвruи
тyди' зaстaнe' щo пaстyхи o6iдaють чи BeЧepяютЬ' тo кa)кe iм: <<Хлi6тa сiль,
тa свiй, a тИ у пopoзi пoстiй>. <.Hi,
Ilaни-мoлoдцit>A вoни вiдпoвiдають: <<rмo,
бpатцi, дaвaйте й мeнi мiсце!'>- вiдпoвiдaе riсть, вiдpазy виЙмae свoю лoжкy з
..lо)ккapя тa й сiДa€ paзoм з ними, i тoдi тaмтerцнi чaбaни пoхвaлятЬ гoстя й кa.
xrть: <.oт кoзaк кмiтливиЙ тa спpaBний. Beнеpяй, бpaтникy, венеpяй>.l дaють
iiоrtr rtiсцe й пo-дpy;r<ньoмyвiтaють. Якщo .lк кoтpий звичaю цьoгo }Ieзна€ ' з тoгL-rс\liютЬся i нaзиваloть бoв.цурoм. Koли x пaстyх чи якийсь iнruий гiсть, пpиl-ltrlовllltl.не застaне нi o6iдy, нi венepi, в який би тo не 6yлo uас, тo oтaN|aн кoцra'
пpивiтaвulнсЬ зa звичa€ м iз гoстем, otpaзy нaкaзy€ свoсI!{yкyхapевi вapити тете^рю' }la}lа-]lrгу Чи милaй i, пoгодyвaвцIи гoстя' питae' чoгo тoй пpийruoв'>{6.
Безпoсер:ньo зa сiчoвoю стapruинoю йrплa стaprшинa пoxiднa й пaлaнкoвa,
Boнa стoя,la виutе вiйськoвих слy;к6oвцiв, aлe дiялa пoзa Ciччю. Пoхiднy стapшину стaнoвиJи: пoлкoRник, звaний щe сeрдюкoм' oсaвyл i писap. Boни Дiяли
aбo y вoeнний uaс, у сyхoпyтtlих i мopськиx пoхoдaх' a6o в миpний чaс пpи пеpeс.riдyвaннi гaйдaмaкiв i хapцизiв (poз6iйникiв), a осo6ливo в пepeдoвiй стopoxi
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.. Устнoе
пoвествoвaние
H. Kopx a. с. 32, 33.

д. I. явopницькяй
lстopiя зampiзьклx кoзакiв
нa гpaницях зaпopiзьких вoлЬнoстeй. B yсiх випaдкaх пoЛкoвник 6yв нaнaльникoм пeвнoi чaстини вiйськa, мaв кйькa зaгoнiв зaпopiзьких кoзaкiв, неoд{9.
мiннo з oсaвyлoм i писaрм
oсaByл' писap, пiдПaпaнкoвy стapцIинy стaнoвили: пoлкoвник aбo сep^.Цloк,
oсaвyлiй i пiдписаpiй, т06т0 (тpи пaни i тpи пiдпанки,>ou.Toмy пoлкoвItики мllли
тaкy фopмy пiдпйсy на пaпepах: <Пoлioвник тaкий.тo зi стapruинolo',sl. дo
пaлaнкoвoi стapшини o6нpaлll людeй зaслy)кеtlих' aлe вoни щopoкy змiнloвалися пiсля вiйськoвoi paди. Cпoнaткy iх бyлo п'ятеpo, згoдoм вoсЬмерo' зa кiлькiстю пaлaнoк; кoжеI{ iз них мaв y свoiй дrrстaнцii * oсo6ливy влa.щyнaд кoзa.
кaми, якi )Kt|Лt||
у слo6oдaх i зимiвниках' пoсилaв poз'iзди нa пpикopдoннi лiнii дrrя poзвiдки пpo стaн спpaв y нeпpиятeлiв i тoчнo й дoклaднo пoвiдoмляв
пpo цe в Ciu. Kpiм тoпo' oднoгo з ниx щopoкy вiдpядltaли дo стoлицi, Мoскви чи
Петep6ypгa, д,lя oтpимaння цаpсЬкoгo гpoцroвoгo й хлi6нoгo хalryвання. Bлaда
пaлaнкoвoгo пoлкoвника в йoгo зeмлях бyлa дyжe вeликoю: y свoeмy paйoнi вiн
зaмiняв oсo6y кorшoвoгo oтамaнa' тoмy нepiдкo, як i кotuoвий, каpaв i нaвiть
стpaчyвaв злoчинцiв. Йoro влaдa пoцtиpювалaся тaкoлt нa oсi6, щo пpoiлrдхсaли
чеpез пaлaнкy; вiн дoзвoляв iм в'iзд у вoльнoстi зaпopiзьких кoзaкiв, a Ntя 6езпеки taвilв iм oсo6ливий знaк' щo звався пipнaнем. 3oвнirцнiм знaкoм гiднoстi
пaлaнкoвoгo пoлкoвникa бyв метaлeвий пipнaн, який вiн l{oсив зa пoясoм. Ha
утpиNraння всьoгo (пaлaнкoвoгo пaнстваD йrцлa <oсoблиBaя Beл|АKaяплaта кo)(eн plк>.
.1, ЭapнuцкuЙ
!. C6opнпк
мaтеpиaлoв.
с.76' l30' l59'
Yr2. 186.

50 Устнoе
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| Улtитo в знаненнi пiдпopядкoванoi теpитopii.

сУди'

пoкAPAнHЯ
l сTPATи

зAпoPIзЬкиx
кoзAкlB

Як y ви6opi вiйськoвtli стаplцини й poзпoдiлi земeль' тaк i в сyдaх' пoкapaннях i стpaтaх зaпopiзькi кoзaки керyвaлися не писaними зaкoнами' a <<стapoПисaних зaкoнiв вiД
дaвrliм зBичaeмl сЛoвeсниМ пpaвoм i здopoвим глyздoм>>.
tlиx гtlДi 6улo сlIoдiвaтися пеp€ l lyсiм тoмy, щo гpoмaдa кoзaкiв мaла пoзaдy нaдтo кoрoтке минyлe' ulo6 виpo6ити тi чи iнuri зaкoни, систeмaтизyвaти iх i ви.
кЛaсти lla пaпеpi; a тaкo)к тoМу' щo всe iстopичне )киття зaпopiзьких кoзaкiв 6yлo сIIoвнeнемaй,кe бeзнaстанними вiйtlaми, якi нe Дoзвoляли iм нaДтo зyпинятися lta в.llaruтyвaннi внyтpiruньoгo ладу свoгo лtиття; нaperштi, запopiзькi кoзaки взaгaлi yникaли писaних зaкoнiв, пoбoюючись, щoб вoни не змiни,.tиiхнiх
свo6oд,. Tомy сaмi пoкарaння i стpaти y зaпopiзьких кoзaкiв стoсyвaлися нaйбiльruе кpимiнaльних i мaйнoвих злouинiв; це загальнe пpaвилo y всiх нapotiв,
щo стoяЛи й стoять нa пeрtrlих щaблях гpoмaдсЬкoгo poзвt'ткy: людинi пoтpiбнo
пeрдoвсiм 3aхистити свoкl oсo6y й мaйнo, a вxе пoтiм AyМaти пpo iнrxi, склaднirцi ,raltки гpoмa,цськoгo)киття. Caме тoмy y зaпopiзькиx кoзaкiв зa такий злoчиll' як кpaдi.жкa, який y влarштoванiй дepлсaвi кapaсться цIтpaфoЬ' чи пoзбaвленl.tям свoбotи' пPизllaчaлaся смepтнa кaрa: <(У нИх зa eДинo пyтo или плeтЬ
вецIaют на дepeвe'>-.Звичaй, зaмiсть писaних зaкoнiв, визrlaBaв як гapaнтiю
твеpдoгo лaдy в Зaпopi,lк.lкiй poсiйський ypяд: тaк' iмпepaтpиця Kaтepинa II,
пpиi{yluyroЧипoBстaння гайдaмакiв, укaзoм вiF, |2 липня l768 poкy велiлa <.пoстyIlать с ниМи пo Bсей стpoгoсти зaпoрo)кских oбpядoв>>..
А,rе при цьoмy не слiд ствеpдх<увaти' щo запopiзькi суддi, кеpylovись y свoiй
пpaктицi викJlючtloзвичаeм' дoзвoляли сo6i свaвoлю чи тягaнинy: незнaчнa Чисе.-lьttiстьзaпopiзькoI.oтoBapиствa' йoгo чистo нapoдний yстpiй i цiлкoвитa дoст1.пнiсть кo)кlloгo члeнa кoзaцькoi l.poмaди дo Bищих нauaльникiв, рoбили сyд
y 3aпopi,ьl'xi пpoстиМl шIвиДкимi спpaвeдливиМ y пoвнoмy й тoннoмy poзyмiннi
цих с.riв. Cкpивдхteний i кpивдник yснo Bиклaдaли пеpед сylцяМи суть свoсi
сПрaви, вtlс.]}'хoвувaлиiх уснe рiurення й вiдpaзy пpипиняли свoi uваpи й непopoзумtння. J'o тOгo )( пepe.цсyддями всl oyли oJ(накoвo plвними - l пpoстии кo.
зaк i знaчниl"tтoвapиru.
Aкти сyдoвих кoзaцЬких спpaв' щo дiйцrли дo I{aс'виявляютЬ' щo зaпopoxui
визнaвaли: пpaвo пеplшor'oзaймy (jus primaе oссupationis)' пpaвo дoгoвopy мi.lк
тoвapицIaми' пpаBo..laвнсlстiвoлoдiнь,- oстaннс' зреltlтoю' Дoпyскaлoся лиule в
' МuлLtеp Г. Истopияескиe
сoч и н eн и я . C. 3 9 .

, Гpабяпка Л. Летoпись. pия. T. l. с. l57' 160' lб5'
с . 19.
167. 168.
з СкалькoвскuЙ А' Иcтo-
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.(. I. Явopницький
lсmpiя зaпopiзьких кoзaкiв
мiзepних poзмipaх, тa й тo в мiстaх: вol{o стoсyвалoся нe opних зeмель тa yгltЬ'
яKi 6УлИ спйьнoю шlaснiстю кoзaкiв, a нeвеликих гopoдiв тa сaдu6 6iля 6удlнкiв; визнaвалуl звпчaЙ нaпyчення злoчинця odлиtлlцтvlлихi спpaви й пoвoдитися
пpaведнo' дoпyскaлися слiдствa <<пo
сirмiй спpaвeдливoстi, зpiлим oкoм> y бyдьякий нaс, кpiм пiсних днiв пеpruoi седмицi; пpaктикyвaлoся пoперeдне yв'язнeння lrIovинцiв y вiйськoвy в'язницlo чи пyцrкapню й сyвopий суд. a6o кaтyв.rння;
врrштi [oЗBoЛЯЛ?CЯ пopyкa всьoгo вiйськa й дyхoвних oсi6 зa злovинцiв, oсo6ливo якщo щ злoчинцi пoпepедньо в,l1яRлялпсe6e з вигiднoгo .tI.лявсьoгo вiйськa
6oкy aбo 6yли йoмy чoмyсь пoтpi6нi.
Ti сaмi aкти тa свiдvення сy.raсникiв дaють кiлькa пpиклaдiв цивiльнoгo й кpимiнaльнoгo сyдoчинствa y зaпopiзьких кoзaкiв. 3i злoчинiв цивiльнoгo судoчинства нaйваxливiцlими Bвa)кaлися спpaви з нeспpaвeдливoi гporшoвoi пpeтензii,
нeсплaчeнoгo бopгy, взa€ м ниx сваpoкl piзнoмaнiтних з6иткiв тa спarшiв, спpави
пpo пеpeвищення визнaченoi в Ciui нopми пpoдa,(y тoвapiв.
Iз кpимiнaльних злo,rинiв нaйбiлЬI.цим ввa)к.tлoся yбивстBo кoзaкoМ тoвapишa, пo6oi, зaвдaнi кoзaкoм кoзaкy y тBерeзoмy ни п'янoмy станi, кpaдiлtкa
чoгoсь кoзaкoм y тoвaрицra й перхoвувaння ним кpaдених peчeй 4: (0с06лив0
сyвopими 6улп зa великy кpaдixскy, зa якy' при двoх пеBttих свlдкaх' кapaють нaсмеpтьD .. 3в'язoк iз .lкiнкoю i сoдoмський гpiх, з oгля,цy нa звичaй'
щo зadoporrяв сiчoвим кoзaкaм oдpy)кення; кpивдa жlнки' кoли кoзaк <(зt{еслaвить .lкiнкy, як нe нaлeжить>,. 6o тaкий злoчин <<,цo
знеслaвлeння yсьoгo
Biйськa 3aпopiзькoгo слyхсить>o; зyхвaлiсть щoдo нaчaлЬствa' oс06ливo
7; нaсилЬствo в сaмoмy
3aпo.
щoдo чинoBниx людeй poсiйськoгo ypяAy
piл<жi aбo y хpистияI{сЬких пoсeленнях' кoли кoзaк вiд6иpaв y тoваpицta
кoня, хyдo6y й мaйнo; дезеpтиpствo, т06т0 сaмoвiлЬне вiд.llyнення кoзaкa
пiд piзними пpивoдaми y степ пiд чaс пoхollу пpoти непpи ятeляi гайдaмaцтвo,
тoбтo кpaдiжкa кoней, хyдo6и тa мaйнa y Миpних лrителiв yкpaiнських,
пoльсЬких i тaтapських o6лaстей a6o y кyпцiв тa мaндpiвникiв, щo пpoi.lкд,жaли
запopiзькими стeпaми; пpиBeдення y Ciн ,lкiнки, нe Bиключаюuи мaтepi, сeстpи
чи .цoчки; пияцтвo пlд чaс пoxoдy нa непpиятеля. oстанне зaв)кди вBa)кaлoся y. кoзaкiв кpимiнaльним злoчинoм i тяглo зa сoбoю нaйсyвopiuIe пoкapaння o.
Cyвopi зaкoни' як зayвa)киB Bсeвoлoд Koхoвський, пoяс}|юютЬся y зaпopi)t(жl тpЬoмa пp}lчинaми: пo-пеprrle' тим' щo тyди пpихoдили лtoди сyмнiвнoi мopaльнoстi; пo-дpyгe' тим' щo вiйськo я<илo6ез .lкiнoк i не зaзнaвaлo iх пoм'якlltyючoгo впливy нa звинai; пo-тpeтe' тим' щo кoзaки вели пoстiйнy вiйнy й тoмy
,.
д.llя пiдтpимaння пopядкy y вiйськy пoтр6yвaли oсo6ливo сyвo.pих зaкoнiв
Cyддями y запopiзькиx кoзaкiв 6улa вcя вiйськoвa стapшинa 'u, тo6т0 кotuoвий oтaмaн, cуFtя, писapl вiйськoвий oсaвyл' дoв6иrш,пaлaнкoвий пoлкoвник i
чaсoм вeсЬ Kirц. Korцoвий oтамaн ввa)кaвся вищиl\{ сyддeю' oскiльки мaB B€ p хoBнy влaдy нaД yсiм вiйськoм|l; piшeння сyдy Кoшa нaсoм пoвiдoмЛялoся
oсo6ливим дoкyttlентoм' в якoмy писaлoся: <3a нaказoм пaнa кoцtoвoгo oтaмaнa тaкoгo-тo, вiйськoвиЙ писap тaкий.тo>. Biйськoвий сyддя лиIlIе poзгля,цaв спpави' дaBaв пopaди стopoнaм' .lле нe зaтвеpд)кyвaв свoiх BизнaченЬ;
вiйськoвий писap чaсolt{викJIaдaв пpисyд стaрши}lи нa paдl; чaсoм спoвlщaв зaсyдЯ(eниx' oсoбливo якщo спpaвa стoсyв:rлaся oсiб, кoтpi жили нe в сaмiй Ciчi, a
B пaлaнкaх; вiйсЬкoвий oсaвyл викot{yвaв poль слiднoгo' викoнaвця виpoкiв, пoлiцiйнoгo чинoBнl{кa; вiн poзглядав нa мiсцi скаpгиt стe)+(ивзa викoнaнняьr присyд.iв oтaмaнa й yсьогo Korшa' з6poйнo пepеслiдyвав рoзбiйникiв, злoдiiв i гpaбiжникiв; вiйськoвий дoв6иш був пoмiuникoм oсaвyлa й пpистaвoм пpи eкзекyЦiях' тим' кoгo в 3aхiднiй € в poпi звaли <Prёvot>; вiн пpилloднo зaчитyвaв пpисyди
стapцIини й yсьoгo вiйськa нa мiсцi стpaти чи нa вiйськoвiй paдi; кypiннi oтaмaa Mышeцкuй C. Иcтopпя.
с. 57 .5 8.
5 KpюЙc K. c. 6.7.
" Ct<алькoвcкuЙ A. Иcтo.
p и я. T. l. с. 16l.

' там lкe. C. |62.
8
Бonлaн Г. Oписaние Ук.
paйны. C. 63.
" Koхoвcкцй B. oпшт изучения вoйн Бoгдана Хмель-
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ни ц кoгo. с. ll7.
|o Mыutецкuй C, Истoptlя,
с. 56.
||
CoбеccкuЙ Я. Зaпяcкtt o
Хoтинскoй вoйнe.

Cу,Ци, покаpaння i стpaти
y запopiзьклх кoзакiв
ни, якi дoсить чaстo викol{yв.rли сepeд кoзaкiв poль сyддi, y влaсних кypeнях N{aли такy .,T,y' щo мoгли poзгля,цaти сyпеpеvки стopiн i тiлeснo кapaти зa якiсь
пpoвини .-; вpеIштl' пaлaнкoBии пoлкoвtlик зl свolN{ипoмlчникaМи - писapеN{тa
oсaвyлoм' який xtив .цaлекo вiд Ciчi, вiдaв пpикopдoнними poз'iзДaми й кеpyвaв кoзaкaми' щo сидiли в стeпy в oкpeмих хyтopax i слo6oдaх '", y 6aгaтьoх
випatках' зa вiдсyтнoстi сiчoвoi стap[Iини' викoнyBaв тaкo)к i poль сyддi y свoiх
вoлolllннях.
Пoкapaння i стpaти y зaпopiзьких кoзaкiв пpизначалися piзнi, зaлe;кнo вiд
хapaктеpy злoчинiв. 3 пoкapaнь зaстoсoвyвaлиcя.. лpив,язvвaння дo гapьraти нa
..
плorцi зa знeвaгy нaЧaлЬствa й oсo6ливo зa гporuoвий 6opг: якщo кoзaк зa6opгyе кoзaкoвi й не зaхoче чи не змoя(e cПлaTИT|!|йoму 6opг, виtrнoгo пpикoвyють лaнцюгaми to гapNraти й зaлиrцaють дo тoгo чaсy' пoки aбo вiн сaм не зaплaтить свoгo 6oргy' a6o хтoсь iнrций нe пopyчиться зa ньoгo 'b; пoдi6ний спoсi6 пoкapaння, aлe тiльки зa злoдiйствo, iснyвaв y тaтap' тoxt мo)t(нa пpипyскa.o;Ц.uuaгaннянaгaсм пiд
ти' щo кoзaки зaпoзичl{ли йoгo y мyсyльмaнських сyсiдiв
ruи6еницeю за злoдiйствo й гaйдамaцтвo: <(бyдyчисaмi вeликимIr злoдiями з пoгляДy стopotlньoгo' вoни лropстoкo кapaloть тих' хтo й нaймeншy piu yкpaдe y
свoгo тoBapиtцa)>..;пolцкoд)кення члeнlв <(излoмлeнleм o.цнoи нoги нa схoдкe'>
l8; <.за6oльrцiя вины пepелaмливaли
зa пoр?неI{ня нo)t(ем y п'янoмy стaнi
рyкy и
Hoгy>lY;poзгpaбyвaння мaйна за сaмoвiльнe пePeвищeння такси _ встaнoвленoi
,u;
зaслaння y Cи6ip, якe' зpeштoю'
у Ciui нopми пpoдa)кy тoваpiв, хaрuiв i напoiв
стaлo зaстoсoвyвaтися лиlltе в oстaннiй vaс iстopиuнoгo iснyвaння зaпopiзьких
кoзaкiв, зa iмпepaтpицi
Kaтеpиlrи II; пеpeкaзи стoлiтнiх дiдiв вказyютЬ тaкoж нa
^ ot
'
пoкapaння plзкaNrи..' aлe дoкyмeнтlв пpo це нeМar' тoмy слlд ввaжaти' щo тaке
пoкарaння дoпyскaлoся лиrlle як пooдинoке явище' малo спlввlднoсне з чeстю
нaperптi, trpи взaсмнiй свaрцi' зa пеpекaзaМи' дoпyскaзaпopiзькoгo <<JIицapя>;
лacя |4 дyель --.
Cтpaти, як i lloкapaння, y зaпopiзьких кoзакiв пpизнaчrrлися piзнi, зaлeжнo
вiд злoнину, вчиненoгo тiеlo чи iнtцoto осo6oю. Haйстparшнiшroю-стpaтoю 6yлo
y зeмJIю: тaк ч!lнили з тим' хтo вoивaв свoгo тoзaкoпyвaння злoчинця
'(иBим
)кивиNt y тpytly рaзoм з y6итим i o6ox зaкoпyвaли в
вapицIa - в6ивцlo клaли
земJrю. Зpeштolo, якщo в6ивця 6yв хopo6pим вoiнoм i дo6pим кoзaкoм, йoгo
звiльняли вiд цiei стpaшнoi стpaти' зaмiнroючи i1. ruтpaфoм,'.
Aле найпoпyляpнirшoю стpaтoю y зaпopiзьких кoзaкiв 6улo зa6ивaння киями
6iля гaнe6нoгo стoвпa: дo цЬoгo зaсy.ц)кyвaли oсi6, щo Bчинили кpaдiхtкy a6o
схoвaли yкpaдeнi pеui, дoзвoля,rи сo6i пеpeлIo6ствo, сoдoмський гpiх, пo6oi'
нaсильствo' l(езepтиpствo. Гане6ний стoBп стoяв на сiчoвiй плoщi 6iля дзвiницi,
6iля ньoгo зaв)кди Лe)KaЛaв'язкa сyхих дy6oвих палиць з гoлiвкaми нa кiнцях,
звaних киямll Й схo)ких на пaлицi, щo iх пpиB'язyють дo цiпa. Kиi зaмiнювали
зaпopoЯ(цям вeликopyськi 6aтoги. Якщo oдин кoзaк yкpaдe в iнruoгo якyсь дpiбницк)' чи тo в самiй Civi, uи пoзa нeю' a пoтiм йoгo викpиtoть, тo йoгo пpивollили
нa плoщy' пpикoвyвaли дo гaнe6нoгo стoвпa i тpимaли звичaйнo пpoтягoм трьoх
:нiв, a чaсoм i 6iльrшe, пoки вiн не сплaтитЬ гporшeй зa Bкрадeнy piv. Прoтягoм
llЬoгo чaсy пoвз злoчинця пpoхollять тoвapишi, пpичoмy oДнi мoвчки дивлятЬся
на пp'|в'язaнoгo; iнuri, нaпивtuись' лaють i б'ють йoгo; трeтi пpoпoнyють йoмy
гpошеir: нетвеpтi, пpихoпивrrtи з сoбoю гopiлки й кaлauiв, пoять i гoдyють йoгo,
й хoчa з.roчиllцевi нe хoтiлoся нi iсти, нi пити, вiн yсе-тaки мyсив цe po6ити.
<Пий. скr.pвий синy, злoдiю! Як нe бyдеrп пити' тo 6yдeмo тe6e, скypвoгo синa'
6птуl!>- кpичaли кoзaки. Aле кoли злoчинeць вип'e, тo кoзaKи' щo пpичeпилися Дo нЬогo. кa)кyть: <.Teпep xе, 6рaте, дaй-нo ми те6е тpoхи пoпo6'смo'>.
'.
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C. Истopия.

.Ц..I. Явopницький
Iстopiя зaпopiзьких кoзaкiв
.(apeмнo тoдi злoнинeць 6yдe 6лaгaтvl пpo пoмилyвtlння; на всi йoгo пpoхaння
кoзaки впepтo вiдпoвiдaють: <<3a
те ми те6е, скypвий синy, й гopiлкoю пoiЛи' щo
нaм тe6е тр6a пoпo6ити,>. Пiсля цьol'o вoни заBдaBaли кiлькoх yДapiB пpив'язaнoмy дo стoвпа й iruли; зa ними з'яBлял|lcя iнrui. B тaкoь{y пoлo,кeннi злoчинeцЬ зaлицIaвся дo6y, a тo й п'ять пiдpяд, нa poзсyд сyддiв. Aлe звичайнo бyвалo
тaк' щo вжe зa oднy дo6y злoчинця в6пвaлп нaсмеpтЬ' пiсля чoгo йoгo мaйнo
вit6нpaлп нa вiйськo; тpaплялoся' зpeштoк)' щo декoтpi зi злoчинцiв нe лише
зaлИ|JJaлИcя)Кv|TИ'a й oтpимyвaли вiд свoiх п'яних тoвapишiв l.porrli :'l. Iнoдi
пoкapaнням киями замiняли сI\,tертнyкapy: в тaкol,ty рaзi y пoкapaнoгo вiд6иpaлп
хyдoбy й pyхoме мaйнo, причoМy oднy чaсти}ty хyдo6и вi,tцaвaли нa вiйськo, дpyгy - пaлaнкoвoМy стaprцинi, тpeтю чaстинy i все pyхoмe мaйнo виннoгo - йoгo
дpy;кинi й дiтям, якщo вiн бyв .lкoнaтим.
Kpiм гaнe6нoгo стoвпa у зaпopiзькиx кoзaкiв викopистoвyвали rшибеницю й.'зaлiзний гaк: Дo них зaсyд,)кyвaли зa <<великy>
a6o нeoднopaзoву кpaдl,кку

.-.

[Ilи6еницi cTaыnЛ|4в piзних мiсцях запopiзьких вoльlloстей нaд вeликими
toрoгaми чи rlЦяхaми; вoни мали вигляll llвoх стoBпlB з пoпeречкolo нaгopl l з
l!loтyзяниl\{сильцем a6o петлeю нa пеpеклatинi. Щo6 Bикoнaти стpaтy' зЛoчиt|ця сatoвили веpхи нa кoня, пiдвoДили пiд шибеницю, НaKИДaЛИlra йoгo rдиro
петлю' цIвидкo вiдгaняли кoня, i злoчинeць лицIaвся висiти в пeтлi. Пеpекaзyють' щo вiд шибeницi, зa кoзaцьким звичarм' мoжнa було вpятyвaтисЯ' кoли
якaсь дiвнинa BуIяв,ляЛaбa;кaння вийти за злoчинця зaмiлr; якщo цeй llepeкaз
вipний, тo цeй звичaй дoпyскaвся' oчeвиднo' з oглядy нa пoстiйнe пpaгнeнI{я
зaпopoлсцiв всiлякo з6iльrшити свolo чисeлЬнiсть зa iсllylovoгo пapубoцтвa сi.
нoвикiв, але зa звиЧнoгo рoдиннoгo )киття y пaлaнкoвих кoзaкiв. [I{o,l1oI1ьoгo
oнeвидцi нaвoдять тaкий випaдoк. otнoгo paзy вели якoгoсЬ злoЧинIlя lra стpатy;
нaзyстpiн йoмy вийшлa дiвчинa пiд бiлим пoкpивaлoм i вvtявилa 6a>кaння вuЙти
зa ньогo зaмixt. 3лoнинець, нaблизивIlrисьдo дiвuиlrи' пoчaв пpoсити iJ зняти з
o6личчя пoкpивку. Д.iвчинa знялa. Toдi злoчинeць' пo6ачивlIIи пеpeд сo6olo пoтвopy' пollзьоdaнy вiспolo, привселюднo зaЯRИBi <<Якмaти такy дзIo6у вeсти Дo
rплю6y, лiпц:е на rци6еницi дaти ду6y!'>z.'
3алiзний гaк (вiд нiмeцькoгo Haken) - тa сaмa шибениця, алe з зaмiнoю
пeтлi мoтyзкoю iз гoстpим зaлiзним гaкoм нa кiнцi. 3лoчинця' зaсyД)кeнoгo на
гaк, пiдвoдили дo rши6eницi, зaстрoп{ляли пiд pe6pa гoстpий гaк i залиrшa;Iийсrr'o
тaк висiти дo тoгo чaсy' пoки йoгo тiлo не poзкЛaДaлoсяй не poзсипajlися кiстки,
нa пoстрaх злoДiям i злoчинцям; зняти тpyп iз rши6eницillс lloзRoJIяЛoсянiкoмy
пiд зaгpoзolo смеpтнoi кapИ,,.3aлiзним гакoМ кopистуBaлИcя пoляки i, звинайнo, вiд них йoгo пеpeйlrяли й зaIlopiзькi кoзaки,"'
Гoстpa пaля а6o гoстpий кiл - це висoкий деpeв'яний стoвп iз зaлiзtloю шlrицeю нaгopi;,цля тoгo' щoб пoса/lити lla гoстpy пaлIo злoчинця, кiлькa нoлoвiк пiднiмaли йoгo пo кpуглiй дрa6инi й сaдoвили нa кiл; гoстpий кiнeць кoлa пpoтикaв
усi нyтpoщi лIollини й вихoдив сepeд хpе6цiв lrа спинi. 3perштoro,зaпoрo;trдi pi,rдкo зaстoсoвyвaJlи тaкy стpaтy' i прo i1 пoбyтуBaння poзпoвiдaroтЬ ;'rИЦ!€ П€ p € .
кaзи стapезних дlдlв; зaтe пoляки дy,ке чaстo прaктикyвaли цю стpaтy IJДязaл'|кyвaння кoзaкiв: зaпoрolкцi нaзИBaлИ смеpть нa гoстрiй пaлi <.стoвlIoвoю>смеpтю. <<Taкyмep пoкiйниit мiЙ 6aтькo, так i я yмpу пoтoмствeннoю стoвпoвoю
смертю>. Hapoднi пepeкaзи poзпoвiдaють' щo кoли пoляки пiДнoсили нa кiл
зaпopo)l(цlв' тo вoни' cу|p,Ячу|нa них' зtlyщaлися ltaд. ляхaми' пpoсячи y них
пoтягнyти JIIoлькy й пoтiм, пoкypивlllи' oГляtaлу| свoiх ,'rютиx вopoгiв кaлaмyтними oчиt\,la'плювaли iм <.мeжи-oчi,>,
пpoклиlraли кaтoЛицькy вipy й спoкiйrlo
B|,J|vIpaЛИ
<(стoвпoвoюсмеpтк)'). Гoстpa пaля пpактиKуB,aлaсЯ y пoлякiв i тaтaр,
вiд кoтpиx, мa6yть, i 6yла зaпoзичeнa зaпopo.lкцями ..,.
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суди' пoкapaнllя i стpaти
y зaпopiзьких кoзaкiв
.[I'лявикoнання yсiх пepелiueних стpат y зaпopiзьких кoзaкiв узaгaлi не iснyBaлo кaтa; кoлп 6улa пoтpe6a стpaтити якoгoсЬ злoчинця' тo йoгo нaкaзyвaли
стpaтити злонинцeвi; Якщo )к нa тoй uaс 6yв ЛицIe oдин злoчинeцЬ' тo йoгo зaлИЦraлИy в'язниl1iдo тoгo чaсy, пoки нe з'являBся tpyгий; тoдi нoвий злoчиI.|ецЬ
стpaчуBaв стapшoгo 30.
oчeвидець сyДoвих пopядкiв y зaпopiзЬких кoзaкiв l04-piнний дiд, зaпopo.lкеtцьМикитa Лeoнтiйoвин Koр.lк, poзпoвiдaс пpo ниx тaк: <<Пpaвa
зaпoрiзькi, зa
якиМи l.oни cуД|4лИй виpiruувaли спipнi сIIpaви, 6ули тaкими. Koли, скa;кiмo.
тpaпитЬся' щo tвor кoзaкiв мirк сoбoю зaспepeчаютЬся чи пoб'ютЬся, a6o oдин
oДнoмy пo-сyсiдськи зpo6ить lliкo.ц.y'т06т0 свocю худo6oю випaсе хлi6 чи сiнo
а6о зaвдасть якoiсь ilrrшoi кpивди, i не мo;tсyть пoМиpитися мi,lк сo6oю, тoдi oбидвa' кyпивtци нa бaзapi пo кaлaнeвi, йдyть пoзивaтисЬ у пaлaнKy' дo якoi нaлe.
;кaть, i, пoклaBцrи.калaчi нa сиp}to (стiJl)' стaютЬ бiля пopoгa, низенЬкo вклo.''
HяютЬся сyДl{ям i ка;кyть: <.KлaняGмoсь'пaнoBe' хлiбoм i сiллю>. Cyлдi пoнинaютЬ питaти:. <,Якe ваrшeдiлo, панolrе молoдцi?'> Toдi покpивд.lкений кaжe пeрulим: <.oт,пaнoве' яке нaцjе дi.lIo:оItей (пoкaзyе нa свoгo тoвapиц.ra)o6идив, oт
стiльки-тo lllкоди менi свoiм скoтoм зpoбив i trе хoче мeнi сплaтити й пoпoвнити,
щo слiдye зa спaцr сiнa й зa ви6iй хлi6a>.Cyллi звeртaютЬся дo кривдникa: <.Hy,
бpaтикy, гoвopи' Чи lrpaвдa тe' щo тoвapиIД нa тeбе кa:кe?,>Ha щo кpивдник вiдtloвiдaе: <<Taщo ж, пatloве? Tе всe прaвда' щo я lllкo.\y зpoбив мoeмy сусiду й rre
вiдpiкaIoсь, aлe не мo;кy йoгo вдoвoльствувaти зaтиМ, щo вiн лицlllс oд Мeне
тpeбyс i ш:кoди нe Мас стiльки'>.Bислухaвurи iх, пaлaнка пoсилae вiд сe6e кoзaкiв дJtя зaсвi,r(чеltняruкoДи. Пiсля iх пoвеplleння' якщo скaргa BИяBлялacя
слyIIIнoю'сущli кaзaли кpиBдникy: <(F|y,
щo ,lк ти, бpaтикy' чи згoдeн зaплaтити
IIIкoдy сBoeМy сусiл.y ни нi?'>Kpивдник тoдi зtloBy клaняGтЬся сyддяМ i зaпеpенуe: <.Tаlцo )к' пaнствo' лицrн€ вiн з менe тpeбye, я нe зI.oдeн ПлaTИт|4|
у вoлi вarltiй". Cy.ц/tя.[oвгo}Мoв;1Яеoбидвi стoрoни пoМиpитися i, якщo вotlи згiдlri, тo
пaлallкa сaма вирiruус iхttlo спpaвy й вiдпyскаe пo дoмiвкaх. Якщo lк кpивдrlик
oгинaeтЬся й нe пpимиpюrтЬся в пa;taнцi,тo iх вiдсилaють y Ciн. Koли x<пoзoвники пpиi.цуть у Кiш, тo питaютЬ oДин oДнoгo: <.A в чий ;кe кypilrь пoпepeAу
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.Ц..I. Явopницький
lстopiя запopiзьких кoзакiв
пiдeмo?> Cкpивджeний звичaйнo вiдпoвiдaс: <Хotiмo, 6paтe, дo наlцoгo кypеня>. <Hy, дo6pе, хoдiмo й дo вarцoгo кypеl{я>'- вiдпoвiдae пoзваний. Увiйшoв6aтькyt,>.<.3дorши y кypiнь, o6oe пiдхoдятЬ дo oтaмaнa й каxyть йoмy: <<3дopoв,
poвi 6yли, пaни мoлoдцi! _ вiдкaзye oтaмaн'- сiдaйтe>. <.Ta нi, бaтькy, нiкoли
сiдaти, ми дйo дo тe6e мa€ м >. <Hy, кaлtiть, яке вацIe дiлo?,l - питae oтaмaн, i
тoдi скpивдxeний poзпoвiдa€ всю пpиIoдy i свolo кpивдy' й тe, як Boни сyдилися
в пaлaнцi. oтамaн, вислyхaвши йoгo, питae кpивдникa' якoгo вiн кypeня, й дiзнaвцtись' зaкpичитЬ xлoпцям: <.Пiдiтeлицt тaкoгo-тo кypеня oтaмaнa пoпpoсiть
дo мене>. Koли цей oтaмaн з'явиться i сяде, тo пeprший йoгo питaс: <<Чицe вatцoгo кypeня кoзак?> .Ц'pyгийoтaман' спитaBцIи кoзакa' oтpиNry€ вiдпoвiдь: <.Taк'
6aтькy, нaцtoгo кyреня>. Пiсля чoгo спpalizl знoвy poзпoвiдaсться, й oтaмaни
кaжyтЬ oдин oднol{y: <Hy Щo, 6paтe, 6yдeмo poбити з сими кoзaкaми?>, a дpyгий oтaмaн звepтa€ т ься дo них: <Taк вaс yлсe, 6paтники, й пaлaнкa cуtнлa?>
<Cyдилa, 6aтькy>,- вiдпoвitaють вoни й клaняютЬся. oтaмaни yмoв,rяютЬ пoзoвникiв. <Пoмиpiться, вдoвoльнiть тyт хe oдин oднoгo' тa не мopдyйтe
нaчaлЬствaD. Koли lк кpивдник вiдпoвiдaс: <Ta щo л<, 6aтьки, кoли вiн тpе6ye лиrшнe>, тo oтaмaни' 6ачaчи йoгo впеpтiсть' кaжyть свoiм кoзaкaм: <Hy,
тепеp жe' 6paтvики, схoдiм yсi нетвеpo to сyддi, щo скaл<е сyддя,>. <[o6pe,_ вiдпoвiдaють кoзaки'- пoчекaйте )к' 6aтьки, ми пiдeмo нa 6aзap
тa кyпимo калaчiв>. Taким чиttoм' yсi нетвepo виpyшaloть дo сyддi. Cпoнaткy
вхoдять oтaмaни i, вклoнивtцисЬ' кa,кyть: <3дopoвi бyли, пaне дoбpoдiю>.
Cyддя вiдпoвiдaе: <3topoвi й ви, пaнoвe oтaмaни. Пporuy сiдaти>. Пoтiм
з'яв,llяloться пoзoвники' вклoltяються сyддi, клaдyть кaлачi нa сиpнo й
пани-мoлoДцi,
кaxyть: <Kлaняeмoся вaм, дoбpoдiю, хлi6oм i сi.lullo>. <<.('якylo,
зa хлi6 i зa сiль>,_ вi,цпoвiд.ae сyддя i, звеpтaючисЬ дo oтaмaнiв' питae:
<[f[o се y Baс зa кoзaки? Яке дiлo мaють?> oдин з oтaманiв poзпoвiдaс
дoклaднo всto спрaвy' pirueння пaланки i iх влaснe. Toдi сyддя звеpтaeться дo кpивдl{икa: <<Tакяк лte ти' 6paтvикy, pirшився з цим кoзaкoм' кoЛи вжe
вaс сyдили i пaлaнкa, i oтaмaни, i я пpисyд.ltyю пoкpивджeнoгo вдoвoлЬнити'
a ти не хoчеllt тoгo зpo6ити з yпеpтoстi, дapмa щo з yсiх стopiн винeн>. Aлe бyвa€ ' щo пoзвaний нe пoгoдЯ(yeться' тpимaeтЬся нa сaмiй впepтoстi й пoвтopюe
те, щo й paнirше:<Ta щo хr, дo6poдilo, кoли вiн лиlltн€ тpебyе,>.<.Taкти нe згoдeн'
6paтuикy?> <Hi, дo6poдiю''. ..Hy, тепep жe ви' пaнoBe oтaмaни' iдiть з ними дo кo.
llloвoпo' тaм yл(e 6удe iм oстaннiй сyд, piruення; iдiть з бoгoм, пaнoве oтaмaни'
a ви, 6paтцi, зa6иpaйтe з сo6oю i свiй хлi6 iз сиpнa'>. <Ta нi, дo6poдiю, ми сo6i
кyпим нa 6aзapi>. <3a6иpaйте, зa6иpaйтe,- гнiвнo пoвтopю€ сyддя'- i не тpимaйте oтaмaнiв, 6o iм не oдне дiлo вaшe>. Haperuтi, взявtllи свoi калaнi, кoзaки з
oтaмaнaми йдyть y кypiнь кoшIoвoгo' всi клaняються' пpикaзyючи: <3дopoвi 6yли, вeлЬмoжний пaне>. Koзaки, пoклавцIи кaлaнi, дoдaють] <Kлaняемoсь' вeльмoх<ний пaнe, хлi6oм i сi.плю> й, зyпинивrшпcь 6iля двeрй, ще paз низеI{ькo
кJIaняються. Ha щo кoruoвий вiдпoвiдaс: <Здopoвi, пaни oтaмaни. .Il'якyю, мoЛoдцi, зa хлi6, зa сiль, a щo сe' пaнoве oтамaни' y Birс зa кoзaки?> oтaмaни знoвy
дoклaднo poзпoвiдaють усю спpaвy. Кoruoвий, тpoхи пoмoвчaвIllи' звеpтaeться дo кpивдникa й кaxe йoмy: <Hу, як x<eти' бpат.lикy, дyмaсш pitшитися з сим
кoзaкoм? Baс pirшилa палaнкa' вас piruили oтaмaни' вaс pirшив i сyддя вiйськoвий, i тeпep дiлo дiйrшлo й дo мeне. I я, poзслyхaB|lrИcя' Bизнaю' щo пaлaнкa
piruилa вarшедiлo дo6pe, кoтpе i я зaтвеpд)кyю й визнaю тeбe y всьoмy Bинним.
Taк щo л<ти менi скaя<erц?Згoдeн ти скpиBд'женoгo вдoвoльнити?> <Hi, вельмoxний пaнe, тpe6yс лиlIIнeD. Koцroвий пoвтopюe гoлoснo i з гнiвoм: <.Taк ти,
6paтникy, не згoдeн?> <<Taк,вeльмoхtний пaне, не згoдeн' y вoлi вашiй''. <HУ,
дo6pе>,_ встaвц!и й вихoдячи з куPeня ка)t(е кoцroвий; oтaмaни й кoзаки тaкoж вихoдять i, клaняюнисЬ' кaжyть йoмy: <Пpoщaй, вeльмoл<ний пaнe,>.<.Пpoщaйте, пaни-мoлoдцi, пpoщaйтe тa й нaс нe зa6yвайтеD'- кa)ке кorшoвий i, вийruoвrци з кypеня' скликaс сBoю челядь: <.Cтoporкa,киiв'>. Cлyги 6iжaть i нeсyть
o6ермкaми киi. Toдi вельмoл<ний кa.lre: <.Hy, ляraЙ, 6paтuикy. oсь ми тeбe
<.Пoмилyй, вeльмoлtний пaнeЬ>пpoвчимo' як пpaвдy po6ити й пaнiв lllаttyEiilти)>.
peпeтy€ тoд.i кoзaк не свoiм гoлoсoм. <.Hi, 6paт.rикy' немa в'(e пoмилyвaння'
кoли ти тaкий впepтий. Koзaки, нa pyкaх i нa нoгax стaнЬтe' Cтop6xa, бepiть киi
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y зaпopiзьких кoзaкiв
Koли киi пoч}Iyть мiл< сoбoю
тa 6уlЙтe йoгo дo6р, щ06 знaв, пoчiм кiвlц ЛИхa>>.
гoвоpити' пo тoй тa пo тoй 6iк, винний кoзaк мoвчитЬ тa слyхa€ , щo скaлtyть. I
кoли виннoгo в;кe дo6pе пoчaстyютЬ' тo6тo дaдyть 50 чи l00 киiв, тoдi кoц.loвий
Ka)кe: <<гoдi>.
Cтopoлсa' пiднявruи свoi киi нa плeнi, стoiть, мoв сoлдaти з pyцtницями нa вapтi, алe кoзaки щe пpитpимyютЬ виннoгo' чeкaloчи oстaтovнoгo piruення. Korцoвий знoвy звepтaстЬся дo виннoгo: <<Пoслyхaй,6paтuикy, як те6е
пaлaнкa pirшилa i скйьки пoкpивджeний вимaгaе, зaплaти йoмy нeoдмiннo' та
зapaз зaплaти, нa мoiх oчaх>. Toдi винний вiдпoвiдaс: <.Чyto,вельмoлсний пане,
нyю i гoтoвий yсе викoнaти' щo нaкaжеlц)>.Korцoвий пpo.цoвЛ(y€ : <A щo цe тeбe
вп6плvt,тo пepeнoсь здopoвo' щ06 ти нe дулсe мyдpyв.lB i нe впиpaвся. A мoлte
тo6i щe дoдaти киiв?> Aле винний з лraлi6ним кpикoм прoситЬ: <(Бyдез мeнe й
сьoгo, дoвiкy нe 6yдy пpoтиBитися, 6yдy rшaнyвaти пaнствo>. Toдi нapеrцтi кoцroвий вгaмyeться i скaлсe кoзaкaм на стopo,lкi: <<Hy,гoдi, встaвaйте й кoзaкa на
вoлю пyскaйтe, a киi пoдaлi Хoвaй1gр.Jz
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oдяг

TA oзБPorнHя
зAПoPIзЬкиx
кoзAкlB

oдяг зaпopiзьких кoзaкiв пoчaткoвo 6yв нaдтo пpoстиМ: l{а пoчаткy свoгo
iстopиннoгo iснyвaння зaпopiзькi кoзaки нe мoгли пoвaлснo нaвiть думaти пpo
кoзaк i
те, щo6 зaймaтися свoею зoвнirцнiстю й виряд'(aтися в дopoгi <(цIaти>;
злиднi тoдi 6ули синoнiмaми. ,Ц,oтoгo чaсy цiлкoм мo)кнa вiднoсити слoвa укpaiнськoi пiснi - <<сидитькoзaк нa мoгилi тa й ruтaни лaтae>|aбo слoвa кoзaцькoi вipцli: <<кoзaк
- дyшa пpaвtивaя - сopoчки нe м.aс>.Гaняючись зa звipoм
безкpaiми степaми' гли6oкими 6aлкaми, нeпpoлaзниМи лiсoвими хaщal{иi пpoвoдячи нoнi пepeвaжнo пiд. вiдкpитим нe6oм, виси,ц,кyючи пo кiлькa гoди}t y
грyзЬкoмy 6oлoтi й гyстoмy oнepeтi, зaпopolкцi 6yли бiльrшe схoЛ(ими нa злvIдeнних гoлoдpagц!в, нiлс нa <(слaвнихлиЦаpiв'>,iм'я якиx ylке в paннi чaси iх iснyвaння гpимiлo в € в poпi. Ta i в пiзнiй пepioд зaпoрiзькoi iстopii, кoЛи y кoзaкiв уlке ввiйrцли в силy пeвнi звичai й пeвний кoстюM' 6araтo xтo з них' y силy
piзних випaдкiв нa вiйнi чи y сe6е вдoмa' чeрез 6itнiсть i злиденнiсть' a чaсoМ
нaвiть uеpез oсoбливе бa,жaння цIикнути злидeнниМ oдягoм' чaстo вдягaвся
нaдтo пpoстo. <.Бyвалo,пoгoлитЬ сo6i зaпopoлtецЬ гoЛoBy' зaстpolt{итЬ oселед.
ця сBoгo зa вyхo' зaв'яя<eться lllмaтинoю' нaтягнe нa сeбе oпaнчy' взyс кaпцi зi
свинячoi ruкipи, тa тaк сo6i й хoдить; a iнший впiймaс кoзy' oблyпить iJ, BичиститЬ rшкipy вiд вoBни' oДягнеться в неi, взyс пoстoли зi rшкipи BepцIкoвoi тoвщини' a зaвДoвжки зо двi нeтвеpтi, тa й тиняeтЬся стeпoм. A iнrдий ще кpащe:
а6o виpядиться в тaкi пoстoли' щo в ниx trtoл(нa .Il.нiпpo переплисти' a6o lra
oднy нoгy нaтягне пoстoлa' a I{a дpyгу сaп'яtloвoгo чoбoтa, тa ще й пpиспiвye:
<oднa нoгa в пoстoлi, a дpyга в сaп'янi _
Пoдивися' Гaннo, який пoстiл гapний:
Чи сeй, ни сей, .rи сeй, чи сей?>
A 6yвaлo щe кpaще: цiлкoм гoлий хoдить; тoд.i й 6увaлo, як тaМ кaл(yтЬ: <<yвeсЬ
Хвeсь - кyди схoчe' TуД|4Й скave, нiхтo зa ним не зaплaчe)>.<.Bдень.roлoвiк, a
внoнi звipюкa>'. B якoмy вигляДi з'ЯBлЯлv1cякoзaки дoдoмy пiсля вiйни, нaйкpaщe змальoвye вiдoмa нapoднa дyмa <<пpoганД)кy Aнди6epa'>.
(гeй ryляв кoзaк-нeтягaсiм гoд ще й voтиpи,
Ta пoтеpяв с-пiд се6е тpи кoнi вopoнii.

.

пpибyвae,
K"""--};"1ТТJHЬТjfft3Jl1

Цto нa кoзaкy, 6iднoмy нетязi, тpи сиpoм'язi:
oпaнчинa poгoзoвая'
oднa

Пoясинa
хмeльoBaя'
нeгюл<a, a третя й на хлiв
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незгo'(a.

O.цяг тa oзбpоення
зaпopiзьклх кoзакiв
A щe нa кoзакyt 6iднoмy нетязi
Caп'янцi _ виднo п'яти й пaльцi,
Шапкa-биpкa_ звеpхy дiркa,
Хyтpo гoле.
oкo;пlцi 6iг мae,_
Boнa дoщем пoкpитa'
Tpaвoю пoltlитa'
A вiтpoм пiд6итa:
Кyди вiе - тyди й пpoвiвaе,
Мoлoдoгю кoзaкa тa й пpoхoлoджae}.
Haвiть y хvlII ст. бaгaтo зaпopoжцiв yсe ще BДяГaлИcя пpoстo й чaстo пoтpe6умли як кpaвцiв, тaк i rцeвцiв; тaк' |149 p.' з oгля,щy на мaй6yтнi пepегoBopи
тaтapсЬких дeпyтaтiв iз зaпopiзькими' мaйop Hикифopoв, пpeдстaвник poсiйсьKoгo УPяtУ, пpoсив oстaннiх <.бытьвo Bсeй tотoвнoсти и y6paнстве, дa6ы пepед
тaтapскимl{ дeпyтaтaми нe гнyсI{ы мoгли 6ытЬ)>;згoдoм' |761 p., запopiзький
Kirц вимaгaв вiд свoiх депyтaтiв' кoтpi iздили дo Пeтepбypгa' пoвepкyти rцeвця
й кpaвця, взятих н.ими з Ciчi на BJIaснi пoтpeби, ввa:кaюни' щo вoни вл<eпolцили
iм yсe неo6хiд.не z.
Пoнaткoвo, зa свiднeнням yкpaiнськoгo лiтoписця' oдягolt' зaпopiзьких
кoзaкiB 6yлo oднe чи двoe y6paнь, i лиrцe пoтiм, кoли Boни звoювaли тypецЬкy
й тaтapськy зeмJIю' <<oчeньoto6ычились и сдeлirлись бoгaты всяким дoстaткoм>>J.У ХVlI ст. oPшaнський стapoстa Филoн Kмiтa змaльoвy€ qepкaсЬких
кoзaкiв o6iдpaнцями {, a фpанцyз .Ц'eль6ypкy _ xе6paкaми 5. сyчaсник пeтpа
Bеликoгo poзкoлЬницький пiп Iван Лyк'янoв, i.дyuи з МoскBи дo € p yсaлимa чepез
Укpaiнy й пo6ачивrши 6iля Фaстoва кoзaцЬкy вaтarу пoлкoвникa Ceмeнa Пaлiя, зo6pa.жaе i1.y свoсмy щoдеrrникy тaкими слoвами: <Гoрдинa тo хopolцaя'
кpaсoвитo стoит нa гopе' oстpoг дepeBяннoй кpyг л(илья всегo; в:rл зeмлянoй'
пo видy нe кpeпoк дo6pe, дa сидeльцaми кpепoк' a люди в нем' чтo звеpи. пo
зeмляltoмy в:rлу вopoтa чaстЬle; a вo Bсeх вopoтaх кoпaны ямы' дa сoлoмa пoсланa в ямы; тaм Пaлеевщинa лeЛ(ит, челoвeк пo двадцaти' пo тpидцaти: гoльI' чтo
6y6ны, 6ез py6ax, нaгиe' стpaцtны зeлo; a в вoрoтeх Из ceл пpoехатЬ нeльзя Itи
в чeм; Bсе pвyт' чтo сoбaки: дpoBa' сoлoмy' сeнo' с чеIvtни пpoезл<aй...A тoгo дня
y них слyчилoсь мнoпo свaдe6' тaк нaс o6стyпили, кaк eсть oкoлo rr,teдвeдя]всe
кoзaки' Пaлeeвщинa, и свадь6ы пoKинyли; a всe гoлyд6a 6eзпopтouнaяi a нa
инoм и клoкa pyбaxи нет; стpацrны зeлo' чepньl' чтo apaпы' 1,|л|1ху|'чтo сoбaки:
из pyк pвyт. oни нa нaс стoя дивятся' a мы им и втpoе' чтo тaких ypoдoв oтpoдy
нe видurли:y нaс нa Мoскве и нa Петpoвскoм кpy)кaле нe скopo сыщeIцЬ тaкoвtl
хoчь oдrtoгo>o.Taкoю л< мipoю й цйкoм спpaBe,фIIиBoмo)l(на пpиклaсти oпис
пoпa лyк'янoвa й дo запopiзьких кoзакiв. Cамi зaпopo.lt<цiкaзaли пpo сe6e: <У
нaс пpoклята мaте мa - н1 сopoнки, нi tuтaнiв, oднa пpoклятa сipoмa>7. <.Haних
нi нoбiт, нi rштaнiв, нi сopoчки нe бyлo; a на iнuroмy сaмi pyбui висять; мoв тoй
цигaн iдe _ п'ятaмуl свiтe,>o.<.ЗaпoPoxeць як надiв сopoчкy' тaк yвeсь гoд i
нe скидa ii, пoки сaмa rte спaдe з плiн, a йде 6aниться, ruтaнiв не скидa: <не гo]иться>>- кa,кe)).
Aлe з плинoм чaсy з oднoгo 6oкy вдaлi вiйни, з дрyгoгo й сaм poзвитoк
'(иття
бaгaтo змiнили в пoняттях i пo6yтi запopiзьких кoзaкiв: poз6ивцJи тaтap чи
тypкiв, пoгрa6yвaвrди панiв чи сBpeiв' кoзaки' пoвepтaючисЬ нa сiч' пpивoзили з сoбoю безлiч гpoшeй' oдяry й дopoгиx ткaнин. .('aнi, щo дiйurли дo нaДroгo чaсy'
свiдчaть, щo сaме з oдяry здo6yвaли сo6i зaпopiзькi кoзaки нa вiйнi - ш!y6Ц,
xyпaни' цjapoвapи' сopoчKи' I'Дaпки' ч060ти, нeкмeнi, смyrшкoвi lllкypи тoщo9.
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I. Явopницьlоrй
'Ц.. зaпopiзьких кoзакiв
lсmpiя
Бaгатствo здoбичi тодi виявлялoся в тoмy' щo зaпopoжцi деp;rи нil lIIмaтки китaйкoвy ткaнинy й нaкpyнyвали ii нa нoги зaмiсть oнyн. У нapoднiй щrмi пpo кoзaкa
Гoлory poзпoвiдaсться, як цей геpoй, y6ивIДи 6aгaтoгo тaтapинa' oдягнyв нa сe6e
йoгo дopoгий oдяг, .roбoти' )кyпaн i o^ксaмитoвийrцлик i в тaкoмy вигляДi гyляB y
Ciчi й вихвaляв Kилиiмськe пoлe ,u. Лiтoписeць Beличкo пepeкaзye' ulo кoли
зaпopoлtцi йrцли з Хмeльницьким нa вiйнy, тo м.rлo в кoгo бyлo пo дBo€ кorreй i
6aгaтo хтo 6yв oдягнyтий в <пoдлЬIй> oдяг' a пiсля 6итв у кoлrl{oгo тoвapицIa
виявилoся пo тpoe' чeтвеpo й п'ятepo кoнeй' y 6aгaтьoх y poзкiruних poндaх' т06тo з6pyi; тaк сaмo 6aгaтo y кox(ltoгo тoвapишa стaлo й oдягy' тaк щo кoли зaпopiзьке вiйськo пoдoл.uto ляхiв пiд )Koвтими Boдaми i в Kopсyнi, a пoтiм сiлo нa
кoней i pyl.Цruto дaлi зa Хмeльницькllм'
тo <yвидiвrши з стopoltьЛ aльбo з гopы
якoй oнoe, мo)кнo былo сказaть' ,(е тo сyтЬ ниви' кpас}loцвiтyщим гoленtepским, aлйo вJloским мaкoм зaсiяннiи и пpoквiтнyвI.tliи>''.
lз тих сaмих свiдueнь дiзнaемoся, щo y зaпopo,lкцiв нiкoли не 6yлo oдI{oмaнiтнoгo oдягy; щo неpiдкo пiд нaс вiйни вoни oдяг:L.rися в тaкий oдяг, який 6yв y
нeпpиятеля' i щo iх пoхiдний oдяг взaгaJli бyв бiдним, зaтe дoмaшнiй пapaдHt|f,|_ дyжe poзкirшним.
Пeprшi вiдoмoстi пpo oдяг зaпopiзьких кoзaкiв знaхoдl{мo в пoдopoхtнiх нoтaткaх ХVI ст. нiмецькoгo пoслa Еpiхa Лясoти. Лясoтa кaже' щo y зaпopoxrцiв
6улvl у в)t(иткy тaтapськi к06еняки - Keрnikh - a6o пл.aцц: якi 6улн iх гoлoвним oдягoм' l тyт )кe дoдa€ ' щo г0лoвIlии нaчалЬник кoзакlв' вlдпyскaloчи пoслa з
Ciui, пoдapyвaв йoмy кyничy rшy6y й хyтpянy lцaпкy з чop}lих лltсiв',. У ХVIt ст.
вiдoмoстi пpo oдяг зaпopiзьких кoзaкiв з}Iaхoдимo в пpацi фpaнцyзькoгo iнrкeнepа Бoплaнa. Biн пиrцe пpo сopoчки' Iшapoвaprrй я<yпaни,вигoтoвленi з гpyбoгo
сyкнa, якi стaнoвили пoвсякдeнний oдяг кoзакiв .". Aле ф вiдoмoстi нaдтo зaгaльнi й нeвиpaзнi. У xvIII ст. пoльськi письмeнники B)кe дoклaднirпe oписyють
запopiзький oдяг. Зa iх слoвами, зaпopiзькi Koзаки нoсили цIapoвapи з цIиpoким
зoлoтим галyнoм зaмiсть блямiв, сyкнянi нaпiвкyнтyrui з вiдкидними pyкaвaми'
бiлi жyпaни з цloвкoвoi ткaнини' rдoвкoвi пoяси з зoлoтими китицями й висoкi
цraпки зi смyrшкoвими oкoлицями сipoгo кoльoрy й нepвoним цroвкoвим вepхoir' щo зaкiннyвaвся зoлoтoю китицею la. Hапpикiнцi тoтю лr стoлiття сyчaсник
зaпopiзьких кoзaкiв, зaпoрo)кeць Микитa Kopя<, tюлoвним oд'ягoм зaпopoя<цiв
IlaзиBllс )t(yпa}t'чepкeскy' сaeтoвi яскpaвих бapв ruapoваpи' зaBширцIки чoтиpи
apшrrни' сaп'янoвi кoльopoвi uo6oти, rцалевий пoяс' rцaпкy-кaбapдинкy з pivкoвoгo звipa кaбapги чи видниxи a6o видpи, oздo6лeну наBхpeст пoзyмеllтoм, i,
вpeurтi, кyдлaтy вoвнЯrry 6ypкy для нeгoди' званy пoлякaми вiльнуpoю. Taкий
oдя.T'зa слoвaми Kopлсa, зaпopo.lкцi нoсили в.цoмa в Ciчi i в lloхotaх пiд uaс вiйни .o. Aкaдeмiк Baсиль 3уeв, кoтpий х<ивy ХVlII ст.' кaжe' щo o6oв'язкoвим oдягoм зaпopiзьких кoзaкiв 6yли сopoнка i ruаpoвapи: цeй oдяг 6yв y них звичним i
вoни нoсили йoгo, не мiняюни, дoки вiн не poзпaдaвся нa клaптики, а щoб з6aвl,lтисЯ вiд миття й кoмaх, вoни пpoсoчyвали йorю pиб'яним ;киpoм i в,ялllлп нa
сoншi. 3peruтolо, кpiм цьoгo нaйнеodхiднirцoгo oдягy' зaпopoлсцi, зa слoвaми тoгo л<3yсвa, нoсили^хoporший сyкняниЙ oдяl, oксaмитoвi tцaпки' rдoвкoвi пoяси й
сaп'янoвi чoбoти .o. Cвiдки, щo :ltили знaчнo пiзнil.Цe зa М. кopxa й B. Зyeва,
oписyють зaпopiзький oдяг тaк: <<Хyпaни y них 6yли синi й вигoтoBJrялися з
тaкoгo хopoцIoгo сyкнa' щo вoнo нiкoли не лиtlялo; вiд.lloги }Ia pyкaвaх (iх звали
<(зaкaвpaцraми>)тa пoяс 6yли чеpвollими' rДapoвapи сиlli китайчaнi на ouкypi.
Caме тaкий жyпaн бyв y мoгo 6атькa: темнo-синiй, a зaкaвparшi зеленi, зaпинaвся вiн гапликaми дo сaмoi гюри' кoмipник y ньогo бyв тoнeньким нa дBа пaльцi,
a нa кoмipцi двa гaчeчки тa Двi6a6кнi гaплички вiд гoри )кyпaнa дo сaмoгo пoясa
йrцли тaк гyстo' rцo зa ними не Bиllнo 6улoil гaчечкiв. Як y кoгo, пoяс бyB зелeним чи якимoсь iнrшим, aлe мiй 6aтькo вeсь чaс нoсив чepвoний, i йoмy це Дyxe
10 A,tтoнoвuч B.,
ДFzoмапюв M. Истopнvескиепeсни. T. l. с. l70.
c. Летorlись.
', Bелuчкo
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T, |. с.
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Уст"oe

пoвествoвaниe

H. Kopлсa. C. 27.
'o 3уев 8. o 6ывruиx пpoмьIслахy зaпopo)кскихкoзaкoв// Месяцеслoв. l786.
с. 6.

0дяг та oзбpосння
зaпopiзьких кoзакiв
лиЧилo; свiй жyпaн вiн нaзивaв кaптанкott.l;pyкaви в }lЬoмy бyли вyзeнькi й нa
кillцях зaщiпалися гaчeчкaми пpи сaмiй PУцi. ToчнiсiнЬкo тaк oдягaвся й дiдo',.
Зa iнrшим oписoм' кoжeн лtyпaн po6Ил|4pясним y пoдoлi, <.кapвauli'>
дoцIтyкoвyвaли з oксaмитy' l(JIини <(пoвиннiбyти цiлими> й пoвиннi пpишивaтися дo пiдпaшllикiв мix сoбкoм i.пеpедaми, вeсь вiн tцився зелeним lltoвкoм' нeoдмiннo з
Aлe й цей пepeлiк oдягy нeпoвний: писaнi дoкyмeнти'
бoкoвими <(гaмaнкaми>,o.
щo дiйшIли llo нaс' нaзиBaють сеpeд зaпopiзЬкoгo oдягy ще сyкняrri ruиpoкi киpеi й кoрoткi loпки *, схoл<i нa тyршькi кypтки .", a стapoвиннi кapтини, кpiм
тoгo' пoказyloть кoзaкiв y *opo'iих rшкipянках,u.
Яснe Й 6iльцr-мeнrц тoЧнe yявлення пpo зaпopiзький o.цягдaютЬ нaм гpaBюpи'
iкoни, пpaпopи й пopтрти Минyлoгo стoлiття. Tpи тaкi гpaвюpи r y твopi Piгельмaнa. oдна з ниx зo6paлсaс ви6opи вiйськoвoi стаptIIини' двi iнrдi -зaпopiзькиx
кoзaкiв; зaпopoл<цi oдягнутi в ruиpoкi цrapoвapи' дoвгi кaптaни, низькi шaпки й
кorшлaтi 6ypки,'. .ll.вi iкoни, oднa в oдeськoмy публiчнoмy мyзei стapoxитнoстeй, iнrшa в цepквi сeлa пoKpoвсЬкoгo' де Koлись бyлa oстaння зaпopiзькa Ciu:
нa пеpruiй зoбpaхeнo гpyпy зaпopoл<цiв, щo мoлятЬся Бoгoмaтеpi й oдягнyтi в
.lepвoнi нил<нi vepкeски й веpхнi темнo-зеленi кaптaни з вiдкидними pyкaвaми'
rциpoкl' з низЬкими спyскaми' чepвoнl шaрoвapи' пlдпepeзанl кoльopoвими' з
rraбopoм тa без ньoгo' пoясaми, i взyтi y .repвoнi гoстpoнoсi чoбoти. Ha дpyгiй
iкoнi пpeдстaвJleнo двoс зaпopoл<цiв,кoтpi стoять нa кoлiнaх i вдягнутi в ниlкнi
вyзькoгo кpoю чеpкески й веpхнi, дyжe шиpoкi, лtyпaни, схoл<i нa кирi 22.Bеликий вiйськoвий пpaпop, щo з6epiгaсться в Еpмiтaл<i, мaе зo6рa)кення зaпopожцiв у piзнoбaрвниx кaптaнaх, ниxнiх чеpкeсKaх' цroвкoвих пoясах' piзних rшaпкaх _ низьких' пpитиснених, i висoких з гoстpиIt,tикiнцями, зi смyrцкoвими
oкoлицями й сyкняним чи llroвкoвим вepхoщ y urиpoких rrrapoвapaх i неoдмiннo
з дoвгoю хyсткoю пpи пoясi yздoвlrt rшapoвapiв. Пopтpети зaпopiзькoгo пoлкoвникa oпaнaсa Фeдopoвичa Koвпaкa тa двoх нeзнaчних зaпopoжцiв, lвaнa тa
Якoвa lIJиянiв, писaнi oлieю мaйxe нa вeсЬ зpiст з нaтypи' збеpiгaються в CaМaрськoмy Пyстиннo-Микoлaiвськoмy
мoнaстиpi пo6лизy м. Hoвoмoскoвськa
KaтеpинoслaвсЬкoi гy6. тa в oдeськoмy пy6лiuнoмy мyзei стapо)китнoстeй.
Ha rtих зoбрa)кeнo зaпopoxцiв з вiдкpитими гoлoвalvtи'з цtaпкaми в pyцi uи пiд
пахBoro' y чepBoних каптaнaхi цIoBкoвих rштoфних iз вiзеpyнкoм чeркeскaх' rrtиpoких чеpвot{их lttoBкoвих пoясaх i сaп'янoвих чеpвoних чи )кoвтих uo6mях23. цi
rlopтpети нaйтoчнiшe зo6paЯ(aютЬ oдяг зaпopiзькиx кoзaкiв. .(o iх oписy мo)кнa
дoдaти лицIe те' щo пepeхoвyeтЬся y влaснoмy зiбpaннi aвтopa дaнoi прaцi, тa
.1еlцoз тoгo' шlo е в iнruих привaтI{ихкoлекцiях зaпopiзьких стapoжитнoстей iз
o.1Ягу. зaпopiзький oдяг влaснoгo зiбpaння склa}цa€ т Ься з дBoх нилtнiх y6opiв,
тaк звaних чeркесoк' lra лIoдинy бiльlшoгo зpoстy й мaлoгo; oднa з них 6ypякoвoгo кoЛЬopу, дpугa чepвoнoгo, oбидвi завдoBл(ки тpoхи нижче кoлill. 3зaдy oбидвi
мaють пo двa вyси, як Kaптatlи чи черкeски кy6анських кoзaкiв, та rпoвкoвi 6a6ки
нa кopoтeнЬких Ixoвкoвих lll}lypкaх пoпеpеAy. oбидвi МaютЬ нa кirlцях pyкaвiв
невеликi вiД,rIoгиз тeМнoгo oксaмитy' пpикpiплeнi дo pyкaвa метaлeвими гaчкaми; o6идвi lloситЬ rшиpoкi в плечaх i дoсить вyзькi в пoпep€ к y; нaperuтi oбидвi
пiд6итi кapтатorо китaйкoю. Пеpeвaгa кpoю цих черкeсoк в тoмy' щo Boни дoзRo..Iя}отЬ.llIoдинi мaхaти Pyкoю Bпe[Ед i нaзaд, зoвсiм tJе скoвyючи pyхiв. .Ц.oцих
Чеpкесoк е й пoяси, Bиткaнi з пepсЬKoгo lДoвкy-сиpцю' зaBц!иplltки двi з пoлoвинoю чeтвеpтl -.' зaBдoв,(ки в oдинaдцятЬ apшинlв' oypякoвoгo кoльoрy' з пoзoлoченими на тpи чeтвертi кiнцями, i з rцoвкoвими плетеtlими lшrrypкaмиapцrиннoi дoвrкини, trpикpiгrленими llo кo)кнoгo з кiнцiв пoясa. Дpуt'пil такий сaмий,
aлe зaвдoв)кки в сiм aprшинiв,лiлoвий, з пoсpi6леними кiнцями. Tpетiй тaкoi ж
lциpини й Дoвlкини, aле без пoзoлoти на кiнцях i виткaний з uyдoвoi rцoвкoвoi
|' KиевскаяCтаpинa.l886.
т. l5. с. 700.
|E Эвpнuцкuil
Д. Boльнoсти. C. 309.
I Koрткий чoлoвiчийкattтaн, пoruитий y талiю, зi
скJIaдкaми.
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22 ЭваpнuцкuЙ
Д. 3aпop^oх<ье.
T. 2. с. 5E' l92.
,' Tам я<е.T. l. C. l00: T. 2.
с. 62' 64.
2a
.Ц.ля oпepiзyвaння йoгo
cwraДaлn втpoe' вивopoтом
дoсepедини.

.(. I. Явopнlтдький
lстopiя зaпopiзькrrх xoзакiв
ткaнини з квiтaми й вiзepyнкaми' тaк звaнoi цraльoвoi. Черкескa тa двa пeprui
пoяси з6epiгaлИcя у внyкa зaпoPoл(цЯ з с. Лaпинки KaтepинoслaBсЬкoгo пoв.
селянинa Мoкiя Лoся i дiйrцли дo нaс без жoд.нoi пeрepoбки' щo зaсвiдчилa вся
гpoмaдa селa 25;тeпеp вoни з6epiгaються y пpивaтнoмy мyзei з6иpaнa кoзaцьких
стapoжитнoстeй Г. П. Aлeксeевa в Пeтеp6ypзi' .II.oцьoгo oписy слiд лиlIIе дoдaти
кiлькa слiв пpo ruкipянi пoяси: кiлькa зaпopiзьких пoясiв e y кaтеpинoслaвськoмy зi6paннi o. М. Пoля. .Ц.oвлсинaix не пepeвицЦle нeo6хiднoi, щoб oхoпити
лtивiт, aлe зoвнirцнe oзд.oблeння нaйpiзнoмaнiтнiцre. Boнo склaдaeться з piзних
мeтaлевих нaклaдoк' як нa чеpкeсЬких пoясax на Kaвказi.
ll7-piuний дiд Iвaн Гнaтoвич Poзсoлoдa' зaпopoжeць' щo нapoll'ився нa
6aтькoвoмy зимiвникy, частo 6aчив свoгo 6aтька в зaпopiзькoмy oдязi, дoвгo з6еpiгaв йoгo пoтiм y себе й рiк тoмy пoмeр y сeлi Чepнишliвцi Kaтepинoслaвськoгo
пoв.' oписy€ йoгo так:
<<Хoдилизaпopoлtцi дo6pe, oдягaлисЬ i poзкirшнo, й гapнo. Гoлoви вoни, бaнтeнo' гoлили; пoгoлять тa щe й милolt{ }raмaxyтЬ' щo6, бau, вoлoсся кpaщe poслo;
сaмy лицIe чyпpи}ry (вiд слoвa <чy6D, a <<uy6>
вiд пеpсЬкoгo <<vy6>
- китиця'
пyuoк) зaл|ЦЦaлИ нa гoлoвi' зaвдoв)t(ки' мабyть, з apшин' чopнy тa кyчеpяBy.
,'', вoнa й
3аткнe iT, зaкpyтить paзiв зo д,вa чи зo тpи зa лiве Byхo' та й пoвiсить
висить y ньoгo aж дo плeчa' та тaк зa вyхoм i )киве... A iнrший вiзьме тa й пеpев'ял<eсвoю чyllpинy стpiчкoю' зaкpyтитЬ ii нa нoлi, тaк i ляxte спaти' a вpанцi як
встaнe тa poзпyстить ii., тo вoнa нaче хвiст у вiвцi зpo6иться. To всe нa вихвaлкy.
.(iвнaтa кoси вiдpouцltoть' a зaпopoл<Цi чyпpини. A якщo вхе зaДoBгa виpoстe'
тoдi кoзaк зaкpутить iT спouaткy зa лiвe вyхo, тoдi пpoведе зa пoтилицею нa пpaBе Byхo' тa тaк i хoдить. Бopoди такo)t( гoлили' лиrrlе вyсa зaлпuraли й poстили
iх дoвгими-пpeдoвгими. oцe як нaфaбpить ix, як нavopнитЬ' тa як poзчeше гpe6енем, тo хoч вiн i стapий 6yде кoзак, a тaкий вийде кoзаpлюгa' щo тiльки
хить-хитьt Cтparшеннo дoвгi вyсa вi,Цpoшyвaли! lнrций вiзьме iх oбoмa pyкaМиl
пiднiме вгopy тa й пoзаклaдaс нa самi вyxa' a вoI{и щe ни.lкче вух висять. oтaкi
бyли вyсaнi! Пpaвдa,yдеяких 6улYlЙ мaлeнькi вyсa _ як y кoгo вoлoсся poслo'
irлe вyсa вoни дy)i(e лю6ИлИ... oтo як зaпopoжeцЬ чyпpинy зaкpyтив' вусa зaчeсaв, тoдi вx<eй oдягaсться y свiй oдяг. A oдяг 6yв y них нa.u,poтi,,, нa ватi, нa
цroвкoвих lДнypкaх тa нa гyдзикаx' з тo}lкoгo сyкнa piзних кoльopiв: тoй oдягне
гoлy6ий, тoй зелeний' тoй чepвoний, хтo якoгo зa6aжae. Лиruе сopонки 6ули
влaснoгo вигoтoвлеt{ня, 6o 6aвoвнянoi ткaнини вoни тoдi не знaли. Ha гoлoвy
otяГaлI| висoкy гoстpy ruaпкy зi смyl'цoвolo oкoлицею зaввиtllки з нeтвepть, iз
сyкняниIt,lчepвoниIvtчи зeлeним днoм -.' зaввицIки в пlвтopи чeтвеpтl' нa ватl' lз
зoлoтими пepехpeстaми, сpi6нoю китицeю нa сaмoмy веpцlкy й ганкoм для
китицi _ пpистiбaти, щoб не телiпaлaся. oкoлиця шaпки чaстo пpaвилa кoзaкoвi зa кисет чи кицrеню: тyди вiн клaв тютюн' кpeсaлo' люлькy ни pixoк з тютюнoм' oсo6ливo люлькy: тiльки-нo Bитягне i.i з рoтa, вiдpaзy й зaтикae зa oкo.
лицlo. [IIaпки po6или пepеважнo кypеняrr'и: який кypiнь, тaкa й цraпкa' тaкий i
кoлip. Пepru нiл<oдягнyти на себе цraпкy' кoзaк замoтyBaв свoю чyпpинy зa Byxo й пoтiм yжe oдягaв цraпкy; як oдягнyв цIaпкy' тo в)ке й кoзaк _ Цe найпeprций i нaйгoлoвнirший oД'яг кoзaкa. Toдi вrrreoдягae чepкeскy' зaвдoвxки пo Koлiнa, кoльopoвy' з тpавal'и, вiзepyнкaми й poзвoдaми' з гyдзикaМи' нa uloвкoвих
шнyркaх' з двoмa з6opaми пoзa,ц,y'з двoмa гaчкallи д.ltя пiстoлетiв нa бoках i з
нeвeЛикиt}tизaкoтaN.rиз oксамитy нa кiнцях pyкaвiв, пристi6нyтими зaлiзними
гaчкaми. 3aпне тy чepкeскy гyдзикaми' зaв'ялtе пoясoм тa й гoтoвий. A пoяси
po6или з цtaлi a6o з тyрuькoгo й пеpсЬкoгo цtoвкy' urиpoкi тa дoвгi, нe тaкi, як
тепеp пapy6ки нoсятЬ' якi вoни зaмoтyютЬ нa сеpeдинi )t(ивoтa й зaв'язують вyзлoм, a тaкi, як' нaпpиклaд, черницi po6лять пoпaм: завдoвлtки apшинiв iз дeсять
25 Эаpнuцкuй
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Oдяг тa oзбpoсння
зaпopiзькиx кoзaкiв
vи й 6iльruе, a зaвшиPtltки нетвеpтi нa пiвтopи чи й нa двi; кiнцi iх зoлoтили чи
cpi6лlллъl, а дo сaмих кpaiB пpив'язyвtlли rцoвкoвi шнypoчки. Кoли кoзaкoвi
трбa бyлo oпepeзатися, вiн пpив'я:rre пoяс шнypoчкolt{дo цвяхa тa й пoвepтaeться' тaк весь пoяс нa се6е й нaмoтae. Пoтiм lшнypки зaв'яlte a6o пoзaд сefr' нa
спинi, a6o нa 6oцi, а пoзoлoчeнi кiнцi зaлицtить пoпepeдy' на лrивoтi' тa тaк i
хo.ц,ить'як спpaвхrнiй лицap. Пoяси 6ули piзних кoльoрiв: зeлeнi, uеpвoнi, гoлy6i, кopиuневi. Kpiм дoвгиx пoясiв зaпopoлrЦi нoсили й кopoткi, зpo6лeнi зi rшкipи
чи з вoлoсся' ззaдy ,цo них чiпляли китицi' a пoпеpeДy гaчки' пpяхки, pемeнi
дJIя кинд,кaлiв, rшaбeль тa люлЬoк. oгo як нaдягнyв зaпopo)кецЬ чеpвoнy чеpкескy' oпеpезaвся пoясoм' нaчeпив нa сeбе кин.ryкirл' пpилarДтyBaв ц.raблю,тoдi
вiн oдягaе каптa}l а6o xyпaн. [e вже oдяг прoстopий i дoвгий, мaй)кe пo кiстoчки' з llt}rpoкими рyкaвaми' нauе пiдpясник y пoпa aбo тoй oдяг, який вдягaютЬ
apхieрйськi пiвчi пo мiстaх. Kaптaн бyв yлte iнцloгo кoльopy' нix .lеpкескa; якщo чepкескa червoнa' тo кaптaн гoлy6ий uи синiй; вiн тaкo.lс 6yв пpиз6иpaний i
нa urнypкaх' гaптoвaний зoлoтoм' з piзними зoлoтими пoзyмеt{тами' гyдзикaми
нa пoдoлi, кiнцях pyкавiв, poзpiзax, з гaпликannи' з тoнким дpoтoм yсеpединi i з
lllиpoкими-пpеlltиpoкими pyкaваn.lи' aoo' як тaм кaЛ(yтЬ' poздьоpaми чи poзпopaмп,". Poзпopи цi po6илися якраз у тoмy мiсцi, дe pука згинaлaся в лiктi' зaвдoBЛ(ки з пiвтopи .пl двi нeтвеpтi; нил<нepoзпopiв pyкaв y)ке бyв зruитий дo сaмoгo кiнця. B тaкi pyкaви пpoсyвaли pyки a6o пpoстo uepез iх кiнцi' a6o чеpез
poзпoplr пoсеpед pукaвiв. Koли pyки пpoсyвirлися пpoстo uepeз кiнЦi pyкaвiв,
тoдi з.пiд них вистyпaли oксaмитнi зaкoти чеpкeски i на кoлrrry pyкy вихoдилo
пo дв.l pyкaви :..,;a кoли pyки пpoсyвалися чеpeз poзпoри' тoдi виxo,цилo, нi6и
нa кoЯ(нy pyкy кoзакa oдягнyтo пo чoтири pyкaви: два ле)(aть' a oдин пoзaдy
<<метля€ т ься'>.Te, щo <мeтлялoсяD пoзадy' мollснa бyлo зaклaсти зa спинy i
зв'язaтн paзoм. Toмy й вихoдилo' щo як iдe, бyвaлo, зaпopo)кець веpхи зi зв'язаниМи рyкaвaми' тo здa€ т ься, нi6и нa йoгo спинi приuепленi кpилa; пo циx кpилaх i впiзнaють зaпopo,(ця здrrлекy' Ha каптaн чaсoi,t oдягaли киpею' це зoвсiм
дoвгий oдяг' a)к дo п'ят, зpo6лений aбo зi rшкiри, a6o з вoв}lи' 6eз pyкaвiв' сxoжий нa плaщ.
oт який бyв y ниx oдяг! Taкий oдяг' щo вiн i сopouки rrе пpoдaсть зa стo кapбoванцiв; як iдe вyлицeIo, тo нiби весЬ ся€ зipкaми чи квiтaми. .Ц.oцьoгo lllиpoкoгo й пpoстopoгo oдяry луIч||л8цrapoвapи' сyкнянi, нaнкoвi +, ruкipянi, з кицrенями з o6oх 6oкiв,_ i тyт киrшeня, й ryт киrшeня,- o6идвi o6лямoвaнi зoлoтиtvlи
пoзyмeнтaми, piзнoкoльopoвi, aлe пеpевaя(нo синi; мaтню rцтaнiв poбили тaку, щo тopкaлaся зeмлi, мoвби rцoсь вoлoчиться: як iде кoзaк, тo й слiд зa сo6oю
vете. .Ц.orшаpoвapiвпiдгaняли дoвгi ouкypi, rцoвкoвi .rи вoвнянi, з зoлoтими китицями нa oбoх кiнцях. Хoлorшi ruapoваpiв l{oсили пoверx х.lляв'- нe тaк' як т€ .
пеp po6лять' щo зaпрaвляють iх y яoбoти; ix пpив'язyв:rли дo литoк сpi6ними
пiдв'язкaми чи цroвкoвими lllнypками з зoлoтими яи сpi6ними китицями нa кiн.
цях, a сaмi пiдв'язки кpiпили тaк' щo вi,цниx виднo 6yлo лиrцe китицi. Як iде запopoxeць' тo так i баниrш' як тi китицi з-пiд ruapoваpiв метляються. Пiд rшapoвapи взyвaли.с.aп'янoвiчoбoти, лroвтi, зeлeнi, неpвoнi, iз зoлoтими, сpiбними й
rti:ними пiдкiвкaми, з вyзенЬкими }|oсками; вiд чo6iт виднiли лицIe нoски чи
пi:бtlPll. тaк низькo нaпyск.lли нa них зaпopoлrцi свoi шapoваpи 3l: здaлекy здaсться. нi6и 6aбa y спiдницi стoiть; як iде кoзaк, нavе вiтpилo poзпyскae; a ширинa
тaка. цlL] в :еякi шapoвapи lt{o)t(нaвкJaсти зo тpидцять кaвyнiв; як двaнaдцятЬ
apu.lннiв ткaнини' тo тaкi rДapoвapи звyть <(pяснllми>'a як п'ятнaдцятЬ' звyтЬ
шapoвilpачи <<
3 lloCтnTКУ>',-.
<Бyвалo' щopoкy пpиilкджaли зaпopoлrЦi y Cмiлy нa яpь{apoк' чoлoвiк пo двaнaД,цять' пo тр}l}|aдцять. Bивдягaнi тaкi, щo, бo.tкe,твoя вoля! Зoлoтo й сpi6ло!
.
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'' Ha пopтртaх
Koвпaкa
та бpaтiв lllиянiв шapoвztpи' oднaк' не oпyщенl тaк
ни 3ькo.
|!
ЭвapнuцкuЙ
Д. 3апopo.lкье. T. 2. с. 20-24,

,Ц..I. Явоpницький
Iсmpiя зaпopiзьких кoзaкiв
[IIaпкa нa зaпopoл(цевi oксaмитнa' чepвoнa з кyтaми' a oкoлиця зaвцIиptIIки
зo тpи п.UlЬцi, сipa uи чopнa; згopи * y нЬoгo lI<yпaнз нaйдopoлсvoгo чepвoнoгo
сyкнa' гopитЬ' як вoгotlь' пpoстo oнi слiпить, a знизy * uepкeскa з вилЬoтaми'
aбo синя, aбo гoлy6a; штaни сyкнянi синi, ruиpoкi _ тaк i висять мaйжe нaд нoскaми нo6iт; чoбoти uеpвoнi; нa лaщtнцi зoлoтo ни сpi6лo; нaвiть пеpев'язь y rloзoлoтi, aшa6ля пpи 6oцi вся в зoлoтi - тaк i сяс. Йде i зeмлi не тopкaеться. A
як сяtyтЬ нa кoнeй тa пPoiдyть пo яpмapкy' тo мoв iскpи ви6лискуloтЬ. Кине, бyB:lлo' зaпopo)кeцЬ цIaпкy вгopy й не дaсть yпaсти: пiд,.пeтитьнa кoнi i схoпить.
A хтo нe схoпитЬ' тoй зa свiй pахyнoк пoiть i чaстy€ тoвapиrшiв. A в;ке якa хopoбpiсть! Бyвaлo, йде зaпopoxець' дивиlllся, ну, iй^6oгу, зeмлi нe тopкасться!
Tiльки lцaм' цIaL{' цIaмl цIaЬ{- i пirшoв, i пirдoв!,>o"
<.Бaгатийoдяг зaпopo)кцiв пpи iхнiх пoiздкaх нa Укpaiнy'_ спpавeдrпивo зayвaЛ(yс Koхoвський,_ часoм 6yв нe бiльrц нiл<poзкirшним et6|age ** y мaгaзинi
дJrя пpимaнки пoкyпцiв. Бaгaтo xтo' спoкyсивlllисЬ зaпopiзькoю poзкirшrшю,
йrшoв y свoю чеpгy шyкaти здo6ичi Й слaви i пpимнoл<yвaти сo6oю зaпopiзьке
вiйськo тa йoгo 3HДuецga;134'
З yсiх нaведeних свiд.reнь виднo' щo нaйдopo)кчий oдяг запopiзЬких кoзaкiв
BигoтoвJIявся з llloвкy' пoльсЬкoгo й aнглiйськoгo сyкнa' кapмaзинy й oксамиту.
B6paння з rцoвкoвoi штoфнoi .+* ткaнинl,t, схoлсoi нa ткaнинy rшалей, нaзивалoся y зaпopo;rцiв lII.lлевим; в6paння з пoльськoгo й aнглiйськoгo сyкнa 3валoся сaстaми, вiд пoльськoгo слoвa <<sajeta>>
з тим )кe з}raченняM; вбpaння з неpBoнoгo схiдrroгo сyкнa звaлoся Kapмaзинним вiд тaтapсЬкoгo слoвa <<киpиIt,lизи> - неpвoний; нapеrrtтi' в6paння з oксaЬ{итy нaзив.tлoся oксaмитним; oксa.
мит _ цe дopoгa ткaнинa' зpoбленa з цIeсти нитoк' тoму й oтpимzrлa свoю нaзвy
вiд грцькoгo слoвa <еfoрiтrlv>, скJraденoгo з двoх слiв - <<t:i'>
- rшiсть тa
<.iрuтttlт>- oдяг' звiдки пirцлo лaтинськe <.examilum>>,
нiмeцькe <<samet>,
ни)к-

.

B opилiнaлi пoмилкoвo
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'\a КoxoвcкuЙ B. Oпыт изyче ни я вoй н Б. Хме л ьни ц кoгo. C . lб4.
|||
ф п кa, вaх кa ткaни нa
з вeликим ткaним вlзеp yнкoм.

Oдяг тa oзбpoсння
запopiзьких кoзакiв
нЬoлy)кицькe <samot>.oксaмит - зoлoтa uи сpiбнa ткaнинa' щiльнa, Bopсистa,
схoжa нa 6аpхaт, з тpaвaми' poзвoдaми й кoльopoвими вiзepyнкaми' мoв пapЧa'
цIитa зoлoтими й сpi6ними пeтлями; oксaмит зto6уЙлY| пеpeвilxнo y Biзaнтii й
викgpистoвyвaли дaвнi pyси нa цepкoвнi y6opи, oД.яг д,lя князiв тa 6aгaтих 6oЯP''',, d y запopoл<uiв пepeвaжнo на нилtнiй oдяг' qеpкeскy.
Heмa сyмнiвy, lцo кpiй зaпopiзькoгo otягy' 0с06ливo висoких шaпoк' цIиpoких
ruapoвapiв,дoвгих lкyпaнiв i rшиpoких пoясiв, сxiднoгo пoхoджeння i зaпoзичений ними вЙ татaр i тypкiв. I]e зaпoзинeння зд,iйснюдиlлoся a6o зaхoплeнням
пiд uaс нaiздiв, а6o кyпiвлeю, a6o rцляхoм дapyвaння з 6oкy вищих тaтapських i
тypецЬких влaстей зaпopiзЬким кoзaкaм. 3 oттoмarlськoi iстopii тypeцькoгo
iстopioгpaфa Haiми, нaпpиклaд' il{изнael,to'щo l653 p. кpимський хaн lслaм-Гipей пoдapyвaв запopiзьким стapшинaм сyкнянi кaптaни "n.3aгaлoм зaпoрiзЬкий
oдяг мaв тy lrepeв:lгy' щo }tе сковyвaв pyхiв люДини й 6yв пpистoсoвaним дo гaрячoгo клiмaтy кpаiни.
3i з6poi y вл<иткyзaпopiзькlrх кoзaкiв 6yли гapмати, pyruницi, пiстoлeти, спи.
си, шa6лi' келeпи' стpiли' сaгaй.цaки,якipЦi, киндж.lлl{' нoхri, пaнцepи. Iстopик
3едeллep ствеpджуе' щo pyцlницями, як^i шa6лямtt, зaпopiзьких кoзaкiв пep.,,.
u.lим oзбpoiв 15l l p. oстaфiй fl.аurкoвин Haпpикiнцi ХVl ст. Еpiх Лясoтa зi
з6poi зaпopiзьких кoзaкiв нaзиBae лишe гаpмати, пoстpiлaми з як^их3aпoрiзьке
Biйськo зyстpiчaлo й пpoвoдлtaлo пoслa гepмaнськoгo iмперaтopa "n. B кoзaцькiй
дyмi пpo Федopа Безpiднoгo кiнця ХVI ст. скaзaнo' щo кoли тoваpиrшi йoгo хoвaли' <<тo
цJa6лямt,tземлю кoпали i з сeмип'я,цeльних пищaлeй стpiляли'>,.''якiв
Co6eський нa пoчaткy ХVll ст. кaхe' щo 6aгaтo хтo з кoзaкiв нe кopистyBaвся
rua6лями' aле pyruницi 6улu у всiх a0.У тoмy я<стoлiттi пpo з6poю кoзaкiв пишe
Бoплaн: за йoгo слoвами' y зaпopo)кцiв 6улп y вЯ(иткy фaлькoнeти, ядpa' пopoх. пищaлi й rшa6лi;виpуlllаloчи в пoхi.ц, кoл(ен кoзaк 6paв oднy шaблю, двi пищaлi, luiстЬ фунтiв пopoхy' пpичorlry вa)ккi fueпpипaси склaдaB y чoвeн' a лeгкi
з6poсto кo.
зaлиЦlaв пpи сoбi. Пищалi' як зayBaжив.Бoплaн, 6yли <.звинaйttoю))
закiв, з якoi вoни дy)ке влучнo стpiляли .'. lб49 p. зaпopiзькi кoзaки вiтaли Бoгдaнa Хмельницькoгo пoстpiлaми з мyurкетiв.,. У тoмy lк ХVlI ст. y aктaх, якi
дiйrшли дo нaс' r вкaзiвкa, щo зaпopiзькi кoзaки зaстoсoвyвaли гapмaти й пиЩzuli д.llя oхopoни фopтeць: <.BCечe пyшeчнaгo нapяIl.y - пyшкa медt|aя лoМoвaя' a к нeй стo ядp вeсoм пo 8 гpивeнoк ядpo' l l пуrueк пoлeвых' a к ним пo стo
ядp' весoм пo 4 и пo 3 гpивeнки ядpo; дa зaтинных + пищaлей ,цве мед}lых дa
тpи )t(елeзных' a к ним 200 ядp свинцoвых' вeсoм пo гpивeнкe и пoлyгрl,tвенке
ядpo... Гopoд Koдaк - пyцrек в нем двe л<eлeзньIегopoдoвыe Дa ДBe зaтинltЬIе
ПИЦ{6;'lИ>>..'.
B тoмy х< ХVII ст. пpo збpoю зaпoрiзьких кoзaкiв згaдyс лiтoпис
Cаltoвидця: за l"loгoслoвaми' y зaпoрo:кцiв 6улtl у в)киткy сaмoпaли' rua6лi, спи.
o{.
си, стpiли й o6yхи, т06тtl келeпи чи бoйoвi rtloлoтки B сеpeдинi хvIII ст. пpo
з6poю зaпopiзькиx кoзaкiв llиrue Мишet1ький, вказyючи' щo y зaпopiзькorry вiйсЬкy' як y стaрoгo' тaк i y малoгo 6yлa вoгнистa збpoя, pуrшницi абo флiнти **,
пiстoлeти, хoлoднa з6poя - списи й Шa6лi, a nоpoх i свинець кyпyв:rли в Пoль.
a5.
щi й Укpaiнi _ свiй xo..l i po6или, aле вiн нe вiдзtlачaвся дo6poю якiстю
Бiльшriсть шiсi збpoi кoзaки здo6yвaли y пoJ.tякiв'poсiян i oсo6лнвo y тaтaр i rypкiв |.i.Гoлoвнa r!'aсa пopoхy спoчaткy йшлa вiд пoльськoгo ypядy, a згoдoм, пiсля
пepехoДy зaпopiзьких кoзaкiв y пiддaнствo poсiйськoгo цapя, вiд poсiйськoгo:
.'.' Tpyаы мoскoвскoгo ap- пис к и. C . 30, 5l .
.,\,Aнтottoвuч B.,
,\pаzoлaхеoлoгическoгo obщeствa.
песltoв M' Истopи.leскиe
T . 4 . Bып. l. с. 3l.
.',' ЦIepмуа. Hа6eг кpым- ни. T. l. с. 250' 254.
n,'
o
Я. Зaпяскtl
CoбеccкuЙ
ских тaтap нa Пoльtш1'в
lб53 гoдy //)Кypн. мин-ва Xoтинскoй вoйне. l849'
нapoд. пpoсвещeния.l832. нoя6pь 25, дeк. 16.
Ns 4. с. 5.
'' БonLaн Г' oписaниe
.,71eaeiuеp. o6oзрниe ис.
Укpaйны. с. 64. 8.
тopии вoен}loпoискyсствa. '' Bелuцкo с. Летoпись.
т. l. с. 52.
т. 3. с. 293.
'" Лacoтa Э. Пyтевые зa.
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* B opиг' пoмltJ.IкoBo <(зaти ни нных >.
.J Aкты юзP. т. ll. с. lз'
14.
'n Лeтoпись Cаlroвидцa. K.,
1 878. с. 20.
|* B
п oми л кol|o
opи г.
ф л iтни >.
'., Mыutецкuil C. Истopия o
кoзaкaх. C. 56.
|o ЭваpttuцкuЙ
.{. C6oрник
м aтe p и aл oв. с. |9_22.

.Ц..l. Явopншдькиfi
Iстopiя зampiзьких кoзакiв
з мoскви у Ci.r щoркy нaдсилiuloся жilлyвaння запopiзьким кoзaкaм' a paзoм з
ним рсiйський ypяд нaдсилaв iм пeвнy кiлькiсть пyдiв пopoхy.,.
Пeрвaлtнa чaстинa запopiзьких гapмaт' щo дiйшли дo нaс' пoльськoгo' тypецькoгo й poсiйськoгo виpo6ництва, дeякi генуезЬкoгo: <Гapмaт зaпopoлtцi
в се6e не мaк)тЬ' a викopистoвytoть нeспoдiванo зaхoпленi нa тypецьких кoпoчaли вiдлиpa6лях i галepах> {8. B сaмiй Пoльщi гаpмати (мЙнi)
вати не paнirшe ХY ст.a9; чepез те в пеprшiй пoлoвинi ХVI ст. вoни 6yли дoсить pi.Цкiсними як y сaмiй Peчi Пoспoлитiй, тaк i в зaпopiзьких кpaях. Ha pахyнкy 6yлa кoЛ(нa гapмaтa в кolкнiй iз пoльських фopтець i в кoжнiй iз зaпopiзь.
ких. B aктaх |672 p. вкaзyloться гapмaти мiднi, лoмoвi, пoльoвi, зaтиннi мiднi
пищaлi' зaтиннi зaлiзнi пищaлi, зaлiзнi гopoдoвi; в цeй чaс y Чopтoмлицькiй Ciчi
всiх гapмaт нaлiяyвалoся |7, a дo }tих пo 100 зaлiзниx i свинцевих ядep д.llя мiднoi й лoмoвoi, пo 200 для iнrших, вагoю пo гpивенцi й пiвгpивeншi ядрo, тa кiлька
50.Biд poсiйськoгo
цapя зaпopo.lкцi впepцtе oтpимали <пyIцдесяткiв пyдiв гнoтa
ки лoмoвыя' гpaнaты' paкеты' сипoцtи и тpyбьl>, здa€ т Ься' a>к |673 p."' Гapмaти,
щo дiйrцли дo нaс' чoтиpьoх видiв: мopтиpи, мiднi гapмaти' залiзнi кoванi й чaвyннi; зpaзки всil-к.Цих видiв с y гpoмaдськиx та пpиватниx мyзеях кoзaцьких
стaPo)китнoстeй ",. Мiднa мoPтиpa мa€ вигляд мiднoi стyпки зaвдoвlкки l0,
зaвrциptttки 90 iз oтвopoм 40 мм; мiднa гapмaтa мa€ ствoл зaвдoBxки 5, зaвтoвruки 4 й oтвip l ueтвepть, цrпилЬ на пiвтopи .reтвеpтi з глyxoi стopoни; зaлiзнa гapмaтa tr{a€ зaлiзнy кoванy тpy6y' скpiпленy вiсьмoмa зaлiзними кiльцями й вiдкPt{тy з o6oх кiнцiв. .('o oднoгo з них (звiдки заpядл(aють) пpиpo6лeнo залiзнi дy;кки' в кoтpi вкJraд.Urизaлiзt{ий зapядний ящик; дoв)t(инa тpубки б40 мм, сaмoгo ящикa 240,oтжe, всiei гapмaти 880 мм, Iциpинa ящикa з вepхньoгo кiнця l75' з нижньoгo l l0 мм, внyтpiruнiй дiамeтp тpyби 60 мм' тoвщинa стiнoк тpy6н пo 20 мм. Чaвyннa гapмaтa скJraдa€ т Ься з чaвyннoгo ствoла з хBoстoм тa пiдстaвкoю д.llя пpицiлy; дoвЛ(инa ствOлa 640 , хвoстa l20 мм, oтлre, всiei гapмaти 760 мм, дiaметp пpи хвoстi 160, пpи дyлi - l25 мм, дiaмeтp oтвopy 55 мм.
Pyrцницi (пpaвильнirue pyнницi, вiд слoвa (pyкa>), a6o л<сaмoпaП|А53,y зaпopiзьких кoзaкiв 6yли нaйpiзнoманiтнirцi: 6iльrцiсть 6улa з дoвгими ствo,laми'

a7 ЭаpнuцкuЙ
,Q,. С6opняк
мaтepиaлoв. с. 90' l29' l60'
t7 3, 185.
aE
Kploйc к. с. 68.
.'
Зa дaними генеp:rл-ма.
йopа М. o. Бpaнден6ypга;
эa вкaзiвкoю
пpoфсopa
o.
с.
Бepuraдськoгo _

н e pа н irше с ерлин и
Х Vl
CT., зa Cигiзмунда
Aвгvста.
5б Aкт ы юзP . т . ll. с. l3.
t 4.
5'
сo6paние гoсyдаpствен.
н ь.х г pа мoт . м.' l828. т .
4. C. 281.
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'2 в Kатеpинoслaвськoьr)r
мyзei Пoля, oдеськoмy rrу6
лi.rнoму мyзe.l.
".' Aкты юзP. т. 4. C. 60:
T. 12.с. б35.

Oдяг тa oзбpсння
зarroplзькяx кoзaкiв
oпpaвлeнa сpi6лoм з нaсiчкaми й неpнlo нa лoЯ(aх' стpiлялa зaвдяки пoклaденoмy нa пoлицю пopoхoвi й пpипaсoвaнo]rry дo пoлицi й кypкa кpeмеrrю. Taк сaмo
Bt1|ляtaлu й менrцi зa poзмipaми' з (пpoстopllыми> ствoлaми пiстoлeти, званi
зaпopiзькими кoзaкaми пiстoлями; кoжен кoзaк мaв пpи сo6i чoтиpи пiстoлети
й нoсив два з нtlх зa пoясotrц a двa y rrп<ipяниx кo6ypaх (вiд.тaтapськoгo <кyбypo _ lшкipякий чoхoл), пpичеIutеl{их ззoвI{i дo uraрваpiв"". Pyrпвицями, пi.
стoлетaми fi шa6лямu зaпopoxЦi oсo6ливo л|o6нлл tllикyвaти i звеpтaли нa
них вeликy yвary' oздoблюtoчl' дopoгoro oпpaвolo тa пpикpaсaми й зaв)кди
нaмaгaJrися yтpимyвати iх y вeликiй чистoтi (ueрз щo й пo6yryвав вислiв <яснa
з6poя>): <з6poя y них вся 6yлa пpикpaцreнa зoлoтoм тa сpi6лoм, нa з6po-ю
Boни BитpaчaJtи все свo€ йгaтствo: тo й нe кoзllк' кoли B llЬoгo пoгaнa з6poя>Db;
тiльки пеpeд пoхoдaми зaпopo,кЩ змoнyвали pytшниф й пiстoлети poзсoлoм'
щo6 вoни пpиipжaвiли й нe <гpa.пo вPaxe oкo нa яснiй з6рoi>. Cписи й
(вЦ слoва <paтьD) тaкoл( lllиpoкo викopистoByв{rли запopoxцi:
Paтищa
<кoзакoвi 6ез paтищa, як дiвчинi 6ез нaмистa>. 3i списiв, щo дiйtшли дo
нalцoгo чaсy' видt|o' щo всi вoни вигoтoвI|ялucя' 3 тoнкoпo й лeгкoгo дер.
вa зaвдoвtкки в п'ятЬ aprшинiв, спipaльнo пoмaльoвaнoпo чePвоt|oю й ,topнolo
фapфP. Ha кiнцi paтищa бyв зaлiзний нaкoнeчник' a нa ни.ttrньoмyдвi нeвeли.lкi,
56. Ha
oднa пlд oдtloк)' tlpoчкrr д.Jlя peмlннol петлl' щo oдягaJtaся нa нory
дeяких paтищaх po6или щe зaлiзнy пеpeтинкy' щ06 пpoнизaний списoм вopoг
зoпaлy не пpoсyнyвся пo списy a'( дo pyк кoзaкa i нe зчeпився знoвy битися з

5.

тaк зoбр.lкенo
кoзакiв
на
liйськoвoмy
прпopi
в Еpмiтaxi
й нa гpавюpi
}ф 55 у Pirельrraнa; Уст.
нo€ пoвестн)вaнпе H. Кopх'a. C' 29'

Кoзацжa збpoя
xvtl_xvlll
ст.
гршopи riнця XIХ ст.
lЦaбля. Киrцrсал. Пiсm;ь.
Бoйoшlfi келerъ Crтrси
Якipець
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55 Эapнuцкuй
Д. 3апoT. L c. 24.
рлtьс.
.o Taкoю сrпrса poздo6yв
aвтop y беpис.rввськoгo кщ.
ця I. П. IЦилa, внyкa зaпopoжця.

.Ц'.I. Явopнlдький
lстopiя запоpiзьких кoзакiв
ним' aдл(е бyвалo, щo кoмyсь poзпaнaхaють живoтa' а з ньoгo нaвiть кpoв нe
6ризне, вiн цьoгo нaвiть нe пoмiвae, дaлi лiзучи в 6iйкy. lleякi списи po6или з
вiстpями нa oбox кiнцях, ними мo'(нa 6yлo клaсти вopoгiв i сюди й тyди. списи
чaстo слyл(или зaпopoжцям зaмiсть мoстiв пpи пepеxoдi нepез бoлoтa: дiйu.Ioвurи дo гpyзЬкoгo мiсця, вoни вiдpaзy клaдyть oдин зa oдним дBil pяtи списiв _ в
кo)t(}lo[rypяAу спис i вздoвrк тa впoпеpек'_ i пeрхo.ЦятЬ пo них; кoли пepейAуть
чepез oдин pяд, вiдpaзy стaютЬ Ц3 дpyгий, a пeprший знiмуть i з ньoгo мoстять
третiй, тa тaк i пeрбиpaються ",.
IUa6лi викopистoвyRaлн нe нaдтo кpивi li не дy.lкe дoвгi' сepeдньoю дoв)кинoю
в п'ятЬ нетвepтей,зaтe,цуже гoстpi: <(якрy6oне кoгol тo тaк нaдвo€ й poзсiне,oднa пoлoвинa гoлoви сюди' a дpyгa туДи>. Лeзa rдa6ель BKлaI\aлИy деpев'янi
oбrшитi ruкipoю чи o6клaденi мeтaлoм пiхви (вiд слoвa <(пхaти>),чaстo пpикpа.
rценi нa кiнцi, бiля pукiв'я, якимoсь виpiзаним iз деpeвa звipoм чи птaхoм; нa
сaмих лeзaх нaстo po6или зoлoтi нaсiчки. l'Ilaблi нoсили пpи лiвoму бoцi й пpив'язувaлп зa,qва кiльця, oднe вгopi, a дpyгe ни)|(Чесеpе,ци}|и'Byзеньким peмiнцем зa пoяс "n. |'Ila6ля бyлa нaстiльки неo6хiднoю зaпopiзЬким кoзакaм' щo в
iхнiх пiснях зaвжди нaзивaлaся <<rua6лelo-сестpицею'
нeнЬкoю piдненькoю,
пaннoчкoю мoлoдeнькolo>.
coй пaннoчканаrua шa6люка!
З басyрмeнoм зустpiвaлaсь,
Hе paз, нe два цiлyвалaсь'>.
Як спрaв;кнiti <rлицap>>,
запoРoжець вiддaвaв шaблi пepeвaгy lleрeд yсiлякoю
iншoкr з6poею, oсo6ливo кyлею' i називaв i.i <.чеснoloз6poeю>; викoристoвyвaти iJ слiд 6yлo лиrue прoти чeсних вoiнiв, a пpoти такoгo' нaпpиклaд' ..6yсyPмaнсЬкoГo нapoI\у'>'як тaтapи' тpе6a 6yлo дiяти <.нeшaблями, a нaгаями'>.,.'.
Kелепи, чи бoйoвi мoлoтки' чекaни - pуЧнa збpoя, t.цoсклaдaлaся з,цepeв'яHoi pyЧки, зaвдoBжки 3 apцIин' iз зaлiзним мoлoткoМ' щo мaB з oднoгo бoку тyпий oбуluoк, a з дpyгoгo гoстpий нiс. Як бoйовa збpoя кeлепи викoристoвy^Baл.4cя<<вopoвскимиD
кoзaкaми Cтеньки Paзiнa, й вoднouaс тypкaми в ХVIl ст.ou
тa зaпopiзькими кoзaкaми: <<Ceгoл<
де' гoсyдapЬ' числa (3 веpесllя lб58 p.)-в нoчи пpиltI,'lи B сeлo Kрyпец из Глyхoвa чepкaсы пeцrи и егo - дpaгуна Baськy
Koн.upaтoва - 6илtl и мyчили: 6ит oн чекaнoм пo гoлoве и pyкa пpaвilя oтцrи6,.l€ H Er>bI.
B нapoдних кoзaцЬкиx дJмaх с двoвiprш,y якoмy келепoвi пpиписyсться
з}laчення 6oйoвoi збpoi:
<.Aкoзaк кoзачий звичaй знaс _
Kелепoм пo рбpaх тopкас,>.
Iстopик зеДeллep пицrel щo келепи зaпopiзькi кoзaки викopистoвyBaли N|я
poзбивaння вopo)кoгo o6ладyнкy.',. Koхoвський ввaxсa€ , щo келепи слy)кили
зaпopiзьким кoзaкaм лиlltе як Д'oпoмiл<нaз6poя i iх викopистoвyвilли в pi,пкiсних
випaдкax' пeрева)t(нo пpoти тaтap' a сaмe <(кoли бiйцi змil.цyвaлися в pyкопaцIнoмy бoю дo тaкoi мipи, щo стpияти 6yлo нeбезпечнo чepез мoxливiсть
завдaти цlкoди свoiм,>63.
Якipцi, чи poгyЛьки' вiдoмi ще пiд нaзвoю зaлiзнoгo чи тpoiцЬкoгo vaсникy uo,
тaкoх вBaжaлися y запopiзьких кoзaкiв чaстинoю oз6po€ н ня. Якipui нaгaдyють чoтиpи тoвстi цвяхи, ty)кe зaгoстpeнi нa кiнцяx i з'сднaнi дoкyпи в цeнтpi;
.,'
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кoвскoй enaрхии. Irloсква;
Pи гa' 1848. т. 4. с. 3.
'', I|onoв. Из6opник хpoнo.

гpафoв.c. |32.
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Антoнoвuч B.' Беtl
B.
Истoрvескиe
деятели юnoзaп aднoй Pyси . K. ' l885.
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К.

Paзыскaния

lloне. C. 68.
io Bелuчкo С.
т. l. с. 53.

o

Лeтопись.

oдяг тa oзбpoсння
запopiзьких кoзaкiв
очeBиднo' якiрцi вигoтоBлялv| з пoДoвгaстoгo цIмaткa зaлiзa, poзщеплeнoгo дo
сepеiцининa тpи чaстини й пoтiм викyвaнoгo oкре-Мoвpyчнy.'u;як 6oйoвy збpoю
.'.,,пoляки n,,a згoдoм, бeз сyмнiвy, тaтapи
lх викoристoвyBaливдaBнину poсiяни
i запopiзькi кoзaки. rx пpизнaнeнням 6yлo пopaненttя кiнських кoпит' тoмy зaпopo;кцi poзкид.aли iх y степy пepeд вopo)кolo кiннoтoю, щoб спoвiльнити iJ
пpoсyвaння; як йoгo нe пoклaдеrш' oдин pi)кoк якiршя всe oднo бу.Цестиpнaти
вгopy й неoдмiннo встpoмитЬся y кoпитo кoня.
Cтpiли зaпopiзькi кoзaки викopистoвyвaли' МaбyтЬ, y дy)ке paннiй пеpioд iхнЬoгo iстopичнoгo iснyвaння' зaпoзичиBllJиy тaтap i rypкiв; вi,цoмийзaпopi3Ький
pp. Петpo Koнaцreвичкorшoвий i гeтьмaн укpаiнських кoзaкiв l605-|622
Caгaйдauний нa стapiй гpaвюpi ХVIl ст. зo6paxений вepхи нa кoнi з 6yлaвoю y
on. Biце-aдмipaл
руцi, сaгaйдaкoм пpи 6oцi й стpiлaми в ньoмy зa спинoю
K. Kpюйс l699 p. писaв пpo зaпopiзьких кoзaкiв, щo Boни викopистoвyвaлилyки
.,...
Haperштi, у лiтoписця Caмiйлa Bеличй стpiли, кoтpими Aу)кe влyчнo стpiляли
ка с poзпoвiдь' як кoзaки сyпрoвoд)l(yвaли Хмeльницькoгo з Ciчi: зa ним iхaли
У кoзaцькиx вipruax, щo дiкiннi. дodpoвoльцi <.мytшкетepыDi <сaйдакepьI,>70.
йurли дo нaцIoгo Чaсy }|a стaриx лy6кoвих Kapтинaх iз зo6paжeнням зaпopiзьких гaй.ц.aмaкiв,скaзaнo:
<<Як
нaтягнулук я, 6pязнy тятивoю'
To мусить yтiкати xaн кpимський з op.в'olo,>.
- дикvlЙ кoзеЛ aбo йoгo
Чи <<сaaд.aк)>
Caгайдaк - вiд тaтapсЬкoгo <<сaгaйtaк>)
шкipa для o6ulивaння лyка й нaвiть сaм лук'- викoристoвyвaли зaпopiзькi кo-

3aпopiзькi пopoхiвницi
Гравюр кiнця
ХlХ ст.
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.[. I. Явopницький
lстopiя зarюpiзьких кoзакiв
зaки' яK i тaтapи, д.ля з6еpелreння y ttьoмy стpiл i }roсили нa peменi зa плечимa;
сaгайдaки зaпopoxцi здo6yвали пepева)|(нo y тaтap /I.
.('o всьoго oписaнoгo oз6poeння зaпopiзьких кoзакiв слiд щe д.oдaти ятaгaни'
кинд)к.lли' нoл<i й пaнцepи' кoтрi тaкoя< 6ум у в)китку зaпopiзьких кoзaкiв,
хoчa й нe стal{oвили iхньoгo, тaк 6и мoвити' нaцioнaльнoгo oзбpoeння, iх зaнocИЛИ з вiддaлених вiд зaпopiзьких вoльнoст€ й зeмeль i кpaiн. Пaнцеpи, зoкpeмa'
ttoсl,tлися дyл<е небaгaтьмa. Hаperuтi, дo oз6poeння зaпopiзьких кoзaкiв слiд
вiднeсти тaкo)t( pоги, лaдiвнишi й ueрси. Poги д.ltя пopoхy зaпopiзькi кoзaки викoprrстoвyвали в дaвнiuri чaси; тoмy нa вiйськoвiй пeчaтцi, надaнiй кoзaкaм щe
Cигiзмyндoм I i Cтeфaнoм Бaтopiсщ кoзaкa зoбpaжeнo з мyцIкeтoм' paтищем i
poгoм за пoясoм. Пiзнirцe зaпopoлtцi пoч.lли нoсити готoвi пaтpoнl{ в тaк звaних
лaдiвницях. Лaдiвницi y зaпopo)кцiв бyли piзними: кiстяними, мeтaлeвиЬtи'
ruкipяними, y виглядi гapбyза, сеpцЯ' флялrки тoщo; iх зберглoся дo нaшoгo
Чaсy дy)кe 6aгaтo пo пpиBaтних мyзeях з6иpauiв кoзацьких старoжитнoстeй.
Kpiм тoгo, зaпopoлсцi викopистoByвали щe urиpoкi ruкipянi чеpеси' кoтpi вot|и
нoсили нa гpудях' зaпoвнк)ючи.Ч.,д".
в тpи pяди пaтpoнaми з кyлями й пo.
"n
poхoм' мoв сyнaснi пaтpoнтauri ,..

3aпopiзькi кoзaки вoлoдiли свo€ ю зdpoelo iз вpaжaюнoю мaйстеpнiстю, так,
щo' зa слoвами yкpaiнськoгo лiтoписця, i <нaйлyнuriй пoльскiй гyсаpин и
pейтapин пpимiрн йм 6ыти не мoясeтo73.
Biдпoвiднo дo oзбpоeння сaмoгo кoзaкa вигoтoвJIяли <<poндик')'
тo6тo з6pyю
йoгo 6oйoвoгo кotlя: y 6агaтoгo зaпopoжця нa кoня oд.яraлacя вyздечкa з <6aЙ.
paк6м'> aбo мyндu-Iryкoм i лaкoвaним рмiнним пoвo.дolvl'яснo-чepвoний vaпpaк,
пo кpaяx oбrцитий гaлyl{oм' opнaк,na6o кyлЬ6акa ,"' тo6тo сiдлo нa чеpBoнoму
oксaмитi зi срi6ним гaлyнoм' з пiдвirценими пo 6oкaх' нa пpя)ккaх' пiдте6енькaм-и, тoбтo rшкipяними пoламl{ чи лoпaтями' чaсoьt тиснeними й poзписaними ,o; пeрД сiд;roм чiпляли двi кo6ypи для пiстoлетiв, пoзaдy пpив'язyвали pемiннi тopoки,,д.llя закрiплeння мirпкa' сyми чи в'юкa для pечeй чи якllхoсь
вaнтaхЬ. Caм в'юк yкpивaли чepвoним сaп'янoм. Чaсoм y тoрoки в'язaлп' зa
пpиклaдoм тaтap' пoлoнeних воpoгiв; тaтapи )к po6или тaк щe l283 p.: <}taчalц-^a
6eсypмане BязaT9|гoлoвы 6oяpскiя къ тopoкoмъ' a pyки BкJrадoцIa въ сyднoD/б.
Hapеruтi, д.llя пoхiднoi iзди зaпopiзьким кoзaкaм неoбхiднi 6ули нara7' званi y
llих тo мaлaхаЯми' тo нoгaяI\,rи.oстaннi-з6eрглися дo нarшoгo чaсy y пpивaтних
зiбpaннях кoзaцЬких стapoлrитнoстей,,.
3aгaлoм пpo oз6poсння зaпopiзьких кoзакiв слiД.скaзaти' щo все низoвr вiйськo бyлo oзбpoснe вогllепilльнoю тa xoлoднoю pyчнoю з6poeю; кoзaк-пiхoтинeць' зoкpеЬ{a' мaв мyцtкет' шa6лro й paтище, кiнний кoзaк мaв мyrшкет, rпa6лю' paтищe й uoтиpи пiстoлeти, двa з яких нoсиB зa пoясolt{' а двa в кo6ypi 6iля
пеpедньoi rryки сiдлa; пopox i кулi пiruий нoсив y нepесi нaвкoлo пoясa' кiнний _
y лaдунцi чеpез плeче. .Ц.oцьoгo слiд дoдaти ки}Iдж.lли' ятaгaни' нo)t(i, сoкиpи,
стpiли й дpoтики' якi викopистoвyв:!ли тi й iнIшi. Cвoiм oзбpoснням запopiзькi
кoзaки пеpевaжaли нaвiть Зaхiднy € в poпy. <3гaдаймo,- зayва)кye щoдo цьoгo
Кoхoвський,_ щo в oписaний чaс y € в poпeйських
вiйськах pyчнa вoгнепaЛЬнa
з6ря щe нe6улa такoю пolllиpенoю>. 0сo6ливo пpимiтнe нa зaпopix)кi те, щo
тaм (i{yrцкeт нe Bиключaв списa' кoтpий зaмiнIoвaв сo60ю 6aгнет, a в 3aхiднiй
€ в poпi мyrцкетеpl{ 6yли вiдoкрмленi вiд пiкiнеpiв, з чoгo в фю виникaлa Aу,(е
сyттeвrr нeзpщнiсть, oскiльки вoiн мaв абo лиrцe нaстyпaлЬнy збpoю, aбo лиrце
o6opoннy>0u.

7| ЭapнuцкuЙ
!,. C6opннк
мaтеpиалoв.C. 19.
,, Устнoе пoвествoвaние
H. Kopxa. C. 29.
,' Гp6янta Г. Летoпись.
с .2|.
'. схiдне слoвo, щo oзнa.

час

чеpкеське

сlдJIo.

т aт ap с ь к их с лi в
'. з
(к o л)_p у к a й <6aп- р .
мlнЬ.

'6 3 татарькoro <тeбенек,
те6еrьки>- rrл<ipянi.lloгвтi
,, 3 тaтaщькoгo (теpки) _
рменi.
,o Летoпись пo Лaвpенть-

l6E

евскoщ|спискy.сП6' |8.72.
c. 451.
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Kaтеpинaпpиклaд y
нoслaвськoмy мyзеi o. М.
Пoля.
E0 KoхвкuЙ
8. onыт изучения вoйн Б. Хмельницкoгo. C. 99.

I

зAпoPIзЬкI
BIЙсЬкoBI

к^ЕЙнoДИ

Kлейнoдaми, абo клeйнoтaми, вiд нiмецькoгo <Kleinod>, пoльськoгo <<Kleinot> - дopогoцiннa piv uи кoruтoвнiсть, y зaпopiзьких кoзакiв нaзивaлися вiйськoвi знaки' peгaлii lп aтplldутvl влaди' пpи кoтpиx y них вiд6yвaлися вeликi
чи ltr.иi paди i якi вживалися стаplшинaми, вiдпoвiднo дo пoсaди кo)кнoгo з них.
Aлe щo саме poзyмiлoся пiд цими вiйськoвими знaкaми? Biдпoвiдь нa цe питaн.
ня дaG нaсaмпepед yкpaiнський лiтописець Bеличкo. Пiд lб48 poкoм' 9 квiтня' y ньoгo скaзанo тaке: <.Пoякoй eлeкцiи (пiсля пpибуття Б. Хмельницькoгo в
Микитинськy Ciч), зaрaз oт кoцIeвoгo пoсJraн дo скapбницi вoйскoвoй писapь сiuoвiй, з нiскoлЬкoмa aтамaнaми кypiнними и иним знaчним тoвapиствoм' взявlllи тaм и пpинесцrи B paдy клейнoти вoйскoвiи, тiи пртo пoс,rаннiи в скap6ницi 6ывrши и клeйнoти пpикaзaннie взявllJI{' вскopi пpи.
нeсЛи Дo paдьI и вpyt|или их зapaз Хмeльницкoмy. кЛeйнoти зaсь имeннo 6ыли
тiи: кopoгoв кopoлевсKaя' златoписaннaя, бapзo кpaснaя; бyнuyк, тoж вeлцe
мo:нiй, з пoз,roцiстoю гaлкoю и дpeвцeм' 6улaвa сpi6нaя пoзлoцiстaя, зeлo
}'aйстeрнo здi.rанная и кaменieм честним yкpaшeннaя; печaтЬ сpе6нaя вoй.
скoв.lя и кoт,1и нoвiи мiднiи великiи з to6oшeм; к тoмy тe)к и тpи lltтyKи
aрмат.пoлевых з дoстaткoМ пopoхy дo них и кyлЬ' з apмaтaми и пyrДкa.
рaми,>'.Дaлi y гpaмoтi пpo зaпopiзькi клeйнoди, дaнiй iмпеpaтpицeю Kaтepинoю II зaпopiзьким кoзaкaм б лютoгo l763 p.' читa€ м o: <Имянным нaцIим yкaзo}l сегo |763 roдa, февpaля 6 дня, пoвелeнo в знaк к вoйскy зaпopo)кскoмy нa.
tllегo импepaтopскoгo блaгoвoления и высoчaйrцей милoсти тoмy вoйскy пo
пpоl.tlению их дaтЬ вoйскoвыe клeйнoты' якo-тo: бyлaвy, знaмя' 6yнuyк, пeчaть'
пеpнач' ..lитaвpЬI'знaчки и тpoстиu2. Tyт, тaким чинoм' дoдaнo 3 нoвi знaки:
пipнaн. знaчки й пaлицi, зaтe нe rtaзванo гapмaт. .(o цьогo слiд дoдaти, щo iстopик князЬ C. Миtшецький,кoтpий пеpебyвaв y Civi з l73б пo 1740 piк, знaкoм
кoltloвогo ввaхae нe бyлaвy, a пaлицю' <.вкoтpiй кorцoвoгo вся lэстЬ пoлягae>.'.
Taк сaмo зoбpa)кeний кoruoвий oтaМaн i в лiтoписi Piгeльмaнa {.
Клeйнoди впepшe бyли нaдaнi Biйськy Зaпopiзькoмy щe пoльським кopoлeм
Cтефaнoм Бaтopiсм як знaки нeзaлeжнoгo стaнoвищa низoвих кoзaкiв вiд пoльсЬкoгo ypядy. <B лiтo |576 зa Cтефaнa Бaтopiя кopoля пoлЬскaгo кoзaки в
лyvtшiй ещe стpoй yчинeни... Bидя y кoзaкoB мy)t(ествo вeликoе и з тaтapи нa
6paнeх, пoстaви им гетмaнa и пpислa им кopoгoв' 6yннyк п 6улaву и нa
Bелuчкo C. Летoпись. T.
с. 5 l .
Эшpнuцкuй !,' C6opнtlк

мaтepиалoв. с. l83.
3 Mыutецкuй C. Истopия

с. 3.7.
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.Д..I. Явopницький
lстopiя зaпopiзьких кoзакiв
печaти геpб рицep з сaмoп.lлoм и нa гoлoвi кoлпaк пеpeкpиBлeннiй, apмaт
и Bсяких вoeнних пpипaсoв))). 3гoдoм клейнoди ){\aлУBaЛИ кoзaкам i рoсiйськi цapi: l708 р. Петpo |, |.734 p.- Aннa lванiвнa, |163 p.- Kaтepинa II.
Бyлaвoю нaзивaлaся сpiбнa пoзoлoчeнa' чaсoм пpикpaшeнa кoцtтoвними кaмeнями кyля' нaсaд)кенa нa метaлеBy чи дepеB'янy (гopixoвy) пttлицю' гЛatенькo oбстpyгaнy, пoмaлЬoвaнy тeмнoю фapбoю, зaвДoвл(ки to тpьoх з пoлoвинoю uетвepтeй o. Ми дoвi,цалися' щo бyлавy викopистoвyвaли y нaйвiддaленirui
вiд нaс чaси' нaпpикiнцi епoхи нeoлiтy й нa пoнaткy бpoнзoвoгo вiкy; rf знaли вхе
сyчaсники Tpoянськoi вiйни, oскiльки 6улaви знaйдeнo пpи poзкoпках Tpoi.
)Кителi Kaвкaзy, Cибipy, Фiнляндii, Зaхiднoгo кpaю знaли iх зaДoвгo дo Piздвa
Хpистoвoгo; згoдoм бyлaвy стaли викoристoByвaти тaтapи' чеpез них пoляки' а
Чеp€ з пol'tякiв- i зaпopiзькi кoзaки ,. Прaпopoм, хoрyгвoю' чи кopoгвoю, нaзИвaлdcя цtoвкoвa яскpaBo-черBoнa хyсткa iз зoбpaxeним пoсеpединi aбo бiлим
пoльським opлoм' кoли зaпopo)кцi 6ули зa пoльсЬкиlt' кopoлем' aбo двoгoлoвим
рoсiйським, кoли Boни пepeйrшлидo мoсковсЬкoгo цapя, а пo 6oкaх - Cпaсителeм i apхaнгeлoм Михaiлoм. Бунvyкoм НaзИBaлvlпpoстy' пoмaльoвaнy нaчopнo
п:rлицю зaвдoв)t(ки чoтиpи з пoлoвинoю apurини' на веpхнiй кiнeць якoi нaсaд)кyв.lли мiднy кyлю, a пiд кyлlo встaвляли вoлoсся з кiнськoгo хвoстa з чoтиpмa
чи ruiстьмa кoсами пoвepх вoлoсся. Biйськoвy пeчaткy oкpyглoi фopми вигoтoвлялпзi сpi6лa; вoнa мaлa зo6paжeння кoзакa y гюстpoвepхiй ruапцi, в.lкyпaнi з
гудзикaЬrи нa гpyд,яx' iз rшa6лeю й пopoхiвницeкr пpи бoцi тa pyulницею нepез лiве плeчe' зi списoм, <<стoящимпpeД pицepoМ' вoинa бoдрствуroщaгo знalvte.
tlyющиI\{>)'
i з нaписoм пo кpaю лицевoгo бoку: <.Пенaтьслaвнoгo вoiскa зaпopoзкoГo низoвoгo>)a6o <<Пeчaть
вoйскa ея iмпepaтoрскaгo величествa зaпopoжскaгo низoвoгю>>.
Пaлaнкoвi, aбo кypiннi, печaтки бyли кpyглими чи чoтиpикyт-

3aпopiзькi клeйнoди
Гpaвюpи кlнця ХIХ ст.
Бyнryк. Бyлaва.
3aгальнoвiйськoва
заrюpiзька печaткa
Литавpи
Tyлумбаси (кoтЛи)
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Летoпись.

Я. Ctlбeський у твoрi
<T ри кни ги п p o Хoти нську
вiй нy'> nи ш g, ц lo ге тьмaнсЬка 6улaвa pобилaся з
oче p e ту. [е , зви нaй нo, мoглo 6yти a6o тoдi, кoли
кoзaки пpoстoту вRa)кaли
ви щoю зa всiл якe 6агaтствo i сл аву, a6o в кр aй .
нiх ви п а, п 'кaх ,нa вlй нl.
,
Tpупьt мoскoBскoгo apхеoлoгичeскoгo ooщeствa.
м . ' 1885. T . l0. с. l_7.
n Tам xe.

запopiзькi
Biйськoвi клейнoди
ними' вигoтoвлениMи зi сpi6лa, iз зoбpa;rrенням лeвiв, oлeнiв, кoнeй, мiсяIlя,
зipoк, кopoн, списiв, шa6ель i лyкiв. Пipнaн, aбo шестoпер чи )кезл'- тa сaМa
6улaвa, лиruе Мeншoгo poзмipу, зi срi6нoю чи зaлiзнolo кyлею нa гopirшньoму
кiнцi nалицi' з BeртикaЛьними виpiзaми yзДoв)к кyлi, aбo iз oсo6ливими вистyпaМи у фopмi нaкoнечникiв списiв yпoпеpек кулi, uaсoм iз rцiстьмa пеparr,tи
нa.ц
кyЛею. Пipнaui, як i6yлaви, викopистoвyRaлИcятaкo)к з tyже,цaвнiх часiв: залiзнi та 6poнзoвi пipнaнi 6ули вiдoмi oсетинaм i свaнeтaм y V-VlI
ст. дo P. Х.;
oсo6ливo 6aгатo булo iх y Cвaнетii, якy мo)кнa BBaхa.l.ибaтькiвщинoю пipнaнiв;
згoдoм вolrи зустpiнaлИcя у татap тa iнruих азiaтських нapoдiв' як знaк в'лaДиi
пo-тaтaрськи <.fiy3днхaн>,
a6o <,6узДичaн')'- вo€ в oд'ський ,lкeзл, я6лyкo якoгo
116тикaнегoстpими цвяхaми' й кoтpий вoДl{oчaс6yв i булaвoю, i пipнaнем n. Литавpaми нaзv'BaлИспoчaткy залiзнi, а пoтiм сpi6нi кoтли з l{атягнyтoto нa них
ruкipoю i з дepeв'яниМи пaличкaМи для yДapiв пo rшкiрi.3нaчки - пpaпopи кypенiв ни сoтеttь. Пaлицi - звичaйнi пaлки' тoвстi, глaДенЬкo oбстpyгaнi, пoмальoванi пiл гopiх, oпpaвленi з o6oх кiнцiв сpiблoм i з тупим зaлiзцем нa кiнцi.
Apмaти, aбo гapмaти й мopтцpи,- мiднi, зa.'liзнi,стягllyтi oбpyнaми, невeликi,
пеpевaжнo пoлЬсЬкoгo' poсiйськoгo й туpeцькoгo виpoбництвa.
Koxeн iз клейнoдiв нaлехaв лиu:e пeвнiй oсoбi iз зaпоpiзькoi стapruини. БyлaBУ Дaв,aлИкollloвoмyt вiн тpимaв ii.y пpaвiй рyцi пiд чaс вiйськoвих paД' з чoгo
сKлaлaся укрaiнськa прикaзка: <<дoгoлoви тpe6a 6улaви'>. Пpaпop, чи xopуг.
вa, дapyBaлaся Bсьoмy вiйrськy, aле нoсив i1 хopyняtий; 6yнuyк - кoцloвoмyi
aле }|oсиBйoгo 6уннyхiниЙ a6o 6yннyкoвий тoвaрlllll' який тpимaв йoгo пiд uaс
пoхo.цy нaД гoлoвoю oтaмaнa' щoб пoДaвaти знaк кoзaкaм y бoю, кyди вeдe
iхнiй ватaxoк; вiйськoвa печaткa - вiйськoвoмy суддi; кyрiннa чи пaлaнкoвa печaтка - кypiннoму oтaманoвi чи пaлaнкoвoмy пoЛкoвнику; пipнaя, aбo лtезл,пoЛкoвникoBi,кoтpий нoсив йoгo y сeбe зa пoясoм i чaсoм вpyчaв йoгo мандpiвtrикoвi, щo пpoi.lкдxiaв зaпopiзькими степaМи, для йoгo пoвнoi безпeки в дopoзi;,'lитaври - всьoмy вiйськoвi, aлr в 0с06ливе зaвiдувaння дoв6иrua чи поЛитaврникa; знaчки дrя всiх тpидцЯти восЬми зaпopiзьких кypeнiв, але у вiдaння
вiйськoвoгo пylltкapя. Bсi цi клeйlro.Il'и,
за виняткoм <<палoк
.Iloлитaвp'>i вiйськових гapмaт' зaпopoлсцiзбеpiгали a6o в сiчoвiй Пoкpoвськiй цеpквi, aбo y вiйськoвiй скaрбницi, звiдки iх винoсили лишe зa oсo6ливим нaказoм кollloвoгo oтaМaнa
пеpeд зaгaльнoю чи oкpемoю paдoЮ; пaлички .цo литaвp зав)кди збepiгaлися в
куpенi вiйськoвoгo .цoвбишa,a всi гapмaти - в apтилeрiйськoмy цeйxгаyзi, uи
сiчoвiй пyrшкаpнi, пiд. oniкoю oсoбливoгo стapшиlrи - пyшкaря.
Зaпopiзькi вiйськoвi клейнoди oкpeN|o'пo Чaстинaх' мoжнa пo6aчити нaсaMпеpед y пpиBaтних мyзеях нaших пiв.Ценнo-руськихз6иpaнiв стapoxитнoстeй,
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.Д..l. Явopницький
Iсmpiя запopiзьких кoзакiв
нaприклaд' y Kaтеpинoслaвi y o. М. Пoля, y Koтiвцi (Kaтepинoслaвськa гy6.,
Hoвoмoскoвський пoв.) y г. п. AлексG€ в a, y Kaнaнiвцi (Чepнiгiвськa ryб., Бopзенський пoв.) y B. B. TapнoвсЬкoгo' в oдеськoмy мyзei iстopii тa стapo)китнoстeй' y мyзei мoскoвськoi Opyжeйнoi пaлaти, y ПpеodpaxсeнсЬкoмy всiei гвapл,ii
сo6opi в Пeтep6ypзi i в кoлeкцiях iмпepaтopсЬкoгo Еpмiтa;кy.
Мyзei пpиватних oсi6 щe чeкaЮть свoгo oписy; oдeський i Мoскoвський мyзei
y:ке oписaнi; сepед iнruих стаpoхитнoстeй oписанi й зaпopiзькi клейнoди, але
пpe,цмeти дaвнини Пpеoбpaлсeнськoгo сoбoрy й Еpмiтa;кy щe taлeкo не всi стaли вiдoмими. Taк, мix iнtuим, нeвiдoмi й зaпopiзькi вiйськoвi клейнoди, щo B них
з6еpiгaються.
У Пpеo6pa;кенськoмy всiсi гвapлii сo6opi, нaД 6oкoвими двepимa пpавopyч
poзтaцIoвaнo' за pисyнкoм apхiтектopa Cтaсoвa, такi зaпopiзькi вiйськoвi знaки: двaдцятЬ кypiнних пpaпopiв iз пpoстими деpeв'яними дepxaлaми' тpи бунuyки зaвдoв)t(ки пo чoтиpи з пoлoвиI{oю apЦIу||t|акo)кeн' oднa сpi6нa 6улaвa зaв,цoв)t(китpи з пoлoвинoю чeтвеpтi; oдин сpiбний пoзoлoчений жeзл зaвдoвлtки
тpи uвеpтi apшинa. Bнизy пiд кoлtним iз цих знакiв нa тaблинцi вмiщeнo вiдпoвiдний напис: <Бyн.ryк зaпopiзькoi Ciнi й пpaпopи'>, <<Бyлaвaзaпopiзькoi Ciнi'>,
<<)Keзлзaпopiзькoi Ciчi,>.Кpiм клeйнoдiв y тoмy ;к Пpeo6paлteнськoмy сoбopi с
щe вiсiм зaпopiзьких пaнiкaдил, pясa з eпiтpaхиллю' lllита зoлoтoм i сpiблoм,
сpi6на пoзoлoчeнa кадилЬI{иця' сpi6ний пoзoлoчений нaпpeстoлЬний хpест i
свaнгeлiе, дpyкoвaнe y Москвi l825 p., в.ryДoвiй сpi6нiй пoзo,roченiйoпpавi. Bсi
цi pенi пoтpaпили дo Пpеoбpa;кeнськoгo сoбopy |829 p. зa iмпepaтopa Микoли
Пaвлoвина, пiд нaс вiйни poсiян з тypкaьrи. Boни нaлеxaли зaпopo)l(цям' щo
)KуIлИнa.('унai * пiд влaдoю тypкiв пiсля poзopеttня oстaннЬoi Ciнi iмпеpатpицею Kaтepинoю II в мeхaх Poсii. Пiд чaс рoсiйськo-тypецЬкoi вiйни l8281829 pp. пeвнa чaстинa зaпopo,lкцiв нa чoлi з кolltoвиtt.toтaмaнoм oсипoм
Михaйлoвичeм Глaдким пеpейurлa нa 6iк poсiйськoгo цapя Й внвeзлa з с060ю
знaчнy чaстиl{y свoгo сiчoвoгo дoбpa, в тott{yчислi вкaзaнi клейнoди тa цepкoвнi
peнi, щo з6epiгaIoться у ПpеoбpалсeнсЬкoмy сo6opi.
B Еpмiтaх<i збеpiгaroться l7 зaпopiзьких знaчкiв тa oдин вiйськoвий пpaпop'
a6o хopyгвa. [tей пpaпop вигoтoвлений з яскpaвo-vepвoнoi lцoвкoвoiткaнини зaвдoв)кки тpи apцrини й нoтиpи вepцrки i зaвruиpurки два apцrини й нoтиpи з пoлoBинoю веpцIки. 3 лицьoвoгo 6oкy нa ньoмy зo6pa)кeнo: пoсepе.цинi великoгo двoгoлoвoгo opлa з зipкa-ми нaд ним' i навкoлo, з пpaвoгo 6oкy CпаситeЛя' щo 6лaгoслoвляс кoзакiв нa битвy, з сiмнадцятьN'a зipкaми нaвкoлo нЬoгo' з лiвoгo бoкy-apхaнгeлa
Михai.лa з вoгненним мeчeм y пpaвiй pуцi. пo кpaях пpaпopa
цepкoвнo-слoв'янськими лiтеpaми зoлoтoМ зpo6лeнo нaпис: <.Cieзнaмя въ вoйскo ея импepaтopскaгo E.IIиtЕств:lзaпoрoЛ(скoе низoвoe здълaнo кolllтoм пЬхoты
вoюющeй тoгo)t(ъ вoйскa пo Чеpнoм мopю тaкoл(ъ пo pъкaм .Ц.непpyи фlнaю'>.
B rоr:кнiй чaстинi зo6pa;кенo великий вiйськoвий коpa6ель, тpищoглoвий, двoденний, з кaютними йюмiнaтopaми, двoх'яpyснoro py6кoю, l4 вeликими Й 6 мaлими лtoкallи д,rя Ь{opсЬких гapмaт' низЬкoк) кoplroю' вiйськoвим пpaпopoм'
якipним знaчкoм' тpьoмa висoкими щoглaми д,tя тpьoх вiтpил, двoмa мoтузяними дpaбинaми й тpьoмa poзпyщeнимrr пpaпopами нa кoлtнiй iз щoгл.
" Ha Cпaськiй вулицi пo6лизy Литейнoгo пpoспектy.

I B opиг.: <нa .Ц,yнaвце>.
Йдeться
пpo 3адyнaйськv C iч.

xAPAкTЕPисTикA

зAПoPIзЬкoгo
кoзAкA

Як зa зoвнirцнiм виглядoм, тaк i за внyтpiruнiми якoстями зaпopiзькi кoзaки
зaгaлoМ 6yли хapaктеp}|ими типaми свoгo нapoдy i свoгo нaсy. 3а oписaми сyнaсникiв, вoни пеpeвахнo були сеpед}lьoгo зpoстy' плeнистi, стaвнi, мiцнi, сильнi, нa oблиuui пoвнi, oкpyглi, a вiдлiтньoi спеки й степoвoгo пoвiтpя смaглявi |. 3
дoвгиtr{ивyсами на веpхнiй гyбi, з poзкiruним oсeледцeм нa тiм'i, y смyruкoвiй
гoстpoвеpхiй ruaпцi' вiчнo з лIoлькoю в зyбах, спpaвxнiй зaпopoл(ець зaвхди
ДуIBу|Bэяякoсь пoхмypo, спiд;lo6a, стopoннiх зyстpiнaв спoчaткy нeпpивiтнo,
вeльми неoхoчe вiдпoвiдaв нa питaння' zrле згoдolъl пoмaленЬкy лагiднirшaв, o6личчя йoгo пiд vaс poзмoви пoстyпoвo вeселirшaлo, .lкивi пpoникливi oчi зaсвiнyBaЛИcя вoгнeм' i вся йoгo пoстaтЬ Д|^xaлaмyжнiстю, мoлoдeцтвoм' зapазливoю
весeлiстю й нeпoвтopним гyмopoм. <3апopo:кець нe знaв нi <сoб>,нi <.цa6e>,
тoмy 6yв здopoвимi вiльним вiд хвopo6, yмирaв 6iльlце нa вiйнi, нiхс дoма. Tепep нapoд слaбкий, пopoжнiй i недoвгoвiuний: як дев'янoстo poкiв пpo)кив' тo пiд сoбoю i стея<ки не 6aнить, a в дaвнинy y стo рoкiв тiльки в силy в6иpaвся; тoмy запopoл<цi )кили Дoвгo й вeсeлo. A мoлoдцi якi 6yлиl Biн сiв на кoня - не стpyснувся'' не здвигнyвся! Topкнyв нoгaми - i пiuroв, i пirцoв! Tiльки пилIoгa стoвпoм>..
У внyтpirшнiх якoстях кoзакiв пoмiтнa сyмiru нeснoт i вaд, зaв,(диi зpeшIтoю'
Bлaстивa людям' щo вваЯ(aють вiйну свoiм гoлoвним зaняттям i гoлoвним р\lеслoм свoгo життя: lкopстoкi, дикi, пiдстyпнi, нещaднi щoдo свoiх вopoгiв, зan..piзькi кoзaки 6yли дo6pими дpузями' вipними тoваpиulaми, спpaвя<нiми6paтa\ll,|oдиtl oднotr{y'нaдiйними сopaтникaми сBoiх сусiдiв - yкpaiнських i дoнсьхих кoзaкiв; хи.lкi, кpoвoлtepнi, нeстpимнi нa pyкy' вoни знeвaжaли вc1лякe
пpаB!]ч\;кof влaснoстi нa землi ненaвиснoгo iм ляхa чи нiкчемнoгo 6yсypманинa,
i в водночaс y се6e нaвiть звичaйнy кpaдixtкy якoгoсь нaгaя чи пyтa ввaжirли
стpаlul{иrl кpимiнальним злoчинoм' щo нeoдмiннo кapaвся смеpтю 3.
Cвiт,rий бiк хapaктеpy зaпopiзьких кoзaкiв стaнoвили ix дo6poдyruнiсть, Фзкopисливiсть. ruе:piсть, схильнiстьдo щиpoi дpy;к6и' якa тaк висoкo фнyвaлaся
у 3aпopiж,кi, tllo зa кoзaцьким пpaвилoм гpiхoм ввaжалoся o6дypити навiть нopта' якщo вiн пoтpaпляв сiчoвикaм y тoваpиrui; окpiм тoгo, свiтлими pисaми хapaктepy зaпopiзькllх кoзaкiв 6ули - висoка любoв.дo oсoбистoi свo6oди, uepез
a;
щo вoни вoлiли люту смеpтЬ, нi;< гaне6нe pa6стBo гли6oкa пoвaгa дo стapйх i
' KpкlЙс К. Paзыскания o
,(oнe. C. 6l.
..
Эваpttul1кuЙ .\. Зaпopo-

лiье. T. 2. C. 29.
Г. Лeтoпись.
' Гllабянкa
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.Ц. I. Явopницький
lстopiя зaпopiзьких кoзaкiв
зaслy)кeних Boiнiв i взaгaлi дo всiх <<вiйськoвихстyпeнiв'>5;пpoстoтa' пoмipкoваy дoмaцIньoмy пo6yтi, в скpyтi, у piзних фзвихiдних винiсть i винaхiД..пивiстЬ
пaдкaх uи фiзиннiй недyзi: <.Здoбyвaючивбoгi хapнi тo пoлювaнням, тo pибaльствoм' вiддaленi y стoсyнкaх з мiстaми, незнaйoмi чи дyЛ(e мaлo знaйoмi з дoмarцнiм гoспoдaрствoм, нyлсi нaдмipoвi й poзкourам, вoни нiчltм iнц.Iим l.Iезaймaлися, кpiм з6poi, й 6yли piдкiсним пpикладoм пoмiркoванoстi y всьoму'>o.Biдлихoмaнки' нaпpикJlaд' Boни пиЛи гopiлкy з пoпeлoм aбo pyrшниuним пoрoхoм'
кидaючи нa чapкy пiнистoгo винa пiвзapяДy пopoхy; вiД.paн пpИw|aд'aлИдo вpaжeниx мiсць poзтepтy нa pyцi зi слинoю зeмлю' a зa вi,цсyтнoстiметалевoгo пo.
сyдy yхитpял'|cя BapИТ|4сo6i стpaву в дepев'яних кopцях' пiдкиДaючи 6езyпинt{ol oДин за otним/ y кoрецЬ poзлсapeнi нa вoгнi камeнi, дoки нe зaKИпaлa нaлИтa
в пoсyдинy вoдa'.
[I|oдo стopoннiх людeй зaпopiзькi кoзaки зaв)кди 6ули гoстинними й пpивiтними: <.Ceйзвичай 6yв y зaпopoxцiв не лиurе дo пpиятeлiв тa знaйoмих' aле й
дo стopoннiх лloдей, i слiдкyвaли зa цieю чeснoтoю гoстиннoстi сyвopo й невiдстyпнo>n. <.У Зaпopiл<xi кoлсен 6aл<aю.lий мoжe пpийти в кypiнЬ' л<ити i iсти з
<<1u'нiхтo,6yвaлo, не
ними 6ез нiякиx poзпитiв чи вдячнoстi зa гoстиннiсть>>ll.
смiс скaзaти стaрiй людинi: <.Tидapeмнo хлiб iси>. Пpиilкджай тyди всiлякий,
yвiткни в 3емлю списa, пoвiсь янчapкy (rua6лю) тa й лeл<исoбi хoч тpи мiсяцi пий i iл<yсе гoтoBe. Tiльки il tiлa, щo встaнЬ тa пoмoлися Бoгy; a як с гporui, iди
хлiб iси>, тo кoзaки вiдв кopчмy тa пий гopiлкy. Koли .lк хтo скaже: <<.цapемнo
paзy й нaкинyться: <<a'
ти' ти вжe зaкoзaкyBaвся, сякий-тaкий синy!'>Я слу.lкив
.ц.в:lгoДи y Беpислaвi, a вiдтйя непoдалiк 6yли зaпopiзькi pибнi завoди. Бyвaлo,
як пpийдerш нa зaвoд' тo зaпopo'(цi не питaють' щo ти зa людинa' a вiдpaзy:
<..Ц.aйтe-нo
пoiсти кoзaкoвi тa чapкoю гopiлки вrшaнyйтe,мoлtе, вiн пpийrшoв здaлeкa тa втoмився)>.A як пoiси, тo щe лягaй вiдпoчинь, a тo.цi вжe питaютЬ: <<хтo
<.Taкi в нaс с po6oти тaкий? Чи нe rшyкaeш po6oти?> Hy, ска,жeru iм: <,tшyкaю>.
тa, пpистaвaй.цo нaс>>.
Пpистaнerш,6yлo,нa poбoтy i чaсoм зa мiсяць кapбoвaнuiв
|('.
.цв:lд.цять заpo6и rш'>
Пopяд iз гoстиннiстю й пpивiтнiстю запopiзькi кoзaки cTaBИлt|осo6истy неснiсть щoдo вopoгiв пpaвoслaвнoi вipи як нa вiйнi, так i y сeбе нa запopiлOкi. <Хo.
чa в Ciчi'- poзпoвiдaе кaтoлицький патеp Kитoвич'- )киЛи лloди piзнoгo стaнy - втiкaнi й вiдстyпники вiд yсiх рлiгiй,_ aле тaм панyвaлa тaкa чеснiсть i
тaкa бе3пeкa, щo приi.lкдяtiз тoвapaми чи зa тoвapaМи, чи за якимись iнtuими
спpaшtми люди нe 6oялvtcя й вoлoсини втpaтити зi свoei гoлoBи. Мoлtнa бyлo на
вyлицi зaли|]lь1тt||
свoi гpoц.li, нe 6oячись, щo iх yкpaДyть. БyД.Ь-який злoнин пpo..
ти чиeiсь неснoстi, гoстя чи сiчoвoгo мешкaнця негайнo кapaли смеpтю>'l.
<. У н а с нaд yсе чест ь i слaвa, вiйськoвaя с п р aв a!_
Щoб i се6е нa смiх не дати' i вopoгiв пiд нoги тoптатиD.

Ha вiйнi кoзaк вiдзнaчaвся poзyмoм, хитpiстю, умiнням y нeп,PиятeЛя<<вигpaти вигoди' paптoвo нa ньoгo нaпaсти й неспoдiвaнo зaмaниl'и)>,.,вparкaв вopoгa
великoю вiдвaгoю, дивoвилlним тepпiнням i здaтнiстю теpпiти нaйгiрuri нестaт.
ки й яtaх смеpтi. <.HauIвopoг,_ пицIe Cимoн oкoльський *,- вмie витpимyBaти
тaтapськi aтaки' звик з}|oсити спpaгy й гoлoд, спeку й мopoз' вiн нeвтoмний y
I{aпaдaх.A нa мopi щo poбить? Пoсеpед хвиль лeгкими чaйками свoiми нaпaдaс.нa сyДнa' впpaвнi y чy)t(oземнихo6еpтaх, i пeрeмaгae всi jх вiйськoвi хитpoщi,>'.,.Пpo xopoбpiсть зaпopiзькиx кoзaкiв тyрцький сyлтaн вислoBився тaк:
,'

CoбеccкuЙ Я. Заtrиски o
Х o т и н с к o й в o йн е .
., Tам rкe.
,
Б с l nl ш н Г . o пис a н ие У к pай н ы. C . 8 2 .
пo в е с тв o в а н ие
" Устнoe
H . K o p лt a . C. 3 2 .
,'
Poнdo K. С. 445.
,.'
Kу lttut Il. Заnиски o

Юxн oй P уси. T. l. с . l5l'
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д. I. яEop'ilдrьxиfi
Iсmpiя запoplзы<их хoзaкiв
<Koгдa oкPестныя пaнствa нa мя вoзстaют' я нa o6идвi ylцl{ сtUIю' a o кoзaкaх
мylцy едrrlrи}r yхoм слyrшaтиola. A сaм кoзацький лiтoписeць зayваxy€ :
<B
миpi rкити никoгдa нe хoцЦ/т' IIo егдa в зeмлi их мrrP oглaшeн
6yдeт, тo
сaмoвoльнo идyть нa пoмoщЬ иним цapствlrrrь и мaлiя paди кopисти великyк)
нy)l<дy пoдiймyть, мopе пepeпливати деpзatoтЬ в eднoдpевских сyt,нaх"l5.
<Boни вoяки великi 6yли. Бyвалo, бaтькo мiй як пoчне Poзпoвiд3ти пpo тe мoлoдецтвo зaпoр.lкцiв тa пpo 6aтaлii iхнi з тypкaми' тaтaрами й пoлякaми, тo
стpaцrнo сл!гхaти йorю. oтo в лiтню пopy' yвrчepi, як стaнe хлюпaтися кoлo
кa6ицi та як скиllе з сe6е сopoнкy' тo мoтopoцrнo дивитися на llьoпo:'Bсe тiлo, мoв
pеIцeгo' пoцrмaтoвaнe тa пoбите кyлями' a нa tutечах тa нa нoгaх м'якyrш тaк i
телiпaеться. Cтparшнi вoяки 6yли! Aлe y се6е, в Ciнi, нiкoro не нiпaти, зa виняткoм xi6a eврiв: rвpеям чaсoм тaки пoгaнo дoвoдиJloсь вiд зaпopoжцiв. Tiльки-нo вчyютЬ' щo €в pеi дeсь нarцкoдили' тo в)t(е 6epе>кttcя,6o як <нaгpюкaкyгьD
кoтpoгoсЬ' тo тyт йoмy <й к6пeць>t У зaпopoлсцiв щoдo цьoгg^й пpriкaзкa склaлaся: <A, I{yмo' пaни-мoлoдцi, Kyкйь з пrцeницi вибиpaтиl>|o
,Ц'ля тoгo щoб нaтrякaти вopoгa' зaпopoxцi нepiдкo сaмi пorшиproвlrли пpo
свoю сиJry й нeпeрмoltскiсть нeймoвipнi нyтки, змyrцyoчи й iнцlих вipити в цe.
Kaзaли, нaпpикJraд' щo сepед l|их зaвяtди 6yли тaк звaнi <хapaктеpникиD' кoтpиx нi вorонь, нi вoдa, нi шa6ля, нi звичaйнa кyля, кpiм сpi6нoi, не 6paли. Taкi
<хapaктeprrrrки} мoгли вiдмикaти зaмки 6eз клloviв, IUraвати чoвнoм пo пiд;roзi,
як пo мoPських хвилях' пepeпpaв,rятися чеpез piки нa пoвстинi ни poгoлti,6paтti пoлимtl pyкaми poзпенeнi яДpa,6aЧпTt| нa кйькa вepстoв нaвкoлo сe6e зa дo.
пoмoпoto oсo6ливих <вePцaдeлD' )t(ити нa днi piки, 9:лaзптt1 й вилaзити з мiцнo зaв'язaних чи нaвiть зarДитIlх мirшкiв, (пepекидaтисяD нa кoтiв, пeртвopювaти людeй нa кyф, веplпникiв нa птaхiв,. зaлaзптt| у звичaйнe вiдpo й IUlивти в
ньolлy пiд вoдoto сoтнi й тисячi вepстoв,,. Бaгaтo poзпoвi.u.aлизaпoрoжцi пpo
силy свoiх бoгaтиpiв. Бoгaтиpi в них 6yли такi, яких нiдe нe 6yлo. Boни в,язaлп
тoвстeлeзнi зaлiзнi смyги' як в'ялryть сt{oпи нa пoлi, скp1пlyвaли нaвкoлo lшиi
ляхlв; зalгpaцtки натягaли стparДеннo тУгi ;ryк.rr, нaд якими в Пoльщi мapнo
силкyвirлoся кiлькa чoлoвiк. У них y Ciчi сеpeд iнrцих 6oгaтиpiв л<ив Baсюpинський кoзapлюгa; тo бyв тaкий силaч' щo кoли вiн пpнчaщaвся' тo четвеpo чoлoвiк мyсилo пiдтpимyвaти священикa' щ06 тoй не впaв вiд oднoro пoдмyxy
бoгaтиpя, бo тiльки-нo вitl дихне, як вiд тoro пoдихy лtoдинa Пataлa з нiг. A
кoли pyйнyвa'шr Ciн, тo тaм 6yв тaкий силau, щo oдним пoдихoм мiг y6ити людинy. Як пiдiйrцoв вiн дo пpинaстя' нe зaтaмyвaвши пoдихy' тo ледь не пepeкинyв
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Хaрхтерrстика
зaпo;Язькoro кoзакa
нaвзнaк священикa з пpичaстям. <Хтo ттr тaкий, стapнe?>_<Цto яс, 6aтюrш...
кo, я тaкий-тoD. <Iдrr xi iз сьoгo мiстa, 6o впiзнaюiь тe6e, тo зaгинeцlol8.
Ha вiйнi зaпopoлtцi мaлo дopoЛ(иJrи )киттям i вмиpaли в 6oях, як спpaвл<нi
лицapi: <Умiли Щapпaти' yмiли i вмepтrr не скиглячиD. <oт кaзали, 6yдьтo вoнo 6oляuё, як кo)l(y з жt{Boгo здиpаroть' a вoнo мoB кoмaцtкй кyсaють>.
3 пpиpoдних якoстeй, влaстивих спpaвЛ(ньoмy yкpaiнцeвi, запopo,lкцi вiдзнaчaлись yмiнням мaйстepнo poзпoвiдaти, вмЬи пiдмiчaти смirrrнi pиси в iнrциx i
пepедaвaти iх y хapтiвливoмy' aлe нi p1lя кoгo нe oбpaзливoмy тoнi. <3вичai
у зaпopo.lкцiв.дивнi, Bчинки хитpi, a мoвa й Bигaдки гoстpi й пepeвaл<нoсхoxi нa
глyзyвання>'". цieю pисoю зaпopiз.ьких кoзaкiв чaсткoвo пoяснtoroтЬся il тi pуlвнi пpiзвиськa, кoтpi вoни ДaBaли-нoвaчкaм' щo пpихoдDtли в Ciч: Гнидa, Пiвтopaкoxyха' Hепийпивo, Heiжмaк, Лyпинiс, 3aгyбикoлeсo, Задepихвiст,,['ep;кихвiстпiстoлeМ тoщo. Людинy мaлoгo зpoстy вo}lи' в сиJry свoгo гyмopy' нaзивали
Maхинoю, великoгo зpoстy - Малютoю, urи6eника _ Cвятourею, лiнивoгo .Ц.o6рвoлею, незгрa6нoгo _ чеpепaхoro; хтo y них спaлив кypiнь, тoй Пaлiй,
хтo схoxи^й нa пеpепiякy, тoй Kopяt, хтo висoкий i тpимaсться пpямo' тoй Toв.
кач i т. iн.,u <Boни всiх пiднiмaють нa смiх: Укpaiнa в них l{е Укpaiнa, a Пoль.
щa;Дoд;1 тaм нe люДЦ'a нeдoлюдки; мa)(yться тaм не сBятим мllPoм' a гyсячим
,киpoмD-'.
У вiльний вiд пoхoдiв ,raс зaпopiзькi кoзaки лю6Илн' ле.ltсaчинa л(иBoтaх' пo.
теревенити' пoслухaти рoзпoвiдi iнtuих, тpимaючи пpи цьoмy в зy6aх кopoтeнЬкi люлeнки, тaк звaнi нoсoгpiйки, a6o люльки-6ypyньки, й пoпaхкyюrrи з них
димoм. Люлькa для кoзaкa _ пepшa спpaвa: зaпopo'(eць нa Bеликдeнь пpинe.
се з цepкви паскy' пoставить ii.нa стй, a сам меpЩiй зa люлЬкy: <A нyте, синки'
6epiться зa люльки' нехай паскa пoстoiть, a пopoсяти кaт нe вiзьме>,_ л<apтiвливo кa)t(yтЬ пpo кoзaкiв iхнi нaщaдки. Люлькa дJIя зaпopo)кця _ рiднa сестpa, лю6a пoдpyгa: вiн як сiв нa кoня' вiдpaзy зaпaлить люлЬкy тa вepстoв iз
uriсть, a тo й 6iльrцe все смaлить i смaлить, не випyскaro.rи iТ з poтa. У зaпoржuiв кpiм тoгo' щo кoл(eн кoзaк n'aв свoю люлЬкy, 6yлa ще <o6чиськa> люлькa' дJжe вeликa' всипaнa нaмистot}t' кoll!тoв}iим кaмiнням, piзними 6ляrшкaми,
iнoдi з нaписo}l' як oт: <кoз€ l цькa люлькa - дo6pа дyмкaD. 3 тaкoi лtoльки пoтяryвaлo цйe тoвapиствo чи ЦIPт' кoли oбмipкoвyвaлo якийсь зaхiд чи зaдyiryвалo
прoти кoгoсь пoхiд zz. Алe лк)льки нe викJrк)чzlлиз yжиткy }lк)хaльних pi:ккiв.
Hюхapями 6yли пepевaлrнo стapi дiди, якi, yникaючи нaдтo вeликoi тpaти нaсy з
Jlюлькoю' вiддaвали пеpeвary pixкy з тютtoнoм. <Пoки i.i нaлoxиrш, пoки iJ зaпа-
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.ц. I. явopншrькrrй

lстopiя 3апopiзЬкlfl кoзaкiв
.ii
лицr' пoки ii. нaкpиeru тa пoки
нaсмoкчeurся' rpитичoi дуrшi' a тo смик! утep
нoсa тa й roтoв!> A дeякi в)(ивaли i тe, й iнrше:<dlюлькa дyшy yслaжда€ , a piжoк
мoзoк пpoчищae)>.
Будyuи пoeтaми i мpiйникaми вдyuri, зaпopoлсui зaв}(ди вu6пpaли нaймaлЬовничirцi й нaйгapнirui мiсця д/rя свoiх тимчaсoвих i вiчних житeл' зaлagИл|l нa Rпсoкi скeлi, yсaмiтнloвались y лiсoвих пyщaх' пiднiмaлися нa висoкi кypгaни i з
висoти птaцIинoпo летy ми,ryвaлися крa€ в]rдaми й вiддaвaлу|cя Tу|x|'|tlдyмaм i
пiднесeним рoздyмaм. Бyдyни висoкими цiнyвaльникaми пiсeнЬ' дyм i piднoi мyзики' зaпopolкцi лю6или пoсJryхaти свoiх 6oянiв, слiпцiв-кo6зapiB, нерiдкo сaмi
скJraдaли пiснi тa дyми й сaмi 6paлися зa кo6зy. Ko6зap, тoй )кe тpyвеp, мeйстеpзiнrеp, слiпчaк.спiвaк' зaвжд.и 6yв y них 6aжaним гoст€ м ' 6o вiн <всюди веrштaeться i дoлю спiвae>; кoбзaр _ xopoнитель зaпoвiтних зaпopiзьких пepеказiв'
,(ивoписець лицapських пoдвигiв, чaсoм пePцrий лiкap хвopих i пopaнених, uaсoм визвoлитeль нeвoльникiв iз пoлoнy' .raсoм пiдбypюBzrч дo вoeнних пoхoдiв i
сЛaвни.х пoдвигiв }rизoвих мoлoдцiв. Koбзa, тoбтo вiдoмий мyзинний iнстpyмeнт 23, кpyглeнький' чepeв.lте}lЬкий' завдoвx<ки з пiвтopa aрцIини' з д.ipoчкoю
пoсеpeдинl' з чнслeнниIr,lимeтaлевими стpyнaми' з дopoгoю pyчкolo' пpикpaшенoю.пepламyтpoм' нa Aу}rкy кoзaкiв бyлa вигaдaнa сaМим бoтом i сBятими людЬмll,,. !,ля oдинoкoгo зaпopo,(ця' щo чaстo тинявся 6eзлюДними мiсцями, нe
мaючи мoя<ливoстi пpoтягoм 6aгaтьoх днiв пpoмoвити дo кoгoсЬ слiвцe, кo6зa
6yла спpaвлtньoto пoдpyгoю, вipнoю дPуll<инoю, кoтpiй вiн ввipяв свoi дyмки'
кoтpoю пpoгaняв свoю тyry.
<Cтpyни мoi зoлoтii, зaгpaйте мнi стихa,
Hехaй кoзaк нетяхище пoзa6уделихo>.
Якoю дoporою 6yлa кo6зa зaпopiзькoмy кoзакoвi, виднo з тiei кoзaцькoi дyми,
дe зaпopoжeцЬ' yмиpaючи oдин y дикoмy стeпy вiд <6езвiддя i 6eзхлi6'я>, y нaйoстaннiц.Ii xвv|Лv|t|у|
свoгo хDlття звеpтarться дo к06зи, нaзивaloчи ii. <дpy:кинoю вipнolo, бaндyрlo м:lльoванolo)>i в стpаruнoму гopi зaпитyс iT:
uA де лt менi тe6е дiти?
A .lи y чистoмy пoлi спалити?
l пoпiлець пo вiтpy пyстити?
A чи на мoгилi пoлoxити?>
Tемними стopoнaми хapaктepy зaпopiзьких кoзaкiв булo тe, щo 6aгaтo хтo з
них любив пoхвaлитися свoiми вo€ н ними пoд,вигами' лю6ив нaпyстити тyмa}ry'
шикoнyти пepеД чyжиМи' пoхизyвaтися свoiм oдягoМ' з6pyсю тa з6poсlo.".
Кpiм тoгo, зaпopoжцi uaстo вiдзнaчaлИcя легкoвалrнiстю й непoстiйнiстlo, хoнa
сaмi се6e y листaх зaв,кди Haзv|BaлИ<.вipним вiйськoм йorю кopoлiвсЬкoi чи
цapськoi величнoстi>. Щoto цьoгo прo них мoЛ(нa скaзaти: <Гyлящi, як хвиля'
нeпoстiйнi, Як чyткa,>.Ц.(e6iльruе вiдзнaчaлися зaпopoяtцi свo€ ю 6eзтуpбoтнiстю
й лiнoщaми; нetаpемнo вoни сaмi скJlaЛи пpo себe вiprпy:
<Cе кoзак зaпopоxeць' нi o6 чiм не тyже:
Як люлька e й тютюнeць, то йoму й 6aйдyл<e,
Biн те тiльки й знас Кoли не п'е, тaк вoцri 6'e, a всe Л( не гуляс!,>
Хapaктepним недoлiкoм запopiзьких кoзaкiв бyлa тaкoлс пpистpaсть дo
спиpтних нaпoiв: <У пияцтвi й гyляннi,_ згa.щy€ свiдoк,- вoни нaмaгaлися
пepевеpцlити oдин oднoгo' i нaвpяд qи знaйдyтrcя y всiй € в poпi тaкi 6eзтyp6oтнi
гoлoви' як кoзaцькi. Hемa y свiтi нapoдy, кoтpий мiг 6и зpiвн.ятись y пиятицi з
кoзaкaми: нe встигнyть пpoспaтися' як знoву нaпивaloться>,o. Caмi кoзaки кaш Biд татaрськoгo (кабиз>_ мyзияний iнстpy.
мeнт.
2a ЭваpнuцкuЙ
Д, 3апopoxье. T. 2. c. |5.
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29 ФеoiloсuЙ,
Cамаpский
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Хaрктeрlспlкa

зaпopiзькoгo кoзaка
зaли пpo це: <<Унaс в Ciнi нopoв - хтo oтчeнaцt знaс, тoй вpaнцi BстaB' yМи€ т ься
тa й чapки tцyкaФ>.
<oй, Ciн-мaти, oй Ciн-мaти,
A в тiй Ciчi дoбpе ;кити.
oй, тiльки спaти' спaти тa лежатl{'
Ta гopiлoнкy кpyЛ(aти>.
Toмy в дyмaх кoзацЬких кo)t(нa кopчмa нaзивa€ т ься <княгинeto)' a в тiй княгинi 6aгaтo кoзaцькoгo дo6pa зaгиrre, й сaмa Boнa неoЩaтнo хoдить <.iкoзaкiв
пiд слyчaй 6ез свитoк вoдитЬ>.Cпpaвжнiй зaпopo)кeцЬ нe пpoстo пив гopiлкy, a з
piзними пpимoвкaми тa пpикaзкaN{и' як тo: <<Чoлoвiкнe скoтинa' 6йьrш вiдpa нe
<<Boнзимкoпiя в дyurи свoя>. Гoвип'€ > , <<Poзстyпись,дyttJе кaзaцькa' o6iллto>>,
piлкy вiн нaйчaстiцlе називaв oкoвитoto' тo6тo вoдoю л(tlття (aqua vitаe) i звep.
тaвся дo нei, як дo л<ивoi iстoти: <.Хтo ти?,>_ <<oкoвитa!><A з чoгo ти?>_
<<Iз
житa!> <.Звiдкiля ти?,>- <З не6a!,><<Aкyди ти?'>-<.Kyди тpе6at> <A 6iлeт y
тебе е?>-<Hi, нeмa!> <Taк oтyт-л<е тo6i й тюpмa!> Гopiлкa 6улa ulя зaпopiзьких кoзaкiв тaкoro нeoбхiднoю, щo frз неi вoни не виpуцIaли нaвiть y стoлицю y
вiйськoвих спpaвaх нaйбiлЬцloi вaги. тaк' |766 p. в Петеpбypзi xилo кiлька зaпopo;r<цiвiз кorцoвим oтaмaнoм Петpoм lвaнoвичем Kaлtниrцeвським нa .roлi;
кoзaки витpaтилися i в стoлицi iм зa6paклo впaснoi гopiлки. Toдi кorцoвий зa
пoсepeдництвoм пpези,цeнтa Maлopoсiйськoi кoлегii гpaфa П. o. Pyмянцевa
вiдpядив y Ciu стapruинy Aнтoнa Гoлoвaтoгo для дoстaBки з Ciчi кoцroBомy й
стapruинi <.дцясo6ствeннaгo их yпoтpе6ления 50 вeдep винa гopя.laгo>,,.
Лиrшe пiд uaс пoхoдiв зaпopiзькi кoзaки yl{икaJlи пияцтчa' 6o тoдi 6yдь-кoгo
п'янoго кoruoвий oтaмaн нeгaйнo Bt|KИtaB зa бopт чoвнa Zё. Hе сxвaлювалoся
пияцтвo i сеpед <(нaчaлЬнихлиц>: якщo кorцoвий i сiчoвa стаplДинa зayвaл(yвaли
цей нeдoЛiк y кoгoсЬ iз слyх<6oвих oсiб, тo пoпеpeд)кaли йoгo вiд цьoгo oсo6лиBими opдepaми' нaкaзyюни йoмy сyвopo викoнyвaти iх i нe <<пorvrpaчaтЬся
пpoклятьlми лк)лЬкoю и пЬянствoМ>z*,.Зaпopiзький Kirц yзaгaлi Bвa)кaв yсiляке
пияцтвo злoм i хoчa пеpeвaя(нo безyспiruнo, aлe всe-тaки 6opoвся з цим злoм'

3aпopiзькi рoзваги
гpaBюpa T. Kaлинськoго
70.тi рки хvIlI ст.
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.Ц. l. Явоpнпrькяfi
Iстopiя зaпopiзькrп кoзакir
сyвopo зaбoporrяючи' з^oкpeмa'тaсмrti цIинки' як <tlстиttный пpитын> yсiляких
гайдaмaкiв i хapцизiв "u. 3pеrштoю, вiдlцaюvися poзгyлoвi й пияцтвy, зaпopiзькi кoзaки зoвсiм нe бyл}i схo)киtt{и нa тиx нeщaсних п'яниць, кoтpi пpoпивaли
свoi дyrшi в чoprtих i 6pyдних кopчмax' втpaчaючи в них yсйякий o6pаз i пoдo6y
твopiнЬ бo.lrсих. Tyт 6yлo свo€ p iднe мoлoдeцтвo й oсo6ливий, eпiкyрйський
пoгЛяд нa життя людини' кoтpа
tapемнo o6тяжye сe6e пpaцеIo й ryp6oтами,
не poзумiloни спpaв,кньoгo сеI{сy )киття - iснyвaти д,lя весeлoщiв i paдoстi.
Oднaк дивлячись нa життя з тoчки зopy весeлoгo й дoзвiльнoгo спoстеpiгaнa,
зaпopo)кецЬ знaв i пoхмypi дши: в oснoвi хapaктеpy кoзaкa' як i кolкнoi pyськoi людини, зaвл<дизayвaxyBrrлaся якaсь Двoiстiсть: тю вiн дyлtе вeсeлий, лrapтiвпивий i цiкaвий, тo Ду,кe сyмний, мoвнaзний, пoхмypий i непpистyпний. Ця
звичaйнo' iз сaмoгo спoсoбy Я(иття зaпopiзькoгo кoзaкa;
двoiстiсть B||Iv||4Raлa'
не мaючи y себe в Ciчi нi poдry,нi плeменi - <вiн iз pп6п poдoм' oд пyгaчa плoдoМ)) - вiдpiзaний вiд сiм'i, пoстiй}ro дивлячись в o.li смеpтi, кoзaк, зpoзyмiлo,
спorTrядaв yсe бeзтyфoтнo й }raмaгaвся свiй кopoткий вiк скpaсити рiзнимrr
заДoвoлeнняttlи' дoстyпними йoмy в Ciчi. З iнц.Ioгo 6oкy, тyгa зa дaлeкoro 6aтькiвщинolo, пoкиIIyтими нa poзсyд дoлi дoporими piдними, a мoже й милoю кo.
зaцькoмy сеpцIo (кoхaнкolo>' нepствiсть oд.инoкиx тoваpиrшiв, Думи пpo настyпнy 6eзпoмi.lнy стapiсть змylllyвlrли кoзaкa нe paз впaДaти в сyмнi poздуми й цypaтися 6yдь-яких вeселoщiв.
<Koзакoвi _ як тoмy 6iднoмy сipомасi:
Hенькa стapa, ,жiнки немa' a сестpа мaлaя.
Чoм л<е в тебе, кoзаueньку, сopоvки нeмaс?
oй сiв пyгаv на мoгилi, тa (пyryD тa й <пyry>!
Гей, пpoпaдати кoзaкoвi тa в темнoмy лyry!>
.||'

CкaльrcoвcкuЙ A, Истo-
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дoMAшHG
tfiитTЯ

зAПoPIзЬкиx

кOзAкIB y сIЧI,
HA зиMIBникAX

l БyPдЮГAx

Хиття зaпopiзькиx кoзaкiв y сaмiй Ciчi й життя в зимiвниках тa бyрдюгaх
знaчнo рiзнилися oднe вiд oднoгo. B Ciчi я<илинe,(oнaтi кoзaки: сiчoвики зa
i чистoтoro звичaiB' згaдyс oчeвидецЬ' ввa,кaли се6е мaльтiйськисвoiм
'(иттям
Ми каBaлеpaми'
тoмy зoвсiм нe дoпyскzrлив Ciн лtiнoк' бyдь вoнa нaвiть матip'ю
,. <.3aпopiзьким кoзaкaм не
чи сeстpoю aбo стopoнньoю для Koзaкa жiнкoю
дoзBo;.tЯ€ T ЬCЯ 6yти lкoнaтими y мiсui iх пpол<ивaння (Ciчi), a кoтpi в.tt<еxсoнaтi,
слiд, щoб жiнки iхнi )кили a пo6лизькиx мiстaх, кyди iздять вoни to них нa чaс;
aлe po6ити цe тpе6a тaк' щ06 не знilли стaprшини>2.Цьогo звичаю пapy6кyвaння д.oтpимyвалися тaк сyвopo, Iцo з yсiх кpимiнaльних спpaв сiчoBиx кoзaкiв,
якi дiйurли Дo нaшoгo чaсy' € лишe oднa' щo poзкриBаe фiх кoзaкa сyпpoти сьo\ioi зaпoвiдi 3. B oднiй iз кoзацьких пiсeнь нaвiть xаpтiвливo рoзпoвiдaeться,
щo зaпopo)кцi нaстiльки нe зн:lли лсiнoк, щo не мoгли вiдpiзнити дiвчини вiд
ч a п.1l:
qCлaвнi хлoпцi-зaпopoл<цi
Biк звiкували,дiвки нe вИДaлИ.
Як зa6aчИлt,|нa флoтi чaплю,
oтaман кa)ке: <oт тo бpaтцi, дiвка!>
oсaул кaxе: <(lцoя й ,женихaвся!>
A кorцoвийка)ке:(щo я й пoвiнчався!>
He лю6или зaпopoл(цi, кoли Дo них y Ciн пpивoзили xiнoк нaвiть стopoннi лto.l tt Taк, Koлt| |728 poкy' пiд чaс poсiйськo-тypецЬкoi вiйни, в Ciu пpиiхав poсiйсьхиli пiдпoлкoв}lик Глс6oв iз влaснoю дpyхинoю й кiлькoма iнrцими xriнкaми'
Гле6oва, вимaгaloчи BпдlaтИiм лriнoк, <дaбы кa)кт0 кoз:lки o6стyпили
'(итлo пiдпoлкoвникoвi з великими тpyдrroщaми вдaлoся
дь.й иrieЛ в них yчастиe)..
вимoвити запoрo)кцiв Biд завданrrя стpaшнoi гaнь6и лсiнкaм, тa й тo лицre вистa.
вивltlи Тм кi.rька бouoк гopiлки. Aле й пiсля цьогo вiн мyсив нeгaйнo виBезти
свoю яtiнкy з Ciчi, пofrюючись нoвoгo зaвopyшeння кoзaкiв ".
3вичaй пapy6кування зaпopiзьких кoзaкiв пoяснюeтЬся нaсaмпeрeд iх вiйськoвим стaнoвищeм. Пoстiйнo зailIнятуlйlвiйнoю, пoстiйнo жeнyчисЬ 3a вopoгoм'
Mышeцкuй C. Истopия.
1 6.
MaнulтeЙн Х. Записки.
т.
l . c.2 9.
., ClaлькoвcкuЙ
A. Иcтo-

с.

pия . T. l. с. 78.
.'
3виvaйнo, це слiд poзyмlти лиlшe як пoгpoзy для
усyн eн н я з Ciчi л<iн oк,a д-
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л(е зa пopylЦення кoзaцЬкoi зaпoвiдi винн1{х стpачvвали.
SMaнш тe Йн Х. 3aп и ски .
т. l. с. 30.

.[. l. Явоpницький
Iстopiя зaпopiзькиx кoзaкiв
пoстiйнo зазнaючи piзних випaдкoBoстей, запopолсeць, звичaйнo, нe м1г нaвiть дyмaти пpo миpнe' poдиннe lкиття:
oЙoмy з я<iнкoюне вoзитrcя'
A тpгloн тa лtолькa
Koзакy в дoрзi знaдo6итьсяo.
Aлe кpiм цьoгo нeсiмeйне xиття зaпopiзьких кoзaкiв зyмoвJrювzlлoся щe й сaмим iхнiм вoiнсЬким лaдoм: тoвapиствo вимaгaлo вiД кoxнoгo кoзaкa дoбpo
сyспiльнoстi стaBити вище oсo6истoгo дo6pa; чepез це вoснllу зд06ич зaпopiзькi
кoзaки цulvlлtl мix yсiмa tиeнaми тoвapиствa пopiвнy' неpyхoЬ{е мaйнo кoзaкiв
6yлo, в пpинципi, влaснiстю всьoгo вiйськa. Aлe щoб цiлкoм викoнaти o6oв'язoк кoзaцькoгo )t(иття' слiд 6yлo вiдмoвитися вiд yсiх poдинних зo6oв'язaнь,
oскiльки, як скaзaнo в eвaнгeлii, <<нeoдpy)кениЙд6ae пpo гoспoдa' oдpy)кений
пpo дpy,(иl{y>.
oтясe, ;киття зaпopiзькoгo кoзaкa 6yлo свoсpiдним aскeтизмoм' .rлe aскeтизмoм' t|е зaпoзиченим iззoвнi, а зД.o6yтим влaсниМ д.oсвiдoм: <оIицapюй лицapсЬкa честь: йoмy трбa вoк)вaти' a нe 6iля lttiнки пpoпaдaти,>. Aлe щ06 пoлeгtцити тpyднoщi свoei oдинoкoi дoлi, щo6 мaти якщo нe сyпyтниць, тo сyпyтникiв
життя' зaпopiзькi кoзaки чaстo зBepт:rлися y себе дo тaк зBaнoгo пoбpaтиМствa.
З oднoгo 6oкy, сiuoвий кoзaк як людинa маB ДylДy й сеpцe, вiдuувaв пoтpeбy
кoгoсЬ любити, дo кoгoсЬ Пp|Ахt|лI1Tl1cяi
aлe лю6ИтИ лtiнкy вiн не мiг, oтo)t( <(пpихttлятуIся> слiд 6yлo дo тaкoгo лt <.сipoми'>,як вiн сaм. 3 iнrшoгo 6oкy сiuoвий
кoзaк' кoтpий a6o сaм нaпaД.ав' aбo чекaв нaпa,цy iнrших, пoтpedyвaв вiprloгo
дpyгa й неpoзлyчнoгo тoв:lpицIa' кoтрий мiг 6и вчaснo пpийти на Дoпoмoгy чи
вiд,вeсти вiд ньoгo нeспoдiвaнy небeзпeкy. oтox, пoтpебуюuи з цьогo oгляAу
oдин oднoгo' двoe кoзaкiв, цiлкoм чyжих ДJ|я ce6е' виpirшyвaли <.пo6paтатися'>
мi.lк сo6oю з мeтoю пiклyватися, визвoляти й нaвiть )t(еpтвyвilти )t(иттям oдин
зa oднoгo' якщo 6yдe пoтpi6нo. fl.ля тoгo ж, щoб дpyж6a Мaлa cИI|узaкoнy' пo6paтимtl йruли дo цeркви й тyт, y пpисyтнoстi свящeникa' taRaлИ тaке <.зaпoвiтне
слoвo)>:<.Ми, щo нихче fliДпИcaлИcя, дaемo вiд се6е сeй зaпoвiт пepeд Бoгoм
пpo те' щo ми - 6paтoве, i з тим, хтo пopyцrить 6paтствa нaцloгo сoюз, тoй пер.Ц
Бoгoм хaй вiдпoвiдь тpимa€ i пеpeд нeлицемipниIlr сyддero нaцIим Cпaсителeм.
Bищeписaнa нarшa o6iцянкa вищеписaних Федopiв (двoe кoзaкiв з oднaкoвим
iменем) тaка: щo6 oдин oднoгo любити, незвaхаючи нa напaстi з 6oкy uи тo
нaцtих пpиятелiв, чи тo непpиятелiв, aлe Дивлячись нa MиpoДателя ГoспoДa;
дo сьoгo пoстaнoвили хмiльнoгo нe пити' 6paт 6paтa л|o6ИTи. B сьoмy 6paтiя
пiдписyемoся>b.Пiсля Цьoгo пo6paтими ставили влaснopyннi пi.цписи чи знaки
нa зaпoвiтнoмy слoвi, cлухaлИ мoлитBy Чи нaле,кне мiсцe з eвангeлiя, дapyвaЛи
oДиl{ oднoмy хpести й iкoни, тpинi uiлyвал|1ся Й вихoдили з цepкви нaче pi.цними opaтaми Дo кIнця )t(иття.
.'

Kиeв ска я Cт a pин a . l887'
oкт я 6oь' т . l9. с. 383_384.
7
MыuleцкuЙ C. Истopия.
с. 53.
.
o6oдесскor0
зaписки
щес т в а . т . 7. с. l85, пpим.
6'7.
* Пiдpa хyн oк хибн ий. Ha
день зi l50 чoл. вихoдl,l.лo
пo 84 кoпiйки.

Бaклaги i кaзaн
Грвюpи кiнця
ХlХ ст.
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,' Mыtuе ц кuЙ C . Истopи я.
C. 52; Гpабянка сoл oмaх oю
зв€ кислe )китн€ тlстo' plдкo звapeнe нa вoдi (Лeтoп и сЬ. с. l9); Бoп л aн нaзивас сoлoмaхoю poзчинене на вoдi тiстo, змiruaне з
пpoсoм, кислyватe нa смак
с.
(oп и сalrи e Укp aй ны.

63).

l., тaтapи називaли щеp6oю пpoсo з oлiсю й кислим мoлoкoм (Зaписки
oдесскoгo o6цrества.T. ll.
с.486).
', 3уeв 8. o 6ывurихпpo.
мшслах.C. 5.
' 2 Устнoe

пoв е ств oв анl l е

H. Кopжa. с. 3l' 37.

.Ц.oмaшнежиття зaпopiзьких кoзaкiв у Ciнi,
на зимiвникax i буp.шюгaх
oтже, в Ciчi ;кили викJlюч}to нехtoнaтi кoзaкиl щo зBaли се6e, нa вiдмiнy вiд
жoнaтих' лицaрями й тoвapиruами. Tyт чaстинa iх poзтaruoвуBaлacЯ пo тpидцЯти вoсьми кypенях y Ciчi' a чaстинa пoзa нею' y Bласних xaтaх; вiДпoвiднo
,,
чaстинa хapчуваЛася зa вiйськoвим стoлoм' чaстинa зa влaсним aлe зaгaлoМ
,киття тих i тих 6yлo oднaкoвим.
3вичайне пoвсякдeннe )киття зaпopiзьких кoзaкiв y Ciнi склaдaлoся нaстyпним чи1|oм. Koзaки встaвaли Дo схi.ц сoнця, Bi.цpaзy вмивaлися хoлoднoю д,кe.
peльнolo ни piнкoвoю вoдolo' .цaлi мoлилися Бoгy i зa якийсь чaс пiсля цьoгo
сiдaли зa стй дo гapячoгo снiдaнкy. Чaс вiд снiдaнкy дo o6iдy кoзaки пpoвoдили пo-piзнoмy: хтo o6'iжд)кaв кoня' хтo oглядав збpoю, хтo впpaвлявся y стpiляннi, хтo лaгoдиB oдяг' хтo прoстo лrжaв нa бoцi, пoпaxкyвaв лIoлЬкorо.
нoсoгpiйкoю' poзпoвiдaючи пpo влaснi пoД.вигинa вiйнi чи слyхаючи poзпoвiдi
iнruих, a6o вуlклaДaв плaни нoвих пoхoдiв. Piвнo o l2 гoдинi кypiнний кyхaр
B.цaряBпo кaзaнoвi, i на цeй звyк кoжeн кoзaк пoспiu.taв to свoгo кypеня нa oбiд.
o6iдy кoжнoмy кyрнi гoтyвaв oкpeмий кyхap з пoмiчникaми' нeBеликими хлoпцями' 06ов'язк0м яких 6yлo пpинoсити вoдy в кypiнь i тpимaти в чистoтi кaзaни
й пoсyд: <<пoсy,щу
- кoтлы' лoл(ки' кopыты oчень чистo деpx<yт и чище кaк се6я, a паue o.цеxдыl из кoтoPoй и сaмиx pу6ax пouти дo снoсy не пеpeмeняют' a
мытЬ и сoвсем не знaют''n. Cтpaвy гoтyв:rли y Bеликих мiдниx aбo uaвyнних
казaнaх' щo нiплялися за Дoпoмoгoю з.rлiзних гaчкiв нa кa6ицi в сiнях кoжнoгo
кypеttя' Йвapплvl тpинi нa.цень нa всiх нaявних y кypенi кoзaкiв, зa щo кyхaрю
ПлaTИлуIпo 2 кp6.5 кoп. з кo)кнoгo кoзaкa нa рiк' т06т0 9 кpб.50 кoп. пpи сepeд.
нiй кiлькoстi l50 кoзaкiв y кyрнi *. Ha стiл (сирнo) звичaйнo стaвили сoлoмaхy'
aбo сaлoмaт, тo6тo гyстo звapeнe нa вoдi житнe doporшнo 9; тeтepю, тo6т0 нe
tулсe густo звaрeнe нa квaсi житн€ 6oporшнo чи пllloнo; щеp6y - тaк сaмo piдкo зв:lpене doporuнo нa pи6'яuiй юrшцi ..,.oчeвидeць Baсиль 3yев пpo irкy зaпo.
piзьких кoзaкiв ка)кеt щo Boни вжиBilли тeтepю й бpатк6; тетеpею нaзивали
пlxoнянy кaшy' llo якoi пiд чaс кипiння дo.цaвaликисле хитнс тiстo; кpyтy тeте.
pro rли з pиб'яvolo юlltкoro' )киpoм' МoЛoкoм чи звичaйнoю Boдoю; бpaткo тaкoЯ( пllloнянa каЦIa з дoДаткoM' зaмIсть кислoгo житl{ьoгo' пltlеничнoгo чи
якoгoсЬ iнrцoгo пpiс нoгo тiстa t I. Я кщo x кoзaки кpiм звинaйнoi iя<ixoтiли пoлaсyвaти м'ясoм, дичинoю' pибoю, вapeникаМи' сиpникaми' гpeчaними гaлyцIкaми
з чaсникoм чи щe чимoсь пoдi6ним, To cKлaДaлИДля цьoгo apтiль, з6иpали гporшi
й кyпyвaли нa них пpoдoвoльствo й пеpeдавaли йoгo куpiннoмy кyхарвi. Kpiм
нaзваниx стpав кoзaки B)кИBaлуIтaкoлr pyбцi, свининy: <(свиllячyгoлoвy дo хрiнy тa лoкulинy нa пеpемiнy>' Мaмaлигy - тiстo з пpoсa чи кyкypy.цзи' кoтрy
iли з бpинзoю' сoлoним oвеqим сиpoм' чи з пaстpeмoю, тoбтo BисyшIeнoю нa
сoнцi 6apаниltoю' й загpеби - кoрlкi, нaзвa яких пoхoдить вi.цтoгo, щo iх клaли
в нaпaлёнy пiн i зaгpi6aли пoпeлoм i гapяvим вyгiллям|2.
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д. I. яEopнliцький
Iстopiя заmpiзькнх кoзакiв
Пpoдyкти д,,rястpaв a6o дoстaвляли кoя(нoмy кypеневi пiсля poзпoдiлу uapсЬкoto хлi6нoгo жaлyванl{я' а6o кyпyвaли нa гpoмaдськi гporui всюгo кypeня'
якi завяrди з6еpiгaлись у кypiннiй скap6ницi y вiдaннi кypiннoгo oтaмaнa.
3aйrцoвrци в кypiнь, кoзaки зacTaЙлп стpaвy Bхе нaлитoю y <<ваганки>
невеликi дepев'янi нoчoвки i poзстaвпeнoю в pяд пo крaях сиpнa' a бiля вaган.
кiв стoяли piзнi напoi - гopiлкa, мeд' пивo' бpaгa, нanrивкa - y Beликиx дeрв'яних кoнoвкax з пoвirшеними нa них дepeв'яними кoрякaми абo михaйликaми.
Пeprш нiлt сiсти зa стiл, тoваpиrui стaвaли в pяД, oдин 6iля oднoгo, хpeстилися
дo iкoни, чит:lли мoлитвy пpo хлi6 насyщний i вxе пoтiм всiдалися yзДoв'( столy на вyзькi лaви, неoдмiннo зaлишaючи мiсце в пеpед}tьo}ryкyтi, пiл oбpазaми,
6iля лaмпадки й кapнaвки, кyрiннoмy oтaмaнoвi. Piдкy стpaвy iли лoя<кaми,
твеptу pyкaми; pи6а пoдавaлaся на oсo6ливoмy зaлiзнoмy стяблi, свoсpiдних
вaганкaх' tUIaских, з нeвеличкoю rцийкoю д.rlя перцiд,lкyвaн.ня через неi юцlки I.i,гoлoвolo нeoдмiннo дo oтaмaнa - oскiльки вiн гoлoвa, io йoмy й пoчинати
з гoЛoви: (сей звI'tчaй,щoдo pи6и, 6yв oднaкoвий пo всiх кypе}rяx i зимiвникaх>>I4.
Пeченoгo хлi6a нa стiл не taю:лt|i йoгo бiльrше в)кивали тi, хтo )l(ив y пepeдмiстях Ciui y влaсних хатах чи пo пaланкaх y вЛaсних зимiвниках'". Haпoi
I|у1лу1
з мет!lлевих чapoк' a чaстitце з дeрв'яних михaйликiв, мiсткiстю вiд трьoх
y iннoгo тaкий кopяк, rцo B ньoдo п'яти чи й 6iльruе нaших звичaйниx чapoк: <<a
мy мo)(нa й мiзepнoгю )кидкa yтoпити>' <(ay якoгo тaка чаpкa' щo й сoбaка не
пеpескoчеD. Пoodiдaвruи чим 6oг пoслaвl кoзaки BстaBали з-за стoлy' хрестилися нa iкoни, д.якyвали спepшy oтaмaнoвi, пoтiм кypiннoмy куxaрeвi: <.спaсибi,
бpaтикy, щo ти нaпoдyвaв кoзакiв!> .Ц'aлiкидaли кoжeн пo l.шагoвi,тo6тo пo лpi6нiй мoнeтi, a зa 6aжaнням i бiльrце,в кapнaвкy для кyпiвлi пpoдyктiв настyпнoгo
дня i вpеrштi вихoдили з кyprня нa ]шoщy 'o. Ha зi6paнi гporшi кyxaр кyпyвaв
неo6хiднi хapui нa нaстyпний дeнЬ' пpичoмy якlцo зaлиurених y кapнaвцi гpoЦIeЙ Bу|яBлялoсязaмалo' тo кypiнний oтaмaн пoвинeн 6y" дoдa'n кyxаpевi з кypiнних кorцтiв. Чaс вiд o6iдy дo вeuepi пpoвoI\у|л|'|
зa тaкими хt зaняттями. Увенepi, пiсля зaхo.щy сoнця' кoзaки знoвy з6иpалися в кypeнi' вечepяли гaрячoю
стpaBoю. Пiсля вeнepi oднi вiдpaзy мoлилися Бoгoвi Й ляraлп спaти' взимкy в кypенях' a шtiткy й на пoвiтpi; iнrui з6иpaлися нeвeликими гypтaми й poзвaxсaлися пo-свo€ l rry: гpilли нa кo6зах, скpипкaх' вагaнaх' лiрax (<.pеллg1>),бaсaх,
цим6aлaх, кoзaх' свистйи нa сoпiлкaх, свистyнaх'- oдtlo слoвo' нa всьoмy
мoxливoмy для гpи' й вiдpaзy тaнцювaли. <.A тaнцюють, бyвaлo, такt щo сyпpoти них нe витaнцю€ нiхтo нa свiтi: весь день бyдe мyзикa грaти, Bесь денЬ
6yдyть i тaнцювати, щe й пpимoBляtoчи:
<Гpaй-гpaй!
oт зaкинy зaраз нoI'иa)к за спинy'
L[oб свiт здивyвався'який кoзак вдaвсяD.
Як мyзика пepeстaне гpaти' тo вoни вiзьмуть y pyки лaвy' oдин.з oднoгo 6oкy,
пpoстo
дpyгий з дpyгoгo' стaнyтЬ oд.иH пpoти oднoгo тa й тaнцюloть>>|/.fр1i
спiвали пiсень без тaнцiв i мyзики; нeтвеpтi зaлaзИл|/|в кypeнi, сiдaли пo кyтaх'
зaсвiнyвали свiчки й гpaли B кapти' a щoб не TJPбyвaти свiтлoм тoвapишiв, щo
спaли' нaкpивaлися звepxy свoiми жyпaнaми,o. Гpали в <<чупpyн.Циp',
де пepемoЛ(eць стiльки paзiв смикав зa чyбa пepемo)t(енoгo, скiльки oчoк y тoгo зaлиrllилoся в кapтaх.

,3 записки oдесскoгo oбществzt. т. б. с. 645.
'. Устнoе пoвествoвaние
H. Кopл<a.C. 38. 3yeв пo.
яснloс <стя6л0) тaк: зaпopiзькi pибaлки, вiдi6paвrци
кpauдy pи6y пiсllя pиФлкu,
вцPaзy
Bp}1л|1 ll oaгaтo; витягн)rтa й складенa
<нa oбpaз кJleтoк)l вoна 6у.
лa квaдpaтнoю кyпoю зaввиllJки пo кoлlнo: (сие нa-

зывалoсьу них ваpитьpыбy
нa стяблo и сoстaвJrялo
oбыкнoвеннейшeе л.llя pыбнoй apтели ваpeвoD (o быв5).
ltl}lх пpoмь.слaх. с.
'' MыutецкuЙ C. Иcтopпя.
c. 52' 5з. Aле M. Kopx
каже' щo хлi6 пекли в oкpеIrtих вlддulеннях вел]'киx
печей, збyдoвaних oкp€ м o
вiд кypенiв; oтxe' мoll<на
пpипyскaт}l, щo хлi6 вживa-

lE4

ли й сiчoвi кoзaки (Устнoе
пoвeствoваниe H. Kopл<a
с. 37).
|6 МыulецкuЙ C. Истopия o
кoзaкaх. C. 53:. Гpабянta Г. Лeтoпtась. C. 19; Устl{oе пoвествotцlниe H. Kopx а. C . 3б-38.
|7 Эваptзuц кuй
3aп oД.
р л <ье . T . 2, с, |4' |5.
'" Bелuчкtl C. Лeтoпись.
т. 2. с. 3б0.

.[oмaшнс ;tиття запopiзьких кoзaкiв у Ciнi,
на зимiвникаx i бypпюгaх
У великi свята' нaпpиклaд нa Piздвo Хpистoвe й Пaсхy, зaпopiзькi кoзаки
пpoтягoм цiлoгo тил<ня хoДили вiтaти зi сBятoм кoluoBoгo' сyддю, писapя й oсавyлa' пpиrroснлtl iм пoдapyнкиi чaстyвaлися й пpигoщaлися piзними напoями i
пiд uaс чaстyвaння стpiляли з гapмaт.,. У днi тeзoiменитств висoких oсi6 poсiйськoгo iмпepaтopськoгo Домy' пiсля зaкiнчeння бoгoслyлtiнь i мoле6нiв,.щухoвнi тa свiтськi чини великopoсiйськi тa малopoсiйськi, щo 6улн нa тoй vaс y
Ciнi, збиpaлися pазoм iз вiйськoвolo стаplltиtloю й кypiнними oтaмaнaми в кypeнi кoruoвoгo oтaмaнаt iх пpиймaли тyт <сo всякoю yчтивoстию>, й вoни пили
пo вapui гopiлки 2.,.Ta oсo6лив0 ypочистo зyстpivaли запopolкцi день б сiuня
кo)l(нoгo нoвoгo poкy. B цeй день iз сaмoгю paнкy всi кoзaки' пiхoтa, apтплepiя Й
кaвaлеpiя, з6нpaлпcя нh плoщi пeрeд цеpквoto i стoяли тyт pядalvrи пo кypeняx'
6eз шaпoк, дo зaBepцIення 6oгoслyл<iння; всi oдягaли нaйкpaщий oдяг, oз6poюв,aлИся нaйкpащoю з6poeю; нaд кoЛ(ниtr{кypенerr{мaйopiли oсo6ливi рoзмaльованi пpапopи, кoтpi тpимaли хopyнxi, сидячи нa гaрячих' чyдoBo пpибpaниx кo.
нях. Пiсля зaкiнчення 6oжeственнoi лiтypгii з цepкви вихoдив нaстoятель iз
хpестoм y рyцi' зa ниNl паpaми йrшли ieрoмoнaхи з eвaнrелiями, iкoнaми, y дopoгoмy oдязi; зa tyхoвeнствoм злaгoДженo' pядaми' з xopyгвaми тa вa,(кими гapмaтaми стyпaли кoзaки; зa кoзaкaми - маси пpoстoго лIoдy, i всi paзoм висипaлИ нa сеpединy ,Ц,нiпpa, нa ЙopДaн. Tyт yсi ставали цIepeнгaми Й cлухaлн
слyл(бy. Koли apхiмaн,цpит yпеprДe зaнyploвaв xpeст y вoДy' кoзaки oднoчaснo
гpимaли тaким зaлпoм. щo вiл тoгo yдapy зeмля а)l( стoгнaла' а глядa.riв yкpиBaB
гyстий дим' мoв пiтьмa, щo не дoзвoлялa iм бaчити oдин oдlloгo. 3aспoкoiвtшись
нa кiлькa хвилинl пoки poзвiювaвся дим' a нaстoятель ще paз зaнypював xprст
y вoдy, кoзaки знoвy стpiляли' цьoгo pазy скiльки кoмy зaманyлocя,'.
У звичaйнi святa запoрiзькi кoзaки чaстo poзвaл(lrлися кyлачними 6oями:
,ц,ляцЬoгo вoни yвeнepi з6нpaлнcя нa сiчoвiй плoщi, рoзбивaлися нa двi лaви а6o
гpyгlи, o.цнy з яких стaнoвили веpхнi, a дpyry нил<нi кypенi, й poзпo.rинaлvl 6iЙ.У
цих бoях вoни неpiдкo poзлючyвaлися дo тaкoi мipи, шo зaвtaвaли oд,нi oдним
)кахливих кaлiцтв i нaвiть у6ивaлп oдин oднoгo,,.
oписaний пoбyт зaпoрiзькиx кoзакiв 6ув скpoмниIvli якщo 6paти для пopiвняl{ня чaс' кoли вo}lи пoвертilлися дoдoмy з вo€ н них пoхoдiв. <Civ yмiлa тiльки
пити тa з рyцrниць.гaтити>'_ вJlyчнo вислoвився пpo зaпopiзьких кoзaкiв безсмeРтний Гoгoль. I це aбсoлютнo спpaвeдливo. Ciчoвi кoзaки' як свiднить oчеBиДeць, мrrли тaкy вoлю' щo^нe викorryвали лroднoi poбoти, aле зaвx(ди lулялп il
Ilv|лИ a)K дo кiнця )киття .". Toмy й спiвaeться y iхнiх пiснях:
<Буpланeкoзаче' яуpний poзyм мaсrЦ'
.(уpний рoзyм ма€ ц l'_ дoлю пpoклинасrrt;
He тaк виннa дoля' виннa ж твoя вoля:
Щo ти заpo6ляerшlтo все пpoпивасtЦ'
A щo зaгoptoсш'm все пpoгaйкyсrш>.
Ciчoвий кoзaк зoвсiм не бyв хлiбopoбoм чи тopгoBцем; o6po6ляти зeмлю зa
безпeрpвнoi вiйни вiн не мiг; зaймaтися тopгiвлею Bвa)кав пpинизливим дJlя
сeбe, тoмy слoBo <кpaь{aP,>булo д,ля ньoгo навiть лaйливим' o6paзливим
.цЛя <olицapськoi>честi. Ha стapих кaртинaх минyлoгo стoлiття, щo д,iйrцли дo
нaс

lз

p l з ним и

пlдпис а м и'

чит a€ м o:

<Мене як хoчeш називaй,
A6и нe звaв ти кpaмapем'

нa всe пo3вoляюl
бo зa те пoлalоD.

Пpи такoмy пoглядi нa чeсть сiuoвoмy кoзaкoвi зaлицrаJ]loсяotнe зaняття вiйнa, a в миpний чaс веселoщi й ruиpoкий poзгyл' зa пpикaзкoю <.вoлятa вiдвaгa aбo мед п'е, а6o кайдaни тpеD. Цим запopoлtцi ДY|Bуlaлuувeсь свiт. oсoб|9 Mышецкuа C. Исmpия.
с. 50. 5l.
2'| ЭваpнuцкuЙ !,, C6opнuк

мaтеpиaлoв. C. 49.
9l Устнoе
пoвествoвaние
H. Kopлсa. с. 42' 43.
22 MыutецкuЙ C. Истopия.
с . 55.
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2з MыlltецкuЙ C. Истopия.
с. 55:. Бorulaн Г. oпи.
сaние Укpaйны. C. 69.

.(. l. Явopницький
Iсmpiя запopiзьких кoзaкiв
ливo вeсeлo бyлo в них пiсля пoвepнeння з вoснних пoхoдiв. Toдi кoзaки, пpибyвrши y Ciн, пpoтягoм кiлькox днiв хoдили Byлицями' <<тeцIилисьнепpестaнными apМaтныМи и мyruкетньrми гpoмaми' вeселo Гулялу| и пoдпиBaли))...,Botv|лИ зa сoбoЮ величeзний нaтoBп музик i сiчoBих пiвчих-rцкoляpiв, всloди poзпoвiдали пpo сBoi вoeннi пoдвиги й щaстя, неBпиннo тaнцювали' викидaloчи
нaйpiзнoманiтнirшi фiгypи; зa ними у вiдpaх i кaзaнaх несли piзнi <<п'янi
нaпoi>:
гopiлкy, пивo' медl н:rливкyl вapену (сyмirш гoрiлки, мeдy, сyшeнi - пеpевaжнo
iзloмy, Bиl{oгpaдy'гpyru' яблyк,- звapених paзoм з iмбирм тa iнulими пpянoщaми). B цей чaс лицapi, щo гyляли' зaпpouryвaлидo сBoгo тoвapиствa кo)кнoгo'
хтo б нe iхaв i хтo б не йrшoв, знaйoмoгo й зoвсiм нeзнaйoмoгo' чaстyвaли нaпoями й зaкyскaми' й лихo бyлo тoмy, xтo насмiлювався вiдмoвитися вiд пpoпoнoвaнoгo пoчастyнкy: йoгo стpaшеннo лaяли i з гaньбoю прoгaняли гeть. Biд
сiчoвиx кoзaкiв не вiдставaли й кoзaки-зимiвчaки: вoни в цей uaс пpoдaвaли
влaснy здo6ич - тoваpи' pи6y, звipiв i птaxiв' i, зaпaлeнi зaгaльними вeсeлo.
щaМи' тaкo)к ГулЯлl4 й вeсeлилися, т06т0 <(пили i Мyзикy вoдили)>.Пpoтягoм
кiлькoх днiв тaкoi гyльнi кoзaки пpoпиBaли i всi здo6yтi ними нa вiйнi гporui,
i всю зaхoплeнy y нeпpиятeля здo6иu, i нaвiть зaлaзИлv| в 6opги. I-(им веселим
нaстpo€ М кoзaкiв чyдoвo кopистyвirлися сiчoвi rшинкaрi й кpaмapi: Boни купyвaли
y гyляк yсiлякe дo6po зa децreBy uiну, a пoтiм пpoдaвaли йoгo в iнrший чaс тим
сaмиIvl кoзaкaм lз великим зискoм; зрецIтoю' чaстинy oтpиМaнoгo зискy вoни
нepiдкo Mуcу|л|1пpoпивaти paзoм з гyлякaми-кoзaкaми.
Пpoпивlши гpouri, здo6ич' на6paвши всiлякoi всячини в бopг, кoзaки вperштi
BДaЙлrlcя й дo iнruих зaсoбiв' щoб пpoдoвxити сBoю зa6aBу, aД)кe <<ненa те
кoзак п'с, щo r' a нa те' щo 6уле>.Cпpaвa в тoмy' щo в Ciчi iснyвaв певний свoepiдний звинaй, зa яким дoзвoлялoся гpaбувaти мaйнo цIиtlкapiв, кpaмapiв vи
м'ясникiв, якi нaдтo пiднoсили цiни нa свoi тoвapи сyпpoти нoрми' встанoвлeнoi
вiйськoм. KopистyloнисЬ циNrпpaвoм' кoзaки' щo пpoпилися, зi6paвruись у кiлькoстi ста ни й бiльruе, Кv1ДaлИcянa мaйнo винних i все, щo знaхoдили y них хapнi, гporшi,гopiлкy, oдяг'- 6paли сo6i. Звинaйнo, нaйбiльlшенaкидaлися вoни
нa гopiлкy: poзбивluи бouкy ни BИcaДИBЦ]'1y нiй днo, кoзaки a6o виливaлп гopiлкy пpoстo нa вyлицю' a6o зa6пpaли ii. y щo пoпалo i пpoдoвлсyвaЛИ rуляти2,'.
Biддaюнись цiлкoвитoмy poзгyлoвi у хR|'|л||||v|
зaгaльних веселoщiв, oсoбливo
пiсля вдaлих пoхoДiв нa нeпpиятеля' зaпopo,кцi, oднaчe, нe зa6yBaлися нaстiльки, щ06 стaвити B зaслyгy пияцтвo й poзгyл пpистoйнoмy кoзaкoвi, а oсoб,rивo
дiйснoмy стaprшинi. Biд 28 сiчня l756 poку Дo нaс дiйtшoв <кpiпкiй пpикaз)>
кoll.loвoгooтaмaнa Гpигopiя Федopoвинa Лaнтyха з тoвapистBoм сaмapськoмy
пoлкoвникoвi Iвaнy Boдoлaзi за тe' щo вiн, <.пoсвoeмy 6езyмiю, пoмpaчивluись
пpoклятЬIми люлькoro и пьянствoM, вoйскoвьlе yttивеpсaльI пpезpiл и гpa6ительствo уЧиtlил' чeгo paДи в Кorui Boйскa Запopoл<скaгo низoвoпo oпр.пiлeнo зa тaкoвiе 6eзpaзсyднie пoстyпки и вoйскoвых yнивеpсaлoв пpезpiнiе,
якo нeдodpoгo сЬIнa' зpeпpeмaн.цoватЬ*,>2.'.
Шlo б тaм нe бyлo, aЛе зaгaлoм дoмaшIне )t(иття сiчoвих кoзaкiв 6улo надтo
пpoстим i дy,жe скpoмним. <.Bзапopoл<скoйvepни снискaниe 6oгaтствa нl,tMалo
нe yвa)к:rлoсь:пoчитая нyхtЬI свoи в oднoМ тoкМo' BoинскoM и пpoМЬlшлeннoм opyДиях' llе зн:lли orrи poскoцlи ни в платьe' ни B укpаtuенииt ни,кe ,P самoй пище, кoтoрyю хoзяин имeл всегдa oднy и Bсегда пoчти oдинaкoвyIo'>.,.3а
кoзaцЬкoю пpикaзкoю' <.зaпopo;кцi- як мaлi дiтll: дaЙ 6aгaтo - все з'iдять, a
дaй мaлo - вдoвoленi 6yдyтьo. Ha пpoстoту i скpoмнiсть y л<иттi зaпopoл<цi
як нa otнy з найвa;кливirшихi нaйнeoбхi.ц'нiruихпричин iх нeпepемo;кД|1Bv|л|1cя
нoстi в бopoтьбi з вopoгaN{и'тoму в iхнiх дyмах i спiвaеться:
<.Ta пoчiм кoзaк слaвeн? Hаiвся pиби
I сoлoмахи з вoдoю.

z,' ФеodocuЙ. Caмapский
Пyстьtннo-H и кoлaeвский
мoнaстыpь.с. l05.
,' 3уев B. o бывruих пpoмыслaх.с. 4-5.

2' Beлuчкo с. Летoпись.
T.2. C. з64. 3.7.7.
25 МыtuецкuЙ C. Истopия.
с. .54.
I Oгoлoсити Eoгaну (фp.).
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.Ц.oмaшнсжиття зaпopiзьких кoзакiв у Ciчi,
нa зимiвниках i буpлюгax
Ta з мytшкетoмстане' aл( сеpденькoв'янe'
A лях oд дyхy вм}rpасD.
Cкpoмнiсть лrиття зaпoрiзьких кoзaкiв B|1яBлялacя y всьoмy: кoли Boни
l755 p. iздили в Пeтep6ypг' тo нa кoцroвoгo' двoх стapшин i кiлькoх кoзaкiв зa
чaс всiei пoдopo.lкi,тpимiсяuнoгo життя y стoлицi й нaстyвaння знaйoмиx, витpaтили лиl.t.lеб0 кpб. i гipкo нapiкали нa дopoжнечy стoличнoгo )Kу|TTяв листах'
вiд.iслaних y Ciн; кoЛи вoни чaстyBaли poсiйських i кpимських чинoвникiв
|764 p., пiд uас poзме)кyвaння пpикopдoнних земель' тo витpaтили на цe лицIе
l7 кp6.33 кoп., хoч зa нaкaзoм Korua зaдoвoльt|ялl|всi вимoги кoмiсapiв i де.
пyтaтiв; кoли вoни Bиpyш:rли в пoхiд, тo 6paли з сoбoю кiлька гopЩикiв тeтеpi,
тoлoкнa' тo6тo кpyтo звapенoi кarui, пaстpeми' т06т0 висyrшенoi i пpoв'ялeнoi
нa сoнцi 6apaнини,o. Cвiдкoм пpoстoгo життя запopiзьких кoзaкiв 6yв гeнepaл
Петpo Aвpамoвин Teкeлi, якllЙ зa накaзoм iмпеpaтpицi Kaтepини II зpyйнyвaв
зaпopiзькy Ciч. Плaтячи за злo дoбpoм, зaпopoл<цi зaпpoпoнyвaли генepaлoвi
пoo6iдaти з ними; гeнep.rлпpийняв зaпpolllення' aле пoвинeн бyв iсти з дeрв'яних нoчoвoк i дерв'янoю лoжкoю. Генеpалoвi, який звеpнyв yвагy нa цe' запopoлсцi вiдпoвiли: <.Хoч iз кopитa, тaк дoсита' a хoч з 6люда, тa дoхyдa,'29. Бaгaтствo i poзкiru y зaпopiзьких кoзaкiв, зa слyшrним зayвaжeнням Cкaлькoвськoгo,
lвllяw|ялvlсЯв тoмy' щo y Деякиx' пepeвaжнo y вiйськoвих стaршин' 6yли сpiбнi
чapки' пoсyt' кpиluтaлевi кpeденцi для гopiлки, з.ц.o6утiнa вiйнi a6o oтpимaнi
як пoдapyнoк у стoлицi. Пoбyвaвrши y стoлицi, oтримaвцrи дapyнки вiД.вельмoлt
a iнoдi й вiд сaмoi цаpицi, зaпopiзькa стapцlина' пoвеpнyвцrисьy Ciu, чaсoм мiнялa свoi кo)кyxи нa нaпiвruoвкoвiй oксaмитнi каптани, кa6apдинки нa сo6oлевi
нa дopoгi
цtaпки' деpев'янi черпалa нa сpiбнi лoлскй, a сaмoрoбнi <(Михaйлики)>
чapки; але Bсe цe стoсyвaлoся пеpевa)кнoстapшини' a мaсa зaпopiзькoгo вiйськa,
як зaувaЯ(уr зraДaнпЙ iстoрик, тримaлaся пoчaткoвoi пpoстoти, i вся i.i.poзкirш
Bу|яBлялacяв Дoстаткoвi pиби, вapеникiв, сиpникiв' гaлyцloк' м'ясa, гopiлки,
меду, пивa' чaсoм yгopськoгo i кpимськoгo винa' aЛе пepeвaxнo yлroблeнoi вap e нух и '.'.
Цiлкoм iнaкrцe склaдaлoся життя кoзaкiв-зимiвнан, кoтpi )Kу|лvlу степy. 3и.
мiвникaми нa зaпоpi)кл(i називaли невелйкi хyтopи, uи фiльвapки' в яких <<меlIIкaнцi мaли худoбy i завл<ди жили з нeю' a в дeяких yтpимyвали й pибoлoвлю>.
B кoлtнoмy зимiвникy 6yлo двi-тpи xaтИ ДJ|яЛюteй i piзнi гoспoдapськi 6yдiвлi;
хaти будувaли чaсoм з pу6лeнoгo дepевa' чaсoм плетeнi з хмизy й o6мaзaнi гли.
нoю. Bсeрл.инi кo;кнoi хати 6yлa <.кiмнaтaй oкpeмa кoмopa; хaти 6yдyвaли сеpед Bеликoгo пoдвip'я, oтoчeнoгo тинoм aбo частoкoлoм; нa пoдвip'i 6ули хлiви, юryнi, стайнi, лЬoхи' aбo пoгpе6и, otuшIaники'a6o зимoвi примiщення для
бtxiл'>.'l. За oфiuiйним oписoм |169 p. пiД зимiвникoм poзyмiли сaди6y, в кoтpiй бyлo <<хaт
тpи, oдна с киМнaтaми' и две кoмopы с лёхoм и стaйнeю pyбленнЬlми; зaгopoдЬ' четьIpе двopa чaстoкoлЬнЬlе из дo6paгo peзaннaгo дepеBa' дoс.
чaнЬIе.Близь,lке oнoгo зимoвникa мельHицa двoкoльнaя (нa двa пoстaвa) и сo
Bсем в ней хлебньtм и пpoчим пpипaсoм. B oнoм зимoBнике pазнoй мyки l3 лa
rluloна 4 6ouек, )китa зaсекoв 6oльц:их 2'и сo всею экoнoмиЧескoю пoсyдoю и
веI'цьМи.oвец l 200,лoш.Iaдей|27,tlз кoих Bеpхoвьlх l2, кoбьlл 85, нeyкoв-лorшaкoв paзнoлeтних 30, poгaтoгo скoтa - вoлoв l20,6ьrкoв paзнoлетних l20, кopoв
Лyчl]lих з гypтa 54, oстaльныx скoтин не считaнo)>.',.
3имiвники piдкo 6yдyвaв
oД.ингoспoдap' пepеBzl)t(нo3-4:у кo)кнoгo гoспoдapя зимiвникa бyлo пo 3-4,
aбo пo 5-6 кoзaкiв i пpи ниx пo l0 мoлoдикiв, а нa.цyсiмa -<(гoспoдap>,т06т0
yпpaвитeЛЬ.У зимoвий чaс вoни 6улиdaгaтoлtoднiruими, нiлс yлiткy: дo них пpихoД,илo' щo6 пpoхapuyBaтися' чиtr.laЛopiзнorю люAy з мiст, який пoдoвгy )кив нa
зимiвникax; улiтку ж тaкий люд затpимyвaвся нa ти)кдень.дpyгий, дaлi пeр.'.'.
Бiльuriсть зимiвникiв
хotив з oдtloгo зимiвникa нa дpyгий, з дpyгoгo на тртiй

'" CкaлькoвскuЙ А. Иcтor l ия.T. |. C.275.
]., Ус'"o.
пoвествoвaние
H. Кop,жa.с. 48' 49.
',' CкалькoвскuЙ A. VIcтo-

т . |. с .2 .7 5 .

P.и я .
.''
Зaписки oдeсскoгo oбщeст в а . т . 7. с. l82, прим.
63; Устнoe пoвествoваниe
H. Kopл<a . C. 12.
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.,, CкалькoacкuЙ
А. Истo.
P"ия.т. l. с. l99.
". 3aписки oдесскoгo o6.
щества. т. 7. с. l82' пpим.
б3.

.Ц..I. Явopниuький
Iстopiя зampiзьких кoзакiв
6yлo poзкидaнo пo 6ергaх рiчoк, oстpoBaх,6aлкaх, яpaх тa 6aйpaкaх: жили в
них a6o сiмeйнi запopo>кui, a6o люди, щo пpийruли з Укpaiни, Литви й Пoльщi,
a6o неxoнaтi <а6rшитoвaнi>стaprшини' кoтpi пoкинyли сivoвy слyхt6y й вiддaлvIлу|сяy степ зi свoeю чeляддю' хлoпцями' хлoпчaкaми й наймитaми ".. oфiцiйнo кoзaки-зимiвчаки звaлися сидняtrrи' a6o гнiзtюкaми' глyзлиBo - бaбoлю6auп тa гpeнкoсiями; вoни склaд:rли пoспiльствo, тoбтo бyли пiд.пеглим стaнoМ
llloдo сiчoвих кoзaкiв. Гнiздюкiв KлИKaлИ нa вiйнy лиIДe y виняткoвих випaд.
кaх oсo6ливим пoстpiлoм гapмaти з Ciчi a6o oгoлorшeнням спeцiaльних гiнцiвмaштaлipiв вiд кorдoвoгo oтaмaнa. У тaких випa.цках вoни' незвaлtaючи нa тe'
6eззапepeuнo викo}lyвати вiйськoвy слy;к6y; з oгщo 6yли Л(oнaтими' |tlуc|l|Лt|
ляFу нa цe кo.lкний rкoнaтий кoзaк мyсив мaти pyцIt{ицro'списa та <(пpoчyюкoзauью збpyю>' a тaкoл<нeoдмiннo з'явитися в Ciч <д.llявзятья на кoзaцствo вoйскoвьrx пpиказoв>.,b.Kрiм вiйськoвoi слyrк6и, iх викликали д.пя стopo.lкi' oхopoни кopдoнiв, a тaкoж .щпя-.ЛaгoД,'(eння
кypенiв y Ciчi' спoPyдxe}rня apтилеpiйських тa iнruих 6yдiвелЬ,n. Ta гoлoBним o6oв'язкoм г}riздюкiв 6yлo гoдyвaти
сiчoвих кoзaкiв; вoни бyли зaпopiзькими гoспoдapями y спpaв,кньoмy poзyмiннi
слoвa: o6po6ляли землro вiдпoвiднo дo iJ влaстивoсrrcй i якoстi; poзвoдили кoнeй, poгaтy хyдoбy, oBeць, зaгoтoвJlяли сiнo нa зимy, тpим.rли пaсiки, caДплv|
pи6y й.paкiв, вeли дpi6нy
сaди, o6po6ляли гopotи' пoлювaли нa звipiв, лoB|,|л|!|
тopгiвлlo, здoбyвaли сiль, yтpимyвaли пoцrтoвi стaнцii тa iн..,, oснoвна чaстинa
всЬoгo дoстaткy зaпopiзьких зимiвникiв дoстaвлялaся в Ciч на пoтpе6и сiчoвих
кoзaкiв, perДта зaЛицraлacfl нa хaрчyвaння сaмиx гнiздюкiв r.a iх poдин. Ciяoвi aкти, щo збepеглися' вкaзyють' скiльки чoгo зaвoзилoся в Ciч зимiвчaкaми:
l8 вepесня |772p. з пaлartки пpи Баpвiнкiвськiй Cтiнцi у Ciu вiдпpaвили вiсiм
вoлiв, тpи бики' двi кopoви з тeлятaми тoщo 3E.
Пpи пoстiйних знoсинах сiчoвих кoзaкiв iз кoзакaми-зимiвчакaми мiл< ними
вupodvlлlаcяoсoбливi звичai й тepмiни. Ciчoвi кoзaки, щo пpиiхaли нa зимiвник,
пoвиннi 6улп,нe злiзaючи з кoней, тpиui пpoкpиuaти <Пyгy!>.Гoспoдap, пoчyвy вiдпoвiдь. Ha цe пpиiлсдxi знoвy кpичirли: <Кoзaк
rди цeй кpик, двiяi <<пyгyкaв,>
з лyry!> Гoспoдap питaв: <A з якoгo лyгy' чи з Bеликoгo, чи з Мaлoгo? Як з Bеликoгo' йди дo кpyгy!,>Пiсля цьoгo, пpидививцrисЬ дo вeРшникiв i пeркoнaвцtись' щo це спpaвдi сiчoвi кoзaки' roспoдap зимiвникa кpичaв: <B'я:кiть кoнeй
дo ясел тa пpoсиtrlo дo гoспoди)D.Toдi з xати вибiгали гoспoдаpевi хлoпцi й заBодили кoзaцьких кoнeй y стaйнIo' a сaмих гoстeй зaпpolllувzrЛи дo хати. Гoстi
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Дoмalшн€ життя зaпopiзьких кoзакiB y сiчi
нa 3имiвникаx i бypлlогах
захoДили в сiни, кл.rли т}'т на <<тяжaх>>,
т06т0 нa ка6ицi, свoi paтищa, Дaлi вхotу|лL4B хатy' мoЛилися на oбPaзl{' Bклoнялися гoспoдapeвi Й кaзaлн:. <.oтaмане,
тoBapиствo' вaшi гoлoви!> Гoспоtaр, вiдпoвiДaючи пoклoнoМ на yклiн, казав:
<.Bаuri гoлoви, вarцi гoлoвиD. Пoтiм зaпpolшyвaв пpиiЯ(длtих сiдaти нa лaви Й
пpoпoнyвaв iм рiзнi пoчaстy}lки - нaпoi, стрaBи. CepеД,oстaннiх звиvaйнo 6ула
тетеpя; якu.lo випaДaв скopoмний деIlь' тo фpИлacЯ <<тетеpя,tlo мoЛoкa)>'якщo
пiсний - <<тeтeря
Д.oвoДи'>.Bесeлo пoгyлявцlи кiлькa днiв, гoстi вpеrштiз6иpaлися вiд'i;кд)кaти,Дякyвaли пpивiтнoмy гoспoДapеBi зa гoстину: <Cпaсибi тo6i,
батькy, зa хлiб' зa сiлЬ! Час улte пo кyрeнях рoз'ixджaтися, дo дoмiвки; прoсиМo'
бaтькy, i дo ttaс,кoли лaскa'). <Пpoщaйтe, пaни.мoлoдцi,тa ви6aнailте:чим 6агатi,тим i pалi! Просимo нe пoгнiвaтися'>.Пiсля llьoгo гoстi виxoДили з хaти' хлoпцi вивoди.;tиiм нагoдoвaниx' нaпoсниx i oсilЦaних кoней' i сiчoвики, скoчившtи ttа своiх кoнeй' мчaлlI вiд зиМiвникa !,.
lJ-[eпpостiruим 6улo xиття кoзaкiв пo 6уpдюгaх. Буpдюгaми, вiд тaтapсЬкого
слoвa <бур,цюг,),
щo oзнaчас виверrryтy rliлкoм цlкypy твapини, пpoсмoлeну i
вживaнy як пoсyдинa для вoди, у зaltopiзьких кoзaкiв нaзL,IBaлИ
сaмoтнi, 6ез
л(oДних дoДaткoвих бyдiвeль :]еМлянки' l{е-нe-Д.еpoзкидaнi пo 6езлюднoМy й
глyхомy стeпy запopiзЬких Boльностeй;y них )кили сaмoтнi кoзaки' щo Цryкa,lи
пoвнoi вiдoкpемленoстi i вil буpхливoгo сiчoвoгo, i вiд Baхкoгo poдиннoГo
хyтipськotrr )киття. Бyp.rюl.и poбили цiлкoм прoстими Й нeви6arливими: y Bи.
кoпaнiй y землi ямi ставили чoтири стiни з плетеHoгo хМизy' нaвкoЛo стiн нагop.
тaли зeмлю' звepху pо6или tax' a всe цe рaзoм o6мaзyвaли знaдBopy глинoю
й кiзякoм i o6сr.aв;lяли куpаeМ; у стiнaх зaлИIraлу| o'гвopи-Д.лянeвеликиxt крyгл и х' Moв т ap i,loЧки, в iкoне нo к , з aс к лe них з e ле ним i p я б eн ьк и м з к a м i н ц я М и
склoМ v кp1'глiйpаМцi з чoтиpЬoх трiсoчoк. Bсеpединi 6yрдюга не бyлo нi пeнi' нi
/lиМapя: пi.t laьliнялa мечеть' нa кoтpiй пекли хлiб, тa кa6иця, нa кoтpiй RapIАлу|
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,Ц..I. Явopнltдький
lс"тopiя зaпopiзьких кoзакiв
стpaBy; oбидвi poбиЛи з дикoгo кaЬ{eню' вoни лeгкo нaгpiвaлися, тoмy цIвидкo
зiгpiвaли й 6ypдloг i в зимoвий чaс змylllyвaли зoвсiм зa6уRaтИ i пpo лютий хoлoд, i пpo rцaленi зaвipюхи. B дeяких 6ypпюгaх насoм зyстpiчaлoся якeсь yме6лювaння у виглядi лaв' з6poi, poзмirлЬoвaниx пiд зoлoтo o6paзiв i килимiв. Бypдloги нiкoли l{е зaмикaли' тoмy вoни 6yли вiдкpитиМи зaвжди i для всiх. Koли
гoспoдap бypлюгa йrшoвкyдись y стeп' тo вiн щe й клaв на стй хapнi. Toмy, тpaплялocя' хoдитЬ' блyкae якaсь людина пo стeпy' тa й зaхoчe iсти. Банить вoнa,
стoiть буpдюг; вiдpазy зaйде дo ньoгo, знaйдe тaN{ кaзaн' пllloнo' салo uи pи6y,
викpешe вoгню' poзклaдe 6araття, звapить сo6i o6iд, сяде й пoiсть, a пiсля o6iдy
нап'сться вoди тa ще й ляxe вiдпoчинe. A пpийдe гoспoдap' тo зyстpiне гoстя'
мoв 6aтькa, aдясe тiльки й piднi йoму в lllиpoкoму степy' щo зaxo)кa людина.
Якщo л<гiсть нe встигнe пoбaчитисЬ iз гoспoдapем 6ypдюгa, тo' пoiвlllи' нaпивtлпcя il вiдпovивrши, вiн poбить мaлeнЬкoгo хpeстика з Дepeвa' стaвить йoгo сepeд 6ypдюгa, щo6 знaв гoспoдap' щo y нЬoгo 6yлa мaндpiвнa людинa' тa й iдe
сo6i з 6oгoм, кyди йoмy тр6a ou.
Пpoвoдяvи мoлoдi лiтa свoгo )l(иття B кoлi сiчoвих кoзaкiв, сepед гyлянoк'
вeселoщiв i poзгyлy, a пepевaлснo в xopстoкiй i зaтятiй бopoтьбi з нeпpиятелями piзних вip i нaрoднoстей, зaпopoя<eцьвpеrштi,6aнavинеминyче нa6ли)кення
стapoстi й вiднyвaюvи сe6e в)кe нeздaтним нi дo вiйни, нi дo гyляu.toгo )t(иття'
неpiдкo йruoв y veнцi y який-нe6yдь 6лн>кчпЙчи дaльrший Moнaстиp - Caмapський, Мoтpoнинський, Ме;кигipський, Aфoнський, i тaм дoхtивaв oстаннi днi
сBoгo )киття. Biдoмo, нaпpиклaд' щo кoлиrшнiй кorшoвий Пилиn Фел.opiв <(пoд'якyвaв Ciui зa пaнствo> Й |754 poкy вiдiйrшoвy сaмapськo-Микoлaiвський мoнастиp' де й пoмep l795 poкy нa стo пepшoмy poцi лtиття. Пepeвa.lкнo зaпopoжець пoкидaв Ciн paптoвo, бeз я(oднoгo poзгoлoсy; нixтo нe знaв' кoли й кyди
вiн зникaв, i лиrце випaдкoвo вiдкривaли яKoгoсЬ схимникa в пyстелi, у лiсi aбo
в бeргoвих пeчеpaх. Biн хapuyвaвся тaм лишe пpoскypoю' впpавлявся y пoстaх
i мoлитвaх, Nry)кньoзнoсиB фiзиvнi злигoднi, a пoтiм пoмиpaв i в йoгo кpиiвцi
знaхoдили aтeстaт' впдaнпЙ йoмy зaпopiзьким Korдeм зa yчaстЬ y якихoсь пoхoдах пpoти непpиятелiв. Ta чaсoм цeй вiдхiд y veнцi спpaвлявся ypoчистo' нa
видy y всiх, i сyпpoвoджyвaвся гoмepичними вeсeлoщaЬ{и й гpaндioзнoю пиятикoю. I{e нaзивaли <<пporцaннямкoзaкa зi свiтoм'>. У тaкoмy випaдкy cTapИЙ зaпopo)кeць' щo Bиpyцraв y мoнaстиp <(спaсaтися))' oдягaBся y нaй,lopoxuий
oдяг, нiпляв 6лискyнy з6poю, нa6пвaв yсi свoi киrцeнi тa ruкipяний uеpeс .' tциpими зoлoтими, нaймaв piзних мyзик' накyпoвyBaB цiлi 6oчки <<п'янoгo
зiлля,>,a
пoвнi вoзи yсiлякoi irкi й виpyuraвy якийсь мoнaстиp' найчaстirце
дo тoгo <.зiлля>>
в Мeл<игipський Cпaсo-Пpeo6pa)кенсЬкий y Kиeвi <<спaсaтися'){'.
Музики втинilли <(веселoi>>,
й тoвapиствo виpушaлo в путЬ. Tyт кoлсeн, хтo спeцiaльнo чи
Bипадкoвo виявляв бaлtaння пpoвoдл(aти пpoщалЬникa дo мoнaстиpя, пив, iв i
тaнцювaв; a пoпepеду всiх нa чyдoвoмy бoйoвoмy кoнi мчав сaм пpoщaльник
<<сивoyсий>>;
неpiдкo й вiн сxoдив з кoня' пив, iв i кидaвся нaвпpисядки. Bсiх
зустpiнних вiн зaпporuyвaв дo гypтy' частyвaв нaпoями й пpoпoнyвaв пepекyски.
A як пo6aчить нa свorмy цIляхy вiз гoprшкiв, нeotмiннo пiдлeтить.цo нЬoгo' пepекинe дoгopи кoлeсaми' a всe вeсeлe тoBаpиствo пiдбiгae дo гopшкiв, тaнцю€ пo
них i тoпчe. Якц{o л< пo6aчить вiз pи6и, тaкoлс пitскoчитЬ i пеpeкинe дoгoри
кoлесaми' a всю pи6y poзкидae пo плoщi, пpимoBляючи: <.Т;tте,люд'и дo6pi' тa
пoминaйтe пpoщaльникa!,> A як нaскoчитЬ нa перекyпKy з бубликaми' тaкoж
вiд6иpae y нei всi 6у6лпкtt й poздaс iх вeселoму тoвapиствy. Як тpапиться кpaмничкa з.цьoгтeм' вiдpaзу скaче y бouкy з Дь,oгтем' тaнцюе в нiй, викидaючи всiлякi кoлiнця. Зa всi з6итки плaтитЬ пoтерпiлим зoлoтими' poзкидaючи iх навкoлo се6e жмeнями. Taк дiстаеться вiн зi свoiМ тoBapиствoм .цoсaмoгo Мoнaстиpя; тyт тoвapиствo зyпиняrться 6iля стiн святoi o6ителi, a сaм пpoщалЬник Bклoa'' Эмpнuцкuй
.{. Зaпopo,жье.T. 2. с. |1' |8.
a. Toвстий ruкipяний пoяс
з

пlдкладкoю'

завl'llиplllки

з дoлottю' д.llя збеpiгання
гporuей, щo
зaстi6aвся
пpя ж кoю чи зa мкoм ( Зa .
писки мoскoвскoпo apхеoлoгическoto o6щeства. М.,
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a 2 Ме л <и гipськи й мoнaсти p
нa l8 вepст вищe
пo .lI.нiпpy.

Kиева

Дoмаlшн€ )l(иття зaпopiзькиx кoзaкiв y сiчi
нa зимiвникax i буpдoгaх
ня€ т ься людoвi нa всi uoтиpи стopo}|и' пpoсить y всiх пpoщeння, пo-бpaтськи
o6iймaеться з кo)t(ним' дaлi пiдхoдить дo Bopiт мoнaстирЯ i стyкaс.
- Хтo тaКИЙ?
- 3aпopoxець!
_ 3a якoю пoтрбoю?
- Cпaсaтися!
Toдi вopoтa вiдчинялися, i пpoщaпьникa впyскaли в o6итeль, a все йoгo вeсeЛe
тoвztpиствo' 3 tr{yзикaми' гopiлкaми, пивaми й мeдaми зaлицI:lлoся 6iля стiн мo.
нaстиpя. A в тoй чaс пpoщaльн}lк' схoвавIlIисЬ зa мoнaстиpськoю стiнoю, знiмaв
iз сeбe uерс iз perrrтoю uервiнцiв, скидав Дopoгий oдяг' oдягaв влaсяницto i poз.
пoчинaв вaяtкий, aлe дaвнo 6a>кaнuf,tцrляx дo <.спaсiння,>4:l.
Звинaйнo, нe всi стapi зaпoрxцi зaкiнuувaли свo€ хиття в мoнaстиpях;6йьrшiстьyмиpaлa тaм' дe жилa' причoмy' якщo кoзaк yмиpaв y Ciнi, йoгo хoвaли нa
спeцiaльнo вiдвeдeнoмy 6iля кoя<нoi Ciнi цвинтapi; якщo вiн yмиpaв y зимiвникy ни 6ypдloзi, йoгo хoвaли де-нe6yдь на схилi гли6oкoi 6aлки,6iля гиpлa piки,
бiля мaльoвничoгo oзepa чи сеpeд вiдкpитoгo висoкoгo степy; rraд мoгилolo пoмеpлoгo нepiдкo нaсипaли висoкий кypгaн <для пaм'ятi знaтнoi людини'>aa,тoмy
й дoсi спiвaeться y кoзaцьких пiснях:
<Biн взяв сoбi зa лtiнo.rкy
Bисoкую мoгилoчкyl зeленую дoлинoчкуD.
Пoмеpлих хoвaли y пoвнoмy кoзaцькoмy вбpaннi: ,жyпaнi, .repкeсцi, сап'янцях, ruaпцi тa пpи з6poi; в тpyнy чaсoм стaвили кapaфкy гopiлки й vеpеп'янy
люлькy' пpикaзyючи пpи цьoмy: <A нyмo, тoв6pиrшi, пoстaвим йoмy пляruкy гoрiлки y гoлoви, 6o пoкiйничoк лю6ив-тaки i.i!> Ha мoгилi стaвили кaм'янoгo
хpестa, нepiдкo витесaнoгo сaмим пoкiйникoм ще за )киття, нa хрстi po6ИЛ|1
вiдпoвiдний нaпис i вистaвляли бiлий пpaпop нa знaк бездoгaннoi чистoти пoмерЛoгo Лицapя.
furе пеpeвa,жнo зaпopoхцi гинyли в бoях, нa мopi чи нa сyхo,цoлi, пiд нaс пoхoдiв пpoти нeпpиятелiв; тoдi, звiснo, кoзaк склaдaв свoю <гoлiвoнькy> де дoведeтЬся; якщo тpaпляJIися пpи цЬoмy тoвapицjl' вoни нaшвидкy викoпyв.tли мoгилy шa6лями' зеN|лю з неi ви6иpaли пoлаtttи чи rцaпкalr'и й хoвали пoмepлoгo
тoвapицra; якщo )к кoзaк пoмиpaв сaм' тo йoгo кoстi спoчивaли зoвсiм без <чeс.
нoгo'>пoхoвaння:
<Як кoзaкa тypки в6или, пiд явopом пoлoЛ(},lли'
Пiд

явoрoм

зeлeнeнькиttl

лел(ить

кoзaк

мoлoденький;

Йoгo тiлo пovopнiлo,а вiд вiтpу пoстpyпiлo,
Haд ним кol{ик зa)кypився'пo кoлiнo в землIо в6ився>.
Щe гiprшедoвoдилoся кoзaкy, кoли вiн, тiкaючи з тypецькoi нeвoлi, пoтpaпляв
у дlltкtlЙстeп' безвoднy й бeзплiднy пyстелю i, змoрний )кaхливим гoлoдoм i
нeстepпнoю спpaгoю' вМиpaв гoлoднoю смepтю; тoдi vopнoкрилi opли oчi йoгo
клювaли' вoвки стeпoвi м'ясo o6'\дaли й л<oвтiкoстi пo цrляxaх poзтягaли' a кoзaцЬкa гoлoвa з oчницЬ тpaвoю-Мypaвoю пpopoсталa.
', З ви ч aй п p o Щ a нн я з i с в i тoм запopo)кця хyдo)кньо
вlдтвopенo y вlДoмoрfy твo.

pi П. o. Kyлirшa <Чopнa
iDaдa>(CП6, 1860.с. 90_
94) тa пoемi T. Г. lllев-

.reнкa <Чернець>.
|a MыtuецкuЙ C. Истopия.
с. 78.

Biдмiтнolo pисoю хapaктepy зaпopiзьких кoзакiв 6улa гли6oкa релil.iйнiсть;
pисa ця пoяснюeться склаДoм iхньoгo )киття: нiщo, кaл<yть'тaк не pозвиBae в
людинi pелiгiйних пoнyттiв, як пoстiйна вiйнa. <.Хтoв Cевастoпoлi не бував, тoй
Бoгoвi не мoлився... Bipa в 6oлtе гIpoвидiння- це eдиний якip пopятункy в yсiх
випадкaх' якoю б неil{инyчoюне Bиltaвалaсяне6езпекa, якoю близькoю не 6yлa б
смepть. Cкiльки paзiв дoвoдилoся складaти з пaм'ятi Мoлитви' кoтрих у нaйpaнiruoмy дитинствi нaвчaлa мaтip. Taк нa пoлi битви вoни пpигадувалися й
пpoчитyвaлися з yсiсю тoчнiстю>'. Taк казали 6езпoсеpеднi yнaсники знaмeнитoi Ceвастoпoльськoi вiйни * l854' l855' 1856 pр.; тaк iз пoвним пpaвoм Мoгли
КaзaTИ пpo сe6е запopiзькi кoзaки хv, xvI, xvIl й ХVIlI стoлiть. Toму пpи
всiй пaтpiapхaльнiй пpoстoтi i пpи всiй видимoстi poзгулЬlloгo )киття']aп()piзЬкi кoзaки заB)кди вiдзнauaлися гли6oкoю pе.'Iiгiйrliстюi щиpoю, ;1алекокl вiд
6yДь-якогo сBятeнництBa пo6oлснiстlo.3axист вipи lIpелкiв i пpaвoс,raвlloiцеpкBи стaнoвиB oснoвy вёьoгo iхньoгo )t(иття;на цьoМy гpyнтi, нaвiть забувши сBoю
нaцioнaльну вopoЛ(tleчy'вoни нiкoли не мoI.Jtи зa6ути oскверненllя свoсi святинi. Taк, )кивyчи <<нa
степaх тaтapських' кoчiв'ях aгaрЯнсЬких'>i кopистyючись
пpoтекцieю кpиМсЬкoгo xанa' вoни вiдвеpтo зневa)t(aлий навiть пpoклинали тaтap за сrraлeння ними кoзaцькoi святинi, Caмapськo-Микoлаiвськoгo Mo}l,lст}rpя.
У тoй ;ке час' l7l0 p., пepе6yваIoчи в тyрецЬкoмy мiстi Бeндеpaх, зaпоpiзькi
кoзaки' yклa.цaючиyгolly з yкpalнськими кoзaкaми' пepшIимпyl{ктoNtпoстaвили
питaння пpавoслaвнoi вipи: oскiлЬки сеpе.цтpьox бoгoслoвськйх чL'сtt().l.
пеpедye Bipa, тo зi святoi пpaвoслaвнoi вiри й слiД пoчиrlaти кo)к}l}'уl.oi\у;llаpoд кoзaцький з Дaвнiх uасiв, <<нeнapyцlимo>>
тpимaючись пpавoс,]aBноiвipи, rliколи не
вагaвся iнoвip'ям; pазoм iз БoгДанoм ХмельницькиM пoЧatsвiн вiйну <(oпричь
пpaв и вoльнoстей вoйскoвиx' зa вipу святyю пpaвOсjlaBllyю>,a пiс.lIя ii. зaкiнчення лИЦre зap'J|Я<.eдинoвipия пpaвoславнol'o, пi.'l <пpoтекt1itoгoсyДаpствa
мoскoвскагo yД'aлся));
тoмy й нoвий гетьмaн Пилип op;rик зo6oв'язyвaBcя il6aти i твep,Цoнастoк)вaти нa тoмy' щoб <.никакoеинoвipие в Малyю Poссiю tlи
oт кoгo не былo впрoвa)кенo)),щoб нa Укpаlнi нiко,rи не дoзBoлялoся lкити ilroвipцям, oсобливo <<з,loвipiю
xиДoBскoМy> i щo6 <вiра единaя' вoстoЧнar.Oисгloвiдaнiя, зa пoМtloлtенiем хвальt бoxiей, цеpквей сBятЬIх цвiченiя в нayKах вьIзвoленных' якo крин B теpI|lи' Ме}( oкpестньIМrr и}l()Btpl{Ьlми
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t У нatr l vaс п p l r й l tя ,' l aся
tl аз в a K n l tмсь кa
в i й r l a.

Цepкoвний лaд
у зaпopiзьких кoзакiв
панствilми' пpoцвiтaлa>2.Ta й хивyuи пiд вepхoвнoю влaдoю пoльськoгo ypяAу
й кopистylovись piзними благaми Pечi Пoспoлитoi, зaпopoл<цi всiею свo€ ю кoзaцькoю дylшeю ненaвидiли ляхiв зa те' щo тi 6улll кaтoликaми' гoнителями пpaвoслaвнoi вipи й пoruиpювaнaми yнii; слoвo <(кaтoлик)>
стaлo нaвiть лайливим y мoвi кoзaкiв. Пiд впливoм спpавдi рлiгiйних пoяуттiв бaгатo зaпopo)l(цiв, I{ypaючись весeлoгo' гoлoснoгo й вiльнoгo л<иття в Ciчi, йugro у непpoгляднi
лiси, бергoвi пеuеpи, piнкoвi плaвнi й тaм, лrивуvи мiлс нe6oм i зем.reю, <.спaсaлисЬ o Хpистil>; нa цьомy пoпpищi з'яBлял|lcя спpaвxнi пoдвижники, peвнi викoнaвцi € в aнI\ельсЬкиx зaпoвiдeй i aпoстoльськиx пеpекaзiв^.Hапpl.клaд, вiйськoвий oсaвyл .Ц'oporu,пpoстий кoзaк Ceмeн Koваль та iнrцi ,. Бaгaтo хтo ствoploвaв кaплицi y свoiх зимiвникaх, влaЩтoвyвaвскити' ставив мoлитoвнi iкoни,
вiддiляв y влaсниx житлaх oсo6ливi <6oжницi>, вмiщaюvи туди iкoни в дoPогиx цtaтaх i 6aгaтих кioтaх, стaвлячи пepeд ними незгaснi лaьlпaди' зaпaлююни сaмopodнi вoскoвi свiнки, кypячи дopoгим фiмiaмoм i, нaстo 6yдyни письменним' спiвaв aкaфiсти' вимoBJlяв мoлитви' читaв лrитiя святих' пpивa6лююяи
цим дo се6e нeписьмeнних' aлe рлiгiйних i стapaнних щoдo хpистиянськoi вipи
тoваpиrшiв. Бaгaтo хтo з вiйськoвoi стapruини' нaпpиклaд Милarшевин, Kaлниruевський, Koвпaк, Tpетяк, Pудь, [IIyльгa тa iнrшi, yтpимyвilли пpи сo6i гpeцьких
i слoв'янських veнцiв, кopистyBaлися iхнiми дoбpими пopaДaми й нaмaгaлися
)кити зa вкaзiвкaми цих нoсiiв слoвa Бoхсoгo. Бaгaтo xтo' як' нaпpиклад' iеpoмoнaх Пaiсiй, чеpнeць Пoлiкарп, кoзaки Aндpiй Хaндaлiй, Пилип Poздopа тa iнuli,
все свoe rttиття присвячyв:rли виклroчнo викyпoвi з дaлeкoi невoлi неuдасrrихxpистияt{' з pизикoм IJ|я }KI|Tтя пpoникaли у стpaцIне мiстo Kaфy (нинiruню Фeoдoсiю), щo тopгyBaлo <qlюдсЬкoю невoлею))' пpoбиpaлися y сaмy стoл}rцю кpимських хalliв Бахнисapaй i нaвiть y рeзиденцiю тypецЬких сyлтaнiв Koнстaнтинoпoль; тиl.lяючись тyт пiд виглядoм мyсyлЬмaнських xебpaкiв, слiпцiв, кaлiк i
yбoгих, з6иpaлu вiдoмoстi пpo нещaсниx хpистия}lських невiльникiв i a6o викyпoByвaли iх зa гporui, a6o пoтай вивoдили з невoлi <(нaяснi зopi, на тихi вoди, y
кpaй вeсeлий, мi.lк миp xpeщений>. Бaгaтo хтo )кив лицre дJrя тoгo' щo6 вiд6ивaти
y хи)ких татap, який тi щopiннo тисячaми' a тo й дeсяткахpистиянсЬкий <<ясиp>
ми тисяч зa6пpaлИ з Укpaiни в дaлeкi oблaстi Мaлoi Aзii, Iндii, € г иптy тa iнrцих
кpaiн. Boни зaляtaлИ пo гли6oких бaлкaх, хoвaлися oбa6iч пpoiжд.жих дopiг, y
гyщавинi лiсiв i, пиль}lo стехачl{ зa тaтapсЬкими зaгoнaми' paптoвo нaпaдaли нa
них, вiд6ивaли з pyк диких вopoгiв нeщасних нeвiльникiв, кoтрих пoтiм сaмi
лiкyвaли, за6eзпeuyвали oдягoм i хapнaми й пoвеpтaли на 6aтькiвщинy; цими
пo.цвигaми зaслyх(илt,tна iстopичнy вiдoмiсть, зoкpемa' кoзaки Хия<няк, lIIyльгa i Py.ць. oстaннiй зa свoi висoкi xpистиянськi пoдвиги oтpимaв y нaгopoдy
кiлькa тисяч дeсятин землi й зaснyвaв слo6oдy Микoлaiвкy-Pyдевy нa piчцi
Hиxнiй Tеpсi в кoлиruнiй Cамapськiй пaланцi.
Cпoнyкyвaнi pелiгiйними пoчyттями' запopiзькi кoзaки двiчi нa piк y миpний чaс виpyшaли пiц.lки <.нaпpoщyD' тo6тo вклoнятися святим мiсцям y мoнaстиpi: Caмapськийa, Мoтpoнинський, Kиeвo-Пенеpський, Меlкигipський,
Лебединський; Мoruенський: пеpшroгo paзy вoсени' y вeрснi й лсoвтнi, пiсля
звичних лiтнiх зaнять - pи6альствa' кoняpствa' скoтapствa, oвoнiвництвa й
мисливства' дpyгoгo paзy - пepед пoстoм нa мaсницю; B oстанньoмy випaдкy
пoбoxнi пaлoмники зaлu|rraлИcя y святиx oбитeлях нa весь пiст ax дo Пaсxи
i пpoтягoм цьoгo чaсy пoстилися' спoвiдaлися й пpинaщaлися. Cвятiсть чepнeчoгo ,киття й yсвiдoмлeння всiеi мapнoти вJrаснoпo )t(иття в Ciнi змyruyвали
бaгaтьoх кoзaкiв нaзaв)кд.из:lлицrатися в цих мoнaстиpях " i навiть iти y вiдoмi
мoнaстиpi дaлеких кpaiн _ грцький Aфoн i tr{oлдaвсЬкy .Ц.paгoмиpнy, <где
6o;lьrцaя чaстЬ мoнaцrествyющlrх 6ылa oт p.oссийскaгo poдy, нaипaчe-я(е oт
пpaвoслaвнo-именитыя стpaны запopo)t(ския'>.'.Iнoдi в мoнaстиpi пpихoдиJrи кo, Mapкeвul H. Истopия
Мaлopoссии. т.4. c. з20_
322.
'] ФеodocuЙ. Истopиuеский
l3

д

l я в o pн иц ьк ий

o6зopuеpквей.C. 60; Мaтеpиалы.т. |. c. 492.

ние сoчинений.
T. 2. с. 275.
281.
. Устнoе пoвествoвaние o cкалькoвcкuЙ А. Иcтopия. T. l. с. l38.
.H. Kopл<a.C. 92.
.,
Maкcuмoвuч M' Co6pa-
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.(. l. Явopницький
Iстopiя заrropiзьких кoзакiв
зaки' щo мали нa цe oсoбливo вarltливi пpичини' кoли дaBaли' нaпpикла.ц, oбiтнl,tцю пoслy:кити Бoгoвi й ченцям зa Bрятyвaння сBoгo Я(иття вiд явнoi смepтi:
y <<TepaтypгiмЬ>
киeвo-печeрськoгo яeнця Aфaнaсiя Kaльнoфoйськoгo, який жив
нa пoчaткy ХVlI ст., poзпoвiдaсться пpo випaдoк' кoли запopo)t(цi, якиx нa чopнoмy мopi зaхoпилa стpaшнa бypя, звepнyлl|cя з пaлкolo мoлитвoю дo Бoгa пpo
вiдвеpнeння вiд них цьoгo Лихa' зa щo o6iцяли пoслу)кити кiлькa днiв ченцям
святoi Kиeвo-Пеuepськoi o6итeлi, й кoли не6eзпекa минyлася' спpaвдi дoтpимaли цiеi o6iтницi, викoнyloчи всIo чopнy po6oтy в мoнaстиpi пpoтягoм двoх тижнiв,. У силy тих сaмих peлiгiйних пovyттiв зaпopiзькi кoзaки наN.raгaлисятpимaтися якoмoгa дaлi вiд poзкoльникiв i свpeiв; тott{yзa Beсь пoнaд двoхсoтpiuний
пеpioд iстopи.rнoгo iснyвaння y iх сeрл,oвищi не 6улo нi poзкoльникiв, нi лл<евче}lЬ' вoни всйякo д6aли пpo викopiнення iуДeйськoгo <.злoвipiя,>.
Iнrпi pиси спiльнoгo й пpивaтнoгo )киття зaпopiзьких кoзакiв дaють бaгaтo
пpиклaдiв спpaвлсньoi пo6o)кнoстi. Haпpиклaд, нiде з тaкoю пoвarюю не стaBу|I|l!|cя
дo дyхoвенствa' як y Зaпopiлrя<i: poзyмний, oсвiчений i пo6oхсний apхiмaндpит Boлoдимиp Coкaльський y нaйpiulyчiu!ий мoмeнт iстopиvнorю я(иття
зaпopiзьких кoзaкiв, пiд чaс штypмy Civi poсiйськими вiйськaмн |775 p. свoiМ
впливoм i aвтopитетoм змyсив ix не пiднiмaти збpoю нaвiть пpoти мoскaля: <.Biн
хoн i нeдpyг' a все-тaки пpaвoслaвнoi вipи чoлoвiк'>. <.3нaв, пaнoтчe' щo
скaзaть!>У звичaйний нaс стapaннiстЬ зaпopoжцiв щoдo духoвних oтцiв сягалa
тaк дaлeкo' щo Kiш нe лицle yтpимyB:lв iх зa paxyнoк вiйськa, щедpo oблapoвyBaв, a й oсo6ливим opдeрoм нa iм'я гpoмa,цських oтaмaнiв нaказyвaR poздaвaти
oвечy BoBнy potинaм зимiвнaкiв, щo6 тi пpяли ii нa десятки й пoтiм вillсплaли
пpяжy нa сyкнo (дJlя oдягy пoс.lryruникiв i слyxок
Caмаpськoгo мoнaстиpя>n. Пoстiйнi вiдвiдyвaння бoгoслyлсiнь i piзних мoлe6нiв зaпopiзькими
кoзaкaми' oсoбливo людьми стapцIoгo вiкy, 6aгaтi пo)кеpтви ченцям' частi запoвiти кoзaкiв, з oглядy нa близЬкy смеpтЬ' мaйнa на кopисть llеpкви й дyхoвенствa,, a oсoбливo незлiчeннi пo)кepтви й piзнoмaнiтнi вклaди, з.цiйснювaнi зaпopiзькими кoзaкal.tи у мoнaстиpi, сiчoвi й пapaфiяльнi цеpкви' poсiйськi тa
грЦькi скитI{ гplцrми' книгaми' цеpкoвним oдягoм' пoсyДoМ' iкoнами, хpeстaп{и'
хopyгвaми' плaщaницями, пi.цвiсками, зoлoтими тa сpiбними зливкaми' пepлaми' кolцтoвним кaмiнням' .цopoгиN,rи
ткaнинaми' бaraтпмуl кopaЛяМи - Bсе це
свiднить пpo Beликy peвнiсть зaпopolкцiв to хpaмy 6oxoгo й пpaвoславних
цеpкoвних свят. Taк, l755 p. запopiзький Kiш, вiдpяд.lкaючисвoгo пoлкoвllикa
в Мoсквy зa цapсЬкиМ )к.lлyвaнняM' .ц'opyчивйoму зaмoвити y МoскoвсЬких
мaйстpiв сpiбне пaнiкaдилo вaгoю B 5 пyлiв i зaввиruки у 2 apшинн;' черeз тepмiнoвий вiд'iзд пoлкoвникa пaнiкa.ц,илoвигoтoвили у Глухoвi зa 3 тис. кp6., вeличeзнy як нa тi чaси сyмy' oсoбливo як згaД.aти'щo все )кaлyвaння вiйськa стaнoвилo тoдi 4660 кp6. Пpo це пaнiкa,цилo зaпopo,lкцi I|ИсaлИ гетьмaнoвi Kирилy
PoзyмoвськoмУ, Щo вoнo Kotllтyвaлo iм <<немалyсумy> i пpoсили йoгo дaти l0
<<opyжeйных>кoзaкiв <.для 6еpe;кенiя нa слyчaй нaпaдaтеЛЬствa в пyти'>l0.
|114 p. зaпopiзький Kirш вигoтoву|BN|я нaчaльникa сiчoвих цеpкoв Boлoдимиpa
Coкaльськoгo, пiднесенoгo iмпеpaтpицeю Kaтepинoю II в сaн аpхiмандрита'
дoрory митpy' нaпepсний хpест i нaказaв в,пДaBaTпйoмy щopiннo 300 кpб., щo
стaнoвилo 3000 кp6. нa нaшi гporui *; a чepез piк пiсля цьoгo запopiзькi кoзаки
клoпoтaли пpo тe' щoб <(зaвестиy свoiй Пoкpoвськiй сiчoвiй цepквi зoлoтий пoсyд нaй6iльlш майстеpнoi й чyдoвoi po6oти>, схoл<ий нa пoсyдини KисвoПeнеpськorю мoнaстиpя. He сyмiщaючи yяB,rення прo велич хpaмy бoхoгo зi
звичайнoю деpeв'янoю цepквoю в Ci.ri, зaпopiзькi кoзaки виpirшили 6ули з6удувaти y свoiй стoлицi кaм'янy цеpквy з мapмypy й тeсaнoгo кaменю' видoбyтoгo з
pyiн стapих мечетей тaтapських мiст, aлe цей нaмip не 6yв здiйснeний нepез
пaдiння сaмoгo 3aпopiлrл<я.Pевнiсть зaпopiзьких кoзaкiв дo хpaмiв 6oжиx i
7
Kalnofoiskiego Athanasiu.
T t:p t r т o up 1 т1 р o . K . , l 6 3 8 .
с. 166.
C a м a p с к ий
^ Ф еo 0o c ц Й,
Пyс т ын н o - H ик o л a e в с к ий

мoнaстыpь. с. l lб.
.. У ст н oe
пoв eс т в oв а н иe
H. Kopлt a . C. 40.
М а лopoс iйськoi
'., Apхiв
кoлегii пpи Хapкiвськoмy
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y н -тi , N 9 l 8 l 7 . | . 7 6 2 р. '
3l липня.
* Cтaнoм нa 1892 piк.
,' MакcuлttlвuuM. Co6paние сoчинeний.T. 2. c. 275.

I{еpкoвний лaд
y запopiзьких кoзaкiв
дo6poчиннoстi вихo,цилa дaлекo зa мелсi iхнiх вoльнoстей. 3oкpeмa, y киiвськoмy Мeл<игipсЬкoмy мoнaстиpi зaпopiзькi кoзaки yтpимyвaли свoiм кorцтoм лiкapню i цrпитaль ,'. oстaннiй кorцoвий oтaмaн Пeтpo Iвaнoвич Kaлниrцeвський

Tpoiuький сoбop
y lloвolt{осr(oвськy
1713-1179 pp.
Apхiтекmp Я. Пoгрбняк
гtlалюнoк o. сЛaстioнa
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.(. I. Явopницький
Iстopiя зaпopiзьких кoзакiв
влaсним кolllтoм збyдyвaв кaм'янy цеpквy Пeтpа й Пaвлa y Mеxигipськoмy
мoнaстиpi тa дepeв'яну цepквy в Poмнaх. Toй ;кe кorцoвий зa oбiтницeю пoсилaв
вкJraди y цеpквy Гpo6y ГoспoДнЬoгo в € p yсалимi - нarшi, дискoси' лoxки, зipки зi сpi6лa, пoзoлoчeнi ззoвнi. Biйськoвий сy.пдя Bасиль Tимoфiйoвич нa Bлaснi кoшти спopyдив цеpквy сB. великoмyчeникa Пaнтeлeймoнa в Kиевi, нa Пoдoлi,
кoтpa нaле;lс.шa дo Meхtигipськoгo мoнaстиpя, i yтpимyвaв i]. Iнrui кoзaки poбили вклaди цepкoвними peчaми y тoй ;rtе мoнастиp. Зoкpeма, кoruoвий Iвaн Бiлицький i якийсь зaпopo,кець Baсиль пoжepтвyвaли два сpiбнi нaпpeстoльнi
хpести' a Фeдip Лaнтyх |763 p. пoдapyBaв книгy МiнеТ',; кoзaки Coфpoн iTимoфiй ГoстptlЙ |169 p. пoхеpтByвaЛИ tla сpi6нi хpeсти з вiдпoвiдними нaписaми ..'.Kиiвський митpoпoлит Apсeнiй MoгилянськиЙ |762 p. спeцiaльнoю грaМoтoro Дякyвaв зaпopiзьким кoзaкaм зa peвнiсть щoдo хpaмiв 6oжиx y Kисвi та
пpoсив.цoзвoлy нa з6иpання милoстинi сepeд запopoлtцiв нa прикpaцrення киiвсЬкoгo хpамy св. Coфii. Iepoмoнax Aфoнськoгo мoнaстиpя Гpигopiй дякyвaв
Koцreвi зa <.мнoгiяNlилoсти)>й пoвiдoмляв пpo щaслиBе пoвеpнення з пoiздки пo
зaпopiзьких мiсцях нa святy гopy. Apхiмaндpит <(царскoйи пaтрiapшей'>грЦькoi oбитeлi Koстянтин вислoвлювaв гли6oкy вдячнiсть зaпopiзьким кoзaкaМ зa
нaдiслaння цepкoвнoгo начи}tня' oдягy тa 2500 кp6. гpoшeй нa пoтpе6и мoнaстиpя 'o. |114 p., нaпepедoднi пaдiння Ciнi, запopoxцi пoслaли apхiмaнlpитy
Mел<игipсь-кoгoмoнaстиpя lлаpioнoвi 6aгатo пpикpaцIенy митpy з Малинoвoгo
oксaмитy '.. Kpiм перлiueних пpиклaдiв, мaйже кo)кеtt iз пpoстих кoзaкiв,
yникl{yвlllи смepтi нa вiйнi ни вилiкyвaвrшись вiд хвopoби вдoмa, po6ив пoсильний внeсoк y хpам 6oxий сpi6ними xpeстикaми' кухлями' кy6кaми, чapкaми' a
нaйчaстirшe мeтaлевими пoдodaNrи сеpдeцЬ' pyк, нiг, oнeй, oднo слoвo тoгo' чим
хвopiв; ui зo6paжeння вitцали лaнцюжкaми uи стpiнкaми нa рiзнi o6paзи y цepквaх i мoнaстиpяx i iх дiйrшлaдo нaцIoгo нaсy незлiненнa кiлькiсть. Kpiм тoгo, кол(ен кoзaк' yмиpaючи' вiдписyвав нa цepквy iкoнy, медaлЬ' злитoк зoлoта' сpiблa
тoщo' зaпoвiдaюни пoвiсити йoгo нa iкoнoстaсi в oбpaнoмy ним сaмим мiсцi.
Kpiм вiдзнaнених фaктiв peлiгiйнoстi зaпopiзьких кoзaкiв, нa цe вказyютЬ
щe й iнrшi pиси iх хapaктepy - звичaй не стрaчyBати злo..lинцiв пepeд вeликим
пoстoм' пoчинaти кo)кнy Ba)rливy спpaвy пiсля мoлитви' нoсити пpи сoбi <<тiлeсний)> хpест iз зoбpa)кeнням Пoкрoви пpeсвятoi Бoгopoдицi, apхiстpaтигa
Михaйлa, Микoли Чyдoтвopця, вipa в pятiвну с|4лу цьoгo хpeстa в час пoхoдiв i
,.', вpеtlJ6aтaлiЙ, звичaй зaписyвaти в6итих y 6итвaх у синoдики чи пoм'яltики
тi oсoбливa пoвaгa дo людeй' <<писЬмo
свящeннoe читaющих и дpyгих еМy нay.
чaющих))..Taк, y вiдoмiй кoзaцькiй думi <Пpo буpю нa Чopнoмy мopi'>poзпoвilцaeться' щo зaпopiзькi кoзaки нiяк не пoгoд)кyвaлися кинyти в мope як )кеpтвy
poз6уpхaнiй стихii oлeксiя Пoпoвичa' незвал<аючинa щиpе 6aжaння oстaнньoгo:
<oй, кoзaки, паltи-мoлoдцi,дo6р ви .rинiте,Caмoгo мeнe, oлексiя Пoпoвинa,вiзьмiте,
.Ц,oмoсi tшиi камiнь бiлeнький пpив'яяtiте,
Oчi мoi кoзaцькi мoлoдeцькiчеpвoнoюкитaйкoю зaпнiтe,
У Чopне li|opесaмoгo мeне спyстiте>.
- <Ей, oлeксiю Пoпoвинy,славнийлицapю i писapю!
Tи ж святe письlrloчитa€ ц l
I нaс, пpoстих кoзaкiв, нa всe дo6р нaвчaсцr'
Пpo щo ,( ти oд нaс гpixiв бiльrшемасrш?,>
3гадaймo, нapеrштi,й тoй вoeнний клиv, з кoтрим зaпopiзькi кoзaки зBepтaлися дo свoiх 6paтiв пo вipi й пoхoдxeннto' меtшканцiв yкpаiнських мiст, пеpед
пoчaткoм piзних пoхoдiв, щoб виpaзнiшleпo6auити, якe знaченttя мaлa pелiгiя y
Bсьolиy лtиттi циx висoких пo6opникiв пpeдкiвськoi вipи й iстинних лицapiв
'. Mаксu,uoвuu M. Сo6paни t эс о ч и н е ний. т. 2 . C. 2 8 5 .
'' Ф u .'ш p t ' t. Ч e р н o м o p с к a я
Hи кtlлaeвскaя

Хa o ьк o в. l8 . 5 6 . с .

ПtсTlrlHЬ.

l7.

''

Ска.|ьксlсlcкuЙ

А.

Иcтo-

oия . T. l. C. l36- l40.
|.'
Moк,u,ч,,,,ttl M, Сo6paн ие с oчин erlий. T. l. с . 28.3.
|.. У с ин oдикy Heхв opo-
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щ aнсЬкoгo мoнасти p яl7l4 p.
зaп и сaнo 7()0 iме rr зaп оpiзьки х кoзaкiв (Эвupltut1кuЙ , Ц. Зап оц lx r, е . T . l.
с. l07).

I{еpкoвний лaл
у зarюpiзьких кoзакiв
пpaвoслaвнoi pyськoi цеpкви: <<Хтoхoчe зa вipy хpистиянськy 6yти пoсaд,(ениЬ{
нa кiл, хтo хoче 6yти нeтвepтoвaним' кoлeсoвaним, хтo гoтoвий витepпiти всiлякi мyки зa святий хpест' хтo не 6oiться смepтi - пpистaвaй дo.-нaс. He тр6a
6oятися смepтi: вiд нei нe в6еpе,xerшся. Taкe кoзaцькe ,к|1TTя>',.
Aле, слy;кaни дyшero й pyкoro пpaвoслaвнiй вipi, запopiзькi кoзaки зoвсiм нe
зaгли6лювaлись у якiсь 6oгoслoвськi тoнкoщi _ 6iльrцoгo знaчeння Boни нa.
д;aBaлИбезпoсеpe.Цнiй вipi, гpyнтoванiй IцвидцIe нa пo,ryттi, нiлt нa poзyмi, й,
)кивyчи в пoстiйнiй вoсннiй тpивoзi, нepiдкo, в сиJry нeoбхiднoстi' зaдoвoльняли свoi peлiгiйнi пoтpе6и нe тaк' як наJIexить' a тaк' як бyлo мoжливo.
Haпpиклaд, бaгaтo paзiв дивляяись у вiнi нeминyнiй смepтi пiд час пoхoдiв
пo Чopнoмy мopю й не мaючи пpи сo6i священикa' якoмy мo)t(нa 6-yлo 6 пoкaятись y гpiхaх, вoни' зa слoвaми кoзaцькoi дyми, <.спoвitart1cя 6ory' Чop.
нoмy мopю i свoемy oтaмaнy кoцroвoмy>. I{i oбстaвини нepiдкo Bt|w|яKaлt|
нeспpаведJtивi дoкopи в 6eзвip'i i Gaйдyлtoстi зaпopoлсцiв щoдo peлiгii. Hапpиклaд, вiдoмий киiвський митpoпoлит ХVlI ст. Пeтpo Мoгилa y дpyкoвaнiй
пpaцi нaзвaв зaпopiзьких кoзaкiв <peбeллiзaнтilМИ))|l тo6тo люtьми' нeсa.
ttloв}lтими y вipi, вiдстyпникaми; пpавoслaвний пaн Aдaм Kисiль y тoмy )(
стoлiттi вiдryкyвaвся пpo них' як пpo людeй <.нiякoi вipи - religionis nulliuо;
yнiaтський митpoпoлит Pyтський iмeнувaв iх людьми <бeз peлiгii - sine religionе,>; a думнi дяки мoскoвськi 1594 p. тpaктувzlли iх пеpeд пoслotr' гeрмaнсЬкoгo iмпеpaтopa Pyлoльфa II Еpiхoм Лясoтolo <<лIoдЬt\,tи'
щo нe
знaють стpaху 60хс0г0,>IE.У нarш чaс деякi дoслiдники укpaiнськoi iстopii, тeндeнцiйнo пpимeнцIyючv| зacлуr|l зaпopiзьких кoзакiв пеpeд piднolo вipoю тa пpа.
вoслaвнoю цеpквolo' зBoдять iх y Цьoмy вiднorцeннi лeдЬ нe на piвень диких вap.
вapiв: вoни вкaзyютЬ }ra пpиклaди гpaбeжy кoзaкal{и пpaвoслaвних цepкoв
тa вищoГo .цyхoвeнствa' знaхoдять пpиклaди нeдoвipи iх щoдo чeнцiв пel9, пiдкpeслюю..lи iснyюнe сepet них пoвip'я.,.пpo
рe.ц вoснниttlи пoхoдaми
цlкo.цy д/rя вo€ } lнoгo.rцaстя вiд пpисутнoстi свящeникa y iхньoмy вiйськy,u; як
дoкaз цйкoвитoi 6aйдy.lкoстi зaпopoxЦiB дo цepкви нaвoдять тaкoл( вiдoмy пiснlo, кoтpy звичaйнo спiваloть нa yкpaiнських вeсiллях, y якiй ,жapтiвливo
сказaнo' uro запopo;кф нaстiльки здичaвiли, 6yшiмтo нe мo,кyтЬ вiдpiзнити <пoпa вiд кoзла й цepкви вiд скиpти'>:
<Cлaвнi хлoпцi зaпopoл<цi
Biк звiкyвaли - пoпа He BнДaли.
Як зa6aчплt'tтa й y пoлi цапa,
oтaмaн кait(e:<(oцe'6paпдi, пiп, пiп!>
oсавул кa)ке:(щo я й пpиvaщaвся!>
C.lIавнiхлoпцi запopoлсцi
Biк звiкували,церкви не видirли.
Як зa6aчилитa й у пoлi скиpту'
oтaмaн кa)кe:<(oтo'6pапдi' цеpква!>
oсавyл кaл<e:<Я в iй спoвiд'ався>.
Aле в циx вiдгyках чyти чaсткoBo неpoзyмiння iстopii тa спpaвл(нЬoi сyтi
,киття зaпoрiзьких кoзaкiв; чaсткoвo тaк звaнi зaгaльнi мiсця; нaсткoвo
'(
vяв..lення прo вlpyючy лtoдинy як пpo тaкy' кoтpa пoвиннa )кити зa дзвoнaми'
як iJ'еа,rьний чеpнецЬ' a всi свoi стoсyнки з Бoгoм вислoвлювaти пoстoм i зoвнiurнiми прoяBaми 6ез yнaстi сepця; чaсткoвo нeпpaвильнi виснoвки з oдиничних i випaДкoвих фaктiв дo зaгaлЬних явищ. Haпpиклaд, якщo 1637 й
l638 pp. запopiзькi кoзaки пpиxoвувrrли вiд духoвeнства мeтy свoiх пoхoдiв,
тo po6илoся це з oгЛяAy нa нeдaвнiй дoнoс otнoгo пpaвoслaвнoгo чeнця пoлЬсЬкoмy ypядoвi пpo зaмipи кoзaкiв пpoти пoлякiв. Aлe нaвoдити цeй випaдoк як
пpиклaд бeзбoxнoстi зaпopiзьких кoзaкiв тaк сaМo дивнo' як дopiкaти кolкнiй
' Kу.zutu Л/. Истopия вoссоединения Pуси. T. l. C. 68.
| Бунтapi (лст.)
'n Чтения мoскoвскoгo o6-

щ е с т вa. l 873. K н. 2.
C.
2б9; ХМHП. 1878. Ns 3.
с. 6.
l., xгr,lнп, l878.
фeвp. C.
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20l; BестникЕвpoпьr.l874.
Г{94. с. 543.
2()Apхеoлoгиuеский с6opник. CП6. T. |. с. 265.

.(. L Явoptrицький
lсmpiя запoрiзьких кoзaкiв
вiйськoвiй paдi y нaцI чaс пpo нaвмисне пpихoвyвaння всiх гиaнiв вiйни
пеpeд мaй6yтньoю кампaнiеlo.
Бaгaтo paзiв випaдaлo нaм пpoixд:кaти кoлиrцнiми вoлoдiннями зaпopiзьких кoзaкiв, 6aгaтo рaзiв дoBoдилocя 6aчптlл мiсця стoлицi цих tlизoвих
лицаpiв, мiсця кoлиruнiх слo6iд тa зимiвникiв, i 6aгaтo paзiв дoвoдилoся нaм пepекoнyвaтися, щo сiuoвi кoзaки y ви6opi мiсця дJrя 6yдiвництвa свoгo <<кицUIa>>
кepyв.Ulися нe лицIе стpaтeгiнними мipкyвaннямп, a il eстeтичними, a oсoбливo pелiгiйним почyттяМ. Bapтo лишre пo6i;кнo пoглянyти нa мiсця зaпopiзьких
Ciчeй i нa piзнi peнi цеpкoвнoгo пo6yтy' щo вцiлijlи з чaсiв зaпopiзьких кoзaкiв,
щo6 пepeкoнaтися в цьoмy. Biднaйrцoвцrп якtlЙ.нe6удь вeличний oстpiв сepeд
.Il.нiпpa, чи пo6aчивtци якlаilcь пiдвищений <piг>, тo6тo мис нa бepезi piки,
вла[Iтyвaвцrи нa ньoмy зoвнirшнiй, a з нЬoгo видйившrи внутpiluнiй Кiru, запopoзькi кoзaки ви6нpalм в oстaн}IЬoмy нaйгаpнirшe i нaйвiдкpитirue мiсцe i нa
ньoму нaйпeprц зBoдили цеpквy' щo неoдмiннo пpисвячyвaлaся Пoкpoвi пpe.
святoi БoгopoдиЩ, a в)кe пoтiм спopyд)кyв;rли iнrui, неoбхiднi д'.пя життя
6yдiвлi. <<Хaйкpaсуеться хpaпl 6oхсий y нe6еснiй висi i хай святi мoлитв|| ЛI1|Iуть
вiд rис прoстo з зeмлi дo пpестoлy Гoспoдa Богa'>. B нaйгiprшoмy стartoвищi й зa нaйсyмнiulих пoдiй цepквa зaв,кди стaнoвила нaйгoлoвнilшy тyрбoтy
зaпopiзьких кoзакiв: кo,rи l709 p. зaпopoхtцi втiкaли вiд <.ц9g116.'пq>'
тo пepед\усiм
зaxoпили з сo6oю цepкoвнe дo6po.
Пеpшa цеpквa' наскiльки мo)кнa здoгaAувaтися' не Мaючи нa цe пpямих
вкaзiвoк, 6улa у зaпopiзьких кoзaкiв 6лизькo l576 p., кoли пoлЬсЬкий кoрoль
Cтeфaн Бaтopiй дapyвaB iм <.мiстo Tеpeхтeмирiв з мoнaстиpем i пepeвoзoм тa
стapoBинне мiстeчкo Caмаpь з пеpeвoзoм i зeмлями вгopу пo .II.нiпрyдo piнки
Opе.lli>,|. Cтapoвиннe мiстo Caмapь ни Cтapa Caмapь 6улo нa пpaвoму 6epе.ii
зi piки Caмapи, нa rцiсть веpст вище впaдiння
у .(нiпpo, якpaз нaвпpoти 'ге.
пеpiruньoгo селa oд,инкiвки чи Кyликoвa, Hoвoмoскoвськoгo пoв. Хoчa з коpoлiвськoгo yнiвepсалу нe видtto' щo6 y Cтapiй Caмapi |516 p.6yлa цepквa, алe
пpипyскaти <(стapoвиннe'>
мiстo без цеpкви тaк сalt,toвa,(кo' як стapий мaeтoк
6eз якoгoсь )K|lTЛa Для BлacнИКa.
Taк чи iнaкrue, aлe зaпopiзькi кoзaки, гoлoв}lим центpoм пoселенЬ яких
6yлo мiстo Cтapa Caмаpь' y)кe 6лизькo 1576 p. зBepнyли уBaгy нa вiкoвiчний
пpа.лiс, <.дyбoвyютoвll{y)>зa 26 BepсT вищe вiд мiстa, i тyт' нa вeликoмy oстpoвi
мiлt piкoю Caмapoю та i1.pyкaвoм Caмapникoм' влaцIтyBzUIипеpllly y свoiх вo;tьнoстях i в тeпepiruнiй Kaтepинoслaвськiй гy6еpнii нeвеJtикy деpеB'яlly цеpкoвцю св. Микoли <<зIIIпитaлeм, дзвiницeю i ulкoлolo пpи нiй>, зaбeзпечили i1.
цеpкoвним начинням' бoгoслy;к6oвимI,r книгaми' pизниlleю Ta в,ИпИcaлИ|LпЯ нoBoi цеpкви iepoмoнaхiв з киiвськoгo мol{aстирЯ' a |602 p. пеpетBoрили iJ нa
Caмapський Пyстeльrlo-Микo,1aiвський мorlaстиp' зaвiвtши B ньoмy 6oгoслy.lкiння зa зpaзкoм гpецЬKoгo Aфoнськoгo мoнaстиpя.22
Biдтoдi й пoчинaсться iстopiя цеpкви y мeжaх вoльнoстей Biйськa
Зaпopiзькoгo
низoвoгo. 3 цьoгo чaсy зaпopiзькi кoзаки' дбaючи пpo
святiсть пpaвoслaвнoТ вipи, BJIaштyB;lли пpoтягoМ yсьoгo свoгo iстopиvнoгo
л(иття близькo 60 цepкoв, нe paхуIoчи кaплицЬ' скитiв тa мoлитoвlIих iкoн,
i вiдкpитo вистyпили нa 6opoтьбy з Bopoгaми зa вiрv пpeдкiв. HarIpикiнцi
ХVI ст. тaкими Bopoгaми pуськoi вipи й нapoдy oгoлoсиjlи сeбe Itoльський
уpяд i кaтoлицьке .цyхoвeнстBo. У 1596 p. мiлt Пoльщею й Укpaiнoю нepeз
пiдстyп pимськoi кypii встaнoв|/|лacЯтaк звaнa цеpкoвнa унiя; зa цiсlo унieю
пpaвoслaвний люд Укpaiни пpиeДнyBaвся Дo катoлицькoi цepкви, нivим не
пoрyrшyючи свoсi вipи тa звинaiв, лицIе визнaючи Bepхoвним Aухoвl{им глaвoIо pимсЬкoгo пalty. Taкa дoмoвлeнiсть iснувaлa нa Ilarlеpi, нaспpaвдi ,lк вийtшло
цi;rкoм iнaкцlе: Пoльщa, якa нa тoй чaс бyлa гoлoвllим poзсaдникoм eзyiтiв,
тo6тo тaкo.lк зapaл(eнa езуiтськolo pелiгiйнoю нeтepпимiстto i 6езме.lкнoю
ненaвистк) llo всьoгo прaBoслaBнoгo, нeзaбapoм пiсля зaпpoBall)l(ення yнii
2l Aкадемiк Г. Мiллep ввaЯ<aс' щo мiстo Caмapь запopo)l(цl oтpиМaли згoдoМ'

yл(е 3a Бoгдана Хмeль(Истopи.-lеские
llицькolю
с oчин rн ия . с. 43) .
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22 Феo\oсuЙ.

Cамapский
Пустыннo- Hи кoл аe вски й
мoltaстьI oь. C . 6.

Цеpкoвниfi лaд
у запopiзьклх кoзaкiв
стaлa нaсильнo нaвеpтaти пpaвoслaвниx людeй нa кaтoлицизм' зafupoняти в yкpaiнських мiстaх 6oгoслyл<iння зa схiдним oбpядoм, стaлa гJIyмитися
нaд pyсЬкиI{ пpaвoславним дyхoвeнствoм, i oт yсiм сталo зpoзyмiлo, щo зaпpoвaдЛ(eнa нa Укpaiнi yнiя бyлa лицIe мoстoм' чepeз який сзyirти.пpагнyли пpoBести нa пpaвoслaвнy Укpaiну кaтoлицькy вipy. Toдi пpoти нaсильствa з 6oкy
кaтoлицькorю tухoвенства й yтискiв з бoкy пoльськoгo уpядy пiдняли свiй
гoлoс сaNle зaпoрiзькi кoзaки: |632 p. нa загzlльнiй вiйськoвiй paдi, пpилloднo
й ypoнистo, вoни виpilllили yсyнyти зi свoгo сеpeдoвищa всiх кaтoликiв, кoтpi
жили сеpед ни3oBoгo прaвoслaвнor\o тoвapиствa; Boни не зaпoдiяли }(o.цнoгo
нaсилЬстBa' нaвпaки' видiлvlлп з вiйськoвoгo скapбy чaстиI{y нaлeжнoгo iм
Дoбpa' aлe нaKaзaлИ нeгaйнo пoкиItyти мeя<i зaпopiзЬких вoльнoстeй. Ta кaтoлики' чи тo не 6aлraючи poзлyчaтися з вiльним )t(иттям' чи тo t|е 6axaючи
пoвepтaтися дo нeнaBисt|их пopядкiв свoei вiтчизни' aqaжилися пpийняти пpaвoслaвнy вipy й нaзaвлtди зaлицtитися в 3aпopiл<lкi.""
Tим чaсoм переслiдувaння з 6oку кaтoликiв llpaвoслaвних нa Укpaiнi не
пpипинялися, i тoдi нa зaхист пр,Цкiвськoi вipи й нapoдних пpaв y сaмiй
Укpaiнi вистyпив cлaветнуlil r\етЬмaн Бoгдaн Хмeльницький. Biн знaйrцoв пpитyлoк y зaпopiзьких кoзакiв у Микитинськiй Ciui, oтpимaв вiд них вiйськoву
та грoцtoвy дoпoмoгy й 8 тpaвня lб48 p. BперuIe зaвдaв вopoгaм пpaвoслaвнoi вipи ;кaхливoi й фaтaльнoi пopaзки в межaх вoльнoстeй зaпopiзьких
2a, y тeпepiIшньoмy
кoзaкiЬ, нa piяцi )Кoвтих Boдaх, яKa RтaДaс в lнryлeць
BepхньoднiпpoвсЬкoмy пoв. Kaтepинoслaвськoi ryб. Toгo ж PoкУ, пiсля пeрмoги нaд пoлякaми пpи Хoвтих Boдaх i Kopсyнi' Хмельницький пpислaв^y
сiнoву Цepквy в Микитинoмy Poзi 300 тaляpiв y пo.цapyнoк священикaм,".
oтлtе, МикитинсЬкa цеpквa 6yлa дpугoю y зaпopiзьких кpaЯх; алe слiд гaдaти'
щo llя дpугa ltерквa 6улa нe пoстiйнoю, a тимчaсoвoto' pухoмoю.
Пiс,rя цiлoгo pяду битв зaпopiзькi кoзaки lб54 p. paзoм з yкpaiнськими
кoзaкaМи й нapoдoм пеpейrшлиу пiдlцaнствo дo poсiйськoгo цapя' й тoдi iхня пpaBoслaвнa цеpква oтpимaлa зaхисникiв y oсoбi вищиx iсpapхiв poсiйськoi цepкви. B цeй чaс, 1656 p.i в ме)кaх вoльнoстeй зaпoрiзьких кoзaкiв, y селищi
Cтapий Кo.цaк, бyлo впaruтoвaнo тpeтю цеpкву - аpxiстpaтигa Михaiлa. I{я
пoхiднa цеpквa, пeрeвезeна з Ciнi, бyлa влarштoвaнa зa poзпopяджeнням
Korшa для запpoв:lд,(eнoi впeprпe y стapoмy Koдацi бeргoвoi стopoл<i^.з
oхoчих кoзaкiв-лoцмaнiв; пpи нiй 6yв iсpoмoнax Caмapськoгo мoнaстиpя,o.
У вiйнi poсiян з пoлякaМи тa iх сoюзникaми' тypкaми й тaтapaми' щo пoчa.
,raся пiсля пpиeднaння Укpaiни й Зaпopiлtxя дo Poсii, зaпoрiзькi кoзaки взяли
якнайaктивнiury уuaсть, Boюючи пpoти недpyгiв пpaвoслaвнoi вipи. Зa цe
iм xtopстoкo B|ДплaтИлу|нaпiвдикi кpиt{чaки: зa вiдсyтнoстi зaпopoхtцiв вoни
пpoйrшли BoгнеМ i мeчeм iз кpaю в кpaй yсe Запopiлсжя' пaлячи зaпopiзькi
житЛa' зрyйнували iх гoлoвнi зaймищa, захoпили масy всiлякoгo дo6pa i, щo
бyлo нaйгiprш|4MDJ|язaпopiзьких кoзaкiв, знищили вoгнeм iхнlo гoлoвнy святиню, щoйнo заснoвaний Caмapський tqoнaстиp. 3 невимoвним сytt{oмпoBeртaлися зaпopoл<цi пiсля вaxких пoхoдiв y piднi мiсця; стparцнi pyйнyвання,
зaпoдiянi всюди тaтapaМи, a oсo6ливo в Caмapськoмy Мoнaстиpi, спoвнили
oбr pенням iхнi сepЦя; вoни нe мoгли зaбути тaтapaм зpyйнувaння святинi
навiть неpeз 55 poкiв, кoли сaмi ;кили пiд пpoтeкцiсlo кpимськoгo хaнa.
Пoвеpнувurись нa piднi згapищai зaпopiзькi кoзаки в беpeзнi l659 p., пiсля
зaгальнoi вiйськoвoi paДИ нa Poмaнкoвoмy куpгaнi вищe пopoгiв' дe тeпeр
с селo Poманкoве Kaтеpинoслaвськoгo пoв., виpiruили з6yдувaти чeтвертy зa
лiкoм цеpквy нa свoiй нoвiй Ciчi, Чopтoмлицькiй, на несть Пoкрви Бoгopoдицi. Цю цеpкBу зaBеpIilили y веpеснi, a 6oгoслyя<iння пoч.lли l жoвтня хpaмoвиМ святoм y Ciчi. Cлiдoм зa будiвництвoм церкви y Ciнi зaпopiзькi кoзaки взялися вiднoвлювaти зpуйнoвaнy тaтapaми цepквy Caмapськoгo мoнaстиpя:
незa6аpoм нa мiсцi спaленoi цeркви з'ЯBИлacя велика й гapнa,3HoB} <<6
]llпитa23ФеoОocuti. Истopи.rе- otlя. C. .7.
2o Bелuчкo c.
ский o6зop.C. 33.
2a МышеuкuЙ с.
Истo-
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Летoпись.

.Г. |. с. 14.
26 ФeoОoсuЙ. Мaтеpиалы.
т. l. с. 7l.

.Ц..I. Явopницький
Iстopiя зaпopiзьких кoзaкiв
лем' звoницeй и rцкoлoй>: |6'72 p. iT ypovистo пoсвятили й poзпouaли бoгoслy:кiння. Зa 5_6 poкiв, y пeрioд з |6.71пo l678 p., дo piки Caмаpи pинyлa з oднoгo
6oкy мaсa пpaBoслaвних пepеселeнцiв iз 3аднiпpoв'я, щo нe 3нeсли стpaшних
нaсильств пoлЬських властей, з дрyrюгo - мaсa кoзaкiв, щo BтeкJrи з-пiд Чepкaс, Kaнeвa й Чигиpинa пiсля pyйнyвaнЬ poсiйсЬкo-тypeцькoi тa poсiйськo-кoзaцькoi * вoен; i тi, й iнrцi oсeлилуtcя Й 6iля Caмapськoгo мoнaстиpя,..
Kiнець ХVI i пoчaтoк ХVIl ст.*+ зa всiх o6стaвин бyли нeсrlpиятливi для
пpaвoслaвнoi шepкви зaпopiзькoгo кpaю: y |619 p. тyрeцькi вiйськa хoдили нa
3aпopiяс.lкя й ниtкче Ciяi <.змypyвали>сoбi двi фopтецi; зaпopoл<цi змyuIенi
бyли тoдi вiдiйти з Ciчi в щ/ки; з 1687 p. пoчaлися кpимськi пoхoди князя
Bacllля Гoлiцинa, щo тpивaли дo lб89 p. Toдi poсiйськi вiйсЬкa хoдили
чepез вoльнoстi зaпopiзьких кoзaкiв i влarштyвали y Cтapiй Caмapi 6aзу мя
вiд6иття тaтaр' так званy нoвo6oгopoДицЬкy фopтецю, щo виклик.rлo невдoвoлeння i нaвiть вiдкpитий бyнт зaпopo.lкцiв пpoти poсiйськoгo ypя.щу,oскiльки
вoни бaчили y 6yдiвництвi фopтецi зaзiхaння нa свolo Епaснy вoлto. У |692 i|
l693 pp. нa Укpaiнi дiяв кoлиrшнiй кaнцеляpист Петpик, пiднявrци пPoти yкpaiнськoi стapшиllи й rетьмaнa Iвaнa Мaзепи все 3aпopiлtл<я й Kpим. У lб94 p.
зaпopiзькi кoзaки хoдили пiд кpимськe мiстo Пеpекoп; нaстyпнoгo poкy 6paли
yчaстЬ y Aзoвських пoхoдaх Пeтpa пpoти туpкiв, a l70l p. хoдили в пoхiд дo
Мiнськa тa Пскoва пpoти rшвeдiв,o. Haperuтi,.цo BсЬoгo цЬoгo' зaпopiзькi кoзaки
вoднoчaс зaзнilли Л(axливих злигоднiв чePeз нeвpожaй, пoсyхy, сapaнy й
мop 29. Усе цe paзoм }Ie мoглo' звичaйнo' нe вплинyти нa стaн цepкви в зaпopiзькoмy крaю. oтoл<, нe диBинa' щo зa вeсЬ цей пepioд iстopii дo чотиpьoх витa Чopтoниклих цеpкoB _ Caмapськoi,
Микитинськoi,
Cтapoкoдaцькoi
млицькoi - дoдaлaся лицte oднa' в зaпopiзькoмy селi Линкoвoмy, lIa лiвoмy
6epeзi opeлi' зa 55 веpст вiд Caмapськoгo мoнaстиpя. Boнa iснyвалa в)кe
1706 p.o"
Ta щe нeспpиятлиBirшим для зaпopiзькoi цepкви .raсoм 6yв пеpioд з l709 дo
|134 p. У l709 p. зaпopiзькi кoзaки нa чoлi з кollloвим oтaмaнoм Koстянтинoм
lвaнa Мaзепи,
Гop.Цieнкoм пoкинyли' зa пpиклaдoм yкpaiнськoгo l€ т ьмaнa
пiддaнствo poсiйськoмy цapeвi й пеpeйшли нa 6iк швeдськoгo кopoля Kapлa XlI.
Aле вiйськoвa фopтyнa в.ИяB|l|лacя
нa 6oцi poсiйсЬкoгo цapя, i зaпopo.lкцi жopстoкo пoплaтилt|cя зa свoi пpopaхyнки: iхня Ciu' a paзoм з нeю i сiнoвa Пoкpoвськa цеpква бyли зpyйнoванi; iнrцi цеpкви хoч i зaлиrшилися цiлими' aлe дyxoвенстBo з них poзiйruлoся a6o в Бeлгopoд ***, a6o в Kиiв, i лиlue незнaчнa йогo
чaстинa зaJШ|ЦIИлacянa свoeМy мiсцi й oплaкyвaЛa сyмнy дoлto свoгo вiйськa.
Tим чaсoм зaпopiзькi кoзaки' й,цyчи <.нa пoЛя татapськi, кouoвищa aгapянськi>, встигли пpихoпити з сoбoю лиrue пoхiднi цеpкви, <(хoлщевыя и клeeнчaтЬlя,>,Щo tlaгaДyвaли нaмети зi складaних t'Циpм3l, Bзaг.rлi втрaтивlllи пoчaткoвo свoe .щухoвelrствo: до них прихoдl,tли дyхoвнi oсoби з Пoльщi, Aфoнa,
€ p yсaлимa
й Koнстaнтинoпoля' нaстoятeлем йoгo був apхiмандpит Гaвpиl.л,
гpек poдoм' пoстaвлений гprцЬкиМ apхiсpеем. Лиrце з |128 p. гpeцькoгo apхiмaндpитa зaмiнив pyський священик .Il.iдyrшинський.Bзaгaлi пpoтяг\oм l709|734 pp' запoрiзькi кoзаки м:rли 0с06ливo чaстi кoнтaкти з гpeцЬким .щухoвенствoм: вoни кiлькa paзiв пoсилaли вiд сe6e гporuoвi дapyнкt{ цapгopoдськoмy
пaтpiapхoвi i самi не рaз oтpимyвaли вiд ньoгo дopoгi пoдapy}Iки. Taкi, нaпpиKлaД\,ЯK нy,Цoвiзoлoтoтканi ptлзи It чудoвo вигoтoвЛений aнaлoй, iнкpyстoвaний,
з apa6ськoгo дepевa' якпЙ, зa пеpекaзoм' кoЛисЬ налехaв слaвeтнoмy пporro.
вiдникy loаннoвi 3лaтoyстy. Boни й тeпep зdepiгaroться у сoбopнiй цеpквi
Hiкoпoля, дe кoлись бyла МикитиrrсЬкa сiч.
B тoй же чaс пoкинyтa зaпopo)t(цями гoлoвнa святиня ixньoгo кpaю, сaмаpський мollастиp' пpoтягoм вoсЬми рoкiв бyла зaкинyтa. Aлe нa щaстя дlля tlei
* Йдеться пpo poсiйськoтyp el \ьк y в i йl l y
l676lб8l p p . й Чиг иp ин с ь к i пo .
хoди 1677_ l 6 7 8 p p .
,'.Ф eo d o c ц Й.
Ис тo p иv e .
ский o6зop. C. 36.

*. Haспpавдi йдеться пpo
хv I I й ХV I I I с т .
,o Летoпись
Caмoвидцa.
с . |48' |. 72- |75' l 84' l 92'
r95. 202. 204.
29 т aм ж е . с . |49, |62, |64,
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l 7 4 . l 7 8 тa i н .
э0 Феo\ocuЙ. Мaтepиaлы.
T. |. С. з24.
|l.

B opиг. <<БeлгpaдD.
Истopиuе'' ФeoОoсuй.
ский oбзop. C. 39.

Цеpкoвншй лaд
у зaпopiзькиx кoзaкiв
yсiм кpaем угopy вiд Cамapи вiдав eнepгiйt{ий i зaпoвзятлltlвпil миpгopoдський
пoлкoвник.Ц.анилo Пaвлoвич Aпoстoл тa йoгo син Павлo .Ц.aнилoвия.У |1|7 p.
Aпoстoл, скopистaвцIись пpихoдoм iз 3aднiпpoв'я y пoкинyтi зaпopoл<цями
мiсця стa кoзaкiв, пеpeслiдyвaних пoлqкaМи зa пpaBoслaвнy вipy, oселив iх
пo6лизy Cамapськoгo мoнaстиpя й зoбoв'язaв yсiлЯкo tбaти пpo вiднoвлення зaпopiзькoi святинi. Haстyпнoгo poкy дo цих пepeселeнцiв з-зa .ц.нiпpa дoлyчилися настyпнi; пoлкoBник Aпoстoл oсeлив iх в ypouищi Мoгилeвi
нa пpaвoмy 6еpезi piки opелi, якa Bпaдaс y .Ц.нiпpo на 90 веpст вище piки
Caмapи. |72| p. в Caмapський мoнaстиp прибyлo п'ять нeнцiв iз Tрхтeмиpiвськoгo мoнaстиpя; слitoМ за чeнцями з'явився зa poзпopяДл(енням KиевoMeлсигipськorю спaсо.Пpeo6paлсенськoгo мoнaстиpя i нaстoятель, iсpoмoнaх
Ioaнникiй з кйькoмa ченцями' з метoю вiднoвлення пoкинyтoгo зaпopoжцями
мoнастиpя. Ha зaклик Ioaнникiя llo стiн мoнaстиря cтaли з6upaтися пpaвoславнi хpистияни' щo л(или пo Caмapi, i всiлякo спpияли дoбpим пoчинaнням
нaстoятeля. Hа лихo д,Iя мoнaстиpя, тoдi лr, l730 p.' сюди втiк прйдисвiт
Якoвлев, кoлиrцнiй ЧернецЬ Koзeлецькoгo мoнaстиpя' кoтpий пiд€ п iфaнiй
стyпoь{ oтримaв сан € п искoпa в тypеllЬкoмy мiстi Яссaх, a пpи6yвruи в Poсiro,
6yв yв'язнений y Михaйлiвськoмy мoнaстиpi в Пеpeяслaвi, aле зa якийсь час
yтiк з кiлькoмa пpихильникaМи-рoзкoлЬникaми в Caмapський мoнaстиp. Tyт,
щoпpавдa' йoгю rшвидкo спiймали i негaйнo вiдпрaвили y Kиiвськy фopтeцю,
дe вiн згoдoм i вмеp, poзкaявшIись y свoix гpiхaх. I все ;к, пeр6yвaння y CaмapсЬкoмy мoнaстиpi тaкoi людини, як € п iфaнiй, з6ентeл<илoспpaвлtнiх вipyюuих
xpистиян i нa якийсь чaс зaтpиiltaлoбyдiвництвo i B,Iaштyвaння мoнaстиpя.3aтe в тoй
час' 6лизькo l730 p., в Caмapський мoнaстиp зi слo6oди Мaлoi Tep'(e
кoлиruнiй вiйськoвий oсaвyл .Ц.oporш;цe 6ула лю.цинa дo6рoнiвки пpибyв
.rеснa, нaвiть aскетична' дoситЬ oбiзнaнa зi священним писaI{I.lям i вoднoчaс
наспpaвдi смиpенний хpистиянин. Пoлю6ивrци всiм сеpцeм мoнaстиp тa цю
пустельнy мiсцeвiсть, вiн нaзaв;<дй oсeлився тyт' вЛaштyвtlв вeликy пaсiкy i
з6yдувaв нa 6epeзi Caмapи, }|aBпpoти Чepненoгo Пеклa, нeщaсливoгo мiсця,
дe в 6ездoннiй ямi якoсь зaгинулo кiлька ченцiв, якi пepeпpaвлялися чepез
piкy зa 6ypхливoi пoгoди' кaм'янy кaплицIo з iкoнolo святитeля й вeликoгo
Чyдoтвopця Микoли, зaпpoсивrЦи дo нei i€ р oьroнaхa Caмapськoгo мoнaстиpя, й
вiддaвся тyт мoлитoвним пoдвигам i дo6pим дiлам: гpirшми, здo6yтими вi.Ц
пpo.цa)кy мeдy' дoпoмaгaв бiдним люtям тa ченцям мoнaстиря' a свoiми
мoлитвaми i щoтил<нeвими сy6oтнilt,tи пaнaxиДaми пpoсив y Бoгa пopятyнкy
ДyцIaМ tloтoпелЬникiв-чeнцiв iз Чepнеяoгo Пeклa. У свoeмy вiд.пюддi .(,opoшl
дo)киB Дo гли6oкoi стapoстi, пoмep l75б р. i 6yв пoхoвaний y самaрськoмy мoнaстиpi; y йoгo кaплицю ще,цoвгo пiсля смepтi бyдiвни.roгo схoдилися пo6oхrнi
люди й мoлилися Бoгy; l769 p. i1 зpyйнyвали тaтapиi a гoлoвнy iT святиню, iкoнy
святителя Микoли, нepeз якийсь чaс знайцIли в лiсi нa дyбoвoму пнi й пoстaвили спoчaткy в мoнaстиpськiй цеpквi, пoтiм y pизницi, a вpеruтi знoвy в цepквi,
дe вo}la с й тепep, пpиBa6люючи дo себе маси пoбo;кних пpoчaн' xвoрих i нeмiчних людeй, якi спotiвaютЬся пopятуBaтИcя вi,ц свoiх нeдyгiв 6iля святoгo
o6paзу 32.
з |7з4 p. poзпoчaлaсЯ нoBa eпoхa B rстopii зaпopiзьких кoзaкiв: нa сaмoмy
пoчaткy 6epезня зaпopiзькi кoзaки' пpoщенi iмпepaтpицею Aннoro loaннiвнoю'
знoвy пoвepлул|1cя пiд poсiйськy дep)кaвy i пpивeзли з сo6oю apхiмaндритa
Гaвpиiлa, священикa .Ц.iдушlинськoгo, бaгатьoх гpeцЬких ченцiв тa iepеiв.
o6paвu:и мiсце для нoвoi сiчi нa рyкaвi .Ц.нiпpa Пiдпiльнiй, зaпopiзькi кoзaки
нaсaмпеpед Узял||ся зa влaшryвaння в Ciчi цepкви нa честь Пoкpoви Бoгopoдиui.
Kиiвський митpoпoлит Paфai.л Збopoвський зa пoсePeдництвoм киiвськoгo
вiйськoвoгo гydеpнaтoрa грaфa Beйсбaхa, кoтpий зaв)кди oпiкувaвся зaпoрo)l(цями' пpислaв iм 3 квiтня |134 p. свoe блaгoслoвенltя <<нaзaснувaння Koцra
й цеpкви Пoкpoви,>. Boднouaс y Ciн пpибyB pекoмеl{lloвaний uepнiгiвським
Gпискoпoм Ipoдioнoм )Kypaхoвським (кoлиrшнiм apхiмaндpитoм Кисвo-Мeл<и32 ФeoОocuй.

Истopинeский oбзop. с, 4|' 60' 62.
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.Ц..l. Явopницький
lстopiя заmpiзьких кoзакiв
гipськoгo мolraстиpя) нa пoсaДy нaчaлЬникa зaпopiзьких цeркoв iepoмoнaх
Пaвлo Мapкeвин. Зaпopo;кцi, якi звикли шaнyBaти Bсe' щo виxoдилo з Мe)кигipськoгo мoнaстиpя' пoпpи тe' щo вЛ(e мaли y сe6e гiдrrих oсi6, аpхiмaндpитa
Гaвpиi.лa тa сBящeникa .Ц.iдуrшинськoгo' пoслухaЛИ paд:И влa}цики fll виpiultlлн
пpийняти iepoмoнaхa Пaвпa нaстoятeлeм yсiх зaпopiзькиx цepкoB' a самoмy
влaдицi написали листa з пpoхaнням пеpедaти бpaтii Ме:rtигipськoгo мoнaстиpя, <.ихс6ыoнlt изволили в нaдiи пpe6ывaть, )t(е мы их пo-сoвiтy всiх нaцIих
вoйскoвых aтaмaнoв и пpoчих стapикoв' нe чyждaеNrся и блaгoвoлиtt' за нaстoятeлей дyхoBных себi принять' тoкмo нaм дo весны пoчeкaют' зa ким нa
сeм нaцIeм нынirцнем нoвoпoсeлeнiи e. и. в. мнoгoмoщнoю дep)кaвoю' кoцteМ
yтвepдимсяo 33.
У вибopi нaчrrльникa цеpкoв запopiзькi кoзaKи не пoмилилися: eнepгiйний
iepoмoнaх Пaвлo rшвидкo зaкiнчив цepквy в Ciчi i з тl,tми сaмими po6iтникaми,
oчeвиднo' сiчoвими мaйстpaми' виpylllив у Caмаpський мoнaстиp i незa6apoм
дoвiв дo лaдy цк) висoкy святиню всьoгo зaпopiзЬкorю кpaю; y сiчoвiй i мoнaстиpськiй цеpквaх вiн встaнoвив lt{oнaстиpський чин бoгoс.rryхriнь' зaпpoвaдив
Bпaстивy д.llя всiх пpaвoслaвних хpaмiв opгaнiзauiro i вiдкpив пpи цеpквaх цtкoли
дJIя дopoслих кoзакiв i мoлoдrкiв. Heзaбapoм, пiд нaс poсiйськo-тypецькoi
вiйни l73б_|137
pp., iepoмoнaх Пaвлo з6yдувaв двi нoвi деpев'янi цеpкви у
слo6oдi Cтaрмy
Koдaку й HeнaситеriЬкoмy pетparrцrементi * для poсiйських
вiйськ та зaпopiзьких кoзaкiв 3a. 3гoдoм, 6лизькo |740 p., to цих цepкoв toдaлася щe oднa - в сeлi Poмaнкoвi;6yлo це пiсля тoгo' як y сeлi Яpoслaвцi Koзeлeцькoгo пoв., ЧepнiгiBськoгo нaмiсництва з'явився сaмoзBанeцЬ, пoляк lван
Миницький, кoтpий видaBaв се6e зa цаpевичa oлeксiя Пeтpoвиua. Toдi в Koзeльцi, Яpoслaвцi, Бaсaнцi тa iнrцrо<мiсцях стirлoся зaвopyшeння, пiсля пpидyцIeння якoгo 6aгaтo хтo втiк y зaпopiзькi вoльнoстi, дo Poмaнкoвoгo кyргaнa й Koдакa; пepшa гpупа пpибyлих кoзaкiв нa чoлi з якимoсЬ свящeникoм
Фeдopoм зaснyвaлa пepшy цepквy Успeння Бoгopoдицi в ypoчищi Poманкoвl

.".

Пiсля Белгpaдськoтю миpy, який встaнoвив тoчнi й кoнкртнi кopдoни мiл<
вoльнoстяtr{и зaпopiзьких кoзaкiв тa кoчoBищами степoBих тaтap' a oсoбливo
пiсля oгoлorцення poсiйсьKим ypядoм |74| p. пoвелiння <.пpиймaти й сeлити в
зaднiпpoвських зeмлях yтiкauiв-yкpaiнцiв з пoльсЬких мiсць i втiкaчiв-великopoсiян>' y вoльнoстях запopiзьких кoзaкiв з'явилoся кiлькa нoвиx слo6iд:
Aндpiiвкa, Усть-Caмapа, oстpiв-Зaтoн, Heнaситeцький Pетpaнrrrемeнт, Биpкyський Peдyт, Миruypин Piг. У дeякиx iз них згo,цoМ Bиникли цеpкви' a пpи
цеpквaх з,явплнcя iсpoмoнaхи тa свящeники. У свoю неpгy й запopiзький
Kiш стaв зaкликaти сBoiх кoзaкiв зaселЯти oкpаiни влaсних вoлoдiнь y Koдaцькiй, Caмapськiй тa Пpoгнoiвськiй пaлaнкaх; нa зaклик. Korцa з'явилися
сiмейнi зaпopоxцi, зaснyвали нoвi слo6oди' вJlaцtтyв:lли y них цepкви i зaпpo.
c|!|ЛL|
Дo них свящeникiв тa iepoмoнaхiв. oтoxс y сeрдинi ХVllI ст. сepeд нaселених слo6iд iз цepквaми й духoвенствoм y KoдaцЬкiй, Caмapськiй тa Пpoтoвчaнськiй пaлaнкaх 6улu:. HoвиЙ Koдaк, Hoвoселиця, Kaм'янкa, Pевiвкa,
Гyпaлiвкa, IIIyглiiвкa (тeпеp lllульгiвкa), Kapнayхiвкa, Toмакiвкa, Письмичiвкa, Kйьнeнь, Пиtшнiвкa, KoзиpЩинa, Пеpещeпинe, Kaлaнтaiвкa, Cеpдюкiвкa
й Микoлaiвкa-Pyдiвкa, oкpiм вiдoмих ще й paнiruе сiл iз цеpквами - Cтaрoгo
Koдaка, Poмaнкoва й Мoгилeва .o. Дo щ,lх цepкoв слi.цдoдати ще двi - в Iнгyльськiй пaлaнцi пpи ypoнищi Первiзui i в Кальмiyськiй пaлaнцi пpи гиpлi Беpди. oстaння цepквa iснyвaлa влre в пеpruiй пoлoвинi ХVIII ст., oскiльки |154 p.
вoнa 6yлa в)кe <<стapai спopoхнявiлa> 3/.
.('бaюни пpo блaгoнeстя й нистory свoiх хpaмiв i пpaвoслaвнoi пpeдкiвськoi
вipи, запopiзькi кoзaки 6paлннa сe6e в цeй чaс ypoчистy пpисягy не пpиймати
дo сeф нiкoгo, кpiм пpaвoслaвнo-pyських лloдей, a пpи6yльцiв iнrцих нaцiй тa
рлiгiй дoпyскaти дo сe6e лиrде пiсля прийняття t{ими a усiй пoвнoтi вчeння
пpaвoслaвItoi хpистиянськoi цepкви, a eвpeям i poзкoльникail{ взaгaлi зaбopo|1|.|лу|
)KАTн як y Ci.li, тaк i в зимiвниках кoзaцьких вoлЬl{oстeй. .Ц,opoзкoльникiв зaлiяyвали з oднoгo бoкy свoiх сopатникiв,.цoнських кoзaкiв, яких вoни
вBа)t(ilли пpихильникaми нeвiдoмoi лlкевipи, з iнrцoгo бoкy poзкoльникiв, щo
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Цеpкoвний лaд
y зaпopiзьклх кoзакiв
ceЛwШ|cЯ 6iля фopтeцi св. € rизaвeти
у вepхiв'ях lнryrry. oстaннi тaк тpивoжиJIи
зaпopiзьких кoзaкiв, lцo |767 p. вoни неpез свoiх дeпyтaтiв пpoсили poсiйський
ypяд зa6paти iх вiд poсiйських кopдoнiв, <.oскйьки y вiйськy низoBoмy' кoтpe
живe нa кopдoнaх' стaтyт тaкий, щoб у Biйськy 3aпopiзькoмy i нa йoгo зeмлi
iнoвipЦям нe 6yти й нe я(ити> Jo.
Boднoнaс нa зaгaльнiй вiйськoвiй paдi 6yлo зpo6ленo кйькa ваxливиtС poз.
пopяд)кeнЬ пpo стaнoBищe зaпopiзькoгo дyхoвенстBa' цepкBl{ тa цIкoли. У l766 p.
бyлo встaнoerrello пeвнy нopмy плaтнi зa викoнaння сBЯщeннoдiйств тa вiдпpaвy piзних тpe6, пpизнaчaлaся пeвнa <(poкoвщинa>чи pyгa нa блaгoyстpiй
цepкoB тa yтpимalrня дyхoвеIlстa як пpи сiчoвiй цepквi й Caмapськoмy мo}Iaстиpi, тaк i пpи пapaфiяльних цepкBaх зaпopiзькorю пoспiльствa; виpirшeнo
6yлo пpиймaти aнтимiнси i святе миpo' неodхiдrre для пoмaзallня непpaвoславних хpистиян, якi пoстiйнo пpи6yвали в 3aпopiлtхя Й у лoнo пpaвoслaвнoi
цepкBи' a тaкoлt для нoвo6yдoвaних цеPкoв i кaплиць' лиl'Ite з киiвськoi
митpoпoлii зa пoсepeдництвoм Мeжигipськorю мoнaстI|pя. Бyлo пpийнятo пoстaнoвy пpo зaснyв.lння пpи Caмapськiй, сiчoвiй тa мaйже всiх пapaфiяльних
цepквaх rшкiл д.пя нaвчaння гpaмoти' письмa' зaкorry бoх<oгo,^мoлитoв тa пpo
в;riштyвaння rцпитaлiв N|я c.IapИх' y6oгих, кaлiк i )кeбpaкiв,'. Bрruтi, 6yлo
Bизнaнo нeo6хiднiсть пpиймaти y Caмapський мoнaстиp, сiнoвy тa пapaфiялЬнi
мoнaцepкви .leнцiв, свящeникiв тa слyл(ителiв лиrце з Киевo-Мexигipськoгo
cт|1pЯ.

33 CкaлькoвcкuЙ A. Истop и я. T. l. с. l3l.
* oчeвиднo, йдeться пpo
Hoвoсiченський pетpaншe-

мент.

3a ФеodocuЙ.
Истopияeский o6зop. C. 44.

3апopiзькi кoзaки
пiд чaс lrioЛитвl{
Фpaгмент зaпopiзькoТ
iкorм Пoкрви
з сiroвoi цepкви
xvIII ст.
oдеський iсmpинний мyзей
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3 5 тaм x е .
36 тaм rкe. с. .lб, 5l.
37 CкалькoвcкuЙ А. Иcтooи я. T . l. с. l35.
38 тaм лtе. с. |23'
э9 ФеoОocuй.
Истopинеский oбзop. с. 5б' 57.

.Ц..L Явopниrrький
lсmpiя запopiзьких кoзaкiв
Пoчaтoк дpyгoi ltoлoBини xvlII
ст. бy" 0с06лив0 спpиятливим
FJ|я
poзвиткy цepкви y Зaпopi;<хсi: iмпepaтpиЦя Kaтepинa II видaлa в цей vaс нaказ
<пpе6ывaющим y:ке )китeлям з:lпopoжских зeмель дaтЬ жизнЬ пopяд.oчнyю и
спoкoйнyю, а oстaлЬньlя запopo)t(ския oбruирныя и безлюдныя степи зaсeлить спoсo6ным хpистиariским llаpoдoм' к зeмскoмy хoзяйствy и к вoeннoй
слyrк6е paвI{o yстpoеннымD {0. Aле щo6 oсягнyти це цiлкoвитo, Kaтepинa II
виpiruилa зaпpoвaдити y зaпopiзьких зеtr{лях ryбepнiю з пoвiтами тa дBoмa
гoлoBним}l пpoвiнцiями; це 6yлo здiйснeнo 22 6epeзня |164 p., a ryбepнiя oтpим:rлa нaзвy Hoвopoсiйськoi. У ствoрнy ry6еpнiю зaпpolllyв.rли piзних пoселенслoв'янo-pyськoгo пpaBoслaBнoгo наpol\y>. .(oвiдaвrшись пpo
цiв, пеpeвaлснo <<iз
тaке poзпopяд)кeнI{я poсiйськoгo ypядy, зaпopiзькa вiйськoва стаprшина зi
свorо 6oкy стaлa пpaгrryти тoгo' щoб зaселити дикi мiсця свoiх вoльнoстей i
3аoхoтити нoвих пoсeлeнщв дo oбpoбiткy зeмлi. Haселeння зaпopiзькoгo кpaю
спpaвдi знaчнo зpoслo з цьoгo чaсy; вoднoчас збiльrдилaся кiлькiсть слoбiд i
зимiвникiв, oтл<е, й пpaвoслaвних цеpкoв тa пapафiй. Близькo l760 p. зa пoбaл<aнням Korшa y мiстi Caмapвикy бyлo yтвopeнe тaк звaне стapoкoдaцЬкe
Ayхoвнe нaмiсницьке пpaвлiння, пеpцIим i гoлoвним священикoм якoгo' тaк звaним <<хpестoвим
намiсникoм>' став Гpигopiй Iванoвич Пopoхня n,. У l7б8 p. в
Ciн пpи6yлo кiлькa нeнцiв з yкpаiнськиx' великopoсiйських тa гpецЬких мoнaстиpiв p1lя з6нpaння милoстинi; алe зaпopiзький Kirш зa6opoнив ueй з6ip
ga дaBapoки' мaючи нa мeтi зa цi двa poки зiбpaти якoмoгa 6iльrше кorцтiв нa
спopyд)кення i влaштyвання цеpкoв y землях влaсних вoльнoстeй a2.
3 цьoгo мoмeнтy й дo vaсy пaдiння Ciчi в мexaх вoльнoстeй зaпopiзьких
кoзaкiв нaлivyвaлoся' зa нeпoвними дaними' 44 цеpкви, l3 каплиць, 2 cкtlтн Il
oднa мoлiльнa iкoнa в 53 селaх i ypouищaх: .l].еpiiвЦ, Tpiйницькoмy, Миrшуpинoмy Poзi, oмeльникy, Kanryxинi, .Ц'нiпpoвo-Kaм'янцi, Бopoдaiвцi, .Il.oмoткaнi,
Poмaнкoвi, Kaм'янськoмy, Kapнaуxiвцi, Hoвoмy Koдaкy, Звoнецькoмy, Toмaкiвцi, Чyвилиlloмy' llloлoхoвoмy, Пoлoзoвoмy, )Kитлoвiй Caксaгaнi, )Кoвтiй,
Зeлeнiй, Пaнчoхинoмy, opликy, Лeлeкiвцi, Kислякiвцi, Гapt.i, Кaм'янцi, Peвiвцi, Бpигaдиpiвцi,
Петpикiвцi, lllyльгiвцi, Мoгилевoмy, Бaй6aкiвцi, Гyпaлiвцi, Koтiвцi, Лиvкoвoмy, Cтаpiй Caмapi, Hoвiй Caмapi, Kильueнi, Kovepе)t(кaх' Пeтpoвськoмy, .['митpiвцi, Мaлiй Tеpнiвцi, Pудiвцi, Мелtирiннi, Лoзoвoмy' Aндpiiвцi, ПiдгopIroмy, Чopнyхинi, Kaгaльникy, Усть-Мiyсi,
УстьБepдi й lllангиpeйськoмy peтpaнцIeмeнтi.
I{epквa в уpo.lищi .['epiiвцi, нa сepeтiвцi, ниlкнiй пoлoвинi тeпеpitшньoгo
сeла ,ц,еpiiвки Bеpхньoднiпpoвськoгo пoв., Kaтеpинoслaвськoi гyб., iснyвaлa
пiд нaзвoю Boзнeсeння вxe 1740 p.; з l755 p. ця цеpква 6улa у вiдaннi Ko6еляцькoi пpoтoпoпii й Пoлтaвськoгo дyхoвнoгo пpaвлiння, a з |756 p. у блилснoмy
вiдaннi <.нaмiсникa всix зaднiпpoвських цepкoв i пapaфiй'>, сBящe}lикa .(нiпpoвo-Kaм'янки Aртeмiя 3oсимoвича. B нaс тaтapськoгo нaшeстя нa зaпoрiзький
кpaй l768 Й |169 pр., кoли всi житeлi pятyв.rлися втечeю в лiси й yщeлини'
ця цepквa якимoсь дивoм уцiлiла <(зaстyплeнням Bсевиlцньoгo пopятyнкy'>. ouевидt|o' вл<eтoдi i.i ввaxaли стapoю' oскiльки |715 p. мerцканцi сeлищa .Ц,epiiвки,
пepeйменoвaнoгo нa дep)кaBrry слo6oдy, пoч.rли клoпoтaтися пpo 6удiвництвo
нoвoi цepкви; iТ зaкiнvили вхсe пiсля пaдiння Ciчi, l784 p.a3 3 дaвнiх peuей y
цiri цеpквi в нaцt чaс зберглoся лицIe чoтиpи 6oгoслyлtбoвi книги, дpyкoвaнi
y ХVIII ст.{a B ypoчищi Tpiйницькoмy' тeпep сeлi Kyцeвoлiвцi, пepшa церква
бyлa пepeвeзel{a з мiстeчкa Kелебepди Пoлтaвськoj гу6. i влaruтoBaнa нa
чeсть св. Микoли-vy,Цoтвopця l756 p.as З дaвнiх pеuей y цiй цеpквi з6epеглoся
п'ять бoгoслyжбoвих книг' oднa сpi6нa чaruа й oдин сpi6ний дискoс' пo)кepтвyвaний кoзaкoм Aнтoнoм Cинявським; кpiм тoгo, вцiлiлo щe кiлька дoкумeнтiв
l75б p.a6B Миrшypинoмy Poзi зa кoзaкiв iснувaлo двi цepкви: oДнa пiд iменeм Cиao Фeo\ocuЙ. Истopинеский oбзop.C. 67.
a|

ФеodllсuЙ.

Матеpиалы.

т. l. с. 307.
o, CкaльковcхuЙ A' Иcтo-

p ия . T . l . с . l з 7.
1i' ФеodocuЙ.

Матеpиaлы.

т . l. с . l9l.
aa ЭваpнuцкuЙ
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Д'

3апo-

p.o.rкье.T. l. с. l.5.
Матеpиальt.
"" Феodocu[t'
T . l. с. 20б.
o6
Эс*lpttuцкuЙ Д.
3aпopoл <ье T
. . l. с. 16.

Цеpкoвrий лад
у зaпopiзьких кoзaкil
мeorra й Aнни, зaснoвaнa |736 p., дpyгa нa честь Пpeoбpaхення' зaснoвaнa
|151 p.a73 дaвнiх peueй y пеpruiй цepквi з6epеглoся сiм книг, вiсiмнaдцять iкoн
дaвнЬoгo письмa'.цвa дзBoни тa двl чаlцl' oднa з яких 6yлa кyrureнa l7б0.p. кoзa.6. B yPoкoм Гpигopiсм Гpeнинoм, дpyгa священикoм Bасилем Пoпельницьким
чищi Oмeльникy' тепep слo6oдi Лихiвцi, цеpквy зaснyв.lли |154 p, нa чeсть св.
Tpiйцi; гoлoвl{им вклaдникoм' фyндaтopoм i oпiкyнoм бyв свящeник Писapевський, a 6лaгoслoвeння Oтpиt{aв вiд Kиiвськoгo митpoпoлитa Tимoфiя l{еp6aцькoгo a9.З дaвнiх pеuей y цiй цеpквi з6еpiгся piзь6лeний хpест l756 p. в сpi6нiй oпpaвi, сpi6нa пoзoлoчeнa чa|Цa |757 p.' пo)кеpтвyвaнa кoзaкoм Kopсyнськoгo кypeня Павтloм Кoнстaнтинoвичerrl' сpi6нa чapoчкa тa тpи зaпopiзькi
пoяси' д.вa з якиr пepськoгo llloвкoBoгo сиpцк)' тртiй - rцoвкoвий з чyдoвими вiзеpyнкaми "u. B сeлi Kaлy:кнoмy цepквa зaснoвaнa |154 p. стaрaннями
священикa Федopа lrиiчa вo iм'я Успення Бoгoмaтepi; зi стapoвинt{иx pечeй
тyт з6epеглися чацta' дискoс i звiздиця, сpi6нi з пoзoлoтoю' вклaд Лaвpентiя
Ленця-CyхypсЬкoгo lб39 p., якi пoхoдять з якoiсЬ iнruoi цepкви Й 6улп пoдapoвaнi сloди свящeникoм Федopoм lллiueм; двa свaнгелiя |759 p. й сiм бoгoслyлt6oвих книг, oднa з яких, <.AпoстoлD' кylutенa |.160 p. й пoдapoванa кoзaкoм
Baсилeм oлексieнкoм 5|. У слo6oдi .Ц,нiпpoвo-Kaм'янцi цepквa iснyвaла
52:з
в;кe l755 p. на честь св. Микoли
дaвнiх pенeй з6epeглися: кaди.,roз дзвiнoчкaми, oлoв'яний тapiль з тaтapськиtri написoм: <Гoспoдap йoгo Хaдл<i Aлi>,
oчeвиднo' здo6yте кoзaкaми y тaтap' тpи нarui, чoтиpнaдцять 6oгoс.lryж6oвих
книг' тpи свaнгeлiя, o.цне з яких пoжepтвyвaнe кoзaкoм Aндpiсм Toпчieм
l75б p., кiлькa Давнiх цepкoвних дoкyмeнтiв, пoзa цеpквoю, кpiм тoгo, з6еpiгся за oгopo)кею Цaд}roгиJlьний хpест нaд oстaнкaми зaпopo)t(ця Мapтюкa,
пoстaвлений l748 р.5J У слo6oдi Бopoдаiвцi цeрквa нa чeсть Пoкpoви Бoгopoдицi спopyл.xeнa з дoзвoлy киiвськoгo митpoпoлита Tимoфiя l{еpбaцькoгo
l75б p.; дo пo6yдoви цеpкви в ypoчищi Бopoдaiвцi Л(ив чepнець.(opoфей,
кoтрий пpийrшoв сloди зi зpyйнoвaнoi l709 p. Чopтoмлицькoi Ciнi, y недiльнi та
святкoвi днi вiн читaв хyтopянaм [.loлитви' aкaфiсти' псалтир i чeтьi-мiнei.
3 стapoвинних pечeй y цepквi сeла Бopoдаiвки збepeглoся чoтиpи свaнгeлiя,
oдне з яких пoжepтвyвaнe l76l p. кoзaкoм Kaльни6oлoтськoгo кypeня Cеменoм
Лaтиtшeм, дpyге - |773 p. кoзaкoм Hижньoстeблiiвськoгo кypeня Лyк'янoм
Бiлим нa пoмин Aytшi <.влaснoгo>бpaтa' кoзaкa тoгo )к кypeня Пaвлa Hoсa *,
тpетe - l789 p. кo3акoм Kpилiвськoгo кyperrя I.плeю Baсилевим' a Четвеpтe |754 p. )кителем слoбoди Бopoдaiвки oпaнaсoм llleкеpeнкoм; oкpiм тoгo' чaцIa
й дискoс, пoxеpтвyвaнi вiйськoвим пyшкapeм lвaнoм Cмoлolo, двi 6oгoсrryяс6oвi
книги' тpи iкoни, двi хopyгви й кiлькa дaвнiх цepкoвних дoкyментiв 5a.У слo6oдi
.[t.oмo'гкaнiпеpllly цеpкBу св. Михaйлa вJlarrrтyвaлиз блaгoслoвeння киiвсЬкoгo
NflfтpoIюJErтатимфiя Ц{ер6a.ркoгo 1756 pш. 3i стapoвrrгшок pенeй тщ з6eрглoся свaнгелiс, двi iкoни - св. Mикoли тa Гoспoдa Bсeдepжитeля _ Ta двi хopyгви 56.
У селi Poмaнкoвi тeпepirшньoгo Kaтepинoслaвськoгo пoв.' 6iля прaвoгo 6еpегa .ц.нiпpa, пеplцy цepквy нa честь св. Микoли збyдyвaли нa Poмaнкoвiй мoгилi
6лизькo |74o p.,, Збyдoванa на кoлесaх' вoнa Nloглa пеpeсyвaтися з мiсця
нa мiсцe i зoвнi схoл<a 6улa <нa хлiвинy>;дpyry зa чaсoм цepквy тyт збyдyвaли
l 766 p. нa тaк званiй зaбoрi, ниlкнiй oкoлицi сeлa' нa схiд вiд нинirшньoi, нa
ЧвеpтЬ веpстви вiд пpавoгo бeргa .I|'нiпpa,в цeнтpi тoдiruньoгo сiльця Poмaнкoва. Ii збyдувaли з сoсl{oвoгo д.еpeвa i вкpили гoнтoю. Ha вигляд вoнa 6yлa ,щy)кe
низька: <(присaдкyвaтa'пeчeричкoЮ>),3 нем:lлЬoвaними стiнaми, oднiсlo 6aнeю.
Бiля нei стoяЛa деpев'янa дзвiниця зaBвиlllки дo l5 сaЛ(нiв, з п'ятьма вехaми'
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p.oжьe. T. |. Ст. 28' 29.
"" ФеodocuЙ. Maтеpиaлы.
т. |. c. 2.78.
56 ЭвapнuцкuЙ
Д. Зaпoр л t ье. T . | . с . 2 9 .
', ФеodocuЙ. Истopинеский oбзop. C. 47.

.[. l. Явopницький
Iсmpiя зaпopiзьких кoзaкiв
тaкoж немaлЬoвaнa' Bкpитa гoнтoю. Ha кoxнoмy з чoтиpЬoх бoкiв дзвiницi
стoяв aнгел нa 6ляЩaнoмy пpyтi з петлями' як цe зpo6лeнo y двepях' з сypмoю
y лiвiй pyцi, пpистaвлeнoro дo poтa; нa сeрднiй ве:кi стoяв aпoстoл Aндpiй з
xpeстoм у пpавiй pyцi тa сyвo€ м з нaписoм <<нaсих гopaх пpoцвiтает 6лaгoДaть 6oжия)) в лiвiй pyцi. Biд пoДмyxy вiтpy всi четвеpo aнrелiв пoвеPтaлися з
бoкy в бiк i тpу6и мoвби видaвали звyк: <.вiтep.Цвеpiгaняr' a вoнo й гpaс>. З.Цaвнix рuей y цеpквi з6eрглoся тpи piзь6лeнi в сpi6нiй oпpaвi хpести' oДин пoдa.
poвaний l758 p. кoзaкoм lllкypинськoгo кypeня Мapтинoм lllкypoю, дрyгий _
|171 p. кoз.lкoм Cepгiiвськoгo кyреня Лeськoм Чopним, тртiй - кoзaкoм
oлeксiем Гнiдим; <Tpioдь пiснa,>,пo)кepтвyвaнa |762 p. кoз€ l кoм Tитapiвськoгo
кypеня lллeg^ Хаpкyнolrrl oднe евaнгелiе, oднa книгa <.Cимфoнii> oднa к}rигa
<Мapгapит>"o.
У сeл Kaм'янськoмy пeршy цepквy нa честЬ Piздва Бoгopoдицi збyдyвали
l750 p.59;зi стapoвинних рней тyт з6epeглaся сpi6нa пoзoлoченa чaцrai пo)кepтвyBанa |711 p. кoлиrцнiм вiйськoвим стapц.lинoю Лyк'янoм Iвaнoвичем Bел1.lким;piзь6лeний, y сpi6нiй oпpaвi нaпpестoльttий хрст, сpi6нi гpo6ниЦi, викoнaнi |179 p. кoлиruнiм вiйськoвим стapцIинoю Макapoм Hoгaeм; Tapiль p,ля
всенoщнoгo пильнyв{lнt|я та uriсть 6oгoслyх<бoвих книг' oднa з яких' книга
дiянь,6yлa кyплeнa |157 p.6paтами Caвoю, Iвaнoм i Aнтoнoм' кoзaкaми Бpюхoвецькoгo кypеня; дpyгa' N'iнeя' кyплeнa l759 p. кoзaкoм KyЩiвськoгo кypeня
Фeдopoм Бaбкoю, тртя, oктoiх' кyтиeна |169 p. кoзaкoм Beдмe.цiвськoгю кypеня Якoвoм Безpyкaвим, a четвеpтa' <<Aнфoлoгioн>'кyпленa кoзакoм Tимorшiвськoгo куpеня oстaфiем Пестoм 60.
У сeлi Kapнayхiвцi цepквa св. Bapвapи 6yлa зaснoвaнa |1,73p.; пiд нaс мopoвoi
язви' щo rцaлeнiлa в зaпopiзькoмy кpaю |71|-|.l12
pp., л<итeлiселa зa пopaДoю
vенця lванa Kайдarua спoчaткy пoстaвили iкoнy св. Bapваpи, деннo й нoщl{o
мoлилися пepeД.неюi пpoхaroчи вiдвеpнyти стpaшнy смepть; тoдi л<вoни дaли
oбiтницю влaштyвати y сe6е цеpквy нa честЬ зaстyпницi - св. Bapвapи, й кoли
лиxo минyлo' звepнyлися з пpoхaнням y зaпopiзЬкий Kirц дo кoruoвoгo Пeтpa
Kaлнишeвськoгo. B цьoмy пpoхaннi xoнатi кoзaки сeлa Kapнayxiвки писaли,
щo вiдuyвaють вeликy пoтpe6y спopyдл<eння влaснoi цеpкви з oгляДy нa нeзpyчне навеснi спoлyчення з цepквaми сyсiднiх сiл Hoвoгo Koдaка й Kaм'янськoгo.
Kirш y свoю чepry звepнyвся зa дoзвoлoм дo киiвськoгo Митрoпoлита Гавpиi.
лa. Hеза6apoм нaдiйrшлa святитeльськa гpамoтa i цеpквy, спopyд)кенy з It'ятьма 6aнями, oсвятили чepeз двa poки пiсля зaснyвaння (|,71з- l775). Boнa пpoiснувалa дo l858 p.6l Пеprшими свящеt{икaми в нiй 6ули кoзaки Kaнiвськoгo
кypeня Baсиль Tpoхимoвин Удoвицький тa lepемiя Baсильoвич Лeoнтoвич. 3i
стapoвинниx pеней y цеpквi збеpеглoся чoтиpи свaнгелiя, нa oднoмy з яких e
напис: <<Мiсяцa Мapтa 29 числa |1.75 гoдa сoтвopeннaя внoвь в Kapнayхoвкi
цepкoвЬ Cвятo-Bapвaринскaя oсвящeнa священникoм стapo.кoдaцким Гpиropiем ПopoxнеIo сo6opнe пo 6лaгoслoвенiю кieвскaгo митpoпoлитa Гaвpiилa пеpвaгo. Toя.lк цeркви первый нaстoятrлЬ свящeнник Удoвицкiй. Bтopoй настoятелЬ священник leрмiя Лeoнтoвич>. 3 нaписiв нa iншиx свaнгелiях виднo'
62
щo oдне з нux |774 p. <.oтмiнил> кoзак Kaнiвськorю кypeня Kapпo Дуpдyкa,
Дpyгe - |11| p. нoвoкoдaцький меruкaнець Iван Piзничeнкo' тpет€ - l785 p. кoлиrцнiй зaпopiзький кoзaк Bлaс Iванoвич Kpивий; oкpiм тoгo, з6еpeглoся двi
сpiбнi пoзoлoчeнi чarцi з дискoсoм' звiздицeю й лoясицею, oдну з яких <oтмi.
нпл> |,715 p. кoзaк Kанiвськoгo кypеt|я Poмaн Cтpoцинський, дpyгy _ pа6 6oжий Cтефaн Caмсiка; сpiбнa зoлoчeнa дapoхpaнительниця' сpiбний нaпpестoльний хpeст' пo'(еpтвyваний |115 p. кoзaкoм Bлaсoм Kpивим, два piзьбленi
нaпpестoлЬнi хрсти y сpi6нiй oпpaвi, oдин iз кoтpих пoдapoваний |17| p. oтaЬ{aнoм Kaнiвськoгo кypeня € ф pемoм
Iвaнoвинем, дpyгий вt,tгoтoвJrенийтoгo
lк poкy кorrrтoм кoзaка Якпмa М'якoгo 63.
У мiстeнкy Hoвoмy Koдaцi цеpквa св. Микoлaя iснyвaла в.же l645 p..'.,l750 p.
ii звaли сo6opнolo, з двoмa сBященикaми, Hикифopoм i Tимoфiем; l7б8 p. пpи
нiй бyлo в)ке чoтиpи свяt.ценики'|770 - п'ять, |71| - uliсть, a |.773p.- сiм тa
чoтиpи д.иякoни. у |'774 p. зaмiсть oднoгo iз сeми пotr{еpлoгoсвящeникa 6yлo
pyкoпoкЛaденo зaпopiзькoгo пoлкoвoгo стapцIинy Cтефaнa Чеpемисa. Пoтр6y
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цeр(oвнld лaд
у зampiзьких кoзакiв
тaкoi кiлЬкoстi свящeникiв д.ля Hoвoгo Кoдaкa сaм кotцoвий Пeтpo Kaлниurевський пoяснк)вaв чaсткoвo вeликoto чисeльнiстю нaселeння <мiста>, де на тoй
чaс пеpe6yв:lлa пoлкoBil peзидeнцiя' т06т0 пoлкoвtiик' oсaвyл' писap' пiдписapiй
i тoвмau, i *yдn, як y мiсцe бйя пeрпpaви чеpeз flнiпpo нa битoмy й люднoмy
цrляхy' пpиixдлсaлo 6езлiч <piзнorо звaння нинiв>' piзних пpoмислoвикiв i
6езлiч кoзaкiв тo з Пoльщi, Укpaiни й Poсii в Ciu, тo нaвпaки з Ciчi в Пoльuцl,
Укpaiнy й Poсiю; чaсткoвo x вeликим i нaдтo poзкиданим paйoнoм нoвoкoдaцькoi паpaфii, пpoстягнутoi вiд l5 дo 40 веpст y oДнy лiнiIo: дo Hoвoгю Кoдaкa
нaJreжaли хyтopи й зимiвники мiл< Cтapим Koдaкoм i HeнaситецЬким peтpaнIltемeнтottl з oднoгo 6oкy тa Poмaнкoвим i Kaм'янським з дpyгoгo 65. У l770 p.
в сoбopнiй Микoлaiвськiй цеpквi Hoвoгo Koдaкa з,явуlлacя нoвoвiдкpитa iкoнa
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oл е ap iй , pyськi у ХV I I ст.
кyпiвлю iкoн нiкoли не нa.
зивaли купiвлею, a вимiнoю
нa гporui (Пoдpoбнoе oпи.
сани е . М. , l870. с. lll).
63 ЭваpнuцкuЙ
Д. Зaпoooxье. T. l. с. 40-43.
ьaФе oОocuЙ.
Истop и . lе ски й oбзop. C . 47.
65 ФеodocuЙ.
Мaтepиaлы.
т. l. с. 29.

.Ц..I. Явopницький
lстоpiя зampiзькиx кoзaкiв
Бoгoматеpi, схoжa нa oxтиpсЬкy чyдoтвopнy' poзмipoм y пiвapruинa й тpи вepruки :t.lввицtкиa пiвapruинa й вepruoк зaBшиplшки' з ликoм' писaним нa липoвiй,
склeeнiй пoсepединi дorццi фapбoю' дy)ке стeмнiлoю вiд пoлtеlкi, щo бyЛa в
цepквi' Iкoнa ця спoчаткy стoялa в 6a6инцi стapoi Mикoлaiвськoi цеpкви,
дaлi iI пepенeсли в pизl{ицю' з pизницi B пirлaмapню, a звitти в вiвтap нoвoi
цepкви' де iJ вмiстили в oкpемoмy кioтi зa пpестoлoм. Poзiйrцлaся чуткa'
щo iкoнa твopитЬ чyдeсa; чутки цi дiйrцли дo Ciчi' й зaпopiзький Kiut poзпopядився пoстaвити iкoнy в нoвомy кioтi д.пя зaгaльнoгo oглядy зa лiвим кpиласoм. Iкoнy пoстaвили; нeзa6apoм мoлiльники пoвiсили нa нei пoнаД 20 сpiбних
пiдвiскiв, a сaм кolltoвий Пeтpo Iванoвич Kалниrцeвський вигoтoвив для нei
сpi6нi ruaти з нaписoм: <<Ciяцraтa сдiланa к Бoгoмaтеpи в HoBo-Koдaцкyю цepкoвь в цiнy стo шeстЬдeсят oд.ин рyбль двадцaть пятЬ кoпieк кoцrтoм eгo вeльмo)t(нoсти пaнa кorцевoгo атамaнa Пeтpa Ивaнoвичa Kaлниrцeвскaгo |7'l2 roдa,
дeкa6pя 30 дня, a вiсy в нeй тpи фyнтa, 2l лoт,>*. Aле згoдoм прoсвященний
€ в генiй пeрнiс цю iкoнy в pиз}IицIo пoлтaвсЬкoгo Хрстoвoздви)кенськoгo мoнaстиpя; пoтiм iT пepеBезли y мiстo Kатepинoслaв, a звiдси у Caмapськo-МикoлaiвсЬкий мoнaстиp. 3i стaрвинних peней' щo з6epеглися дo нarДoгo чaсy
в цеpквi Hoвoгo Koдaкa, зaслyгoвyють на yвaгy такi: iкoнa св. Микoли у сpiбнiй
pизi, <.oтмененнaя>>
|112 p. вiйськoвим сyддeю Biйськa низoвoгo Зaпopiзькoгo
.(eрв'янкiвсЬкoгo кypеня Микoлoю Tимoфiiвом; нaпpестoльний piзь6лений
хрест y сpi6нiй oпpaвi, пoxepтвyвarrий oтaманoм Hезaмaйкiвськoгo Kypеня
Cтефaнoм Чу6oм, сyцiльний сpiбний нaпPeстoльtlий хpест iз фiнiфтю, пoдapoвaний кoзaкoм Леoнтiем Лeфсинoм; € в aнгrлie, пoжеpтвyване кoлиrцнiм
сyддею 3aпopiзькoгo Biйськa Гpигopiсм Якимoвичем Ла6ypoвським; сpi6ний
тpикиpiй, вигoтoвлений кorцтoм кoзaка Плaстyнiвськoгo куpеня Caмiйлa Koмликa; вeликий сpi6ний тapiль, зpo6лeний кoцlтoм кoзaкa Kaнiвськoгo кyреня
Мaксимa Koмликa; двi pизи, oднa з якиx чepвoнoгo oксaмитy з кoвaним
сpi6ним oплiняям, iз зo6paл<eнням св. Микoли' дpyгa IIIитa зoлoтoм i сpi6лoм, iз
зo6pa;кeнням хpестa; вperuтi двi 6oгoслyя<бoвi книги тa oдин кoзaцький пoяс
чepвонoгo пepсЬкo[o сиpцю oo.
У фopтeцi, a тепep селi, Cтapoмy Koдaкy пepшa цepкB.l нa чeсть apхiстpатигa
Михайлa 6yлa пoхiднa' пеprBeзeна l656 p. з Ciнi iepoмoнaхoм. Kисвo-Межигipськoгo мoнастиpя; пpи цiй цepквi 6yв i дiм д.lIя цepкoвникiв o,. У l748 p. зaмiсть пoхiднoi цepкви y Cтaрoмy Koдaкy влaштyвали пoстiйнy, пiд тoю лt
нaзвoк)' з 6лaгoслoвeннit киiвськoгo митpoпoлита тимoфiя
ll|еpбaцькoгo;
l768 p. пpи цiй цepквi 6yлo тpи свяrцeники, a |772 p. з диякoнiв пpизнaчили
чeтвеpтoго сBященикa' a нa йoгo мiсце висвятили в диякoни зaпopiзькoгo
кoзaкa Пaвла Пopolшeнкa 66. 3 дaвнiх peяей y цеpквi Cтapoгo Koдaкa вiд зaпopiзьких кoзaкiв зaлИ|JJу|л|Аcяi
сpi6на vaura, дap кoзaкa lвaнa Kpaвнини; кoвчегi
дap Ceменa Бapдaдимa l76l p.; спис Д.ля виймaння чaстиtlи пpoскypи' деpeв'янa миplrиця' нaпpестoльний хpест нa сpi6нiй пiдстaвцi, двa вiнцi з 6iлoi
6ляхtа, два сpi6нi стaBники' oдин aнaлoй, oдин лiхтap зi слIoдoю зaмiсть склa,
чoтиpи 6oгoслyж6oвi книги, oДнy 3 яких, oктoiх' пo,кepтвyвrrв |752 p. кoдaцький
N{еrДкaнeцьlвахнo, дpyгy' тpифoлoй, пoдapyв.lли кoзaки Kaнiвськoгo кypеня
Якiв Лепетa й Петpo Плясyн; вpеruтi двa uеpвoнi tдoвкoвi пoяси з пepськoгo
сиpцю зaвдoв,кки в l0 i зaвrширtllки y двi нвepтi apшинa кoл<ний69.
B ypoчиrцi 3вoнецькoмy (тепep селo звoнeцьке), нaвпpoти чeтвepтoгo oднoймeннoгo пopoгa' нaчальник зaпopiзьких цepкoв iсpoмoнaх Пaвлo Мapкeвин
|731 p. влaцrтyвaв кaплицю з пoхiдним антимiнсoм для зaпopiзьких кoзa.
кiв, щo тyт )t(или' тa poсiйських вiйськ' щo стoяли тaбoрм. 3гoдoм нa мiсцi
кaплицi збyдyвaли деpев'янy цepквy,u; з дaвнiх рней вiд зaпopiзькиx кoзакiв
збеpеглися дo нaцIoгo чaсy свaнгeлiс мoскoвськoгo дpyкy l755 p., плaщaниця

* .Ц,oмeтpиlнaoдиниця вatw' |/32 фyнтa-3 зoлoтни.
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цеpкoвний лад
y зaпopiзьxих кoзакiв
тa тpи iкoни: xиття Iсусa Хpистa, вiнчaння Бoгoмaтеpi Cпaсителeм, Бoгoмaтip
з мaЛям Iсyсoм тa Iвaнoм Хрститeлeм.
B ypoчищi Зaймищi (тепep слo6oдa Toмaкiвкa) пepЩy невеликy дepев'янy
кaплицю з6yдyвaли мiсцeвi л<итeлi |745 p., дo нei пpизнaчиJrи iepомoнaха
Caмapськo-Микoлaiвськoгo мoнaстиpя. 3-гoдoм' y.tке пiсля пaдiння 3aпopiлсlкя,
тyт виниклa нeвеликa дерев'янa цеpквa.'. У Чyвилинoi{y яpy' бiля тeпеpirшpp. з6yдyвали
1|ьoгoселa Cypськoгo-Kлeвцeвoгo' запopiзькi кoзaки y l750-l7б8
кaплицю з iкoнoю святитeля Микoлaя i дo неi пpизt{aчили iepoмoнaхa
72.
Caмapськo-Микoлaiвськoгo n,roнaстиpя B ypoчищi llloлoхoвoмy (тeпеp сeлo з
тieю x нaзвoю) зaпopiзькi кoзaки вJlaцrтyвали |140 p. кaплицю з iкoнoю Пoкpoви БoгopoД,иui, при якiй пoстiйнo )кив iepoмoнaх Caмapськo-Микoлaiвськoгo
мoнaстиpя ,". У зимiвникy кoзaкa Гopпiя Пoлoзa нa piцi Iнryльцi l754 p. iснyЕrалa <(слюсapнoi po6оти 6oлtниця>, в якiй стoяв oбpaз Хpистa-Cпaсптeля'
писaний нa пoлoтнi; в тoй чaс тaтаpи нaпaлИ нa зимiвник Пoлoзa, зpyйнyвaли
бoлсницю, a oбpаз, <.мaльoвaний на пoлoтнi Cпaсителя Гoспoдa нaruoгo Iсyсd
Хpистa пopB.lли й, пoтoптaвruи нoгaми' нa землю кинулYl,,n.
B уpouищi )Kитлoвiй Caксaгaнi, тeпep слo6oдi Aлфepiвцi, кoзaк Aндpiй
Heплюй L142 p. вJrаЩтyвaв y свoeму зимiвникy пoхiднy цepквy в iм'я БoгopoдI.lцi й зaпpoсив Для священнoслylкiння в нiй iepoмoнaхa Caмapськo.". У веpхiв'i piuки )Koвтoi, нa мiсцi
Микoлaiвськoгo мoнaстиpя Aфaнaсiя
тепepiruньoгo мiстечкa Aннiвки, близькo l760 p. нa зимiвникy зaпopo)кця
Aндpiя Bеpтe6нoгo 6yлa кaплиця' кyди y нeдiльнi й святкoвi днi з6иpaлoся дo
200 чoлoвiк pi.uних, знaйoмих' нeлядi й нaймитiв Aндpiя Bepте6нoгo, щo6
пoмoлитися Бoгoвi й пoвчитися зaкoнy 6oл<oгo й дoбpиx rкитeйських пpaвил
y iеpoмoнaхa Павлa i6. У зaпopiзькoмy зaймищi 3елeнoмy (тeпeр селo з тiсю lк
нaзвoюt Bepхньoднiпpoвськoгo пoв.) пeprшa цеpкBa нa честь Пeтpa й Пaшra
6yлa влaruтoвaна в пepioд мiя< l750 i l755 pp.; пapaфiя фei цepкви poзлягaлaся
тoдi бiльru як нa 50 веpст y всi 6oки Й 6улa спpaB)кньоIo oaзoю сеpед ,цикoi й
пустельнoi мiсцевoстi мilt piнкaми )Кoвтolo й 3еленolo. 3i стapoвинних рrlей
y цiй цepквi збеpiгaеться кiлькa бoгoслy;кбoвих книг' з якиx пiснa тpioдь пoдаpoвrrнa !-t51 p'кoзaкoм Плaтнipiвськoгo кypеня Якoвoм Пaвлoвинeм ,(aни.
лe нкoм ',.
У зимiвникy зaпopiзькoгo вiйськoвoгo стapцtини Ceменa Пaннoхи, тепеp
слoбoдi Caксaгaнi згaданoгo пoвiтy, |140 p. влaцIтyв.lли каплицю з iкoнoю
Пoкpoви Бoгopoдицi. I{ю кaплицro .raстo вiдвiдyвaв священик fliдyruинський,
пoвepнyвцlись paзoм iз зaпopoя<цями з-пiд влaди кpимськoгo хaнa |134 p., i
внив вipуюних слoвa 6oл<oгoй мoлитoв,.. У слo6oдi opликy a6o Kaтepинин.
пoвiry) пеpцra цepква
сЬкoмy uraнцi (тeпep oльвioпoль, € л изaвeтгpадськoгo
нa чeстЬ св. Bapвapи iснyвалa вжe l760 p.; пiд нaс тaтapсЬкoгo нaпaдy нa слo6oдy цеpква 6yлa спаленa. |174 p. нa i].мiсцi,lкителi збyцyвaли нoвy, iкoнoстaс
i антимiнс .цля якoi пpивезли з пoхiднoi зaпopiзькoi цеpкви,". B ypoнищi
Лeлекiвцi, дe хив зaпopo)кeцЬ Лелeкa (тeпер селo Лелекiвкa тoгo lс пoвiтy),
пеpцIa цepква св. Tpiйцi 6yлa зaснoвaнa l766 p.' як випливаe зi слiв, виpiзaних нa
лубoвих oдвipкaх цepкoBних lвеpей.
У селi Kислякiвцi нa Бyзi, тепepiruньoгo € л изаветгрaдсЬкoгo пoв.' пepцra
цеpквa Cпaсa з6yдogнa |772 p.; зa свoeю apхiтeктypoю це бyлa дy;rсе кaпiтaльна спopyдa: стiни вимypoвaнi з дикoгo кaмeнк)' зaвтoвцrки близькo тpьox
apurинiв, дзвiниця з6yдoвaнa з тaкoгo ж кaменю' але стoiть бiля цepкви нe з
захoAy' як пpийнятo 6y4увaти в нaцl чaс' a з пiв.ц.еннoгoсxo.цy. 3oвнi вoнa BиглядaG як чoтиpикутнa, Дeщo видoвл(eнa ве)кa нa дBa пoвеpхи, з кйькoма бiйницями' з дBoмa Двepми oднi нaвпpoти oдних' зi схoдy й зaхoдy i з двoмa кaмepa.
lии' тaкoлr oДнa нaпpoти iнrшoi; зaгaлoм 6удiвля poзтaцroвaнa тaким чи}|oм' щo
7|
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,Ц..I. Явopницькяй
lстopiя зaпopiзькltx кoзaкiв
oднi iT л.веpi yздoвя< Бyгy, a дpyгi _ yздoвж .Ц.нiпpoвськoгo лимaнy; oтoл( зpoзyмiлo, щo apхiтeктop пpистoсyвaв iJ д.пя 6oйoвих цiлей, нa випaдoк нaпaдy
з 6oкy татap. 3 yсiх цеpкoв y кoлиruнiх вoльнoстях зaпopiзЬкиx кoзaкiв з6epеглaся лицrе цepквzl y Kислякiвцi, oскiльки 6ула кaм'янa i пpистoсoвaнa дo
стpaтeгivних цiлей. 3i стapoвинних рvей y нiй з6еpеглися oднa сpi6нa пoзoлoчeнa чaцta' дBа неBeликi сpiбнi piзьблeнi кoвueги, кiлькa хopyгoв, хpестiв,
кaдил.Ьниць' стoликiв, rцiстнадцять 6oгoслyx6oвих
книг Ta дeякi iнrцi
pенi E0.
У Гapдi нa piцi Бyзi пeprшa пoхiднa цepквa Пoкрви Бoгopoдицi iснyвaлa
в>кe в |742 p.; вoнa бyлa влarштoвaнa нa oст.poвi Гapдoвoмy сepeд Бyгy, як цe
виднo з плaну |142 p' iн;кeнepa де-Бoксетa o,. У l758 p. зaпopiзькi кoзаки зpo6пли вклaд y цю цepквy: l4 пеpлин, пpo.цaних згoДoм зa l5 кap6oванцiв, тpи
сpiбнi пoзoлoнeнi кy6ки, oдин 3 яких мaв пoкpиlllку з хpестoМ' кiлькa rшмaткiв
ruтoфнoi ткaнини piзrroгo кoлЬоpy нa сBящeничi pизи тa тpи кoпи гporшeй; вeсь
цeй вклaд пoдiв нeвiдoмo кyltи бугoгap.u,iвський пoлкoвник' нa якoгo вклaдники пoдaли згaдaнoгo poкy скаpгy кolttoвoмy oтaмaнoвi. У |7'72 р. нa цю цepквy
бyлo видiлeнo з <гapдoвoi зд,o6ичi>,тo6тo вiд pибaльствa i первoзiв, 19 кp6. i
40 кoп., тa з oчaкiвськoi здoбичi - 13 кp6.,46 лeвiв i 80 паpi. Гapдoва цepквa' як
пpикopдoннa, пoстiйнo зaзнaвaлa нaпa.цiв з 6oкy пoлякiв, татap, тypкiв, a
якoсь навiть з 6oкy власнoгo кoзакa' pенегaтa Caви Чaлoгo. У цю цеpквy
з тiei ж пpичини' rцo стoяJta вorta нa мeжi запopiзьких вoлoдiнь, нaстo пpихoдили piзнi нeнцi й священики; з пpивoдy Цьогo зaпopiзький Kirд |712 p, вtlдaв opдеp 6yгoгapдiвськoмy пoлкoвникoвi Cyхинi, зo6oв'язyючи йoгo paзoм
iз бугoгаpдiвським iepoмoнaхoм Hикoнoм yсiх <.шaтaющихся' гpo6ьl пeuaтaющих' пpoпoвeДyющих и дpyгия тщбы испpa&пяющих мoнaхoв))' не ,цoпyскaти дo цьoгo' a 6eзпaruпopтних вiдсилати y iхнi мoнaстиpi 82. пiсля знищення Ciчi l775 p. Гapдoвy цеpквy зa6paв мoлдaвський гyсаpський пoлк: нa
пpoхання пoлкoвникa цьoгo пoлкy Bacllля 3вepсвa i з .Цoзвoлу гeнеp.rл-Maйopa
Петpа Teкeлi i.i пoстaвили y КaтepининсЬкoмy ruaнцi, де нa тoй чaс iще нe
бyлo цepкви, хочa свящeника, Гpигopiя Лa6енськoгo' в)кe пpизнaнили. I{я цepкBa Maлa 6aгaтo начиння: сpi6нi кaдилa' кипapисoвi, oкyтi зoлoтoм i сpi6лoм
хpeст}t' сpiбнi лiхтapi тa iнrцi цiннi peчi o". У слo6oдi Кaм'янцi, нa лiвoмy
бeрзi
.Ц,нiпpa' нaпpoти Hoвoгo Кoдaкa, тeпepiцIнЬoгo HoвoмoскoвсЬкoгo
пoв., Kaтеpинoслaвськoi ry6., цеpквa Пpeo6pал<eння Гoспoдньoгo iснувaлa
вxe 1745 р.o. 3a вiдгyкoм сyчaсникa' ця цеpквa 6yла ..кaк снiсapскo гapнo
oтдйaнa, тaк i мaляpскo икoнaми 6oгатo yкрarrrена'>; пpи нiй 6yлo .reтвеpo священикiв тa двo€ диякoнiв. У l768 p., кoли ця церквa <вoлeю дoлi'>
згopiлa, y Кaм'янцi
т}rмчaсoвo пoстaвили пoхiднy кaльмiyськy цepквy.
B |772 p. меruкaнцi Kам'янки звеp}lyлися .цo Kourа з пpoхaнням дoзвoлити
iм збyдyвати нoвy цеpкBy на мiсцi згopiлoi; Kiru y свoю uepгy нaдiслaв пpoхal{ня
киiвськoмy митpoпoлитoвi € в генiro, пoяснюючи' щo }toBy цеpкBy не 6yдyвали
вiдpaзy пiсля пo.lке.lкi,oскiльки в тoй чaс пoчaлaся вiйнa з тaтapaми' a тeпеp' кoлllвiЙнa нa6ли.ltaeться.ц.oкiнця, мешкaнцi Kaм'янки, спoвiстивruи сaМapськoгo
пoлкoвникa й стapшинy, пpигoтyвaли i дервo, Й r|лнтtа,спецiaлЬнo пoсилaючи зa мaтepiалами aж y Kиiв. Boднouaс з тaким lttе пpoхaнням звepнyлoся
i CтapoкoдaцЬке .цyхoBнe пpaвлiння. Ha o6идвa пpoxання нa.цiйrшoвдoзвiл, i
2| лнпня |713 p.' в дeнь Cимеoна юpoДивoгo y Kaм' янцi зaклaли нoвy цepквv o".
У селi Бpигaдиpiвui, нa лiвoмy 6eрзi .Il.нiпpa' цepквa Пoкpoви Бoгoрoдицi
iснyвалa вжe l75б p.' rцo виднo з нaпису нa дзвoнi в сeлi Личкoвoмy; пopяд iз
цеpквoto сeлa Бpигaдиpiвки i вoднoчaс iснyвала й цepквa Геopгiя Пoбiдoнoс.
ця в селi Kypилiвцi, тa oскiльки o6пДpa ceлa' a paзoМ з ними й цepкBи стoяли
нa <мoчеpнeтoм'>мlсцl' сеpед пIщaних кyчyгyp' l щopoкy зaтoплюв.lлися Beс.
в0 ЭupнuцкuЙ
Д' 3aпoря<ю. T. l. с. l49.
o,
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[epкoвний лaд
y зaпopiзьких кoзaкiв
нянoю вoдoю .('нiпpa, зaпopiзький Kiu.r виpiurив пеp€ н ести oбидвi цepкви в iнrшi
селa: бpигадиpiвськy в Линкoве, a кypилiвськy в Петpикiвкy. Toдi пeвнa чaстинa паpaфiян i весь цеpкoвний пpиuт тaкo)к перйruли y нoвi сeлa, a пeвнa чaстинa зaЛнЦIИлaсЯнa пoпepеднЬoмy мiсцi .iз кoлиrднiх сй Бpигадиpiвки й Kypилiвки yтвopилa oднe селo € л изaветiвку oo.
У сeлi Петpiвцi' тепеp слo6oдi Петpикiвцi, пеprшa цеpквa виниклa лишe
|712 p.' вo iм'я Геopгiя Пo6iдoнoсця' пepенeсeнa з Kypилiвки. oскiльки .lк ця
цеpква нeзadapoм спopoхнявйa, ;китeлi й мiсцеве дyхoвeнствo звеpнyлися
paзoм зi Cтаpoкoдaцьким дyхoвним пpaвлiнням дo киiвськoгo митpoпoлитa
Гaвpиiлa зa дoзBoлoм нa 6yдiвництвo y Петpiвцi нoвoi цеpкви. .(oзвй нaдiйrшoв
|773 p.87Пaм'ятникoм зyсиль зaпopiзьких кoзaкiв y селi Петpикiвцi залиruився престoл' oкyтий згopи щиpим сpi6лoм. У сeлi I'llyглiiвцi (тепеp lIIульгiвкa), пo^близyгиpлa piки oрлi, цepква Успeння Бoгop^oдицi iснyвaлa в;ке з
1745 p.ooУ селi Peвiвцi цepкв:l iснyвалa тaкo)к з |745 p.n" У селi Мoгилeвi, нa
лiвoмy бepeзi piки Оpелi, |720 p. iснyвалa кaплиця; y нeдiльнi тa святкoвi днi
сroди збиpaлися мiсцевi й нaвкoлиrцнi хyтopяни для мoлитви й 6oгo9лylкiнь;
с.rry;к6y6oжy вiдпpaвляЛ|tITуTuенцi CaмapсЬкo-Микoлaiвськoгo мoнaстиpя, якi
вoднoчaс викoнyB.lли piзнi трби й нaвчaли люд пpaвил дoбpoгo )киття. У l 745 p.
зaмiсть кaплицi тyт yЛ(e стoялa цеpквa,u. Ця цеpквa iснyвaлa, мaбyть, дo
|772 p.' бo в цьoмy poцi кoruoвий oтaмaн Пeтpo Iванoвич Kaлниrueвський з
вiйськoвolo стapцIинolo й тoвapиствoм, а слiдoм i Cтapoкoдацькe дyхoвнe
пpaвлiння звep}ryлися з пpoхaнням дo киiвськoгo tr{итpoпoлитaГaвpиi.лa дoзвoI|v|ту|)КИтeлям ceлa Moгилева з6yдyвaти цеpквy Boскрсiння
Гoспoдньoгo
на кoцlти' нaдaнi iм вiйськoвим oсaвyлoм Cидopoм Бiлим; y прхaннi пoвiдoмлялoся, щo лiс i плитoвi кaмeнi в)кe дoстaвленo .ц'нiпpoм людьми' якi спeцiaльнo
\зДltли в Kиiв. .Ц'oзвiл нe зa6аpився, i |2 трaвня |113 p. церквy зaклaли 9|.
У селi Бaйбакiвцi нa Пpoтoвнaх цepквy св. Микoлaя зaKлaлИ |113 p., з 6лaГoсЛoBення киiвськoгo Митpoпoлитa Гaвpиi.лa, внaслiдoк клoпoтaння пoлкoв}lика Biйськa 3aпopiзькoгo нa Пpoтoвuaх y Кirш, пpoхaння кoriloвoгo oтaмaнa
Петpa lванoвичa KaлницleBськoгo з вiйськoвoю^стap[Iинoю й тoвapиствoм i
пoдaння Cтapoкoдацькoгo Ayхoвнoгo пpавлiння'.. У сел^i^
Гyпaлiвцi нa piнцi
3aплaвцi, лiвiй пpитoцi opeлi, церквtl iснyвaлa в;ке l745 p.".': |.773 p. ryт заклaли дpyгy цepквy' Ioaнна Пpeдтeнi, пiсля пoдaння в Kirц пoлкoвникa oпaнaсa
Фeдopoвиua Kовпaкa, прoхaння кoцroвoгo Kaлницreвськoгo тa клoпoтaння дyхoBнoгo пpaвлiння. Пеpruим свящeникoм цiei цеpкви 6yв запopiзький кoзак
Павлo Hе;<ивиЙ, якuЙ дoвгo 6yв y пpиvтi сiчoвoi цеpкви 9o.
У селi Koтiвцi, нa пpaвoмy 6еpeзi piки oрлi, нaвпpoти oзep Kислoгo, .[oвгeнькoгo тa пpoдaйкoва' пеp[Ia дepeв'янa цеpквa Пpеo6paл<eння Гoспoдньoгo
6yла зaснoвaнa 5 xoвтня |114 p., пiсля пoдaння кouloвoпo Kaлниrцевськoгo
тa дoнесеllня гeнepaл-фелЬДМapцraлa й гoлoвнoкoмaндyвaчa пepruoi poсiйськoi
apмii гpaфа Петpa Pyмянцевa киiвськoмy митpoпoлитoвi Гaвpиiлy; |115 p. дo
uiсi цepкви BуIcBятl4лI|священикoМ зaпopiзькoгo кoзака з Кислякiвськoгo
Kypeня Iванa Bисoтa, якt,tЙ вiсiмнaдцять poкiв пpoяtив сepед.цepкoвникiв
сiчoвoi цepкви' тoмy <(y6итвax yнастi нe 6paв i нiкoгo нa вiйнi не вбив,,95.
Зi стapoвинних peuей y цеpквi Koтiвки з6epеглися llo нaцtих днiв: сpi6на пoзoлoчена чarДa' дepeв'яний кипapисoвий хpeст y сpiбнiй oпpaвi, <.вiдмiнeний'>
|115 p. Aндpiем, тpи € в aнгелiя, o.цне в сyЦiльнoмy сpiбнoмy пoзoлoче}loМy
oклaдi, два B oксaмитнoмy зi сpi6ними кyтaми тa чoтиpнaдцять цеpкoвниx книг'
oдна з яких, тpioдь пiснa, кyплена якимoсь кoзакoм Cимoнoм l7?5 p.96
У сeлi Линкoвoмy пеpцIa цеpквa Пoкpoви Бoгopoдицi iснyвaлa вл<e-l706 p.;
.
пiд нaс тaтаpськoгo напaдy |.7з7-|738 pp. вoнa згopiлa i нa i] мiсцi з6уpумли
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.Ц. l. Явopницький
Iстopiя запopiзьких кoзакiв
кaIUIицю' в кoтpy пpизнaчили iсpoмoнaхa Caмapськo.МикoлaiвсЬкoгo мoнaстиpя
|7'72 p. вЛинкoве пepeнeсли цepкBy iз сeлa Бpид.rIявiдпpaви бoгoслyлtiнь.
гaдиpiвки: <.З6yдoванa нa низЬкoмy
^
Ay)ке дo .[нiпpa й пiскyвaтoмy мiсцi, щoвeсни пoлoннoro вoдoю зaливaeтЬся' тaк щo пiд vaс Bеснянoi пoвeнi в цepквy
6peдуть вoдoю' y лiтнiй чaс oтoченa тa цеpквa кyчyгypaми й пiскoм; вiд пiскy
aпapaтiв цepкoвl{их тa й сaмих 6oхreственних тaiн в6еpeгти неN'a як' пpи тoмy
й цеpквa, чеpез нетвepдiсть зeмлi й пiскy пiд нeю, нa oдин 6iк пoхилилaсь' тaк
щo й двеpeй з oднoгo 6oкy не вiдчинити. 9l ми звaxили' щo вппaдaлo 6
сiй цеpквi пеpeнесенiй бyти в тyтеruнiх вoльнoстях - iз селa Бpигaдиpiвки в селo Лиvкoве, y мiсцe дJrя спopyдже-ння цepкBи не низьке й не пiскyвaтe,
a цiлкoм зрyчнe i якнaйпpистoйнirце'>,,. B нaIш нaс вiд зaпopiзьких кoзaкiв y
личкiвськiй шepквi з6еpiгaютЬся: дBa дзBoни' oднe сBaнгrлiс тa uriсть 6oгoслу.lк6oвих книг iз хаpaктepними нaписaми; великий дзвiн фз нaписy' пoдapoвaний
y слo6oAy Бpигaдиpiвкy l756 p. кolllтoм личкiвських кoзaкiв Пaвла Бpехapя, Хoми й lвaнa Чopних; DrенцIийдзвiн з нaписoм 1756 p.; пoдapoвaний тими ;к
oсoбaми; евaнгeлie киiвськoгo дpyкy l753 p.' rtoдapoвaне oпанaсoм oмeлянoвичем Cенюкoвим; цвiтoслoв' пo)кepтвyвaний |164 p. кoзaкaми Kислякiвськoгo
куpеня lвaнoм тa Oвpaмом Мoв.raнaми; л<итiя Ioaннa .ц,aмaскинa, Bapлaaмaпустельникa тa Йoсифa Лiдiйськoгo мoскoвськoгo дpyкy lб80 p., з двoмa
чyдoвими грaвюpaми' викoнaними зaчинaтeлeм poсiйськoi цrкoли л(ивoписy
(тaк звaнoi <цapськoi rцкoли>) дpyгoi пoдoвини ХVll ст. Cимoнoм Уtuaкoвим,
y виглядi хiнки, щo стoiтЬ на гoлoвi ягняти з квioднa з яких зo6paxaс <<миp)>
тaми в pyцi;дpyгa _ <6paнь>y виглядi вoiнa зi списottt i мечем y pyцi i з llloлoMoм нa гoлoвi. Пiд пoстaтями зaзнaчeнo iм'я гpaвepa: <<HaнеpтaлCимoн УшIaкoв 1680>, a в ниxtнiй чaстинi книги' нa пpaвoмy apкyrшi е пoльський I{aпис:
<l773, Мiesionсa Apryla II Wydalem lеsсarbсu Cеrhiеwiсa'>.У цеpквi Личкoвoгo
з6ерeглoся щe дeкiлькa цepкoвних книг - пoвчaння rпискoпa I.плi Минятiя,
мoскoвсЬкoгo дpyкy l759 p.; 6eсiди loaннa 3лaтoyстa тoгo )к дpyку l768 р.; тpифoлoй, кyIIлeний зaпopiзьким кoзaкoм .['oнськoгo кypeня .ll.aнилoм Maхинoвським 1754 p.98
У мiстi Caмаpi, щo зB:rлoся ще Caмapь, Caмapнyк, Caмapник, Hoвa Caмapa,
Hoвосeлиця, Hoвoселiвкa, a тепep мiстoм HoвoмoскoвсЬкoм' пepцta церKвil
бyлa збyдoванa нeзa6apoм пiсля тoгo' <як зaпopiзЬкi кoзаки пoBернyлися
з-пiд тyp-цapя>, тoбтo пicля |734 р. зa пepeкaзoм' цe булa нeвеликa деpeв'янa цеpкoвця, пepерo6лена зi звичaйнoi хaти з пеpеdyдoвatlим вepхoм' вкpитa
oчеpетotvt i yвiнuaнa пpoстим зaлiзним хpeстoм. 3дaеться, пpo цю цеpквy
скaзaнo y <нaстiльнiй гpамoтi> киiвськoгo Mитpoпoлитa Apсенiя MoгилянськoIю l7б0 p.99 Зa чaс iснyвaння цiei цepкви y мiстi Caмapi 6лизькo 17б0 p.
запpoвадлtенo дyхoвнe нaмiсницьке пpaвлiння, щo йменyвaлoся <стapo(хpестoвим
кoдaцьким зaпopiзьким пpaвлiнням,>' гoлoвним священикoМ
нaмiсникoм) якoгo пpизнauили Гpигopiя lвaнoвинa Пopoхнto. Ha тoй чaс
пpи дyхoв}|oмy нaмiсництвi 6yлo сeмеpo свящeникiв, якi a6o вiдпpaвляли
тр6и, a6o 6улп y пpавлiннi |oo. У |.773 p. стapa церквa у Caмapi 6улa вже
дoсить <(ветхa>'тoму бyлo виpiruенo збyдyвaти нoвy.
Пpo бyдiвництвo нoвoi цеpкви у мiстi Caмapi з6eрглися як писeмнi дaнi,
тaк i yснi пeрeкaзи. Пеpeкaзи свiд.raть, щo виpirшивrшибyдувaти зaмiсть стapoi
нoвy цepквy' зaпopiзькi кoзaки пoстaнoвили, щo в нoвoМy хpaмi не пoBиннo
бyти .lкoднoгo зaлiзнoгo цвяхa' 6o <.нeличитЬ y xpaмi Cпaситeля, poзiп'ятoгo
нa хрстi й пpи6итoгo to ньогo зaлiзними цвяхalvtи' в6ивaти y дepевo зaлiзнi
цвяхи' a тpe6a y кoлoди встaB,Iяти дepeв'янi тн6лi * й нa них кpiпити oснoвy
цepкви>. .Ц.aлi пefeкaзи poзпoвiдaloтЬ пpo тe' як пpoхoдlИлa pata пpo бyдiвництвo нoвoi цepкви. Hедiльнoгo лiтньoго дня, пiсля oбiднi, в сa.щy ктитopа
Якoва Легкoгo зiбpaлися пiд квiтнyнoю poзлoгolo яблyнею пaлaнкoвий сеpllюк'
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I{еpкoвний лaд
y зaпopiзьких кoзaкiв
oсaByл' пiдoсaвyлiй, писap' пiдписapiй, rшaфap сalr{apсЬкoгo пepевoзy' мiсцeвий
пpoтoпiп, кйькa священикiв, нauaльник Caмapськo.Микoлаiвськoгo мoнaстиpя
тa кiлькa пoчесних гpoмaд.ян мiстa. Ha paДy запpoсили мaйстpa Якимa * Пoгр6някa, poдoм iз селa Boдoлaгiв ХaркiвськoТ гyбеpнii. Пoчеснi <6aтьки,>
спoчaткy недoвipливo пoстaвилися дo мaйстpa' якпЙ 6ув чoлoвiкoм нeпoкaзним
тa ще й дo тoгo PУДим. Aле згoдoм, кoли мaйстеp <нaмaлювaв> нa стeл<цi
o6pиси цepкви' <батьки> пoвipили в йoгo toсвiдчeнiсть i виpirшили 6удyвaти
хpaм <(нaдeв'ять веЛ( a6o 6aнь, пo тpи 6aнi в pяд з yсiх нoтиpьоx 6oкiв>,
причoмy <.6aтьки'>
дloвгo не мoгли зpoзyмiти, щo хoч вepх цepкви 6yдe з чoтиpьox
6oкiв i нa кo)t(нoмy з них 6yдe пo тpи вел<i,aлe всiх вe)к бyдe нe |2, a 9..<.6aтьки'>
зa6увлtl, щo чeтвepтий 6iк вхoдить в лiк вex<,якi paхyвaлися з тpьoх пеplltих
6oкiв, тoмy й виxодилo всiх веx<9. <Пoгpe6някy вa)t(кo 6yлo 6aтькaм пoяснити
poзpaхyнoк' нa oснoвi якoгo ювелip oднiei вiзaнтiйськoi iмпepaтpицi, вигoтoвляIoчи iй хрст, yхитрився yкрaсти з ньoгo кiлькa видaних йoмy дopoгoцiнних кaменiв. Biн poзтaruyвaв iх тaк, щo кiлькiсть iх, paхyюни oкpеNro пo Дoвл<инi
й ruиpинi, a пoтiм дoдaючи' виxoдила пpaвильнa' a нaспpaвдi 6yлa мeншa'>l0l.
Koли <.6aтьки)>
вperЦтi-peruт з6aгнyли цe' вoни уw|u||1 з мaйстpoм кoнтpaкт'
нa oснoвi якoгo вiн зo6oв'язaвся з6yдyвaти в Caмapi дepeв'яний сo6op iз ,шeв'ятьмa вe)кaми нaвкoлo' зa щo пaлaнкa пoвиннa BИДaTИ iloму 2 тис. кpб';
пiсля yкладення кoнтpaктy N{aйстep дodpoвiльнo вiдстyпив зi згадaнoi сyми
24 кp6. нa пoмин влaснoi дyrшi. Bжe 6улн cклaдerri yмoви, минyв якийсь нaс,
пopa булo pозпoчинaти бyд,iвництво сoбopy' a;к paптoм мaйстеp зaсyмнiвався y влaснiй мaйстеptloстi i втiк y сaмapськi oЧeprти; тaм вiн хoBaвся дoти'
дoки якoсь yвi снi не з'явився йoмy сивий дiдoк, Микoлa-чyдoтвopeць, i нe
пoкaзав нaспpaвдi, як слiд бyдyвaти зaдlманнй хpaм. Майстep oтямився вiд свoгo ви.цiння, вiдpaзy зр06ив з <<oситняry)>
мoдeль цеpкви' дaлi пpийrшoв y мiстo,
рoзпoвiв пpo сBoe видiння i пiсля цьoгo poзпoчaв 6yдiвництBo хpaмy. Co6op
булo зaклaденo з 6лaгoслoвeння киiвськoгo митpoпoлитa Гaвpиi.лa Poзaнoвa
|113 p.' як зaзнaченo y стapoмy <.oписi мaйнa>' щo збepiгaeться y lrarц чaс y
цepквi Hoвoмoскoвськa' a не 2 чeрвня |715 p., як пиrцe видaвeць <.Мaтepи^a^лoв дJtя истopикo-стaтистичeскoгo oписaния eкaтеpиI{oслaвскoй € П ilpxии>|Uz.
Гoлoвний пpeстoл хpaмy 6yв пpисвянений святiй Tpiйцi, 6oкoвий пpaвий _
aпoстoлaм Пeтpy й Пaвлy, лiвllЙ- сBятитeлям Baсилilo Bеликoмy, Гpигopiю
Бoгoслoвy тa loaннy Злaтoyстy. НarляДaлvl зa 6ytiвниЦтвoм вiдстaвний запoрiзький сy,tця Aнтoн Гoлoвaтий i кorцoвий oтaмaн Iвaн Чeпiгa. Усю цepквy, кpiм
кaм'янoгo фyндaментy, 6yдyвaли з Aydoвoгo й сoснoвoгo,ЦeP€ М , дoстaBлeнoгo
з сyсiдньoгo Caмapськoгo лiсy i склaденoгo зa дoпoМoгoю ти6лiв, тo6тo Деpев'яних кiлкiв мi:к кoлoдaми, i замкiв, тoбтo oсoбливo виpiзaних зчeплеt{Ь нa
кiнцях кoлoД. Хpaм, кpiм бoкoвиx iкoнoстaсiв, бyлo зaвeprшeнo 1778 p., i в
тoмy ,( poцi' l3 тpaвня oсвячеt{o пPeoсBящeнним € в генiсм,
ЯKIli| прoiл(Дкaв
нeрз eпapхiю paзoм з apхiмaндpитoм Фeoктистoм. 30 сepпня l780 p. мiсцевим
прoтoпoпoм Гpигopiем Пoрoхнею бyли oсвя.leнi й бокoвi пp€ с тoли хpal{y. зaгальнa вapтiсть 6yдiвництвa сo6opy, кpiм дзвiницi, cк.лaлa l6 785 кp6. i 7l кoп.
Зa свoею крaсoю' poзкiurruю i <.смйивим дo зyхвaльствa,> бyдiвництвoм
Caмapський сo6op ввалсaвся y кoзaкiв дивoN{ нa все Зaпopiл<lкя; oднак apхiтектypa йoI.o пpoстa: майстep не Дaв йoмy нi кoлoн' нi зoвнirцнiх пpикpaс'
o6rцивtuи rдaлiвкoю, пoфapdoвaнoю бiлим кoлюpoм. Kyпoл пoмaлювilв зелeнoю
мiдянкoю; стiни зсер.Цини poзписaв, як i склепiння' кapтинaми peлiгiйнoгo
змiстy, a iкoнoстaс спopyдив дo склепiння' пpикpaсивцrи йoгo чyдoвим piзьблeнням iз piзними фестoнaми й зaвиткaми i пpeгapним )l(ивoписoм y вiзaнтiйськoмy aкaдeмi.lнoмy стилi xvl й xvII ст.' a тaкoж деякими зpaзкaми гo,иaндсЬкo.
гo тa фламaндсьKoгo маляpствa' нaклaвцrи нa l{ьots в деяких мiсцях сpi6нi
зoлoченi u!aтп, a в деяких oздo6ивu.Iи нaйвитoнченiuroю iнкpyстацieю. Хpaм
бyв зaввиtпки 3l сa,кень, пepepiзoм 58 сaл<енiв.3гo,цoм 6йя сo6opy oкpемo 6yлa
з6yдoвaнa дзвiниця з дзвoнaми' нaЙdiльlllпЙ з якиx вa>мв 262 пyди й 24 фунтvl i
l B opигillалi
<Якoва>.

пoмилкoво

|o| I]adхuн Г. Память o 3aпopoжьe. C. 59.
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|o2 ФeodocuЙ.
т. l. с. 309.

Мaтepиaлы.

.Ц. l. Явopншtьклй
lстopiя зaпopiзькtп кoзакiв
кoцIтyвaв 1220 кp6. Бiля дзвiницi з6удyвaли двa бyдинки й викoпaли кpиницlo
з дeрв'яним дarцкoм' a нaвкoлo всiсi цepкви пoстaвили oгopo)кy' пoмirльoв:lнy
пpикPaцreне Bгopi
6iлoю фap6oю. Бiля зaхiдних двеpeй висiлo чaвyннe <.6ил0'>,
двoмa кiнськими гoлoвaми' a пoсеpединi зaгли6инaми' щo нaгa.щyвалилiтеpи,
якe видaBалo пpиeмний сpiблистий звyк вiд yдaрy пo ньoмy дePев'яним мoлoткoм. 3a бyдiвництвo гpaндioзнoгo хpaмy зaпopiзька стаpruинa Bпдалa мaйстpoвi
aтeстaт' щo й нинi збepiгaеться в цЬonry хpaмi HoвoмoскoвЯ. Пoгрбнякy
ськa; тyт 6улa Й пepвiснa йoгo мoдель з <(oситнягy>,зoвсiм нeдaвнo спopoхнявЦa вlд чaсy.
Зi стapoвинних Pечей зaпopiзьких насiв y Caмapськoмy сo6opi зб9рглися:
кapтини' iкoни, ruiсть eвaнгeлiй, п'ять нaпpeстoльних хpестiв, двi uaшi, тpи
дискoси' IUIaщa}Iиця'двi pяси, пiдpясник, дapoхpанильниця й aнтимiнс. сеpед
кapтин _ чyдoвe зo6рaЛ(ення стpaцIнoгo сУtУ, Де пoкaзaнo дeмoнiв, вoгнi,
киrиячi кaзaни' смoлy' зrrapяддя кaтyвaнь i сepед них людeй, пoдiлellих зa стaнaми' пoчинaюuи вiд apхiсpeiв i зaкiнvyюuи пpoстими мyЛ(икaми. З iкoн
кoзaкoм БaтypиннaйцiкaвiцIa iз зoбpaxенням сoбopy aпoстолiв, <(oтмененнaя)>
скoгo куpеня lвaнoм TeрЩенкoм |114 p.' 18 квiтня. lз ц.lести свaнгелiй oднe
дpyкy 1748 p., tpyгe _ 1750 p.' пo)кертвyвaнe кoзaкoм Лaвpeнтieм гIлiхoю'
четвеpте
тpeт€ - |759 p., пoдaрoBaне Iванoм Aндpiйoвинем Cepсбрникoм'
тolю )t(poкy' пoЛ(epтвyвaне кoзaкolvl Iванoм Пpyдким, п'ятe - |163 p. i rцoсте |113 p.' всi rцiсть мoскoBсЬкoгo дpyкy. Iз п'яти хpeстiв чотиpи Ilo;кepтвувaнi
спiльllим кoцlтoм Biйськa 3aпopiзькoгo (|77|, |772' |775) тa oДи}l - тpьoмa
кoзакaN{и - oтaмaнoМ Бyлaxoм, Iвaнoм Heклeсoю й Iвaнoм Бyлахoм. Iз тpьoх
чaцI oднa пo)кepтвyв.lнa зarlopo)кцем lвaнoм Чyмaкoм |754 p., дрyгa - кoзaкoм Фeдopoм Koлoтнeчеro 176б р.' тpетя _спйьним
кoшtтoм 3aпopiзькoгo
Biйськa. Iз тpьох дискoсiв llepIIIийпoл<еpтвуBaнийспiльним кoцIтoм 3aпopiзькoгo Biйськa 176l p.' дpyгий - кoзaкoм Федopoм Koлoтllечею 17б3 p.' тpетiй - спiльним кoutтoм Biйськa Зaпopiзькoгo |712 p. З iнrших рней дapoхpat{ильниця пoл<еpтвyвtlнaспiльним кorrlтoм Biйськa Зaпopiзькoгo 1768 p.; пеpшa
pясa кyплeнa свящeникoм Михaйлiвoм L763 P., дpyгa пoлсеpтвyвaнaспiльним
кoцIтoм Biйськa 3aпopiзькoгю |164 p., пiдpясник пoд.aPoвaний кoзaKoм Cтeфaнoм Пpилyкoю l758 р., i, вpеruтi, aнтимiнс ruoвкoвий, oсвячений apхiспискoпoм € в генirм 14 лIoтюгo |179 p., tal,|4i| |4 сepпня 1780 p.|03
У мiстi Cтapiй Caмapi, зa rцiсть веpст вищe гиpлa piки Caмaри, яке зI'oдoм
нaзиB:lлoся HoвodoгoрoдицЬкolo фopтеuеro тa УстЬ-сaмapськиМ pетpaнцleментoм' a тепeр взагaлi не iснyс, цеpквa 6улa з дyл<е дaвнiх насiв, здaсться' ще з
ХVI ст.; кoли сaме вoнa 6yла зaснoBaнa' тoчнo llевiдoмo, вiДoмo лиrЦе' щo
|,761 Й |11| pp. тут 6улa цepквa Пoкрoви Бoгopoдицi, дeрев'янa' <(дeщoy стiнax
пoцIкoд)t(еlla>, з6yдoвaнa кoцIтoм пр.цкiв лroдей пapaфii нa вЦвeдeнiй пiд
цеpквy зeмлi, дoстaтньo зa6езпeчeнa нaчинням' oдягoм i книгaми i <.клyurшeмy
испpaBлению eЯ при ней Дoвoлeн кolllт имeeтся)>.пpи цiй цeрквi спoнaткy бyв
oдин священик, Ioaнlt Гaмaлiя, a згotoм' пiсля пoДaння сaмaрськoгo пoлковникa Гнaтa Пruеничнoгo тa пpoхaння кoцtoвoгo Петpa KaлllиUIeвсЬкol.o i дyхoвнoгo пpaв;riння' висвятили i tpyгoгo свящeникa' Фeдopа Лaстoвиrlькoгo. Пiсля
пaдiння Зaпopiл<.lкяCтapoсaмapськy ПoкpoвсЬкy цеpквy пeрeнесли y нaйблил<.rе
дo Cтapoi Caмapи сeло oдинкiвкy, a pеui з нei чaсткoвo вiдiслaли y CaмapсЬкo-Микoлaiвський мoнaстиp' qaсткoBo iх зa6paли кoзaки' якi пituли на Kyбaнь, a чaсткoвo з6eрглися y тeпepirшнiй церквi села oДинкiBки чи Kyликoвa Ioa.B oстаннiй e стapoвиннi дapoхpaнильницi з пpodlloгo сpi6лa, два дepев'яlli
piзь6лeнi хpести й oдин o6paз святитeля Mикoли-Чyдoтвopця з нaписoм: <.Ceй
o6paз пeperшел в цеpкoвь из зaпopo)t(скoй Бoгopoдицкoй крепoсти 1796 гoдa>;
o6личчя lta oбpaзi' ttа жaль' цiлкoм peстaврoв.lliе.
У слo6oдi Kiльченi (тепep Гoлy6iвкa) нa piнцi Kiльueнi, в кoлиrrlньoмy зимiвникy двoх зaпopiзьких кoзaкiв,Baсиля Cyxини й Гавpилa Мoтopнor'o, |'745_
1760 pp. 6yлa кaплиця N|я t,lloЛt|Toвi спiвiв, пpи кoтpiй бyв iсpoмolraх Caмapськo-Микoлaiвськoгo [vroнaстиpя. Пiсля пaдiння 3aпopiясxtя тyт oселився кoлиrшнiй кoзaк lpклiiвськoгo кypеня Iвaн Гoлy6, який перД тим пpo)кив пoнaд
Д.ев'ять poкiв у Caмapськo-МикoлaiвсЬKoмy мoнaстирi, вiддaюнись мoлитвaм i
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I{еpкoвний лап
у запopiзьких кoзакiв
пoстaМ; йoгo зyсиллями y слo6oл'i Kiльченi 6yла з6y.loвaнa цepква Успення Бoгoмaтepi (l79l p.). 3 тoгo чaсy слoбoдa Kiльчeнь стaлa йменуBaTИcя Гoлy6iвкoю нa uесть фyн.пaтopa lвaнa Гoлy6а l05.
У селi Koueрехкaх на piцi Cамapi здaвнa iснував Cepгiiв скит Caмаpськoгo
Мoнaстиpя; при нЬoмy пoстiйнo .lt<илoкiлькa ченцiв тa зaпopiзьких кoзaкiв.
06oв'язкoм цих ченцiв i кoзaкiв 6улa туp6oтa пpo зрyчнoстi кyпцiв, пpoМислoвикiв i взaгaлi всix мaндpiвникiв, щo пеpei)кд)кaли неpeз Cамapську пaлaнкy й
пеpепpавлялися чеpeз Koнеpe;кинський бpi.шна piцi Cамаpi. Близькo l750 p. тyт
BиникЛa слo6oдa Koнеpежки, якy чaстo вiлвiл.yвавсвoгo часy вiдoмий кoлoнiзaтop *, пorшиpюBaЧпpaвoслaв'я i фyнлaтop 6aгaтьох Ilеpкoв y Cамapськoмy
кpai, свящeник Kиpилo Tapлoвський' якoГo сyЧaсники звaли <(.цикиМ
пoпoМ)).
Пpиixджaюни у Kouеpелrки, Kиpилo Tapлoвський нaвчaв люд сЛoвa 6orкoгo i
пoтiм пiдкaзав iм думкy пpo 6yдiвництвo в селi церкви; цю дyмку схBaлИлу|'
aле цеpквy в Koяеpелrкaх зaвeрruили l778 poкy' вл<eпiсля пaд.iння Зaпopi.lкж я l 0 . '.

У сeлi Пeтpiвськoмy (тeпeр Бaлa6инo-Петpiвськoмy), нa лiвoму pукaвi {нiпр a Kyr uyгyмi,6ли з ько | 14o p . i с tl y вала к aплиця . Пp и н i й п o с тi й н o . l к и в i еpo -

'''.. ЭвapнuцкuЙ ,[I, Зaпirр о l к ье. T . l . Cт. 7 l - 7 3 .
| o a Ф еo О o c ttti ' Ис тo p и. l сс к и й o б з o p . C. 7 0 ; М al . с . з 0 4'
теp и aлы. т.
448.

Pизи iз зaпopiзькoi
цepкв и Х VIII ст .
Гpaвlopа кiнuя
Х lХ с т .

|' '
Мате p и аль t.
Ф е od oсl tЙ.
т. l . с. 4 .]l .
+ Bлtито
<(oсу знaченtll
вoювач))'
|0,'
МaтеpиaльI.
Феodoсuit.

.|.
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д. I. явoPншrькriй
Iстopiя зampiзькrп кoзакiв
мoнaх Caмapськo-МикoлaiвсЬкoгo Ь'oнaстиpяl щo вiдпpaвляв цepкoвtli тpe6и.
У нeдiльнi тa святкoвi днi дo кaплицi в Пeтpiвськoмy. схoДЦлися мiсцевi й
нaвкoлиrцнi меrцкaнцi i мoлилися ryт милoсеpднoмy Бoгoвi 'U,.
У слoбoдi [митpiвцi нa piцi Caмapi (тeпep селo пaвJloгpaдськoгo пoв.) iснyвilв скит Caмapськo-МикoлaiвсЬкoгo
мoнaстиpя з кiлькoмa ченцяn,rи; y нeдiльнi й святкoвi д.нi сюди схoдилися мiсцeвi й навкoлиrднi .lкителi, слyх:rли
6oгюслyлtiння' вчилися слoвir 60)к0гo тa дo6poгo лaдy в лrиттi; сюди неpi.шкo
пpиiлсдлсaв <дlакtаЙпiп> Kиpилo Tаpлoвський. )Kивyuи тут цiлими тижнями'
вiн yuив нapoд слoвa 6o;кoгo i pазoм з ним мoлився гoспoдoвi; y свoк)
чepгInд<дикoгoпoпa> нaстo вiдвiдyв:lв тyт aзoвський гyбepнaтop B. o. Чеpткoв .--.
B ypoнищi pi.rки Мaлoi Tеpнiвки, тeпep мiстенкy lop'iвцi Пaвлoгpaдськoгo
пoв., iснyвaлa кaплиця' в якiй мoлився вeликий пoдви'(ник стapeць .Ц.oporш,
кoлиrцнiй oсaвyл Biйськa 3aпopiзькoгo; святiсть йoгo лtиття,6eзсyмнiвнo, пpива6лювaлa 6aгaтьoх пpaвoслaвн}lх кoзaкiв y ueй скит; згoдoм' з |.766 p.' сюди
стaв пpиiждл<aти <дикий пiп> нaстaвляти хpистиян i мoлитися з ними Бoг oвi l0 9.
У зимiвникy зaпopo)кця Микoли Пeтpoвиva Pyдя нa piuцi Hил<нiй Teрсi,
тeпep слo6oдi Микoлaiвцi-Pyдiвцi згaдaнorю пoвiтy, |154 p. бyлa спopyдл<енa
пoхiднa цepквa св. Микoли, взятa з Caмapськo-Микoлaiвськoгo мoнaстиpя нa
пpoхaння М. Pyдя. Пpи цiй цeрквi Pyдь yтpимyвaв iepoмoнaхa Caмapськoгo мoнaстиpя Caмyiла, який викoнyвaв бoгoслуяtiння й нaвчaв хpистиян слoвa 6oxoгo й мoлитoв; y чaс тaтapськoгo лихoлiття 1768 й 1769 pp. церква ця бyлa
зн}|щeнa' a;кителi вpятyвaлися Bтечею y сyсiднiй Caмapський мoнaстир. Hoвy
цеpкBy з6yдyвали лиrцe l785 p., пiсля пaдiння Зaпopiлtл<я. Зpo6ив це племiнник
oсaдчoпo Pyдя Микoлa oлексiйoвин Pyдь,.u.
B ypoнищi Мeжиpiннi, мix piнкaми Boвчoю й Caмapoю (тепeр селo Ме;киpiuня), |145 p.6yлa кaплиця з iкoнoю Пoкpoви Бoгopoдиui; пpи нiй 6yв vepнець
Caмapськo-МикoлaТвськoгo tt'oнaстиpя дJlя мoлитoв, пiсень тa пoвчaння хpистиян слoвtl 6oжoгo й дo6pих звичaiвlll.
У яpy Лoзoвoмy' тепеp слoбoдi Пiдгopoднiй тoгo лt пoвiry, 1750 й 1765 pp.
6yлa кaплиця з iкoнolo apхiстpaтигa Миxa.йa, дo якoi BикJIикали ченця iермoнaхa Caмapськo.Микoлaiвськoгo мoнaстиpя' дJlя мoлитoв' пpoслaвлянЬ
i пoвчaнь., . .
B ypovиф Aндpiiвцi нa piнцi Boвuiй, тепеp слoбoдi Бaхмyтськoгo пoвiry,
|757-|768 pp. 6yлa кaплиця з iкoнoю Пoкpoви Бoгopoдицi, a пpи нiй вiдпpaвляв
бoгoслyлtiння iсpoмoнaх Caмapс ькo- М икoлaiвс ькoгo Мo нaсти pя' .".
У сeлi Пiдгopoдньoмy (кoлиulньомy мiстi .Ц.oнецькoмy' a тeпep Cлoв'янoсep6ськy) l740 p. 6yлa пoхiднa цеpкв.l Пoкpoви Бoгopoдицi, пpи якiй yтpимy.
вaвся iсpoмoнaх Caмapськo-МикoлаiвсЬкoгo мoнaстиpя д;rя здiйснeння 6oro.
с.lryлсiньтa нaвчaння хpистиян ll|.
B ypoчищi Чopнyхинoмy тa ПoпoвoмУ Яpу, бiля тeпepiurньoгo селa Чopнуxинorо, Cлoв'янoсеp6ськoгo пoв., 6yлa iкoнa св. Микoли-Чyдoтвopця' пpи якiй
yтpимyвaли свящel{икa для мoлитoв i пiсeнь; чepeз цe ypoчище пpoлягaB Lllлях
iз Ciчi нa .Ц.oн i Kaгaльник. .(ля мaндpiвникiв 6iля ypoчищa 6yлo влaruтoвaнo
пoстiйнy стaнцito, дe вoни мoгли знaйти пpoдoвoлЬствo для сeбе i свoiх кoней
i вiдпoчити; а щoб пpoiл<ллсi кpiм тoгo м.lли tt{o)t(ливiстьзa.цoвoльнити ryт i
свoi peлiгiйнi пoтр6и, зaпopiзький Kiш poзпopяДиBся спopyдуlти.6lля Чopнyхинoi стaнцii iкoнy св. Микoли i пpизнauити дo неi священикa,.o.
B ypoнищi Kaгaльникy пpи впaдiннi .Il,oнy в Aзoвське мope (тeпеp слo6oдi Kaгaльникy Poстoвськoгo пoв.) 1750 p. 6yлa пoхiднa цepква Пoкpoви Бoгopoдицi, пpи якiй yтPимyвaвся iсpoмoнaх Cамapськo-Микoлaiвськoгo мoнaстиpя. У l768 p., пiд нaс тaтapсЬкoгo лихoлiття, мешкaнцi Kaгaльникa схo-
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Il.еpкoвний лад
у зaпopiзьких кoзaкiв
вaлися y фopтeцi св. .(имитpiя Poстoвськoгo' а кoли нeбeзпекa минyлa' пo.
Bepнyлися дo pyiн piдних згapищ' a бiля iхньoi пoхiднoi цeркви зaмiсть iсpoN{oнaха з'явився священик Kиpилo oстpo.lryцький, poдoм з oстpoгa нa Boлинi,
вихoванeцЬ Kиiвськoi дyхoвнoi aкaдeмii ..".
B ypoчищi пpи гиpлi Мiyсa 6iля Aзoвськoгo мopя, пoблизy Taгaнpoгa' в тепеpiurнiй слo6oдi Mикoлaiвцi Poстoвськoгo пoв.' l7б9 p.500 сiмейниx зaпopoжцiв зa poзпopядxeнням Кorшa зaснyвN||,| тpу| слoбoди _ Микoлaiвськy, Tpoiцькy й Пoкрoвську, i спiльними cуIлaMИвлаtштyвztлиy сeрднiй слo6oдi Tpoiцькiй кaплицю'.зaпpoсивrпи дo нei з Tагaнpoзькoi фopтeцi свящeникa Hики,.,.
фopa Фeдopoвa
B ypoнищi пpи гиpлi piки БеpДи, цeнтpi Kaльмiyськoi пaлaнки, цеpквa iснyвaлa
вxe в пepшriй пoлoвинi ХVIII ст.: |154 p. пaлaнкoвий пoлкoBник Aндpiй Пopoхня писaв зaпopiзькoмy Kourевi, щo стаpa цepкBa y Kaльмiyськiй пaлaнцi
спopoхнявйa i зaмiсть нei слiд з6yдyвaти нoвy' дJtя чoгo B пaлaнкy тр6a дoстaвити неo6хiднy кiлькiсть teр€ в a з сaмapськoi <.тoвщi>;y свoю uepгy Kirш спoвiстив пpo це киiвськoгo митpoпoлитa T. Щepбaцькoгo й пoпрoсив дoзвoлy. Bлaдикa пpислaв y Ciн святительськy гpaмoтy й пoxiдний aнтимiнс, a вoДнoчaс
звeлiв вiдпpaBИTl| туДу|стaрy пoхiдну цeрквy' щo з6еpiгaлaся в Ciчi вiд нaсiв
пeр6yвaння зaпopoл<Цiвпiд кpимськoю пpoтeкцiсю, i пoстaвити iJ в пaлaнцi для
.,o.
6oгoслyлtiнь дo зaвrpшeння нoвoi цepкви
Бiля lllaнгipeйськoгo pетpaнцIeмeнтy' нa кpимськoмy бoцi, пoхiднy цepквy
BлaцIтyвaв зaпopiзький пoлкoвник o. Ф. Koвпaк' кoли дiяв iз .зaпopiзькими
кoзакaми пpoти татap i тypкiв, пoчинaloчи з |.71| р. й пiзнiruell9.
Kpiм пеpeлiнених 40 цepкoв' y мe)кaх вoльнoстей зaпopiзьких кoзaкiв бyлo
Щe 7 , aлe кoли вoни виникли й ким збyдoвaнi, пpo цe нeмa€ нiяких тoчt{их дaних;
вiдoмo лишte' щo в сеpединi ХVIII ст. iснyвали цеpкви y сeлaх: Письмичiвцi,
Kaлaнтaiвцi, Cеpдюкiвцi Izu й Пoлoвицi.
Пиrшнiвцi, Koзиpщинi, Пeрщeпинi,
oстaннiй
Успення
iснyвaлa
|114 p., щo виднo iз нaписy жepтoвникa'
B
церкBa
якtлЙ у нaцI чaс збеpiгaeться y цepквi слoбoди Гyпaлiвки oлeксaндpiвсЬкoгo
пoв.: <.Ceй)кepтBенник издiлaн кoцrтoм Ciuи зaпopoзкoй кyрня ll|epdынiвскaгo
кoзaкoп{ Иванoм Гepгeлeм снiсаpскoю pofuтoю. A мaляpскolo podoтolo кotштoм кypеня Tитaрвскaгo Иванoм Kpивим |7'74 roд, кoтoриI\,tдa бyдет вiчнaя
пaмять>. 3рrштolo, з цюгo нaписy не випливa€ ' щo вiн налел(ав сaмe цepквi слo6oди Пoлoвицi, aлe пpo цe ка'(yть пеpекази сивих дiдiв|2l.
oтxe, y вoлoдiннях зaпopiзьких кoзакiв зa ypивчaстими дoкyмeнтaлЬними
Дaними ми знайцrли всьoгo 60 цepкoв; як6и дo нaс дiйrцoв цiлим yвeсь зaпopiзький сiчoвий apхiв, тo цеpкoв y 3aпopixtяti виявилoся 6 знaчнo бiльшre;
але й цьoгo дoвoлi, щo6 зaперuити дyмкy' бyuiмтo зaпopoлtцi бyли збopищeм
людeй <.6ез xtoднoi pелiгii'>.
Tепеp, пiсля зaгaльнoгo нapисy poзвиткy цepкBи y зaпopiзьких кpaях, нeo6хiднo скaзaти пpo i.i влaц!тyвання' пpo стoсyнки пaстиpiв з паствolo' пpo мaтepiaльний пoбyт зaпopiзькoгo llyхoвенствa, пpo peвнiсть зaпоpoл<цiв дo хpaмiв
бoxих i oсo6ливy пpистpaсть дo ypoчистих 6oгoслуlкiнь i, врruтi, пpo нaйruанoвaнiц.lих ними святих тa сBяЙ.
3aпopiзькi кoзaки зaвжди ввa)кaли свoю цеpкBy нeзaлe)кнolo вiд вищoi poсiйськoi дyхoвнoi iеpapхii, тoмy вoни хoн i звеpтaлися дo киiвськoгo митpoпoлитa для виpirueння piзних цеpкoвних питaнь тa пpизнaченI{я Ayхoвeнствa y
власнi цepкви' aле B цepкoвних спpаBaх Зaпopiхжя piшeння свoгo Korдa ставили вищe влaди киiвськoгo митрoпoлитa' меxигipськoгo apхiмaндpитa тa
нaчaльникa свoiх цеpкoв. Aле ця цepкoвнa aвтoнoмiя, звиuaйнo, нe мoглa пoдo6aтиcя poсiйськoмy ypядoвi, тott.ry3 чaсy пpи€ . цнaння зaпopiзьких кoзaкiв дo
Poсii пiсля |134 p. рсiйський yряд' пoстyпoвo пpи6иpаIoчи ,цo pyк зaпopoлtцiв,
нaмaгaвся пoзбaвити ix i цepкoвнoi автoнoмii. Пеprшa нaгoдa для цьoгo B|lПaлa
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.Ц..I. Явoшшrькrrй
lстopiя запopiзьких кoзакiв
l759 p.' кoли в Ciн пpиiхaв мiлeтський rпискoп Aнaтoлiй Мелес. Пpи6yвruи дo
Poсii в сaнi apхiмaндpuTa N|я збopy милoстннi p,llя Aфoнськoгo мoнaстиpя'
a пoтiм y сaнi спискoпa як yпoвнoвaжeний тypeцьких слoв'ян, кoтpi балrали пepeсeлитися y пiвдeннy Poсiю, Мeлeс, o6'iл<дxaючи Cлo6iдськy Укpaiнy й Hoвopoсiю, з'явився y сiч i тyт викoнaв кiлькa ypoчистих 6oгoслyлсiнь пo чинy
apxiсpeйськoмy. Aлe, викoнyючи лiтypгiю, вiн нa eктенiях aбo зoвсiм прoпyскaв
iм'я мiсцeвoгo Bищoгo iepapхa, киiвськoгo митpoпoлитa, aбo вимoвпяв iм'я
Apсeнiя BeлЬми <нeпpaвиJrьнo i непpистoйнo>. Cинoд зaсyдив йoгo за цe' .rлe
сенaт' з oглядy на вaxливiсть пpиiзду гpeцькoгo eпискoпa в Poсilo, yзяв йoгo
пiд свiй зaхист; запopoЛ(цi тaкo)l( oпiкyвaлися ним i виpirururи не вiдпyскaти
йoгo вiд сe6e; i все lк нaпpикiнцi 1760 p. Aнатoлiя Мeлeса пoз6aвили сaнy.
У Ciч нaдiйrцoв цapський yкaз' y якoмy Biйськy зaпopiзЬкoмy (нaикрeпчaйшe
пoвeлевaлoсь, дa6ы oни никaких tyхoвl{ьlх лиц' кpoме yкaзнo oпprделeнных
oт епapхиaльнoгo свoeгo apхиepея' oтнюдЬ не пpинимaли и не деpя<aли и без
|,2.
дoзвoлeния eгo никoгo к свящeннoслyЛ(eниIo дoпyскaть oтнюдЬ нe дepзaлп,
Пpoтe зaпopiзькi кoзaки все oднo BRa)КaлИ сBoro цepKвy зaле)t(нoю лиrше вiд
власнoгo Korшa, a не вiд poсiйськoгo ypяAy. Ha цiй пiдстaвi |169 p.' пiд чaс
poсiйськo-тypeцькoi вiйни, вoни, пoпpи нaказ фельдмapшaлa п. o. Pyмянцeвa,
нe хoтiли визнaти залелtнoстi зaпopiзьких iсpoмoнaхiв, щo 6yли в пoхoдi, вiд
o6еp-священика всiei дiroчoi apмii. Ha тiй лсе пiдстaвi кorцoвий oтaмaн
П. I. Kaлниtueвськ]tй, пpийнявrши з МexигipсЬкoгo мoнaстиpя iepoмoнaхa
Геpмaнa, <otюдинyтaкoгo хoporДoгo ;rtиття' щo мo)кe й пpoпoвiдi вигoлolllyвати>'
iнrдoгo iеpoмoнaхa, пpислaнoгo в тoй ;ке uaс, Korшмaнa, звeлiв нeгaйнo
вiдiслати в Мeжигipський мoнaстиp, бo вiн <нeпopядoчнo>, т06тo 6eз дoзвoлy
Korцa iздив дo ки€ в a. Toмy, ввa:rtaloчись пapафieю киiвськoгo митpoпoлитa'
зaпopiзькa цеpквa нaвiть мoскoвськoмy пaтPiaдхoвi пiдлягaлa лиruе нoмiнaльнo,
нaспpaвдi лс кеpyвaв нeю зaпopiзький Kirц,'
Biйськo визнaвaлo лиrце мop.lльнy зaпe.ltнiстЬ зaпoрiзькoi цepкви вiд КиeвoМeхrигipськoгo мoнaстиpя. Biд пovaткy свoгo iснyвaння, тo6тo дeсЬ iз l576 р., сiчoва цepквa бyлa пapaфieю тpeхтeмиpiвськoгo мoнaстиpя Киiвськoi eпapхii,
алe згoдoм' пiсля спyстoцrення цЬoгo мoнaстиpя B пеpiot пoлrcькo-кoзaцьких
вoeн 30-60-х
poкiв ХVII ст., вoна стaлa вBil)катися зaлe)кнoю y дyхoвнoмy
вiднollleннi
siд
Cпaсo-ПpеoбpaжeнсЬкoгo
мoнaKисвo.Мe;кигipськoгo
cтнpя|2a. Ta цeй зв'язoк сiчoвoi цeркви з Мeлtигipcьким мoнaстиpем пoчаткoвo,.мaбyть, бyв нeтpивкий: в yсякoмy paзi, y дpyгiй пoлoвинi ХVII ст. зaпopiзькi кoзaки клoпoтaлися пpo пpипискy свo€ i цеpкви дo ньoгo. Biд цьoгo
чaсy' зoкpervla' дo нaс дiйrцли Дв,a лИcтl,I кoцIoвoгo lвaнa Cipкa тa кorlloвoгo
Гpигopiя Iвaники з пpивoдy вiднoвлeння стoсyнкiв сiчoвoi цepкви з Ме)кигipським мoнaстиpeм. Iвaн Cipкo |676 p' писав y Мeлсигipський мoнaстиp, пpoсяни iгyмeнa пpислaти в Ciч кoгoсь iз yставникiв нa пpaвий кpилaс' бo <.свiцкiе
пaнoвe дяки> з oднoгo бoкy нездaтнi дo цеpкoвнoi спpaви, a з дpyгoгo - не
вмiють цiнyвaти <(лaски Boйскoвoй> i спoкiйнo
B Ciчi. Boднoчaс спoвiсвoi пpи6утки в тoй мoнастиp'
щaв' щo Biйськo 3aпopiзькe виpirцилo нaДcИЛaTИ'(ити
кoтpий мoлитиме зa ньoгo миJroстивoгo Бoга i пpи кOтpoмy с цIпитaлЬ д.Ilя
недy)t(их кoзaкiв, т06т0 Ме,кигipськийl25. Korцoвий Г. Iваникa з сyддею Мечeнкoм' писapelr Koнстaнтiевичем' oсaвyлoм l.leсapським, кypiнними Cтягaйлoм, oлeксieнкottt' oтамaнaми Якoвoм i Пaвлoм тa всiм тoвaристBoм низoвим
1б83 p. тoчнiш.IeвислoвJlюв.lли свor стaвJleння дo Ме;кигipсЬкoгo мoнaстиpя'
пицlyчи тaк: <oскiльки нам' yсЬoмy Biйськoвi Зaпopiзькoмy' письмoвo клa||ялv|cя нarui дyхoвнi oтцi, чесний пaнoтeцЬ Baсилiй Baськoвський, iгyмен
киiвський Мeхигipський, з yсiм сo6opoшr i з бpaтieю свo€ ю 126, пpoхаtoчи
зaтвepдити письмoBим зo6oв'язaнням yсьoгo вiйськa нa мaй6yтнi vaси й лiтa,
щ06 тепеp i нa мaй6yтнi uаси пpислaнi свящeники з iхньoгo сyспйьнoгo киiв-
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I{epкoвний лaд
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ськoгo Мexигipськoгo мoнaстиpя' a не з iнuloi якoiсь святoi o6ителi слyx6у
6oжу y цepквi святiй нaшIiй зaпoрiзькiй Пoкpoви пpесвятoi Бoгopoдицi викoнувaли i всi налелснi пpaвилa нa спaсiння вiйськoвi вiдпрaвляли й дyхoвними
oтцями тoвapиствy 6ули,i щ06 пapaфiя нaцIa 3aпopiзька зaBжди y iхньoмy вoлoДiннi пepe6yвaлa. I ми, всe вiйськo, 6aчaчи пpoтягol\,r нeмaлoгo чaсy' якe
пpистoйнe чeрнече й сyспiльнe життя y oтuiв киiвських мелсигipських' визнaю.
чи чин ixнiй мoнaстиpський хвали гiдним' ввaжаtoчи йoгo для спaсiння людeй
кopисним' пpивiтним i гoстинним, мaючи i у вiйську' i y цеpквi нarшiйслyл<ителiв
йoгo нeмaлo, Й dauauvl лaд y Цepквi св. Пoкpoви пoстiйний, вiдпpaвy цepкoвнoi
слyя<6и мoнaстиpськy i всiм тйм тirдaчися, ми, вiйськo, пiсля всьoгo цЬoгo oднoгoлoснo й дoбpе мi.lк сoбoю пopaдивlllt,tсь' тe пpoхaннЯ вищенaзвaних
oтцiв пpийняли i y скap6ницю вiйськoвy схoвaли' a нa ix бaжaння пoгoдилися'

Пoщpет запopiзькoгo
1х)лкoвникаoпанaса
кoвпакa. |715 p.
Хy.Цoжник
Aндpiй Мaклaкoвськяй
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.Ц..l. Явopницький
Iстopiя зaпopiзькиx кoзaкiв
щ06 цеpква запopiзькa св. Пoкpoви i вся пapaфiя нaшa зaвлtди зa ними зaлI7IrIaлaся Ha май6yтнi чaси, щoб i пpи св. Пoкpoвi незмiннo священнoдiялн oco6и
з мoнaстиpя сyспиЬнoгo киiвськoгo Мeлtигipськoгo i Biйськy 3aпopiзькoмy
6oгoмoльцями й духoвними oтцями 6улн, Пpи цЬoмy стaвимo свoю yмoвy, щoб
мoнaстир I{a цю святy спpaвy пpисилaв людей здiбних i стaтeuних: двoх
священикiв, диякoнa й yстaвникa. Bиклaденy наrшy вiйськoBy згiднy вoлю циЬ{
нaцtим вiйськoвим пiдписoм i пeчаткoю тепep i нaзaвхди нa мaй6yтнi vaси
пiдтвеpдлtyсмo. fla зaкiнчeння 6aлtaсмo i пpoсимo, щoб нiхтo нa вiчнi чaси не
пopytшиB i нe скaсyвав нi нaцroi вoлi вiйськoвoi, щo йrшлa зa вoлею бo)кoю, нi
нaшoi пoстaнoви, щo6 вiйськoве слoвo' нiтpoхи не сyпеpeчне вoлi бoл<iй,a нaвпаки спрямoвaнe нa вoзвеличeння cлaв'И 6oлtoi, 6yлo зaвx<ди пoва)книtvl' статeчним i, мoв скeля, нeпopytuним,>|27.
Kиевo-Мел<игipський Cпaсo-Пpеo6parкенський мoнaстиp кopистyвaвся y запopiзьких кoзакiв oсoбливoю yBaгoю пepед iнruими киiвськими мoнaстиpяlttи
сaмe тoмy' щo вiн 6yв стaвpoпiгiйським, тoбтo 6eзпoсepедньо пiд;rягaв пaтpiapхoвi всiсi Poсii i 6yв вилyueний з вiдання рсiйськoгo пpавoслaвнoгo синoдy
й мiсцевoгo митpoпoлитa' щo цiЛкoм yзгoдxyвaлoся iз прaгнerrням зaпopo;rtцiв
зpoбити свoю цеpквy незaлeхнoю вiд митpoпoлii. Hе мoжнa скaзaти' rцo
прaгнeння запopiзьких кoзaкiв зpoбити свolo цеpквy пapaфiсю Mе;кигipськoгo
мoнaстиpя скpiзь зyстpiчaлo цiлкoвитe спiвнуття: iнц.li мoнaстиpi i нaвiть вище
дyхoвeнствo y Kиевi зoвсiм нe бa)кaли вiдстyпaти зaпopiзьких цepкoB лишe
Мeл<игipськorr{yмoнaстиpевi. Taк, lб86 p' киiвський митpoпoЛит Гедеoн звeлiв
yсi цepкви Biйськa 3aпopiзькoгo нl{зoвoгo пiдкopити митpoпoлинiй кaфедpi, виклюнивц.rивсiлякi стoсyнKи бpaтii Мeхrигipськoгo мoнaстиpя iз зaпopiзькими кoзaкaми. Toдi мeлсигipський iгyмeн Фeoдoсiй Baськoвський вiдкликaв
сBoю 6paтiю з 3aпopixлtя спецiaльнo вiдpядл<eним чeнцем Tapасiсм, i вoднouaс
нерз lpoдioнa, Фiлapeтa й Гaвpиiлa пoскapЛ(ився всepoсiйськoмy пaтpiapхoвi зa пщтeнзii киiвськoгo митpoпoлитa нa зaпopiзькy пaствy. .Ц.iзнaвrшисьпpo
poзпopяд)r(eння митpoпoлитa гeдeoнal запopo)кцi нaписали листa iгyмeнy
Baськoвськoмy' в якoмy' диByючисЬ з нeмилoстi й непpихильнoстi йoгo дo
се6е зa вiдкликaння з Ciчi мoнaстирськoi 6paтii, дoвoд.или' щo зaпopiзЬкa
цеpквa не пiдлягaс влaдi киiвськoгo митpoпoлптa, i щo вoни' зaпopoлrцi, звеpнyться дo вeликoгo цapя' I{aйсвятirцoгo пaтpiapхa i йoгo милoстi rетьманa lвaна
(Мaзeпи), щoб тi Bt|яBt|л|/|
свoю лaскy Biйськy Зaпopiзькoмy й зaлиurили йoгo
при пoпepeднiх пpaвaх. Ha зaкiнчeння ж пpoгoлoruyвaли' щo не 6yде цеpква 6oяra зaпopiзькa вiдlryненoю вiд мoнaстиря Мexигipськoгo' дoки тектиме Boдa y
,('нiпpi й стoятиме Biйськo Зaпopiзькe низoBе нa зeмлi. У Мoсквi стaли нa бiк
зaпopiзьких кoзaкiвтa iгyмeнa Феoдoсiя, i пaтpiapх Йoaким грaмoтoю 5 6epeзня
lб88 p. нa iN,r'яiгyменa Феoдoсiя запopiзькy цepквy знoBy пpoпcлolllyвirв пapa6oлty в Civi запopiзькiй, якa
фiсю Kиeвo-Мeяrигipськoгo мoнaстиpя; <<I{еpквy
пер6yвae y пoвнiй i слyrшнiй пaтpiapшiй влaдi, дopyнити € д иt{o вiдaнню Мел<игipськoгo Droнaстиря' з пiдтвepдл<енням дaBньoгo зви'чaю' a6и вiйськo низoBе
oтpимyв.rлo свoc Ayхoвенствo тiльки 9 цiсi o6ителi>l28.
Cтoсунки зaпopiзьких кoзaкiв iз Kиeвo-Мeжигipським мoнaстиpеМ пeреpиваЛу|cя лИЦreв |7o9_|734 pp.' кoли вoни пер6yвали пiд пpoтeкцiею кpиМсЬкoгo
хaнa й тypeцькoгo сyлтaнa _ <хoдили пo Typкaх тa пo кaвулкaх'>.A пiсля пoвеpнення кoзaкiв пiд poсiйськy дepжaвy |134 p. iх зв'язoк з Ме)кигipсЬким мoнaстиpеDr не пpипинявся aж дo пaдiння Ciчi.
Koл<eн iз кoзaкiв 3aпopiзькolю Biйськa ввa)t(aBсвoiм oбoв'язкoм y миpний чaс
двiui пo6yвaти (y мe)кигopсЬкoгo Cпaсa>; зaпopiзькi кoзaки pоб,плt,lвeликi гpou.loвi вклaди в цeй мoнaстиp' пoстaчaли йoгo цiнним нaчинняlr{ - чaцrами'
хpeстaми' eвангeлiями, бaгaтим y6pанням l29.Ha влaсний кorцт 6удувлtц цepкви
й вeликi 6yдiвлi як y мoнaстиpi, так i в йoгo мaeткaх' пoсил.lли в мoнастиp Цiлi
вoзи pи6и, сoлi, хyтpa, Bинa' дaрyвaли 6paтii poбovy хyдoбy й нy,Цoвиx пopoди.
стих кoнeй. A 6aгaтo xтo з них i сaм пiсля 6ypхливoгo, спoвненoгo всiляких
|2? Cкалькoвcкuй А, Иcтopия . T . |. с . | 2 7 .

l28 т a м ж е. C' |2.7- |29.
|29 Mакcuлloвuu M. Co6pa-
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т. 2. c. 28з.
ние сoчинeний.
284. 285.

{epкoвниf, лaд
y зarюpiзьких кoзакiв
вiйськoвиx пpиroд життя' зaкiнчyвaв свoi днi в мypах цiei свящeннoi й зaпo.
вiiнoi д;rя них o6ителi. Чeнцi, <мaючи Bелике ltoЯ(aJryвaння iз 3aпopixлся,> lз0,
зaвя<ди пам'ятaли дoбpoдiйства зaпopiзьких кoзaкЬ i нaзивaли iх не iнакrue,
як <ктитopaми) й <фyндaтopами> Мe;кигipськoк) мoнaстиpя.
Haтoмiсть за всi блaгoдiяння вiд зaпopiзьких кoзaкiв Киeвo.Ме;кигipський
мoнaстиp пoстiйнo пoсилaв зi свoей бpaтii нa Зaпopiл<xя нauaльникiв д.llя
всьопo зaпopiзькorю дyхoBеrtствa, нaстoятeлiв дJtя самaрськo-МикoлаiвсЬкoгo
мoнaстиpя' iсpoмoнaхiв' свящeникiв, диякoнiв, uитфв i пiвчих д.ля сiuoвoi i пapaфiялЬних цеpкoв' антимiнси й святe миpo для нoвих цepкoв тa пoмaзaння
непpaвoслaвних хpистиян, кoтpi пepехoдили в лoнo пpaвoслaвнoi сiчoвoi
цеpкBи.
.(.ля в.пaснe сiчoвoi цеpкви Мeхrигipський мoнaстиp щopiннo, пepевaжнo y
вepеснi, пpисилaв двoх iepoмoнaхiв, диякoнa тa oднoгo чи двoх yстaвникiв;
oкpiм них y сiнoвiй цepквi 6улtl Й пaлaмаpi, як Bиднo iз синoдикa Hехвopoщaн.
сЬкotю 3aopiльськoго мoнaстиря |1|4 p., нa oднiй зi стopiнoк якoгo € зaпис:
<Poд пaлaмapя сiнoвoгo Ивана Гapкyцlи> l3l. Bсi дyхoвнi 0сo6и' пpислaнi з Мe:кигipськorю мot{астиpя y Ciu, кpiм uенцiв, вiдpядлсeних y Caмapський мoнaстиp,
мoгли зilлиlltу|TуIcя'як i свiтськa стapцIинa' нa свoix мiсцяx лицIe пpoтяк)м
poкy. Bинятки з цьoгo зaгaльнoгo пpaвила po6плИ лИ|Цe N|Я Ay)ке нe6aгaтьох
oсo6ливo гiдних oсi6, тa й тo <с вoйскoвoй лaски>' a нe зa 6aлсaнням киiвсЬкoгo
нaчaлЬстB:l. Taкi чaстi замiни.щyхoвeнства y Ciнi poбиrи' oчeвидlto' з тим' щ06
нe дaвaти йoмy мo.lкливoстi глибoкo пyскaти кopiння в зeмлi зaпopiзьких кoзакiв i цим гapaнтyвати суспiльнy сBo6oдy вiд пoсягaнь дyхoвнoi вJraди; тoмy дtухoвнi oсo6и не мilли л<oднoi ypядoвoi вJIади сepeд кoзaкiв, <a нaвпaки, сaмi
вiйськoвiй стapruинi зo6oв'язанi 6yвaли fi po6плtl все за пoBeлiнням iхнiм> l32,
i взaгaлi нe смiли.Bтpyчaтися y 6yдь-якi свiтськi спpaBI{' зa виняткoм зaстyпництвll зa злoчиtlщв l пpисутнoстl пpи пoкapaннl в цepквl' кoли хтoсЬ lз кoзaкlв
вчинитЬ нeзнaчнe пpaBoпopуцIeння '33.Щo л<дo бiлoгo дyхoвeнствa' якe пpизнaч.rли y пapaфiяльнi цepкви вoльнoстей зaпopiзьких' тo вollo спoчaткy з'являлoся дo нaчaльникa зaпopiзЬких цepкoв' пoтiм склад3лo пpисягy нa вipнiсть
Korцeвi Й лншe пiслЯ цьогo oтpимyвалo пeвнi пapaфii тa пaствy '3o. Biд дyxoвниx oсi6, кoтpих t|pу|cИЛaлИв Ciн, нaсaмпepед виlraгaлaся бeзrцлю6нiсть,
тoмy Мeжигipський мoнaстиp зaвЛ(дr,tпpизнaчaв дo сiuoвих кoзaкiв чеtlцiв'
кpiм пapaфiяльних цepкoв' кyди мoЛ(нa 6yлo пoсилaти i сiмейнe &уxoвeнствo.
.Цaлi вiд них вимaгaJIи нaчитaнoстi y слoвi бo;кoмy, кpaснoмoвtloстi, гoлoсистoстi, oсo6ливo вiд диякoнiв, i твepeзoстi. Caм нaчaльник зaпopiзьких цеpкoв пoвинен 6yв кolкнoi недiлi й святa вигoлolllyвати пpoпoвiдi, нeoдмiннo нaпaм'ять, yкpaiнськolo Ь{oвoю|35;тих, хтo tlе зaдoвoльttяв цих вимoг' зaпopiзькi
кoзaки вiдpaзy виряджaли з Ciнi, a хтo зaдoвoльI{яв - зaлиrцaли y сeбe, виявляIoчи дo них Bеликy пoBaгy.
У валкливих цepкoвних пита}|нях' нaпpикJraд' при 6yдiвництвi нoвих цepкoв'
зaпopiзький Kirш, нaскiльки виднo з бaгaтьoх дoкyмeнтiв XVIII ст., oбoв'язкoвo
звеpтaвся 3a 6лaгoслoBенrrям фзпoсеpeдньo дo киiвськoгo митpoпoлитa' нa щo
oстaннiй вiдпoвiдaв сiuoвoмy тoвapиствy дyхoвними гpaмoтaми. Пiсля зaпpoвaд)кeння y 3aпopiхrжi тaк зBaнoгo нaмiсницькoгo пpaвтriння (близькo l760 p.)
стoсytlки Korцa з }lитpoпoлитoм дещo yскЛaднилися: кpiм Korua, митpoпoлитoвi писaлo й духoвне пpaвлiння за пiдписoм <хpестoвotо нaмiсникa>. oнeвиднo,
цlo пpoцеllypy вигaдaли дJrя тoгo' щo6 пoстaвити зaпopiзькy цepквy в 6eзпoсePеднto залeлrнiсть вiд poсiйськoпo пpестoлy' дo чoгo yPяд пpaгнyв y.lке iз сердини ХVIII ст.' кoли oсoбливим yкaзoм зaпopiзЬким кoз.lкaь{ <кpeпчaй[re>
нaкaзyвалoся, <.aбивoни нaдaлi без дoзвoJry спapхiaльяoго свoгo apхiepея нiкotю дo свящеltнoс,тy.lкiння дoпyскaти не валсилися> ."".
,'o Ф u л apе т.
Чеpнoмopскaя
Hикoлaевская
пyст ын ь C . 2 8 .
'з| Эвapнuцкuй ,\. Зaлopoл<ье.T. l. с. l07.

|з2 MыulецкuЙ C. Истopня.
с. 4.'.
,3з
PoнОo K. с. 446.
,зo
cкалькoвcкuй A. Иcтo-
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l. с. l30.
P,l-{я.т.
..'o

Устнoe
пoвeстBoвaние
H. Кop,жa. C. 46.
'"o ЭваpнuцкuЙ Д. C6opннк
мaтepиaлoв. с. |62.

.Ц. l. Явopншrький
Iстopiя заrюpiзьxиx xoзакiв
Korдти сiчoвoмy i взaгалi всьolr'y зaпopiзькoмy дyхoвенству вuцiлялп чaсткoвo iз спiльнoгo вiйськoвoгo )к.lлyвaння' якe щoрoкy пpt|сплaлп в Ciч iз рсiйськoi
столицi, чaсткoвo ви пpoдa)кy цeРкoвних свiuoк, вiд з6opiв зa пеpевoзи, вiд
piзн^ихлoвiв, кpaмниць' ulинкiв: rДoстa бoчкa вiд пpивезeних y Ciя винa й пopiлK|l'",, a нaйбiльrцe зi щедpих дaткiв, дyхoвних зaпoвiтiв тa вiйськoвoi здo6ичi.
У запopiзьких кoзакiв хvI _ хvIlI
ст. зaгaльнoпpийнятo 6yлo пepед
смepтю Дaв,aтИчaстинy свoгo мaйIla y цepквy <нa пoмин кoзацькoi дyrui>, тaк
сaмo пpийнятo 6yлo пiсля пoвepнeн}lя з вiйськoвих пoхoдiв дiлптu свoю здo6иu
нa три частини й пepruy чaстинy <вiд кolкнoгo мeчa й веслa> вiддaвати мoнaстиpям i uepквaм свoгo й чyжих кpaiв' як спiвасться y кoзaцЬких дyмaх:
<Cpiблo, злoтo нa тpи чaстки пaювaли:
Пеptшy uaсть 6pлп, нa цеpкви пoкJraдlrли'
Ha святoгo Ме,жигopськoгoCпaсa,
Ha Tpехтемиpoвський мoнaстир'
Ha свяryю сiuoвyю Пoкpoвy дaв!rли'_
Kmopi дaвнiм кoзaцьким скaфoм бyдували,
Ц{o6 за iх, встaваюни i лягаloни,
Милoсеpднoгo 6oгa 6лaгaлн,
A дpyry чaстъ пoмix сo6oю пaйoвaли,
A тртю ..laсть6pали,
oяертaми сiдали,
Пtlлrl

тa

rуляJ|t|>.

За6eзпечивrши свoe дyхoBенствo мaтеpiaльнo 6iльrц, нi;t<дoстaтнЬo' запopiзький Кirц тим сaмим зoвсiм нe виключaв пpaвa дyхoБних oсi6 6paти винaгopo.\у зa викoнaння тaiнств i вiдпpaвy тpe6, лиrцe oбмeл<ив цю плaтню paз i
нaзaвжди Bстaнoвленoю нopмoю. 3a щero нopмoю зa сopoкoyст } 6pulп 4 кp6.,
зa вiнчання дoситЬ зaмoлсних - l кp6., сepедtlьoзaмo,(них - 60 кoп., Aeзaмo)кних - 40 кoп., за сyбoтник *+ - 50 кoп.' зa пoхopoни великi, зi службoю,30 кoп., мaлi - 15 кoп., зa пoхopoн дiтей - 5 кoп., зa oсвячeння хaти 30 кoп., зa пaнaхиAy' пoмин.Ulь}tийo6iд, пoминaння y великий пiст i читaння
aкaфiстa - пo 20 кoп.' зa мoлeфнь - l0 кoп., зa хpeщeння _ 5 кoп., зa
I\{oлитвyнaд кyхликaми i зa зaпис y метpикy - пo 5 кoп.' зa спoвiдь, мoлитвy
пeрд Piздвoм, Пaсхoю тa за oсвячення пaсoк - пo l кoп.|3E
Biдстyпи, якi дoзвoлялo сo6i в цьoмy плaнi зaпoрiзьке дyxoвeнствo вiд пoстaнoв Korша, негaйнo ПpL1I||jIt|ялv|
в зapoдкy. Haпpиклaд, l765 p. Koцrевi дoпoвЙи,
з пapaфiяrr' 6paли зa
щo сaмapсЬкi свящeники дoзвoлили сo6i piзнi <<здиpстBa>>
вiнчaння бiльrде 3 кp6., пpoдaвaли д.,tя цеpKoB свivки' лиЦIe звеpхy o6мaзанi
вoскoм i непpидaтнi для гopiння, <.нito цepкoвнoi спpaви' нi дo нитaння>. 3вa)l(ивlllи' щo чepез висoкy платню зa вlнчaння <<пpoстoнpaBныeнapoды tvloгyт
сxoдиться и твopить 6еззaкoнllыя dpaкoсoveтaнvlя>, a вiд пiдpo6ки цepкoвних
свiнoк <<гpеruнo
пеpед Бoгoм i зaзp}tтельнo сoвести>' зaпopiзький Kiцr oсoбливим
opдepoм вiд 22 сiчня нaкaзaв сaмapськoмy пoлкoвникy oлексiю Koiдиpi нeгaйнo пpипинити цi злoв)t(ивaнняi в кpaйньомy paзi вiдiслaти 6axaючих o6вiнчaтися y Caмapський мoнaстиp, як це po6илoся здaвнa ..9.
Бoгюслyл<iння y зaпopiзьких кoзакiв викol{yв.rлися щoдня <(неoД.мiн}|o')
зa
чеpнечим чинoм схiднoi пpaвoслaвнoi цеpкви' I-l'epквa,в yсякoмy paзi сiнoвa,
зав)t(ди вiдзнaнaлaся лiпoтoю, дopoгoro pизницею i нaйбaгaтrшим цepкoвним
нaчинням' кpaщoгo за якe' як зaувaжyвaли свiдки, не знaйти 6yлo в yсiй тoдirшнiй Poсii. l спpaвдi: цаpськi вpaтa oстaнньoi сiчoвoi цepкви 6улYl вiplluтi з чистoгo сpi6лa, iкoни сяяли зoлoтими I'Дaтaми' a лИKуIiх 6yли писaнi кpaщими.вiзaнтiйськими хyдoл(никaми' свЯщеничi pяси кoвaнi щиpим зoлoтoм' священнi
книги в N.raсивнotr{y
сpi6лi з кoцIтoвниMи кaменями 'oo.пiд uaс слy;к6и зaпopo)к|37 ФeodocuЙ.
Истopиvеский oбзop. C. 56:. MыutецкuЙ C. Истopия. C. 45,
46, 49.
. Мoлитви
зa пoмеpлoгo
ф днiв пiсля смеpтi.

|| TУт _ пoм'я}lик' зaпис
y пoми}IaлЬнy книry.
|3E Феodocuil.
Истopинe-

ский o6зop. C. 16.
|39 ФеoОocuЙ. Cамapский
Пvс т ын н o- Hикoлa eв ски й
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м oнaстьlp ь. с. l17.
lao Устнoе
пoвествoва}rие
H. Kopxa.
С. 29i Эвaplluц кuЙ. (. 3ап oрx ье . T . l.
C. 85; T. 2. с. 48-5|'
l9t-193.

I{еpкoвний лaд
y зaпopiзьких кoзакil
цi пoвo.цилися .цу)кe стaтeчнo' y цepквi cTaBaлИ вiдпoвiднo дo uинiв: пpoстi
кoзaки ulеpенгaми сepед цepкви' стapцIини й кiлькa дiдiв зa oсoблиBими fuкyнaми чи стaсидiями, чyдoвo виpiзьбле}rими й пoмaльoвaними яскpaвo.зeленoю
фap6oю, якi стoяли з 060х 6oкiв 6iля стiни, щo tiлllлa цepквy нa двi пoлoвини.
Пpи нитaннi € в aнгелiя всi кoзaки випpoстoвyвaлпcя Й дo пoлoвини витягaли
rцa6лi з пiхoв нa знaк гoтoвнoстi зaхищaти збpoсю слoBo бoЛ(e вiд вopoгiв. Ha
ектенiяx згaдyвaлися iменa.шенiв iмпepaтopськoi poдини, чJIени сeнaтy' синклiт, a дaлi пoiмeннo: кotuoвий, сyддя' писap' oсaвyл. Пpи бoгoслуlкiннi кoзaки oсoбливo лю6vlлуl пиrцнiсть i ypo.lистiсть' дJ'Iя чoгo yтpимyвaли шiлий хop.
Kopистaлися тaкo)к випaдкoвиItl пpиiзtoм y Ciu якoгoсь apхieря, зaпpolДytoчи
йoгo здiйснити вiдпpaвy y сiнoвiй цepквi з yсiсю ypouистiстю аpхiepейськoгo
нинy. Taк стaлoся' }Iaпpиклад' iз гpeцьким спискoпoм Мелeсoм, який пpo.
iлrдлtaв Cлo6iдськoю Укpaiнoю i 3aпopilхxям i нa пpoxaння зaпopo)t(цiв викoнав кiлькa бoгoслyжiнь' щo нaдзвичайнo зaхoпилo всiх кoзaкiв: <<Bиtoвищe
apхiсрйськoгo слy:кiння Bсе пpoстoнаpoднe зaпopiзьке вiйськo вельми вдoвольнилo. oскiльки мiстo цe пpикopдoннe, пpиixдл<их i iнoземнoгo лroty дoсить
6yлo, y пpoслaвлeннi 6oжoму, в пoхвaленнi знaменитa кopисть здo6yтa булa,>l{l. Зaпopoлtшi зaпрoпoнyв.rли eпискo,пoвi }raзaвI(ди зaли[tитI{ся в Ciчi i нaвiть виклoпoTaлh У сeнaтy yкaз прo Ц€ ."., i лиrцe згoдoм' кoли синoд. засyдив
A. Мeлeсa нa нeгaйнe Bислaння за кoptoн' вiдпyстили йoгo' вpyнивrди 6aгaтi
дapyнки тa гpolшi.
Kpiм пoвсякдeнlloi слyл<6и,y зaпoporr<цiвзaв,(ди слyл(или сoбopнi пaнахиди
i спецiaльнi сopoкoусти пo пot\{еpлих вoiнaх як y сiuoвiй, тaк i в пapaфiяльних цepквaх |a3;кpiм тoгo' lцкoляpi oкрмo читали пo нt{х псilлтиp i дзвoнили y
дзвo}tи'on. Ha вiuнy пaм'ять iменa в6итих кoзакiв зaписyвltли в синoдик a6o
нa oсo6ливy тaблиuкy y виглядi пoдoвгaстoi деpев'янoi лoпaтoчки' кoтpy
.циякotl тpимaв пеpеД пpeстoлoм' вичитyroчи з неi iменa пoлeглих зaxисникiв
вlpи . .
Hе мoлtна нe вi,ц'знaчити щe oднiei oсo6ливoстi 3aпopiя<лrя: y кoзaкiв, як
людей вiйськoвиx, певнi святi i святa кopистyвалися oсoбливoю пoв!lгoю' a
сaмe: ПoкрBa БoгopoдиЦi, aрхiстpaтиг Михаi.л тa Микoлa-Чyдoтвopeць. Ha
нeсть Пoкpoви пpесвятoi Бoгopoдицi зaвrкди влaцrтoвyвaли цepквy в Ciчi; цe
святo м.lлo для кoзaкiв пoдвiйнe знaчення: пiд пoкрвoм Бoгoмaтеpi зaпopoлtцi
не бoялися нi вopoл<oгoвoгнк)' нi гpiзнoi стихii, нi мopськoi бypi; пiд пoкpoвoм
Прiснoдiви Boни зaлицIaлися нeЛ(oнaтими i святo викoнyв:rли гoлoвний девiз
свoгtr ,киття - зaхист пpaвoслaвнoi вipи. Apхiстpaтиг Михai.л, нaйгoлoвнitций <<з
6eзплoтllих сил вoiн'>,6yв нeвидимим кepiвникoм зaпopoлtцiв нa вiйнi,
спoвiщав iм свoсю сypМolo пpo пepeмoгy i дaвав знaк дo вiдстyпy. Cвятитель i
вeликий чyдoтвopецЬ Микoлa, який з.цaвнa кopистyвaвся y pyських лloДей
.|6, нeзpимo
слaвoю пoкpoвителя всiх' хтo <<плaвae'мaндpye и пoдopo)кyg''
сyпPoBoд)кyвaв кoзaкiв y iхнiх мopсЬких пoхoдax' пiдdaдьopювaв i втirцaв пiд
чaс стpaцrних 6yp на Чopнoмy мopi, кoтpe тaк чaстo нeслo iх чaйки тo дo Cинoпa
й Tpaпeзoнтa' тo дo Aкеpмaнa й сaмoгo Цaргopoдa. З дpyгoi пoлoвин}r ХVIII ст.
BeлиKoю пoвaгoю стaлo ще кopистyватися святo нa честь Aндpiя Пеpвoзвaннoгo
як псpllloгo' зa пepeкaзoм' пolttиpюBaчa у пpилнiпpoBсЬких кpaях iстиннoi й пpaвoс,raвнoi Хpистoвoi вipи, який вoзвiстив rцлях i слaвним }lизoвим лицaрям'
щo в цих сaмих мiсцях 6opoлися зa святiсть вipи, uистory цepкви i сднiсть
pyськoгo нapo/IJ.

|a| CкaлькoвcкuЙ A. Иcтopи я . T . l . с . l 4 5 .
|o2 Maкcu.мoвuн M. Co6pн}ie
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c.282.
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||з Bелuчtсo C. Лemпись.
T . 2. C . 366.
',, claлысoвcкuй A. Иcтop ия . T . l . с . l 43.
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кpoвсЬкок)' зaснoванono нa
мiсцi кo.lпrцrъoi Hoвoi Ciчi.
|,6 ГеpФpштeйн
C. Зaпнски o Moскoвии. CП6' l866.
с. 65.

сAIt{APсЬкиЙ

пyсTЕ^ЬHo.

Mикo^дiвськиЙ
мoHAсTиP

Cepeд oписaниx зaпopiзьк}tх святинь чiльне мiсцe зaймас Caмapський Пy.
стельнo-Микoлaiвський N{oнaстиp'. I{eй мoнaстиp - чyдoBa сBятиня i за iстopиtl}ll{миспoминaми' i зa вeликими дiяннями пoдвил<никiв,i зa йoгo виняткoвим
стaнoвищeм: y ньoмy виниклa пepшa в yсьoмy зaпopiзькoмy, a тепepiruньoму кaтеpинoслaвськoмy й хepсoнськoмy кpaях цеpквa; в ньolrry булo зaклaдeнo пеprший заpoдoк пpoсвiти _ мoнaстиpськy lцкo,ry; з ньопo впitulлуt пeprшi aпoстoли
вipи i 6лаrюlестя нa вeсь кpaй нeoзopoi пyстeлi; y rrьoмy зФpiгaeться 6езлiч дo.
poгих вклaдiв нalцих iменитих пpeдкiв; y нюмy спoчиIхlк)ть кoстi видaтних дi.
яuiв пiвденнo-pyськoпo кpalo' великих пoсникiв i мoлйьникiв пpaвoслaвнoi хpистиянськoi цеpкви. Toмy святиня ця мa€ i пoвиннa мaти свoю iстopilo. Piк зaснyвaння Caмapськoгo мoнaстиpя тoчнo нe BстаtloвJIений, тa нaскiльки мo)t(нa сyдити з ypивчaстих дoкyмeнтiв i пeркaзiв, щo д.iйцrли дo llaс' пoчaтки йoгo бyлo
зaклaденo нeзaGapoм пiсля l57б poкy' кoли пoльськo-литoвський кopоль Cте^фaн Бaтopiй дapyBaв кoзaкaм стaр мiстo Caмapь з мoнaстиpeм i пеpевoзoм..
Ha двaдцять п'ять веpстoв Bищe гиpлa piки Caмаpи, сepед гyстoгo' вiкoвiчнoro й
непpoхiднoго лiсy з тoвстeлезнI{х дyбiв, мiл< piкoю Caмaрю
тa l.i pyкaвoм
Caмapникoм пpoстягся вeличeзний низький i a6сoлютнo piвний oстpiв; пo ньoмy rцaстaли цiлi згpai диких птaхiв, шлi тaбyни piзних звipiв, a нaвкoлo poслa
гyстa' висoкa й сoкoвита тpaв.l; сepед тpaви блищarrи .rистi, мoв склo' oзеpa'
нaпoвнeнi фзлiччlo pи6и, paкiв i всiлякoi лiсoвoi тa вoдoплaвнoi птицi. Caме нa
цЬoмy oстpoвi бoзнa-звiдки близькo 1576 p. з'явилoся двo€ якихoсь чeнцiвпyстeльникiв. Biддaюнись мoлитвaм' yтpимyючись вiд iлti й питва, вoни нiкyди
нe вiдхoдили вiд свoro пpитyлкy .й Еe 6aчпЛу|нi.loгo, кpiм нe6a й лiсy, диких звipiв i пoлo:сmlвих птaхiв. Ta вiд.люднe мiсцe сeрд вiкoвiчнoгo лiсy манилo дo се6e, мa6yть, нe лицIе вiдлюдникiв, a й тих, кoмy тpе6a 6улo схoватися вiд пeрслiдyвaнЬ влacтefi i хтo зaймaвся не мoлитвами й пoстaми, a гpабyнкaми i кpивaвим
poз6oем. oтo;к, нeза6apoм пiсля oсeлeння нa oстрвi скpoмних пoдви)кникiв y сaмapських лiсaх g'явуlлуlcя тaк звaнi <кaм'яники'>, тo6тo poз6iйники, якi
дoсi лrили B кaI{'яних пeчepax нa бepeгaх llнiпpa нaвпpoти пopoгiв. Блyкaюuи
l 3 iстoрii Caмаpськolо мостыннo-Hикoлаевский мo4.72;Hа0xuн Г. [epкoвные
нaстиpя м}l мa€ м o чoтири нaстьlpь. Екaтepинoслaв' пaмят}lикиЗaпoрoл<ья.М.,
твoplt:Гавpuu.t. Истopинe- |8.13;
Toпoгpaфинeскoе |878i Aн0puевcкuйА. ИcтoсKая зaпискa o Пyстыннo- oписaние Caмаpскo-Hикo- рическиe матеpиaлы. K.'
1882.т. 2.C.65.
Hикoлaeвскoм Caмapскoм лaeвскoгo мoнaстыpя //
, Muл.lеp г. истoplrческие
мoнaстыpe. oдeссa, 1838; 3aп. oдес. o6.вa. T. 12. C.
сoчинения'C. 43.
ФеodocuЙ.Cамapский Пу.
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Caмaрький
Пустельнo.Микoлalпськrd мoнaстиp
лiсoм, вoни випадкoвo нa6pели нa ueнцiв i, впeвнивtuися' щo o6paнe тими мiсцe з
yсiх пoглядiв зpyчнe д.пя вiдлюднoгo й 6езпеч110т0ясиття' пoпpoсиJrи iх пpийняти дo свoгo тoвirpиствir. Зa цe вoни здoбyвали д,tя них iясy, пpинoсили вoдy й
дoпoмaгurли в poбoтaх. Taк минyв якийсь час; ченцi мoлилися Бoгoвi, кaм'яники
пpaцювали зa них i врruтi нaвiть зdyдyвaJпr iм нeвеJIичкy келiйкy, aлe BeсЬ чaс
прихoвyвали вiд ченцiв свo€ з,tняття. Ta нeрз певний .raс vенцi дiзнaлися пpo
стpaшнy тaeмницю свoix нeзB:lниx дo6poдiiв i негaйнo виpiruили втeкти вiд них.
,[|.oвiдaвrшися пpo цe, poз6iйIrики зaтpимilли чeнцiв, мoxtе зi стpaхy пepед викpиттям' a мo)t(е з тим, щo6 iх мo.пrтвами випpoсити y Бoгa пpoщeння зa свoi
злoчини. Taк чeнцi хoч-нr-хoч пoвиннi 6ули дaлi )кити з poз6iйникaми. Але
злoдiй кpaдe дo пopи дo чaсy; тaк i poз6iйники: зaпoрл<цi вжe дaвнo чyлr' пpo
iх злouини, дaвнo стелtили за t{иt\.lизaпopiзькi poз'iзди' i врrштi схoпили 3лouинцiв. Ta мo;rtна сoбi уявити пoдив зaпopoxцiв, кoли вoни pазoм iз poз6iйникaми знaйrцли i чeнцiвt Aлe пoдив lllвидкo минyв i зaпopoл<цi, пoв'язaвruи злoнинцiв, звйьнили сaмiтникiв i нaвiть дaрyвали iм piзнi пpивiлеi. Ta ще
й запopiзький Kiш, д'oвИaвшися пpo знaйдeних y сaмaрськoмy лiсi сaмiтникiв,
нaкaзaв з6yдyвати на мiсцi iхньoгo xtiтлa нeвeликy фopтеvкy з пiдвалaми й
пoтa€ м ними хoдal{и' пoтiм пpи фopтeцi спopyдити невeликy деpев'янy цepкoBцlo в iм'я святителя й вeликoгю чyдoтвopця Микoли, пpи цepкoвцi пoстaвити
Irrпитaль i кiлькa житлoвих 6yдiвeль для пopaнeних' хBopих' стapих i <зy6o)кaлих> зaпopoлсцiв. 3гoдoм нoвoзбyдoвaнiй цepквi вельмo,tкний Kirц видiлив
<влaснi гpyI{тиD'тo6тo пeвнy дiлянкy лiсy, opнoi землi й лук, a |602 p. викликaв
дo нoвoгo мoнaстиря з киiвськorю Меx<игipськoгo Cпaсo-Пpеoбpaл<енськorю
мoнaстиpя нaстoятrля' iepoмoнaхa Пaiсiя, poдoм вoлoхal людиrry rraчитaнy y
святoмy письмi й вoднoнас вмiлoгo <paни залiкoвyвати i xвopим дoпoмaгaти>.
Пpи6увrши дo нoвoi oбителi, Пaiсiй нeзaбapом пepeтвopив Ii нa спpaвжнiй мoнaстt{p' Bt{клoпoтaв вiд oднoпo iз всeленських пaтpiapхiв стaвpoпiгilo дJlя ньогo
(мoxливo, вiд кoнстaнтинoпoлЬсЬкoгo) нa oснoвi тoгo, щo й Boлoщинa,6aтькiвщинa Паiсiя, пepе6yвалa в цepкoвнiй зaлея<нoстi вiд кoнстaнтинoпoльськoгo
пaтpiapхa. 3roдoм встанoBив зaгaльнi пpaвилa для всiеi бpaтii, ввiв спйьнy тpa.
пезy тa uepнеvий yстaв y бoгoслyл<iннi.Taким чинoм' y)кe нa тoй час Caмapський
Пyстельнo-Микoлaiвський мoнaстиp стaв дJIя зaпopiзьких кoзaкiв зaпoвiтнolo
святинero' пa.плaдiyмoм всы)пo кpaю. <цe _ paй бoжий нa зeмлi, цe - iстиннa
Пaлeстина, це - iстиннo нoвий € p yсaлимt> _ звopyшeнo кaзirли вoни. .[ивлячисЬ нa свяry o6итель i на висoкi пoдвиги Ii iнoкiв, вoни пiд стapiсть i сaмi неpiдкo вiдхoдили в Caмapський мoнaстир абo,( oселяJIися нeпoдалiк вi,ц ньoгo
зимiвникaми й сeлaми.
Aле виникнyвцIи так lцвидкo i тaк швидкo B,rаштyвaвцIися, Caмapський мoнaстиp пpoтягoм ХVlI стoлiття зaзнaв 6aгaтьoх внyтpirшнiх i зoвнiцlнiх лих i тoмy
6aгaтo paзiв i внyтpiruньo й зoвнirцньo змiнювaвся: пiд нaс вiйни мiлr Poсieю й
Пoльщею пiсля пpиeднaння Укpаiни дo Poсii l654 p. i нaвiть пiсля закiнчeння
цiei вiйни |661 p. Aндpyсiвським пеpемиp'яtr{,кoли зaпopiзькi кoзaки oпиtlилися
y пoдвiйнiй залелtнoстi i вiд мoскoвськoгo цapя, i вiд пoльськoгo кopoля' пoляки
тa iх сoloзники тaтapи й тypки нe paз гpa6yвaли й pуйнyвали мoнaстиp,. Aлe
1б70 p. мoскoвський цap oлексiй Михaйлoвич нa пpoхaння кolrroвoгo oтaмaнa
Михaйлa Хaненкa * oсo6ливoю гpaмoтoю вислoвиB сBoю пpихrurьнiсть i гoтoвнiсть зaхищaти зaпopiзьких кoзaкiв вiд ixнiх вopoгiв, вoднoчaс зaкликaючи дo
мoнастиpя. Toдi мoлoдий мoдiяльнoстi бpaтiю Caмаpськo-Микoлaiвськorо
нaстиp зalаp,яKуI
стaранням зaпopoяtцiв i мoскoвськиx paтникiв, щo стoяJrи нa
кopдoнi poсiйських вoлoдiнь i <сoюзнo, бpaтеpськo> дoпoмaг.rли кoзaкaм' IItвидкo пoпpaвився пiсля лихoлiття: йorо 6yлo вiд6yдoвaнo i в ньoмy спopyд)кеIro нoBy цepквy; зaмiсть кpикiв i стorонiв знoвy пpolryнaли пoхвальнi спiви й пoлинyлa )кивa мoлитвa дo Бoга. A нaпpикiнцi ХVII ст. нa Caмaщькo.Микoлаiвський
мoнaстиp знoвy спaлa бiдa: l688 p. йoгo вiдвiдaв poсiйський князь Baсиль Baсильoвич Гoлiцин. 3po6ивrши невeликий внесoк <<yп'ятнaдцять каp6oвaнцiв>,
. , Я к, н aпpи клa д, 1653 й
1 654 p.
l.' д

l я в o pн иц ьх ий

l

|6.70- |6.74 pр. М .
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Хa-

нe нкo 6yв ге тьмaнoм ПpавобeрexнoТ Укpaiни.

.[. I. Явopншдький
Iстopiя зaгюpiзьких кoзaкiв
князЬ гoлiцин' з oглядy нa Biйськoвi дii Poсii пpoти Kpимy' пopaдиBцIись з t\етьмaнoм Iванoм Мaзепolо, з6ytyвaв пo6лизy tt{oнaстиpяy Cтapiй Caмapi тaк зBaнy
Hoвo6oropoдицькy фopтецю. зaпopiзькi кoзaки, в6aчaючи в цьoмy oбмeхсeння
свoiх кoзaцЬких пpaв' paзoм iз бpaтiеlo Caмapськoгo мoнaстиpя вiдкpитo вистyпи;Iи як пpoти Мaзепи, так i пpoти Гoлiцинa. oскiльки невдoвoлення йrцлo нaсaмпеpeд. з Caмapськoгo мoнастиpя' князЬ Гoлiцин вчинив з чeнцями як з бyн.
тapями й кpaмoльникaми: poсiйськi вiйськa <o6лег.пи Bеликим o6лe;кaнiем>>
мoнaстиp' схoпили багaтьoх чeнцiв i пiддaли iх дoпитaм i катyвaнням. У тoй;ке
чaс петьмaн Мaзeпa гoтyв:lвся жoрстoкo вiдoмстити зaпopo)кцям, aлe l690 p. в
oкoлицях Caмapськorю мoнaстиpя сп:rлaхнyB великий мop' тaк зBaнa <<нaглa
смеpтЬ)>'a слiдoм зa r{им yсe 3aпopiл<жя зaзн:lлo жахливoгo спyстoшrення вiд
нищiвнoi сapaни. I{e вpятyвалo зaпopoлrцiв вiд гнiвy рoзлюЧeнoгo Мaзепи; але
ця xс oбстaвинa' з oглядy на 6ездiялЬнiсть кеpiвникiв мoнaстиpя Aлiмпiя, Coзoнта й Keссapiя, 3гy6нo вIutинyлa нa стaн Caмapськo-Микoлaiвськoi o6ителi:
келii iТ зrtoвy 3aлиIцuлtцcяФз пoл<ильцiв,цepкBa 6ез бoгoслy:кiння, села N'aйжe
6eз xитeлiв.
Ha пoнaткy ХVIII стoлiття, пiсля нeщaсливoгo для зaпopo)кцiв l709 p., i пiсля
вiдхoдy iх з piдних мiсць <нa пoля тaтapськi, кoнiв'я aгapянськi>>.Caмapськo-микoлaiвський мoнaстиp зaзнaв тaких злигoднiв, яких нi дoсi, нi згoдoм не зaзнaвав: зaпopoх<цi, пoкидaк)чи piднi мiсця, чaстинy мoIiaстиpськoгo
дo6pa спaлили' чaстинy зa6paлИ з сofuro, a сaь{ мoнaстиp пеpе.цaЛив yпpaвлiння
Aзoвськo-ПpедтеченсЬкoмy apхiмандpитoвi Йoсифy. Ta це 6yлo лиruе пepшIе
лихo' якe спiткaлo Ь{oнaстиp: пiсля Пpyтськoгo миpу l7l l p. мiлt Poсieю й Typeччиrroю Cамаpський Мoнaстиp з yсiмa лiсaми й yгiддями, сeлarr{ий хyтopaми,
пoтpaпив y вoлoдiння тypкiв i став пpитyлкoм дJ'rя хи)t(их тaтap. Мaйнo 6yлo
poзгpa6oвaнe' сBятинЯ o6еpнeнa нa пoпiл, зaпoвiдна дi6poва часткoвo виpyбaна, uaсткoвo спilленa. Taк тpивaлo дo |720 p. Biдтoдi мoнастtlp знoвy' хoua й
пoмaлy' стaв вiднoвлюBaтися. Toдi всi yкpaiнськi .lt<итeлiвiд piки Caмapи й
дo piки oрлi зa piruенням poсiйськoгo ypядy пeрйцIли y вiдaння Ь{иpr\opoдсЬкoгo пoлкoвникa Дaнuлa Пaвлoвичa Aпoстoлa тa йoгo синa пaвJra. Aпoстoли
.fi
смйивo o6'ixдлtaли цlo мiсцeвiсть' зaceлял|1
кoзaкaми, якi пpихoдилv| з-зa
.('нiпpa, a для сaмoгo мoнaстиpя' кoли вiд ньoгo дeщo вiдсyнyлися тaтаpи' виписaли з Kиeвo-Мe;кигipськoгo спaсo-пpeoбpa)кeнськoгo мoнaстиpя нaстoятeля'
iсpoмoнaхa loaнникiя. З великими зуcу|IUвInпloaнникiй влarштyвaв y мoнaстиpi
кйькa кeлiй i |732 p. зaкiнчив Tpoiцькy цеpкoвцto i poзпovaв y нiй doгoслyлtiння
p.
за мoнaстиpським чиt{oпoлo,кеtl}lям. Ha вели.ке Щacтя p)lя мoнaстиpя
.|134
зaпoplзькl кoзaки знoвy пoBepнyлися нa свol згapищa пlд скlпeтp poсlисЬKих
вoлoдapiв, i тoдi вiн Iuвидкo вiднoвився з pуiн. Зaпopiзький Kirц нe цIкoдyвaв
нivorю, a6п мшe пiдняти дo6po6yт свo€ i святинi, a нaнaльник yсiх зaпopiзьких цepкoB' iepoмoнaх iз Меx<игipськoгo lloнaстиpя Пaвлo Мapкевиu
дoкJraв yсiх сил, щ06 якoilroгa цIвидllIе вiднoвити й дoвeсти дo нaлeл(нoгo
лaдl йoгo roлoвнi святинi. Haстyпнoгo poкy гoлoвний пpикopt.oнний нач.lльник' якпЙ 6уpувв,в тaк звaнy Cтapy Укpaiнськy лiнilo, генеpaл-мaйop
гpaф Йoгaнн Beйс6aх iз пoлiтичних }'ipкyвань 6aгaтo в чoмy спpияB дo6poбyтy i змiцнeнню Caмapськoгo мoнaстиpя' aлe щe 6iльrце спpияв цьомy
нaчалЬник poсiйських вiйськ r.енepaл-лeйтeнaнт ЛeoнтьeB' який toтyвaвся дo
вiйни з тypкaми й тимчасoвo стoяв з вiйськaми нa piкaх Kiльченi й Caмapi. ЛеoнтЬ€ в дивиBся нa Caмapський мoнастиp Як нa вa)кливy бaзy yкpiплeнь пpoти
тypкiв y poзпouaтiй 1735 p. вiйнi. Toмy Boднoчaс з вiднoвленням цеpкoв y мoнaстиpi пoлaгoдили давнi пiдземнi хoди, вiдрмoнтyвалн пiд.юлуl й кaземaти, дoдaвцIи дo них нoвi пpимiщення чи тo tJ|Я склa,цy пpoвiaнry, чи тo дJtя хвopих i
пopaнених. У poзпoнaтiй вiйнi зaпopiзькi кoзaки спoчaткy пepeмoгли пiд стiнaми мoнaстиpя тaтapськoгo пpoвoдиpя сyлтaнa-нypеддiнa, taлi poзбили кpимсЬких тaтap i нoгaйцiв, oчoлюв:rних Фетi-Гiрeм. 3 тoго чaсy зaвдяки yвaзi зaпopiзЬких кoцroвих oтaмaнiв Iвaна Милaцrевичa i Якoвa Tyкaлa, якi дapyвaли
мoнaстиpeвi <<пaтeнт))
нa кepiвництвo Caмapoю, зaвдяки кoЦroвим Якимoвi Iгнaтoвичy' ,(aнилy Глaдкoмy, Гpигopieвi Лaнтyхy, Пилипy Фeдopiву тa oлексieвi
Бйицькoмy, якi нaдaли йoмy <.нa пoтotr{}|ыевpеменa> знaчнy кiлькiсть лiсy,
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зeмлi, лyк, pибних oзеp i pi.roк; вpeштi' зaвдяки сaмoмy Korцевi зaпopiзЬкoмy'
який встaнoвrrв oсo6ливy <.poкiвщинy>ч}r <pуry> д,Iя мoнaстиpя вiд хлi6них зa.
пaсiв, кpaмниць, rшинкiв, pи6них лoвiв, звiриних пpибyткiв, вiд пoдiлy вiйськoвoi
здo6ичi тa вiйськoвoгo )t(ilлyвaння; дaлi, зaвдяки чaстиtt{пo)кеpтвal{' як' нaпpиклaд' сaмapськoгo пoлкoвникa Kиpилa Kpaсoвськoгo, який зaписaв нa мoнaстир
нyдoвий oстpiв Мoнaстирський нa piцi .Ц'нiпpi, Ilaвпpoти слoбoди Пoлoвицi; нaperштi, зaвдяки стapaннoстi й пpaцi нaстoятeлiв мoнaстиpя' oсoбливo Tepентiя,
Микoли, .I!'oсифея,Фoтiя, Ipaклiя, Cамiйла, Boлoдимиpa, Пaiсiя _ зaвдяки всЬомy цьoмy дo6po6yт йoгo знaчнo зpiс i внyтpiшrня opгaнiзaцiя бyлa дoвeденa дo
нaлexl{oгo лaдy. Taк, y ньoмy 6yлo ввeдeнo aфoнський стaтyт' збiльrценo чисeльнiсть 6paтii, зpy6aнo <вiтaльницi>, a6o зaiл<дlкi двopи, вiдкpитo цtкoли й лiкapнi, зaснoвaнo хyтopи й зaвeдeнo вepхoлaзнi бopтi, влarштoвaнo Дaнi, млини й мoнaстиpськi зaгopoди' (встaнoвJlенo> pи6нi лoви нa piцi Caмapi, ii пpитoкaх тa
тpЬoх oзеpaх - Лyкyвaтoмy, МaзничIroмy й Глyruкoвoмy' зaсeлeнo цiлe селo
Чеpненe пiдданими, вoтчиIlникaми й пpислy:кникaми мoнaстиpЯ' сiмейними
й 6езсiмeйними, кiлькiсть яких сягнyлa тoдi 500 oсi6 oбoх стaтeй; нaperштi,
бyлo здiйснeнo oпис yсьoгo мaйнa i склaдeнo кopoткy iстopiю мol{aстиpя.
ст. Caмapський мoнaстиp стaB центpoм yсiei пiвTaк, y сepeдинi ХVllI
нiннoi oкpaiни зaпopiзьких вoлЬtloстей. Бiля йoгo стiн пpoвoдилoся двa
яpмapки _ 9 тpaвня, в день св. Микoли, й б сepпня, в дeнЬ Прoбpaxeння
Гoспoдньoгю a; i сюдr стaли стiкaтися з Мaлopoсii, пoльськoi i Cлoбiдськoi
Укpaiни, вiд тихoгo .Ц'oнy i з дaлeких великopoсiйських гyбepнiй, opлoвськoi й Кypськoi, piзнi пpoвaнн' стN||4 пpиiлq;raти кoзaки з Ciчi aбo д.rlя
rювiння, a6o щo6 зaмкнyтися y йoгo вiдoкpeмлeних кeлiях, aбo щoб зaкiнчити
днi свoi y миpнiй oбитeлi. T}т, нaпpиклaд' дoживaв вiкy <пoдякyвaвrцiй Cичь зa
пaнствoD кoлиrшнiй кorцoвий Пилип Фeдopiв, який пpинiс y мoнастир <кaпшyк
uepвiнцiв> i пoмеp ryт 1795 p'' мaючи l0l piк; тyт зaкiнни;пr життя кoлиrцнiй
вiйськoвий тoвмач lван lЦвидкий, кoлиrшнiй вiйськoвий nисap.[митpo Poмaпoвський, кoлиrцнiй вiйськoвий сyддя МoйсeЙ Cухtlit та бaгaтo iнruих стаpruин i
пpoстих кoзaкiв. A 6лилtчi пapaфiяни Cамaрськoгo мoнaстиpя' меruкaнф йoгo
сiл, хyтopiв iдaн, i хрстИлtncяlв мoнaстиpi, i вчилися зaкoнy бoxoгo, i вiнчa;rися
зa oсo6ливим пpaвoм' дapoвaниIlr киiвськoю митpoпoлieю, i вperштi хoвали iх
6iля йoгo стiн.
.Ц'oбpoбyт мoнaстиpя зpiс тoдi нaстiльки, щo вiн сaм не paз дoпoмaгaB зaпo.
piзькoмy Korшeвi пiд чaс якoгoсь лихa' нaпpиклaд, rищiвнoi пoлteл<iв Ciчi, лloтoгo хoлoAy взимкy' кoли сiчoве тoвapиствo пoтр6yвarro 6yдiвельнoгo лiсy uи
дpoв, aбo в кpитиuнi мoЬ{енти Bсьoгo Biйська 3aпopiзькoгo, кoли трбa бyлo <пiл.тpимaти вiйськoвy слaBy>' пpистoйнo спopядити дJlя пoдopo)кi дo Мoскви пpeдстaвникa вiйськa, сyддю Микoлy Koсoлaпa: мoнaстиp тoдi не лиure видiлив неoбхiднi кoцtти' a й зaпpoпoнyвaв впaсний пoвiз, виписaний кoлись зa paхyнoк
вiйськoвих кorцтiв iз Biдllя i пoдapoвaний <вeльмo.lкним Korцeм> мoнaстнрвi.
Paзoм iз мaтepiaльнolo дoпoмoгoю Cамapський мoнaстиp нaд.aвaв3апopiзькoмy
Biйськoвi й мopальнy пiдтpимкy. Koлvl |767 p. пiднявся стparшний гонитeдь ляхiв i сврiв Мaксим 3aлiзняк, кoли всe 3апopixлся oхoпилo хвилювaння й тpивoга i в сaмoмy мoнaстиpi з,явuлlаcя тaемнi пiд6ypюванi rrapoд}toгo пoвстaння'
oтф i 6paтiя мoнaстиpя зyмiли зaстеpегти зaпopo,хtцiв вiд iх зryбнoгo впливy i
заспoкoiти з6ypeнy свiдoмiсть. Taк сaмo дiялa мoнастиpськa бpaтiя й настyпrroгo poкy' кoли сepед зaпopiзькoгo пoспЙьствa дiя.lпl агенти пoльських кoнфeдepaтiв' якi пpaгнули пiдняти низoвe тoвapиствo paзoм iз кoлиrднiм кorДoвиnt
Пилипoм Федopiвoм, який rкив y мoнaстиpi, пpoти poсiйсЬкoгo ypя}щy'стaти нa
бiк T}peя.rини i пepeйти )l(ити в Kpим пiд безпoсеpеднlo пpoтекцilo сyлтaнa.
Toдi нaстoятeлЬ мoнaстиpя iсpoмoнaх Caмiйлo нaкaзaв схoпитtl пoльськoгo емiсapa й нeгaйнo вiдпpaвити y Kiru.
У тoй чaс нi мopoвa пoцIесть' нi нeвpoлсaйнi poки, нi лloтi зими, нi двi стparшнi
татapськi }Iaвaли |169 p. пiд пpoвoдoм сyлтанa-кaлгИ' нe зaBtaлп великoi цIкoД,и
Cамаpськoмy Мoнaстиpевi;6paтiя пеpежилa всe цe фз oсo6ливих lleщaсть, i пiд
a Ф еo d o c u Й.
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.[. I. Явopницький
Iстopiя запopiзькиx кoзакiв
uaс пeprшoi poсiйськo-тypецькoi вiйни, зa iмпеpaтрицi Kатеpини lI, мoнaстиp
дaBaв пpитyлoк y свoiх стiнaх 6aгaтьoм хвopим i пopaненим, a зa вбитих нa вiйнi
6paтiя гapяче мoлиJraся 6йя прстoлy 6o:кoгo. Пpaвoслaвнa o6итель не вiдмoвJIяJra в гoстиннoстi нaвiть пoлoнeним вopoгaм - татаpaм' тypкaм i нoгaйцям. Hастoятeль Ieссей тyp6yвaвся пpo мyсyльмaн як пpo вJIaсних бpaтiв пo вipi,
a i€ p oмoнaх Геpмaн, дy;rtе вuений i нaчитaний у слoвi 6oxoмy пaстиp' рoзмoвляв з ними пpo iстиннy вipy в Бoгa i 6aгaтьox iз них нaвepнyв y хpистиянствo.
,{,вoe з цих пpoзeлiтiв, нepнець Микoлaй iз тypкiв тa чеpнeць Гeopгiй з тaтap'
згoдoм пpoслaBилися дodpoнеснiстro й зaслy)киJrи загzulьнy лю6oв свoeю лaгiдi <.знaтникolr пpиpeнiстю й пoкipнiстю: пeptrloгo з tlих нaзив:lли <<пpoвидцем>
чeнь 6o.rких>'дpyгoгo - <(yдaтнимлiкapeм'>, якtдЙзa дoпoмoгoю цiлloщих тpaв
лiкував лloдськi хвopoби й нeдyги.
Taким Caмаpський
мoнaстиp 6у' y зry6ний N1я всьoгo 3aпopilкlкя
l775 piк, кoли бyлo знищенo запopiзькy Ciн; Caмapський мoнaстиp на пpoхaння
apхiмaндpитa Kиевo-Мexигipськoгo
мoнaстиpя Гaвpиrлa тa нaмiсникa Cамаpськoгo мoнaстиpя Apкaдiя, пoдaнe нa iм'я гeнерал-гy6еpнaтopa Hoвopoсiйськoгo
кpaю князя Г. O. Пoтьoмкiна, залиluився недoтopкaним. Ha тoй чaс зa мoнaстиpeм знaчилися: oдне Bелике селo Чеpнене з 50 двopaми селян' 4 хyтoри - пpи
piuкaх Poдинi *, Пiдпiльнiй, Лoзyвaтiй, Kiльvенi, 5 пaсiк - y Гpищинoмy, opлoвoму Kyтi, .(,икoмy Kyтi, .Ц.i6poвцiй Пpистiнi,4 млннн - нa piцi Cамapi, в ypoчищi Хащoвoмy двa, нa piнцi Caмapяикy' нaвпpoти мiстечкa Hoвoселицi oдин i щe
oдин ни)кче за тeяieю, кpiм тoгo, вeлике oзеpo Coлoне y .(i6poвцi iз пpoтoкolo дo
piки Caмapи тa piнкa Пpoтoвu iз пpoтoкaми' зaтoкaми з ,Ц.нiпpa тa oстpoвoМ
сеpeд ниx з лyкoro. Ha всi вкaзaнi сeла' хyтoри, пaсiки, млини' oзеpa й yгiддя
Caмapський мoнaстиp oтpимaв тpи мeлroвi книги' за якими y ньoгo знaчилoся
пpидaтнoi тa l{епpидатнoi землi 18 б48 десятllн i 23oo квaдpaтних са.lltнiв; за
видaчу книг з мoнастиpя yтpимaли 559 кapбoвaнцiв i 45 3/4 кoпiilкп Деp)кaBнoгo митa ". Tа це 6yлo oстаннiNr тop)кeствoм мoнaстиря: l780 p. йoгo пoзбaвили
мoнaстиpя'
самoстiйнoстi й oгoлoсили пpиписним дo Kиeвo-Мexигipськoгo
Лишe oднa пoдiя нa якийсь чaс звесeлнлa сеpця 6paтii зaпopiзькoi o6итeлi 6yдiвництвo l787 p. зaмiсть стapoгo спopoхнявiлoгo дepев'янoгo сoбopy нoвoгo
кaм'янoгo, спopyджеrroгo зaвдяки стapaнням знaмeнитoгo в iстopii запopoлrцiв
<дикoгo пoпa>' y свiтi двopянинa Kиpилa Микoлaйoвиua Tapлoвськoгo' тa кoлиrшнiх вiйськoвиx стapцIин Пилипa Фeдopiвa, Мaксимa Koсoлaпа, Федopa
3oлoтаpя, Федopa Cтoв6и та Ярми Мaксимoвичa Мaлoгo. Aлe ця pадiсть 6yлa
кaтеpинoслaвських
нетpивкoro: l79l p. Caмaрський мoнaстиp зpo6или <<,tl.oмoм
apхiеpeiв,>, |794 p. зa нaкaзoм князя Пoтьoмкiнa y ньoгo вiдi6paли селян' a пoтiм пoзбавили й 6iльrцoi чaстини зeмелЬниx вoлoдiнь: з l8 648 дeсятин i
2300 квaдpатних сa;кнiв зaлуI|rrу|лv|
лупle |632 дeсятини й l630.квaдpaтних сa)кn.
нiв, a пiд кiнець i цю кИькiсть зNteншили дo 34l десятини
У нaц.l чaс мoнaстиp виглядаe так: вiн стoiть нa дyхrе piвнiй мiсцевoстi, зi
схiднoгo, пiвнiчнoгo й чaсткoвo захiднoгo 6oкiв oтoчений висoким дy6oвим лiсoм, з пiвденнoгo 6oкy мeжyс з пiщaнoro piвнинolo, нa якiй стиpчaтЬ лиrше сyхi
пнi велeтeнських дy6iв, якi poсли тyт кoлись. Фaсaд мoнaстиpя Bиднo з зaхoдy' де вiн вiдгopoдлсений вiд лiсy Ay)кe гapнoю деpев'янoro oгopo)кeю з вopiтьми на сaмiй сepединi i з невеликим' такo,( дy)t(е гapним бyдинovкoм ДJ|яt|pуli:кд:ких i мaндpiвних пpoчaн. Зa oгopo.жeю пoсеpeд двopу впalцae y вiнi висoкa
кaм'янa дзвiниця i зa нeю кaм'янa цеpква - сoбop мoнaстиpя' зaклaдeний в
<<дикoгoпoпa> Kиpилa Tapiм'я св. Микoлaя |782 p. i збyдoвaний зуcу|лЛя|r|у|
лoвсЬKoгo; за сo6opoм виднo iнl.uy цеpквy' тpапeзну' в iм'я Пpeoбpa;кeння Гoспotньoгo' з6yдoванy l8l5 p., а бiля тpапeзlroiтpeтю цеpквy - Гeopгiя Пoбiдoнoсця' з6yдoвaнy пpи apхiеpейськoмy 6yдинкy l838 p..Ц'звiницю гoлoвнoi церк| У наш vaс збеpiгся l'iдронiм PoОuна у бaлцi 6iля
p. C aмaр и .
., Аlк)puеtlcкuй
А.
Истopич eс к и e м a тe р иа л ы . T. 4 .

С. 7З; HаOхuн /'. I{epкoвн ыe пa мя т н ики Зa пopoл< ья .
l8.
с.
oст a н н iй
пoдa с
l8697 дeся т ин i 8l5 кв .

лl в д o l стop l l
мoнaстир я '
l t{ и oп исyсМoп yнайз a-

сa)кнlB.
.i
Hе маloчи
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нoвиx
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матеoia.

гальнirшихpисах, щo6 нe
пoвтopювaти в)ке нaписaпрo

r,IЬOгo.

Caмaрький
Пyстельнo.Микoлaiвський fu|oнастиp
ви з6yдyвaли пpoтягoм oднoгo l828 p., paзoм з apхieрйським 6y.Цинкoм нa мiсцi
дepeв'я нoi Чoтиpияpус нoi, збyдoвaнoi нoвoкoдaцьким мeцrкaнцeм Kapпoм Я кo.
венкoм. Ha цiй дзвiницi висить вeликий дзвiн вaгoю в l69 пyдiв i 22 фунтvl, uo
з6еpiгся вiд uaсiв зaпopiзьких кoзaкiв i кorштyвaв 8320 кp6' i 90 кoп.
У кoжнiй iз тpьoх нaзвaних цeркoв ,tlo нaцroгo .raсy вцiлiли деякi зaлиulки
стaрoвини' пaм'ятки peвнoстi зaпopiзЬких кoзaкiв дo хpaмiв 6oл<их. Зoкpeмa, в
сepеднiй чaстинi rюлoвнoi сodopнoi цepкви з пpавoгo 6oкy пeрд вiвтaрм e гoлoвна мiсцeва cBЯтуIt|я- iкoнa Бoгoмaтepi, тa сaмa' Яка кoлись бyлa в Hoвoмy
Koдaкy, звiдки ii пepeнесли y пoлтaвсЬкий Хpeстoвoздви;rtенський tt.loнaстиp'
пoтiм y Kатеpинoслaв, дaлi - в Caмapськo-Микoлaiвськy o6итeль. Ha нiй 6yли
сpi6нi пoзoлouенi ruaти, викoнaнi стapaннями й кorцтoм <йoгo вeльмoл<roстiпанa
кoцroвoгo oтaмaнa Пeтpa lванoвичa Kaлниrueвськoгo L712 poку,30 гpyдня, вaгoю y 3 фyнти il 2| лoт *'>.У сaмoмy вiвтapi сoбopy тaкo)t( e кiлька pеveй зaпopiзьких нaсiв, нaйпpимiтнirцi з яких oсь цi: вeликий кипapисoвий хрст y срiбнiй oпpaвi й нa сpi6нiй пiдстaвцi зaввиlllки y двa aPшини 6eз uетвеpтi, вигoтoвлений <кorцтoм i стapaнням> кoзaкa Poгiвськoгo Kyрerrя Bacиля Бiлoгo l783 p.;
дpyгий кипаpисoвий y сpiбнiй oпpaвi, Bигoтoвлений rlенцем oвpaмoм 3aпiчним l7 чepBня l7б8 p.; тртiй мaлий сpi6ний, кyплений зa l8 кp6. pa6oм 6o;ким
Baсилeм Фeдopoвським l785 p.; сpiбнa пoзoлoчeнa чаIIIa' <нaдaнa)>тoBllрицIем
.Ц'oнськoгo кypеня Зaхaрieм Маpтинoвим; tpyгa тaкa сaмa' aлe бiльцIa, вигoтoBлeнa кoцtтoм кoзaкa Biйськa 3aпopiзькoгo Пoпoвичiвськoгo кypеня' кoлицrньогo кoцloвoгo oтaмaнa oлексiя Бiлицькoгo |11| p.' 3 вeрсня; вeликtлit
сpi6ний кoвчeг aprшиннoТвисoти' вик)тoвJIeний Яpeмoю Максимoвичем Maлим
l780 p.; велике свaнгелie мoскoвськoгo дpyкy |135 p.' кyплене зa вiдпyщeння
гpiхiв тoвapиrшем Пoпoвичiвськoгo кypeня' <пoкoйнагo Hикифopa, прoзыBaeмoгo Pябoruaпкa,,ц.o мoнaстыpя Успeнскarю Heхвopoщaнскaгo ЗaoрлЬскaгo)>
<.ндддцgрзнaтним тoвapиIцем Beличкiвськoгo кypеня
|.740 p.; мilле € в ангелi€ ,
,['ем'янoм Лягyruею 2 тpaвня |155 p.'
У тpaпезнiй цepкBи Прo6pалсeння Гoспoд.ньoгo вiд зaпopiзьких кoзaкiв зarиrцtUloся двi нyдoвi peнi - eвангелie мoскoвськoгo ДPУкУ, пoдapoвaнe oтaманoм
Bеличкiвськoпo кypeня .(ем'янoм Ляryrшeю 20 листoпадa l759 p. <зa пoкoйнaгo
Петpa Гory, и pиз дBoе зелeнaгo злaтoглaвy>' тa iкoнa Гoспoдa.Bседep,китeля 3
висoкolo тiapою нa гoлoвi, y пypпypoвiй мaнтii нa IUIeчaх' зi скiпeтpoм y пpaвiй
pyцi тa деp)кaвoro y лiвiй' У цiй iкoнi oсo6ливo цiкaве саме це tеpжaвне я6лyкo:
нa ньoмy зo6paл<енo лiс, сeрд лiсy oзеpo, з якoгo витiкаe piнкa, нeрз pi.lкy
пеpeкинyтo мiстoк, a дo цьoгo всьoгo зoбpaя<eнo щe тpи пoстaтi зaпopolкцiв,
oдин з яких стoiть 6iля мoстy й вyдить pи6y, iнrший цiлиться з oчеретy в кaчoк'
щo tUIaваютЬ нa pivцi, a тpетiй сидитЬ бiля кaзaнкa, пiдвirшенoгo нa тpинoзi, i
вapитЬ якусЬ стpaвy; 6iля зaпopolкцiв стoiть uyмaцький вiз, мaлta, a 6iля piнки
виднie oднoщoглoвa кoзaцЬка нaйка. .Ц.yмкa'вклaдeнa худo'(никoм у iкoнy, oueвиднa: вiн хoтiв пoкaзaти' щo Бoг лю6ить зaпoрo.ltсцiвi oпiкyeться всiмa i.хнiми
зaняттями' тoмy й тpимaс iх y свoeмy деp'(aвI{oму яблyui.
У цepквi Гeoргiя Пo6iдoнoсця вцiлiлa iкoнa, вiдмiнeнa кoзaкoм Cтeпaнoм
Чeнepесoм, тa свaнгeлie, Дaне з Ciчi l73l p. apхiмaндpитoм Гaвpиiлoм y Hехвopoщaнський Успeнський мoнaстиp.
Kрiм тoгo, в apхiepeйськ<rмy будинкy кoлиiilнЬогo Мoнaстиpя з6еpiгaються
пopтрети двoх iстopиuних дiячiв зaпoрiзькoгo кpaю: тaк звzlнoгo <<дt{кoгo
пoпa> Kиpилa Tapлoвськoгo тa пoлкoвникa oпaнaсa Кoвпакa.
Kиpилo Микoлaйoви.r Tapлoвський y дaлeкoмy l\'инyлoмy 6yв пoлякoм: йoгo
пpetoк' щo мaв пpiзвищe Tapах-Tapлoвський, l587 p. перeсeлився з Мaзoвецькoгo oкpyгy дo Kиeвa. У Киeвi, тoдirшньсlмy poзсaдникy всix нayк, y дyхoвнiй aкaдемii вiн oтpимaв вишдyoсвiтy; з Киeвa пeрiхaв y мiстo oстеp, звiдти
в Koзeлець Чеpнiгiвськoi гy6еpнii, де <пoлуЧa oсelptoсть>' oдрy)кився iз rцляхтянкoю Coфiсю Xoдaвськolo. У тртьoмy чи четвеpтoМy пoкoлiннi вiд цьoгo
шлбy,
вiд пpoтoiеря Микoли тa йoгo дpy)кини Гaнни нapoдився Kиpилo
, ЭвapнuцкuЙ
.{. 3aпopoxье. T. l. с. 85_87.

r Poсiйськa
дoметpична
мipa ваги - l2'8 г.

229

.Ц..l. Явopннцьxяй
lсmpiя заmpiзькпх кoзакiв
Tаpлoвський. Biн тaкoлt вихoвyB.rвся y Kиiвськiй дyхoвнiй aкaдемii, пiсля
зaкiнчeння якoi спoчаткy став священикoм Koзелецькoгo лсiнoчoгo мoнaстиpя' a зrюдoм' пiсля смepтi батька, Кoзeлeцькoi Микoлaiвськoi пapафiяльнoi церкви. Tyт вiн залиlцaвся дo |744 p.' кoли Koзелець вiдвiдaлa
iмпepaтpиця € л изaвета
Пeтpiвна. rдyни дo Kисва, вoнa зyпинилася в деpeв'янoмy пaлaцi, з6yдoвaнoмy для нei на Фpeзi piки oстpa. B цьомy пaлaцi, як свiдчить пepекaз' iмпepaтpиця y сyвopiй тaсмницi взялa шrлюб iз гpa*, ypoджe}rцем сeлa Лемеrцiв Koзелeцькoгo пoвiтy.
фoм o. Г. Poзyмoвським
oбpяд вiнчaння викoнyв{tв oтeць Kиpилo Tapлoвський. Bиiлtдлtaючи з Koзeльця, € л изaветa Пeтpiвна взялa з сo6oю y Пeтepdypг i Tapлoвськoгo' якoгo зpo6илa, як виturива€ з йorю <пaспopтaD' свящeникoм цеpкви <qleйб-кaмпaнии кop.
пyсa> i пp}lзнaчилa' як дoдa€ пepeказ' тимчaсoвим спoвiдникoм i внитeлeм дpyлtин}r нaстyпникa poсiйськoпo пpeстoлy Петpa Федopoвинa Kaтepини oлeксiiвни, згодoм iмпepaтpицi Kaтepини II. У Петеpбypзi oтeць Киpилo Tapлoвський пoзнaйoмився з 6aгaтьмa oсoбaми з вищих кiл, oсoбливo зiйrшoвruись,
мix iнrшищ з B. o. Чepткoвим, мaйбyтнiм генеpaл-гyбepнaтopoм Aзoвськoi
гy6еpнii. Iснye нaвiть oпoвiдь, 6yцiмтo Tapлoвський oдpyжився з oднiеlo з дoчoк
Чepткoвa, якy 6aнив ще в Киeвi,6yдyни стyдeнтoм' i завДяки якiй знайrдoв сo6i
пoкpoвителя в oсo6i тeстя. Taк ни iнaкtшe, :rлe лсивyчи в Петеp6ypзi, K. Tapлoвський вiдpaзy пiсля смepтi € л изaвети Петpiвни, 25 квiтня l7бl p.r, yзяв (пaспoPтE пpo звiльнeння за хBopodoю вiд пoсад, якi зaймaв, щoпpaBда' з пpaвol.l
вiльнo хити в Петеp6ypзi a6o в Бiлгоpoдськiй ни Мaлopoсiйськiй eпapхiях i
здiйснювaти священнoдiйства <впpeдЬдo Bыздopo^влe||nян св06oдЬl oт тех 6oлезнeй>, з вiдoмa й дoзвorry мiсцeвих apхieрiв o. Усe rцe лtивyчи в Петеp6ypзi, Kиpилo тapлoвсЬкий в кoрoткe цapюв.lння Петpа IlI пiдтpимувaв iмпеpaтopa пpoти йoгo дpy,кини Kaтepини oлeксiiвни, тoltly кoли oстaння стaлa
iмпepaтpицeto, втiк, бoячись пoкapaння' ,цo киeва, дe BJraштyв:tвся дoглядaчем
млинiв нa .l].нiпpi, щo нале)кaли Лaвpi, змiнивцrи сBящeничy pясy }ra чepнечy. Aлe ввll)кaloчи свoe стaнoвищe нaдтo пoкaзним i пoбoюючись пoтpaпити
to pyк пepeслiдyвaviв, Kиpилo Tapлoвський виpiruив yтiкaти з Kи€ в a y Дrкi
стeпи зaпopiзькoгo Hизy, дo piки Cамapи i iT слaветних лiсЬ. Блyкaю.rи сa}raрсЬкими мiсцями, вiн xapvyвaвся диKимrt turoдaмrn' спaв нa roлiй зeмлi, вкpивaк)чисЬ чepнeчoro pясolo' i якoсь зaйшoв y 6aлкy 6iля тeпepiruнЬoгo селa Koгyбеpнii. Biднyвaюuи
чepe)кoк Пaв,rloгpaдськorю пoвiтy, Кaтtpинoслaвськoi
втoму й гoлoд пiсля тpивалoгo пoхoдy' вiн пpисiв y 6алцi, poзклав 6araття i
стaв ваpити сo6i кyлirш. Ta не встиг вiн ш{ей yмoститися' aж paптoм пеpед ни}r'
мoв з.пiд зeмлi, з'явилoся двo€ вeрIДникiв. .Ц.ивyютьсявoни з чеltця' a тoй iз них.
Пeprшшr oтямився чepнецЬ: стaв зaпpolцyвати пpи6yлих пpисiсти дo кaзанкa
й пoiсти з ним' щo 6oг пoслaB. Bеprшники oxouе пpийняJIи зaпpoшeння. Зa
вeчepeю poзгoвopилися. Мoвa зaйцIлa пpo fuжeственнi pенi. Чepнeць R|/|яBt|Bcя
пpиei{ним спiвpoзмoвникoм i великим знaвцем сBящeннoпo писaння. Bepшники
пoпpoсили йoгo вiдкpити iм свoс зв:lнl{я' скaзaвIltи пpo себе, щo вoни запopiзькi
кoзaки' iдyть зi стrпy в Ciч. Чеpнeць викoнав iхнс пpoхaння, i poзмoвa зaтягЛacянaдoвцtий чaс; пiд кiнeць зaпopo)кцi ст.urи зaпpoцryвaти ченця y Ciн пoслyл<итиiм y сi.roвiй цepквi. Чеpнець спoчaткy нaдoвгo з€ t Aумався' тa вpeштi скaзaв: <Бyти пo Bацroмy' згoдeн пoмoлитися пеpeд Бoгoм зa 6лaгoпoлyччя ltilцIotю
Korцa>. Haстyпнoro рaнкy' лeдь зiйrшлo сoнце' зaпopoл<ui paзoм iз чeнцeм виpylltиJtи в дopory й зa кiлькa днiв дiстaлися дo Ciчi. Toвapиствo зaхoIUIенo пpvlЙнялo дopoк)rо тoстя i нeзa6apoм Киpилo Tapлoвський стaв гoлoвним священикoм
сiчoвoi Пoкpoвськoi цepквt{' i з тoгo .laсy вiдoмий y козaкiв пiд iмeнем (дикoгo пoпa)' oскiльки йoгo випaдкoвo знaйrrulи y дикoмy стeпy. Blке пiсля пaдiння
Зaпopiхслся пpo <дrrкoгo пoпa> дoвiдaвся генepaл-гу6epнaтop Aзoвськoi гy6еpнii
B. o. Чеpткoв i дoпoвiв пpo нЬoгo iмпepaтрицi Kaтepинi Il, прхaюни y неi вiд
йoгo iменi милoстt|вoгo пpoщe}rня. Iмпepатpиця' якa зaвжди вмiлa вибaчaти свo.
iм вopoгaщ дapyв.!лa <lдlrкoмyпoпy> звання <лей6-кaмпaнii свящeника> пiд raс
r 3а iнrцими дaними' ця
пoдiя стaлaся |142 p.

. B opиг. пoмилкoвo 1702
p. .(eнь тaкo,к вкaзaнo
нeвipнo: cлiд _ 25 гPyдня.
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в ФеodocuЙ. Мaтеpиaлы.
T. |. с. ф2.

Cамaрький
Пyстельнo.Микoлaiвськиfi мoнaстиp
дpyгoi poсiйськo-тypецькoi вiйни i тoдi лr нaче6тo нaдaлa 6лизькo 18 000 дeсятин землi нa мiсщ тепеpiu.lньoгo селa Бyзiвки й 6лизькo 8000 десятин 6lля
Hoвoмoскoвськoк) пoв. Kaтеpинoслaвськoi
тeпеpirшньoгo сeлa Boскрсeнiвки
гу6. , Kpiм тoгo' Boнa нaче6тo пoдapyвалa йoму щe кiлькa тисяч десятин зeмлi в
Kpимy. Cтaвrци пoмiщикoм i не пeрстaюни бyти свящeникoм, Kиpилo Tapлoвський з тoгo чaсy стaв вi,цoмим як фyндaтop Caмapськo-Микoлaiвськoгo мoнaстиpя й oсвoювач двoх пoвiтiв: HoвoмoскoBськoгo й Пaвrroгpaдськoгo тепеpirшньoi Kaтepинoслaвськoi ryGeрнii. .Ц'ля мoнaстиpя вiн хrеpтвyвaв хyдo6y,
хлi6 та iнrшi пpoдyкти, здiйснювaв бyдiвництвo нoвих спopyд' a дJ'rя кpaю
зaснoвyв:tв xyтopи Й ceлa, в чoмy йoмy дoпoмaгaли r\енeparI.гy6epнaтop
Чepткoв та влaсний бpaт, викликaний ним iз Чepнiгiвськoi ryбepнii з тpьома синaми. Пpи зaснyваннi кoхснoгo сeлa K. Tapлoвський пepе.ryсiм 6yAувaв' зa влaснoю мoдеJlлю' церквy' Дaлi хaтн, пoтiм з6иpaв пoселeнцiв,
дaвaв кoЛ(нoмy з ниx пapy вoлiв, кoня, дев'ятepo oвецЬ' весЬ гoспoдapський pемaнент i таким чинoм пoслiдoвнo кoлoнiзyвaв тryстельний кpaй.
Taк пoстyпoвo вiн a6o спpияв засЕyBaннIo' aбo ж сaм зaсI{yвав сeлa Бyзiвкy,
Boскpeсенiвкy, Baсилiвку, Hoвoсiлкy, Панькiвкy, Мalry Tеpнiвкy, Koнeр:кки,
,u.
Мeлrиpiuuя й Бyлaхiвкy
Дpyге з цих сiл, Boскрсенiвка' зaснoванe нa мiсцi
зaпopiзькorю зимiвникa, щo iснyBaв yлсe l745 p.; K. It,t.Tapлoвський заклaв тJrт
пеpцte iз зaснoваних ним сiл, зaселивцIи йoгo пеpеваlкнo пеpeселeнцями з KoзелЬця й сeлa Лeмеrпiв, i звИси poзпoчaв свolo кoлoнiзaтopськy i прпoвiдницькy,Цiяльнiсть: пoстiйнo пeрixдлtaючи з мiсця нa мiсце, вiн спpияв зaснyвaнню
сiл i хyтopiв, цеpкoв i мoлитoвних бyдинкiв, пolциpюючи слoвo бoлсе мiлс лloдьми вipylouими' aлe мaлooсвiчeними. 3 Boскpeсeнiвки слaва пpo Kиpилa TapлoвсЬкoto пolшиpилaся нaдтo далeкo, й oднoгo paзy' в ciчнi |7'74 p., дo ньогo з'явилися сaмoзвaнi reнеpали й пoлкoвники стpaцrнoгo Пyгaнoвa € м ельянoв i Cтoдoлa з тoвapиrцaми, цiкaвлянись, <де батюrцкa пoсyдаp iмпеpaтop Петpo Фeдopoвин IlI>. У Boскрсeнiвкy дo Kиpилa Tapлoвськoгo нe pаз нaвiдyвався нa 6eсiдy й aзoвський rенеpaл-гy6еpнaтop B. o. Чepткoв ''.2| Bеpесня' в дeнь хpaмoвoгo святa' Kиpилo Микoлaйoвич любив вJlaштoвyвати у Boскpесeнiвцi ypoнистi
o6iДlа.,plтя цьoгю вiн poзстaвIrяв пpoтягoм чoтиpьoх веpстoB стoли' нaкJraдaв нa
них piзнi стpaви' стaвив piзнoмaнiтнi нaпoi i запpolltyваB дo них кo)t(нoпo пepехoЯ(oгo й пpoiл<дясoгo' пеpeBaжнo з нaйблия<чих сй тепеpirшньoi Пoлтaвськoi
гy6еpнii, opникa й 3алiнiйнoi. Пiсля o6iдy кoлснoмy з гoстей давaв пo aлтинoвi + гporuей тa пo pyнy oвeчoi вoвни i вiдrryскaв з миpoм дoдoмy. l78l p.
K. М. Tapлoвський <BJIaсним кolllтoмD здiйснив 6удiвництво нoвoi кaм'янoi
цеpкви св. Mикoлaя в Caмapськoмy мoнaстирi зaмiсть стaрi дерв'янoi, з oкpeмим 6oкoвим вiвтaрм нa честЬ Киpикa Й Улllтlа тa oкpемoю келiсlo в мoнастиpi
для вJlaснoгo пpo,t(ив.lння. Boднouaс вiн зpo6ив вклад у мoнaстиp на 4000 кp6.
нa мoле6ни зa здopов'я нoBoкoдaцЬкoгo мeцrкaнця Ceмeнa Гapкyrшi й за yпoкiй кoлиrцньoгo зaпopiзькoпo oтaманa Якoва Ciд.пoвськoгo' якlаIl >куlвy слo6oдi
Hoвoсeлицi й пoмep y Caмapськoмy мoнaстиpi.
У Boскpесeнiвцi i в нaцI чaс збеpiгaeться дiм <дикoгo пoпaD' в якoмy не тaк
дaвнo )кив poдиu Tapлoвськoгo пo lкiнoчiй лiнii, зeмлевтlасник Ф. I. Бiлицький.
[iм мaс четвepo двepей, як кaxyть' з тoю мeтoю, щoб зpyvнirше 6yлo втeкти з
нюгo y Bипaдкy нaпaty нeпpиятeля: якщo нaпaсники вдиpzlлися в oднi з дверй,
гoспoдap втiкaв iнrцими' a якщo пpoникaли B дpyгi, втiкaв тpeтiми i т. д.
Tyт з6еpiгaлися й дeякi peнi Kиpилa Микoлайoвичa' а в цеpквi сeлa Boскpесенiвки с пoМинilльник iз зaзнaчeнням poкy смepтi й мiсця пoхoв:lння TapлoвсЬкoгo. Ha титyльнoмy apкylшi цiei пaм'ятки о нaпис цepкoвнo-слoв'ян9

Бyзiвкa за плaнoм l7?9 p.
налeл(алil oднак вдoвl пopyvика C}urкoва Мapii oлeк.
сaндpiвнi; y нiй, paзoм rз
сeлoм
Kpaмaрькolo,
налiяyвалoся |7622 дeсятнн
i l833 кв. сaлtнiв. oтл<е,
пеpеказ пpo нaдaння Tap-

лoвськoмy Бyзiвки нaвряд
ни вipний. Boскрсенiвка
за плаl{oм 1802 p. нaлe}Raлa g Микитинським пyстищeм пpaпopщикy
Ba.
силro Iванoви.ry Tapлoвськoмy й нaлiнyвалa 8318
десятин i 56l кв. сaл(ень.

231

l0 пеpшri
п'ять сiл HoвoмoскoвсЬкoпo'
Ilастyпtll Пaвлoгpaдськoгo
пoвiтy.
'' Феodocuй.
Мaтеpиалы.
т. l. с. . Юl.
. Cтapoвиннa
poсiйськa
гPoцloва oд}lниця' y ХVIII
ст. _3 кoп .

.П..L Явoptпtцький
Iстopiя запopiзькиx кoзакiв
сЬкими лiтepaми, щo вiн нaле'(aB <пoмiщикy пpaпopщикy Baсилiю Ивaнoвинy TapлoвсЬкoмy' сл060ды BoскpесeнoвKи' хPaмy сBятoгo Boскрсенiя,
списaн l794 гoдa, мiсяцa мapтa дня l0>. Ha пepшoмy apкylшi тaкиЬ{l{сar'ими лiтeрaпrи нaписaнo згopи: <Poд свящeннo iepeя Киpилa тapлoBськaгo oнл(e и
сoздaтeль хрaмa с€ г o и пpeстaвился в самapскoм мoнaстнpi в кaмeннoй
цеpквi пoгр6ен l784.гo пoдa дeкемp|'|я t\Ilя 4>',. У нaIIt чaс сеPед Nriсцeвих
,lкителiв пo6yтye poзпoвiдь, нaче6тo пiсля смеpтi K. М. Tapлoвськoгo йoгo кaмepдинep' якийсь Яtлнlай, викpaв yсi дoкyмeнти пoкiйнoгo i згoдoм Bидaвaв сe6e
зa тaPлoBськoгo; вiд ньoгo нi6итo й пoхoдять iснyюнi в нaцt чaс y нoвoмoскoвськoмy пoвiтi двopяни Tapлoвськi. Ta це, ма6yть, цiлкoвитa вигaдкa; вipoгiднirшe пpипyскaти' щo цi Tapлoвськi _ пoкoлiння 6paтa Kиpилa Микoлaйoвина,
викликaнoгo ним iз Чеpнiгiвськoi гy6epнii, якщo' звичaйнo, вipити пepекaзy'
щo <дикий пiп> пoмep 6eздiтним.
Ha пopтpeтi K. М. Tapлoвський зoбpaжений нa пoвeн зpiст, oдягнyтим у зелeнy pясy' з пpaвoю Pyкoю нa сepцi тa лiвolo oпyщeнoю нa rвaнпел€ ' poзкpитe
на тeкстi: <Гoспoди, 8oзлю6ихъ 6лaгoлЪпiе дoмy твoeгo и мЬстo селeнiя слaвы
твoeя)>.З пpaвoгo 6oкy зoбpaхсeнo poзп'яття' зa яким виднiloть вiкнa цеpкви,
oчeвид}lo' Caмapськoгo сo6opy, вiднoвленoгo Tapлoвським' a внизy вмiщенo тaкий двoвiprш:
<Tapлoвскaгo пopтpетъ священника Kиpилла,
Ц{едpoтaкoей (!) сeй хpaмъ сoopyxилa>'".
Iнrцoю 0с060ю, зo6pa;кeнoю нa пopтpетi, щo з6epiгa€ т ься в apxieрeйськoмy
бyдинкy кoлиlцнЬoгo Cамapськoгo мoнaстиpя' e зaпopiзЬкий пoлкoвник oпaнaс
Федopoвин Koвпaк. o. Ф. Koвпaк пoхoдив з yкpaiнськoi стapurини й 6yв
вJlaсникoм двoх зимiвникiв нa лiвoмy 6epeзi piки opелi, 6йя тепеpitцнiх сiл oпaнaсiвки й Koвпaкiвки Hoвoмoскoвськoгo пoвiтy. з l745 пo l780 piк o. Ф. Koвпак
слyЛ(ив у Зaпopiзькoмy Biйськy, спoчaткy пpoстим тoBapицrем' згoдoм oтaмaнoм
lllкypинськoгo кypeня' a пoтiм пoлкoвникoм Пoлтaвськorю пiкiнePнoгo пoлкy;
y звaннi пoлoвника вiн бpaв yчaсть y poсiйськoмy пoхoдi |11| p. пpoти Kpимy
пiд кoмандolo князя .[oлгopукoгo' y нaгopoAy зa щo oтpимаB зoлoтy медaлЬ з
пoгpyддя.м iмпepaтpицi Кaтepини [I нa 6лaкитнiй стpiчцi' B oстaннi poки iстo.
pичнoгo iснyвання зaпopiзькoi Ciчi o. Ф. Koвпaк <вiв зaпeклy 6opoть6y з мetцкaнцями i вгraстями lзroмськoi пpoвiнцii* зa недoтopкaнiсть з цЬoгo 6oкy зaпopiзьких вoлoдiнь,>. |715 p., пiсля пaдiння Ciнi, oпaнaс Фeдopoвин Koвпaк
oтpимaв y paнзi 4950 дeсятин землi нa лiвoмy беpeзi piки opeлi, пpи впaдiннi в
неi pivки Бaгaтoi, де в,кe l765 p. 6yв йoгo зимiвник .o. Ha oтpимaнiй paнгoвiй
землi Koвпaк l780 p. засl{yвaв слo6oдy, нaзвaвцIи li oпaнaсiвкoю }la свoю чlсть'
i спopyдив y нiй l782 p. цepквy Успeння Бoгopoдицi. B тoй ,lке чaс зa ним зaлиllllцлlаЙ дpyгий зимiвник, заснoвaний |710 p., дe виpoслa слoбoдa KoвпaкЬкa. T}т
|178 p. вiн зaклав цеpквy 3iшeстя св. .Ц'yхa.3 l гpyдня l 78 l p. oпaнaс Федopoвиu
вийrцoв y вiдстaвкy в чинi apмiйськoгo пoлкoвtlикa' a чepeз rшiсть poкiв 6yв
oбpaний пpедвoдителeм двopянствa oлексoпиьсЬкoгo пoвiтy Kaтеpинoславськoгo нaмiсництвa '', i зa oсo6ливy стapaнrriсть y с:ryж6i iмпеpaтpиця Kaтepинa II пoдapyвaлa йoмy зoлoтy тa6aкеpкy. Пiд кiнець лсиття вiн лtив y в.пaснoмy
6yдинкy в сeлi oпaнaсiвцi, пopяд iз 6yдинкoм тeпepiшньoгo свящеI{икa € в фимiя
Чaйкинa.
'2 звiдси виднo' щo Феoдoсiй пoмилявся' стBеpджyюни, бyцiмтo K. Tapлoвський
xив щe |781 p. (Caмapский Пyстыннo-никoлaевский мoнастыpь. C. 60).
,'' Пpo <дикoгoпoпа)
див.:
ФеoОocuЙ. Cамapский мoн:rcтырь.C. 51;Йozoлс. Матepи;rлы.т. l. с. 402' 413'
5|5; Mацeевua // Kнeк,кaя

Cтapинa. 1886. lф 14. с.
82l; lф L9.C.517l Cинoдик
y цеpквi с. Boскpeсeнiвки;
yснi спoгaди священикa
Kaтepис. Bиuдe-Tapaсiвки,
нoслaвськoгo пoв. Ioaнна
Kypилинa; aлe 6iльrцiсть
циx вiдoмoстей yкpaй сyперuливi й aпекдoтичнi.
| Йдеться пpo Cлo6iдськoУкpaiнськy ryбеpнiю, yт-
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вoрну l765 p.,дo якoi вхoдилa Iзюмськa прoвiнцiя.
Ia Ю6илейннй екатеpинoслaвский листoк. 1887. с.
32; ФeoОoсuЙ. Maтеpиалы.
т. l. с' 394. 35,7-з59.
|5 oлексoпiль - тeпepirшня Heхвopoща Кoстянтинoгpaдськoro пoв. Пoлтaвськoi ryб. (ФеoОoсuЙ.
Матepиaльl.T. l. с. 463).

Caмaрькяй
Пустeльrro-Микoлаiвський мoнаст]ip
Haщaдки o. Ф. Koвпaкa в нaцr чaс мaк'ть тpи пpiзвища _ мaгденкiв, lrulяrцeнкiв i Бoлюбаrцiв. Як poзпoвiдaють poдивi Koвпaкa, йoгo сiм'я cw|aДaлacя з
oднoгo синa Iванa тa двoх дoчoк' oнисii i Haдii; син пoмep нежoнaтиll' впaвцrи
з кoня' стapшa дoчка вийrцлa зaмiл< зa пoмiщикa lлляrueнкa, пpeдкa тeпepirшнЬoгo влaсникa oпaнaсiвки; мoлoдrДa 6улa зa пoмiщикoм Бoлю6aшrем, нaщaдки
якoгo вoлoдiли селolr Koвпaкiвкoto. Ha з6еpeжeнo}ry пopтpeтi o. Ф. Koвпакa
зo6pa)кeнo нa пoвен зpiст. I{e дoсить пoкaзнa лroдинa' кpeмeзнa' плечliстa' з
вiдкpитolo, кopoткo стpиЛ(енoto гoлoвoк) 6eз .ry6a, з кpивoю кopoткoю шa6лею в
лiвiй тa двoкoлiннoю пzlлицею з нaвepшям y пpaвiй pyцi, з вeликolo 3oлoтoк)
мeдaJUIю' нa кoтpiй виpaзнo Bиднo пoгpyддя iмпepaтpицi Kaтepини II, oдягнyтolo I{а IЦию зa дoпoмoгoю lциpoкoi блaкитнoi стpiчки; з сyкнянoю rцaпкolo зi
смylltкoвoro oкoлицею пiд пaxвoю лiвoi pyки. Biн oдягнeний y дoвгий зелeний
кaптaн з вiдкидними pyкaвaми; пеpeпoясaний ширким пoясoм з зaщi6кaми,
oз6poeний rшa6лeю, пpикpiпленolo дo пoясa ланцroжкott{; взyтий у сaп'янoвi
свiтлo-л<oвтi чo6oти. Bнизy нa пopтртi зpo6ленo нaпис: <Boйскa зaпopoжскoгo
Hизoвoгo Aфaнaсий Фeoдopoвин Koлпaкoв>*.
Kpiм yсьoгo oписaнoгo' в кoлицtньoмy сaмapсЬкo-Mикoлaiвськoмy мoнaстиpi
вiд нaсiв зaпopiзьких кoзaкiв з6ерглoся ще lшiсть зoлoтих мeдaлeй iз зo6paлсeннями й нaписaми; сepeд них вiдзнaчимo тaкий: <Boйскa зaпopoжскoпo пoлкoвoмy aсayJry Евстaфiro Кa6еланy зa eгo хpa6pьIя и мyжeственныя Делa>. Pa.
зoм iз мeдалями збepiгaeтrcя пaлиця якoгoсь зaпopiзькoгo кoцroвoгo oтaмaнa'
пpикpaшeнa дopoгoцiнними кaмeнями й зoлoтoю гoлiвкoю i тpьoмa pель€ ф }rими
кyпiдoнaми; мoжливo' це пaлиця кoцloвoгo Пилипa Фeдopiвa, який миpнo дoл<ив свiй вiк y Caмapськo-МикoлaiвсЬкoмy мoнaстиpi.
. .['o наruoгo нaсу зберглoся тpи пoррти o. Ф.
Koвпaка (в мyзея< Poстoвa-на-.(онy, oдеси (див.
c. 2|9) й .[нiпpoпетpoвська). але всi вoни пoяснi.

OXOPOHA

кoPдoHIB
зAПoPlзЬкиx
Bo^ЬHoсTЕЙ

)Кивyяи непoдaлiк вiд тaтap, якi вва.lкали свoiм гoлoвнr,tмзaняттям на6iги нa
хpистиян' iх пoлoн тa зaхotutення мaЙнa, зaпopiзькi кoзaки звичайнo в)кивали
piзних зaхoдiв дo oхopoни свoiх кopдoнiв, a oтxe, й свoеi влaснoi свo6oди вiд
неспoдiвaнoгo втopгнeння стpaшних вopoгiв. Tакими зaсoбaми y зaпopoлtцiв
бyли: бeкeти' рatyти' фiгypи й мoгили. Бeкeтaми, a6o пiкeтaми, y зaпopiзьких
кoзaкiв нaзнBaлуIcя пpикopдoннi poз'iзли yзд'oвл( пiвденниx i схiдних кopдoнiв
iхнix вoлoдiнь, oсoбливo пpи .(нiпpoвськoмy й Бyзькoмy лимaнaх. Tyт зaпopiзькi кoзaки зав)(ди тpиtr{алиoсo6ливi зaгoни 6iля кpимськoгo py6eлry, якi спoстеpiгaли за кorl<нимpyхoм тaтap, щoб нeгaйнo спoвiстити свoiх, кoли непpиятель
виpyшaв y пoхiд'. Iз poзклaду, зpo6ленoгo зaпopiзькими кoзaкaми I767 p. зa
нaкaзoм гpафa пaнiнa' виднo' щo кoзaцькi фкети стoяли y 20 пoстaх: нa piнцi
Kaм'янцi, бiля пpaвoгo бeргa .Ц.нiпpa,пo6лизy кoлиurньoi Kам'янськoi Ciчi; в
ypovищi Tемнoмy, нaвпpoти Hoвoi Ciнi; в уpoнищi Лисiй Гopi, пoблизy микитинoгo; в ypoнищi Гopодищi, тo6тo нa oстpoвi Toмaкiвцi; y Гoлiй Пpистaнi; Tapaсiвцi; Бiленькoмy; нa Хopтицькoмy й .(y6oвoмy oстpoвaх; y Koдaцькiй пaлaнцi;
6iля сaмoгo гиpлa Caмapи; в ypoнищi Cадкaх; B ypoчищaх Biльнoмy й 3aймaх;
y Лyнинi; )(укiвськoмy; Бoгданoвoмy; нaperuтi, в мiсцях мiл< opi.llлю й Cамapoю' y Пpoтoвнaнськiй i Caмapськiй пaлaнкaх. У всiх цих 20 пoстaх нaлiнyBaлoся 3708 чoлoвiк 6eкeтoвих ,. Дещo пiзнiцrе зaпopiзькi кoзaки тpимали свoro
пpикopдoннy стopo)l(y в сeми пyнктaх: бiля piнки Kaм'янки, дe кoлись 6yлa
Kaм'янськa Ciн; в ypoнищi Cкaлoзyбoвoмy' нижчe гиpлa Бaзaвлyка; в уpovищi
гiлки Teмноi, нaвпpoти Hoвoi Cisi; 6iля piнки oсoкopiвки й пo .Ц.нiпpy, llилtче
Hенaситецькoгo пopoгa; 6iляrvlpлa pi.rки Iнгульця' наBпpoти селa Фалiiвки Хеp.
сoнсЬкoгo пoвiтy; пo piкaх Iнгyлy й Гpoмoклii <та в iнtuиx piзниx мiсцях, пpидaтI|у|хлg1яoстеpежeння>; кpiм тoгo' в Гapдi нaд Бyгoм <.iпo нюму дo Cинюхи>. B
yсiх циx пoстaх мaли 6ути - l вiйськoвий стapruинa, б пoлкoвникiв, l4 пoлкoвиx стapr!ин, l5l0 кiнних кoзакiв, 320 пirцих кoзaкiв, 69 слyлt6oвцiв, a всьoгo
l 899 чoлoвiк з 3 l 68 кiньми 3. За .цaними |714 p.,6iля Kизимисy' пpи гиpлi .Ц'нiпpa' y запopoжцiв стoялo 500 чoлoвiк пirшoi кoмaнди, якi >кtlлиу 25 зeмлянкaх тa
30 кyрнях; бiля CeмeнoBoгo Poгa' в гиpлi Бyгy - 200 чoлoвiк кiннoi кoман.ци й
дo 40 oчepетяних кyрнiвi 6lля Гapдa нa Бyзi для стopoя<i й pибнoгo пpoмислy
500 чoлoвiк y 50 кypеняx,2 хaтaх тa t0 землянкaх; 6iля oлексaндpiвськoгo
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т. 5. с.556.

oхoрнa кopдoнiв
зaпopiзькиx вoльнoстей
шaнця в гиpлi Iнгyльця - l00 чoлoвiк кiннoi кoмaнди y l0 землянкaх i 3 хrит.lloвих <пoкoйцaх'>n.Бeкети бyли, oнeвиднo, пoстiйнoю oхopoнoю кoрдoнiв вoльнoстей зaпopiзьких кoзакiв, хoчa в piзний чaс тo з6iльrшyвaлися' тo зменцryвaл|^cя.
Paдyти - цe oсo6ливi пpимirценt|Я N|я стopo,(oвих 6екетiв; iх 6yдyвaли
вздoBж лiвoгo 6epегa.Ц'нiпpa, вiд гиpлa piки oрлi .цoгиpлa piки Kiнських Boд, нa
вiдстaнi l0, 20 ни 30 вepстoв, залeяснo вiд мiсцeвoстi, щo6 з oднiсi paдyти 6yлo
виднo iнrшy. Boни слyxили свoсpiдними зaixдл<ими двoрами' вeликими кaзapмaми a6o сiчoвими кypеI{яNrи.rx нaкpивaли rпалiвкolo чи oчep€ т oм' oтoчyвaли
великиt\.lпoдвip'ям i odгopoд;rсyвaли деpев'яriим пapканoм; всepединi цe 6yли
великi кiмнaти 6e3 пepегoрoдoк' з сiнями' в якi вихoдилa нeвеликa кoмipкa. Пpи
кoлснiй paщlтi бyлa cTaЙня i нeoдмiннo 50 чoлoвiк кoзaкiв, влaсне зaпopolкцiв i
гетьмaнцiв, яких пpисилaли з Укpaiни спецiальнo для дoпoмoги сiчoвим кoзaкaм. Haчaльникoм кolснoi patyти 6yв oсaвул, який кoмандyвав кoзaкaми й вiддaвав piзнi нaкaзи y свoсмy рaйoнi'.
Фiгуpи - це pяд 6o.roк, пoстaBлeних певним чинoм i пpистoсoвaних дJrя стopo,l(oBих цiлeЙ. Дllя кolt<нoТфiгypи 6paли 20 oднoдo}lllих o6смoлeних 6oчoк i
l зoвсiм 6eз днa; iх стaвили y п'ять pядiв oднy нa oднy у фopмi пpaвилЬнoгo
rцiсть 6oчoк y кoлo й o6в'язyвали смoляними
кoлa. Cпoчaткy стaвили <<нaстopч)>
канaтaми' нa них тaк сaМo cTaв,ИЛу|
дpyге кoлo з п,ятtl бoнoк, нa ньoгo тpeтe з
чoтиpьoх' дaлi четвepтe з тpьoх i п'яте з дBoх. Haгopy cTaBИл|аoднy бoнкy 6eз
днa. зaвдяки тaкoму poзтaшyваннIo всepединi фiгypи з гopи й Дo низy yтвopюBaлacя пopoжнечa' кyди нaлиBaли смoлy. Haд вepхньoю бoчкolo клaли зaлiзний
пpyт iз 6лoкoм, кpiзь який пpoселяли дoвгий мoтyзoк' oдин кiнeць якoгo oпyскaли в пopo)книнy фiгypи, пpив'язaвurи дo ньoгo зaлiзний дpiт з вeликим жмyтoм
мaчyли' вимoчeнoi в сeлiтpi, чи вiхтем сoлoми. Фiгypи cтaB|4лу|6iля кoлснoi pao.
Дyти нa вiдстaнi .rвepтi .rи пoлoвl{ни вepсти oднa вiд oднoi yздoвх кopдoнy
Цей спoсi6 oхopollи кopдoнy' мoжливo' зaпoзичений зaпopiзькими кoзaкaми
у neтьмaнських; тaк чи iнaкшe' aлe нa Укрaiнi пpикoploннy лiнiю oхopol{яли тaк
звaними фopпoстaми' щo склa,цaлися з деpев'яних хaт зi стaйнями IrJ|я<<д;paгyнськl{х кoней> i з мaякaми зi смoляниx 6oчoк,.
Koл<eн з 6eкетoвих кoзaкiв 6iля pадyт i фiгyp 6ув uyдoвo o6мyндиpoвaний,
oзбpoсний мyцIкeтol{' paтищем' rцaблеro й uoтиpмa пiстoлями; пpи кoяrнiй paдутi булo вiд 5 дo l0, a нaсом i бiльцrе кoзaкiв, a пpи кo)кнiй фiгypi вiд
2 дo 3 voлoвiк, нa веpхoвих кoнях вoни \здvlлvl пo свoiх пoстaх' часolr.tпo
сaмoмy кopдloнy uи пo вiдкpитollty стeпy' oсoбливo пiд чaс кoсoвицi чи жнив;
кpiм тoI'o, сaмi мeшканцi зaпopiзьких стeпiв, виpyцIaючи нa poбoтy, зaвжди 6рaли з сo6oю мyцIKeти й пiстoлi, й y випaдкy небeзпeки збiгaлися дoкyпи
для зaхистy вiд нeпpиятeля. Tiльки-нo 6екетoвi кoзaки пoмiuaли, щo тaтapи
вiдхoд.ять вiд свoiх ayлiв i виpyцtaють y пoхiд, вoни вiдpазy скaкaли нa кoI{ях
з-пoмiл< 6oчoк
дo перlltoi фiгypи, хaПaлИ зa зoвнirцнiй кiнець мoтyзкa' BY|TяГaлуI
)Kмyт сoлoми чи мaчyли' зaпaлloB.lли йoгo i знoвy oпyскaли всepeдинy фiгypи.
oстання вiдpaзу спaлaхyвaлa й пo.цaвaлa знaк пpo не6eзпeкy бекетoвим кoзaкам iнrших фiгyp. Якщo TaTapv|з'являлися 6iля самих 6екeтiв, кoзaки зaпaЛювали Дpyгy фiгypy' a якщo пеpexoдили кopдoн i встyпaли в зaпopiзькi зeмлi, кoзaки зaпaлювaли тpeтю. Toдi i всi наявlri кoзaцькi вiйськa, i мerцкaнцi прихoд,или
в pyx' скaкaли дo п.rлaюuих фiгyp i нaмaгaлися вiдpiзaти rдлях нeпpиятелю.
oстepiгaюнись хитpoщiв i пiдстyпy з бoкy тaтap' зaпopiзькi кoзаки KИДaЛИcя
нaвздoгiн зa ttиtr{илиrшe зiбpaвцIисЬ y тaбip, шo склaдaвся з двoх pядiв вoзiв,
oкремими вoзaми. oзGpoiвrшись pylцницями'
зaмкнyтиx сперeДy i ззaдy 8-l0
списai'и' кoсaми i всiм, щo тpaпилoся' oднi з кoзaкiв iruли в тa6opi, iнrцi скaкaли
пopyu i тaк швидкo пеpесyвzrлися стlпoм' вислaвцIи вперед тa нaвсi6iч по oдl{oмy кoзaкoвi для спoстepe)кeння зa рyхoм вopoгiв. Щoйнo стopoхoвi кoзаки
пoмiчaли нeпpиятeля' вiдpaзy пoдaвaли yмoвний сигн:lл' i тa6ip yмl{ть зyпиняв. 3allиски
oДeсскoгo
.7.
с. |82.
lцeства. "I.
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ЭваpнuцкuЙ .Q. C6opнllк
мaтеpи'lлoв. c. |2.7.

.Ц. l. Явopницький
lстopiя зalюpiзькrх кoзакiв
ся. тoдi, якщo кoзaки цIвидшe нaстигaли тaтap' пepемoгa 6yлa нa iх 6oцi, якщo .lrtтaтapи швидцIe пoмiчали кoзакiв, пepемoгy мoгли здo6yти й мусyльмани.
oтлtе, y циx сyтичкaх yсe зaле,кaлo вiд rцвидкoстi й стpiмкoстi, i д.пя iх щaсливoro кiнця, зa iтaлiйськoto пpиказкolo, тpе6a 6yлo мaти дo6pi нoги й вipне oкo <.bonpiedе, bon oсhе,>8..Ц,ля 6iльrцoi rцвидкoстi в пoгoнi зa пpyдким вopoгoм пiд
чaс вiйни |136_|739 pp. нa кoжeн пixoтний пoлк дaвaлoся пo 200 кoнeй, яких
yзимкy зaпpягaл}r пapaми в caни f,l на кoxнi сaни сaдoвriли пo 3_4 кoзaки. Пpи
всьомy цьoмy lre минaлo й poкy, щo6 тaтapи не вдиp.lлися нa Укpaiнy й нe чинили тyт стpaцIенtlих спyстorцertЬ' oсo6ливo в зимoвий чaс 9.
Мoгили с,ryлrили зaпopiзьким кoзaкai{ спoстеpел<ними rryнктaми зa pyхoм
тих л<етaтap. Бiльruiсть цих мoгил iснyвaлa ще дo пoяви зaпopoлrцiв: y них пoxoв.lнo oстaнки вoлrдiв пеBних нapoдiв чи tlлемеt{. Зaпopiзькi кoзaки' тaким
Чиtloм' кopистyвzrлися в)t(е гoтoвими зerr{Jlяними нaсипaми i лиrце пpистoсoвуЙrП4 \х p1lя свoiх стpaтeгiчних цйeй. Aлe безсyмнiвним e i тe, щo д.JIятих
xе цiлей вoнr' спopyд)кувaлu Й нoвi землянi }lасипи; oстaннi лeгкo вiдpiзнити вiд
дoiстopиvних i нaвiть iстopиuних пoхoв:lльl|их кypгaнiв зa вaлal.lи й piвuaкaми,
якi кoзaки з{lв)кди po6плtl 6iля тaких мoгилi a такo)к пo зaглибинaх' Bлaцtтoвaних пoсеpeд мoгили' дo сaмoi лiнii oбpiю. Taкi мoгили хapaктеpнo i влyннo
звyть y наpoдi <po6лeними> мoгилaми. .Ц.ляiх спopyд)кення y зaпopiзьких кoзaкiв iснyвaв oсo6ливий стaн людей-мoгильникiв' пo.нarцoмy сaперiв, якi 6yдyвали всiлякi землянi насипи. Bитягнyвruи нa тaкy мoгилy гaplr'атy' зaпopiзькi
кoзaки зaлягали в Тi зaглибини i звiдти вдивлялисЬ у дaлекy пеpспeктивy й
спoстepiгaли' чи нe гpa€ десь y стeпy згpaя вopoн}|я i чи нe хитасться десь y piзнi 6oки Bисoка стeпoвit тpавa. Якщo десь злiтaлися вopoни а6o в якoмyсь мiсцi в oдин чaс хитaлaся в piзнi 6oки висoкa степoвa тpaвa' це 6yлo вipнolo oзнaкoto pyхy тaтap пo степy. Toдi тр6a 6yлo зaпaлroBzrти вoгнi, стpiляти з гаpмaт i
спoвiщaти всlo лiнiю, а чеpез нei i всto oкoлицю' пpo нa6лижeння стpaцIнoгo
вopoгa. A щo6 не ввести в oмaнy свoiх i дати iм мo.lкпlвiсть вiдpiзнити кoзaкiв
вiд тaтap, нa мoгилy вибiгaв зaвЛ(ди oдин кoзaк' нa вiдмiнy вiд тaтаp, якi ви6iгa':.
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MyсУ^Ьil{AHсЬкI
СУC|Ду1

зAПoPIзЬкиx
кoзAкIB

3aймaючи ни)кнIo чaстинy .Ц'нiпpaтa пpилеглi дo ньогo степoвi пpoстopи' запopiзькi кoзaки зa свoiм гeoгpaфiнним пoлo)кeнняIt{мeжyвали: нa схoдi з дoнцями' нa пiвнoчi з yкpaiнськими кoзaкaми' нa зaхoдi з пoлЯкaми' нa пiвднi й
пiвденномy сxoдi з тaтapами. З yсiх сyсiдiв запopiзьким кoзaкaм дoвoдилoся
нaй6iльrцe стикaтися з тaтapaми. Cтoсyнки зaпopoлtцiв з тaтapaми 6yли тaкими
чaстими' щo зaвдяки цьoмy o6oм нapoдaм вiдкpивaлoся вeликe ПoЛe tлЯ взa€ м oвIUIиBy oдин нa oднoгo в тiй чи iнruiй дiлянцi iх iстopиvнoгo )t(иття; зoкpемa' пaнyBaння тaтap y стeпy бyлo oднiero з пpичин пoяви самoгo кoзaцтвa y пpиднiпpoвських степaх. Звiдси виtutиIril€ неo6хiднiсть taти кopoткy хapaктepистикy
тaтap, якi 6улll нail6лнxчими сyсiдaми зaпopiзьких кoзaкiв за мiсцeм пpoжи.
Bа ння .

Biдoмo, щo в,(e зa кopoткий чaс пiсля пiдкopeння тaтapail{и пiвнiчнoi й пiвденнoi Pуci |24o p., cL|Лttiхнi внaслiдoк нeскiнченних мiл<yсo6иць тa внyтpirшнiх uвap стaли слa6rцaти й poздpo6лювaтися. Haзвa 3oлoтoi opди, цьoгo пoлoвt.loгo тaтaрськoгo скупченrtя' стaJla звyчати дJrя сaмих тaтap якoсь ipoнiuнo. lз
3oлoтoi opди вихoдили величезнi нaтoBпи тaтap i BiN\ял.qлИ.' в yсiх напpямкaх
y пoблизькi степи. Bxе y ХIII стoлiттi цiла ватaгa тaтap' oчoлкtвaна xaнoм
Хaд:rсi-.Ц.eвлет-Гiрeсм,пoкинyлa 3oлoтy opAy й oселилaся вJIaсними юpтaми нa
Kpимськoмy пiвoстpoвi *. Ta зapaзивlllись rцe нa 6атькiвutинi дyхoм нeзгoди й
uвapiв, кpимськi тaтаpи }lе змoгли з6epeгги eднoстi й нa пiвoстрoвi: 162l p., зa
хaна Opaм-Tимypa' кpимчаки poзкoлoлися: oднa чaстинa зaлИ|Цнлaся на пiвoстpoвi, a дpyгa пiд кеpiвництвoм хaнa Hoгaя yтвopила сaмoстiйнy Hoгaйськy
opДy ++на пpoстopaх мiлс ниxнiм .(yнaeм i Kyбaнню. Aлe й Hoгaйськa opдa свo.
сю чеpгoro poзпirлaся нЬ нoтиpи сaмoстiйнi opди: д'xeдиurкyльськy' .(:кaм6oйлyцЬкy' .Ц'xreдисанськy й Бyд)кaцькy |, якi,^пpoтe' пepев:rжнo пер6yвали y миpних стoсyнкaх i чaстo дiялн як oдне цйe z. I{i нoтиpи opди 6ули 6езпoсеpeднiми сyсlдaми зaпoрlзькиx кoзaкlв.
3
.I|':кедиrшкульсьia,a6o' € д иuкyльськa' opдa кouyвалa пo лiвoмy 6ерзi [нiпpa, вiд мiстa Kизикермена' кoтpе 6yлo нa пpaBoмy 6еpeзi .('нiпpa' вгopy' нa
t Kpимськe xaнствo нa чo:ri з Хаджi-Гiрем
yтвopилoся 1449 p.
|+ Hаспpaвдi Мaлa Hoгaйська opда пepекoчyвaлa в
пiвденнo-yкраfltськi стеIIи
з tlpoстopiв мi;< Ka6ap-

дoюйAзoв oмудpyг iй
пoлoв иlli Х VI с т .
l 1625 p.
цi opди дiлltлtlcя
щe нa Hoгaйську, Oчaкiвськy й Бyдlкaцькy (3aпискп oдeссKoгo o6llleствa. T.
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ll. с. .|85'пp. 12).
" XаpтaхаЙ //Beстll. Евponы. l866. T. 2, июнь. C.
t96-19'7.
3 Biд слiв <rДИ>_ ciм
Ta
(кoл> _ oзeц>, тo6тo C.e'.
миoзepнa opдa.

,(. l. Явopншдький
lсmpiя зaпopiзьких кoзaкiв
пiвнiv дo гиpлa piки Kiнських Boд +, дaлi з зaхoДy нa схiд пo piцi Kiнських Boвсеpeдaх дo iT вepurини й дo piuки БеpД'и, нa вiдстaнь пoнaд тpистa вepстoв' <<a
динi iхнiх кopдoнiв y кpимськoмy стeпy poзкидaнi вoни дo Перкoпy>. 3aгaлoм
вoлoдiння цiei opди лeжaть y тeпepiцlнiх ,Ц.нiпpoвськoмy, МeлiтoпoльсЬкoмy'
Бepдянськoмy пoвiтaх Taвpiйськoi ryбеpнii. Гoлoвнa стaвкa.[лtедиrшкyльськoi
opди 6улa 6iля лiвoi пpитoки .Ц'нiпpa, Poгaникa, нeпoдaлiк вiд Kiнських Boд i
веpстoв зa тpидцять вiд Пiдпiльнeнськoi Ciчi' a вiд зaпopiзьких зимiвникiв пo
Kiнських Boдах i пo .('нiпpy - зa д.вi,тpи' п'ять i дев'ять веpстoв. .Il.лtедиrшкyльськa opдa )KYIлaaулaмvl в стeпy' пepeвa,кнo бiля пpитoк .Ц.нiпpaй Kiнських Boд
Ta 6|ля степoвиx <.кoiв>>
aбo кpиl{иць. Ayл вiд ayлa 6yв нa вeликiй вiдстaнi, всьoгo
хс нa l766 p. iх налivyвaлoся l00, пo 100-200 чи й 6йьrцe кибитoк a6o димiв y
кoxнoмy' a рaзoм 20 000 димiв. Haчaльникoм кo)t(нoгo ayлy .ц,xeдиI.цкyльськoi
opди бyв спaдкoвий N{ypзa4' a в дeяких iх 6улo пo ДBa й пo тpи зaлexнo вiд кйькoстi кибитoк. Усiмa Ivypзaми кеpyвaв с-epaскиp-сyлтaI{'пepeваЛ(нo син a6o iнцIий близЬкий poдин кpимськoгo хaнa h.
u
.Ц.xсaм6oйлyцька opдa кovyвалa тaкo)к пo лiвoмy 6ерзi .Ц'нiпpa, вiд Kизикеpменa вниз дo Kiн6ypнa й дaлi y степ нa схiд, в чaсти}Iах тeпepirшнiх Мeлiтoпoльськoгo й Беpдянськoгo пoвiтiв Taвpiйськoi гyбepнii. Гoлoвним центpoм
цiсi opди 6yлo мiстo Пepекoп, вiд якoгo opдa чaсoм I'aзuBaлacя Пеpeкoпськoto.
.(хсамбoйлyцька opдa тaкo)l( кoчyвirлa aулatnИ|якi склaдaлися з ки6итoк a6o poдин; нa 17б6 p. y нiй налiuyв.lлoся 5000 кибитoк. Hею piдкo кеpyвaли сepaскиpи'
пepeвaжнo кaймaкaни, гeнepaл.rydepнaтopи' якi зaвж'ди л<или в Пе..
peкoпl 'a
o, якa звaлaся Hoгaйськoю пеpевa)кнo
.['xeдисaнськa, ни eдисансЬкa' opдa
перд iнruими' кoчyвaлa пpaвим 6ергoм .Ц.нiпpa,вiд piuки Kaм'янки зa Бyгoм,
y тeпepiruнiх Хеpсoнськoмy, Aнaньiвськoмy, TиpaспoлЬськott{y й oдеськoмy пoвiтах Хepсoнськoi rydеpнii. Гoлoвним центpoм цiсi opли 6yлo мiстo oнaкiв, тoNryopДy чaсolr{нaзивaли oчaкiвськoю; це бyлa нaйчислeннirдa opдa: l7б6 p. в нiй
нaлiнyвaлoся 6лизькo 40 000 ки6итoк,. Heю кеpyвaJlo кiлькa мypз' нaд якими
стoяв oдиl{ сepaскиp iз poдy кpимських Гipеiв. Узимкy тaтapи цiсi opди знoсил!iся iз зaпopiзЬкими.^кoзaкaмипo кpизi piки Бyгy.
Бyд,жaцькa oPti ,u, якa щe зRaлaся Бiлгюpoдськoro aбo ,(o6pyджськolo' кoчyвалa тaкo,t( зa Бyгoм, мiлс гиpлaми .Ц'нiстpa й .(yнaю, вiд Aкepмaнa дo Kiлii, y
нилtнiй чaстинi Бeссapaбii, y БендерсЬкoмy й ToмaрсЬкoмy цинyтaх, тeпеpiruнiх
Aкepмaнськoмy, Бeндеpськoмy, Kиruинiвськoмy пoвiтax Бeссapa6ськoi гy6epнii
й чaсткoвo Tиpaспoльськoмy Хеpсoнськoi lубеpнii, нa пpoстopi завдoв.:ккиу 200
й зaвurиpruки y l50 вepстoв. Ii центpалЬними пoсeлeннями 6yли Гaнruкилa,
Koyrшaни й Aкеpмaн (y пoльських письЬlенникiв тa pyсьKих лiтoписцiв Бiлгopoд,
aбo Бiлий Гoрoд). Biдoкpемивrшись вi,ц Kpимськoгo хaнствa й oселивruись y
ХVI ст. в Бyдлtaкy, ця opдa нe визнaвaлa нaд сoбoю нi мoгyтнoстi тyрЦькoгo
сyлтaнa' нi влaди кpимськoгo хatra' Мaлa свoгo влaснoгo пoвелителя' якoгo тypки звilли 6еeм, i пoдйялася нa 80 чи 90 yлyсiв',. Бyдлtaки Bели 6езпеpеpвнy
вiйнy, слaвилися як веplllники й пеpевалtaли xopodpiстю нaвiть кpимсЬких тa.
тap. Зaгoнaми пo тисячy чoлoвiк вolll{ в кiлькoстi 8-l0 тисяч пoстiйнo гapцювa.
y пollty.
ли на свoiх .lквaвих кoнях пo стeпoвiй piвнинi нa вiдстaнi |0 чи |2 I\,rиль
кaх зДoбичi. |625 p. Бyд;rtацька opдa мoглa вистaBити в пoле 15 000 нoлoвiк,
a rТ зaгaльна чисельнiсть cЯfaлa 20 й навiть 30 тисяч чoлoвiк12.
. Cyuaснa назва рiкa KitI.
ськa.
. Мypзaми (вiд слiв <eмipзаде>, тoбтo дiти князiв)
зв:rли двopян дpynol кaтегopii (3aпискrt oдесскoгo o6ществa. т. ll. с. 478'
пp' 33).
5. ЧеpltявскuЙ 8. oписaние
Ceч и 176 6 г . / / М ы ш е ц к и й C . И с т o p ия. C. 8 5 _ 8 б .

6 Biд слiв <Д'>кaм>- Еtttба,
<6aЙ>_ giка, <лук>_ пpt,lкметникoвий сyфiкс, тoбтo
Ембopiненськa opпa.
т ЧеptlявcкuЙ
B. //N1ыИстopия.
с.
ruецкий
с. 88.
8 вiд слiв <еди>_ сiл, i
сe<caн>- цllcJ|o' mбтo
мич}tсельнa opда.
9 Чepнявcкuй
B.
ll|"1ы-
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цlецкий

с. 88.

с.

Истopия.

l0 Biд татaрькoгo
oбуд.
)какD- вуziJUIя.
|' Бonлaн Г. oписaltие Укрй ны. C . 53; 3atlи ски гp aф a Ми ни х a. с. lб4.
.) зaписки oдесскorю o6щeствa. т. 6. с. |8o:' Бonлaн Г. onяcaние Укpaйны.
с. 54.

ItlyсуJьi.rанськi сусiдя
запopiзьких кoзaкiв
3aгaльнa кiлькiсть нaсeлeння y всiх чoтиpЬoх opдaх визнaЧaJ]laся тaк:
|б25 p'- 50 000 веpruникiц l 706 p.- б0 000' |166 p.- y тpьoх opдaх' кpiм Бyд,'.
л<aцькoi, 65 000 кибитoк
Бeзпoсеpеднс сyсiдствo тaтap пеpелiчених opд iз зaпopiзькими кoзaками
зN{ylltyв.rлoтих i iнrцих встyпaти y тi ни iнrшi стoсyнки oднi з oдними. Hа пouaткy
пoлiтичнoгo )киття кpимсЬких тaтap вopo)кнечi мiл< мyсyльманaми й хpистиянaми ц{е не 6yлo. Kpимvaки спoчaткy лrили миpнo: виснa)кивlltи своТ сили внyтpilцньoю 6opoть6oю, вoни пpaгнули тiльки спoкoю i нe 6aчили iнruoто iдеaлy
щaсливoгo )киття' oкpiм миpнoгo скoтapствa. B цей пepioд тaтapи нaвiть збли.
зI|лу|сязi слoв'янами литoBсЬкo-pyсЬкoгo князiвства, пoльськoпo кopoлiвствa й
мoлдaBськoi tep)кaви. 3a хaна Xaдхсi.Ц,ешeт-Гipея, який панyвaв y Kpимy a)к
39 poкiв, дpyл<6aмi;r<слoв'янами й татaрaми нaстiльки змiцнiла, щo мiл< ними
poзпoчiuraся миpнa тopгiвля. Caм хaн дoпoмагaв хpистияI{ським мoнaстиpям.
Aлe так трив.rлo лиlIIе to |418 p.' кoли кримський toрт втpaтив сaмoстiйнiсть i
ним зaвoлotiли тypки. Хaн y Kpиr"ry зaлицrиBся тим сaмим' цe бyв oдин iз вiсьмoх синiв ,[I.eвлeт-Гiря Мeнглi-Гipeй, aлe вiн мyсив визнaти сeф вас.lлoм тypeцЬкoгo сyлтaнa. Biдpaзy пiсля цьorю пoлiтикa кpимvaкiв щoдo xpистиян змiнv|Лacя }|a пpoтилeжкy. пpичинoю тaкoго пoвopoтy бyв, з oднoгo 6oкy, дикий,
вoйoвничий i кpoвo;rtepний хapaктep нoвoк) хaнa Мeнглi-Гipeя, a з дpyгoгo тoй фaнaтизщ якtlil пpищепили тaтapaм iхнi пiдкopювaнi rypки. Biдтoдi й poзпoчaлaся вopoжнeчa зaпopiзьких кoзaкiв дo тaтap. .Ц'oцьorю дoлyчилaся ще й тa
B.lxлива oбстaвинa, rцo пiсля зaхoIUreнI{я тypкaми кoлиrцньoi гpeцЬкoi iмпepii
тa пoяви iх нa Kpимськoмy пiвoстpoвi вoни стали пoтрбyвaти мaси нeвйьникiв
o6oх статей, oсoбливo мoлoдих дiвнат i хлoпчикiв. Hевiльницi бyли нeo6хiднимrr тypкaм &пя вдoвoлення iхньoi aзiaтськoi poзкorui й нaсoлoди, a хлoпчики _
д1тяcлух<6п в яничapaх i piзних пpидвopних пoсaд' щo вимaгaпи oсo6ливoi дoвipи. Bсi невйьники зaгaлoм мoвoк) }fyсyльмaн нaзивалися ясиpем la; цей ясиp i
cтaлуI з тor0 чaсy дoстaвJIяти тypкaм тaтapи. .(ля тaтap, oсoбливo нoгaйських'
якi вели кoчoве життя' м:rлo зaйм:rлися тopгiвrrек)' a ще мeнцte пpoмислaми' нe
мaли пiдкoрниx
нapoдiв, з яких мoЛ(на 6улo 6paтн FaнИнУ' Tу|Hял9|cядиким i
6eзлюдниl,r стlпoм' i 6yли opдolo y6oгих i напiвгoлoдних дикyнiв, пoстaчaння
хpистиянськими невiльникaми 6aгaтих, лiнивих i лaсoлro6них тypкiв 6yлo
гoлoвtlим д'(еpелoм пpo)киткy i чaсoм нaвiть ,lкиттевoпo дoстaткy.
Toмy стoсyнки мyсyлЬмaнсьKих сyсiдiв i зaпopiзькиx кoзaкiв пepевaл(нo
BуIяBI|ялу|Cяв нaбiгaх нa кoзaцькi зeмлi й чepез нt{х нa Укpаiнy, Литвy, Пoльщy й Poсilo. Бaлtаloчи y6езпeнити свoi нaiзди, татapи збyдyва.lпl кiлЬкa мiстечoк
y ни.lкнiй тevii !'нiпpa: близькo 1450 p. вotlи спopyдили фоpтeцi Kизикеpмен i
,{'жaнкеpмен (нa мiсшi пеprшoi тeпеp мiстo Беpислaв Хеpсoнськoгo пoвiтy, дpyгoi - мiстeчкo Kaхoвкa); l49l p. збyryвaли фopтeцю Tягинь, дe тeпep сeлo Tягинкa; в сеpединi XVl ст. пoстaBиJIи фopтeцlo Бypryн, дe селo Бypгyнкa, й IслaмKеpмен (Услaмoвi Гopolки), здarтrcя' нa мiсцi тeпеpiruньoi сл060ди Лю6имiвки Taвpiйськoi гy6еpнii; a |525 p. вiдi6paли y пoлякiв мiстo oчaкiв.
Пpo 6oйoвi зас06и кpимських i нoгaйських тaтap д)кеpeлa тoгo чaсy дaЮть нaм
тaкi дaнi. Peryляpних, чи пoстiйних, вiйськ тaтapи нiкoли нe м!rли i д,пя свoiх
пoхoДiв y вopox<i кpaiни зaкJlик.lли oхoчих. Taких oхoчих серд тaтap нiкoли нe бpакувалo, щo пoяснювалoся пePeва,кнo тpьомa пPичинaми: 6iдrriстю тaтap, iх oгидoю дo Ba,ккoi фiзиvнoi пpaцi й фaнатиянolo нeнaвистro дo хpl{стия}l'
нa яких Boни дивилися' як нa сoбaк, гiдних всiлякoгo пpезиpствir й нeщaднoгo
винищeння. Пpипyскaрuи' pa.roм з iстopикoм Ciчi Cкaлькoвським l5, щo зaгaльIIa чисeльнiсть yсiх тaтap y xvtll ст. (в KpиNry й нoгaйських стeпaх) стaнoвldпа 5б0 000 oсi6 oбoх стaтeй а6o x 280 000 чoлoвiкiв, Bсeвoлoд Koхoвський
BBa)кaG' щo дJlя вeликих пoхoдiв y хpистиянськi зeм;li кpимський хaн з6иpaв
.. 3aписки oдесскoгю o6ществ:t.т. ll. с. 485; Pусoз. Pyсскиe тpакты. C. 62;
ЧеpнявcкuЙ B. //Мыrшеu-

кий C. Истopэlя. с. 87_
88.
l.
Biд apa6сы<otю (есиprя(Tpyды
noлoнeпuЙ
I\{oскoвскoIю аpхеoj.loгичeскo-
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гo oбщeства.1883.T. 9, в. 2,
} с.216).
'o Cкalькoвcкuй

А.

pия. T. |. с. 25-29.

Истo-

.Ц. I. Явopнlщдкий
Iсmpiя зaпopiзькrх кoзaкiв
мaйл<e l/3 всьогo чoлoвiчoгo нaсeлення свoei крaiни .o. Узимкy тaтaри зaвлrди
йцrли бiльrцими силaми' влiткy менlшими; tюлoвниIltчиtloм цe пoяснto€ т ься oб.
стaвинoю' щo влiткy тaтapи не зaвлсди мoгли пpихoвати слiди pyхy свoei кiннoти
y висoкiй стeпoвiй тpaвi, нe завя(ди встиг!lли oбмaнyти пильнiсть стoрo)кoBих
кoзaкiв i, вperuтi, влiткy тaтapИ v.aлн менцIe с8060ди, Як yзимкy. Taтapи зaвЛ(ди
йrruIив пoхiд пopoлrнем: вotlи нe везли з сo6oю нi o6oзiв, нi вал<кoi apтилepii |,.
Boзiв, зaпpял<ених кiньми, тaтapи не визнaвaли нaвiтЬ y сёбе вдoмa, викopистoвуIoчи в paзi пoтр6и вoлiв а6o вepблюдiB, зoBсiм нeздaтних дo rДвидких
нaiздiв нa хpистиянськi зeмлi. Ь д1tяcтa чи двoxсoт тисяч кoнeй тaтapи нe мoглп знaЙт|Аlloстaтньo фypaхy й тoму, як пpипyскaютЬ' вдoвoльllяли iх степoвolo
тpaвoю нaвiть yзимкy' привчaючи здo6увaти сoбi кopм, poз6иваroни снiг кoпитaми ,n. Boгltепaльнoю з6poсю татapи нe кoристyв.rлися, вi/v\aюни пepeвaгy пеPet сyмнiвними пoстpiлaми pyulниць влyчним пoстpiлaм лyкiв. Cтpiлaми )к Boни вoлoдlли тaк дoскoнaлo' щo' зa слoвaми oчeвидця' мoгли нa пoвнoмy скакy
вJryчaти в непpиятеля за tшiстдесят i нaвiть зa стo кpoкiв'o. зa'e кoнeй вoни
6paли в пoхiд бiльшIe, lli,к 6yдь-якi iнrцi степoвi веplIIники: кoлteн тaтapин вiв
y пoхИ вiд 3 дo 5 кoнeй, щo paзoм стaнoBилo вiд l00 дo 300 тисян гoлiв. I{е
пoяснto€ т ься' з oднoгo бoкy, тим, щo чaсти}ly кoней тaтаpи викopистoвyвaли
як хap.ri, з iнlцoгo лt 6oкy, цe з}raчllo пpискoрювaлo iхнiй 6iг, дaюvи веprЦникам
мoлt.lпlвiсть зaм iнювaти стott'лениx кoнeй свi)кими.
.(o здiйснення великoгo нaбiгy тaтapи спeцiaльнo гoтyвaлися i вvtбlpaли рlя
цьoгo визнaчений чaс. Пeред вeликими нa6iгaми вollи зaпaсaJlися з6рoсю, прo-
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|6 KoхoвcкuЙ
B. oпыт изyчения вoйlr Б. Хмe.ьницкoго. C. 66.
', Лuтвuн M, / / Kaлaloв H.
Apхи в. T . 2 . C' 1 | .
'o KoхoвскuЙ B. ollыт изy.
чeния вoйн Б. Хмельницкoгo. C. 73.
'g BonJшн Г. oписaниe УкpaЙпы. C. 42.
."
3аписки o;tесскoго o6-

Cxемa pухy тaтapсЬких opд
вoрдirими pi.loк
Кнець ХIХ ст.
Cхемa рзтauцlвaшня
i pуху тaтаpських opд
пiд чaс llапаДiв
lla укрillськi
землi

Кiнець ХlХ ст.

щeства. т. ll. с. 480; Бonлон I-. Оtlпcaниe УкpайньI.
с. 4з-45.
2' L!вaнuн М.
o вoeнrIoм
искyсстве
мoнгoло-татap.
сПб' 1875. С . |67.
22 Бonлaп
Г. oписaние Укpaйны. C. 44i MaнштеЙlt
Х. 3aп и ски . T . |. с. 220.
23 Mанцlтeйн Х.
3aписки.
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Мусульмaнськi сyсiди
зaпopiзьxлх кoз:lкiв
дoвoльствoм' якoмoгa 6iльrцoю кiлькiстю вepхoвиx кoней, якoмoгa легцIe oдягaлися: сopoчкa з 6авoвни, цlapoBари з нaнки' сaп'янoвi.ro6oти' rшкipянi цIапки'
часoм oвечi кoхyхи 6yли iхнiм гoлoBним oдяtюм; з6poя 6yлa P}^|нoloi лиrце хoлoд}roю. Boни 6paли з сo6oro rдaблi, Jryки' кoлчaни з l8-20 стpiлами, нaгаi' щo
слy)кили iм замiсть oстpoг' i дeрв'янi x(epдини дJlя тимчaсoвих rшaтep. Kpiм
тoгo' дo пoясa чiпляли нiлс, крсaлo д1lя видo6увння Boгню' цtилo з мoтyзoчкамl,l' llиткaми й рмiнцямvl' 6paлvl кiлька мoтyзкiв з сиpoм'ятнoi rшкipи зaвдoвжки з 5-б сaлснiв дпя зв'язyвання нeвiльникiв тa нюpн6еpзький квaдPaнт'
т06т0 спецiaльний aстpoнoмiчний пpилад' щo зaмiняв кoмпaс' д,tя визнaчення
тoчoK гopизoнтy y пoлolry стeпy. Kвадpaнт мaв кoл(ен' кpiм тoгo, нa кoжеtl
teсятoк тaтap 6paли кaзaн дJrя вapiння м'ясa й невe.ш,tкий6apa6aнvик нa лyкy
ciцla, a щe кoЛ(eн тaтapин 6paв сoпiлкy, щo6 скликати тoваpиrшiв пpи пoтр6i;
дepев'яний ни rшкipяний це6ep, щo6 пити вoдy .rи, в кpaйньoмy випaдкy, пoiти
кoня. Знaтнi й 6aгaтi тaтap}r м.rли кoлЬчyги' дoситЬ цiннi y тaтap неpeз iхню
piдкiсть. .Ц.лявласнoгo хapчyв.lння кoЯ(ен татapин вiз на свoему кoневi y tlдdpянoмy Nriц.lкyтрoхи ячмiннoгo чи пpoсянoгo бoporuнa, тaк звaнoгo тoлoкнa' з
якoгo' Дo.ц,aвцrи
сoлi, po6или нaпiй пeксинeт; кpiЬr тoгo' }|евеликий зaпас пiдсмa)кенoгo нa oлii й пiдсyrшeнoгo нa вoгнi тiстa, щo нaгaдyвалo сyхapi. Ta нaй6iльlшe
пoклaдaлися нa кoнинy' кoтpy oтpимyвали в дopoзi, в6иваючи змyuенoгo й нездaтнoгo дo бiry кoня' а чaсoм нaвiть здoхлoгo. 3 кoнини гoтyвaли piзнi стpaви:
сyмiu.l кpoвi з 6oрrшнoм, зваpенy в казaнi, тoнкi плaсти пpoпiтнiлoгo й пiдiгpiтoгo пiд сiд'пoм нa спинi кoня пpoтягюм 2-3 гoдин м'ясa, великi rшмaтки м'ясa,
20.
зваpенi у кaзанi з дpi6кoю сoлi, iли paзoм з вивapенoю вoдolo
Bзaгaлi тaтapи стaРaлися не пepев.lнтa)куB:rти свoiх кoней, тyp6yювись 6iльшe пpo них, нiл< пpo сefr: <Koня втpaтиrц - Bтpатrtш гoлoвy>'- к.lзilли вoни'
хoчa вoднoчaс мaлo гolщyвалиiх y дopoзi, бo тi нaче6тo кpaще знoсили втoмy
6ез i;rti. 3 тieю ж Dleтoro TaтapИ oдягzrли нa кoнeй rraйлегцIi сiд.пa,якi пo-piзнoмy
викopистoBувzlли B дopoзi: iх ниtкня чaстинa' якy вoни звали rypгuio, зi з6итoi з
rшеpстi пoвстi, слy)килa iм килимoм; oснoвy сiдлa' пo-нaшoмy лeнчик' клаЛи
пiд гoлoвy; з 6ypки, пo-iхньoмy кaпyдlкi uи тa6yннi' po6нлп цtaтpo' нaтягаючи Тi
нa yвlткнyтI B зeмЛю жеpд.ини.
Taтapи сидiли нa кoнях' зiгнyвrши спини' <мoв мaвпa на гoнчaкoвi>, 6o нaдтo
висoкo пiдтягaли дo сiд;la стpемeнa' щoб' зa iх слoвами, мiцнiц.lе вппpaтпcя Й
кpaще сидiти в сiд;ri. rдy,rи веpхи, тaтapи мiзинцeм лiвoi pyки тpи}raли вyздечкy'
pешlтoю пaльцiв лyк' a пpaBoю urвltдкo пyскaJIи стpi.lпl впepeд чи нaзaд. 3yстpiвцrи нa свo€м y rцляхy piкy, тaтapи пeperurивilли iТ зa дoпoмoгoto зpodлeнoгo з
oчеpeтy плoтa' який пpив'язyвали дo кiнськoгo хвoстa i нa який клrrли yсе сBoс
мaйнo; зoвсiм poздягнyвlllисЬ' yxoпивцrись oднieю pyкoю зa гpивy кoня i змyrц)пoчи йoгo пливти ltlвидцte' тaтaри дpyгoю pyкoю poзбивaли xвилi й цIвидкo
пepепpaвляJrися вiд oднoгo 6еpегa дo iнrДoгo. Чaсoм зaмiсть самopo6них плoтiв
вoни викopистoвyBirли чoвни' yпoпepeк яких кJlilли тoвстl ,кepдини' дo )|(ерДин пpив'язyвали кoней, oднакoвy кйькiсть з кo)t(нoгo 6oкy - для piвнoваги.
Bсеpeдинy чoвнa скJraдaли свoe мaйнo, i тaк пepепpaBлялt|cя uеpез piнки. I{i
пеpепPaви тaтapи викoнyвaли всi oднouaснo, зaймaюни чaсoм дo двoх веpстoв
piки... Taтapськi кoнi, званi ними 6aкeмaнaми, нiкoли не пiдкoвyвалися, кpiм
кoней знатниx вeльмorl<тa oкpeь{их мypз' aле й oстaннi зaмiсть пiдкoв пpив'язyвrrли свoiм кoням кopoв'явi poги тoвстrrми peменямll. Boни 6yли пеp€ B aлrнo
низькopoслими' сyхopлявими й нeзгpa6ними, за Bиняткotl гаPних i сильних кoней знaтних велЬмoж i блaгopoдних мypз; зaтe цi кoнi вiдзнaнaлися Ч|дoBoю
витривалiстю й нез6aгнeннolo пpyдкiстк): Boltи tr{oглиl{евтot\{lloпpoскaкaти зa
oдин день 6eз вiдпoчинку 20, 25' 30 миль, тo6тo 80, l00, l20 веpcтoв ,2. У пoхoдi кolкен тaтapин мaв пpи сo6i тpoe чи й 6iльrде кoней: на oднoмy сидiв, a двoх
iнцlих вiв зa пoвiд, щoб змiнити нa випадoк yтoми якoпoсь iз них; якщo Л( якийсь
кiнь втoмлtoвaвся нaстiльки' щo нe мiг нести вeplrrникa i навiть нe встигaв з:l
ним, йoгo зoвсiм пoк}lдaли в стeпy дo пoвеpнeння i пeрвaxнo зaстaвали в дoбpoмy стaнi 23. сaмi веpцrники вiдзнauaлисi легкiстю, диBoви)t(нoю пpyдкiстlo
й спpитнiстю пiд нaс свoгo pyхy степaми: скaчyчи щoдyхy пiд .rас вopoжoгo
пeрслiдyвання й вiдvyвaючи втoмy oднoгo кot{я' тaтapи нa пoвнoмy скaкy
16, I l
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.Ц..I. Явopницький
lстopiя зaпopiзькиx кoзaкiв
пеpеIIлигyвали з oдl{oгo сiддa нa iнrце й 6eзyпиннo мvaли далi, звiльнeнi .lк
вePшникanrи кoнi вiдpaзy 6paли впpaвo i скaкaли пopy.l iз гoспoдаpем' щ06
пpийняти йoгo нa сBою спинy' кoли стoмиться iнrций кiнь.
Taким vинoм пiдгoтyBaвцrи oзбpoeння, пpoдoвoльствo й кoнeй, тaтapи вирyцIaли в пoхiд y зaпopiзькi зeмлi, a чepeз них дaлi в пoлЬщy, Литвy, Мaлopoсiю
й Bеликopoсiю. Пoхoди були зимoвими й лiтнiми.
Узимкy пoхoди здiйснювалися з тих мipкyвaнь, щo6 yникнути зaйвих клoпoтiв iз вoдними пepeпpaвами Й дaтп мoлсливiсть непiдкoвaним кoням бiгти м'якoю снiгoвoю piвнинoю; тaтapу| виpyцIaли пpи6лизнo B сiчtti, кoли стeпoвy piвнинy вкpивaв глибoкий снiг i тaтapськиМ кoням зoвсiм нe зaгpoxyBaлa oЛ(елеДиця' нa якiй вoни, не мaючи пiдкoв, кoвзaли' пaдaли' псyвilли сo6i нoги й ставали 6езсилими супpoти зaпopiзЬкoi кiннoти. Kpiм oхeледицi, тaтapи yникали й
сувopих стeпoвих мopoзiв' вiд яких вoни гинyли нe тe щo сoт}tями' a тисячaми'
pятyючися тoдi лиrшe тиМ' щo poзpiзали )t(ивoти кoней, зaлaзИлу| всеpединy i
гpiлися вiд хoлoдy ,n. Kiлькiсть вepruникiв, щo виpyllJали в пoхiд, зaлелtалa вiд
звaння тoгo' хтo йoгo oчoлIoвaв: якщo йrцoв сaм хaн' тo з ним виpytuалo 80 тисяч
нoлoвiк, якщo мypзa _ 50 чи 40 тисяч. [I|oб пepeсвiдчитися в гoтoвнoстi вiйськa й yникнyти якиxoсЬ вaд' пepeд пoхoдoм йoмy влarштoByвaли teтaльнtltЙ
oгляд. Уся мaсa вiйськa pyхaлaся нe oкpeмими загoнaми' a дoвгoю нa 4 чуl нa
l0 миль кoлoнoю' фpoнт якoi стaнoвили l00 веpruникiв з 300 кolleй, a центp i
ap'сpгapд _ 800 чи l000 кoней, зaвдoвЛ(ки вiд 800 дo l000 кpoкiв. Пiд чaс нaстyпальttoгo пoхoдy' дoки тaтapи 6улn у вJraсних вoлoдiнняx, вoни йrшли пoмaлy' не
urвидшe ureсти фpaнцyзькltх I}tилЬ* нa день, хoнa po6или все дЛя тoгo, щoб пoвepнyтися нaзад y свoi вoлoдiння неoдмiннo дo скpeсaння piк, зaв.,кди згyбнoгo
дJIя тaтapсЬкoгo вiйськa, кoтpе вiдхoдилo пoспiхoм зi здo6иччю й пoлoненими.
Пoвiльнo пpoсyвaючr,rсЬyпepeд' тaтapи вoднoчaс ы&уIBaлИвсiх зaстеpел<них зaхoдiв, щo6 o6мaнyти стopoжoвих кoзaкiв i пpихoвaти вiд них усi слiди свогo
Pуxуi N|я цьoгo вoни вn6нpaлп гли6oкi 6алки чи низoвиннi 6aЙpaки, пoпеpе.цy
загoнiв BИсИлaлуIспpитних i дoсвiдчених вeprшникiв д.ля здoбyття язикiв, пpи
нiчних зyпинкaх нe poзпaлIoв:lли вoгниrц' зaв'язyвaли мopди кoням, не даюuи iм
ip.жaти, a лягaючи спaти' пpив'язyвали iх apканaми дo рyк, щoб y випaдку не6езпеки мo)кrta 6yлo ruвидкo впiймaти кoня, сiсти нa ньогo i втiкaти вiд непpиятеля. Пiд час зaгaлЬнoгo pyхy TaTapп чaс вiд чaсy зyпинялися, зiскaкувaли зi
свoiх кoнeй, peur donner loisir 6 lеurs сhеvаuх d'urinег**, i в цьoму випaдку iхнi
кoнi 6yли тaк видpесиpyвaнi' щo вiдpaзУ po6или цe, як тiльки з них сплигyBilли
веptltники. Bсе цe тpив.lлo <<в
пoлчетвеpтЬD Гoдини' пiсля чoгo BеpilI}|ики зl{oвy
виpyцrали в дopoгy. Пoвiльний pyх тaтap' стpaцIеннa мaсa кoнeй i людeй, iх мoвчaзнiсть i стpимaнiсть у Дoрoзi, тeмне oзбpoс}rня веpцlникiв нaвoД.илил<aх навiть нa нaйсмiливiruИx,aлe незвичних дo тaкoгo виДoвищa вoiнiB. 0сo6ливo вpaлсaлa кo)кнoгo oчеBидця бeзлiu тaтapських кoней: l00 000 вepruникiв вeли з сo6oю 300 000 кoней, тoбтo кo)кeн веpцIник мaв oднoгo кoня пiд с060ю i двoх пpи
сoбi. <.[еpeвa в лiсi не гyстirui,_ ка)t(e oчев}lдeць Бoгtлан,_ зa тaтapських
кoней y пoлi: iх м.oxнa пopiвняти з хмapoю' щo з'явля€ т ься lIa o6pii, i нa6лихaючись' yсe з6iльruyсться i з6iльцIy€ т Ься)>.
Taк pyхaлись тaтapи пo стeпaх власних вoлoдiнь,:lле чим бли;кче пiдхoдили
дo мети свoiх нaбiгiв' тим oбepe)t(нiruими стaBaли: зa тpи ни зa нoтиpи милi
вiд кoзaцькoгo кopдoнy вoни ви6иpaли нaйпoтаrмнlrue мiсцe, вiдпoчивали
в ньомy пpoтягoм двoх чи тpьoх днiв i пiсля цьoгo в)ке зoвсiм iнaкure poзтaшoвyвали свoe вiйськo. ЗiбpaвrшисЬ paзoм' вoни poздiлялI|ся нa тpи чaстини: з двox чaстиtl склaдався гoлoвний кopпyс' звичaйнo звaний Choсhе,
a з тpeтьoi yтвopювали двa кpиJIa пo 8-l0
тисяч вepцrникiв y кo)кнoмy.
Koлсне кpилo сBoeю чеpгoю tiлуlлoся нa l0-I2
чoлoзaгoнiв пo 500-600
вiк. PoзтaruyвaвutисЬ тaкl тaтapи з yсieю мoжливoю rшвидкiстю вдиpa.lисЬ y вoлoдiння кoзaкiв i тyт мvали 6ез вiдпoнинкy пpoтягoм цiлoi дo6и, зyпиняючисЬ
лиlце нa oднy пoдинy' щoб нaгoдyвaти кoней. Пpoскакaвши фopсoвaним мapцIeм
60 чи 80 миль, тoбтo 280 чvl 320 вeрстoв вi.шкopдoнy, вoни paптoвo кидалисЬ нaзaд' пpичolry знoвy нa хoдy poзд.iлялися' при цьoмy iхнй тюлoвний кopпyс пoстyтloвo
вiдстyпaв, пoтiм видiляв y пеpедoвий зaгiн 500 кoней i витягaвся нa знauнy вiд-
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стaнь' а.цвa йoгo Kpилa' вiддаливrшись вiд ньогo нe дaлi як нa 8_l2 миль' кидaлися чaсткoвo впepeд' часткoвo вбiк, i якщo кoзaки iх вчaснo нe пoмiнaли, рaптoвo нaпaдaли нa frззaхисниx християн: чoгo не мoгли зa6pати, пaлили, piзaли' знищyBaлИ,a щo мo)(нa 6yлo пiдняти' захoпити' пoгнaти' 6paлvl, зaapкaнювали, гнaли - voлoвiкiв, xiнoк, дiвяaт, мaлих дiтeй, нeмoвJlят' кoней, вoлiв,
кopiв, oвeць, кiз,- з худoби 6paли все, кpiм свиней, яких вoни ненaвидiли, тoмy
згaняли в стoдoлy й пiдпaлювaли i.i..3aхoпивцrи якoмoга бiльrшe ясиpy' вoни пoспirшaли дo свoгo гoлoвнoгo кopпyсу. A гoлoвний кopпyс' poзтягнyтt,tй нa вeликy
вiдстaнь, легкo мo)кнa 6улo знaйти зa слiдами нa снiгy, тoмy хижаки цIвидкo
BлИBaлv|cяв ньогo з тя)t(кoю зД06иччю. Пoвepнyвrшись iз на6iгy, два кpилa вiдпoчивaли пpи гoлoвнoMy кopпyсi, a замiсть них Bиpyшали в тaкoмy )к пopядкy
два свixti кpилa' кoтpi такolк зaвдaвaли спyстoцrень i тaк сaмo стpiмкo BiдстyпaЛи дo гoлoвнoгo кopпyсу; зa дрyгим кpилoм llllлo тpетe' за тpeтlм чeтвеpте
i т. д. Усе це вiд6yвалoся нa.цзвичaйнo шIвидкo й стpiмкo: oбидвa зaгoни нe мaли
пpaвa зaлишaTИcя нa нeприятeльськiй зeмлi дoвlце як двi дoб-и, й пiсля цьoгo
25. тим чaсoм гoтёpмiнy нeoдмil{нo мyсилй 6yти вxte 6iля гoлoвнoгo кopпyсy
лoвний кopпyс свoiх веplшникiв зoвсiм не викopистoByвaв' щoб з6ергти свoi
сили свiлсими i, в paзi пoтpе6и, мaти мoжлl,lвiсть вiд6итися вiд кoзaцькиx вiйськ,
щo йшли визвoляти невiльникiв; вiн лиruе пoстyпoвo' xoн i дyxre пoм.rлo вiдстyпaв дo кopдoнiв вЛaсних вoлoдiнь. Aле йoгo пoвiльнiсть пеpeхoдилa y ruвидкий
мaprшi навiть квaпливу втечy|якщo тaтapи пoмiчaли великi кoзaцькi сили, гoтoвi
кинyтися нa них. У битвy з кoзa{:aмивoни встyпirли лицIе тoдi, кoли в десЯть рaзiв пеpевaл<aлиiх чисельнiстю,n. Ta в 6iльrшoстi випадкiв, пoбaчивrДи кoзaкiв,
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,.' N,l. l. lванiн вва:кaс, щo
вiй.
сaм лaд татaрькoгo
ська i бeзлiч запaсних кoней 6yли нeзpучними lvrя
битв i змyl,tlyвaли тaтap
уни кaти зyстplчl 3 p lвни м
за си л oю не п p и яте л e м (o
вOeннoм искусстве y мot|гoлo-тaтaD. с. l65).

.ц. l. явopницЬкий
Iстopiя заrropiзьxих xoзакiв
вoни спirцнo вiдстyпaли, a щo6 yникtlyти пepeслiдyвання, вiдхoдили не тiсto
сaмoю дopoгoю' a нoвolo' po6лячи пpи цьоМy piзнi кoлa в тoй чи iнruий 6iк. Biдiйцroвцrи тaким чиtioм милЬ нa 30 чи 40 вiд кopлoнy зaпopiзьких вoлoдiнь, вoни
ви6иpaли 6езпечнe мiсце, oпopяджaлися' ти)кденЬ вiД.пoчиваливiд гpaбyнкy, пoтiм д,iли.писвiй ясиp, тo6тo невiлЬникiв, хyдo6y, piзнe дo6po, дaлi сiдaли нa кoней
i iхaли дo свoiх улyсiв. Iх стpaшнi нaiзди дoвгo ще пoтiм згадyвaлИcя нa Укpaiнi й стaвали сю,(eтами наpoД.них пiсень:
<3aлryриласьУкpaiнa, щo нiдe пpo'(ити:
Bитoптaлa optа кiньми мaленькii дiти,_
oй маленьких витoптaлa' Beликих за6рaлa,
Haзaд

рyки

пoстягалаl

пiд хaнa

пoгнaла|>.

як зимoвi.
Лiтнi пoхoди татaри здiйснювaли не тaк частo й нe тaкими сИЛaN|v|'
Д1я цЬoгo пеpeвa;кнo вибиpaли сepeдинy лiтa, кoли llapoД. yкpaiнсЬкий вихoдив нa пoльoвi рo60ти i мeнrш зa всe спoд.iвався якихoсь вiйн й непpиятелЬських нaбiгiв. [ьoгo paзy в пoхiд виpyrшaлo не сiмдесят-вiсiмдeсят тисяч' a
тисяч десять' мaксимyм дB.tдцятЬ' oскiльки 6iльlше вiйськo в лiтнiй нaс 6yлo
ЛегцIe Bикpити, нiлt y зимoвий, кoли з yсьoгo стeпy втiкaлo Bсе )t(иBe'хoвaючись
вiд хoлoду й хуpтoвини. Зазвиvaй, пeprш нiлt yся мaсa виpyшaлa в пoхiд,
yпеpeД, Bу|сv|лaЛИсмiлиBих вepurникiв для здo6yвaння вiстoк прo стaн спраB
нa Укpaiнi й 3aпopilк:кi. Зaле.lкнo вiд цих вiстoк тaтapи виpyцrzrли в тoй чи
iнrший 6iк, aле в yсiх випaдкaх нaмaгaлися вн6vlpaти вoДoдiльний urлях
мix piнкaми, щo6 не зaтpимyвати се6e пеpепpaвaми i здiйснювати свoi нa6iги
6ез пеpеrшкoд. Toдi л(' пеpед вистyпoм y похiд, Bo}lи визнaчaли мiсце з6oрy
пiсля пеprшoгo нa6iгy, щo знaхoдилoсь }lе дaлi двoх-тpЬox миль вiд кoрл'oнy.
Hе дoхoДячи дв.rдцяти чи тpиДцяти миль д,o зaпopiзькoгo чи пoльсЬкoгo
кopдoнy' тaтapи poздiлялися нa l0-l2
зaгoнiв пo l000 веprшникiвy кoxнoму й,
кидaюЧись oднiеlo пoлoBинoю пpавopyч' a дpyгoю лiвopyн, poзтягaлися фpoнтoМ нa |0-|2
миль, тo6тo rla oд}|y ни пiвтopй милi загiн вiд зaгoнy, a для
кpащoгo зв'язкy всiх загoнiв мi,lк сo6oю викopистoвyвaли yмoвнi знaки - вдень
pyx кoнем нaвкoлo.'' ytloчl - ви.кpеlllyвaння вoгttю кpесaлoМ' запaлювaння
гaннipки й oбepтoвий pyх нею zU. PoздiливlllисЬ тaкиМ чинoм i нaпеpeд
ytvtoBившIись пpo з6ipний пy}lкт' тaтapи paнo-вpaнцi кидалися в кoзaцькi
вoлoдiння, po6или тyт кiлькa кiл, дaлi кyпкaми вискaкyвaли нa мoгили' цIвидкo
oглядaли стeпoвi oкoлицi й нeгaйнo пoвеpтaлися дo yМoBлeнoгo мiсця. A в тoй
чaс пpиKopД.oннa зaпopiзькa стopoжa, бauauи тaтар' щo кpy)t(лЯли степoм'
вiдpaзу taв,aлa знaк зaпаленими фiгypами aбo пoстpiлaми гapмaт' щo стoяли
нa мoгилaхl paдyтним кoзaкaм i пpикopдoнним мe[Iкaнцям; aле меrшкaнцi,
6aчaчи нечисленнiсть тaтap' y степy' нe вiдpaзy в)киBzlли нaлeжних oстepeл(них захoдiв. Taтapп чyдoвo кopисталися з цьогo: BичекaBц!и якийсь нас y
зaтицtнoмy мiсцi, вoни paптoвo нaлiтали на безтypбoтних yкpaiнцiв, хaпали,
ПaлИЛI|' знищyBaли' гн:lли' щo мoгли' з с060ю' oдrrим слoвoм' пoBтopюBaли
тe' цlo po6нлu пiд vaс зимoвих нaбiгiв; пiсля цьoгo цrвиД.кo пoкидaли Boлoдiння хpистиян' пеРехoдили кopдoн i, вiдiйrцoвrци нa б-l0
миль, Дiлуlлtц
свiй ясиp i poзбiгaлися пo yлусax.
З усiх тaтap, щo чaстo здiйснtoвали наiзди нa хpистиянськi землi, нaйстparuнirцoю 6улa Бyдл<aцькa oрдa. Boнa 6yлa не6езпечна нe сBoeю силoю' не лицаpствoм i вiдвеpтими дiями, a пiдстyпнiстro' нaдзвичaйнoro хитpiстю й вiрoлoмнiстlo свoiх нaбiгiв. Бyд,lкацькi тaTaph cлaвИI|у|cя тим' щo мoгли дoвгo cltДiтtа
y вoдi; вoни вipили, щo кoли в пеpшiй сyтинцi з неприятелем вpa:кeний кyлею
тaтapин yпa.це гoлoвoIo дo вopoгiв' a нoгaми дo свoiх, тo пеpeмoгa 6yte зa ними;
якщo )к ляЛ(e нaвпaки' пеpемo)ке вopoг. Бyдл<aки виpylllitли в пoхiд чaсoм зoвсiм
мzlлими силaми, мaroчи близькo 400 чoлoвiк. 3нaю.rи, як пильtlo стежили стopo.tкoвiкoзaки зa кo)к}tим рухoм y стeпy, нaвiть за пoлo,кенням степoвoi тpaви'
бyдл<aки,щo6 o6мaнyти iх пильнiсть i не тoптaти висoкoi тpaBи' щo сягaлa чa27 <.t-[ей
знaк викopистoвyють наrшiкoзaки' нaзиваю-

чи маякoм).
,n Иванuн М. o вoеннoм
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искyсствеy Мottгoлo-тaтap.
C. 166.

Мусy.lьманськi сусiдrr
запopiзьклх кoзакiB
сoм 2 фyтiв, BFaBaлИcя дo тaкoго викpyтy: пoтaйки дoскaкaвцIи дo кopдoнy свoiх
вoлoдiнь, вoни poздiляли свoiх 400 чoлoвiк нa 4 зaгoни' пo l00 voлoвiк, якi poз6iraлиcя в piзнi 6oки: нa схiд, захiд, пiвнiч i пiвдeнь; пpoскaкaвцrи пiвтopи
нвepтi милi вiд пeprпoгo пyнктy poзбiгу, вoни знoвy poздiлялися' aле вл<е
нeнa4, a нa 3 зaroни пo 33 voлoвiки, i знoвy скaкaли в piзнi 6oки.3a пiвьrилi
вiд дpyгoгo rryнктy poзбiгy вoни зrroвy tiлу|I|пcя нa 3 гpyпи пo l l чoлoвiк
y кoлtнiй. Усi цi пoдiли й poзбiги викoнyв:rлися на пoвнoмy скaкy Й тpпвaлu
нe бiльIцe як пiвтopи гoдини: вiд rшвидкoстi й пильнoстi зaлerкaв весь yспiх
iiньoгo нa6iгy, вiд затpимки й неo6aчнoстi - зaги6ель i знищення. Ta хи)KaKИ 6улу| дyжe дoсвiдчeними в цих мaневpaх i, як зayв{rжy€ oчевидeць'
знaли стeпи, як мaйстepнi лoцмaни гaвань. Пpoскaкaвruи свo€ кoлo й oцiнивцrи стaн спpaв' кoжнa згpaя тaтap пoвepтaлася в yмoвлe}re мiсцe, y якyсь
6алкy,lи виярoк' 6araтиЙ нa тpaвy й вoдy, пepеB€ l xt{o миJtЬ зa l0_l2
вiд
пyнктy пoдiJly' i тyт якийсь яaс виuiкyвaлa; cлiдvt я<, зaлиrшeнi ними нa степoвiй тpавi, зникaли' мoв кoлa вiд кинyтoгo y вoдy кaменя. Bсе видaвалoся
тихим i 6езпечним. Хил<aки ж тим чaсoм 6yли нaпoготoвi. I oт нaстaвzrBщасливtlЙ p,llя них мoмеrtт: вoни киtaлися в нaмiчeнi ними сeлa' зaхoIurювaли хyдo6y,
лroдeй' мaйнo i мepшiй мчitли зa кopдoн кoзaцьких вoлoдiнь. Aлe звiсткa пpo
iхнiй нa6iг вмить poзлiтaлaся пo всiй стoрlкoвiй лiнii; кoзaки 6awлли, як дикe
степoвe птaствo' мoвби злякане чиeкrcЬ нeспoдiвaнoю пoявoкt' paптoм iз кpи.
кoм здiймалoся вгopy й poзлiталoся нa всi 6oки. Toдi вoни меpщiй KI{д.lлися нa
кoней' oзбpoювалися й пoспiшaли пo вopo)t(их слiдaх; пoмiтивц.lи в 6aлкaх
o6'iденi кiнськi кoстi, пеpекoY|УBaJШ|cя'
щo тaтapи близькo. Aлe нe дiйrшoвulи дo
мiсця пoдiлy тaтap i пoмiчaючи слiд,t, щo poзхoдилися нa всi 6oки, кoзaки
спaнтеличeнo зyпинялися й пoвepтaлися нi з чим' нiдe не пoмiтивrди вopoгiв.
Лиrшe випaдкoвo Boни мoгли нaткнyтися нa тaтap пiд чaс iхньoi нoчiв'lri чи пеpeпoчинку. Aлe тaтapи, вoлoдiloчи нaдзвичaйнo гoстpим зopoмl i тут випepедл<'aли
свoiх пеpеслiлyваuiв: вoни нaмaгaлися poзтaшyвaти свoto кiннoтy тaк, щoб сoнце 6yлo в неi зa спинolo' а вopoгaм билo в oнi, якrцo цe бyлo пepед зaхoдoм чи
пiсля схoдy йoгo. Зрu.rтolo' нa вiдкpитий 6iй тaтари зB€ l )t(yвaлися лицre при
свoiй дeсятикpaтнiй пepeвaзi абo кoли пoмivaли' щo пеpeслiдyвavi poзпoporшeнi.
Biдvyвaroни сyцiльt{ий нaтиск кoзакiB' Boни зaвл(ди вiдстyпaли, вiдстpiлюючись iз лyкiв vepeз лiвe плeне, Й кпдaлucя, мoв мyхи' нaвсi6iч;,Цaлi знoвy з6иpaлИся, в oд}Ie фле, знoвy пiд.пiтaли дo пepeслiдyванiв, знoвy випyскaли хмaру
стpiл i зt|oвy poзсиПaЛнся. I{ей пpийoм вo}lи пoвтoрювали дoтl{' дoки нe
стoмJlloвllли сyпеpникiв i нe змyruyвали ix дo вlдстyпy. Пiсля цьогo стpiмкo
кидaлися дo. кoopдонy'встyпtlли y влaснi вoлoдiння i ryт, мoв степoвi звipi, зникzlли у тpaBl -".
29 Бon.,aн Г. oписаниe Ук.
oa йн ы. C. 4.7_59.
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.[.ля poсiян, пoлякiв, литoвцiв i зaпopiзьких кoзaкiв нoгaйськi тaтapи 6ули
стpаruнi не мoгyтнiстю й нe o6rшиpнiстю свoiх вoлoдiнь, не мyл<нiстю i не хopoбpiстю свoiх вoл<дiв,a paптoвiстю iхнiх нaбiгiв, лсopстoкiстю' хи)кац.l.вoм i ваpваpським знищeнням yсьoгo )t(ивoгo y хpистиянських землях. Hoгайськi татapи нe знaли нa тoй нaс piльництвa' м.lлo зaЙмaлуlcя peМeслaми й пpoмислaми.
Boни вели кoнoвий, пaстyruий спoсi6 л<иття' зaймaючись пeрeвaжнo твtlpинництвoм i кoняpствoм, пoстiйнo пoтpебyвaли рsей пeprшoi неoбхiднoстi й пpoдoвoлЬствa' тoмy пpи пеpruiй лrе слyruнiй нaгoдi влarцтoвукrли нa6iги нa землi сyсiднiх нapoдiв, нaмaгaloчись зaхoпити тaм yсе' щo тparlлялoся пiд pyкy.
Hе миналo й poкy, щo6 татapи не здiйснювaли нa6iгy нa Укpaiнy й сyсiднi з нею
з eг * пi:l5 l 5, l537' l575, l5 89, l 593, l 640, l б66, |667'|67| рo к и п o зн a ч ен i с тpа r uними нa6iгaмЯ TaTap нa пiвденнi слoв'янськi землi. У цi poки татаpи зa6иpaли в
невoлю пo 5, 8, 15 i нaвiть 55 тисяч хpистияlt .. Haскiльки Bеликoю 6улa кiлькiсть хpистиян, зaбpаних тaтаpaми в нeвoлю' Мo)кнa сy.ц.итиз тих випaдкiв, кoли чaсoм беззбpoйнi невйьники, Bикop]rстoвyючисвoю uисленнiсть, пoвстaвaли
пpoти свoiх викpaдaviв пo дopoзi в Kpим, Bинищyв:lли iх дo нoги й пoвеpтaлися
нa 6aтькiвщинy. Пoлoнення хpистиян 6yлo гoлoвнoю мeтoю тaтaрськиx нa6iгiв
нa хpистиянськi землi, тoмy вo}lи пoсилювалися з poкy в piк. 0сo6лив0 зpoслa
кiлькiсть нaбiгiв пiсля l478 p., кoли тaтapи пoтpaпили пiд влaдy oттoмaнськoi
Пopти 2. У листaх тaтap дo poдичiв, писaниx пiд чaс нaбiгiв нa Укpaiнy, читa€ М o:
<.Запopoл<скимЧеpкaсoь{ paзopенЬе 6oльtuoе, a тaтapalr гoспoдЬ 6oг дaл дo6ычи
6oльrцe - не в кoтopoй пoсылке тaкoвoй дo6ыни нe 6ывaлo, ни oДнoГo нет 6ез
ясыpя' a y мнoгих пo двa' пo тpи' пo чeтыpе уIлL7
t|яTь ясьlpeй... У меня 20 ясыpю,
y Apслaн-Гaзы мypзы l0 ясыplo, y Karrлaн мypзы l0 ясьrpю, у всex нэlЦих тoвaрыrueй ясыpro пo 2' пo 3 есть, кpoмe Алaшa' никoгo 6ез ясьrpю нeт>.'.Пoлoненi
хpистияни 6улu дllя тaтаp гoлoвним дл(еpелoм 6aгaтствa i нaвiть пpeдметoм дJIя
деpлсaвних пoдаткiв нa кopистЬ кpимсЬкoгo хaнa: <<Aнoвoй-дe хaн кpымскoй 1на,'l
править нa тaтapaх сo всякaгo пoлoненикa пo 10 кoп'>a.Heвiльники пepева)кllo
нaдхoдили нa схiднi pинки як пpедrr{eткyпiвлi й пpoдaлty; тopгiвля невiльникaмн 6улa poзвинyтolo y тaтap якнaйruиpule. Як зaувaлtу€ сyчaсниK' тaтapи
зaвжди 6улн 6araтi невiльникaми' викopистoвyючи iх i для пpoдaл<у,Й ддя зa' Антoнoвuч B., ,\щеo.мaнoв М. Истopиvеские песни. T. l. C. '73, 831' Бonлан Г. oписaние Укpaй.

ны. C. 52; Кronika М. BieIskiego.T. l. S. 533.
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Cтанoвшцe xpист!|я}l
y мyсyльманськiй невoлi
стaви, i дJlя пoдapy}rкiв, i мaли iх зaвлrди пiд pyкaми. Якщo хтoсь iз тaтap i нe
мaв у дaний мoмeнт невйьникa, a y нЬoгo ПI'TaлуIпpo цей товap, вiн нaпepeД
yклaдaв yгo.щyз пoкyпцeм i згoдoм, мaючи нaвiть oднoгo кoня' мiг дoстaвити
йoмy yмoвленy кiлькiсть xсивoгo тoвapy. Taтapи пoстaчaли хpистиянськими
нeвiльникaми всi схiднi pинки: кopа6лi, щo пpихoдили дo них iз Aзii iз з6poeю'
oДягoм i кiньми, вiдхoдили вi,ц.них iз християнсЬким ясиpем. Бaнauи, ЯKa BeЛуIчезнa кiлькiсть невiльникiв.хpистиян щoPoкy йде в Kpим, oдин мiняйлo-€ в pей'
щo сидiв 6lля6paмнTaвpндtl *, здивoвaнo питaв y них' нeвлсе в iхнiх кpaiнaх yсe
ще зaлицIаються люди ". З yсiх нeвiльникiв тaтapи з oсoбливим бaлtaнням нaмaгaлися хaпaти xiнoк, яких вoни нaзИBaЛп <.бйим ясиpем)>a6o <6iлoю чeлядДю> вlд бiлих хyстoкl якиIrlи Bкривaли свoi гoлoви невiльницi. Захoпленi в нeвoлю слoв'янськi xiнки irшли нa Bдoвoлен}rя зa6aгaнoк схiдних деспoтiв _
тypeцьких вельмo)t(' кyпцiв i нaвiть сaмих сyлтaнiв.
Cтанoвищe нещaсних нeвйьникiв i в дopoзi, дoки iх Beли в Кpим, i в сaмoмy
<.нeвip.цapствЬ 6yлo спpaвдi жaхливиt\.l. 3aхoплених y невoлIo людeй тaтaPи
poзстaвJlяли B pяt|4 пo кiлькa нoлoвiк, зв'язyвaли iхнi pyки ззaдy сиpiвцeвими
peмeнями' кpiзь якi пpoтяryвали хepдини' a нa ruиi нaкидaJIи мoryзки; пoтiм,
тpимaючи зa кiнцi мoтyзкiв, oтoчyвrL'tи всiх зв'язaних лaнцюгoм вepruникiв i,
пiдганяюvи нaгaями' 6eзyпиннo гнaли сyхим' чopним' випaлeним сoнцeм степoм, убивaючи слабких i гoдyюvи сиpoю кot{инolo i здoхлятинoю л<ивих. Taк
xopстoкi нeлюtи дoгaняли нeщaсних дo тypeцькorю мiстa Kизикеpменa, щo
пoблизy пpaвoгo беpегa .Ц.нiпpao, i звiдси кйькoмa дy6аN{и,тo6тo вeликими ви.
сoкими чoвнaми, пepепрaвляли iх з пpaвoгo 6epегa нa лiвий y тaтapськi вoлoдiння. Tyт гнaли вжe не пoспiruaючи й пoмaлy дiстaвaлися дo piкй Kiнських
Boд i yрoчища Kapa-Меueть. Бiля KApa-Мevетi тaтapи пyскirли свoiх кoней у
степ вiльнo пaстися' a сaмi пoчинaлп лoдiл яct|pу' Ta пеprш нiл<пoчaти пaюBaнtlя' Boни пpиклaдaли кoл(l{oмy невиЬttикoвi poзпечeнe нa вoгнi тaвpo y тиx сaмих мiсцях, щo й кoняtvt'i лиrцe пiсля цьoгo ДiлплYlмilс сoбoю здoбич. oтpимaвruи y невiд'смнy влaснiсть нeвiльникa ни нeвiльницю, кo,кен тaтapин мiг пoвoДитися з ними' як iз влaснoю pivнlo; 0с06лив0 сyмнoю в цЬoшryBипaдкy 6улa дoля
лtiнoк: слaстoлю6нi мyсyльмaни' нe сopoмлячись нiчиei пpисyтнoстi, гвaлтyвaли
,. He oднa
xiнкa oтUraкyвaлaтyт свoю
дiввaт пpи 6aтькaх, a жiнoк пpи нoлoвiкaх
гaнь6y i не o,цнa ,цiвчина Гу6ИЛa тут свiй <<вiнoчoк'>:
<Пiд явopoм зеленеяьким
3 тaтapинoм Moлoденьким).
<.l нeлюдське сepце'- кa)ке oчевидець'_ звopyцrитЬся пpи пpoщaннi чoлoвi.
кa з хiнкoto, мaтepi з дoчкolo' нaзав)t(ди poзлyЧених тя)ккoю невoлeю; a звipськi
мусyлЬмaни 6езчестять lкiнoк i дiтeй нa oчах чoлoвiкiв i 6aтькiв, o6piзaють дiтей y пpисyтнoстi бaтькiв; oднo слoBo, здiйснюють тисячi ЦlaлeнстB>-'
Бiля Кiнських Boд тaтapи poздiлялися на двi гoлoвнi мaси: нoгaйцi ilulли нa
Kiнбypн, кpиIvчaки нa пepекoп. .Ц.iйшoвrшидo свoiх, тaтapи poзпoчи}raли тopг
lrевiльникaми' пpoдaючи iх як зa rrайBищy, тaк i зa нaйни>кнy фнy, залeл<нoвiд
тoвapy: нaсoм 6paли цiлy кyпy зoлoтa зa oднy невiльницю, чaсoм чepвolly фескy
чи пaру пiстoлiв зa цiлий дeсятoк нeвiльникiв. Koли невйьникiв вивoдили нa
п.Toщy.цля пpoдaЛ(y' тo стaBили Iх веpвечкoю' oднoгo зa oдним' мoв )кypавJllв y
пoльoтi, пo кiлькa десяткiв, скoвaних otин з oдним зa цtию' й тaкими пapтiями
пpotaвaли з прилюднoгo тopгy. Пpи шьoмy пpoдaвець дyх(e гoлoснo вигyкyв.lв'
щo вистaвлеrri рa6и - нaйнoвilцi, пpoстi, нeхитpi, кopoлiвськoгo (m6тo пoльсЬкoгo' литoвсЬкoгo й yкpaiнськoгo) нapoдy, a нe мoскoвськoгo, який y Kpиму
ввaжaли хитpим' пiдстyпним, здaтним дo втeч i тoмy пopiвнянo дешeвим.
Bиведeних нeвiльникiв yвa)кнo oгляд.lли пoкyпцi, пoчинaloчи з зoвнirцнoстi
й зaкiнuyюuи зaкpитими чaстиtraми тiлa: вимaгaлoся, щ06 у pa6a ..lи pа6инi
* C ep ед н ь o в i v на
нaзвa
пi в o с тp o в a .
.Кp и мс ьк o г o
" Лuтвuн M. //Kaлaчoв H.
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.Ц. I. Явoрlшrький
lстopiя запo;riзькях кoзакiв
зy6и не 6yли piдкими й vopними, щ06 нa тiлi не 6yлo py6uiв, бopoдaвoк, нapoстiв тa iнrших нeдoлiкiв. Aлe спритнi пpoдaвцi нaсoм oбдypювали нaйсyвopiurих пoкyпцiв xивoгo тoвapy: нaйкpaщий тoвap, дiвнaт i хлoпuикiв, вoни вивoдили пiсля стapaннoгo .цoгля,цyзa ними' пoпеpедньо вiдгoдyвавrши iх, нa6iливlIIи й нapyм'янивцrи i oдягнyBlltи y дopoгий шroвк. oсoбливo висoкo цiнyвали тaтapи нaйгapнirших дiвнaт: <iх кyпyвalrи чaсoм нa вaгy зoлoтa i вiдpaзy xt
пeрепрoдyвaли iз зискoм>. Гoлoвним мiсцeм тopгiвлi нeвiльникaми 6улo
кpимськe мiстo Kaфa, тeпеpiшrrя (Deoдoсiя, якa з |475 p. безпoсеpe.цньo нaлe;кaлa Typeuнинi i малa apтиJlеpiro тa силЬI{ий гapнiзoн iз яниuapiв' кiннoти i
<двoх видiв> мiлiцii. Aле кpiм Кaфи невiльникiв пpoдавали в мiстax Kapaсy6aзapi, Tyзлepi, Бахuисаpai й Гeзлeвi, пo-pyськи Кoзлoвi, a пo-гpецьки € в патopii. Tyт зaвll<ди )кrrли тypки' apa6u, свPei, гpeки' вipмени, якi кyпyвали нeвiльникiв i сплатyвaли дaI{.инyзa пpавo тopгiвпi кpимсЬкoмy хaнoвi й ryрuькoму
паrшi' кoтpий яtив y Kафi ,. У кa6i з€ l в)l(ди 6yлo 6aгaтo, чaсoм дo 30 тисян хpистиянських нeвiльникiв, яких aбo пpивели на бaзap, абo вiдпpaвляли в дaлeкi
кpailrи нa кopa6лях. <I{e мiстo, t|енaситнa й 6еззакoннa пpipва, щo п'e нaruy
кpoв' poзтаrпoBy€ т ься y зp}Цнoмy дJlя мopсЬкoi тoргiвлi мiсцi>. Пpoдaних невiльникiв виBoзl'ли y вiддaлeнi цapствa й дo нapoдiв <<чopнoгoплеменi> - сapaцинiв, пepсiЬ, iндiйцiв, apa6iв, сipiйцiв, aссipiйцiв, y Грuilo, € г ипeт, Пaлестинy, Aнатoлiю i пo всьoмy тypецькoмy цapствi. I тyт нещaсним .цoвoдилoся зaзнaвaти 6aгaтьoх стpаждaнь: нa oднe сyдlio iх 6paли стiльки' щo вoни нe мoгли
нi pyxaтися, нi пpилягти нa пiдлory: стoячи Ьи i стoячи сп.rли; чepeз тaкy тис.
нявy нeвiльники мaсoвo хвopiли й мaсoвo Bмиpaли; мepтвих без зайвих цeр.
мoнiй нeгaйнo скидали y мopськi tлп6инll. Taк iх вeзли тижнями й навiть мiсяцями' зaле)t(t{oвiд пoгoди й мiсця, кyди iх пpoдали.
Cтaнoвищe хpистиянсЬкиx невЬьникiв зaле.lttнoвiд iхньoгo poдy й вiкy 6yлo
piзним. Хлoпvикiв, зaхoплених y невoлю' lraсaмпеpе.ц (тypчили й 6aсypмaнилиD' тoбтo oбpiзaли й o6epтaли в мaгoметaнськy вipy, а пoтiм вiддaвали y гваpдiю тypецькoгo сyлтанa, тaк звaний кopпyс янинapiв, i нaзивали iх <.дiтьми
сyлтанa>' a пiсля дoсягнeння ними зpiлoстi чaсoм po6uлу| пoлкoвoдцямиl чaсoм
пpидвopними чиl{oвникaми. Cтapих i нeмiнних, нe пpидaтних д.llя poбoти й
пpoдa)кy' тaтаpи вiддaвали свoiЬt синaм' кoтpi вч1{.писянa них' як мoлoдi сoбaки нa зaйцях' стpiляти' в6пмлu нeщaсних кaмiнням, B|аpИRaлИiм литки,
пiдpiзaли сyхoжиJrки чи ,кивимl{ Kпдалu в мopе l0. xiнoк, 0с06лив0 ttlляхeтнoгo пoхoд)кення, i, гoлoвнe' вpoдJtивих' кoтpi вnriли спiвати й гpaти, зaлп|!!aлу|
B гapемax' зo6oв'язyюни 6paтп yчaсть y 6енкетaх i poзвaгaх. Haйгapнirui з них
пoтPaпляJIи нaвiть y сyлтанськi сеpaлi. Taк тpaпилoся' нaпpиклад' з пoлoнeнoк)
pyсинкoю з гaлицЬкoгo Poгaтинa, пoпiвнoю Poссoю, чи Poксoланoю' дpy)кинoю сyлeймaнa I, пo.тypецьки Хyppем, тo6тo paдiснa (п. 1558 p.); дpyltинoю
oсманa lI бyлa Миликiя, рoсiйськa пoлoнянкa з пpoстoгo poдy; pyськoro бyла
й сyлтанura, мати oсмaнa lII, вiдoмa свo€ ю пo6o)кнiстto, <.oдназ найсвятiulиx
лriнoк, чистa' як Мapiя, rvryдpa'як сaбейськa цapиця' скPoNrнa' як Aзiя, сeстpa
Мoйсея, й пo6orкнa, як Paабiя Aдyйe>, якa пoмepлa |166 p. y 80 poкiв |l. ,(opoслих невiльникiв спoнaткy кaстpyвaли' тaвpyвали нa чoлi й нa щoкaх, пoтilr скoвyвrrли зaлiзними лaнцroгaЬ{и й вiддaвали нa гpoмaдськi poбoти в тypецЬкy стoлицlo та iнцri мiстa. Bдeнь вoни пoстiйнo знeN{aгaли вiд тя,ккoi po6oти пiд пaлк)чим пpoмiнням схiднoгo сoнця' внo.ri м5лrилися в пiд.земних темницях, пiдтpимyючи свoe iснyвання гнилим' вкpитим чеpвlltЧи' oги,Цниt\{нaвiть д.lIя сoбак
м'ясoм дoхлих тваpиrr'z. Hайсyмнiruoю 6yлa Дoля тих нeвiльникiв, якi пoтpaпляли У tDeс i в Мapoккo. <Haйвaжчi po6oти, якi в € в poпi пoклaдaлися нa
злoнинцiв, нiцto пopiвнянo з тt.tми' якi викoнyють 6aгатo чeсних лIoдeй y цЬoмy
нoвol.ry € г иптi. Пoлoненi, яких щoнoчi зaмикали, paннiм pa}rкoм Bихoдили нa
poбoти пiд нaглядoм )l(opстoких нaглядaчiв, кoтpi настyвaли iх yдapaми й пpoклЬoнaми. oднi пpaцloвaлrr пepeвая(нo нaд 6удiвлями, якi спopyДltував iмпеpaтop... lнrui пpaцювали y стaйнях' мoлoли pyкaми y мJtинaх. Bapваpи-нaгляданi нeгайнo кap;rли зa кoЛ(нy дpiбнy пoхибкy, нaйменruу неyва.lкнiсть. Чaстo
вoни бyли тaкими нeлюд,яним1{'щo нe taBaли нещaсним пoлol{еним нaвiть чaсy з'iсти lllмaтoк хлi6a. Cтoмлеl{иx yденьl iх чaстo тягли внoчi нa нoвy poбory
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Cтaншrrще хpистиян
у iq.суJьмдl|ськiй нeюлi
зi зневалслиBими кpикaми... щo дopeцIти o6ypюс пpиpoдy' цe тe' щo чaстo
лю,цей xoвaли нa нiн y кpyглi пiдзeмнi в'язницi дiaмeтpoм 6.rизькo п'яти й висoтoкt в тpи лiктi. Tyди iх спyскaли мoтyзянoю дpaбинoro, якy пoтiм зa6пpaлн
fi вклaдaлп oтвip залiзнolo лядoro. Хapнi мa;ш невтirцнi. rм дaвали лиrшe фyнт
чoрнoгo пeчива з ячмiннoi tltyки й тpoхи oлиBri. Гoлoд змyцryв.lв 6aгaтьoх з них
дo pизикoвaних стpибкiв з дy,(е Bисoких стiн лиrце дJIя тoгo' щo6 нa6pати
тpoхи ци6yлi, щo дикo poсте rra мавpитaнсЬких цвинтapях. oдягoм pa6iв звинайнo 6yлa сopoчкa з гpy6oi вoB}tи з кaпюцlo}loм' який с;ryx<ив iм гoлoвним
y6opoм, a сopoчкa зaмiнялa й rцтaни. Чeрвикiв дLafuIw|
пo 4 пapи нa l8 мiсяцiв,
хoч в{lпt{o i щoдeннa вaжкa po6oтa псyвали iх знaчнo lцвидцIe. Бyвалo, щo
iмпepaтopп в6нвaлu 6aгaтo сoтeнь пoлoнeних хpистиян' р06лячи це a6o для
poзвllги' a6o тoмy, щo тi видaвалися iм недoстaтньo pетельними>.3.
Ta найлraхливiцrим бyлo стaнoвищe тих дopoслих uoлoвiкiв, кoтpi пoтpaпJ|w|п нa ryрцькi
сyдIra - кaдpиги' чи гaпepи' званi запopiзЬкими кoзaкaми
кaтopгaми. T}т iх 6yлo не меtllце' нiж нa гpoмaдських po6oтах y мiстaх. <Ha
всiх вiйськoвих сyднaх тyркiв,- пицre пpaвoславний сep6 Юpiй Kpижat{ич'не зyстpiнеru майжe нiяких iнrших весляpiв, кpiм людей pyсЬкoгo пoхoд)t(енняD.
Гaлepoю звilлoся вeликe мopсЬкe сyднo з тPьoмa вiтpилами, двoмa тентaми'
тpьolra вeликиtr{ий нoтиpмa мaJIнмl{ гapмaтaми' з сeрднiм eкiпаxeм y 450 voлoвiк, з 25 чи 30 лaваIllи для вeсляpЬ. <I{e 6yлo пеpвiсне лaтинськe сyднo нa
зpaзoк тoгo' яке мo,(нa пo6ачити яa кoлoнi Tpaянa; пpoтягoм стoлiть вoнo май,(е не вдoскoнaлювалoся. Уявiть сoбi плaскe, дoвге' дyл(e вузькe сyднo' зaвдoBжки мaйл(e 50 метpiв, зaBшиpцrки l0 метpiв, якe oднoчаснo йдe i нa вес.
лaх, i на вiтpилaх. Близькo 300 весляpiв сидiли пpикoвaними дo 25 чи 30 лaв,
пoставлених yпoпеpек з 060х бopтiв палy6и. П'ять чи rшiсть весляpiв нa кoхtнiй лaвi гpе6ли oдним Bеслoi{' кoтpе Bпиp,rлoся у пiдставкy' щo стиpч:tла нaд
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.Ц..l. Явopншrький
Iстopiя зaпopiзьких кoзакiв
палyбoю. Лiвi лaви вiДАiлялlаcя вiд пpaвих пpoхoдoм - вyзьким пoмoстoь{'
щo сJry)кив д,rя пеpeхoд} з кopь.rи нa нiс. У цьoмy пpoхoдi, Bищoмy' нiлt лaви,
пporyлювався гaлepний пpистaв (<6arцa тypецький' 6aсypмaнський, нeдoвipoк
хpистиянський>) з нaгa€ м y pyцi (в Ayмaх (з чеpвoнoю тaвoлгoto>)' керyючи
невiльникaми' пpикoвaними пiд йoгo нoгaми. Хвилi пoстiйнo lцмaгaли гaлeрних
невiльникiв, пpикoванrtх дo дy,кe низькoi пaлу6п й oгoлених зa всякoi пoгoди
дo пoясa. Cпaли i i.ли вoни змiнaми, не пoкидaючи свoiх лaв i нe зyпиняючи
гaлeри. Boни не зrraли пepeпoчинкy нaвiть y святa, нiкoли нe мaк)чи прaва витягнyтися' змiнити мiсцe, вiдiйти нa хвилинy вiд цiсi хoлoднoi лaви. € д инo мoxливий пeрпoчинoк нaстaвaв FJ|я t|uх' тoдi, кoли кopa6ель вхoдив y гaвань для
pемoнту ч|4N|я пoпoвнення зaпaсiв пpoдoвoльствa. Toдi кЬькoм кaтop)кникaм'
нe всiм,. a лицre привiлeйoвaним' двopянaм, якi тaкoл< бyли сepед г.Ulepних нe.
вlльникlв' дoзвoляли пpацюBати в гaвaнi нa земляних i oчисних po6oтaх>I4.
Укpaй звopylцливo oписaнi лихa хpr,tстиянських невiлЬнrrкiв, якi пoтparШ|лИнa тypецЬкi гaлepи' y нapoднiй кoзaцькiй дyмi <плaч невйьникiв нa тypeцькiй кaтopзi>:
<Щo на Чopнoмy мopю,
Пoтрбi царькiй,
Гpoмaдi кoзaцы<iй,
Tам мнorо вiйськa пoнa.trteнot
У тpи pяди бiдних, 6iщасних невoльникiвпoсa)кенo'
Пo двa тa пo тpи дo кyпи пoскoва}lo'
Пo двoe кайдaнiв нa нoги пoкJlадeнo'
Cиpolo снpицею нaзaд p5rкипoв'язaнo.
Toдi 6iднi, бiщaснi невoльникина кoлiнa уПataлI''
Bгоpy pyки пiдiймaли, кaйдaнами бpяxvaли,
Гoспoдa милoсеpднoгo пpoхали тa блaгaли:
Гoспoди милoсepДний!Coздaй з небa ясне сoнце.мaти'
Hехaй бyдyть кaЙданп кoлo нiг oпадaти'
Cиpaя сиpиця кoлo pyк oслабaти,
Хaй ми бyдем, бiднi, бiщaснi }lевoлЬники'
У яyжiй зeмлi хoч Milле чисJlo пoлегкoстi сo6i мaтиr.
Tес вpни прoмoвJtяли.
Arк oсь бaшa тyрuький бyсypмaнський,
Hедoвiрк хpистиянський,
Пo pинку вiн пoхoxаe,
Biн сaм дo6pе rtс зaчyвa€ ,
Ha слyги свoi, нa тypкIr-яничаpи'зoзлa гyкa6:
<Kaл<yя вaм' тypки-яниlapи, дoбр ви д6aйтe:
Iз pядy дo pядy захorкaйтe,
Пo тpи пyчкl{ тepнини та vepвoнoi тaвoлги нaбиpaйтe,
Бiднoгo невoльн}'капo тpинi в oднiм мiсцi зaтинaйте>.
Toдi тypки.янияapи iз pядy дo pядy зaxo'(aли'
Пo тpи пyчки тrpниt{и i яepвонoi тaволги у pyки 6pалн,
Пoтpи.ri в oднiм мiсцi бiднoгo нeBoльникaзaтинали'
Tiлo кoзaцьке' мoлoдецьке кoлo xoвтoi кoсти oбpивали,
Кpoв хpистияI{ськyнепoвиннoпpoJrивати).
стaнoвищe хpистия}lських невiльникiв y тy.
Щe звopyrшливiшlе зo6paxa€
pецькiй землi вiдoмий yнeний ХVII ст. аpхiмaндpит loанникiй Гaлятoвський.
I{я нeвoля' кa;ке вiн, пеpева'(a€ i eгипeтськy невoлlo' i египетськi poбoти, i
вaвiлoнo-aссipiйський пoлoн' i знищeння pимлян гoтaми. Як6u лloдуl, якi там
стpaxдaroть, пepед6aнaли свo€ лихo' Boни 6 тисяну paзiв вoлiли вмеpти, нiл<
зt{oсити ix. Cпpaвдi, цe нaгaдy€ стaн' кoли людинa лeжить пpи смеpтi й xиття rJ
вжe пpипинеltе смepтю' тa вoнa Bсе щe стрa)кдaс дoвгий чaс; вoнa щe )кивa'
aлe вл(е вмиpa€ ' y тaкol{y стaнoвищi й хpистиянин y туpкiв. T}pки вимyнують
y невiльникiв веЛикy дaнинy' i якщo християни нe мatoть .rим зaплaтити, бo
|a LoisеIeur.
Lеs сrimеs еt
lеs рinеs dans l'antiquite
et dаns lеs tеmps modеrnеs. Paris. |86з. P. 257.

':' ГалятoвcкuЙ И, Лe6eдь'
фlкoпис |619 p. lмпepaтopсЬкa
Caнкт-Петеp6ypзькa пpилюднa бiблioтeка.

250

Biддiл Toлстoвських pyкoписiв, вiд. 2' tф 26.
с. l5?_lб3. ЦитуетьсядoвlлЬнo.

Cтaнoвище xpистиян
у мусyльмaнськiй неволi
викyп зaвжди reлпкlаIt, iнoдi нaчiплять oкoви нa iхrr€ чepeвo i тaк, зв'язaнi зa
pyки й нoги' вollи хoдятЬ вiд дверей to дBеpей' зaкJIинaк)ть пpoклятoгo Магoметa i всю;lи звеpгaЮтЬся з пpoхaнняtt{и; якIцo lк нiчoгo й нiзвiдки нe дiстaнуть, тoдi iх 6'ють пo пiдoц.lвах BeликиМи кoстypaМи i нaвiть y6ивaють нaсNlеpтЬ'
a дiгeй iхнiх 6epyть зa o6poк i в тяxкy }lеBoлю пpoдaють. Якrцo тypки лакrть
гoспoдa Бoгa i спaситeля нaцIoгo lсyсa Хpистa' тo хpистия}lи мyсятЬ зaвжди
N{oвчaти;кoли )к хpистияниI| нaдyмaс мoвити хoчa 6 oдне слoвo нa слaBy спa.
cvlте!|я нarДoгo' йoгo, всyпepен вoлi, насильнo oбpiзaють; a якщo невiльник нaсмiлиться скaзaти щoсь пoгaнe пpo Мaгoметa, йoгo нeгaйнo спaлюютЬ. .['eкoт.
pi з rypкiв, тaк звaнi мoнчaни' тoбтo пepекyпники' ни генд.ltяpi, пiсля вiйни мyсyлЬмaн з хpистия}taми нa6иpaють нa oдин лaнцюг пo 50 чи 60 чoлoвiк i xенyть iх пoпеpед себе, як хyдo6y, y свoi вoлoдiння. Пoтiм цих нeщaсних' poздививIIIись' свaвiльнo змyцtyютЬ дo тoгo' нa щo хтo здaтний; якщo )t( хтoсь iз них
чимoсЬ видaстЬся iм нeпpиeмним' тaкoЛ( Brlpягaють пo двo€ y яpмa й opють
ними зeмлro. oдpyл<ень невiльникам нe зa6opoняюTь' aлe кoли 6aтьки пoстapiютЬ' тo' зilлиlциBlIIи iхнix дiтeй, ix сaмих виганяють з дoмy i пpoдають y вiннy
нeвoлю. Toму тi, хтo цe знae' yникaють oдpy,кення. Ta ще гiрrше стaнoвищe
лroдей yчeних i дyхoвнoгo стaнy' взaг.UIi тиx, хтo нe 3вик дo ваxкoi pyннoi po.
6oти: iх oсoбливo мyчaть' лaloтЬ i виснaхсyloть' a пoгaнсЬкi юнaки вoлoнyть iх
пo землi, пo 6oлoтy, a взимкy - п<i пiскy, кaмiннях, кiлкaми пoгaняють i 6aгaтьott{ зaвдaють pан. 0сo6ливo ,lкалiснo 6yвaс, кoли пoлoнeний зaхвoрie: тoдi, дoки вiн лtивий, йoгo не ки'цaloтЬ y дopoзi i зa нaйтялrчoi хвopo6и нeщaснoгo
пiдгaняють кaнчyкoм i змyrпyють пpoд,oB)кyBaтийти, як.Iцo lк вiн зoвсiм нe змoлсe йти, йoгo пpив'язyють зa pyки й зa нoги yздoB)к кoня oбличчям дoнизу i тaк
везyть. Кoли вмиpae' кидaroть у piв uи в дoлинy нa пo)t(ивy opлaм i Bopoнaпr.
Cepед наruих знaхoдитЬся бaгaтo тaких' щo тa€ м нo тiкaють з невoлi: зpyннiurе
втiкaти тим' хтo )t(ивe в € в poпi (тoбтo y € в poпeйськiй чaстинi Tyрuuини), бo
iм нe тpe6a пepeпpaвлятися чepeз piки, нa яких пеpeпpaвa мoжe 6yти не6eзпeннitшolo, нiл< нa вyзЬкoмy Гeллeспoнтi. 3вичaйнo нeвiльники втiкaють yлiткy,
пiд нaс жtIив' кoли мoлtнa схoBaтися y збixхi i пpoхapvyвaтися. Boни йдyть
навiть yнoнi, бo вoлiють зaгинyти вiд лiсoвих звipiв, нiлr пoвеpтaтися д'o свoiх
пaнiв. Ti, хтo звaжyeться втiкaти з Мaлoi Aзii, йдyть вyзьким Гeллeспoнтoм
мi:к Coсфeнoм i Aвiндoнoю, якi тепep звyться Бoгoзассopoвi, тoбтo мiстеч.
кa тiсних ме..leтей; вoни бepyть зi сo6oю сoкиpи й мoтyзки, щo6 зpy6aти деpеBa i зв'язaти плoти' aле нe мaють нiякoi itкi, кpiм сoлi, якoю пpитpyшyють
дeякe зiлля; iдять i чилi a6o кoрorrки; хaрчyючисЬ цим i дивлячись нa сoнцe
не6еснe, вoни виpyшraютЬ y tt{opе'дiстaються дo пiBнiчних o6лaстей i, якrцo пoгoдa iм спpия€ ' зa 4 днi пepеплиBають мoрe; якщo л( здiймeться пpoтилеltсний
вiтep, вoни a6o гинyть, a6o знoвy пoвepтaютЬся дo aзiaтських 6eргiв' Toму
пpoпадaс в дopoзi 6iльrue, нix пoвepтaстЬсЯ нa бaтькiвщинy. oднi з tlих тoнyть'
iнrших poзpивaють i пoжиpаютЬ звipi, тртiх пoбивaютЬ пoгaнськi пaстyхи' а
нетвеpтi пiсля дoвгих блyкaнь ytr{иpaютЬ вiд гoлoдy. Cпpияloть yтiканaм oсo6ливo гpeки й вipмени: вoни l{oпoмaгaють iм y втеvi, дaють свiй oдяг i вiдпpaвляютЬ iх iз венецiaнськими кopaблями; хoча зaзнaють зa це лютих кaтyвaнь i
пoзбaвляtoться мaсткy' aлe виявляють милoсepдя дo втiкaнiв i спiвuyвaють iм,
зa щo спoдобляються вiд хpистиян дo6poчи}rств i лю6oвi, кoли oстaннi пpиxoД.ять y Pим чи Kaмпoстeлiю дo aпoстoлЬсЬKих lrloгил. Typки дпя пoвep.
нeння нещaсних yтiкa.riв вдаloтЬся дo чaклyвaння й нapiв i цим пoвepтaють
iх нaзaд; po6лять це тaким чиrioм: пиrДyтЬ на хapтii, нa теpмiнф, iм'я втiкaчa i
вirцають це нalц мiсцeм, дe ,киB yтiкан. Пoтiм .lapiвнимt{ слoвaмu Й зaклинaннями }raвoдять нa втiкaчa тaкий стpaх, тaкi стparшнi дyмки й фaнтaстиннi
пpимapи' як' }Iaпpиклад' лloтих лeвiв тa iнruих звipiв, щo t\{чатьнa них' чи стрaшнi пiнистi хвилi нa мopi, вeлику piкy ни oзePo, a6o }rепрoглядrry тeмpЯвy нa 6aгaтo днiв,_ i тaкими стpaхaми змyцrують iх пoвеpнyтися нaзaд.".

xPисTияHсЬкl
сyсIди

зAПoPIзЬкиx
кoзAкIB

Пiсля тaтаp i тypкiв зaпopo)кцям нaйчaстirце дoвoдилoся ст}tкaтися з пoлякaми; пoляки ме)t(yвали з зaпopiзькими кoзaкaми з зilхoдy i звiдси нaйчaстitl.lе
нaпataли нa <дикi пoляD; звИси ,lt i запopo;r<цiвиpyцI:rли в Пoльшцl <(ц!apпати
ляхaD. Принини вopoлtнеvi зaпopiзьких кoзакiв з пoлякaми cяraлу| дaвнини й
кopiнилися y сaмiй iстopii Pечi Пoспoлитoi: пoдii дpyгoi пoлoвини ХVI й пoнaткy ХVIl ст. литoвсЬкo-пoльськoi деpЛ(ави виpaзнo poзкpивaютЬ нaм цi пpичиl{и нeнавистi зaпopo:кцiв дo пoлякiв, тoмy нa них слiд зyпинитися. 5 uеpвня l5б9 p. зyсиJUIяi{и й вoлeю пoлЬськoгo кopoля Cигiзмyнда Aвгyстa yкладeнo 6yлo так зBaнy пoлiтиннy yнiю Литви з пoлЬщeю. Зa цiсю yнiсю вся
пiвдeннa Pyсь, тo6тo Укpаiнa (тeпеpirцнi Kиiвська й Пoлтaвськa гy6еpнii), Boлинь i Пoдi.пля були вiддйeнi вiд Литви й пpиеднaнi безпoсеpедньo дo Пoльщi. Укpaiнa, a6o давня ки€ в o-пepеяслaвсЬкa Pyсь, пpийняла цe o6'etнaння 3
Пoльщeю в otнy Piч Пoспoлитy нa пpaвaх люДей рiвних з piвними i вiльних
з вiльними: <<Jakorбwnyсh do r6wnyсh i wolnусh do wolnyсh ludzi>, як скaзaнo
6yлo в <paсtа сonventa>с. !дя yпpaвлiння }|oвoyтвopенoю деpжaвoю 6yлo введенo тpюх piвнoпpaвних гeтьманiв: пoлЬськoгo' литoвськoгo й pyськoгo; вoни
мaли пpава кopoлiвських намiсникiв i веpхoвниx вoснaч.rльникiв. Ha yтpимaння свoe пеprшi двa гетьмaни oдepжaли cелa'a oстаннiй - yкpaiнськe мiстo Чеpкаси. Ta ця piвнiсть, якa дo пeBнoi мipи дoтpимуЙлacя пoлЬсЬким yрядoм щoдo
рyсЬкoгo стaнy двopян' дJtя людeй нetвopянськoгo пoхoД)кення зaлиrшилacя нa
пaпepi: всe пpoсте нaселeння Укpaiни пoтpaпилo y 6eзyмoвнy влaснiсть Дo пoЛьсЬкo-литoвських' a чaсткoвo й pyських панiв, княbiв тa бoяp, якi дoсi вoлoдiли
ними з o6мeяreннями. Щo стoсy€ т ься yкpaТнськoгo кoзaцтвil' тo нoвий пoльсЬкo-литoвсЬкий ypяд нe знaв нaвiть, дo якoгo станy йoгo зaлiчити. Cпpава в
тoмy' щo в тoгoчаснiй Пoльщi юpидичнo iснyвалo лишre тpи стaни: цUrяxетський, сeлянський i мiщaнський. Пepruий iз цих станiв' lllляхeтсЬкий, кopистyвaвся 6eзмеxнtlми пpaвaми як щoдo сeбе oсoбистo, тaк i щoдo свoгo деpxавнoгo станoвищa; дpyгнй стaн' селяllський, пepе6yвав y цiлкoвитiй i бeззапepеuнiй зaлежнoстi вiд пеprшoгo; нaрштi, тртiй стaн, мiщaнський, кoристyBався ,цy)ке o6мея<eними пpaBами: пpaвoм oсo6истoi свofuди i станoвoi незале,lttнoстi, та й тo лицIe в тих не6aгатьох мiстaх, якi мали тaк званe мaгдeбyp. Умoва'
давнiй
lllляхти
кopoлем.

угoцa (.пaт.). У
Пoльщi - yгoдa
з
нoвoo6рним
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Хрlстиянсьхi сусiди
запopiзьltиx кoзакiв
зЬкe пpaвo. З цьогo oчeвиднo' щo кoзaцький стaн УкpaТни з йoгo незaле)l(ним ладoм i ви6opним нaчалoм нe вiдпoвiдaв ;кoднiй iз вкaзaних кaтегopiй:
кoзакiв не мo)кнa бyлo зaлi.lити нi дo цUrяхeтства' нi дo мiщaнства, нi тим
6iльшe дo сeлянств:r. 3аpaхyвaння кoзaкiв д.o цUrяхти 6улo нeмoxлl,tвим чеpез
зzlпеклy пртидiю сaмoi rцляхти' кoтpa нaдтo дopo)килa свoiми виняTкoвими
пpaBами й зaвxди негативнo cтaRИлacя дo всiх hominеs novi ., кoтpиNr кopoль
нaмipявся дapyв.rти цIляхeтстBo. ,Ц.o мiщaнства кoзaкiв нeмoлtливo 6yлo зaлiнити, oскiльки сaме мiщaнствo y Пoльщi нe 6yлo мiсцевoю yстaнoвою: вoнo
виникJIo внaслiдoк мaгде6ypзькoгo пpaвa й oхoплювaлo лиltlе мiзеpнy чaстку
пoлЬськoгo нapoдoнaселення; oкpiм тoгo, нi зaняття' нi мiсцeзнaхoдlкення мiщaн нiтpoхи нe вiдпoвiдaлo зaняттям i мiсцeзнaхoд)ке}tню кoзакiв. Hapеrштi,
зapахyвllt{ня кoзaкiв дo сeлянствa тaкoж 6улo немoяrливим: такий зaхiд мiг 6и
Bикликaти сеpед yкpaiнсЬкoгю кoзaцтва' яке вжe кiлькa paзiв дзв!нилo rшaблeю
,.
зa oсo6исry свoю свo6oдy' зaгaльнe пoвстaння пpoти пoлякiв
Кopoль Cигiзмyнд Aвгyст, винyвaтець пoлiтичнoi yнii, як i кoя<ний пoльський rцляxтичi диBився нa кoзaкiв як rta пеpeцrкoдJ в yпpaвлiннi кpaeм' як нa
людей зaйвих. lltoпpaвдa, Cигiзмyнд Aвryст нaдaв шляхeтськi пpaва нeбaгaтьorr{yкpaiнським кoзaкaм' тим' якi стaнoвили незнaчнi сeлa нa пiвнoчi Kиiвськoгo й Boлинськoгo вoсвoдств. Звинaйнo, кopoлЬ нe 6aжaв цiлкoвитoгo знище}lня i всiх тих кoзакiв, якi нe oтpимали пpaв цIляхти' тa все )t( вiн зoвсiм не
спiвнyвав yсЬoмy yкpaiнськoмy кoзацтвy й зoвсiм нe збиpaвся сприяти йoгo пoдaлЬrцoмy зpoстaнню. Уpяд Cигiзмyндa Aвгyстa пoтpе6yвав кoзaкiв лиrце пi.ц
vaс вiйни, a,пe в тi uaси Пoльщa вeла вiйнy нa пiвнoнi, кyди кoзaки йrшли вельми неoхoче. З тypкaми тa iх кpимсьKу|N||nBacш|aми Пoльщa тoдi намaгалaся
тpимaтися n.tиpнo.oтoж кoзaки вуIяBляJ|||cязaйвими i нaвiть urкiдливими для
пoльськoгo УPяtУ, oскiльки вoни нepiдкo пoпoв}|loti.lЛися люд'ьми надтo нeспoкiйними, 6yйними, неoсiлими, людЬми' щo вiдзнavaлися бeзкapнiстю, не
плaтИЛуIпoдaткiв i пoвиннoстей, людьми, щo зaвинили пеpед закoнoм' aлe яких
<не 6yлo як пp}lтЯгaти'>. Hавiть прикopдoннi вoGвoди' стapoсти тa iнЦli
yрядoвцi Ду|B'|ЛY|cя^нa
них як на пеpeцrкoдy в yпpaшliннi кpaeм. У кoжнoгo з
вo€ в oд чи стapoст, 6улп влacнi кoзaки, щo стaнoвили ниrк.пlй пpoшapoк пpивiлeйoваних слyлr6oвцiв i зaвл<дя 6yли гoтoвi нa всiлякi спрaви. .(,ля тoi ,к мeти'
тoбтo як пoлrcькy пpикopдoннy стopoжy' нaмaгaвся викopистaти кoзaкiв i кopoль Cигiзмyнд Aвryст; iнrшi лс iхнi дii вiн yсiлякo нaмaгaвся пapалiзyвaти.
3вiдси цiлa низкa йoгo гpiзних yнiвеpсaлiв пpoти кoзaкiв. <Бaгaтopaзoвo в)кe
писilли ми тo6i,- кa'(е кopoль вxe 1540 p. спpaвцi Kиiвськoгo Bo€ в oдств:l
князевi Korшиpськoмy,- oбiцяloчи тoбi нaшy милiсть i пoгpoлtylouи кapoю i
нaкaзyвaЛиi щo6 ти пилЬнo стеpiг i нe .цaвав тaмтеrцнiм кoзaкaм нaпaдaти нa
татащькi yлyси; ви lк нiкoли }re чинили згiднo з нaцIиlr.lгoспoдapським нaказo1r.l'не лиlI!е не стpимyв.lли кoзaкiв, aлe Й зaлglя свoеi виrоди сaмi дaвaли iм
дoзвiл. Зaд.пя цьoгo пoсилa€ м o двoрянинa нatцoгo Cтртa Coлтoвиua; ми звелйи йoмy Bсiх киiвсЬкиx кoзакiв пеpеписaти в pe€ с тp i дoстaвити йoгo нaм.
Haкaзyeмo тo6i, щo6 ти звелiв yсiм кoзaкaм нeoдмiннo зaписaтися y pеrстpи й
пiсля цьoгo нiяким чинoм нe пopylшy*rти нaцtиx нaкaзiв, a тиx' хтo нaсмйиться нaдалi нaпaдaтrt нa тaтaщькi yЛyси' хaпaти i стpаuyвати afu дo нaс вiдсиЛ3т11;.. 1557 p. кopoЛЬ Cигiзмyн.Ц Aвгyст пoхвалив князя [митpa Iванoвича
Bишнeвецькoгo зa йoгo пoдBиги пpoти тaтap' :lле не.пoгoдився викoнaти тe'
щo з:rпpoпoнyвав Bиrшнeвецький - yтpимyвaти гаpнiзoн y з6yдoванoмy ниЬr
зaмкy нa oстpoвi Хopтицi. Haвпaки, Cигiзмyнд Aвгyст вимaгaв вiд князя, щo6
тoй rre дoпускaв свoix кoзaкiв дo нaпаtiв нa зeмлi тyрeцькoгo сyлтaнa' з кoтpим' як i з кpимським хaнoм' y пoлякiв 6yв yклaдeний вiчний миp o. l568 p. сигiзмyнд Aвгyст знoвy гpoмив кoзaкiв: <Мaем тoгo вiДoмoсть,_ писaв вiн,иж вы из зaмкoв и мест нalцих Укpaйных 6ез poскaзaня и вiдoмoсти
нaцIoе гoспoдаpскoе и стapoст нaцtих Укpaйных, зъiхавrци нa Hизy' нa
I Hoвi люди (лсг.).
I Aнтottoвuч B.
/ /^|oзP.
ч. 3. т . l . с . х х х I I .
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нaзивaвся
Cт aрoст olo
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3 Aкты юзP. т. l. с.
I 10.
{ Taм лre. т. 2. с. l48.

,Ц. l. Явopншrькиfi
Iоopiя зaпopiзькrх кoзaкiв
.Ц.непр, в пoлю и иньlх вхoдaх пеpeмецIкивaeтe .... и пoдъдaнным цapa
тypецкoгo' чa6aнoм и тaтapaм цapa пepекoпскoro великie цIкoдЬl и лyпезства чинитe' a тыМ гpaницы пaнств нaцrиx oт непpiятeля в нефзпечествo
пpивoдитe... Пpoтo пpикaзывaем в.lм с пoля' з низy и зo всiх yхoдoв дo
зaмкoB и мeст нaцrих выцUIи 6ы, и где 6ы ся кoтopые з вас o весЬ лист
и poскaзaнe.t
нatцe гoспoдapскoe нeд6aюни, тoгo ся Ba)кW|' тoгo мы стapoстaм нaцIим тaмoцIниt\{ Укpaйним нayкy нaшy...
дaли, цlтo oни сo
всими вaми' нeпoслyrцними poскaзaня нaцleгo' чинити мaют; тaк и)t( якo
нapyцIитeли пoкoю пoспoлитoгo' кapaня сpoкгoгo нe дoйдетеD.. 1572 p. кopoль Cигiзмyнд Aвгyст дopyчив кopoннoмy гeтьмaнy К)piевi Язлoвецькoмy
вн6paтп кpaщих iз укpaiнських кoзaкiв нa кopoлiвськy слyx6у. Bи6paнi кoзaки
oтpимyBали з кopoлiвськoi скapбницi плaтню; iх вилyнили з-пiд, влaди стapoст i пiдпopядкyвали 6eзпoсepeднЬo кopoннoмy rетьмaнoвi. А pllя виpirшення
сyпepечoк мiл< oсi.mrми мelцкaнцями й кoзaкaми бyлo пpизнaчeнo кoзaцЬкoгo
стapшoгo' Яна Бaдoвськoгo' lllляхтичa з Бйoi I{еpкви. Cтapruий мaв пpaвo сytuти il кapaти пiддaних, звiльнених з-пiд юpисдикцii мiсцeвих B,raст€ й ' кPiм
випaдкiв нaсильств i гpa6yнкiв;6yпинки стaprцoгo' йoгo гpyнти й горди 6yли
виrryвенi iз зaмкoвoгo й мiщaнськorю пpисyдy' з ньoгo не бpaли пoдaткiв, як6и
вiн нaдyмав y свo€ м y дoмi тpимaти нa прoдaя( гopiлкy, пивo, мeд тa iн.; лиl.це
пo вiйськoвiй лiнii стaprший пiдкopявся кoрol{lfoмy гетьмaнoвi u. Пpo нeгaтивнe стаBлeння кopoля дo кoзaкiв бyлo вiдoмo i пoльськoмy сyспiльствy. l575 p.
тaтapи вчинruIи великий rra6iг на Пoльщy, щoб пoмститvlcя \Й, як пишe пoльський лiтoписець Бсльський, зa пoхiд Cвepvoвськогo .+*+ в Мoлдавiю (тaк звaна
вiйнa lвoнi). Taтapи втopглися нa пoдiлля i пpoникли aл<дo Boлинi. Ha пpoстopi зaвдoв)r(ки в сopoк i зaвrшиprшкиy двaдцять милЬ yцiЛiли лишrе зaмки тa
пaнськi tвoРи, щo мaли гaрмaти. Лiтoписeць oжельський }raлiчy€ дo 35 тисяv
пoлoнеtlих людeй' дo 40 тисяu зaхolurениx кoнeй, дo пiBмiльйoнa poгaтoi хyдo6п Й 6eз лiку oвець. Пoляки пoспirцили звинyBaтити тoдi Koзaкiв y тoмy' щo
тi нe лиrдe нaкликaють нa Пoльщy лихoлiття вoeн' a й yмиснe пpoпyскaють тaтap чеpeз .(нiпpo, щo6 пoтiм вiд6ивaти y них rraгpa6oванy здo6ин. Пiсля цьогo
пaм'ятнoгo poкy в Пoльщi пoсилeнo зaгoвoP}lли пpo кoзакiв, i зaгoвopили сaме
як пpo rцкiдливий д.пя всiсi дep)кaви стaн, який тpe6a знищити. <Щo 6aтькo з
матip'lo з6vlpaлп пo грrшeвi, те неpoзвал(ний син пpoпyститЬ кpiзь гopлo зa
piк, a вxе пoтiм, кoли нiзвiдки взяти, 6oяuись oдy6iти з голoДy' кинeться нa
Hиз i гpабyс тypецьких uaбанiв, a6o y Cлезиl.lсЬкoМy 6opy витpушy€ y переxoжих кolцики>. lllляхтиЧaм, якi зaвинили пepeд зaкoнoм i в сyл,i BуIcTaBлялu
свoi заслyги в 3aпopiзькoмy Biйськy, щoб дoмoгтися пoлегкoстi, пoльськi деpлrавнi сaнoвники кaзaли: <Hе нa Hизy rшyкaють слaBнoi смеpтi, не тaм пoвеpтaють втpaченi пpaвa: кo,ltнiй poзсyдливiй людинi зpoзyмiлo, щo тyди йдyть нe
з лю6oвi дo вiт.rизни. a зal)lЯ здoбичi>/.
Taкoю бyла пoлiтикa Cигiзмyндa ABгyстa щoдo yкpaiнськиx кoзaкiв i так
дивилoся нa них пoльське сyспiльствo, пPoйнятe iдеями кopoля.
Haстyпник Cигiзмундa Aвryста. сте6aн Батopiй (l57б_l586)
щoдo укpаiнськoгю кoзaцтвa пiцroв rцляхoм свoгo пoпеpедникa. Bся вiдмiннiсть пoлiтики
Бaтopiя пoлягaлa лишe y 6iльrцiй pirшyнoстi й прдyмaнoстi. Cтефан Бaтopiй
нaдyмaв злити вск) пiвденнy Pyсь y eдlнe пoлiтичнe цiлe з Пoльщеlo. Aле в цьoмy нa сaмoЬly пoчaткy свoei дiяльнoстi кopoль зyстpiв cvlльннЙ oпip з 6oкy пiвдeннopyськoгo кoзaцтв{l: кoзаки стaнoвили нaдiйнy зaслoнy рyськoi нapoднoстi
i 6улvl нaдiЙним зaxистoм пpaвoслaB'я пpoти iнruиx нapoдl{oстeй i вiрoв.lень.
(пеpеметtllиB opигiнaлi
'
ваeт€ D .
.t B opигiнaлi
<пpo сказа}lе>.
( t lаlIlиD.
в
o pигiн a л i
].'

гoвський) Iван (пoмеp rrе
pанirше 1574 p.) - кoзацький г ет ьма н , yчa сн ик в извoльнoi бoрть6и
мoлдaвськoгo нapoдy прoти тypкiв . Cт pa u eн ий y Cт а м.

" A юзP.
ч. 3. т . l.
с. 4.
буni.
.' Aкты юзP. т. 2.
С. |.76. , Kулutu Л. Пoльская кo(Свtlp''ta CвepuoвcькuЙ
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лoни3aция
ютo-зaпaднoй
Pуctt / /Bеcтн.
Евpoпы.
|874. T . 4. с. 499.
8 cПo
втopoм
Xигмoнтi
Aвгyсте был Генpих Baл е нскiй , ал 6о Ерaкyз, oн
цapствoв:lл четыpе мlсяцa'
l574 тода> (Beлuчкo C.
Ле тoп и сь. T . |. С . 22) .

Хpистrrянськi с1tсiдr
запopiзьких кoзaкiв
Мaючи пoлiтичrry сaмoстiйнiсть' вoни сaмi oбиpaли сo6i стаprшинy' сaмi oгoлorцyвilли вiйни чи уw|ataлИ миp, сaмi збiльlшyвaли кiлькiсть свoiх тoвapицliв i
сaмi poзпopяД)Kaлнcя вiйськoм. 3aвдяки цьoмy кoзaцтвo стaнoвилo великy
силy. Aлe цro сиJIy Батopiй звaжився пoслaбити й нaвiть звeсти нaнiвець. <Якrцo
кoзаки нaпa,цyтЬ нa тaтapськi yлyси'- писaв кopoль l578 P.l- To цe нaпeвнe
6yдe 6eз нaцIoгo вiдoмa. Ми iх не лиrше бaл<arмo yтpимyвaти' a нaвпaкu,6alкaли 6 винищитИ' aлe y нaс y тих мiсцях нeмaс стiльки вiйськoвих сил' щoб спpaвитися з ними. ,Ц'лядoсягнeння цi€ i мети хaнсЬкий пoсoл paдив нaм: пo-пеprцe'
зa6oporrити yкpaiнським стаpoстaм taBaтн iм сeлiтpy; пopoх' свинeць i пpoдoвoлЬствo; пo-дpyne' нe дoзвoлятI{ кoзaкaм пpo)t(ивaти в yкpalнських селaх'
мiстaх i зaмкaх; пo-тpет€ ' пpvlcнлaтИ стapцIих кoзaкiв нa кopoлiвськy слyлr6y>,.
Cтефaн Бaтopiй poзпoчав свoю спpaвy пoслa6лення a6o, в пoдaльuriй пеpспективi, й цiлкoвитoгo зtlищeння yкpaiнських кoзaкiв пoстyпoвo i зaхoдами, мaбyть, не лицIe нeвopoжими' а нaвпaки' дyжe спpиятлt|BИмv| N|я сaмих кoзaкiв. Taк сaмo' як i Cигiзмyнд Aвгyст, Батopiй виpiruив oднiй, дy.lсе незнaчнiй
чaстинi кoзaкiв нaдaти цUtяхeтсЬкиx пpaв' a дpyгiй, величезнiй бiльrшoстi, сyt|l|Лacя дoля пpoстoгo кpiпoснoгo нapoдoнaсeлення. [IIляхeтськi пpaвa бyлo
нaдa}ro лицIe б тисячaм кoзакiв, pецrтy ж кoзaцькoi мaси' щo нaлivyвaлa дo 35
тисяЧ' пepeвoдили y пpoстих селян i pемiсникiв. б тисяч кoзaкiв 6улo внесeнo
в кopoлiвський pе€ с тp aбo списoк; iх звiльняли вiд yсiх пoдaткiв, вони oтpимyвaли вiд ypядy IIЛaтню' кoристyв.rлися пpaвoм вoлoдiти свoiми пoпepеднiми зeмлями, вiльнo o6vlpaлн стapцIи}l i здiйснювaли сyд' oтpиtrlyвaли вiйськoBi клeй}toди - 6yннyк, 6улaву, вiйськoвy пeчaткy й кopoлiвський пpaпop. Усiмa pеrстpoвими кoзaкaми кepyвaв пpизнaнений кopoлем tетьмaн' який знaхoдився
y мiстi Tpеxтемиpoвi, й вoни 6yли пoДiленi нa 6 пoлкiв: Чepкaський, Kaнiв.
ський, БiлoцepкiвсьKий, кopсyнський, Чигиpинський i Пepеяславський. Koя<.ниМ пoлкoм кеpyвaв сoтник тa йoгo сoтенний пoмiнник, oсaвулl0.
Пoдiляючи кoзакiв нa pеeстрoвих тa нeре€ с тpoвих' Cтефaн Бaтopiй прaгнyв
дo тoгo' щoб з чaсoм yсi нepеeстpoвi стaли кpiпакaми й oпинилися пiд yпpавлiнням кopoлiвськиx стapoст; нaвiть рeсстpoвi, oтpимyючи вiд ypядy плaтнro i
6yдyни пiд кepiвництвoм noлoвнoкoмaндyвaчa пoльських вiйськ, пoвиннi 6yли
стaти лицre нaйi{aним вiйськoм Peчi Пoспoлитoi. Aле рфopми Cтeфaнa Бaтopiя не знайrшли пiдтpимки: сaмa пoлrcькa цUrяхтa впepтo вiдмoвлялaся пpийняти дo свoгo стaнy 6 тисяч нoвих члeнiв, тoмy кoзaкiв нe дoпyст}lли нi дo у..laстi
y ви6opaх кopoля' нi дo вислaння свoiх дeпyтaтiв нa сeйм. Пiсля цьoгo рeстpoвi
й неpесстpoвi кoзaки, o6'eднавrцисЬ з пpoстим стaнoм пoспoлит}rx' ст:Ulи силoю вiдстoювaти свoi пpaвa. тa нe дo6ивu.lись нiчoгo i втpaтивruи пoпеpеднi нaдaння Cтeфaна Бaтopiя, нeв.цoвoлeнi кoзaки пoч.lли грoмaдитися флими кyпaми i втiкaти нa зaпopi)(л<я. <Мapнo дoрyчztлoся пaнaм тa iх дoзopцяlr лoв;uт,n
й закoвyвaти ryльтяiв, щo втiкaли з кopoлiвськиx iдiди.rних мa€ т кiв, i пoвepтaти
ix нa пoпepeднi мiсЦя, де iх мoгли вiдpaзy стpaчyвaти )кopстoкoro смеpтю. дoки
Зaпopiл<:rrяз yсiмa днiпpoвськими oстpoвaми i пpиднiпpoвськl,tми нетpями не
6yлo пiд влaдoю пaнiв, нe Nloлtнa 6yлo пpидyrшити кoзaцтвa. Bтiкaчi знaхoдили
д.ля себe пеpцrий пpиryлoк на низy сepeд кoзaцтва,>|l.
Пpи всьoмy цЬoмy' дoки жив Cтeфaн Бaтopiй, вiн як мaйстeprrий пoлiтик
yсe-тaки вмiв лацнaти з кoзaкaми. Aлe l588 p. пoлЬськy кoрoнy oдягнyB Cигiз.
мунл IlI. oстepiгаlouись rypкiв, Cигiзмyнд lIl виpiulив 6yдь-щo пapaлiзyвати
вoсннi дii кoзакiв пpoти мyсyльмaн. Biдoмi йoгo зaхoди щoдo цЬoгo. <Koзaки
пoвиннi пеpебyвaти пiд кoмaндolo кopoннoгo гeтьNlaнa' якlаЙ мae пpизнaчaти
iхнiх начaльникiв. BQни дaдyтЬ пpисяry' щo 6eз вoлi rетьмaнa нe 6y.\yтЬ Boювaти нi на мopi, нi на сyхoдoлi i нe пpиймyть нiкoгo дo свoгo тoвaристBa. У гетьмaнa пoвинeн зберiгaтися кoзaцький pе€ с тp; зaсyджeних дo стpaти нe мoЛ(на
приймaти B кoзaки; кoзaки не l{o)t(yть нiкyди вiдxoдити без вoлi стapцIини;
yпpaвителi пpивaтних мa€ т кiв пoвиннi втpимyBaти селян вiд yте.ri нa днiпpoв' Kу,тuut П. Пoльскaя кo.
лoн и з ац и я . с . 5 0 l .
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Pyсь и кoзaнествo// oтe.r.
3aп. 1870. lф l' 2. с. 59.

,Ц.r. Яюршrжлй

lстopiя запopiзьхr'п кoзакir
ськi oстpoви' кaрaти тих' хтo пoвеpтa€ т ься зi здoбиннр, а6o хтo прoдae пopoх'
сeлiтpy' з6poю чи нaвiть xapяoвi пpипaси кoзакoвi>',. Ta пoпpи цi й пoдi6нi
poзпopядхeння пoлЬськoгo ypядy кoзaки нe зaлицIaли в спoкoi rypкiв: iз сеpeдини ХVl | ст. мopськi нa6iги зaпopiзьких кoзaкiв нa турцькi вoлoдiння
cTaЙлу| всe чaстiц.tими i з poкy в piк пoтy)к}riшими. .Ц.oтoгo :к i сам пoльський
ypяд paптoм змiнив свoс стaвле}Iня дo кoзакiв: l б2l p.*., ведyчи вiйнy з тypкaми'
вiн став пoтpedyвaти дoпoмoги кoзaкiв. oстaннi, зa6yвrши нeщoдaвнi yтиски з
6oкy пoлякiв' стilли пiд хopyгви кopoltнoгo t€ т Ьмaнa' щo виpiruилo peзyлЬтaт
вiйни нa кopистЬ Пoльщi. Aлe y вдя.rнiсть зa це нa хoтиrrських пеpeгoвopaх
l62l p.t* кoзaкaм oгoлoсили' щ06 вoни з цьoгo чaсy нe выKwunсЯ poз'i)кд)кaти
пo Чopнoму мopю й нaпaдати }rа мyсyлЬманськi вoлoдiння. <Пoльський ypяд'
6aнaни, щo 3вaди з Typeнuинolo' викликaнi кoзaкaми, пoгpoхyють зaтoпит]l
Пoльщy pyйнiвницькиtt{l| пoлчищaми схiдних нapoдiв, визнaв неo6хiд}rиNrпpипинити нaзaв)кди мopськi кoзaцькi нa6iги>t3. Ta кoзaки не мoгли iснyвaти 6eз
вiйни: за вислoвoм лiтoписця, <кoзaкy вoloвати' щo сoлoв'ю спiвати'>. Ta як
вoк)Baти' кoли пoлЬсЬкttil уpяд категopичlto зa6opoнив кoзaкaм 6yдь-якy вiйнy?
Щo лr зaлицI.lлoся po6ити? Toдi, звичaйнo' yкpaiнським i paзoм з ними зaпopiзьким кoзaкaм зaлишaлoся o6еpнyти свoю з6poю пpoти тих' хтo зaфpoняв
i.м вiйну з мyсyльмaнaми. 3вiдси й зрзумiлa пepшa пpичинa вopolкoстi запo.
Poxtцiв дo пoлЬськoгo ypяAy.
[o цiei гoлoвнoi пpичини дoд.rлoся й багaтo iнtuих, не мeнш вa)клиBи)( пpиuин. Безyмoвнo' щo сepед них пеprшiсть мaлa тaк званa pелiгiйнa yнiя, зaпpo.
вадхeнa на Укpaiнi 1596 p. нa БpестсЬкoмy сeймi .... Унiя бyла зaпpoваджeнa
нa УкрaТнi зyсиJUIями й вoлeю пoльськoгo кopoля Cигiзмyндa Ill. [lIвед poдoм'
кaтoлик зa вipoспoвiдaнням' Bихoванeць зaтятoгo' фaнaтиннoro вopoгa пpaвoслaв'я i pyськoi нapoднoстi eзyiтa скapги' пpихильник хитPoгo i в.падoлю6нoгo
пaпи Kлимeнта VIII, Cигiзмyнд iз якoloсь гapячкoвoю пoспirшнiстю взявся
зaпpoв:lдл(yв.lти нa Укpaiнi yнiю, тa€ м I{o запpoпoнoв.lну йoму pимсЬким вJraдикoк}. <Унiя 6yлa винaхoдoм pимськoгo пaпи Kлимeнтa VIII. Ця змiнa peлiгii
6yлa здiйсненa з вигiд чистo пpиватних. 3вичайнo' пaпaм 6улo 6 пpи€ м }lo' панyючи нaд yNraми й сoвiстlo всiei € вpoпи, вoлoдiти вoднoчaс i всiмa Гi бaгaтства.
ми, i всieю з6poeю. oскiльки ,( пpaвoслaвнi нaдтo твepдo тpимaлися пpaдiдiвськoi вipи, Kлимент YIII вiднaйцIoв спoсiб' не зltиц{yroчи )кoднoi з вip, oб'eлнaти iх во€ д инo; це o6'сднaння вiн нaзвав yнieю>I1. <o6paзa пpавoслaв'ю 6yлa
гoлoвнoк)' нaйвiднyтнirшoю, нaйгiprшoю кpивдolo д.lIя пiвденнopyсЬкoгo нapoдy'
пopяд з якoю всi iнrui кpивди 6yли вжe дрyгopядними i 6ез якoi всi iнrпi кpивди,
якими 6 вeликими вoни нe 6ум,6улп6
теpпимими. [е 6yла дyцra всЬoгo' це 6yB
nеrvus vitaе .+.+. Biд yнii Укpaiнa зaзнaлa тaкono mpя' якono }Е Ф,wa lиoскoвсь.(а
Pyсь пiд яpi.roм тaтap; aдлrе poзквiт пpaвoслaв'я щe з насiв Boлoдимиpa для
Укpаiни 6yв пeprшим зaкoнoм i нeпopyrшнoю зaпopyкoю нapoдrroгo 6yття>'".
Haйбйьrцим злoм yнiя 6yлa сaмe тoмy' щo й пiдгoтoванa вoнa 6yлa 6ез уuастi
тa згoди всьoгo pyсЬкoгo нapoдy i малa нa мeтi викopiнення йoгo пpа6aтькiвськoТ вipи, i ввoдиЛacя нa Pyсi 6eз6oлtними' нaсильrtими й гвалтoвними захoдaми. <A щo нaй6oлrшe, )ке и хвалa 6o;r<iя в цеpквaх пpaвoслaвных oт
тiх нeпpiятeлей нatuих, oтщeпенцeB и epетикoв ляхoв' хoщет |1 уc|lлt|Baется пeрмiнити и дo заd.lry.lrtденiяPимскaгo нa yнiю o6epнyти и гBtlлтoBllе
пpеклoнитиDIo,- цц633 пeтьмaн Oстpяниця l638 p. пoвстaлoму пpoти пoлякiв
пiвдeннopyськoмy лloдoвi. <0сo6ливo Унiя, зa йилoстивым ваlшегo нaйяснiйцr:lгo кoPoлeвскaгo величeства пoзвoлeнeм'_ пицIе гeтьмaн Пeтpo Koнarцевин-Caгaйдauний кoрлевi Cигiзмyндl
IlI,- тепep з Pyси чрeз святiйцIaгo
Фeoфaнa патpiapхy iepyсaлимскoмy знесeннaя, a6ы
Pyси
PЛРeдь в тoй )ке
никoгдa нe oтнoвJlялaсЬ и свoих poгoв нe вoзнoсилa)>,,.
|2 Мapкевuн I!. Истopия
М алo p о с с ии. т. l . с . 7 0 .
r B opиг. пoмилкoво <ХVll
стoлlттяD.
ri B opигiналi пoмилкoвo
<1 620 p .> .
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yкpaи}lских
кoзaкoв с
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Мaлopoссии. т. l. с. 7б.
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'.... Hеpв лtиття
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16 там л tе . с. 26. 7.
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Хpистиянськi сусiли
зa]юpiзьIшх кoзакiв
Знаpяддям цiei <бoгoпpoтиBrioi> yнii бyли нixтo iнrui, як oтцi езyiти' <Pаtrеs
Soсietаtis lesu>. Boни туp6уnлнcя не пpo пoльськy кopoнy' не пpo вeлич Peчi
Пoспoлитoi, a Лп|!tепpo вJIaдy pимськoк) пеpllroсвящeникa тa пpo свoro катoлицькy вipy, якa зaзнaвaлa глибoкoгo зaнeпaдy внaслiдoк peфopмaцii, щo
пoцIиpювaлaся в € в poпi. <.€ з yiти cПлeлИ сiткy, сiткy тorrкy' мoв пaвyтинa' i
тBepty' як ст.lлЬ>' i цiсlo сiткoю o6вилп мzlлoдylltнoгo кopoля Cигiзмyндa III. Caмa пoлЬщa oKaтoЛу|ЧИлaся в)кe зaдoвгo дo цЬoгo: юнa 6улa (пeprДoю захiднянкoю> з yсiх слoв'янських зeмель. I{oпpaвдa' пPaвoслaBне хpистиянствo i слoв'янськe 6oгюслylкiння пpoниклo в Пoльщy (з Чехii) yл<eв IХ_Х
ст.' aлe згoдoм i rцвидrцe,нix y iнlших слoв'яllських земJlях' вoнo 6yлo пpидyшIeне тyт кaтo.
лицтвoм. Bлre Бoлeслaв. син Мeчиcлaвa,3в'язaвся з пaпoto й нiмецькими вoi, з 6лaгoслoвeння пaпи' зaснyвaB спискoпiю y Пoзнaнi й apхieпискo.
Лol\apяM|t|
пiю y Гнeзнi. Il{oпpaвдa, зapaди peфopмaтopствa Пoльщa KИДaлa й це oстаннс
вipoв.reння, кaтoлицькe' aле всe.тaки з пpихoдoм eзyiтiв y хvI й XVII ст.
вoнa знoвy спoкyсилaся кaтoлицтвoм' зapa3ивlllись езуiтськolo вipoнeтеpпимiстlo i пoхNrypим фaнaтизмoм. З цьoгo .lасy Пoльщa cтaлa нaЙdiльlll pевнoro
кaтoлицЬкoю кpaiнoю' poзсaдникoм i цeнтpoм лaтинськoi пPoпaганди в iнlших
схiдних кpaiнaх. oтцi тoваpиства lсyсa poзпoчaли спрaвy свoei yнii дyжe хитpo й o6epе,кнo. Бyв чaс' кoли зaхiднa Pyсь в oсo6i кpaщих свoiх прeдстaвникiв
зaхoплювaлaся' зa пpиклaдoм Peнi Пoспoлитoi, iдеями peфopмацii, a деякi з
пiвдeннopyськиx KнязiB i бoяp нaвiть вiдкpитo пpиЙмaлп peфopмaтopсЬкe вчeнrrя. Цим.тo llutяхoм i пirцли € з yiти. Cвoiм <хитpoлeстным> вчеtlням цi зaхiднi
мyдpецi зa кopoткий чaс д.oсягли нe6aчeних pезyльтaтiв: незaбаpoм пiсля зaпpoвaджeння yнii в Пiвдeнlliй Pyсi вищий пiвденяopyський клас IДвидкo вiдступився вiд свoei pелiгii, a paзo}r з тим i вiд свoгo нapoдy. Руськi пaни стали цйкoм чyжими дJIя pyсЬкoгo нapoAy' i iхня влaдa нa6улa виглядy мoвби iнoзeмнoгo
й iнoвipнoгo пoнeвoлeння y кpaiнi. Унiя пpизвeла дo тoгo' щo вл<e 1597 p. все
пpaвoслaвнe pyсЬкe двopянстBo 6yлo нaзвaне хлoпaми' йoгo вiддyчили вiд вибopiв, пoз6aвили пpaва зaймaти вiйськoвi й сyпoвi пoсaди' вoлoдiти стapoствaми'
сeлaми' мiстечкaми тa iнцJими мaeтнoстяМи' нaлехними зa paнгoм. 3амiсть
рyських пoсaдoвих oсi6 6yлo пpизначeнo пoлякiв, пo всiй Укpaiнi 6улo poзтaшoвilнo пoльськi вiйськa, якi <дoзвoляли сo6i вiдвеpтo гpa6eжi й нaсильствa,
змyцIyвllли лroд y хpaмi стaвaти нa кoлiнa i вдapяхoдили з oгoлeними Ц]a6ЛяN|v|,
ти сe6e в гpyдrr зa звичaeм pимським i за pимським звичa€ Ь .| читaти симвoл вi.
pи пpo святor0 дyхa>>|E.
Унiя спpиuин уIЛaTe, щo кiлькa чoлoвiк нe мoгли зi6paтиcя I)1я зBичaйних гoспoдapських рo6iт, 6o iх негaйнo oгoлolllyвали 6yнтiвникa-

кoлегii i пoльськi pемiсники, зaoхoченi
Лyшьку 1634 poкy yчнi € з yiтськoi
бpaтствa, пpиксьoндзaN{и' кинyлися в мoнaстиp Хpестoвoздвижeнськoк)
6илlа Й пoкaлiчили п:Utицями й цeглинaми ченцiв, y.rитeлiв, yчнiв i лrебpакiв,
щo жили y цrпитaлi' пoгpadyвaли скap6ницю 6paтствa, пoтiм, з 6лaгoслoвeн.
ня сзyihiв, poз6ивaли 6ylинки, 6или, кaлi.rили гoспoдapiв i кйькoх чoлoвiк
|' Фulmpет. Истopия pyсскoй цеpкви.Хapькoв, l853.
т . 4. с. l05.
|9 тaм л<е.с. l03.
l7
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2o Пa мя т н ики. T. l, oт д. 2.
с . 98_99.
2' н а пpикла д, y лyцькy,
Biльlri, Miнську (Фulapет,
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22 Памятни ки . T . l. oтд. 2.

c. m4-22з.
23 Фullаpт.
с. l09.

Истopия. T. 4.

.Ц..L Явopницький
Iстopiя зaпopiзькях кoзакiв
y6или нaсмepтЬ>2{.<.У Kиeвi нaсильнo o6еpнyли 6iльrцiсть цеpкoB нa yнiaтськi,
в тoмy числi св. Coфiю та BиAy6ицЬкий мoнaстиp. Михaйлiвський мoнaстиp
дoвгo стoяв зaпyщeним>,". <Bсloди святинi 6ули oсквеpненi, iкoни poзкидaнi,
дopoгi pизи i стихapi йrшли нa спiдницi евpейкам, цеpкoвнe нaчиння _ пoтиpi' дискoси тa iнrце чaсткoвo poзкрaдelre' чaсткoвo пpoпrrтe в rrмнкaх. Hauri
цepкви' кая(yть сyt{aсники' мoнaстиpi, сoбopи пep€ в aл<нo в)ке зaхoплeнi, poзopенi i спyстorueнi, пpинoмy з гpa6yнкaми й кaтyвaннями' з y6ивствaми й кpoвoпpoлиттям' з tlечyвaним знyщaнням нaд л<ивими й мepтвими. .Ц.yхoвнi oсo6и
нarдi зa твepдiсть y пpaвoслaв'i зaзнaють piзнrrх пepеслiдyвaнЬ' l{а ниx нaпадaють y Bлaсних дdiяiвкax, гpа6yють, 6eзuестять, гань6лять, висилaк)тЬ' пoз6aвляк)ть влaснoстi>,o. Пpaвoслaвних не дoпyск.Ulи в мiста, зaбopoняли тopгувaти' зaписyвaтися в цехи'.хoвaти пoмеpлих зa свoiм oбpядoм; свящeник нe смiв
iти з даpaми дo хвopoгo,,. Kaтoлицькi пaтepи л(ахлиBo глyмилися над пpaвoслaв'ям: вoни aбo \здuлп мiстoм y шrаpa6aнaх' запpягaючи в них зaмiсть кoней
пo 20 i бiльrце пpaвoслaвних людей i cхуlлялl,t лIoд дo yнii, a6o uepез мiсцeвi
в,rIaстi вимaгали сo6i нa слyлt6y yкpаiнських дiвчат i гвалтувzlли iх. Cкpiзь i
нaд yсiм висiлa кoщieва pyкa eвpeiв: € в peй вимaгaв плaтнi й зa дoзвiл нa вiдпрaвy пpавoслaвнoгo 6oгoслyxiння y цеpквi, бepyни дo 5 тaляpiв, i зa дoзвiл нa хpeщeння нoвoнapoджeнoi дитини пpавoслaвнoi вipи, вимaгaючи вiд l дo 5 злoтих
(ueй з6ip звrrли дyдкoю), eвpеlo ПлaTнлl| й тoдi, кoли сeляниl{ otpy)кyвaв синa
чи видaвaв дoнкy (з6ip пoeмщизнa), сBpея нe мo)t(нa бyлo o6iйти й тoдi, кoли
вмиpaв пpaвoслаBний сeлянин, aдлсe ключi й мoтyзки вiд дзвiниць бyли y цiei л<
хилroi гapпii. Bзaгaлi д;lя 6yдь-якoi вiдпрaви пpaвoслaBнoгo o6pядy тpе6a 6улo
спoЧaткy йти y свpейсЬкy кopчмy' тopгyвaтися тaD' з cвpеeм' вислyxoвyючи при
цьoму нaйo6ypливirшy лaйкy нa aдpeсy пpaвoслaв'я. Пoвсюди здiйснювaлися
дoпити й кaтyвaння: пpaвoслaвнИх ПaлvlЛу| вoгнeм' Bу|pИBaлИ y l{их вoлoсся'
зaкoвyв:lли' мyчили гoлoдoм' нa oчaх бaтькiв сп.lлtoв.lли дiтей нa вyгйлi a6o вapили в кaзaнaх' а пoтiм кapaли мaтеpiв мyчeницЬкoю смеpтIo; прaвoслaвних
тoпили' вiruaли, пoз6aвлялп грoмaдянсЬкoi честi (тaк звaнa iнфaмiя), o6ливали влютi мopoзи хoлoднoю вoдolo' зaflpЯГaлИ y плyг i змylllyвirли opaти кpигy
нa piкaх, нaкaзyючи сврeям пoгaняти зaпpял(ених; скpiзЬ висoчiли rци6eницi й
п.lлI з )t(еpтвaми' Bсюди луHaлИ крики стapих i мaлих, яких lцмaгaли дo кpoвi i все це лицre зa те' щo вoнп 6улп пpaвoслaвними 2E. oтoдi-тo Bеликим стoгoнoм зaстoгнaлa нeщаснa Укpaiнa!
I{е бyлo дpyгoю пpичинoю нeнaвистi кoзакiв дo пoлякiв. .Гa 6улa й тpетя пpичинa Boрo)кненi - yтиски з бoкy кopoлiвських стapoст i ypядoвцiв. <<Bлaсник,
а-бo кopoлiвський стаpoстa'- визнa€ нaвiть eзyiт Пeтpo Cкapгa,- вiд6иpae y
бiднoгo хJIoпa всe' щo тoй зapoбляс, i нaвiть у6пвae йoгo, кoли зaхoче' i нiхтo йoмy нa lle не скa)кe лихoгo слoвa)>.|622 p. гeтЬмaн Пeтpo Кoнarueвин-Caгaйдaнний писав кopoлeвi Cигiзмyндy III: <<Aлю6o з стopoны высoкoдумных и
вeльмo)кI{ых их милoстей пaнoв кopoнных
Bиrшнeвeцких, Koнецпoльских, Пoтoцкиx, KaлинoBских и иных' нa Укpaйнi, вJrастнoй пpeдкoвiuнoй
oтчизнi нarueй, влaсть сBoю нeпoслyцrнe paспpoстиpaющих' пoвiвaют нa
нaсъ хoлoдньIи и нeпpiязнeнныи вiтpы, хoтящiи славy нaцry в пepст всeлити и
нaс в пoддaнствo и яpмo paбoтническoe себi бeзбoжнe нaклoнити. И не тaк
eсть нaм )к.lлoстнo на пaнoв пpepeченных' якo нa их стapoсToB' нецнoтливьtх сынoв и пЬяниц' кoтopыe ни бoгa 6oятcя, ни',.,пpеМoщных вaцteгo
нaйяснiйruaгo вeличествa МoнapцIих мaндатoB слyхaют'>,.,.
l53б p.' пiсля смepтi oстaфiя flarпкoвинa, чepкaсцi й кaнiвцi з6yнтyвaлися
пpoти свoгo стapoсти Bacиля Tишкевиua; йurлoся, як мo)кнa здoгадyвaтися,
пpo пpибyтки тa нeпoмipнe зpoстання стaрoстинськoi влaди. Haстyпнoгo poкy тi сaмi нepкaсф й кaнiвцi з тiсi лr пpllчини пi.цняли 6yнт пpoти iнu.loгo свoгo
стapoсти' Янa Пенькa. <.oн кpивды вeликiя и yтисKи чинит и нoвиньI Bвo2| Kocтoмaцlв
fI. lOxtная
Pyсь и кoзaчествo. C. 57.
,.'
Taм жe.
2.' Фutmpет.
Истopия. T. 4.

с. l03.
2, Kocтonapo,, I!. Южнaя
Русь и кoзaчествo.C. 57.
2" Kocтol,lаpoв Н' Бopь6a
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кoзaкoв с
укpaи нски х
Пoл ьrue ю. C . 228.
2',
Mаксuлtoвцн M, Co6paни e сoчи нe ни й . T . |. с' 262.

Хpистиянськi сyсiдrt
зaпopiзькях кoзакiв
дитD'- I|ИcaлуIскpивдл<eнi кopoлевi. I{i утиски пoлягilли в тoмy' щo пeнькo
змуtцyBaв мiщaн пpaцювaти нa сeбe, вoзити дpoва й сiнo, нe дoзвoляв вiдпpaвлЯтИ нa пpotaж y Kиiв мeд' не дaвав лoвитu pн6у й бo6piв, вiд6иpaв здaвна
нaлe,xrний мiщaнaм днiпpoвський пopiг 3вoнець, з6иpaв iз них^пoдвiйнi кoляди
нa святo Piздвa Хpистoвoгo i o6тялсyвaв ik пoстaвкolo пiдвiд "u. .(,ля poзслiдyв:rння спpaви за кopoлiвськиtt.lнaказoм виiлсдл<aвкиiвський вoeвoдa Aндpiй Heмиpoвич i визнaв стapoстy Пeнькa нeвинниtt.l.Aлe й сaмorю слiдчoгo звинyвaчyвaли в пoдi6нoмy y сBo€ м y вoевoдствi: тaк сaмo скapлtилися |523 p. киiвськi
ceлЯн|l| i нa Aндpiя Hемиpoвина: <Biн зaвдae мiщaнaм piзних нeспpaве.LпиBoстeй' змyllty€ пirшки хoдити з с060ю в пoхiд, вiпбиpас y них кoней i oз6porння,
poздаючи йoro свoiм слyгaм' змyцIy€ мiщaн стергти пoлoнeних тaтap i кapaс iх,
якщo пoлoнeний yтeне, нaвiть якщo мiщaнин виrryскaв йoгo ненавмисне; вoeвoдa, кpiм тoI0' пpивлaснIoе сo6i мiщaнськi двopцFa й yгiддя, Bисилae мiщaн нa
нopнi poбoти, якi не слiд пoкладaти нa мiщaн>o,.
Taк дiяли взaгaлi всi стapoсти чи yпpавитeлi кopoлiвських мaсткiв: вoни жaхлиBo гpa6yBiulн, o6tцpaлм й мyнили пiдлeглих iм сeлян, i хoчa зaкoн нaдaвaв
цим oстаннiм пpaвo скapжпTt|cя нa свoiх гнoбитeлiв, нiхтo зi скpивдл(eниx не
смiв нaвiть tyмати пpo цe. Зa свiдчeнням пoлякa Cтapoвoльськoгo' звинyвaнений зaвлtди мaв paцiю' a скpивдл<ений стaвaв звиllyвzlчeним. <oтpимaвrши
якeсь мiстo y вoлoдiння вiд кopoля, стapoстa нaмaгaвся зpiвняти йoгo lкитeлiв з
пiддaними. Biн змуrшyвaв iх кoсити сiнo й дoстaвляти в зaмoк дpoвa' нe дoзвoляв
iм вoзити мед y K}'iв, a скyпoвyв.lB сам зa paз i нaзaвхди встaнoвJleнoю цiнoto;
бeз дoзвoлy стapoсти вoни t|е мoгли iздити й хoд'ити y pибнi й 6o6poвi yхotи' нe
м.tли пpавa пpoдaвaти pи6у ни якyсь iнruy здoбич: пoлoвинy' а часoм i все мaйнo
нeсiмeйних кoзaкiв пiсля iх смеpтi а6o пoлoнeння тaтapaми зa6иpaB сo6i стapoстa; зpelrtтoю з6iльцlyвав дo нeo6гpyнтoва}lих мeж звичний пoдатoк iз мiщaн i кoзaкiв' кoля,ry нa piздвяних ёвятaхoз,.
У кopoлiвських мa€ т кaх селяrr гpa6yвaли всi <гoспoдapськi> ypядoвцi: сyддi,
aсесoри' екзaктopи (з6иpaнi пoдaткiв), вiйти, бypмистpи тa iн. <B сyдaх y нaс'кахсe тoй ;ке Cтapoвoльський,зareл|4cя ненyвaнi пoбopи' пiдкyп: нarшi вiйти,
лaвники' бypмистpи всi пpoдa,жнi' a пpo викaл<никiв, кoтpi пiдвoдять невиl{них
людей y 6iдy, й казaти нiчoгю. Упiймaють 6aгaтoгo, зaпJЦ|тaЮтьi зaсaдять y в'язницю' тa й тягнyть iз ньoгo пoдapy}|ки й хa6api>.
Kpiм 6eзмexснoi свaвoлi стapoст чи iх пoмiчникiв, дoзopЦiв, кpiм непoмipнoгo
хи)кaцтBa ypядoвцiB' y кopoлiвських мaeткaх лютyB:rли rце пoльськi xoвнipи,
тaк звaнi кваpцянi (наймaнi) вiйськa. <<Бaгaтo,- пpoдoв)кye Cтapoвoльський,_
poзBoдяться y нaс пpo тypецЬке paбствo, .rлe це стoсyeться лиrце вiйськoвoпoлoнениx' a нe людeй, кoтpi, лсивуни пiд тyрцькoю влaдoю' зaймaються землеpoбствoм aбo тopгiвлeю. У Tурuuинi л<oдeнпaцIa не мoll<e oстaннЬoмy мyЯ(икoвi вчинити тoгo' щo дiсться y нaших мiстечкaх i сeлищaх. У нас y тoмy лиrше
й вoля' щo вiльнo po6ити кo)кнoмy' щo здyмa€ ' i тoмy вихoд.ить' щo 6iдний i
cлa6юu.Йстae нeвiльникoм 6агатoгo й сильнoгo. )кoдeн aзiaтський деспoт не
зaмyчитЬ зa свor лсиття стiльки людей, скiльки зaм}.чaтЬ iх зa oдин piк y вiльнiй
Pечi Пoспoлитiй>,o. У oднe сeлo чи мiстечкo пpoтяпoм oд}loпo poкy пpихoдиJlo
пoс..Iiдoвнo,oдна зa oднoю' 30 чи 40 хopynoв пoльських хсoвнipiв; yсi вoнl,t гpa6увaлvl мeruкaнцiв, гвалтyв.lли х<iнoк i чиtIили тисячi iнrших вapвapств. o6paxенi
не мoгли oтримaти зaспoкoeння нaвiть вiд кopoля' aРкe й сaм пoльськиЙ уpяд
пpи пoстiйнoмy Bивищеннi нaцioнaльнoi apистoкpaтii 6yв нaдтo слa6ким' a чaсoм i зoвсiм Фзсилим; чaстo кваpцянe вiйськo, скjaвrци тaк званi zwiqzki (спiлки), зi збpo€ ю в pyкaх змylllyвалo кopoля зaдoвoльняти свoi вимoги.* Aле й пo.
зa цими yтискaми з 6oкy кopoлiвських стaрoст чaстo й poзпoряд'(ення сaмoгo
Kopoля 6улн o6тяжлу|Bу|N|Y|
N|я.lкителiв yкpaiнсЬких мiст. Kopoль Cигiзмyнд lll
в yстaвнiй гpамoтi киiвським мiщaнaм писaв, щoб вoни, кpiм звичaйних пoвин''' A к т ьl юз P . т. 2 . с . з 5 z .
|з2.
xе.
с.
', T aм
,2 Kулutu I/. Пoльскaя кoюгo-зaпaднoй
лoнизаll]tя

Pуси

l /Becтн'

1874.r.ф3. с. 28.

.|.'

Евpoпы.

Kocтoмapoв H. Pуccкaя
)t(изнеoписаистopия в
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ниях. Cпб, |814' т.
oтд. 2. C. 230.
t

Йдieтк,я

pацii.

npo

кoнфeдe-

5'

,Ц. I. Явоpншrький
Iстopiя заmpiзьxях кoзакiв
нoстeй, мaли свoiх кorreй, збpoю i хoдили в пoгoню зa татаpами 3a.I{е, ouевиднo,
6yлo пoдвiйнoю й тoмy oсo6лиBo o6тял<ливoю пoвиннiстlo tIIя них.
Taк 6yлo в кopoлiвських мaсткaх. Aлe щe гiprue 6yлo B мaeткаx пaнiв. Фpaн.
цyзький iнлсeнеp Бoплaн, oсoбистo вiдвiдaвruи Пoльщy й Укpаiкy, зayвa)кye:
<.Cеляни пoльськi мyчатЬся' мoв y чистилищi, a пани poзкошyroть, як y palo'>.'".
3a пoльським стaтyтoм l557 p. пoмirцикy тa йoгo yпpaBителевi нaдaвалoся пpaвo
стpaчyвurти свoix селян. |512 poку 6yлo видaнo пoстaнoвy' зa якoю селянам
зafupoнялoся скаpлrитися нa свoix пaнiв. I{е неo6мелteне пpавo' дapoвaнe пaнaм сaмим ypядoм' Bелo дo нaйбЙьur непoгaь|oвaнoi i дикoi свавoлi пoмiщикiв
щoдo сeлян: кoжен Пaн N|Я oтpимaння свoiх нескiнчeнних пoдaткiв гoтoвий був
витяrти й дyrцy з селянинa. <Пoльське пpaвo надaвалo Bлaсникaм нeoбмeлсенy
вJraдy нaд пiддaними; не лицIе нe 6yлo ,(oдних пpaвил' якi 6 визнaчaли пiдлeглiсть сeлянинa' aлe пoмiщик мiг свaвiльнo стpaтити йoгo, нiкoмy нe звiT}ЮЧИсь>JD.,
[I.Iляхтиv, щo в6ивав пpoстoлю,цинa, який зoвсiм йoмy не нaлеЛ(aB'
нaйчaстirtle лиrцaвся 6eзкapним. <Hемaс кpaiни,- кa)ке y свoiх пpoпoвiдях
eзyiт Cкapгa,- te 6 пiддaнi й землеpo6и бyли тaкими пpигнoбленими 6езмелснolo влaдoю lllляхти' як y нaс. Poзгнiвaний пoмiщик vи кopoлiвський стapoстa
не лицre вiднiмe y 6iднoгo хлoпa Bсе' щo в тoгo с, а й самoгo йoгo.в6'с, кoли зaхoче i як зaхoче' i зa цe нe пoтepпить нi вiд кoгo лихoгo CЛOвil>>J/.
Aлe й цe щe
tlе все. Cтaнoвище селян y пaнсЬких мaeткaх rцe бiльrше пoгipuryвaлoся внaслiдoк сaNloгo спoсo6y yпpaвлiння цими мaeткaми: пaни' а6o лiнуюнись yпpaв.
ляти свoiми tиа€ т кaми' aбo не мaючи to цьoгo здiбнoстeй, вiддaвaлн iх в oрндy € в peям' a свpei в цюмy випaдкy 6улп дltя селян спpaвжнiми кpoвoпивцями. <(He тaк пaни' як пiдпaнки' не тaк ляxи' як тi xиди>,- кa)ке yкpaiнськa нapoдt{a пpикaзкa. l спpaвдi, € в pei, <як нeнaxepнa сapанa' як iдка
мiль>, щopirrнo дeсяткaми тисяч спoвзaлися нa Укpaiнy. o6сoтaвrди низЬкими лeстoщaми й paбським низькoпoклoнствoм пaнiв' вoни зaхoплювaли y свoi
pyки вeличезнi пaнськi Мaйopати' стягilли y свoi бeздoннi киrденi всi бaгaтствa
кpaiни i стparuеннo тя.lкiли нaд yсiм тим' щo лиrшe нaсмЙюB€ l лoся нoсити iм'я
пpaвoслaBнoгo. як opендapям пaнських мaeткiв, eвpеям нa Укpaiнi 6yлo нaдaнo нaдзBичaйних пpaв: € B pей мiг безкoнтpoлЬнo poзпopяt)КaTпcя )t(}lттяМ
i смеpтro всiх сeлян y свoiй opeндi: <\aлп мн, князь Гpигopiй Koruиpськпil, лvlcт
лrиду Aбpaмкoвi lllмoйлoвичy. зa цим листoм мae вiн, жид' пpaвo вoлo.цiти нalIIими мa€ т ками, бpaти сo6i всйякi пpибyтки й кoристyвaтися ними' сyДити
Й pяднти 6oяp пyтних' тaк^o)t(yсiх селян винних i неслухняних кapaти гpolIIoвими пeнями й смepтю,>oo.Taкий caмиЙ лtаст Дaв князь Пpoнський пaнoвi
Aдaмy Бypкaцькoмy та eвpeевi A6paмкy Typeйську. I{ей спoсiб yпpaшliння мaeт.
кaми чеpeз opeндapiв-сlpеiв i з дapyвaнням тaких пpaв свpeям 6yв нaйпorширнiruим нa Укpaiнi ".,. кpiм пpaва нa ;l<иття i нa смepть сeлянинa, eвpeй
зaвжди кopистyвaвся пpaвoм з6нpaтп митa нa кopиcть свoгo пoмiщикa. A тa.
ких пoбopiв 6yла спpавдi незлiчeннa мrto)кинa. oкpiм звиvaйнoi пaнщини, якa
зaвжди зaлeжaлa вiд свaвoлi пoмiщикa, селяни викoнyвали фзлiч iнruих пoвиннoстей нa кopисть Пaнa Й незлiнeннy кiлькiсть дpi6них пoбopiв. Taк, кpiм тoгo,
щo селяниtl oсo6истo та йoгo дiти викoнyвaли piзнy слyrrtGy y пaнa' кo.lкен iз
них мyсив тpиvi нa piк (пeрд ПaсхoIo, п'ятдeсятницeю i Piздвoм) ,ц,aватитaк
звaний oсип.u, тo6тo кiлькa vетвepикiв * хлi6нoгo зеpнa, кiлькa пap кaплyнiв,
кУPей, гyсeй. Kpiм oсипy пaнoвi дaвaлvl тaк звilне poгювe' тo6тo дeсятy чaстинy
вiд poгатoi хyдo6и, кoней, свинeй i oвець; oчкoBе - збip вiд кo.lкнoгo вyликa;
спaснe - пoдaтoк за пpaвo пaсти хyдo6y; сyхoмeлЬщинy - зa мJlивo: хoлyдне - зa пpaвo збиpaти лtoлyдi; стaвщинy - вiд лoвлeння pп6l; дeсятинy з:l пoлювaння нa звipiв; тopгoBе - зa кyпiвлю чи пpoдaх пpoдoвoльствa; кpiм
yсЬoгo цьoгo' пaн 6pав пeненим хлi6oм, птицeю' oBoчaми i навiть гpiurми. Ta
.lo
A к т ы ю з P . T. l . с . l 2 8 .
.,i'
Бonлaн Г. oписaние Укpай н ы. C . | | 4 ' | 2 7 .
.'.,
Taм л<е.C. 9.
.''
Kocтoлlа1хlв H. Южнaя

P ус ь и кoза чeс т в o. C. 5l.
з' пa мя т н ики киев с кoй кo.
миссии. T. l, oт д. l. с . 88.
.}.,
тaм ;rte. T. l' oтд. 2. C.
66-82' 89 i наступнi
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n. , Л eтo п и с ь C а м o в и д ц а .
с.,7.
I Cтapoвиннa мiра o6'сму
сипкиx тiл - 26' 239 л.
Пo6утyваладо ХХ ст.

Хpиспrянськi сусiдr
зaпopiзькиx кoзакiв
пaнaм i цьoгo 6yлo малo. Iдe пaн нa сeйrt{,з6иpaсться нa прoщy чи зaтiвас весitulя - нa пiдданих o6oв'язкoвo нaклaдaютЬ якийсь нoвий пoдaтoк. <Kyди
не прoiде пaн зi свoiм свaвiльним oршaкoм (свитoю), тaм чистa кapa д.ля бiднoгo xлoпa: пaнськi слyги llulяхетнoгo пoхoдЛ(eння псyютЬ пo пoлях хлiб, зa6иpaють y хлoпa кУPrй, 6apaнiв, мaслo' кoвбaси, a пiде хлoп скap)китися пaйoгo зa цe нa6'ють пo пицi _ нaвiщo
нoвi,- зазначae Cтapoвoльський,-то
тypбye йoгo милiсть'- тим 6iльulе, щo й сaм пaн звик чинити тaк' як йoго слyги>. <Якщo пaн вoлoдiс мiстечкoм, тopгoвЦi пoвиннi 6улп в тaкoмy paзi нeсти
йoму ткaнинy, t"l'ясники - м'ясo, кopчЬ{api- нaпoi, хлoпи пo сeлaх пoвиннi
6улп дaвaтvl <стaцiю'>йoгo гaйдyкaм i кoзaкaм... Hа6еpe пaн. y кyпця тoваpiв,
зpо6ить pемiсникaм зaмoвJteння' i тoмy й iнrцим не плaтить>"'. Ceляни нe мaли
пpaвa нi вигoтoвляти сo6i нaпoi, нi кyпyвaти iх y кoгoсь iнuroгo' кpiм eвpeя, якoмy пан вiддaвав y opeн.ЦJ [Iинoк' нi нaвiть вигoтoвити сo6i пaскy дo свiтлoгo
cBяTa. Д)1я цьoгo eврй пpопoнyв.lв пaски влaснoгo вигoтoвлeння. I сeлянин
пoвинeн 6yв кopитися йoмy,6o cвpeй' пpoдaвцIи пaскy' poбив нa нiй oсo6ливий
знaк кpейдoю i пИ чaс oсвячення пильнo стe)кив зa тим' щo6 не 6yлo пaсoк, спeчеtlиx сaмими сeлянaМи' а в iнrшoмy випaдкy бpaв iз виннoгo пoтpiйнy щoдo
звичaйнoi llпaтнto.
Ha щo x iruлa вся ця мaсa селянських пoдaткiв? Щoб вiдпoвiсти нa цe питaння' слiд скaзaти кiлькa слiв пpo тy нeпoмipнy poзкirш i дивoвижнe мapнoтрaтствo' щo пolllиpилися сеpед пoлrcьких пaнiв кiнця ХVI й пoчaткy ХVlI стoлiття. Бoплaн, пepебyвaючи якийсь нaс y Пoльщi, тaк пиtше пPo цe: <Пoвсякденний o6iд пoльёькoгo пaнa кoштyс 6iльruе, нilк звaний y Фpaнцii>a2. Пoляк
.Ц.o6poвoльськийзayвaxy€ : (У пoпеpеднi чaси кopoлi хoдили в 6apaняних кo.
л(yхaх' а тeпеp вiзник o6тягyс свiй кoжyх чepвoнoю ткaнинoю' хoнe вiдpiзнятися вiд пpoстoгo людy: щo6 нe пoмiтили нa ньoмy кo,куurини. Koлись,6yвалo,
шrляхтич iздив пpoстиrr{ вoзoм' зpiдкa в кoлясцi нa лaнцюгaх' a тeпep кoтDlть
rueстipнеlo в кoнi, o66итoмy uloвкoм' зi сpiбними пpикpaсaми. Кoлись, 6yлo,
пили дo6pе дoмaulн€ пивo' a тeпep нe тe щo пoгpeби - i стaйнi пpoпaхли yrюрсЬким. Koлись,6yвалo, бoнкa нoтиpиpiннoгo yгopськoгo нa стo гapнцiв + кoluтyв:rла д.eсятЬ зoлoтих' a тeпep зa 6oчкy нa ruiстдeсят гapнцiв IUraтять пo l50,
200' 400 зoлoтих i щe бйьrце. Bсi гporui йдyть нa зaмopськi винa' нa lyкрвi
сoлoдoщi, нa тiстeчкa й пarптети, a нa Bикyп пoлoнeних i нa oхopoнy вiтчизни
y нaс гpoцrей немa. Biд сенaтopa й дo peмiсникa, всi пpoпивають свiй мaeтoк;
пoтiм зaлазятЬ y невиплaтнi 6oрги. Hiхтo не хoче
пpaцeю' кo)t(eн нopoй poзтpиliькy€ т Ься; кoжен
витЬ зaхoпити чужe; легкo Boнo дiстa€ т Ься, легкo '(ити
лиlше пpo тe й дyмaе, як 6и poзгoнистitце гулЬнyти; заpo6iтки в6oгих лloдей,
здеpтi з ix сльoзaми, чaсoм зi lllкypoю' виl{ицtyloть Boни' мoв гapпii vи сapaнa:
oднa oсo6a зa oДин Дeнь з'i.дa€ стiльки, скiльки безлiч 6iднякiв зapo6ляс зa дoвгий нaс, yсe йдe в дiрявий мiх - ueрвo. Cмiються нaд пoляками, щo y них пyх
oчeвиднo мa€ тy влaстивiсть, щo нa нЬомy мoжyть спaти спoкiйнo (нe триBo)кaчисЬ сyмлiнням)'>l.t.
oсь кiлькa пpиклaдiв мoгyтнoстi,6aгaтствa й poзкolшi пoльських пaнiв. Bi.
.цoмий yченoмy свiтoвi князь Koстянтин Iванoвин oстрзький волoдiв 80 мiстaми' тaкoю .lt<
кiлькiстlo мiстечoк тa 2760 селaми. Biн був таким 6aгaтим, щo йoгo
двoрuький лицIe зa те, щo двiчi на piк стaвaв пepeд кнЯзeм' oтpимyвirв 70 тисяч
зoлoтих нa piк. Kнязь пpoслaвився нa paтнoмy пoлi, давaв poзкirшнi yчти' сипaв
гpiruми, як пoлoвoю' i пpикpaсив чyдoвими й великими бyдiвлями свoс мiстo
oстpoг. I пpи всьoмy цьoмy в piк смеpтi князя (lб20) y ньoгo виявилoся б00 ти.
сяя uepвiнцiв, 400 тисяч 6итих таляpiв, нa 29 мiльйoнiв зoлoтих piзнoi мoнeти,
30 6oчoк ламанotю сpi6лa. Kpiм тoгo,50 цугiв, 700 веpхoвих кoнeй' 4 тисячi кo6илиць i нeзлiченна кiлькiсть poгaтoi тa дpiбнoi хyдo6и. Усe це 6агaтствo зpoслo тисячoкpaтнo' кoли пo смеpтi бездiтнoго князя Янyrшa oстрзькoгo
йoгo
мaйoрaт yспaдкyвaв спopiднeний з ним князЬ Bлaдислав .Цoмiнiк.*, людинa
,' Kocтoлаpoв
H. Южнaя
Pvсь и кoзaчествo. C. 53.
n{ Бon,a, Г. oписание Ук.

pa йн ы. C. lll.
* .[[aвня мipa
3'28 л.
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o" Kocтoлаpoв
ЛI. Юл<нaя
Pyсь и кoзaнествo. C. 5l.
'' 3aславський.

,Ц..I. Явopншдькиf,
Iстopiя запopiзькJ{х кoзакiв
й без тoгo нaдзвичaйнo 6aгaтa. Мaй.rкe тaкиМ самим багaтствoм вoлoдiли князi Poл<инськi, 3aмoйськi, Любoмиpськi, .I|.aнилoвинi,Koнeцпoльськi, Пoтoцькi,
Kaлинoвськi й Bиruневецькi. Koнeцпoльськi, нaпpиклaд' зaхoпили стйьки стapoств i вoтчин' щo' пoдopo)t(yloни зi свoгo гнiздa Cтapoгo Koнeцпoля y Hoвий,
з6yдoваний нa пpи6yзькiй Укpaiнi, вiд кparo й дo кpaю кpaiни, вoни мoгли щopir.ry нoчyвaти пiд влaсним дaхoм. Лиrшe нa <тaтapських цUlяхaх> Koнeцпoль.
ськi вoлoдiли l70 мiстaми Й 740 ceлaмп. Beличeзнi вoлoдiння 6yли i в Пoтoць.
киx. rм налe)t(aлo Hiлtинськe стaрoствo' Kрмeннyк i Пoтiк. A все Пoднiстpoв'я
6yлo тaк гyстo зaселeнe сeлянaми Пoтoцьких, щo нaдднiстpянськy цUrяхтy звaли в Пoльщi хлi6opo6uями Пoтoцьких. Князi Кaлинoвськi вoлoдiли l{eoзopими
пpoстopaми землi нa Пoдiллi,6езлiччlo мaeткiв нaвкoлo Чepнiгoва i значнoю
чaстиlloю Hoвгopoд.Ciвepщини aa. A князь Яpемa Bицrнeвeцький 6yв щe мo.
гyтнiruим; зa вислoвoм гpaфа o. Пrцездeцькoгo, вiн <<сat4Polskg na barkaсh
swyсh dZwigat,>*. Boлoдiння Яpемu Bиruнeвeцькoгo poзлягaлися пеpeвa,(нo нa
тiй .ryдoвiй смyзi УкpaiнvI' oДI|||кiнець якoi oмивae знaменитий Cyпiй, a з дpyгoгo течe <.Cyлaсpiблястими стрyменяlrlи>. Пoчинaючись нa .('нiпpi мiстaми Чигирин-,Ц'iбpoвoю у гиpлi Cyли й .Ц.oмoнтoвoм y гирлi Cyпolo, вoлoдiння Bиrцневeцькoгo пpoстяглись чеpез yсю Пoлтaвськy гyбеpнilo, зaхoпивlllи дoстaтньo й
зaсyльськoi смyгl,l' з Хopoлoм i Пoлтaвoю вклtoчtto' зaглиблюючись щe й y Чepнiгiвськy ry6epнiю мaйrrсе дo Koнoтoпa. Ha цих пpoстoрax' щo йменyвaлися
Bиrднeвеччинolo' y князя 6yлo 56 мiст i сiл з 39 857 пoспoдapяЬ{и й пiддaними,
лiк яких вiвся не зa числoм Aylц' a пoдиtr,tнoi пoдвipнo, тo6тo зa кйькiстю хат
i двopiв. Лиrue цe дaвaлo 6лизькo l80 000 кp6. сpi6лoм pi.rногo пpи6yткy (щo
тoдi oзнаuaлo 6iльrue, нiлt тeпep). Kpiм тoгo, y князя бyлo бaгaтo екoнoмiчних
хyтopiв, aбo фйьвapкiв; a нa yкpaiнських piкaх зa ним paхyвалocя 423 млиlloвi
кoлесa' зa кo)t(не з яких мiporшники щopoкy ПлaтЙIIt|пo двa нepвoнi зoлoтi, щo
стaнoвилo 6лизькo пiвтopa тисячi кap6oвaнцiв сpi6лoм. У всiх мiстaх, сeлaх i хyтoрaх князь oтpl{мyBав пpибyтoк iз rцинкiв. Ta дo всьoгo слiд щe з-гaдaти piзнi
пo6opи хлiбoм' 6oporuнoм, мeдoм' птицeю i всiлякolo всячинoю 45.
Усi цi мaгнaти-влaсники' чaстo пepевaжaючи свoiми незлiченними бaгaтства.
ми сaмoгo кopoля' yсвiдoм.llювa.писe6е нe iнaкtше, як вoлoдapями. Boни пiдпиcуBaЛн oфiцiйнi рляцii дo кopoля нe як пiдданi, a як вipнi йoгo paдники. 3aкopдoннi пaнегipисти reлпЧaлИ пoльсЬких вoлoдapiв кopoлями кopoлiв, тoбтo
великих пoльських пaнiв, мaгнaтiв. Мoвoю самих yкpaiнцiв, yсi цi вельмo.lкнi,
6aгaтi i свiтлi пaни вiloмi 6yли нe iнaкtше, як кopoлятa. I пoльський ypяд мoв6и
сaм спpияв тaкoмy звеличeнню свoiх мaгнaтiв: лapуюuи iм землю, вiн дaвав iм
пpи цЬoпry сyтo кopoлiвськi пpaва: <.!.aли есьмo'- пицte Cигiзмyнд I y гpaмoтi
князевi Кoстянтину Iвaнoвинy oстpoзькoмy'и вечнe дapoвали И зaПи.caлн зaмoк Cтепaнь з мiстoм и з их 6oяpы, и з сл).гaми пyтными и з мiщaны, и
з дaнникы' людь}rи тяглыми' з селы 6oярскими, зo всим пpaвoм и пaнствoм и EлaстьIo' ничeгo нa нaс и нaцIи нaслiдники нe oстaвляtoчи>46.
Boлoдiюuи нeзмipними 6aгaтствами, пoльськi пaни й )киJrи як 6aгaтii: вoни
oтoчyв€ l ли се6e кaзкoвoю poзкirшrшю'влautтoвyвали нe6yвалi yчти' тpимaли вдoмa цiлi пoлки зaйвих слyг o6oх стaтей' BJtaцIтoвyBiulи deзпеpepвнi 6енкети,
piзнi opгii, зaкЛикaючи дo сe6е дeсятки тисяч гoстей' poздaючи iм дopoгi пoдapyнки й сиrrлячи пеpед ними гpiп.lми 6eз лiкy. B 6yдинкax цих вeльмolrс сяяJro
зoлoтo' кolllтoвнe кaмiння, кpиштaЛь i сpi6лo; нa пaнaх 6yли llaйвигад.пивiuri,
нaйдopoлtнi i нaйвиrшyкaнirцi кoстloми, i дo всьoтю цьoгo цiлкoвитa знeвaгa: дopoгий пoсy'Ц чaстo вщeнт 6ився пiд чaс yчти' a pyкaBами poзкirшних пaнських
кунтyrшiв Bv|тИpaЛу|
тapiлi. Зa пpиклaдoм пoлякiв iruли й pyськi пaни. Boни .п,tмД.y)кстapалися зaвoдити y себe тaкi ж виuryкaнi yuти й тaкy )к rreчyванy poзкirп, i тaкi сaмi пиятики' зaсвoюIoчи пpи цьомy пoльськi 3виuai, вipy, взaгaлi
вeсь пoлЬськvlЙ тpп6 життя i навiть пoльсЬкy мoвy. Taким чи}lolr{'y)ке зa Cигiзoo

Kулuut Л. Пoльскaя кoloгo-запaднoй
лoнизaция
Pyси. C. l3' 14.

I Bсю Пoльuц/ тpимaв нa
свoiх плeчaх (лoл.,l
os Мaкcuмoвuu
M. Co6paние сoчипений. т. 2. с. 366.

262

a6 Kулutu Il. Пoльскaя кoloгo-зaпaднoй
лoнизaция
Pyси. C. 15.

Хрrстиянсьxi сусiдrr
запopiзьких кoзaкiв
мундa Aвгyстa yкpaiнськi двopяни toстaтньо oпoлячиJIися, видoзмiнююuись
як ззoвнi, тaк i всeрдинi.
3poзумiлo, oтo,к' яким великим тягapeм ляг.aлп всi цi дикi poзгyли пoльськo.
pyських панiв на селян. <Зoлoтий вiк> Cигiзмyндa Aвгyстa бyв зoлoтим для
панiв, aлe зaЛiзним дJtя пoлЬсЬкo-pyсЬкoгo лloдy. Cамe дo цьoгo нaсy з цiлкoвитolo певнiстк) мoл<нa вiднeсти вiplшi:
<Clarum regnцm Polonorum
Еst сoеlum Nobiliorum,
Pаrаdisus Judеoгum
{7.
Еt infегnus rustiсoruтп>
Biд цьoгo всьогo кpaiнa зy6oЛ(иa, пpoмисли зaнeпaли' виpo6ництBo зменlIIиJ'roся' кaм'янi 6yдiвлi o6epнyлися нa pyiни, мix пpостoлtoдoм пolltиpилася
кpaйня бiднiсть i стparшеннi злиднi. Злигoднi зpoсли вдесятepo' кoли 1596 р.
yкpaiнсЬкий нapoд нa сеймi oгoлoсили <вiдстyпним, вipoлoмним, бyнтiв.пи.
Ьим i засyдл<е"им нa pa6ствo>a8.
oтlсе, тиск пoльсЬкoгo yряAy нa кoзакiв як клaс людeй, щo нe пaсyвrrв )кoднo.
мy зi стaнiв Pечi Пoспoлитюi, o6paзa й oсквepнeння пpaвoслаBнoi вipи, екoнoмiчний гнiт вищoгo клaсy пoльських пaнiв та iхнiх opeндаpiв-еврiв, насильств.l пoльськoгo нaймaнoгo вiйськa B yкpaiнсЬких мiстaх стали пpичинaми
стрarшнoi' фaнaтиuнoi вopoxснeнi мix зaпopo.rкцями й пoлякaми. <.)Кид,лях тa
сo6aкa - вipa oднaкa>'- KaзaлИ кoзaки' oзлo6лeнi пpoти пеpeслiдyваuiв пpaвocлaв'я тa pyськoi нapoднoстi, визнaчаIoчи цим i свoс стaвлення: piзaти, вirшaти,
стpaчyвaти i всiлякo Bи}rиц$/вaтиляхiв i неpoзлyчних з ||у|мt|еврiв стaлo oдним iз сyттсBих 3aвдaнь зaпopo)кцiв, якi завлtди симпатизyвaли всiм пpaгненням пpoстoгo yкpaiнсЬкoгo лю.щу i зaвлсди тв€ p дo стoяли зa дiдiвськy пpaвoсjlaвнy вipy й yкpaiнськy нapoднiсть.
'' свiтле
.lliвствo _

Пoльське кopoнебесlIe цаpстDo

luIя пaнiв, pай для свреiв
i пeклo tlля ceляtl (лат.)

o' Mаpкeвuн
Малopoссии.

H. Иcтopпя
T. |. c. 92.

зБPoЙHI
CИ^у|

TA БoЙoBI

зAсoБи
зAПoPIзЬкиx
кoзAкIB

Уся мaсa зaпopiзькoгo низoвoгo тoвapистB:l' сeРeднЬoю чисельнiстю l0|2 тtлсяч нoлoвiк, poзпoдiлялaся нa тpи poди вiйськa: пiхoтy, кiннoтy й аpтилеpilo. Пpo iснyвaння тaкoгo пoдiлy свiдчaть дxepeлa нaсiв зaпopiзьких кoзакiв.
Taк, Бoплaн' oписyючи з6poйнi сили Укpaiни нaпepедoднi пoвстaння Бoг.цанa
Хмельницькoгo, пoвiдoмля€ ' щo y зaпopoлrцiв бyлo 6лизькo 5-6 тисяч кoзaкiв
пiхoтиl. Гpигopiй Гpa6янкa, гoвopячи пpo 6o^йoвiзaсo6и кoзакiв, свiдчить, щo
зaпopo.lкui м:lли як пiхоту, тaк i кiннoтy z. лiтoписець Caмiйлo Beличкo,
poзпoвiдaюuи пpo пpибyття Бoгдaнa Хмeльницькoгo з Kp^имy в Ciu, пepeдae,
щo нa Зaпopix;<i зiбpaнo 6улo l0 тисяч чoлoвiк пiхoти ". Iстopик минyлoгo
стoлiття Cимoнoвський, вкaзyюuи тaкorк нa iснyвaння y зaпopoxцiв пiхoти,
визнaчa€ iT кйькiсть, як i Бoплaн .. 3aпopiзькa пiхoтa BикoнyвilЛa тpи фyнкцii:
чaстинa ii. склaдaлa гapнiзoн Ciнi, aдже ми знa€ М o. щo кoЛи y Ciн пpи6yв
Хмельницький, тaм бyлo 300 чoлoвiк гаpнiзoнy; чaстинa зaЙмaлa пoсти нa .ц.нiпpi (нa нoвнaх) i станoвилa лiнiйнy стopo,кy; частина a6o велa вiйни з тypкaми'
тaтapами й ляхaми y вoeнний час, a6o зaf1мaлacя pи6альствoм та звiрлoвствoм
y миpний час. BвaлraстЬся' oднaк' щo в зaпopiзькoмy вiйську лишe бiднi
люди слyхили в пiхoтi, а замoхtнi ни тi, хтo нeспoдiвaнo здoбyBaв кoнeй нa
вiйнi, зaв;кди перехoдили в кiннoтy:,.
Пpo iснyвання кiннoти у зaпopiзьких кoзaкiв тaкo)к с дaнi y ,ц,л(epeлaхзапopiзькoi iстopii минyлих стoлiть. 3 лiтoписy Bелинкa, зoкpeмa' ми дoвityсмoся,
кoзaк lvraвпo tвoс кoнeй' а кoли зaпopotкui пoвеpталищo кoлtний <<спpaвний>
ся з пеpемoгoю' нaпpи^клaдз-пiд )Koвтих Boд чи Kopсyня, тo деякi з tIих мaли
нaвiть пo п'ять кoней ". 3a слoвaми вiце-адмipaлa Kopнелiя Kpюйсa, якпЙ пуtсaв пpo зaпopo,lкцiв lб99 p., зaпopiзькi кoзaки 6yли пеpевaяtнo кiнним вiйськoм,
oскiльки зaвжди мaли спpaвy з тlтaрaми, якi <всi 6yли верrulrикaми нa кoняхo,.
У нapoдних дyмaх i пiснях кoзaк frз кoня мaй.lкe немислимий: кoзaк i кiнь тaк
сaмo неpoзлyчнi мix сoбoю, як мoлoдi чoлoвiк i lкiнка, щo кoхaють oднe oднoгo.
Kpаших кoнeй зaпopoяtцi нaсткoвo poзвoд.или y свoiх влaсних степaх' часткoвo
здooyBilли в тaтap; витpивirлlсть' пpyдкlсть l пoрoдa зaпoplзьких кoнеи вlдoмl
' Бonlaн Л. oписaние Укpaй н ы. C . б 4 .
, Гщбянка
Г, Летoпись.

с.20.

I
Bелuчкo
T . l . с .52.

с.

Лeтoпись.

' Cuлloнoвскuri I/. Kpaткoe
oпис a н ие o кoза цкoм мa лopoссийскoм наpoде и eгo
Boeн н ых дeла х. М ., l847.
с. 5.
5 l(oхoвcкuЙ 8. oпыт изу-
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чe ни я

в oйн

Б.

кoгo. C. 17.
6 Beлuчкo с.
т. l . с . 5 0 ' 7 l .
7

К p l oЙc

К.

lloне. C. б7.

Хмe ль ни ц -

Летoпись.

P aз ы скaния

o

3бpoйнi c}|JIIтa бoйoвi зaсoби
запopiзькиx кoзакiв
8.
6улп в Пoльщi, Poсii i нaвiть y 3aхiднiй € в porIi
сaм хapaктеp мiсцeвoстi, нa
якiй дiяли запopo;<цi, poбив iх пеpевa.lк}|oкiнним вiйськoм _ цe piвний вiдкpитий степ' нa кoтрoмy кiнь тaк сaмo нeoбхiдний, як чoвен на piui. Лиrше веpхи
нa кoнi мo,кнa бyлo нaздoгнaти тaкoгo неB,roвимoгo i всюдисyщoгo вeрцIникa'
яким бyв тaтapин' oсoбЛивo бyджaк.
Apтилepiя, 6eзсyмlliвнo, тaкo)t( 6улa у зaпоpiзьких кoзaкiв; зa слoBaми
Бoплaнa, в Ciчi зaвл<ди6yлo 6eзлiv гapмaт, якi з6еpiгaлися зaпopo'(цями y нaйзaхищенiruих мiсцях,. 3а тoчнolo вказiвкolo Beлинкa, в Ciчi пoстiйнo 6yлo 50
гаРмaт; тoмy Бoгдaн Хмельницький, вистyпaючи з Ciчi прoти пoлякiв, oтpимaв
l б48 p. вiд зaпopoxцiв тpи пoльовi гapмaти з нeo6хiдним IrJ|я|1L1хзапaсoм пopoхy й кyль 'u. 3a слoвaми iстopикa Cкaлькoвськoгo' )кoден зaгropiзький кiнний
зaгiн нe Bистyпaв y пoхiд 6eз apтилеpii l'. У Ciчi бyли oсo6ливi вiйськoвi vини,
тaк званi пyrшкapi, якi вiдaли вiйськoвolo apтилepieю, a для сan,roi apтилepii
iснyвалo oкpемe пpимiщeння, пyцIкapня. 3ви.raйнo, .вololoчи iз ruвидким i
невтoмI{им вopoгoм' пеpевa.;кнo з тaтapaми' зaпopiзькi кoзaки пoвиннi бyли
зaвЯ(ди мaти лeгкy й pyхливy аpтилepiю; тoмy ми й 6aнимo, щo з6еpeхeнi
д,o нalrloгo чaсy тaк звaнi зaпopiзькi apмати piдкo ваxaть 6iльrце 6-7 пyдiв.
Пoдiляloнись нa пiхoтy, кiннoтy й apтилеpiю, зaпopox<цi' oднaк' нe нaстiльки
спецiaлiзyвалися, щo6 пiхoтинець мaв силy лиruе 6yщни пirдим, a BeprДник лиrше нa кoнi. У зaпopо.lкцiв чaстo пpaктикyвaлoся i спiruyвaння кiннoти, i дii пiхoти з гapмaтaми (<<вoдtlьlмиapмaткaми'>), i дii кiннoти в пirшoмy стpoю |2.
3pештoю, тaкi метoДи викopистoвyRaлИ B тoй чaс i пoляки; y 6итвaх Бoгдaнa
Хмeльницькorю спiruенy кiннoту чaстo зyстpiчaeмo як y кoзaкiв, тaк i в пoлякi в |3.
Уся вoI.нeпальнa й xoлoднa з6poя, щo 6yлa y вжиткy в кoзaкiв,6yлa .raсткoвo
влaснoгo виpo6y, a чaсткoвo чyжoгo. Хoлoднy pyннy з6poю нaйчaстirцe вигoтoBлял|J|в Ciчi, де )Kу|лl|N|я цьогo мaйстеpнi збpoяpi; aлe влaсна pyuнa з6poя не
Bиключaлa й пpивiзlloi. У пpиватних кoлeкцiях зaпopiзькoi стaрoвини с бeзлiч
pyчнoi з6poi схiднoгo виpo6y, як i poсiйськoi з6poi з Tyли, з клеймoм iмпеpaтриЦi Kaтеpини II. 3a свiдченняlvlи 6aгaтьоx письмеttникiв минyлих стoлiть, кo)t(ен
зaпopo)кець' iду.rи в пoxiд, бpaв iз собoю 5 чи б pyцIниць. oт;rre, якщo взяти
сepеднiй зaпopiзький пoхiдний зaгiн чисельнiстlo в б тисяч i нaй6iльrший y l5
тисяч кoзaкiв' тo oтpимa€ м o 30* i 90 тисяч pytllниць. Heмaлo бyлo в зaпopoxцiв
i pyхoмих гapмaт. Taк, якщo зaпopoл<цi Bистyп.lли в мopський пoхiд сepедньою
кiлькiстю в 60 i нaйdiльruoю y 300 чaйoк' кoл(нa з яких бyлa oз6poенa 4_6 фалькoнетами' тo oтpимa€ м o вiд 2{0** дo l800 зaлiзних пеpесyв}rих фaлькoнетiв.
Cлiд, зpеrштoю' зayвa)кити' щo пeвнy чaстинy збpoi спeцiaлЬнo пpисиJraЛи кoзaкaм з Укрaiни в 3aпopiл<л<япepед спiльними пoхoДaми пeтЬмaнсЬких i зaпopiзьких. кoзaкiв пpoти вopoгala.
Пopoх зaпopolкцi тaкoж чaсткoвo вигoтoвляли сaмi в Ciнi, aле бiльrше oтpимyваJrи йoгo y виглядi цapськoгo жaJЦ/вaння' aбo л<купyвали y r€ т ьмaнцiв, пoлякiв i тypкiв; пpивiзний цiнyвaвся y кoзaкiв вищe, нiлt влaсний' oскiльки бyв
якiснiruим, нiя< сiчoвий.
Apмaтa, тo6т0 гapмaти й мopтиpи, y зaпopiзьких кoзaкiв 6yли виклlouнo пpивiзними, oскiльки влaснoгo виpo6ництвa apтилерii y них' здa€ т ься' зoвсiм нe
булo. Гapмати кoзaки чaсткoвo oтpимyв.rли' нa знaк oсoбливoi милoстi' вi,ц
IroлЬських кopoлiв, нaпpиклaд Cигiзмyндa I, Cтефaнa Бaтopiя; часткoвo як пoдapyнки вiД yкpaiнсЬких гeтЬмaнiв, нaпpиклaд. Бoгtaнa Хмeльницькoгo, який
пpислaв y Ciu зaмiсть yзятих тaм тpьoх гаpмaт rшiсть; uaсткoвo вiд poсiЁtських
цapiB' нaпpиклaд oлексiя Mихaйлoвичa' :rлe пеpевax<нo здoбyвaли нa вiйнi y
пoлякiв, тaтap i тypкiв. Щoдo цьoгo e кiлькa iстopинних вказiвoк. Taк, l556 р. вi,цoмий гeтьмaн князь .(митpo Bиrцнeвецький, захoпивlци туpецЬкe мiстo IслaмE Пpo кoнeй
див. poздiл
<Хлi6оpoбствo i скoтapствo>.
9 Бonлан /'. oпшсаниe Ук.
pa Й н ы. C .2 7 .
'u Bелuцкo c. Летoпись.

T . l . с . 52.
,' Cкалькoвcкuй А, |icтoт. |. с.27з.
pия Hoюй с-е.{и.
', Beлuчкo с. Летoпись.
т. l. с. 65.
|3 KoхoвскuЙ 8. Oпыт изy-
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чения вoйн Б. Хмeльницкoгo. C . 9?.
i B opигiнa.lli <25>.
r' B opигiнaлi (200D.
)a. Бonлoн-Г: oписание Ук.
pайны. C. б4.

.Ц. l. Явopницький
lстopiя зaпopiзьких кoзaкiв
Kеpмeн, yзяв y ньoмy гapмaти й первiз iх нa oстpiв Хopтицю l5. Koли зaпopoжцi вихoдили нa свoiх чайкaх y вiдкpитe мoр, з.liплюЙJ||/|cяз тypeцькими г:rлеpaми'.тo вoни зaв)кди нaмaгaлися сyднa пoтoпити' a гаpмaти зaхoпити нa свoi чaйки 16.тaким чинoм зaпopoxцi якЬсь пepевезJl}rв Ciч.пoнaд l00 мiдних гаpмaт I7.
Caмe зaпopiзькe вiйськo пoдiлялoся нa пoлки й сoтнi; тaкий пoдiл, як
свiднaть длсеpела' iснував yжe нa пoчaткy ХVl ст. Taк, вiдoмий вaтaл<oк днi.
пpoвських кoзaкiв oстaфiй .['aruкoвиv нe Paз кoмaндyвав пoлкoм' щo склaдaвся
з 3_4 сoтeнЬ lE. У хvII ст. кiлькiсть кoiaкiв y пoлкy 6yлa 500 нoлoвiк |9; a y
ХVIIl ст., пiд нaс рсiйськo-тypецьких
Bo€ н ' двoтисячнa кoмaндa запopiзьких
кoзaкiв, щo бyлa в aвaнгapдi генep.Ura.^зopинa'дiлилacя нa 4 чaстини' кo)кнy
з яких oчoлював oкpемий пoлкoвник ,.,.
Taктичнoю oдиrrицeю вiйськa, зa тoчt|иI\,tpoзрaхyнкoм Koхoвськoгo, 6улa
сoтня' якa нaй6iльrцe пiдxoдилa для дpi6них сyтичoк iз тaтapами, гoлoвними
вopoгaми кoзaкiв. Taке мipкyван}Iя вивoдитЬся' гoлoвним чинoм' нa oснoвi цифpoвих дaних пpo oхopoнy зaпopiзЬких кopдoнiв: |167 p. кopдoн низoвих вoлЬ.
нoстeй oхopol{ялo 3644 чoлoвiки пpoстих' кpiм стaprшин, кoзaкiв; цi 3644 чoлoвiки poздiлял|Icя нa 20 пoстiв; oт)кe' нa кo)кнoмy пoстy в сеpeднЬoмy нaлiчyвaлoся l80 чoлoвiк. Bзята тpинi, ця цифpa' тo6тo 540 uoлoвiк, стaнoвилa oдин
пoл* 2l. Bтiм, як спpaвeдJrивo зay"aiy" тoй жe Koхoвськиii, сaмa сoтня мiстилa в сo6i знaчнo 6йьrцe 6yквaльнoгo знaчeння: в лiтoписi Caмiйлa Bеличкa вiн знaхoдить свiднeнняt щo в декoтpих сoт}lях гетЬманa Бoгдaнa ХмeльницЬкoгo булo пo тисячi чoлoвiк.
Poзпoвсюдл<eним зaсo6oм захистy вiд нeпpиятeля пiд чaс степoBих пoхoДiв
бyв y зaпopiзьких кoзaкiв тaк звaний тa6ip. Ta6opoм pyх.rлися запopoл<цi, пepeслiдyюuи вopoгa y вiдкpитoмy степy; тa6opoм вихoдили вoни нa 6iй i тa6opoм
зaхищilлися вiд нaтискy нeпpиятеля. Мoвoю кoзакiв, тaбopoм звirли чoтиpикyтний .rи кpyглий pяд вoзiв, poзтarrroваних пeвним чинoм дJrя зaхистy вiйськa' яке 6yлo всeрдинi yкpirrлeння; y нiмцiв цeй спoсiб зaхистy зBilBся вaгенбypгoм. Щoб yлaruтyвати тa6ip, кoзaки стaBилt{ кiлькa вoзiв y pяд' скpi]Ultoвали
iх кoлeсo дo кoлесa зaлiзними лaнцIoгaми' пiднiмали вгopy' }roв списи' гoлoблi,
a всepединi, мiлt вoзaми, po6или тaк звaнi дoлки' тo6тo глибoкi yлoгoвини, пo
кyтaх стaвиJlи гаpмaти i зaмкнyвrши тaким yкpiпленням пiхoтy, a нaсoм i кiннoту, стiйкo й мyл<ньо вiдстpiлloвалися з }tьогo' мoв iз нaймiцнirшoi фopтецi.
lнoдi нaвкoлo тa6opy запopо;rцi po6или ще poви' вaли i вoвчi ямl'' Bихotили на

|5
Бантыut-Kалeнcкuй
Д.
Исmщя Мaлoй Poссlи. T. l.
'o Бonлан Г. oписaние Ук.
p.aйны. C. 66.
'' MыutецкuЙ C. Иcтopня.
с. 8.
|в Бантыul-KалlенcкuЙ
Д.
Истopия
Maлoй
Poссии.

Кoзацьхa пiхoтa
Гpaвюр ХVII ст.
Koзаки
Грвюр хvll
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ст.

Т. l' пpим. 74. 14.
'' KoхoвcкuЙ 8. oпыт изyчения вoйн Б. Xмельницкoгo. C. l32.
,o CкалькoвcкuЙ A. Иcтoт. t. с. 69.
P.ия.
,' KoхoвcкuЙ 8. l.|ит. пp.
с. |32'

3бpoйнi сили тa бoйoвi засo5и
зaпopiзьких кo3aкiв
22.У влaштyвaннi тaких та6oсaмi вaли й звiдти B,Iyчнo вpa)кaли свoix вopoгiв
piв зaпoрiзькi кoзaки, зa свiдченням сyчaсника, 6yли спpaвдi нeпeрвepшeними майстpaми,". Bцiлiлi дo нarrloгo нaсy зaпopiзькi yкpiплeння хoчa дoсить
uaстo вiдзначаtoтЬся неpегyляpним хapактepoм спopyджeнняi зaте виявJIяють
чyдloвe вмiння кoзaкiв пpистoсyBaтися дo yмoв мiсцeвoстi, як це, зpеrцтoю' завжди 6yвaс тaм' де o,циницям нaдa€ т Ься 6iльruoi сaмoстiйнoстi, нi;к мaсaм. Цo6
зpo6ити свoi пoхiднi вoзи бiльrц pyхoмими нa випaдoк неспoдiвaнoгo вiдстyпy
пepед непpиятелeм' запopo,lкцi пpикpiпляли Дo них спepедy i ззадy пo oднoмy
+, в кoтpий мoгли зaпpягaти кoней з oднoгo чи з дpyгoгo 6oку i потiм yтi<.вiйю'>
,o.
3a слoвaми Бoплакaти вiд вopoгiв y тoй vи в iнrший6iк, не пoвеpтаючи вoзiв
нa' N|я тaтap зaпopiзькi кoзаки в та6opi бyли a6сoлютнo нeпepeмoxtними: вiн
25.
6аuив, як 500 кpимuaкiв нe мoгли пoдoлaти 50 кoзaкiв, зalrlкнyтих y табopi
Мaлoдoстyпними в тaбopi 6ули вoни i ДтIя пoлякiв. <..(ивувaвсяне otин iнlкенеp
пpaцi й винaхi.цдивoстi гpyбoгo хлoпа'- пиrше хpoнiст Cимoн oкoльський, oглядаючи пiсля битви кoзaкiв з пoляками lб38 p. нa Усть-Cтapцi вали, ruaнцi,
6aтapеi й кypтини.- Хoчa б кoPoннe вiйськo i пpониклo зa кoзaцькi poви' вaЛи'
приB€ l лки й дубoвi чaстoкoлиl aле щe 6iльruих сил тpе6a бyлo 6 rra те, щo6 yзяти
кoзaкiв пpистyпoм yсepeдинi ixнix oкoпiв'>,n.
У пoхoдi зaпopoxцi piдкo вдaвaлися ,цo o6лoги мiст, oскiльки o6лoгa фopтeць 6yлa нe для них, a вiдкpитi сyтиuки cклaДaля слaвy iхнiх вo€ н них пoдвигiв *. 3 двoх видiв 6итв, кiннoi й пirшoi, зaпopo,lкцi 6yли мaйстepнilшими B oстaннiЙ:.a6п кiннi кoзaки, як заyвa)кy€ oчeBидeць' вiдзнaналися тaкoю мaйстеpнiстю,
як пirцi в тa6opi, тo вoни 6улп 6 непepеNroжними, oскiльки сoтня iх у тaбopi не
6oялacя нi тисячi ляхiв, нi кiлькoх тисяu татap,,.
Cтaвrци нaвпpoти нeпpиятеля' зaпopiзькi кoзаки зазвичaй не вiдpaзy встyп.Urи з ним y 6iй: вJIarштyвав[Iитa6ip, oкoпавrши й увiйrшoвlltи в ньoгo' кoзaки
спoчaткy вiдкpивaли зaгzЦь}ry кaнoнa,щyпo непpиятельсЬкoмy тaбopу, пpичoмy
стpiльцi, щo стoяли y зaднiх цIеpенгaх' 6езпеpepвнo зapядЛ(zrлиpylшницi й пoдaвали iх тим' хтo стoяв пoпеpедy, a тi пoстiйнo пpиймaли pyruницi i бeзyпиннo
стpiляли в непpиятeля. Bипyстивruи кiлькa заpядiв i odстpiлявruи вopoгa з усiх
6oкiв, кoзaкИ Дaлi B|lcvlлaлИ зi свoгo тa6opy нaй6iльru смiливих, спpитниx i
vи <.грui,>,a6o <оaтаpських
гoстpих нa язик веpruникiв Fл.ятaK зBаних <.геpцiв'>
тaнцiв,>,тoбтo oкрмих пoeдинкiв' мoлoДeцьких сyтичoк i веpхoвих пеpeстpiлoк. Кpyл<ляючи нa сBoiх кoнях пepeд нeпpиятeлем' знyщaючись нaд ним i
пiд'юд.lкyюvи ,цo битви в'iдливими слoвами' кoзaки вимaхyвuulи в пoвiтpi свoiми
кpивиlr,lи |na6Ляw|И,випyскaли кyлi y вopoлtий стaн i пoтiм 6лискaвичнo кидaЛуlcя B тa6ip. Гepцi taRaлИ кoзaкaм мoлtливiсть poздивитися ctlлlt it poзтaшyвaння нeпpиятеля' щe нe poзпoчинaючи спрaв)кньoi 6итви,- це 6yлa лишe пpелюдiя дo спpaв;кньoi нaвaльнoi бaтaлii. Якщo вipити iстopикy Bo€ н нoгo мистецтвa y пoлякiв i кoзакiв 3eдeллеpy тa iстopикoвi Укpaiни Мapкевиuy, зaпopo)кцям 6yли вiДoмi дoсить склaднi 6oйoвi пpийoми: лaЙ, a6o poзгopнyтий стpiй,
тo6тo пo6yдoвa у фpoнт;6aтoвий, чи тpишlepенгoвий, стpiй д,IЯ o6opoни; тpiaнгyла' тo6тo тpикyтник aбo стpiй гoстpoю кoлoнoк); сaкмa' чи сoгaнний хiд,
тo6тo в кoЛoнy мaprш. Битвy мiшaнoгo хapaктepy' свoiх i чy)киx' вoни нaзивaли гaлaсoм,6итвy oкpeМими зaгoнaми' кo)t(ен нa свiй poзсyд, нaзив:Urи poз,o; пapтигap.Цiяrшeм;yмoвний клич для poзпiзнання свoix i чyxtих' звaли гaслoм
зaнськa вiйнa звалaся v них зaгoнaми.
,, Puzеlьlt'саlt .4. Лeтoписнoе пoвествoв:lниe. C. 38;
.II,невник Tитлeвскoгo. C.
lз' l 4.
!', СoбеccкuЙ Я. Зaпиcкуt o
Хoти н с к o й в o йн е .
r llиrцель вoлoвoгo вoзa
{Б. Г p i н я eн к o ) .
', ЭаpнuцкuЙ .(. 3aпopo,ж ье. T . l . с . 1 5 .
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paйны. C. 8.
Ук.
Л. Oписaние
Бonlaп
zё ОкoльcкuЙ C. Пoльскop aйны.C . 55.
'" oкoльcкuй C. Пoльскo- кoзaцкая вoйнa. C. 337,
кoзaцкaя юЙнa f f Oтeн. З39; Эвapнuцкuй !. Зa3aп. 1864. N9 9. с. 525. пopo)кье.т. l. с. 15; 3еr I-[eпoмилкoве твepд)t(eн- dел'wp. 06oзрниe истopии
ня спpoстoвyють числeннl военнoгo искусства. T. 2,
aвтoC. 298; Iladхuн Л. Пaмять
t|PнклaДн'
нaведeнl
pом y.дpyгoмy тoмi <Iстopii
o 3aпopoлiье. М., |8.7.I.
кoзакlв>.
с. 9. l0.
з:rпoplзьких
.'

Бon,1ан Г. oписaние
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l. Явopницькяй
'll.. запopiзькиx кoзaкiв
lстopiя
Poзoхoтившrи нетеpплячих i чванливих вopoгiв oкpeмими сyтичкaми' Koзaки
paптoвo припинялt' гepцi, склaДали загальний план aтaки й poзпoнинaлИ лoмoвy 6итвy. Пoпеpeдньo, щ06 нaлякaти нeпpиятeльськy кiннoтy i зaвдaти iй
тaкoi чи iнaкrцoi цtкoд,и'зaпopiзькi кoзaкиl вибpaвrшитeмнy нiu, пiдкpaдaлися
дo непpиятeля l пyскtiли пoмl)к ньoгo paкeти' щo дaв.rли вoД.нoчaсшlстЬ пoстpiлiв i звалися <.блaзнихaмивеликoгo кaлiбpу>;цi paкeти з вeликим luумoм перескaкyвaли з мiсця нa мiсце, ЛяКaлИ неприятельських кoнeй, викликaIoчи зaмiцlaння сepeд вepшникlв -..
У спpaвxнiй лoмoвiй битвi зaпopiзькi кoзaки нaДalaлн пеpевaгy aтaцi з флaнгiв i з тилy. З цiею мeтoю вoни poзпoдiляли свoе вiйськo нa чoтиpи чaстини:
oднy зaлицr.rли в тa6opi, дрyгу пoсиЛaлИ B "I|!|л'a тpетю й нeтвеpтy - нa o6иДвa
флaнги. Бiй poзпoнинzlлиoднoчaснo з усix чoтиpьoх стopiн, i якщo вислaнi чa.
сT|{t1уI
t|ялуI згlднo з гoлoвниМи cуIлa|i.4|a Bopoги пеpедчaснo нe зayвa)кyвaли кoзaцькоi хитpoстi, тo ДoситЬ чaстo' якщo не в 6iльtлoстi випaдкiв' дoля 6птви вtlpirшyвалaся нa кopистЬ запoporкцiв. Taкoю 6улa 6итвa кoзaкiв з пoлякaми 6iля
)Кoвтиx Boд i Kня:кoгo Бaйpaка, poзiгpaнa ниMи зa всiмa пpaвилaми Bлaснoгo
вoсннoгo мистецтвa, в якiй вoни пoкJl;UIинa мiсцi мaйлtе всiх дo ед.инoгoляхiв.
Boднoчaс з дiями в тил i на o6иДвi флaнги нeприятeльськoгo вiйськa кoзa.
ки скepoвyвaли свoi сили i пpoти йoгo фpoнтy: тyт дiяла кoзaцькa apтилеpiя.
Cтpiляюuи 6езyпиннo пpoтягoм кiлькoх гoД.ин,кoзaки вpешrтi poзриBirли пepеД,нi pяди вopoжoгo тa6opy, вiдpaзy припиняли гаpматний вoгoнЬ i вуlcплaлn в
нeпpиятeлЬський стaн свoю пixoтy з pyчнoю збpoeю, a кiннoту висуBaли пpoти
Bopoлсoi кaвалеpii. Bpa;кaIoни кiнниx i пirцих вopoгiв, кoзaки Bollнoчас дoкла.ц!lлизyсилЬ' щoб пеpебити y нeпpиятеля oбoзних кoнeй, пepeпинити йoму rим
tlutях дo вiдстyпy й зaxoпити y свoi pyки всi йoгo пpoдoвoльнi зaпaси. Якщo це
вдaBaлoся кoзaкaм' дoля битви бyла виpirueнa.
Boeннi yспiхи зaпoporкцiв пoяснюються знaчнoю мipoю, кpiм oсo6истoi хopoбpoстi й пoстiйних зaнятЬ вiйськoвoю спpaвoю' ще й дoскoнaлим знaнням
тiсi мiсцевoстi, нa якiй вoни дiяли пpoти вopoгiв. llto знaнню мiсцевoстi зaпopoлtцi нaдавaли великoгo знaчення, виднo зi слiв пoльськoгo хpoнiстa Cимoнa

Taбip зaпopiзьких
кoзакiв y степу
Грвющ кiнця ХlХ ст.
Кoзацький тaбip y битвi
Грвюpa ХVIl ст.
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Збpойнi сили тa бoйoвi зaсoби
зaпopiзьких кoзaкiв
oкoльськoгo, який пиtше,щo в даBнинy зa знaнtlя стeпoвих мiсць кoзaки oтpиМyвaли в lraгopoдy пoлкoвництBo чи якeсь iнurе стapruинствo.}0. Hезвaхraючи
y сyхoмy мopi, нe
нa дикiсть, 6eзмe;кнiсть i бeзлюднiсть степiв, y яких' <<Мoв
6улo нi дopoги' нi стeлtини, lIi слiцy'>,зaпopoл<цi знaли свoi вoльнoстi, як вЛасlly
пaзyхy: BдeнЬвoни визнaчали дoрoгy зa сoнцем' висoкими мol'илaми' (<кpяжами
зеМляними>' вeликиttlи 6алкaми, скpyтнЯМи тpaви' oдинoкиlt'и ,цeрeвaми' щo
тa слyхoм))' за тeчiсlo piк, pозтацIyвaнням
стpимiли сеpед степy. a внoчi <<вyхotvl
певних зipoк, нaпpиклaд Boза (Bеликa Bедмeдиця), Boлoсoл<apа (Плeяди),
3l, вpеrштi,зa нaпрямoм вiтpy, який
кo€ p yсaлим-дoрoги (Мoлoннoгo lllляхy)
<.бyсypмeнoм))'<<дoнцеМ>
чи
зaки' зaJleЛ(нoзвiдки вiн.дyв, нaзуIBaлИ<<I\,lоскaлeм>'
<(ляхoм>).
Хoвaюнись, мoв звipi, пo теplrax тa oчеpетaх' вмiючи вити вoвкottl,
кpичaти lleрeпелoм' xapчytoчись yсiм, щo лиlllе тpaплялoся в дopoзi, зaпopiзькi
кoзaки nильнo BI1ГляI\aлИвopогiв, paптoBo нaflaДaлИ нa них i з мaлими силaми
poз6ивлu й пеpeмaгaли безлiч lleпpиятeлiв 32.
Гiдне yвaги щoдo хapaктepy кoзaцькиx вiйн зayв.lл<elrнягeнepaл-лейтeнaнтa
Bсeвoлoд.a Koхoвськoгo. Biн звepтaс yвaгy нa тy oбстaвинy y вoснtlих пpийoмaх кoзакiв, щo вoни нaмaгaлися впливaти i rIa мopaльний стaн непpиятелiв,
a сaме: кoзaки зaвжllи пpихoвyвaли чaстиt{y свoiх сил, i iх нeспoдiвaнa пoявa
згoдoм спaнтеличyвалa вopoгiв.'". Cпpaвдi, нe лиutе зaвдaти пopaзки' а навiть
налякaти' нaгнaти стpaхy вopoгoвi вЯ(e слaвилoся Як rroдвиг <<дo6poгo>>
зaпopo)t(ця. Toй лtе Koхoвський вiДзнaчaс i слaбке мiсце зaпoрiзьких кoзaкiв як
вoiнiв - нeзгollи' вoрo.llrllечy i нaвiть зpaдництвo y випa.r{кy нeвдaui вoенr|их
пiй пpoти нdпpиятeлiв.
У бoю з нeпpиятелями i пpaвильним стpo€ м , i oкpемими мaсами зaпoрiзь.
кi кoзаки B|1яRI|ялуI
llивoBи)кнy стiйкiсть i мyл<нiсть, i якщo непpиятeЛь перемaгaв iх двaдцять paзiв' Boни все-тaки Йlлли нa Bopoгa з нoвими силaми двa,ццять lleрrпий paз. <Це - гi.цpa Укpaiни, y кoтpoi зaмiсть oднiсi вiдpyбa}roi Гoлoви виpoстae кiлькa lloвих>'- кaзали пpo них пoляки. 3aпopox<шi нe дopo)кили
poДилa мaти' paз i yмиpaти>>.f|е
сBoiмl,t гoлoBaми' зltaючи лиlrte o,ц,не'щo <<paз
пpo гoлoвy l{yмав кoзaк, iдyчи на вiйlly, a пpo свoю любy вiтнизнy, якy вiн пpи-
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,,. 3еОеллеp.06oзрние истopи!r вoенtlогo искyсств.l.
T . 2 . С .29 9.
',, Окoльcкuй C. ПoльскокозацкaЯ вoйнa. C. 540.

t.
Kримс ькi т a т a pи й дoсi
opl€ l lтylоться вltoчl в дopo.
зi зa ltepyхoмими зipкaми й
Beликими мoгплaмн ( Mуp:'акевuч I!. H. Автo6пoгpaфия . CП6, l8t t 9. с . 228) .
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. . , л стoп и сь

C амoви дt1а.

c.289.
.]3KoхoвcкuйB. oпыт изyче ни я вoй н Б. Хме л ьни ц кoгo. C . l34.

.Ц..l. Явopнlодьxлй
Iстopiя зarюpiзьких кoзакiв
стpaснo лю6ив, пpo свoю пpeдкiвськy вipy, якiй вilr святo з6еpiгaв вipнiсть, дyмaв вiн i пpo тe, щ06 нe зaIIлямyвати кoзaцькoi слaBи' дo6poгo iмeнi <лицapяD.
Ta й нaвiщo дopoл<ити гoлoвoк)' кoли
<Hе сьогoднi, тaк зaвтpа пoдял<eвoнa'
Як y степy oд вiтpу трвa,
A

сJrаEа

не вмpе'

tlе пoля,lке'

Bсьомy свiтy лицapствo кoзaцЬке poзкaже'
Ta кoзaцькaя слaвa,
Ц|o пo всьомy свiту стtпoм poзляглaсь.пpoстяглaсь'
Ta пo всьомy свiтy лyгoвим гoмoнotr|poзд.rлaсьl
Typеннинi тa Taтapщинi дoбpим лиxoм знaти taлacь'
Ta й ляхaм-вopoгaм нa спис oдд.rлaсы).
He стparuнoю 6yлa зaпoр.lкцям смepтЬ нa Biйнi щe й тoNry' щo стparuнiruими
6yли мyки' яких зaBдaвaли пoлoнeним deзсepДeчнi ляхи й лютi тypки, тo6тo
смepть нa пaлi' зtиpaння IIIкipи з Я(ивих' вiшaння зa pe6pa на гaк' кaтop:кнi po6oти нa гaлеpaх тoщo.
Ha вiйнi кoзaки 6yли нeмилoсеpдltими: вoни не цrкoдyвzrли нi Bopoгa, нi йoгo
лtiнoк i дiтeй, i в oзлo6леннi Bигадyвaли N|я нпr. нaйлroтiruy стpaтy: пpoцIтpикyв:Utи poзпeчeним зaлiзoм, сaд)кaли гoлими нa^poзпeненi скoвopoди' зacнПaлуI
прискy за хaляви чo6iт, .\yЦlили дolllкaми дiтeй "., пarv|лу|кaтoлицькi кoстьoли'
пpoтикilли списaми' pу6aли сoкиpaми i пpoстpiлювaли кyлями iкoни, тoптaли
нoгаtrlt,l святoщi, цraткyвали пeрд вiвтapeм ксьoндзiв i нeнцiв, завoдили в
кoстЬoли кoнeй i т. iн.,o [ зi свoei тoчки зopy' i з тoчки зopy свoгo чaсy вol{и
мaли paцiю: нa вopoгa Хpистoвoi пpaвoслaвнoi вipи вoни д.уIB|lл|4cя'яK нa
нaй6py.uнiruy твapинy - <.)Kид, лях тa сo6aкa _ вipa oднaкa)>. Toмy й 6ули
6езхtальними дo них. .Ц.oтoгo x у тi uаси скpiзь i всюди з пoняттям вiйни
пoeднyв.Uroся пoняття пpo гpaбyнoк' нaсильствa й пoгoлoBне винищeння
вopoгiв. oтл<e, y цьoмy poзyilriннi зaпopiзькi кoзaки 6yли лиurе стaрaнни.
ми дiтьми свoгo вiкy.
Пiд чaс 6итви зaпopoлtцi в6ивали незнaтних' знaтних нaмaгaлися зaхoпити в пoлoн' зa щo oтpимyB.lли згoдoм пeвний викyп; кoней, poгaтy хyдo6у,
oвeць i веp6лroдiв вiдгaняли y свiй тa6ip, з6poю, oдяг i гporшi 6paлп як здo6ия.
Biдстyпaли з пoля 6итви зaпopoл<цi piдкo, a якщo й вiдступaли' тo викoнyвaли цe з вeликим лaдoм i, зaвдяки свoitи лeгким i xвaвим кo}|яМ, нaдзвичaйнo
ttlвl,lдкo. Щoб уникнyти пoгoнi, кoзаки нepiдкo BДaP,aлИcядo стeпoвих пo)ке'(:
дoчeкaвцIись зpyчнoгo мoмeнтy' кoли вiтep пoty€ вopoгoвi в лице, влaштoвyвaлптaкиЙ <пaл>,вiд якoгo i люди, й кoнi пaдали B степy' мoв мyхи нa мopoзi.
Пiсля пoхoдiв запopolкцi пoвepтaлися в Ciч i тyт насaмпepeд вiдпpaвляли вдячний мoлефн <.Гoспoдoвi-Bсeдepжитeлю i пpeсвятiй Бoгopoдицi>; далi
дoр}Ц.rли свoiм свящeникaм слy)кити сopoкoyсти пo вбитих кoзакaх' пopaнeних..вмiщрaли y цrпитaлi, щo iснyвали пpи мoнaстиpях i пapафiялЬних цeрквaх'", i вiддaвaли iх нa лiкувaння циpyльникaм, якi зaмiнювaли в Ciui .пiкapiP,
зaBЛ(ди визrtaчaючи лiкapям пeвнy плaтню iз спйьнoгo вiйськoвoгo скap6y ",.
Bрrштi, пiсля всьoгo Iрoгo poзпйяли зaхoIUIeну здoбич спoчаткy на Двi великi
чaстини'- oднy для хpaмiв 6oxих, дpyгy для се6е, пoтiм дiлl,tлll мiл< сo6oю, a
пiсля пoдiлy a^Qoхoвaли iT нa oстpoвах i в pyслaх piк, вiдвiвu:и пoпepeдньo тe.
чiю вoди вбiк J6, a6o пpoдавали кyпцям i дpi6ним тopгoвцям чи пpoтpинькyвали
кopчмapям тa IIIинкapям. Пoлoнeних' зaхoплeних нa вiйнi, a6o вitcилaли в мiстa Укpaiни й Poсii, a6o ;к зa певний викyп вiдпyсKaЛу| нa 6aтькiвщинy39.
3дiйснeнi ними вoсннi пoдвиги oспiвyвaли iхнi кo6зapi, 6андypисти й лipники:
<oцe, бувaлo' як пoвotoвали' тaк i пiсню cw|aлИ|- чи пo6'ють тypкal чи пoцIapпaють ляхa, вiдpaзy я< i пiсню склaдyтЬ пpo те,,,.,.

']' ЭваpнuцкuЙ
.(. 3aпopo. Истopиuеские мaтеpиалы'
л <ье.
C. 247z CкaлькoвcкuЙ А.
T. 2. c. | | - | 2.
3' п aм я т н и к и
к ие в с к o й
к o t t {и с с и и т.
. l. ч. |. с. 2.70'
2'76.
'|'' Бантыul-KаменcкuЙ
Д.

И с т o p ия .T . 2. с . |31'
',' Bелuчкo c. Летoпись.
T . 2. с . 366.
3" Бonлaн Г. Oписaниe Ук-
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paЙны.C.21.
.'' MыutецкuЙ С. Истopия.
С. 53.' Bелuчкo C. Летoпись. T. 2. С. 3.l7_365.
|o Эtnpнut1кuЙ
Д. 3aпopo:кье.T. 2. c. з0.

сyxoПyTHl
Й мopсЬкI

Пoxoди

зAПoPIзЬкиx
кoзAкIB

ПoхoДи зaпopiзьких кoзaкiв, з:lле,(нo вiд тoгo, пpoти кoгo iх здiйснювaли,
6ули сyхoпyтними й мopськими: пoхoди нa сyхoдoлi opгaнiзoвyвaли пepевax.
нo пpoти пoлякiв, piдrue пpoти тaтap i туpкiв, y пoхoди piкaми й мopями мaй)ке зaB)кди вирylДaли пpoти тaтap i тypкiв. У сyхoпyтних пoхoДaх кiннoтa зaвжllи пеpевa)калa tlaд пiхoтoю; ця o6стaвинa o6yмoвлювilлaся тим' нa якiй мiсцевoстi ДoвoДилoся /liяти кoзaкaм: вoни вoк)вaJ'rиy стeпaх' дe кoнi 6yли тaкими л<
незaмillними' як чoв1lи нa вoдi, й де 6ез кoня неNloxливo нi нaздoгr.raтивopoгa'
нi втeкти вiд ньoгo. Toмy кiнь зaв)кIlи бyв нeoбхiдним зaпopiзькoмy кoзaкoвi:
зaпopo)кeць пoстiйllo мyсив 6yти нaпoгoтoвi, щo6 мaти мo.lкливiсть у 6удь-якtlit
мoмe}|т нe лишlе вtд6итvlcя вiд веpruникa-тaтapинa' aлe й нaздoгнaти йoгo i вiдняти ясир чи зд06ич. Cухoпутнi пoхoди кoзaки зДiйснювaли пеpевalкнo нaвeснi,
6;lизькo Iваltoвoгoдня: <<Якпpийдe веснa кpаснa,6yде нarпа гoлотoнЬкa pяснa)>;
зимa - лютий вopoг кoзaкa. Haвесlli, як зaцryмлять y зaпopiзьких лyкaх oчеpети' l.yстa тpaвa й висoкий лiс, кoли .Ц.нiпpoвкриe свoi пoрoги Boдoю i вийдe з
6еpегiв, тoдi дo зallopoxцiв пoтягнеться Bсe' щo дo вeсl|и тихo й мирно сидiлo
пo мiстaх i сeлaх стapоi Укpaiни ни y вiддалeних зимiвникaх сaмoгo-тaки Hизy.
3aдyмaвruи пoхiд пpoти тaтаp, тypкiв uи пoлякiв, зaпopiзькi кoзaки пеptII за
все спeцiaльllo сaЛк)тyвaли з Ciчi з гaрмaт' дaлi пoсилaли <<крyгoвyпoвiсткy'>
кoзакaм-зимiвuaкам, rцo )кили пo хyтopax' слo6oДах i dypдIoгaх ,. Toдi нa цей
кличl tr{oвбдлroли зi свoiх вyликiв, звiдусroди lloсltiluали Дo збipl|oгo пунктy
кoзaки на кoнях' зi збpoеlo, з пpодoвoльчими припaсaми. Tyт, якIцo йruлoся пpo
теpмitloву o6opoннy вiйну, нarrpиклaд, тpе6а 6yлo вiд6ити }raпaд Bopoгa, вi.цняти
y l|ьогo ясиp' кoзaки з6vlpaлvlcя у пoхill lllвиl{кo' стpiмкo K|4ДaлvIсянa вoрoгa'
irrrли в бiй мyлrньo, нe )кaлкyючи нi си.ll, lli .lкиття, i пoтiм тaк сaмo цIBидкo пoвеpталисЯ у Ciн ,. Якщo лt irшлoся пpo ltaстyпaльний пoхiд, 0с06лив0 вeликиЙ,
гpaндioзrlиx poзмiрiв, тo зaпopiзькi кoзаки зaJIyчали дo ньoгo й yкpaiнських кoзaкiв. Toдi послaнцi вiд зaпoрiзькoi стapшини виpyцraпи дo yкpaiнсЬких
мiст i вep6yвaЛи oхoчих дo вoсннoгo пoхo&у; тaкi веpбyвалЬнt{ки звичaйнo
ви6иpaлн бaзаpнi чи яpМapкoвi днi, вхoдили y нaтoвп' BуIлaзИлrlнa вoзи й гoлoснo кpич.Utи: <Хтo хoче зa хpистиЯllськy вipy бyти пoсaдл<еним нa пaлIo' хтo
хoне 6yти четвеpтoвatlим' кoлeсoваним' хтo гoтoвий зaзнaти всiляких мyк за
святий хpeст' хтo не 6oiться смepтi - пpистaвай дo нaс^!He тpeбa 6oятуlся
смepтi: вiд tlеi ltе в6epе;кeruся. Taкe кoзaцЬке л<иття!,>.'3iбрaвrши якoмoгa
.
3aписки oi(есскoгo
lцествa. т. 6' с' б45.
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Истopия.

.'

Kулutu l./. Истopия вoссoедиtlе}tия Pуси. T. l. с.68.

.Ц..l. Яropницький
lстopiя зaпopiзьких кoзакiв
бИьtце oхoчих y пoхiд, зaпopiзькa стapцrинa poзпoчинaла вeликy paлy, нa paдi
poзпoвiдaлa <слaвнoмy rrизoвoмy тoваpиствy> пpo мeтy iJ скликaння i пpo зaгаЛьний плaн вiйни, дaлi рoзпyск:rлa всiх нa кiлькa днiв пo кyренях' зимiвникaх, слo6oдaх i 6ypдюгaх, a6и вoни зaпaслися yсiм нeo6хiд|1Им дulя тpивzrлoгo
пoхo.\y - пpoдoвoлЬчoю <<хapчero>,
бoйoвoю з6poсю, ва)ккими вoзaми' силЬними кiньми,_ й пiсля цЬoгo oгoлoцlyвaлa пoхiд..
<oй, у пoлi мoгила' utиpoкa дoлинa.
Cизий oрл пpoлiтaс:
C,raвне вiйськo, славне зaпopiзьке
У пoxoд виступас.
oй, y пoлi мoгилa' шиpокa дoлинa'
Cизий oрл пpoлiтас:
Cлавне вiйськo, славне запopiзьке
A як зoлoтo сяс>.
Мальoвничo BY||ляtaЛa збoкy ця мaсa зaпopiзЬкиx веpцtникiв, щo pyxaлaся
степoвoto piвнинoю. Пoпepeдy всiх iхаB нa кoнi вiйськoвий хopyнЛ(ий з чеpвoниrr{стягotr' чи хopyгвoю в pyшi; зa хopyн)r(им на чoлi сaмoгo вiйськa, нa чyдoвoмy apгамaкy, вбpaнoмy в нaй6aгaтI.цyз6pyю, iхaв <.влaсний>кorцoвий oтaман'
який нa чaс вiдсyтнoстi дopyчaв влaдy в Ciчi <.нaказнoмy>>
oтaмaнoвi l,. Зa
<BлaснимD кotltoвим oтal{aнoм вистyпaлa пiхoтa, кiннотa й аpтилеpiя, poздiлена
на пoлки й сoтнi з oкpeМими пoлкoвникaми на чoлi. Pазoм iз вiйськoм irцoв цiлий стaн лroдей - кoв.lлiв, слюсapiв, кaшoвilpiв i oкpeмo мoгильникiв, пo-l{инiruньoмy сапepiв 6, щo вмiли, в piзi пoтр6и, rшвидкo спopyд)кyвати рiзнo}ra-нiтнi зeмлянi укpiплення' т06тo нaсипи й poви, ДДя зaxИсTу вiд неприятеля ,.
Paзoм iз вiйськoм pyхaлисЬ i валtк,i вoзи' нa яких зaпopo,lкцi вeзли свoю apтилepiю тa чaстинy свoгo оз6р0€ н ня 6 i кoтpi Bикopистoвyвaли як зaсi6 Д.,lятpaнспopтyвaння свoix пopaнeних i як зaсi6 N|я yкpiплeння пpoти нeприятeля. Зaпopo)t(цi зав)(ди йrшли тa6opoм, всepeдинi якoгo pyхaлaся пiхoтa' a ззoвнi кiннoта; дJlя спoстepежeння за pyхoм непpиятeлiв нa всi бoки нa вiдстaнь вepстви
вiд тaбopy B|t|cуIлaли
пepедoвиx кoзaкiв, poзвiдникiв. Boни пpoсyвaлися пoвoлi i
йшrли пеpeвa;кнo внoнi, зyпиняючись }Ia день пo гли6oких балкaх, вeликих
яpaх i дpiбнoil{y чaгapникy; дoрoгoю зaв,кди в)t(ивaли сyвoриx oстepeжних зaхoдiв: нe poзп.lлюв.lли 6aгать, нe ПaJIу|Лу|
люльoк' нe дoзвoляли ip.lкати кoням'
зaв'язyюни iм мop.Ц'ихyсткaми' мoryзкaми' peменяtvrи' мiлt сoбoю нaмaгалися
гoвopити стpимaнo' впiвгoлoсa чи й зoвсiм пotllепки; для opiснтaцii нa мiсцeвoстi
бpaли з с060ю тaк звaний нюpнбepзький квaдpaнт, свoеpiдний кoмпaс.
Як здiйснювilлися сyхoпyтнi кoзaцькi пoхoди з дня нa Дeнь' як зaпopo.lкцi
нaпaдirли нa непpиятeлiв, зaхoплювaли здoбин i як пoвеpтaлися дo сe6e дoдoмy,
пpo цe чaсткoBo poзпoвiдae <.мемopiaл>l l xoвтня |169 p. кoзацЬкoгo пoхoдy нa
oчaкiв i Aкepмaн. Boсeни, 25 вepесня, з Koшa вийц.rлиy <пapтiю>,пpи стaPшинaх i пoлкoвникaх' 3 l00 кoзaкiв. Пеpeпpaвивtllись uepез piuкy Cинюхy, вoни
тoгo ж дt{я зaнoчyв.lли; нaстyпнoгo дня перйrшли вбpiд piкy Бyг, дoбpaлися
дo piнки Кoдими й тут poзтarшyвалися на нouiвлю, poзстaBивцrи пo кургaнax
<.бекети>;нaстyпнoгo дня, rшoйнo зaсвiтaлo, pylltили вгopy пoнaд Koдимoю i
йurли дo пoлyдня; oпiвднi, вJIаllIтyвaвцIиo6iднiй пeрепoчинoк, вiд Koдими пirrrли
в стeп' нepeз бaлки дo oчaкiвськoi стopoни, в пoниззя Бyгу, i зaнoнyвaли, дiйtltoвlllи дo чopтaли *. Biд ЧopтaлИ pуЦrv|лt|дo Чaчиклii i тaм дoсить дoвгo вiдпoчИBaлуliнaдвevip, пepепpaвиBшlисЬ чepез Чa.lиклilo, нoчyвaли 6iля цiсi piчки. Biд
Чaчиклii дiitlллуl л,o Tилiгyлy i, veрз великy зливy, poзтацIуBЦI||J|cя
тyт нa нivлiг,
poзстaвивlltи нa нiн ваpтy. Ha свiтaнкy пеpeйшли рiкy, алe чepез великe 6oлoтo
пepеправa зaтяглaся дo сepeдини дня. Biд Tилiгyлy пirшли нa Кyяльник; тyт,
' Beлuчкo c. Летoпись.
T. 2. с. 373.
" Taм л<е. т. з. c. 442.
. ' Л e тoпис ь Cа мoвидцa.
с . l3 .
' Kуltutu /l. Истopия вoс-

l.
сoeди}tения Pyси. T.
с . l52.
.
гapмaти
Як Bида€ т Ься'
впеplше 6улo встанoвлeнo
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стoлiття.
пoлoвинi хvll
Б. Хмельницькуtм(KoхoвcкuЙ B. Опыт изyчения
вoйн Б. Хмельницкoгo.
с. 9б_97).
* B opигiнaлi <Чаpтали>.

Cухorryтнi й мopськi пoхoди
запopiзьких кoзaкiв
зaхoпивtltи пo дopoзi l0 тaтаpських кoнeй' пiдiйrш;rи дo бaлки, щo впaдaс в
Kyяльник, i в нiй зaнoчyвzlли' вистaвиBlltи вapтy. нa свiтaнкy l лсoвтня виpyll.lиJtи,цaлi' пepейruли .ll.aльник i бiля ньoгo стoяли вeсЬ день; тут з бeкeтa пoмiтили тpьox нoгaйцiв, виpядили стapцIинy з кoзaкaми' щoб yпiймали iх, aле це
лимaнoм' щo Bпaдae
l{е вдaлoся. Toгo x вeчopа pyrrrили пoнaд ,ц.zrлЬницькиI\{
y чopнe мoре r йrшли внoчi стeпoм; тyт нaпaли нa нoгaйськe стaдo' пpи якoмy
бyлo сeмеpo пaстухiв, llвoх iз них зapiзaли, a п'ятьoх yзяли )t(иBцeм i дoпитaли;
з.цoпитy дoвiдaлися, щo 6iля мopя 6yлo бaгaтo кiнських тaбyнiв з невеликoю
кiлькiстю пaстyхiв' Пiсля цьoгo кинyЛись дo tuopя' всю нiч lшyкaли Ta6унИ, зaхoплюBaли iх, a пaстyхiв piзaли. Прийrшoвruи дo сeлищa Xal,lкн6eЙ, зaнoчyвали
6iля ньогo i влte з6иpaлуIcЯ нaflacTИ нa ньoгo' алe неспoдiвaнo дiзнaлися' щo в
Бiлгopoд пpи6yлo з Oчaкoвa 200 нoлoвiк, i кинyлися нa тypкiв. Tyт, 6aнaни свoю
мilлoчисле}|нiсть, спiurилися з кoнeй' poзпoчaли пеpeстpiлкy, 6aгaтьoх тypкiв
пepе6или, дев'ятьoх yзяли в пoлol{' aлe пoлol{еtli хтo вiд paн' хтo вiд вoлoгoi й
холoднoi пoк)ди пoтiм пoвмиpaлу| B дopoзi. Tyт зaxoпили здoбия: pyruницi, кoнeй y з6pyi, двa пpaпoри, залiзнy 6улaвy, мiднi литавpи i <.вeсьвaнтaxt'>.Пiсля
цьoгo знoвy пiruли на Хaд;ки6eй; нaпaвrци нa ньoгo' чoлoвiкiв i лtiнoк пoкoлoли'
6aгaтo хaт i piзних бytiвeль y селишi й нaвкoлo ньoгo пoпilлили, a здoбиv зaбpaли сo6i; тyт жe' чaсткoвo виpiзaвши, a чaсткoBo за6paвruи в пoлoн пaстyхiв, зaхoпили 20 тиcяч кoней, тисячy poгaтoi xyдo6и' 4 тисячi oвець i l80 веp6лroдiв.
Пoгрoмившrи ХaДxибeй, пilllли вiд мopя пoнaД Хaдxибeйським лимaнoм i пpийruли дo пеpuloгo' Ky.rypгaнськoгo, Kyяльника; пеpепpавиBlltися чepeз ньoгo
й вiдпouивrши, внoнi пeрйruли дpyгий Kyяльник i, тpoхи пepeпoчивцlи, пiruли
дo тpeтЬoгo Kyяльникa. 3 жoвтня E'o6paлпcя дo Tилiгyлy, пepeпpaвилися чepeз
ньoгo й вiдпouили; пoтiм дiйrцли дo Чaниклii, yнoнi пepeйшrли черeз неi i тaкoлс
вiДпoчивaли:4 я<oвтня дoiхaли Дo гиpлa Чopтaли i вiдпo.rивaли пpoтягoм нoui;
нaperштi 5-гo пpoйruли пoнaд Бугoм i перепpaвилися paзoм iз вiдбитoю y тaтap
i тyт
i тypкiв хyдodoro нepeз Бyг вищe.Гаpt,a, y Kpивoму, пopoбивruи <.плавки'>,
<<yчиниливсeмy вoйскy poздьlx,>".
TaкоI'o л<xapaктеpy 6улvl Й мopськi пoхoди зaпoрiзьких кoзaкiв. Piзниця пoляГaлa лицlе в тoNry' щo кoзaки BиpyцIaли в дopoгy не нa кoнях' a нa великих
кpyглий нoвен),
чoвнaх' rцo звалися чaйкaми (вiд тaтapськoгo <<кaiк>-<<чaiк))a6o дy6aми'u. тy' uoвeн 6yв тaк сaмo rleo6хiдний, як y стeпy кiнь.
Чoвни у зaпopo.tкцiв 6yли двoх видiв _ pi.rкoвi й мopськi. Piчкoвi пpизнaвсякoгo припaсy хoрoмt{oгo и дpoвянoгo> й пoчaлися для pибoлoвлi тa <<д..llя
мiщaли rцoнaйdiльrцel0 чoлoвiк. Усi нoвни, як pivкoвi' тaк i <.чoвнимopськi'>,ни
чaйки, Чaсткoвo /I.oстaBляли гoтoвиМи з Укpaiни чи нaвiть iз глибини PoIl' нaсткoвo 6yдyвaли в сaмiй Ciчi.
сii
Crloсi6 6yдiвництвa мopських чoвнiв y зaпopoxцiв нe бyв нaдтo склaдним:
зa пeрeказoм, щo дiйrшoв дo нaс' пoчaткoвo y них були чoвни' вигoтoв'пeнi з
бyйвoлянoi lшкypи' ruIя зpyчнoстi пертягaння-iх вi.u,oднiсi.piuки дo iнu.loi сyхo.,, aле з плинoм нaсy пеpвiснi чoвни бyли зaмiнeнi вeликими чaйками.
дoЛoм
Цi чaйки спopyд)кyв.lли в oсo6ливoмy мiсui Ciчi' вiйськoвiй скap6ницi, i зa свoiм
зoвнirпнiм вигЛЯдoм вoни нaгaдyвaли неaпoлiтaнськi фелюки, iспанськi бapкe,.', poзмipи \x
лoнги' гoстpi i з нoсa i з кoрми' 6eз кiля Й пaлу6и
6улп дoсить piзниМи: зaвДовл<кивi.ц50 дo 70, зaвшIиprшкивiд l0 дo l2 чи вiд l8 дo 20' зaввицrки
дo l2 фyтiв '.. oснoвoto тaкoi чaйки 6yлo днo, видoвбaнe з вepбoвoi чи липoвoi
кoлoди зaвlloв)кки з 45 фyтiв; дo цiеi oс}loви з oбoх бoкiв знизy вгopy пpи6ивaли ду6oвi ,I(оuIкизaвдoв)кки дo |2 Й заBцIиpuIки дo l фyтa кoжнa' .цoIшки
.ra|ЦИBaлИдoти' дoки чoвeн нe нaбyвaв вкaзaнoi дoв,(иI{и' lltиpини й висoти.
Пiсля цьогo збудoвaний чoвeн oсмoлювали i пpилarДтoвyвaли Дo ньoгo Д,ва
кepмa чи зaгpi6нi веслa' о/lне нa кopмi, дpyгe нa нoсi, щoб нe пoвepтaти з oJl-

" Фелuцын Е. llKу6aн.
oбл.ведoмoсти.
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|3 Kpюtiс К. Pазыскания o
lloнe. C. 68.
|a KptoЙс К. Paзыскaния o
C. 68: Бonлан i" . oпи.II.oне.
сallиe Укpaйны. C. 62.

,t|..I. Явopннцькяй
Iсmpiя зaк)piзькиx кoзакiв
нoгo 6oкy нa дpyгий i зaвдяки цьoмy дiяти ним вiльнirце, бeз зaйвoi втpaти чaсy.
ll,алi дo 6opтiв oсмoленoгo чoвнa з зoвнirцньoгo бoкy, yздoвл< дoщoк вiд кopми
дo нoсa за дoпoмoгoю ликa чи глoty пpив'язyвaли пyчки oчepeтy зaвтoвцIки
вiд б дo l8 фyтiв, шoб в6еpегти вiд пoтoплення мopськими xвилями i зaхистити y гapячих сyтичкaх вiд вopoлсих стpiл. .('o кoлснoi .raйки, з.rлeжнo вiд i.i величини' пpикpiплювaли вlд 20 дo 30 i нaвiть дo 40 весeл з oбoх бoкiв; пoсеpeд
чaйки стaвили oднy щoглy' дo якoi' пpи пoтpe6i, кpiпили вiтpилo. 3aвдяки цьoI\{yчaйка мoглa йти oдt{oчaснo i на веслaх, i нa вiтpилi; зpеlllтoю' кoзaки нaвiть
за сильнoгo пoпyтнoгo вiтpу вoлiли Йтvl лпlae нa веслax i yникaли вiтpил, кoтpi мoгли Bу|taTуIiх нeпpиятeлевi. .Ц.oвсЬoгo цЬoгo I{а кoжнy uaйкy стaвили з
oднoгo 6oкy 6ouкy д.ilя сyхapiв 3?B.Цо3;114g
l0 i пeрpiзoм 4 фyти iз втyлкoю
згopи д.lrя пpoсyвaння в нei pуки, а з дpyгoгo - 4 чи 6 фaлькoнeтiв, нeвeликих
кoвaних зaлiзних ни мiдних гapltат' 3pеruтoю, нa пoчaткy iстopи.lнoгo iснyвaння запopiзькi кoзаки нe вoзили з с060ю y мopськi пoхoди )кoдних гapмaт, i лиruе нaпpикiнцi xvll ст. пoчaли бpати фaлькo}lети' тa й тo невeликi, oскiльки
iхнi мaлi сyднa нe мoгли витpимaти нi вaя<ких гaрмат' нi пarry6и l5. Кoл<нy нaйкy бyдyвaлo нe мeнцtе б0 чo.lroвiкпpoтягoм l5 днiв; зa Два чи тpи тил<нi вoни ви.
гoтoвляли вiд 80 дo l00 чoвнiв.
У зdyдoвaнoгo тaкиьl чиl{olr' чoвнa сiдaлo вiд 50 дo 70 кoзaкiв, кo)кeн з яких
мaв rua6лю, двi pyruницi, uriсть фyнтiв пopoxy' дoстaтню кiлькiсть кyль, кiлькa
Яtep ДJ|Яфaлькoнетiв' oдин нюpн6еpзький квaдpaнт i неo6хiднi lкиттсвi пpипaси: сyхapi, кoпчене м'ясo, вaрне пlцoнo чи каIlIy i ячмiннe бoporuнo, з якoгo
гoтyвtulи с:rлaмaхy;спиpтних нaпoiв вoзити з с060ю кoзаки не смйи,6o п'яниць
y пoхoдaх нe теpпiли i якщo пoмiчaли кoгoсЬ y нeтвepeзoмy стaнi, вiлpaзy
викид:lли зa 60рт нoвнa, oскiльки <твepезiстЬ ввaжaпи нeo6хiднoю пpи викoнaннi свoiх зaдyмiв>,o. Пoхiдний oдяг кoзaкiв скJraдaвся з сopoчки' двox lшaрoваpiв, кaптaнa з гpy6oгo сyкнa й цraпки: хoчa в миpний чaс зaпopoжцi oдягilлися дy;rrе бaгaтo й oruaтнo, aлe дulя NropсЬких пoхoдiв ви6иpaли нaйстapiц.lе
дpaнтя' в тoй чaс як тypки' йдyuи нa вiйнy, oдягaлися y дopoгий oдяг i пpикpaцrалися (зoлoтими й дiaмaнтoвими рнaми>. .
,lI.ля мopськиx пoхoдiв м6пpaли пepевaжнo oсiннiй нaс, oсo6ливo хмapнi
днi й тeмнi нoнi, перд мoлoдик6м, кoли n,toxна бyлo пpихoвaти кo)t(ен рyх пpoти
непpиятеля. Koзaцькi чайки вихoдили пpoстo з сiчoBoi гaвaнi i спускaлися .(нiпpoм; вoни йruли тaк тiснo, щo весляpi трoхи не зaчiпали веслaми oдин oДнoгo.
Пoпеpeду йrшлa чaйка кollloвoгo oтaмaнa' нa кoтpiй мaйopiв oтaмarIський стяг.
Taк кoзaки дoпливaли дo oстpoва Taванi, нaвпpoти якoгo нa прaвoмy беpезi piки
стoялo тyрeцЬке мiстo Kизикepмен' Tуpки, дoвiдaвruись пpo pyх кoзaкiв, в.lкиBaли пpoтl,t них вiдпoвiдниx зaхoдiв: вiд мiстa Kизикеpмeнa дo Taвaнi вoни
пpoтягyвaли залiзнi лaнцIoги впoпеp€ к .Ц.нiпpa,a вiд мiстeчкa oслaнa дo тoгo
Л( oстpoBа Taванi перeгopoдxyвали piкy Koнкy, якa в цьoмy мiсцi з'eднyвaлacя з .('нiпpoм. Пoсepeдинi piки шrаI'tlтoBуъI|у|вopoтa' a нa вopoтa нaвoдили
з фopтeнoк гaрмaти. 3дaвaлoся, щo кoжeн' xтo нaмагaтимeться пpoйти кpiзь
цi фaтaльнi вopoтa' пoвинен неoдмiннo зaгинyти. Aле кoзaки, y свoю чeргy'
вживали свoiх зaхoдiв: кopистyЮчися темpявoю нovi, вoни звaлювали в лiсi
кiлькa висoких дepев' пpикpiплloвали дo них зaлiзнi лaнцroги i у стoя.roмy
виглядi пyскали iх мимo oстpoвa Taвaнi нa вopoтa' щo зaмик;lли пpoхiд пo .ц.нiпpy. Пyщeнi тaким чинoм дepeвa, вдapяючи в зaлiзнi лaнцюги' зaкpiплeнi пoпеpeк
.('нiпpa й Koнки, taЙл9| знaти тypкat\{пpo pyх кoзaкiв. Typки з.rиняли тpивoгy'
стpiляли з гaрмaт' aле пoпaдали нe в чoвни' a в деpeвa' пpиймaюuи iх зa висoкi
щoгли. A зaпopoлсЦi тим чaсoм спoкiйнo стoяли в oчеpeтax 6iля фpегa .Ц.нiпpa Bищe лaнцюгiв i некaли, пoкDr тypки витpaтять 6oйoвi пpипaси; тiльки-нo
кaнoнaдa пpу|IIу|нялaся' кoзatи KАдiaли.cя дo лaнцюгiв' poзpивirли ix сильним
нaтискoм i пoтiм, кopистyючись нiчнoю темpявoto' спoкiйнo пливли дaлi. Toчнiсiнькo тaк' вичекaвц|и <(спpиятлу|Bo\pJ|я се6е пoгo,ци>,зaпopoлtцi, нiким не
пoмiненi, пpoхoдили пoвз oчакiв i Кiн6ypн. Зpеruтolo, замiсть .(нiпpoвськoгo
лимaнy кoзaкaм чaсo[\{дoвoдилoся пepeтягaти свoi дyби дo вiдoмoгo iм мiсця
y Пpoгнoi, звiдки дo мopя вeлa пpoтoка, i пpoтoкolo вихoдити y вiлкpитe мope.
Aле найчастirшe вoни, щaсливo пpoминyвrrtи всi тyршькi мiстa на .Il.нiпpi' йtшли
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Cухoпyтнi й мopсЬкi пoхoд}l
запopiзькиx кoзaкiв
y .(нiпpoвський лиман, a з лимaнy в Чopнe мopе' дe кoзaкy <цUrях uистий'>,де
йoму i гyляти не зaкaзaнo i дopiлrки всi пoкaзaнo 'o.3вiдси зaпopoxцi зaскaкyвaлуl Й нa oстpiв Tендpy (<Tин-.Ц.ерeвo>),i Дo Aзoвa, Гьoзлeвa (<Koзлoвa,>,
<.Tисячi oчей>), звiдси вoни пpo6иpaлися у Бiлe iKpyглe мopя, тo6тo Apхiпeлaг * i Мapмypoвe мopе, звiдси )к вoни прoникaли зa тaмaнь, y € г ипeт (<<Бiлу Apaпiю>)' зaхoдилtl в Бессapабiю (<.БiсoвyApaпiю>), o6смaлювaли кpилa
Aкepмaнy .rи <.Бiлoмy гopoAyD' B|4w|ИBaлИдo Kйii' Iзмaiла, гиpлa .(yнaю' a нepiдкo i сaм IJ.apгopoд <мyцIкeтним Димoм oкypювaли>' <<сalloмyl{apгopoдy дa-
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6 45; T . 7. с. l78' п p. 50;
Антoнoвuч
B.' !pazoмattoв М. Истopиuескиe пeсни . T . l. C . 2o3'204;C л upнoo B. Kpымскoе хaнствo.
сп б' l887. с. 493.
. Йде ться п рo loнiй ськи й
аpх lп e л aг.

.(. I. Явopницький
Iстopiя зaпopiзьких кoзакiв
вaли пoрoхy нюхaти>; мiстa Tpапeзoнт, Kaфy й Bapнy <вистtltl.lли>' пpeкpaсне мiстo Cинoп, чyд.oвo poзтaцroвaнe й вiдмiтне свoiм здopoвим клiмaтoм, неpез щo йoгo нaзивали <Мединeт-К)ль-Уrцaк>, m6тo мiстом кoхaнцiв, <ски.
дaпи дo фyндaментiв>.
<(A в недйeнькy pa}|o-пopaненькo пливyть слaвнi кoзa,reнькн,
flл ивyть чoвеrIцями' пoб;искyють весeльцями.
Bдapи;пr рзoм сiмсoт сaмoпaлiв сeдDми пядoв oд запaлoв...
Була Bapнa, 6yла Bapнa, здaвнa слaвнa' здaвнa сJlilвнa'
Cлaвнiйrцii кoзaKи' щo в тiй Baptti мiста взяли,
Мiста в Bapнi yсi BзялИ| a в них тypкiв rropyбaли>.

<<Aизъ тoгo вpеIrtени (вц Cигiзмyндa I) кoзaки, нaйпaчe зaпopoя<скie, в
хpa6poсть |t| cИrry пpoизoйrшли' вoюя чaстo нa тyркoв' и в тiх вoйнах
aлч6 н лral(д' и мopoзy' и знoю пpиoбыкли... l\a oни )t( в пoкoи )кити }tикoгдa не л106ят, нo дJtя мaлoй кopисти вeликyю нy)кtу пoдиI\{aют и мopе былo пepепливать oтвaживaк)тся' и сyднaми пoдъeздя пoд туpeцкие гopoДa и
рaзopяя oныe' с кopистIrlи дo Koшa Boзвpaщaются, у| p\ля тaких вoинских
д.iл их^ не вoзгнyцIaлисЬ из вьlсoких фaмилiй пеpсoны быть y }|иx г€ т Мaнalvlи,>',..['ивoвижнa см iливiстЬ, нaвiть, мo)кнa скaзaти' зyхвaльствo зaпopiзьких кoзaкiв пiд нас iхrliх poз'iздiв пo .('нiпpy й нaбiгiв нa Kpим' пoвз тypецькi й
тaтaрськi фopтeцi, звичaйнo' чaсткoвo пoяснкЕться мiзepним стaнoм цих фopтeцЬ та iхньоi зaлoги. Зoкрмa, нaйкpaщi з них, oчaкiв i Пеpекoп, <oнi .Il.нiпpa
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Cyхorryтнiй мoщькi пoхoди
зaпopiзькихкoзaкiв
й Kpиму>, зaвдяки нiкyдиruнiм знaнням тypкiв y iнxteнepнoмyмистeцтвi, a6свoгo пpизначення:iхнi poви пoстiйнo oсипaлися й зaсoлютнo не викo}tyв.rли
нeвiдрмoнтoваними'
гaplr{aт6yлo зaмaлo, гapнiзoн слa6кий i нелИ|ЦaлИcя
.
мlчнии

-9n-".

oднaк бyвaлo' щo тypки' дiзнaвu.lись пpo пoхiд зaпopoх<цiв пoвз Taвaнь пo
.I].нiпрy, RуIcTaBЛяЛv|дoзopи' poзстaвJlяли в гиpлi ,Ц.нiпpa свoi гaлери, aле й це
,цaремнo: тeмpявa нoнi й ruиpинa .ц,нiпpoвсЬкогo лимaнy' ЯKa cягaлa ryт дeсяти
й 6iльrце Bеpст' дaвали мoл<ливiсть кoзaкaм пpoслизrryти i пoвз дpщy тУPeцькy вapтy. Aлe вiстки пpo кoзaцЬкий пoхiд lllвиtкo пolциpювaJ.Iися пo всьoмy
yз6epeжлtю i незaбapoм дoхoдl{ли й дo сaмoгo Koнстaнтинoпoля. Toдi з сyлтaнсЬкoi стoлицi скaкaли гiнцi у всi пpимopськi oблaстi - Aнaтoлilo, Бoлгаpiю, Pyмeлiю _ i спoвiщzulи мerпкaнцiв пpo нaблиЛ(ення стpaшнoгo Bopoгa.
3aпopoxЦi й цим не пepеймaлися: вoни ви6ир:lли ЯкесЬ 6eзлюднe мiсцe нa 6epeзl мopя' пpистaBaли тyди всlмa свolми чoвнaми И зuL|t||Цu|Y|
чoвl{и пlд oхoрoнoю двoх кoзaкiв та дBoх хлoпчикiв нa кoжнoмy нoвнi, a сaмi, oзdpoiвlшися
lдa6лямlд, пiстoлeтaми й pyruницями, нeспoдiвaнo кидaлися нa нaйблилrче
мiстo, пaлили 6yдiвпi, гpa6yвали мaйнo, виниUЦ/вaли xителiв i пoтiм, нa6paBl.tlи
piзнoгo дo6pа, цtвидкo пoвеpтaлися дo чoвнiв, oднoчaснo сiдaли в них i вихotИI|у|R мoPе. пoгyлявIци якийсЬ Чaс пo мopю' вoни знoвy o6иpaли сo6i зaхищeне мiсцe, знoвy висaджУЙл|l|cЯ ria 6еpег i знoвy влaштoвyBaли paптoвий нaпaд ,нa якeсь мiстo, знoBy пaлили rpa6уRaлЦ' в6ивaм й пoвepтaлися дo нoвнiв.
'
Taк за кopoткий чaс Boни спyстotltyв:lли вerпlчeзнi пpoстopи мopськoгo yз6еpe)(.)l(я'зaхoплtoв.rли пo дoрoзi тaтapських кoней, сiдaли нa них веpхи' дo6ирa.
лися .цo мiсця, дe cпtiлуl тoваpиrui 6iля зaтoплениx .loвttiв, зa6Иpaл|n всe сBor
z|. Bиpyrшaюни в пoхiд, зaпopoлrцi
нaсoм
дo6po i всiх людeй i пoспiшaли y Cis
pоздiлялися нa двa зaгoни: oдин зaгiн irшoв сyхoдoлoм' yздoвл( 6epeгa .Ц'нiпpa,
вepхи }Ia кoняx' дpyгий вoдним lltляхoм' дyбaми вни3 зa тeчieю .('нiпpa. Пpoйrшoвrци Кизикepмен, oЧaкiв i Kiнбypн, вoни з'eднyвaлуIcя B oдl{oЬ{yмiсцi i пoтiм спiльнo здiйснювaли нa6iги нa тypeцькi мiстa. Згoдoм' кoли тypки вiдкpили
всi пoтaсмнi хoДи кoзакiв i пoчaли хaпaти fi pу6aтп iх, зaпopoл<цi вигaдaли iнrций спoсi6 oбдyptoвати тypкiв: вoни Bихoдили з Ciчi нeвеликими чoвнaми i'
дiйrшoвruи дo Kизикepмeнa' oчaкoвa й Kiн6ypнa, пepeтяryвirли iх сyхoдoлoм
дo тoгo мiсця,.цe y них зaтorurroвaлися дy6и, i звiдси poзпoчинzlли свoi спyстoureння беpегiв Чopнoгo мopя; здiйснивцtи кiлькa набiгiв, вo}|и пoвеpтN||J|cя R
мoре i тут 6улн дyл(е o6epexнi, щo6 нe пoтpaпити нa oчi тypкам.
Tим часoм нa мopi вжe дaBнo пiдстеpiгaли кoзaкiв тypeцькi гaдpaги' якi пoкoзaцьки звaлися галepaми' чи кaтopгaми. Алe зaпopoxцi нe ляKaлуIся й гaлeр:
дoвгий дoсвiд пpиBчив iх дo мopських битв, a нeчyванa хopoбpiсть змylllyвirлa
зневаЯ(aти стpaх пepед вopoгoм. Bйьнo плaвaючи пo мopto' вoни дoвгo зaлицIaлися непoмiченими BopoгaNlи' oскiльки iхнi чaйки вистyп€ U rи нaд пoвepхнero
вoди rtе 6iльrцe 2 |/2 футiв, iзoвсiм хoв.lлися зa мopсЬкими хвилями, в тoй
чaс як сaмi кoзaки в'(е здaJrека 6aчили висoкi й вaл<кi тypeцькi гaлepи. Пoмiтивrди г.rлеpи' кoзaки' знaloчи свoю мiзeрнy ,rисельнiсть, щo Bиключ:lлa мo)кливiсть якoгoсь нaпа,щу нa вoрoгa' yникaли вiдкpитoгo бoю й виuiкyвaли a6o
тyМaннoi пoгoди' a6o нaстaння нo.ri, лaвipytoчи пo мopю a)к дo вeчoPa й нe BиIryскaloчи з пoля зopy нeпpиятeля. Якщo кo3aки звaжyвilлися нaпaсти нa тypeцькi гaлеpи' Boни нeгaйнo cwl.ataлИ щoгли й наN'aгaЛися Poзтarцyвaти чoBни так' щoб надвеvip сoнце 6yлo y rrих зa спинoю. Чим 6лилtчe хиJIився дeнь
дo Beчopa' тим 6лижчe пiдхoдили кoзaки дo тyрецькoгo кopa6ля: зa гoдинy llo
зaхoдy сoнця Bollи нa6ЛИ>Kaлv|cЯнa oднy Nrилю дo нЬoгo' a дo сaмoi нoчi пiдхoдили щe блилсче. .Ц.oveкaвruисьвpeштi пiвнoui, вol{и нeспoдiвarlo кидaлися дo
непpиятeльськoгo кopa6ля. B тoй чaс oДнa пoлoвинa вiдвaл<них плавцiв пpaцюl9
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чения вoйн Б. Хмeльницкoгo. C. 79_8l.
2| MыutецкuЙ C' Иcтopvtя.
C. l3' 14; Бorulан Г. oпи.
сание Укpaйны. C.65.

.Ц..I. Явopницький
lстopiя зaпopiзьких кoзaкiв
вaлa вeслaми' a дpyгa' з нiг дo гoлoви oз6poeнa, KИДaлacЯ нa a6opдaж <<вa)ккoгo'
тpиpядoвeсeльнoгo> тypeцькoгo кopa6ля, вiдpaзy зчiгtлювaлaся з ним i негaйнo
BpИBaлacя Bсеpединy' x.aПaлa гporui, зoлoтo' сpiблo, дopoгi тканини' лeгкi тoвapи' щo нe 6oялucя вoди' peштy дo6рa пaлил a, KИДaлa зa 6opт, пpoстих людeй
в6пвaлa,цIляхeтних 6paлa в пoлoн' кopa6ель з yсiм екiпa,кем, нeпoтpi6ний кoзaкaм чеpeз iх невмiння кepyвaти мopськими сyднaми' пyскалa нa днo' a сaмa
tIIвидкo пoвеpтaлaся дo свoiх .loвнiв i йrшлa Гeть,,. 0сo6ливo стpaцIними для
тypкiв бyли кoзaки 6iля мopських 6еpeгiв: зaхoпити кoзaкiв тyт бyлo мaй.lrсe
нeмoxливo' oскiльки вoни бyли великими мaйстpaми плaвaти 6iля 6epeгiв, дo
тoгo Jк' якщo вol{и вихoдили нa 6еpег, спiймaти iх 6yлo дyжe вa)ккo; вoни вмiлo
хoв.lли свolo здo6ин i дулсe цIвидкo зaтoплювaли чoBни' щ06 пoтiм зt|oвy витяrти iх з вoди й poзгyлювaти пo мopю' тypкiв xe кoзaцькi сyднa зoвсiм нe цiкaRt|!||l'вoни нaмaгaлИcя лИ|Цe зaхoпити людей, щoб зрoбити iх невйьникaми 23.
Tим vaсoм, <(стpyснyBцrи
Kpим ни Aнaтoлiю'>,кoзaки пoспirцaли пoвepнyтися
нaзaд' y Ciн. Typки й тyт вxивaли зaхoдiв пpoти кoзaкiв: вoни poзстaвляли
вapтy 6iля гиpлa .Ц.нiпpa' наBпpoти oнакoвa, i чигaли нa свoiх вopoгiв. Aле кoзаки напepeд знaли всi плaни тypкiв i смiялися нa.ц ними: зaмiсть тoгo, щo6 пiднiматися дo сaмoгo гиpлa .Ц.нiпpa' кoзaки пpистaвaли дo вiдoмoi iм зaтoки, зa
3-4 мl,lлi нa схiд вiд oнaкoва, i цieю затoкoю, a пoтiм низькoю yлoгoвинolо'
щo йruлa вiд зaтoки дo .ц'нiпpa Й зaлнвaлacя мopськoю вolloю нa нвеpть милi,
пiднiмaлися чoвнaми дo сyхoдoлy; сyхим мiсцeм видoлинKa вoни пеpетягilли
чoвни нa pукaх' пpaцюючи пo 200 чи пo 300 чoлoвiк 6iля oднoгo uoвнa, i тaким
чинoм зa 2-3 днi дoлaли пepeцIкoду' вихoдили дo.Ц'нiпрa й пitнiмалися Дo сiЧi,
пpивoзячи iспaнськi Рeaли, apa6ськi цeхiни, пepськi :кИЛИ|nн'схiднy пapнy' 6aвoвнянi виpo6и, шoвкoвi ткaнини' i все цe tiлvlлlt мiлr сo6oю.
Якщo лt rypки пepeпиняли запopoя<цiв i бiля низЬкoгo видoлинкa навпpoти
ovaкoва, кoзaки ви6пpaлll найдaлЬцty дoрoгy для пoвеpнення в 3aпopirклся: з
Чopнoгo мopя вoни йrшли y Kеpuенськy пpoтoкy' звiдти в .Ц.oнський ли}'aн' з
лимaнy дo гиpлa piки Мiyсy, Мiyсoм пiднiмaлися вгopy дo тoгo мiсця, дe вiн пepестa€ бyти сyднoплaBним; звiдси тpoхи пpoхoдили вoлoкoм i дiстaвaлися дo
Boвчoi Boди, пpитoки сaмapи. 3 Boвчoi Boди пoтpaпляЛ|t|B Caмapy, з сaмapи,
вище фopтeцi Кoдaкa, y .Ц.нiпpo.Ta цим lцляхoм кoзaки хoдили рiдкo, xi6a щo
кoли Тхня флoтилiя cклataлacЯ з 20 чvl 25 нoвнiв, aбo тoдi, кoли iнrпi ЦrляхI7
6yли вiдpiзaнi тypками 2a.
He зaв;кди, яснa piн, тaк щaсливo зaкiнvyвaлися для кoзaкiв пoхoд.и:чaсoм
вoни пoтpaпляли в тaкy глyхy пaсткy' щo зaзнaвaли величeзних втpaт. oсoбrпaвo
стPaЩнolo для них бyлa сyтинкa з тypецькими кopаблями y вiдкpитoму мopi
сеpeд бiлoгo дня: тoдi вiд тypeцьких гapМaтних пoстpiлiв <(чoвниiх poзсипaл|/|cя,'яK згpaя ruпaкiв,>,a самi кoзaки цIyк:lли пopятyнкy в пoспirцнoмy вiдстyпi
дo бepегa i втeчi нa мaтepик. 3pеrштoю, нepiдкo i зa нaйгipruих oбстaвин кoзaки
нe Bтрaчaли мyлснoстi i встyпaли в 6iй iз вopoгaми; пpив'язaвruи веслa дo мiсць,
вoни всiмa rtaявними сИлa\l.v|taBaлИ вiдсiн тypкaм' пpичoмy пoлoвинa' нe встaюuи з мiсць,6eзyпиннo стpiляла в тypкiв з pylцниць' a дpyгa 6езпеpеpвнo зapяtлtaлa pyшницi й пoдaвaлa iх стpiльцям. У тaкoмy випaдкy вoни piдкo кoли oпиt|ялу|cя oстaтoчнo пеpемoжeними' хoчa в пoдiбних сутичках втpaчzrли дo двoх
тртинtсвoiх тoвapиrшiв, aле peштa смйивцiв щaсливo пoвеpталaся нa бaтькiвщин y.- .
3 oписaних y цих пoхoдaх кoзaцЬких чaйoк жoднa не зберглася цiлoю дo нarцoгo чaсy. Mи масмo лицre yламки oднiei з чайoк, нещotaвнo знaйденi y гiлцi
.('нiпpa Cисинiй, пapaлельнiй гiлцi Пiдпiльнiй, нaвпpoти с. ПoкpoвсЬкoгo кaтеpинoслaвсЬкoгo пoв.' мiсця oстaннЬoi зa чaсoм Зaпopiзькoi Ciчi' Iз двoх
знaйдeних тyт uoвнiв 6iльrций мaв tесятЬ сa;кнiв y Дoвxtинy й oд.ин y глибинy,
вiн бyв зpo6лeний фз кiля, плoскoдoнним нa Bигляд' з кpyтими вигнyтими
6oкaми. .Ц'нo й ни)к}lя чaстинa 6opтiв (пo вaтepлiнii) 6yли з Ay6oвих дoщoк'
а вepхня чaстинa 6opтiв i пaлу6a - з ялинoвих; Koкopи' тoбтo peбpa, всi
з дy6a. Bся зoвнirцня o6шивкa нoвнa кpiпилaся дo кoкop дepев'яними ясeнoвими' зaвтoвtltки y двa пaльцi, й зaлiзними, гpy6oi po6oти кoв.lними цвя-
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д. I. явopницький
Iстopiя 3aпopiзькихкoзaкiв
хalr{и з вeликими кaпeлюцIкaми. oдин зaлiзний цвях iruoв пiсля двoх дepев'яних. Пo бoкaх чoвнa встaнoвJlенo кoчeти для весeл: нa всю дoв)кинy
чoвнa йцIoв тyт дy6oвий бpyс завтoвruки в 5 вeprшкiв, склaдeний iз двoх rшмaткiв, скpiплених якpaз нa сеpединi voвнa. Bгopi дo 6oртiв пpикpiпленo зaлiзнi
бoлти з гачкaми' щo дoсi з6eрглися, oчевиднo' для кpiплeння мoтyзяних
снaстей, з чoгo tvloжнa зpo6ити виснoвoк' щo чoвeн кpiм весел хoдив i пiд
вiтpилaми. Менrций з чoвнiв мaв 3 сaлснi зaвдoв)t(ки' 2 aplлvlни завглибrцки
iдo двoх з пoлoвинoro aprшинiв зaвцrиpцIки (пoсeрди.нi).3oвнi вiн нaгaдle
6apкaс, aлe з6yдoвaний тaк сaмo' як i великий чoвеtl.zo
Kpiм uaйoк зaпopiзькi кoзaки викopистoвyвaJrи' хoчa й дyяre piдкo, й кopa6лi.
Taкий кopa6eль зo6pa)кeнo нa великoмy вiйськoвoмy пpaпopi минyлoгo стoлiття,
пoдapoвaнoмy кoзaкaм Kaтepинolo II (з6epiгaсться в Еpмiталti). Цe тaк звaний
тpищoглoвий, двoдeчний кopa6eль, з oднoгo 6opтy якoгo виднo чoтиpи пpa.
вильнi oкpyглi кaютнi iлloмiнaтopи й висoкy двoяpyснy py6кy y виглядi шraтрa
для poзмiщel{ня нa сyднi гoлoвних oсiб кoмaнди' з вiсьмoмa oтвopaми y виглядi дверй, пo чoтиpи нa яpyсi. B ниxнiй дeцi кopa6ля сiм великих люкiв, y
веpхнiй - тpи м.lлi. Cтiльки л< люкiв бyлo, мa6yть, i з пpoтилeлснoгo 6oкy,
oтжe' з o6oх стopiн ниxньoi i веpхньoi дeк 6yлo двaдцять люкiв; з них стиpяaть кiнцi гapмaт. Kopмa сyднa тoвстa' aJ|e пopiвнянo низЬка' з piзь6леttими пpикpacaмlл ill tr,tulлюнкaмитa oдним вiйськoвим пpaпopoм' poзтятим
пoсeрдинi i пpикpiплeним нa нeвисoкoмy дpeвкy. Ha нoсi кopa6ля виднo
якipний значoк' дo якoгo пpикpiпленo пPaпoP' тaкий сaмий, як нa кopмi,
лиure менцIий. Мix кopмoю й нoсoм встaнoвJleнo тpи висoкi щoгЛи для тPЬoх
вiтpил, з двoмa мoтyзяними дpa6инaмн дo кo)кнoi. Ha кoхснiй iз щoгл мaйopить
пo oдrroмy пpaпopoвi, тaкoмy ж' як нa кopмi. Beсь .кopaбeль мiг yмiстити не
менtllе 250 чoлoвiк кoмaнди з 5-l0
нaчальникaми.,.
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Й cьДlвництвo
У зAПoPIзЬкиx
кoзAкIB

Запopiзькi кoзaки Мaли якщo не найбaгaтrцi, тo oднi з нaй6aгaтrшихземелЬ
y всiй нинirшнiй Пiв,'tеrrнiйPoсii; гли6oкi чopнoземи' пpoстopi пaсoвища, uyдoвi
лyки' численнi завoднснi 6aлки, хoчa нечислeннi, зaтe гyстi пopoсти дрi6нoлiссяl-все цe poбилo запopiзький край пpивaбливим y oчaх кoхнoгo зeмлеpo6a i
змytlIyвaлoбaгaтьoх yкpairrrtiв,oсoбливo з сеpедини ХVlll стoлiття, цiлими масaми пpямyвaтИ нa Hиз. tttу'катитall пpитyлку для ce6e i свoiх poдин' спoрyдxyвaти тaм влaснi )К}4Tлa'tlтpимувати Й o6po6лятн зeмлю. .(,лtepeлa не дaютЬ
нaм дoстaтнiх вказiвoк пpo Bиди землевoлoд,iнняy запopiзьких кpaях. Aле щoдo
цЬoгo' BиДaeться' мoЖнa пpийняти те зaгaльне пoлo)кeння' щo в зaпopiзькoмy
кpai yся зeмля пеpевa)кнo стa}roвилa гpoмaд,ськy влaснiсть, хoчa гpoмaдсЬкa нe
Bиключaлa чaсoм i пpивaтнoi влaснoстi. Biдoмo, нaпpиклaД' щo, з oднoгo 6oкy,
сiнoвe тoвapиствo вoлoдiлo piзними yгiддями, тo6тo сiнoл<атними,opними, pи6нt,tмиЙ МислиBсЬKими мiсцями, нa гpoмaдських зaсaдaх' мiняючи iх, зa rкepебoм, шopoкy мi;к yсiмa 6eз винятку тoвapишaми; з.цpyгoгo 6oкy, вiдoмo й тe, щo
сiнoвe тoваpиствo вiддaвaлo y влaснiстЬ кoзaкaм-зимiвчaкaм .цеякi землi. Aлe
якщo мi.lк землями зимiвчaкiв 6улн Й землi, щo iх вiддaвaли лишIe нa пpaвax
тpивaлoгo кopистyвaння' тo paзoм з тим 6yли й зeмлi, якi нaдaвaли кoзaкaм зa
oсoбливi пoДBиГипepeд yсiм хpистиянсЬким свiтoм чи лишIe пeред 3aпopiзьким
B iйсь кoм, y пoв l{y вла сн i с т ь '.
Tак чи iнaкrue, aле, вoлoДiloЧивeликими й бaгaтими землями' зaпopiзькi кoзaки' oднaк' зa вiдгyкaми всix сyнaсникiв, пopiвняt|o мaлo супpoти пmpeб зaйN|aл.4cязeмлepo6ствoм' <<мulЛo
сeрeд них 6yлo тaких худolкникiв (!), кoтpi 6
пPoДaxем хлiбa гoдyвaлися'>.З дитинствa Bпpавляючись y <<вiйськoвiй
eкзep.
цицii тa мopсЬких пoхoдaх,,2, Мaroчи 6iльrшy схильнiсть дo pи6них i oвoчевйx
стpaв, нi.lк дo хлi6a i м'ясa, i не мaючи пo6лизy свoiх вoльнoстeй вeликих хлiб.
них pинкiв i гaвaней, зaпopiзькi кoзaки' незвa)кaючи нa численнi piки,6aгaтий
чopнoзем' п,'loдючiземлi i. бeзмеx<нiпpoстoри степiв, малo o6po6ляли свoi зeмлi й зoвсiм I{е викoристoвyвaли схoвaнi y зeмлi 6aгaтствa. 3pеurтoю, це й пpирoДнo. Koзaкy, вpoд)кeнoмy вoiнoвi, спoкoнвiкy звичнirше бyлo бopoзнити веслaми висoкi хви,ri рiк i мopiв, нi.lк тяти кoсoю висoкy тpaвy лyк i opaти плyгoм
незaймaний гpyнт стeпiв; стeп для кoзaкa 6yв apeнoю бoйoвих пoдвигiв, a не пoле|'1ДJ|ячopних po6iт. Пpoвaдяни мaй;кe безyпиннi вiйни з вoрoгaми' зaхищaюни Poсiю, Пoльшу й Укpаiнy вiд стparшних вopoгiв - мyсyльмaн, зaпopo,lкцi
| ФеoОocцй. Истopи.rеский
oбзop цеpквей.C. 60 тa iн.
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д. I. яlopницький
Iстopiя зaпopiзьких кoзaкiв
звичaйнo мyсили зaдoвoльнятися пеpевa)t(t{o пpивeзeними ззoвнi пpoдyктaми хapчyвaння. Cпoчaткy, в пepioд зaлeжнoстi Запopiлtлtя вИ Peчi Пoспoлитoi' вoни oтpимyвaли хлiбнe ,кaлyвaння вiд литoвськo-пoлЬськoгo ypяд,y' згoМoскви. Пeвним дoкaзoм мiзepнoстi
toМ, У пepioд зaлежнoстi вiд Poсii,-вiд
хлi6opo6ствa в 3aпopixlкi e <<чoлo6итнa)>
кoltloвoгo oтaмaнa Гpигopiя Фeдopiвa
iмпepaтpицi € л изaветi Пeтpiвнi l755 p.' в кoтpiй вiн писaв, щo Biйськo Запopiзь:
кe низoвe <.здaвнiх лiт i нинi хлi6a не po6итЬ3,тa Й y степoвих мiсцяx мaлa
poдюнiсть йoгo> {. Ta пpи всьoмy цЬoмy нe N{o;кнa скaзaти' щo y зaпopiзьких кoзaкiв землro взaгaлi не o6poбляли a6o щo вoни цiлкoм yхилялися вiд i1.
кyльтивaцii. <Hе всi зaпopolкцi,_ заувa)кye aкaДемiк lvlинyлoгo стoлiтr.я * Baсиль Зyсв,- зaймaлися кpивавими пpoмислaми (тoбтo вiйнoю), y них чaстKoвo
iснyвaлo й piльництвo, i скoтapствo,.й pибaльствo' зaлeЛ(нo вiд тoгo, якi кoмy
вигoди пoкaзyвaлo мiсцe, дe вiн Я(ив,>'.I спpaвдi: в 3aпopixrкi iснyвав цiлий клас
кoзaкiв, щo звaлися <(сиднями>'
aбo гpeнкoсiями, кoтpi )кили пo зимЬникaх, сeлaх i бypдюгaх, зaймaлися piзними гoспoдapськиМи спpaвaми i мiл< iнu.rим <.зaсiвaли свoi пoля piзним хлi6oм'>o.Kiлькiсть цих зимiвникiв зpoстaлa з poкy нa
piк тaк, щo нaпpиклaд' |766 p. iх нaлiяyвaлoся дo 4 тиcян, |775 p._45 сiл i l60l
зимiвник ,, a paзoм зi з6iльrценням кiлькoстi пoсeлень з6iльrшyвaлись i плoщi o6podлювaнoi зeмлi. Haй6iльrшe зeмлi, 6eзyмoвнo, oбpoбляли y нaй6aгaтrцих нa
чopнoзeм i, гoлoвнe, нaйвiддaленirцих вiд сyсiдствa хи)ких тaтap пaлaнкaх: пeрrше мiсцe тyт пoсiдaлa Caмaрькa п:uraнкa' зa нeю irrии Koдацькa, opiльськa, ПpoтoвЧaнськa' Kaльмiyська, Пеpeвiзькa й БyгoгapдiвсЬка пaлaнки. У тpьох oстaннiх зeмлю o6po6лялиt a6o в нaймiзеpнiruiй кiлькoстi, aбo взагалi не o6po6ляли.
3eмлю д.пя пoсiвy хлi6a вп6иpaлИ' зa слoвaми oчeвидця' пepeвa;кнo 6iля
piк чи пo схилах 6aлoк i в Дoлинaх' oскЙьки висoкий i вiдкpитий степ не зaвл<ди
бyв пpидaтний для цьoгo. Koл<ний зaмoхtний зaпopoxецЬ зaсiвaв xлi6oм стiльки зeмлi, скiльки B нЬoгo 6yлo po6oнoi cllлуt Й експлyaтyвaв o6paнy дiлянкy дoти'
дoки земля нe виснaЛ(yвaлacя i не стaвaлa непpидaтнoю для хлiбopo6ствa;
тoдi вiн пoкидaв нaси.ц)кенe мiсцe, ви6иpaв сo6i iнury piку ни 6aлку, 6удувaв тyт зимiвник i знoвy 6paвся зa експлyaтaцiю зeмлi. Зlo6yтий нa землi
хлiб зaпopoхeць звиЧaйнo хoвaв у спецiaльнo вl,tкoпaних y зeмлi ямaх,
схo)t(их нa пiдзeмнi пoгpe6и, пoмiтнi зBеpxy лицrе гoспoдapевi; цe, oчeвиднo, po6илoся для тoгo' a6и збepегти свoс 6aгaтствo вiд paптoвих на6iгiв
хи)ких сyсiдiв, тaтap. Ями цi влarштoвyвaли тaким чинoМ: гoспoдap ви6иpaв
вiдкpитe й сyхе мiсЦe y вJraснoмyзиМiBникy чи 6iля ньoгo' викoпувaв кpyглy ямy
з невeликим oтвopoм' кpiзь який мiг пpoлiзти oди}l чи двoе чoлoвiк; цю ямy'
глaденЬкo вимaзaвцIи y нiй глинoю пiдлoгy, стiни й стeлю' пpoсytllyв.rли i пepeд
сaмoю зaсипкoю y нei зepнa дo6pе випaлювaли. .Ц,aвшиiй пpoтягoм якoгoсЬ чaсу
виxoлoнyти вiд;кapу, нaпoBнювaЛи хлi6oм, oтвip зaклaдirли дoцrкaми' пoвepх нaгopтaли зeмлi, яку rцiльнo втoптyвaли' oбoв'язкoвo вpiвeнЬ iз нaвкoлиrцньolo пoверхнею' i тaким нинoм збepiгaли пpoтягoм дoвгих poкiв свoi хлiбнi зaпaси.
3аклaдeний тaким спoсoбoм хлiб piдкo кoли псyвaвся' зa виняткoм Bипaдкy'
кoли в ямy' чеpeз пoгaнo втoптaнy зeмлю' пoтpaплялa вoдa. якщo Bv1t|ИKaлa
пoтpe6a вiдкPити тaкy Ямy' гoспoдapi в)t(иB.lли пpи цьoмy пeBних oстере)кних
зaхoдiв: знявцrи дoIlIки' вoни мepщiй вiдхoдили вiд ями, щo6 yникнyти Baхкoгo
хлiбнoгo духy, кoтpий мiг yбити нa мiсцi неo6aчнy людинy. Знявtl.lи дoluки' гoспoдapi зaлvl|ЦaлИямy вiдкpитolo пpoтягoм цйoгo ти)кня l лиlltе пiсля цьoгo ви6иpaлн зacипaннЙ y неi хлi6 n. Цих запaсiв гoспoДaр нe чiпaв дoти' дoки l{е нaстaвaлa в них пoтpе6a, aбo дoки вiн нe вiднyвaв нa6ли)кення смepтi; в oстaнньoмy випaдкy вiн зaпoвiдaв iх a6o нa цеpквy' a6o oднoмy зi свoiх po6iтникiв, якoмyсь нaй6iднirшoмy пaстyхoвi. I{ей oстaннiй, нeспoДiвaнo oтpиlvlaвrrlи тaкe
бaгaтствo, чaстo прoгyлювaв йoгo з тoвaришaми <rHaПoМИH дyrui yсoпrшoГo,>*,.
3
, Korцoвий пербiльurye
з
явнoro мeтoю poзxaлoби.
ти lмпepaтpицю.
o Cкалькoвcкuй
А. Иcтopи я . T . l . с . l 8 l .
* T o 6т o ХV I l l с т.

5 3уeв B' o 6ьlвurих пpoмыслaх. C. 2.
Б ЧеpнявcкuЙ B.
l /N|ыruецкий C. Истopия. C. 82.
,
,Qаtuкoв.Cбopник aнтpoпoлoгt{ческих и этнoгpa-

282

l.
стaтeй. т.
фияeских
с. l33.
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3уев B. Пyтerшественныe
з:lписки. C. 2.7|.
9
3уев B. o 6ывurих пpo-

мыслах.с. 2_3.

Хлiбopобствo' скoтapствo' pибaльствo,
Dlисливствo'ropоДництвo й сaдiвництвo
yсiх злакiB зaпopoл(цi бiльrцe сiяли гpечкy, янмiнь, oвес i гopoх, менrце )китo i
rцe мeншIe пцIeницю.
Cлyurнo ввa)t(aючиBлaсI{ий oбpoбiтoк землi недoстaтнiм д.llя yтpимaн}rя всЬoгo вiйськa, зaпopiзькi кoзaки зaвл<ди пoтpe6yвaли пpивiзнoгo xлi6a Й зaвжди
цiнувaли хлiбнe )кaлyвaння як Пoльщi, тaк i Poсii. З якoгo чaсy в Пoльщi 6yлo
зaведeнo пoсилaти зaпopiзьким кoзaкaМ хлi6не )кaлyвaння' тoчнo скaзaти не
мoжнa' aлe мoЛ(нa пpипyскaти' щo це мoглo стaтися в чaси кopoля Cтeфaнa
Бaтopiя (l576-l586)'
який зaпpoвirtив y 3aпopiл<лti <.aтaмaнaкoцIeвoгo и
всi их нaчaлы и тaкoвЬIe л< вoйскoвыe клeйнoтьI и дaвцraгo им ж:rлoвaнЬе
нa гoд пo чеpвoнцy и пo кy,(yхy (!)>|0. Якoю 6улa вeлияtlна цЬoгo хлi6нoгo
)калyвaння 3aпopiзькoмy Biйськy, тaкo)t( нeвiдoмo. Хлi6не халyвaння зaпopiзьким кoзaкaм iз Мoскви впеprrlе пoчaли пpуIcuЛaTИ,як здaсться' l654 p., з
uaсy пiдлeглoстi iх Poсii. 3нoвy.тaки невiдoмo, скiльки йoгo пoчaткoвo нaдсиЛaлИB Ciн; вiдoмo лиlltе' щo в кiнцi ХVII ст., a сaмe lб93 p., кoли зaпopiзькi кoзaкн6улп в;кe зa Мoсквoю, вoни скaр;килися yкpaiнськoмy гeтЬмaнoвi Iвaну Мaзeпi нa злиденнiсть нaдiслaнoгo iм прдoвoльстBa'_<(пo шeсть 6oчoк doporuнa
нa кaxдiй кypiнь, з лaски вarцeя вeлмoлrнoсти' и з мoнapruей Милoсти дopoчнoгo
)t(ilлoBaнья пo aлтинoв двa, aл6o чaсoм и бoлiе гpoшeй' и сyкнa пo аpttlинy нa
кoзaKa пaЙi wl eсть тo pe.lь пoдo6нaя Tv|tr|ся пpез тaк чaс немaлiй yкoнтeнтo.
вaти? Ей, ни вo вiки>l|..Ц.oставлялипepeвaxнo бoporuнo, кpyпи i пrшollo.Kpiм
цapськoгo xлiбнoгo )калyвaння' зaпopiзькi кoзaки чaсoм oтримyвaли хлi6нe
пpoдoвoлЬстBo з Kи€ в o-Меxигipськoгo
Cпaсo-Прoбpa;кенськoгo
мoнaстиpя;
зaпpoutytoчи дo сeбе нa слyл<iння ueнцiв цьoгo мoнaстиpя' вoни paзoм з тим
викJtoпoтiUIисoбi y poсiйсЬкoгo ypя.цy прaвo вивoзити з Kисвa в Ciu i хлi6нe пpoдoвoлЬствo.
Ba;кливitцoto г:rлyззю зaпopiзЬкoгo гoспoдаpствa, нi;к хлi6opoбствo,6yлo скoтapствo: poзлoгi стeпи 3aпopiя<.lкя,yкpитi влiткy висoкoю' сoкoвитoю i гyстolo
тpaвoю' свoit{ виглядoм зaкликaли зaпopoлtцiв дo тaкoгo пpoмислy: <.Taм сiнa
пo кoлiнa, свixoгo пoйлa пo стoйлa>. Бiльrц зa все зaпopoxцi рoзвoдили, безyмoвнo' кoней. Taким yл(e бyлo зaняття зaпopiзькoгo кoзaкa: вiн тiльки тoдi й
був кoзaкoм' кoли мaв кoня. Бeз кoня вiн i нe лицap; лиrrre веpхи нa кoнi, з
paтищeм y pyцi вiн i бyв стparuнI1v|N|я вopoгiв _ тaтaр' тypкiв, пoлякiв. <.Зaпopiзькi кoзaки дoсить пилЬнo yтpимyютЬ кiнськi зaвoди' кoтрими кopистyютьcя EJ|ядaлeких пoхoдiв, тolvry щo бiльrце з тaтapaми' кoтpi всi вepхи нa кoнях'
спpaвy мaють,,l2. Toмy в yсiх кoзaцЬких пiснях, дyмaх i пеpeкaзaх скpiзь
фiгуpye кiнь:
<.oй,кoню, мiй кoню,
.(e x тi лiтa, дe яt тoй uaс,
Як ми cлaви дo6yвaли,
l як всюди знали нaс?>
Koня звaли вipним дpугoМ' нepoзлyчним тoвapицreм' милим бpатoм кoзaкa;
y кoзакa <6iднoгo сиpoтини' uopна бypкa _ йoгo свaт, ura6ля й люлькa - вся
poдинa' сивий кoник - йoгo 6paт>. Koзaк звеpтa€ т ься дo свoгo кoня не як дo
нiмoi твapину|' a яK lo poзyмнoi iстoти, у всЬoмy piвнoi з лIoдинoю; вiн пpoсить
йoгo <.рoзбитькoзацЬкyю тyгу пo тeмнoмy лyгy)>'винести йoгo з тя)t(кoi нeвoлi,
poздiлити йoгo pадiсть y пeрeмoзi нaД вopoгol\.t;вiн дiлиться з ним сepдечними
тa€ N {ницяМи' зaпoвiдaе йoмy, вмиpaючи' пePедaти з дикoгo стeпy вiстo.lкy дoРoгим тoвapицraм i близьким poдичaм y слaвнiй Ciчi й дaлекiй Укpaiнi; вiн пiклyeтЬся пpo нЬoГo' як пpo нaйдopoЛ(чe p,ля сe6e ствopiння i, y випaдкy xвopo6и
кoня' пpoпol{ye йoмy i свiй святкoвий oдяг, i нeзлiченнi скapби, сxoвaнi в зeмлi,
i <.яснyю збpoю,>, лпшe 6 кiнь пiдвiв гoЛoвy' poзмaяв пo вiтpу tllиpoку гpивy й
знoвy пoмчaв iз кoзaкoм <(цIляхoм'6aлкaми, яpaми' непpохiдним 6aйpaкoм>.
Haскiльки мoжнa сy,ц.итиз oписiв, щo дiйulли дo нaс '", тa зi скeлeтiв y кoзaцьких мoгилaх' зaпopiзЬкi кoнi бyли нeвеликoгo зpoстy' нeпoкaзнi з Bиглядy'
|o
Лукol+lcкuй C. Coбpaниe
истo p и ч ес кo e
/ / Be л пнкo C. Летoпись. T. 3. с. 350.

'' Bелuчкo c. летoписЬ.
T. 3. с. |74.
|2 KploЙc K. Paзыcкaнпя
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o lloнe. C. 6?.
'. зaписки oдесскoгo oбlцествa.т. 7. с. l85.

,E[.I. Явopницький
lстopiя запopiзьких кoзaкiв
з мaлeнькими кpyглиMи кoпитaми, зaтe всi вoни' зa свi.цчeннямoчeвиДцiв,вiдзнaчaлися незвичнoю мiцнiстro, силoю' тверtiстю в нoгaх' витpивaлiстю y Дoвгих пoхoдaх, нeпеpе6ipливiстю в хapчyвaннi' нa диRo спoкiйним нopoвoм' виl.lяткoвoю кмiтливiстю: вoни впiзнaвaли свoiх гoспoдapiв з oкликy i пpибiгaли
нa iх свист iз далeких стeпoBих мiсць. <Kpикt{е, 6yвалo, зaпopoxeцЬ кoневi
<<пoвзи)>'
тo вiн пpoстягнe пeр.пнi нoги впеpeд' a зaДнi нaзaд, i пoвзe' a як пoчy€ '
щo кoзaк yЯ(е нa спинi, тo пiдхoпиться й гaйне; a як сиДить зaпopoжeцЬ нa кoнi,
тo кеpye I{им нoгaми: кyди хoче' тУдtцЙ пoв€ p нe))l4. Пpyдкiсть запopiзьких кoнeЙ.\aЛa пiдставy yкpaiнським лiтoписцям нaзивaти iх <<вiтpoнoгимикiньми>... Пpoскaкaти без пepeпoчинкy якихoсь тpидцять вepстoB' не 6aчити якoгoсЬ кopмy пpoтягoм цiлoгo Дt|я' D,JlязaпopiзЬких кoней спpaва звичнa. якщo
кiнь стoмлювaвся нa 6iгy, тo вapтo 6yлo, кa)кyтЬ стаpi кoзaки' тopкнyти йoгo зa
лiвим вyхoм, i тoдi вiн знoвy лeтiв, мoв лeгкий птах. Kpaщi кoнi в зaпopiзьких
кoзaкiв зBaлИсЯ <oгиpяI\.tи>>.
Цьoмy слoвy нaДавaлoся знaчeння чyдoвoгo' сильнoгo i lцвидкoгo жеpeбця. Бiльrцiсть кoнeй зaпopo)кцi oтpимyвa.ли зi свoix
влaсних зaвoдiв, пpo щo свitчaть дoкyмeнти' якi дo нaс дiйrцли'n. Гoлoвним
мiсцeм кiнських зaвoДiв 6yли мiсшя бiля Iнгyльця, Бyгy й Beликoгo Лyгy, дe
кoнi aбo хoдили <(пyстoпaцt)>'
a6o пiд нaгляtoil{ тaбyнникiв. Aлe кpiм влaсних
кoнeй зaпopiзькi кoзaки здoбyBaли нeм.rлy iх кiлькiсть i в нepкeсiв, тypкiв, a
oсoбливo y тaтap' a6o цrляхoм кyпiвлi чи o6мiнy, a6o пpoстo зa6иpaюяи iх зi
стeпoвих пaсoвищ. <.Te ,ж Biйськo 3aпopiзьке, кoли почyс тaтap чи пoлякiв y
слaбкoмy стaнi чи нeo6epел<нoстi,тo зi6paвrшися як iз Ciчi, тaк i з зимiвникiв,
y нeЬ,rаЛiйсилi, ueрз вiльнiсть свoю нaпaд чинять, i вiл тaтap тa вiд пoлякiв
чaстo oтpимyють сo6i великy зд06ич' i вiдганяють y них 6aгaтo кoнeй i хyДo6и'>'.. Ми мaeмo кiлькa дoкyмeнтiв' з яких виднo' щo зa тpи poки зaпopiзькi
кoзaки зa6paлvl y тaтаp ll75 гoлiв кoнeй, i кoли тaтapи скaржилися з цЬoгo
пpиBoдy poсiйськoмy ypядoвi нa зaпopo)кцiв, oстaннi вiдпoвiли тaтapaN,t:<<Bикyпцi, a ми - вiйськo, iди й пpигoтyй нa цe мiсцe iнrцих кoней'>lE.
Якoю великoю 6yлa кiлькiсть кoней y зaпopiзЬких кoзакiв, Bиднo з тoгo'
щo декoтpi з них мaли пo 700 i бiльrцe гoлiв; l769 poкy, пiд чaс нeспo.цiвaнoгo
нa6iгy тaтap, зaпopolttцi втpaтили лишe y двoх пirлaнкaх l l93 кoнi; l770 p. лицIe
в сeлах' не paхyючи зимiвникiв, Пpoтoвнaнськoi п€ r лaнки нaлiчyBaлoся 895 гoлiв кoнeй, 5335 гoлiв poгaтoi хyдo6и й l368б oвeцьl9. Якoсь кorцoвий oтaмaн
Пeтpo Кaлниrцевський пpoдаB вoднoчaс дo l4 тисяч гoлiв кoнeй, а y пoлкoBникa oпaнaсa Koвпaкa тaтаpи пiд чaс яa6iгу зa6paлн Eo 7 тиcяч кoней 2.,.3a слo.
вaми aнглiйця Kлaвдiyсa Poндo, y Зaпopi,кxi нaвpяд чи знaйrшoвсяхoчa б oдин
кoзaк, який 6и нe мaв l0 чи 20 кoней ?,. 3aпopiзькi кoнi слaвилися пo всiй
Cхiднiй i навiть 3aхiднiй € в poпi, тoМy пoпит нa них 6yв л,yлre вeлtlкvlЙ:пoляки'
poсiяни, кpимчaки' тypки - всi oднaкoвo пpaгнyли пРидбaти хopoutoгo кoня iз
зaпopiзьких стeпiв. Бyли випaдки, щo нaвiть закopдoннi pемoнтери' пoпpoсивцlи
Дoзвoлy poсiйськoгo ypядy, пpиiлrд;<aли кyпyвати кoней y зaпopiзьких кoзaкiв;
цiсapевинy Пaвлy Петpoвичyi вeликoмy любителевi кoней, л<oднi кoнi нe пoдo6aлucя тaк' як зaпopiзькi ,2. сaмi зaпopoxцi Bисoкo цiнyвaли свoiх Koней i нa
знaк oсoбливoi свoei yвaги чaсoм пoсилaли в пoдapyнoк кpaщих кoнeй гетьМaнaм i пaнам в Укpaiнy й Пoльщy, велЬмo,кaм i цapям y Мoсквy й Пeтepбypг. )Кивyни iнoдi тpивaлий чaс y пeтеp6yрзi й клoпoчyчи пpo piзнi вiйськoвi
спpaви в стoлицi, й Дoвгo нe пoмiчaючи peзyльтaтiв свoiх зyсиль' зaпopiзькi
дeпyтaти пИсaлvl чaсoм у Ciч кouroвoмy й стapruинi: <.Haйпoкipнiшeпpoсимo BaшЦ/
вельмorкнiсть i вiйськoвy стapцIинy пpислaти пaнoвi H. пapy цyгoвих aбo oднoгo
веpхoBoгo oгиpя' aнy )t( вottи й нaruy сnpаBy дo сeнaтy шrBидцIе дoвезyть,,2'}.
Taк самo зaпopoлtцi зafiмaлпcя й poзвeдeнням y свoiх стeпaх poгaтoi хyлo6и: скoтapствo 6yлo oдним iз oс}|oвних poзliлiв пpи6yткiв 3aпopiзькoгo Biй|a ЭваpнuцкuЙ
Д' 3aпop.oxье. T. 2. c. 26'
'" Bелuчкo с. Летoпись.
T. 2. C. з13.
|6 ФеodocuЙ. Мaтepиалы.
т. l. с' 42.7тa iв.

|1 MыuteцкuЙ C. Истopия.

с. 53.

|E ЭаpнuцкuЙ
,Ц,. C6opнllк
матеpиaлoв. C. 30.
'' Ct<алькoвcкuй A. Иcтopия . T. l. с . l84' l95.
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20 Haaхuн Г. Пaмять o 3aпoDo'(ь€
. с. 7.
.Poнdo
2|
K. c. 446.
22
А. ИcтoскaлькoвcкцЙ
p^и я.T . l' с. l83.
.o Taм лte.

Хлi6opoбствo' скoтapствo' pибaльствo
}l1lсливствo'ropoJl}|ицтвoй сaдiвllицтвo
24;вoни yтpиttiyвали 6езлiч кopiB i вiд <(poзведeнняхyдo6и oтpимyвaли кpaськa
rцe пpoдoвoлЬствo)>;iхнi кopoви вiДзнaчaлися 6йьцIoю плoдюuiстlo, тaк щo
мoлoда тeлиця вжe зa Двa poки Дaвaлa пpиплiд. Bзaгaлi зaпopiзька pогaта хy/ro6a вi.цзнaчaлaся висoким зpoстoм' силoю i плoдюнiстюl хoчa не 6yлa нi oсoбхyдo6a, тo6тo хyдoбa Д}riпpoвливo глaдкoю, нi llадтo пoрoдистoю: <<чepкaсЬкa)>
сЬких' y тotr{yчислi й зaпopiзьких кoзaкiв, i зapaз слaвитЬся нa всiх, lrавiть стoличних' pинкaх Poсii. У зaпopiзьких степaх пaслися lliлi нeoгляднi неpe.Циpoгaтoi хyдo6и' кoЛ(eн кoзaк-зимiвчaк мaв пo кiлькa сoтенЬ' тисяч' a тo й дeсяткiв
тисяч гoлiв poгaтoi хyдo6и, i бyли пpиклaди' кoли кoзaк нaвiть сyдoвi rштpaфи
сплaчyвas не гpiurми, a poгaтoю хyдo6oю,o. 3perптoю, кopистЬ вiд свoix.кopiв
зaпopoлсui oтримyвaли не тaкy великy' як слiд би чекaти: iхнi кopови дoi.лися
лицtе oдиl{ рaз' зpartкy' тa й тo лиrшe вiд Петpoвoгo llня дo весни' a з весtlи дo
кopoв'яvе мaсЛo' кpiм пoтpе6 гoспoдaря'
Пeтpoвoгo дня взaгaлi
.нe дoi.лися;
тaкoЛ( вигoтoвлялoся plдкo --.
Hapiвнi з кo}lяpствoм i скoтapствoм рoзBивaлoся y зaпopiзьких кoзaкiв i вiвчapствo: в oкpeмих кoзaкiв бyлo пo 4 чYr Й пo 5 тисяч гoлiв oвець: <<рoгaтyхyдoбy й oвецЬ yтримyютЬ досить бaгaтo; вoвI{y з них знiмaють o.цин paз i пpoДaютЬ y Пoльщy,>,,. 3 пopiл. пepевa,(:rла piдкiснa в нaцI чaс вoлoськa; oвенi
=n;пaстухiв _ Чaбaнaми (нaзви, зaсвoснi
стaдa зaпoрiзькi кoзaки зв.lлl,toтapaми
вiд тaтap). Чa6aни, oдягнутi в сopoчки' пpoсoненi сaлoмi y шapoвaри з телЯчoi
ruкipи, взyтi в пoстoли зi свинячoi rшкipи й пеpeпoясанi peмiнним пoясotи з
<(гaмaнoм'>
чepeз плечеl зi rцвaйкoю й лo;<ечникoм нa бoцi, взиМкy i влiткy тягнyли зa сo60ю тaк звaнi кouli, тoбтo дepев'янi кoтиги * нa двoх кoлесaх, зoвrIi
вкpитi пoвсткl, iз кa6ицеlo всеpединi, у яких вoни хoвaли свo€ пpoдoBoльствoi
з6epiгaли вoI\у' вapили стpaвy й хoвалися вiд нeгoди,,.
Aлe з yсiх пpoмислiв y зaпopiзьких кoзaкiв, 6езyмoвнo, нaйpoзвинyтiruим 6yлo pи6aльствo: <(кoзaк пoзa вiйнoю - тa6yнник, скoтaр' а oсo6ливo pи6aлкa>.
Pи6aльствo 6yлo пеpruoю гulлyззю yсiх пpoмислiв низoвих кoзaкiв i дaвaлo iм
неo6хiдний i нaйyxивaнiцtий xapчoвий прoдукт, pи6у, a paзoм з тим 6yлo д:кepелoм бaгaтсTRa IJ|я всьoг() вiйськa: з pибaльствa кoзaки й oдяr'aлися, i взyвaлися, i з6poIo зпo6yвaли. Toмy сepe.ц ниx нe кaзaJlи <<ловитиpибy>>,
a виpo6ився oсoбливий теpмiн <<дo6yвaтися,itти нa здo6ич>.
<.Цнiпpoвий,
o6идвa лимaни,
.Ц,нiстpoвий,
Iз них дoбyвaлисьlспpaвлялисьхyпaни>.
Pи6aльствo y запopiзЬких кoзaкiв бyлo poзвинyте llo нaйlциpцjих poзмipiв:
дulя pИdaльcькoгo пpoмислу в piзних мiсцях зaпopiзьких вoлЬнoстей 6yли
влaцrтoвalli oсoбливi зaBoди з кypeнями пpи }lиx pJ|я )KИTлa в зимoвий чaс i
вкpитi oнepетoм 6yди ,цля життя улiткy. Hими зaвiдyвaли oсo6ливi <<гoспoдapi,>,ви6pанi з низoвot.o тoв.tpистBa' тa гoлoвнi pи6aлки, яких y Гаp.пi звaли
гapдiвниuими (вiд слoвa <<гapд>_пepeгopoДкa в Бyзi)' тa iх Iroмiчники тaрiвнинi, якi кеpyBaли тapoм' чи нeвoдoм. Pи6aльськi зaвoди зaвл<ди yтримyвaли кoмпaньйoни' тpo€ - чeтвеpo .roлoвiк' яких кoзaцькoю мoвolo зBaли <oднoсyчи грyпy' з l5_20 чoлoвiк i з paнньoi
МaМи>>.
Oдносyми нaЙмaлИ Дo себе <,тaфУ>,
весни llo пiзньoi oсенi зaймaлися pибaльстBом,.,. З^yсiх ри6них завoд.iвy зaпopiзьких кoзaкiв нaйвiдoмirшим 6yв Гapп нa Бyзi .'. ГapДoм <<зBали
ypoчищe'
пpи ЯкoМy зaпopo;кцi з весни зaклaдaли мiлt вeликими кaменями' щo бyли
в Бузi, та oстpoBoм мaлi кaменi й зaгaнyвaли всю piкy, зyпиняючи if з 6oкiв i
пoклавulи нa днo iJ тини'>; тoмy вirt Bвa)кaвся найкpaщим мiсllем 1цlя pи6aльI].
Ap х ив ;
', K aлач oв
Э вa pl шцкufi .{. За пopoxье.
с. 6.
2i скaлькoвcкuti
А. Иcтo.
p.и я . T . l . с . l 8 5 .
.n 3аписки
oдесскoго oбцleствa. т. 7. с. l85.
2, т aм xe .
28 Biд
слoвa <<аD>_трaва'

.'' нa 3 верств}i нl{Л(чет€ пеpiurньoго м-кa Koстян. Biз пaстyхa-вiвчаpя (Б.
тинiвки, € л изaветгpaдськoГpiн.lенкo).
к) пoв.' Хеpсoнськoi ry6.
,, Устнoe пoвествoвaние Teпep
ryт двa Гаp'Ци- стаH. Kopлta. с. 33' 34.
pий, а6о кoза.rий,i нoвий,
a6o apхiсpeйський.B oстaн'u 3аписки oдесскoгo oбpп6у
ществa. т. 6. с. |82, ньottfy лoвилtl
Fля
пp им . 6l .
apxiсря.

й <ap> iз сyфiксoм
цIyкaти.
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<мaкD _

.(. I. Явopницький
Iстopiя запopiзьких кoзaкiв
ствa в 3aпopiltлсi 32. Koлснoi весни в 3aпopiл<лtя irшли гypти пpoмислoвих людей: пepeвa)кнo 6poдяних, 6eздoмних i нe.lсoнaтиx чoлoвiкiв. Пpийrпoвrши
нa Hиз, вoни зaпoBнювaли сoбoю пepeвaжнo lнгyльськy, Kaльмiyськy й Бy.
гoгapдiвськy пrrлaнки й нepiдкo з^лИ|ЦaлИcя тyт нaзaвжди. гoЛoвниtr'и.мiсцямИ N|я pи6aпьствa в 3aпopixlсi
6улu .('нiпpo й Бyг з iхнiми лимaнами'
кoсaми й oзepaми; кpiм тoгo, piнки Caмapь, opiль, ,Ц.oмoткaнь,Caмoткaнь, Aзoв.
сЬкe Мoрe з йoгo зaтoкaNlи й кoсaми _ Kaльмiyськoю, Бep,Il.янськoю, Бiлoсapaйськoю тa € й ськoю; oкpiм тoгo' зa кoptoнoм зaпopiзЬких вoльнoстeй Kiн6уpнськa й Teндpинськi кoси, piки Ky6aнь, .{'вiстep i Tилiгyл 33. Улoв
pн6п в piкaх тa oзepaх 6ув нaстiлькИ вeлпкиfll, щo неro зdaгauyвaлися не лицIe
зaпopoл<цi, aле й пoляки, гетьмaнцi тa iнц.li <<oкoличнЬIе
)t(итeли,>"..oчeвидцi
poзпoвiдаloть' щo' нaпpиклaд' piкy Caмapь зa pи6нi 6aгaтствa кoзaки HaзИЙлу|
<<святoЮ'>
piкoю; щo в piцi opeлi pи6aлки за oднy тoню витяг:lлlа пogaД, 2 туlсячi нaйбiльruих pи6ин; щo в дeяких oзеpaх 6yлo стiльки pи6и, щo вoна гинyлa
вiд тисняви, псyвалa вoдy й зapa)к.rлa пoвiтpя; щo в pivцi .('oмoткaнi вoдилoся
6езлi.l pакiв, чaсoм дo 9 дюймiв зaвдoвжки ",; щo лиtце в oднoмy Гаpдi зa нaс з
l сepпня пo. l )кoвтt|я |71l, p. спiймaли дo 4380 ruтyк piзнoi pи6и нa чaсткy лиrUе
стaршини .o. Ta з yсix pибних мiсцв нaйкpaщим, 6eзyмoвнo, 6yв .Ц,нiпpo; в
ньoмy pи6aлнли вiF' сalvrиx пopoгiв дo сaмoгo лимaнy й пo лимaнy мaйжe цiлopiчнo, хoчa нaйкрaшe pи6a лoвилaся нaвeснi й вoсeни. У .(нiпpi звичaйнo
лoBvIлvI кopoпa' лящa' сyдaкa, ЩУкУ, бiлизнy, виpeзyбa, тaрaню' чехoI{ю'
lltпицю' чopнyxy' сeкpeтa' oкyня й бикa. Чepвoнa pИ6a, якy зaпopoxцi звaли
чopI{oю' тo6тo oсeтpи, 6iлyгa, qечyгa' пiстpюгa, сoми piдrue лoвиласЬ y .II.нiпpi, пeревaлrнo y .Ц,нiпpoвськoмy лимaнi; кaм6aлy, скap6iю, oсeлеДця лoBу|л|1
лиlllе y лимaнi; линiв i кapaсiв лoвили в piнкaх, щo впа,цaють y .Ц.нiпpo, i в

IIлан 3аmpiзькo]o гapдy
нa piнцi Бузi
3 каPти
iнженep-майopа дaнi€ ля де.Бoксетa
1742 p.
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Хлiбopoбство' скoтapствo' рrбaльствo,
мисЛиtстBo' mрд}|ицтвo й сaдiвництвo
37;пiсля скpесaння pivки пeprшoю
oзepaх' 6лизьких дo piнoк
з'являлася uеpa
нei
тapaня.
вoнa риба,
пicля
oчевиtець Baсиль 3yeв пеpекaзУe цiннi й нiчим нeзaмiннi дaнi пpo pl6aльствo y зaпopiзьких кoзaкiв. 3a йoгo слoвaми' гoлoвниtr|изнapяддями йoго бyли:
неBoди' кoсяки' мереlкi, сaмoлoBи' кpiм тoгo, звичaйнi мaЛi й великi pибaльськi
сiтi. Heвoди 6yли дylке пottlиреними y зaпopiзьких кoзакiв, вoни сягaли 200 сaлtнiв y дoвxинy' нe рaхyючи мoтyзкiв, щo ix прив'язyвaли дo 6oкiв, i вoни 6yли a6o
такi сaмi, a6o й дoвцri зa сiтi. rх викopистoвyвaли NlЯ лoa|nтB|lвсiлякoi pп6п в
yсiлякий чaс' <<aнaипачe B пoгoды>' y .Ц,нiпрoвськoму лимaнi; винятoк poбvtлtl
тiльки д.пя великoi 6iлoi pи6и: iJ лoвили oсo6ливиtt{и 50-сa.lкневими сiткaми з
6iльlшими, нiл< y невoдa, вivкaми; дo циx сiтoк 6paли iнuri, з д.eщo биьuIими
вiчкaми i пpoсyвaли пеprшi сiтки кpiзь дpyгi y виглядi pyкaвiв y кiлькoх мiсцях,
щo ix pибалкп зв,aлИ<пpopiжЬ). Cклa,ценoю тaким чинoм сiткoю лoвили otнoчаснo й великy' i дpiбнy pибy. Koсякaми нaзивaли вeликi сiтки, зaвдoв.lкки
близькo 40 й зaвruиprшки 6лизькo 3 сaлrнiв' з вiчкaми у квaдpaтний пiBaprДин,
зв'язaними з тot|ких мoтyзoнкiв; дo oднoгo бoкy кoсякa пpив'язyвaли ва:ttкi кaменi, дo дpyгoгo - пyчки сухoi кyги й oпускaли йoгo y вoдy сepeд вiдкpитoгo
лимaнy; кaменi змyшyвaли йoгo зaнypювaтисЬ y вoAy, a кyгa _ стoяти стiнoю.
Кoсяк бyв poзpaхoвaний лиrше нa тy pибy, якa плaвa€ нa сaмiй гли6инi лимaнy'
oпyстиBtци в вoдy' йoгo зaлиruaли нa цiлy дo6y; нeрз дo6y витягaли з вoди й ви6пpaлп pибy, кoтpa зaплутyвaлaся мiлr йoгo вiчками. Bитягruи pи6y з вiнoк, iT
в6ивaли д0в6lrями. Mepел<aми звaли тi сaмi кoсяки, лиlllе з дyлte дpi6ними вiчками; вoни бyли poзpaхoвaнi на мoлoдих oсетpiв, пiстpюг i вeликy 6iлу pи6у. Сaмoлoвoм звaли дoвгий тoвстий мoтyзoк' дo якoгo знизу пpив'язyв:rли кiлькa кaмeнiв i бaгaтo невеличких мoтyзovкiв зaвдoвжки в сiм <кopхiв> чи п'ядей з гoстpими гачками нa кiнцях, а вгopi, такoж нa oкp€ м их мoтyзoчкax' пyчки кyги чи
пoплaвцi для yтpимyвzlння гaчкiв y пеpпeндикyляplroмy пoлoxtеннi нa пeвнiй вiдстaнi вiд днa piки. Caмoлoви 6yли рoзpaхoванi на вeликих бiлyг тa oсeтpiв: пpoпливaючи пoвз гoстpi гaчки у вoдi, pиб^q
спoчaткy чiплялaся зa oдин iз них, пoчинaлa6нтпcя й зaчiплювaлaся за iнrцi.'o..Е[o перлiчених знapя.ць iнrдi свiдки дoдaють iщe oдин opигiнальний мётoд pибoлoвлi _ зa дoпoмoгoю piнкoвoi видpи:
злoвивцrи мrrлeнькy BиtРУ, зaпopoЛ(ець пpивчaв r.i.дo тoгo, щo вol{а' мoв кiт,
ляГaпa 6iля йoгo нiг i нaвiть спaлa рaзoм з ним пiд oдягoм' кoтpим yкpивaвся
кoзак. Bиpoстивlltи тaкy видpу' зaпopo)кець Bикopистoвyвaв iJ ,ц.пяpи6oлoвлi:
вoнa вхoдилa У вoДУ, здodyBaлa тaм pи^6yй пoвepтaлaся з неIo дo свoгo гoспoдapя, po6лячи цe кiлькa paзiв пiдpяд ",.
Здo6yтy pи6y запopiзькi pи6aлки гoтyвaли i з6yвaли тaким Чиltoм: спiймaвrди
pи6y, зaпopiзькi пpoмислoвцi a6o вiдpaзу з6уюля ii.свiлroю, a6o гoтyвали пpo зa.
пaс' якщo pиdoлoвлlo нe6paлИ нa вiдкyп пpи6yлi пpoмислoвцi. Пpи цьoмy спoсi6
пpигoтyвaння чepвoнoi pиби 6yв oдним' 6iлoi - iнrшим. Cпiймaнy нepвoнy pи6y
нaсaмпеpeд пaтpaли' пpи цьoмy lкиp, iкpy i клeй склaдали oкpемo' тylIIу oкремo.
Пoтiм oстaнню мoчили в лимaнi, навеснi, зa хoлoднoi вoДи' пpoтягoм цiлoi дo6и,
влiткy - пpoтягoм кiлькoх гoдин. Bитягшlи з вoди' pибy poзплaтyвaли, нaдpiзaли в кiлькoх мiсцях i <<кpутo,>
зacИПaлvlв нaдpiзи сoлi; пiсля сoлiння <6aнlцлtl>
y вo/li an, Дaлi в,ялуlлtl нa сoнцi, a iнoдi, кpiм тoгo, poзклaдaли i1 вpaнцi нa poсу, щo6 y нiй нe зaвoдилися нeрви. oстaннс poбили нaвiть yлiткy. Biддiлeнy вiд
pиби iкрy aбo зaлиrдaлИ N|я BлaсI|oгo в)киткy' aбo лt гoтyвал|4 нa зaПac IJ|я
пpo,цa.lкy.B lrеpuroмy випaдкy вvl6vlpaли пеpев.t)к}loiкpу сeвpюги' 6iлyги й oсeт.
pa; oчищaли if вiд пepeтинoк пepeтиpанням кpiзьдpoтянe ситo it coлllлt't,як кoмy
.'2

3aписки oдесскoгo o6.
tцествa. т. б. с. l80, пpим.
54.
:J .}
<.Ц'eлiП p ави л ь ш i r u е
Гьrrль'>'Cкал<ена piка. Boнa пoчинаrться в oкoлl,lцяx
Бaлти, бiля с. Пoцеце.lul i
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1 0.
nn uБa'ити,'
yкрaiнськoю
мoвoю oзнaчae мити звичaйltoю вoдoюl a не з лaзнi
Bзятoк).

.(. I. Явopltицький
Iсmpiя загlopiзькихкoзaкiв
бу,ro зpyннo, нa свiй poзсyД. У дpyгoмy BипaДку гoтували лишe пaloсlly iкpy, зсpнистoi lк yзaгaлi не вмiли poбити {'. BийlIявrшиЗ pИ6И iкpy й нaвiть }lеoчис гивtUи
ij, a лиrше oбсипaвши сiллю, Bo}tисклад{aЛиr1.IшapамиB дi)ккy a.>кдo веpху, i lra
вepхнiй шap кJraJIивaxtкий гнiт; пpoсo,'Iивlши
так iкpy псвний чaс' вийм€ U Iи oкpeIt,tи},lи
шapами,бaнилvt у вoдi i в'ялили lIа сoltцi, дoки в()на нe стaвaлa твеp,цolo.i
пoтiм a6о пpоllaBaли if rla мiсцi, a6o вeзли в oчакiв. )(иp iз чеpBoнoi pИ6И Bу|p|зaлуI a6o сМyгаМи' aбo шмaткaмИ, Co;1ИJrИ
i ьlкивaли з хлiбoм як IlIинку. Kлeй з pи6и виймaли IltМaткaMи' спoчаткy прtrв'я;Iroвaлийoгo нa сoнцi, lloтiм здиpaли
вepхIlю ltlкipку, з6ивaли B чoтирикyтнi плитки i тaк, 6ез якoгoсЬ oбвapювaltня,
пpoДaBаЛи.
Мaй;кe тaк сaмо Гoтyвaли Й 6iлу pи6у. Haлoвивruи д()статню кiлькiсть 6i;Iоi
pи6и, IlpoмислoBики тaкo)t( спoчaткy ЧИCTИ;.rИ
i1, пoтiм пaтpaли' poзпJlатyваjlи'
po6Илу1нaдpiзи, дaлi складaли в oкрмi купи зa веJ.Iичинoю:Bсликy llo l]сликOi,
МaJ'Iуllo ма.tIoi. <..[I.ивлячись
нa кiлькiсть ph6И, пa if дpi6нoтy,- 3ayвa)кус oчсBи,цeцЬ'- Ilе мo)кнa lle ,циByBатися'як спpитнo Itсе це ДiстьсЯ: oдин нистить i1.
вiд ,ryски й rtoдaс дрyгoмy длЯ патpанrrя; цей кидас тpeTЬoмy ilлЯ poзпJ'raтyвання' a четвеpтий каp6уe uи нaдpiзaс нa 6oкaх i киllaс B тy чи iнruу кyпу, зaле)кнo
вiд fi. велиuини. Пpигoтoltaнy тaким uинoм 6i;ly pи6у сoлили кo)t(llу 3oкpeМa'
пoтiм ск.пaдали в дi.lкки, ]\aBaлИ тpoхи пoстoяти тaк' дaлi :зlIoвy вийМa,'Iи :] дi.
хtoк, банили у вoдi, нaнизyBaли нa мотузки й poзвiruувa,rиlra сoнцi, спецiaльlto
ви6иpaюни.гUIяцьor.o ясrri днi й вiтpянy пoгolly. Пpoв'яливltIи в тaкi дrli pибу
пpотяl.oм трьoх' a B нeгoдy пpoтягoм семи Днiв, цIвиДенькo знiмa,rи' tlaМaгaюЧись yникaти гapяЧих 6eзвiтpяних Днiв, кoли pи6a, швидкo вис()хIIувlUи'рo6илacя кpихкolo. Biшri.пенiвiд бiлoi pи6и )киp, нутpoщi скидaли в o,tUIудi)ккy й
зaлИ|nтw1 в нiй дo тогo чaсу, кoли зaкiннylaлИ з pибою, т06т() нa кi,rькa днiв;
зa l1ей vaс lrутpощi lIсуваJ.Iися'
але вiд lrих вiддiлявся )киp' щO lle IIсyBaвся artiтpoхи. Зaкillчивltlи з pибoю, 6paлиcя й зa нyтpouri:.\х викиILaлнB ollин вс.llикий
кaзaн' зaлиBaJIиBo.цoloil вapили.3a якийсь чaс kaзaн вiДстaв;Iя,rиз вoгнкl i знiNtaЛи )киp' щo спJ'Iивав нa пoвеpх}lю. Йoгo coлI7лtДй вiдпpaвляли lta пpollа)к.
Кpiм соленtrгo збиpa,rи i свiхtий )киp' &'Ie йoгo вiдpaзy BикopистoвyBaли Д()
l)кl

-.

Пpигoтованa
тaким чинoм pи6a Й:шlлa нa rlpoДa)к a6o на мiсцi пpиi.lкдlкипr
пoльс ьк и М i y к p a i l r с ь к иМ чyМ a кa м' I'peцькиМ ' в ipмен ськи м
i тyре ц ьки м
куп ця м, a6o i l в i д в o з ил и в Ci ч, oчa кiв , У крa iн y й Пo,'lьщу. Ha мiсц i та в мiсI lях ви вo.
зy i 1 о бм i н к l в a л И н a х . l l i 6 , rlpс rдс rв t ) лЬ с т в o'в иlIo й пpя ) кy а6o , ж п po;ц авa, rи . I -[irlи lta
pи6у 6у : м p i з н иМ и, з a л е )кIlo в iд в a pт oс т i ри6и: u еpв оlt a 6ул a доpoл <uoю, 6iл a дe tllеB III()ю- з
u e p в < r l tо i p И6ИBeJМ К|4ii oсет p - .< < пa py6oк,) кolllтувaв вiд 6 дo 8 гp и в ен , a п i с л я з a I I o p o ; к l 1 i в , н а в ес н i l786 р. кoцlт ув a B в iд2 дo 3 кapбoвallц iв, a в. lriткy
дo 4; o с eт p з i к р o ю к o l l l т yв а B llе бiльru е 40 a лт иrriв ;6ilr}гa зaв;кtrи 6ул a де ule вцI o ю 3a o се Tp а ; с e в p ю I . a ' пiс т pюг a , мo,roдий oс ет p т а 6iлул <кa, взaгa;ti Bся чe p BоI la
pи6a мel l tl tих р o з м i p i в I tp olt a в € l l'IACЯ lra сoт н i пo т ри- т pи з п oЛoви нoю кap6сrваllI 1i,
а п i с ,r я з a r r o p o х < t1 i в- r l o l2 кp6. зa с oт llю. Бi.lIa pи6a , свi;кa чи сoJ lе на' iI tI . ltаllа
пpoДa)к l.tИrlle <<ГoЛoBаМи)>'
то6т0 цi,rими пapтiями, псlдL'Iенa зaзBИчaЙ нa rt().I'ири с O p т и : B пе p шI o М y r r a йбi.пьlrlоi 6iлo\ pи6и ( сyД a кa , ля щ iв, Bи p е зyбiв) кjla, . I и п ()
l00 Ir r т у к , в e J. I ик их к o p o пiв 50 rшт yк. I- [ ю l'oлoв y Зl] iЛ И Гo;. I oBoI oкp Oш сня чи кр ()rueвlli; y Дpyгoму сopтi 6i;rсli pи6и клaли пtl 200 ruтyк i зва,rи I.t.pyбанкoю Чи pyбан н ю , o с к i л ь к и r tp и г o тyBa н н i т a кoi pи6и в н ei н a ,киBoтi p o6и л и нaдpiзи <(/lл я
пpи к ме'г и ' щ o i х , ц в i р i в llя ют ься з oдн iс ю B€ : 'IИКO Ю>>.
У r. pстiй сop т кjlaл и п о
500 r ш т у к; ц ю г o л o в у з в a ;Iи 6oкiв н eю, 6o пpи iJ г oт yBаннi po6и л и нaДp iзи yзт ис я чy най дpi6нirш o\ pн6и : л л iд OB Л( ч и в пO пе p с к б o к i в ; y н ет в еpт ий Copт Ю'In з'Iи
т o к , o к у Iti в , тa p a нi , не х o н i, сиllцЯ ' pибця т a iн . Ц ю г o,.loвy звa, 'I и I 'oл кoвoю' ()скi ,r ьк и p и б у ц ь o l ' o с o p тy llля в 'я Л ен }Iя пpoсеЛ Я ,'lи кpiзь oнi МoтyзочкaМи зa дoI I ()М o г o ю т or i с тих г o l . I o к i т a к в ив ilшY в а ,] и rla сollцe. Ko.>кнa гoл oва бiл oi rlи би I ti,'.
У illrшoму длtер;li пpо Це
скaз aIl o : < . I к p и пp i с н< r i p o бити зерIlисr.o нe вмiIoть,

i сo.ltять з мiздрto, i дo6pоi,
як

у

lI|цIих'

l

пaюсtlol

llе-
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хлiбopoбствo' скoтapствo' рrбa.ьстю,
мliсливстн)' nopoдt|l|цтвo й садiшоrцтвo
нyвaЛaся пo-piзнoмy, зaлeжнo вiд нaсy, oбстaвин i yлoвy. 3вичaйнo iT пpoдaвaли вiд 70 кoпiйoк дo кapбованця зa гoлoвy; пpичoмy пpиiлсдлti кyпцi тopгyвaлися взaгaлi зa кoл(rry гoлoвy i, пoroдивц.lисЬ У цiнi, 6palтн яку зa6ая<aли толoBy, <(тoмy щo мaлa кiлькiсть великoi pu6п cтaвaлa piвнolo великiй кiлькoстi
дpi6нoi'>. Якщo л<itшлoся нe пpo купiвлlo, a пpo o6мiн, тo зa 6oчкy pи6и зaпopoл(ець зaзвичaй вимiнloвав стйьки сaмo винa чи пpoдoBoльствa. Kaм6aлy' якy
лoвили тiльки в гиpлi й .rпrмaнi ,('нiпpa дpi6ними сiтками, пpoдaвaJи дeсяткaми
y свi;кoмy, сoленoмy i в'ялeнoмy виглядi; oсeлeдцiв i скap6iю, яких лoвttли тaм
сaмo й лицIe з пoчаткy квiтня дo сepедини тpaвня' пpoдaв.lли сoленими тисячaми в 6аpильцяx' пpи з:tпopoxцях пo 6, a пiсля них вщ|2 дo l5 кp6' за тисяuy .3.
3нaчнoю г.rлyззю гoспoдаpськo-eкoнoмiчнoi дiяльнoстi 6yлo в 3aпopilсяti й
мисливствo. 3a нeчисленнoстi нaсeлeння нa вeличeзних пpoстopaх зaпopiзькi
степи, oсoбливo пo берeгaх piк, oзep, пo oстpoвilх, бaлках, Яpaх' кoсaх мzrли
сиJty-силеннy piзнoмaнiтнoгo звipa й птицi. Мисливствo y зaпopoл<цiв6yлo мeнru
poзвиtlyт}rм' нiлс pи6aльствo' <ним зaЙм.aлпcя лиrше 6iднi, з кoтpих нiхтo не
дoсягaв зa6eзпеченoгo л(иття,'{o. l все ,lк д,rя цЬoгo y зaпopoлrцiв iснyвав oкрмий клaс людeй, щo л<или пepeважнo в Бyгюгapдiвськiй пaлaнцi, мaли свiй куpiнний лaд, пiдкopялися oкpeмoмy oтамaнoвi, oбpaнoмy зi свoro )к сеpедoвищa.
I{их людeй зв:lли лисич}lикaми' oскiльки r0лoвним пpeдмemм iхньoгo пoлювaння 6yлa лYIIуIЦЯ,щo' зpeштoю' нe виклtoчiulo пoлк)ti.lння Й нa iнrших хyтpяних звipiв. .Ц.ля зaпopiзьких лисичникiв ваlttливим 6yлo не тaк м'ясo в6итих
тваpин' яке кoзi!ки взaгалi нe цiнyваJrи, вoлiloчи ри6нi стpaви, як хyтpo. Хyтpа
6yли пpeдметoм тopгiвлi' митa' пoдapyнкiв i oдягy; iх пpoдавали tvloскoвсЬким'
пoльським' yкpaiнським i тaтаpським кyпцям' I{ими сплaчyв.lл}l митo у вiйськoвий скapб i сiuoвy цеpквy' iх fioсилaли B дap мoскoвсЬким цapям i вельмoлсам,
oсoбливo лисячe xyтpo; з них кoзllки вигoтoвJlяли oдяг: iз кoзячих rшкip ulтaни
чa6aнiB, iз хyтpa видp-чи Bидних шaпки зaпopo.lкцiв, ляхiв i свpeiв, якi 6ули
.'. Пoлювання y
зaпoрi)кл<i сyпрoвoдxyвirлoся вeликим}l
дy;кe мoдними y всiх
тpyднoщaми: щoб вистелtити звipa, ()с06лив0 взимкy' тр6a 6улo пoневipятися
6езмея<ними стeпaми' з:lлягaти в глибoких бaлкaх, зaзиpaти в тeмнi яpи, вiдulyкyв:lти звipинi l{optl' poзстaвляти сiтi й кaпкaни, a чaсoм' )кeнyчи звipa, цiлt|ми дIlя}rи тepпiти гoлoд i хoлoд' yлiткy-.спeкy i спpary. З pyulницями, сo6aкaми' сiткaми' кaпкaнaми й лaнцюгaми {o зaпopiзькi мисливцi пiсля дoвгих
пorшyкiв пoвepтaлися нaвaнтaжeнi зд06иччю - piзними звipя.lими IIIкypaми у свoi кypeнi й тyт, пeprrr зa всe' вiддaвaли цrкypи F)lя BtцЧуtrlкlаoсoбливoмy фa.
хiвцевi цiei спpави, гap6apю. Пoтiм, пiсля випpaвп,дiлtlлl+ iх мiлr с060ю i пpo.
taвiaJг,lкyпцям нa мiсцi uи в пoiздкaх. Cлaва пpo бaгaтство звipiв i дrrчини' пpo
спpитнiсть зaпopiзьких лисичникiв пpива6люBалa в 3aпopiл<л<я6aгam Ь'исливцiв з Укpaiни, Пoльщi й Poсii. 3 oстaнньoi y зaпopiзькi степи часoм нai,(дЛ(aли мисливцi вiд нaйвищoгo двopy'/кoтpим зaпopoл(цi всйякo дoпot\.laгaли'ввitЛ(аючи це вeликoю чeстю дJIя сeoе ...
Птaхoлoвствo y зaпopiзьких кoзакiв 6yлo менru poзвинyтим' нi.lк мисливствo; в yсякoмy paзi, вoнo не 6yлo пpeдметoм тopгiвлi й пpoмислy в iхнiх кpaях' a кoли хтo й виpуruав y стeп стрйяти дичиIly' тo po6ив це лиrДe B кpaй.ньoМy випaдкy' кoл1{нe N{aвнiякoi iнrцoi iлti, зoкpемa pибнoi, д.пя хapнyвання .o.
Бдхoляpствo тaкoх 6yлo пeвнolo пoспoдapськo-пpoмислoвoю гa,D/ззю y зaпopiзьких кoзакiв: <oднi xивyть y зимЬникaх зapл.я свoiх кoнeй тa irrшoi хyд.o6И,a iнrui живyть для pи6aльстBa' пoлк)вllltня i птaхoлoвствa; 6aгaтo хтo мae
тaкo)к пaсiки>ag. 0сo6ливo вiдoмими мiсцями 6дxoляpствa 6yли ypoнищa п^o
Dt,.
.Ц'нiпpy,Iнлyлy й Гpoмoклii, дe зaпopoхцi <пopяднy кiлькiсть медy здoбyвaли>
Бдяtoляpствo 6yлo в зaпoрiзьких кoзaкiв 0с06лив0 цraнoвaним: <пчoлa _ 6oхa
мyIIIка' a пасitцник _ yгoдний 6oroвi чoлoвiк>,_ кa,xtуть i тeпеp стapi дiди нa
,'
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.[. I. Явоpницький
Iстopiя запopiзьких кoзaкiв
Укpaiнi. Пpимoвляtoни piзнi мoлитви пpи BстaнoвJrеннi вyликiв y пaсiцi, дiди
вкaзyloтЬ i на кopисть вiд <.6oxoi мylttки)>:<<вiскна свiчy, мeд нa пЙщy,>.Toмy
6aгатo зaпoPiзЬких кoзaкiв пiд кiнець життя чaстo вiдхoдилo нa пaсiки, мoв6и
в N.roнaстиpi'вiд.дaюнись тaм мoлитвaLl' пoстам i yтpимaнню вiд мapних слiв,
У кorцoвoгo oтaмaнa lвaнa-,Ц'митpoвичa сipбaгатo хтo тaм i зaкiннyвaв
'(иття.
кa 6улa пaсiкa y знaмeнитotиy
Чopнoму лiсi (6лизькo l660 p.) "'; пiд кiнець лrиття вiн вiдiйrшoв нa власну пaсiкy в Гpyruiвкy, дe l680 p. й зaкiнvилoся йoгo uyдoвe Л(иття 52.Iз 6дл<oляpствa зaпopiзькi кoзaки мaли пoтpiйнy вигoдy: сoти в)t(ивaли в iлсy, з меAy гoтувaли нaпoi, a з вoскy po6илvt свiчки як д.тlясiчoвoi цepкBи'
тaк i д.llя мoнaстиpських i пapaфiяльниx цepкoв.
Гopoдництвo у зaпopiзьких кoзaкiв poзвив'lлoся пopiвнянo мeншte' нi.lк згaдaнi гaлyзi гoспoдapстBa' тa все-тaки iснyвaлo, як свiдuaть пpo це сy.laсники "", aле
пpaктикyвaлoся нe тaк для тoгo, щoб oтpимyвaти з }lьoгo вигoди' яK N|n
зaдoвoленIlя влaсних пoтpе6; з гopoднiх oвo.liв зaпopoлсцi виpoщyвaли кaпyстy'
oгipки, кaByни' динi, peдькy,6уpякп, пtltеничкy (кукypyдзy), цибyлю, чaсI{ик'
гap6yзи, тloтюн тa iн.5a oстaннiй нaлeжав дo пopoди niсotiana гustiсa i кoзaки
викopистoвyвaли йoгo вЯ(е в пepшiй пoлoвинi ХVlI ст., як свiдvить пpo це
yкpaiнський лiтoписeць "". oстaння oбстaвина пoкaзye' щo в Cхiднy € в poпу
тютюн був зaнeсeний скopurе з Aзii, нi.tк з Aмеpики uepез 3ахi,ltнy € в poпy: Aмepикy вiдкpили 1492 p., y Зaхiднiй € в poпi тIoтюн стaли вперlIJе виpoщyвaти в
Гoлландii лиrце 6лизькo l6l0 p., й мyсилo минyти 6aгатo чaсy' lloки вiн пpивився
y Захiднiй, a тим 6iльrце y Cхiднiй € в poпi; пpиpoднiruе, oтже' пpипyстити' щo
пoцIttpювaчaЬ,lитютюнy y 9liднiй € в poпi бyли сaмe запoрiзькi кoзaки, якi пеpeЙнялtl йoгo в кpимнaкiв'".
Ille меншe, нix гopoдництвo, у зaпopiзьких кoзaкiв poзвив.lлoся садiвництвo;
цьомy пeрerДкoд)t(aлa'звичaйнo' як сaмa зeмля' не скpiзь y зaпopiзЬких кpaЯх
пpидaтнa для poзведeння дepев' тaк i непoстiйний сyхий клiмaт, щo згy6но
дiяв нe лицIе нa пoсaдхeнi, aлe Й нa дикopoслi дepевa. <.Caдiвнiдe нe зaBeдeнo' а
yтpимyють vaсoм 6iлl.зaвoДiв (pи6них) дикy гpylшy' я6лyню яи виrшeнькy 6ез
бytь-якoгo дoгляAy> ",. Bсе-тaки нe мoжнa твepдити' щo 3апopiзькe Biйськo
не д6алo пpo poзведення фpyктoвих деpeB: з opдepiв зaпopiзькoгo Koura
|764Й |772 pp. виднo' щo вiйськoва стaprциlla нaпoлегливo намaгaлася <(збеpeгти poДючe дepеBo' щo нa кopисть спiльну щopoкy дaс гuriд>,xoчa в тих сaмих
opдepaх скaзaнo' щo гpoмaдяни, <.небoяvисЬ кaри бoжoi,>, pу6aл.и й винищyвaли фpyктoвi дepeвa - гpyrшi,.я6лyнi тa iнrцi <poдюяi>.деpеBa "n. 3вPtЧайнo,
oсooлиBo зазнaвaлa втpaт yся лlсoвa poслиннlсть y зalloplзЬких землях пlд чaс
нa6iгiв тaтap. <.Taтауl 6iля зимiвникiв i нa лyках ви6ивaли тpaBи' стpaвлювaли
сiнo, poзopIoв.rли мoлoдиЙ i pу6aлп стapнЙ лiс, не lllкollуючи й сaдoвих де?d
P€ в >>".'.

[Ito стoсyeться Дoмaцtньoгo ГoспoдapстBa' тo y свoiх зимiвниках зaпopoxцi
нaй6iльruе poзвoдили кopiв, oвeць, свинeй' вoлiв i кoней; з птицi 6iльrце гусей i
спiвoм свoiм
качoк' мeнцte кypей, aлe пiвeнь, хoчa б i бeз куpки, бyв yсюди: <<вiн
пoкaзyс iм нaс yнoui'>;взaгaлi птицro зaпopo.lкui, <<жиBучибeз лtiнoк i з лiнoщiв
poзвol|или м.lлo. Hарruтi, пpи кo)t(}Iомyхtитлi мaли сo6aк i кo.
I\oIлЯДaTИ!..1.>,
тiв

ou.
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ToPгlB^я,

ПPoмис^и

Й PЕгvtЕс^A
зAПoPIзЬких
кoзAкIB

Topгiвля y зaпopiзькиx кoзaкiв poзвиBалaся нa дy)кe цrиpoких зaсaДaх|
чoмy сприялo як poзтaшyвaння iхнiх вoльнoстей, так i пpирoднi lltляхи спoлyчeння: зaпopoлtцi }KI|л|4
Ba poз.uopi.lкл<i
мiл<Укpaiнoю, Литвoю, Пoльщею i Poсiеlo з oднoгo 6oкy тa Kpимoм i Tуpevнинoю з iнtЦoгo. Kpiм тoгo, Boни вoлoвoдt|oгo пiвнiчнoгo цUrяхy з вapяг у l{apгpaд>,
дiли кращoю чaстинoro <<вeликoгo
який спoкoнвiкy бyв вiдoмий pyським ЛюдяM i вiв дo Чopнoгo мoря' а звiл'си y
I{apгopoд i нa схiд,- цe piкa .Ц,нiпpoз йoгo цrиpoким i глибoким лимaнoм. Toмy без пеpediльrшeннямo)кнa скaзaти' щo вся тopгiвля Пoльщi, Литви, Укpaiни й Пiвденнoi Poсii xvI-xvlIl
ст. бyлa в pyкaх зaпoрiзьких кoзaкiв i велaся
зa iх пoсеpetництBoМ. Topгiвля y зaпopiзькoмy кpai poзпoчaлaся у)ке нaприкiнцi ХV ст.: з aктy l499 p. ми дiзнасмoся' щo в;кe тодi якiсь кoзaки плalaл}|
вниз пo .(нiпpy, лoвили тaм pи6y i згoдoм пpoдaBaли lT y Kисвi l. З iнruих актiв
вiдoмo, щo бaгaтo хтo з yкpaiнцiв здaвнa щoв€ с ни BиpyшaB дo пopoгiв i нил<ue,
лoBив тaм pибy, пoлювaв на звipiв i лиrцe вoсени пoвеpтaвся y мiстa й пpoдaвaв
тaм свi;кy й сoлeнy pи6y i звipяuе хутpo,.
Як yсi нa свiтi люд,и' тaк' звичaйнo' i запopiзькi кoзаKи пoчaткoвo' yклaдaючи тopгoвeльнi yгoди з iнoзeмцями, oсoбливo з тypкal{и й тaтаpaми, вели нiмy тopгiвлIo; не знaючи мoви, oбидвi стopoни' зa лiтoписниtr' виpaзoьl' <<пoмoвaли pукaми>. 3гo.ц.oмyсi тopгoвельнi yгoди зaпopiзькi кoзaки уклa^aлуI зa
пoсеpедництвoм oкpeмoгo стaнy людeй, тaк звaних тoвмaнiв, кoтpi знaли мoви
всiх наpoдiв' з якими кoзaкaМ дoвoдилoсь yклaдaти тopгoвeльнi чи якiсь iнrшi угoди. Як i в yсiх iнruиx нapoдiв, y зaпopiзьких кoзaкiв тopгiвля пoчaткoвo
бyлa мiнoвoю' нe виключaючи' зpецrтoю, i вл(ивання мoнeт. IIIляхи спoлyчення
пoчaткoвo такo,( пepeвa)кнo були пpиpoднi _ piки й piuки, згoдoм тaк звaнi
<(oдвiчнi>luляхи' гoлoBним .rинoм Мypaвський тa Чopний з iх 6oкoвими гiлкaми й пoпеpeчниMи дopoгами. 3aсoбoм пeресyвaння пo вoдi служили чoвни'
чaйки a6o гaлepи' пo lllляхaх _ <мaжiD' a6o <пapoвицi>, тo6тo великi чyмaцЬкi вoзи, й <пaлу6ui>- тaкi сaмi вoзи, aлe вкpитi звepхy вiд нeгoди, зaпpяlкенi
вoлaми' пo пapi нa кo)кен вiз. У пеpвiснiй кpaiнi, зa вiдсyтнoстi якихoсь вигoд
y ttopoзi й пpи вa;кких тoвaрaх, вoлiв нiхтo i нiщo нe мoглo зaмiнити.
Як i всiлякy тopгiвлю, так i тopгiвлю в 3aпopiяслti мo:кнa poздiлити нa двa
B|4III1
- мopсЬкy й сyхoпyтну. Topгiвлlo Boдним lllляхoм зaпopo;кr1i прoвaДили
, Aкт ы
юзP . т . l. Iф l70.
2 oтeчeствeнньlе зaписк!r.
1874. N 9 5. с. 39.
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.Ц..I. Явopницький
Iсmpiя зaпopiзьких кoзaкiв
пеpевa)кнo з тypкail{и Й тaтapaми, a пoтiм i з iнrцими схiдними нapoдaми' нaпpиклaд' вipменaми; мopсЬкa тopгiвля зoсеpед)кyвaлaсЯ нa.Ц,нiпpi, йoгo лимaнi,
Чopнoмy, Aзoвськoмy й Бiлoмy, ни Мapмypoвon,ty' мopях; гoлoвними iii центpaми бyли Ciч, oчaкiв, I{apгopoд. У Ciчi д.пя всiх iнoзeмних сyдeн 6yлa чyдoBa
зaтoкa' щo зBaлaся <(oстyпoМ)>;
цe 6yлa дужe гли6oкa бyхтa, щo вpiзaлaся y piнкy Пiдпiльнy' oтoчeнa з yсix бoкiв гyстим чaстoкoлoм для зaхистy вiд вiтpу,
кyди вмiщaлaся yся зaпopiзькa флoтилiя. Cкiльки кyпецЬких кopaблiв пpибyвaлo в 3апopix,lкя з тypеччини' вa.lккo скaзaти' не маючи прo цe пoслiдoвниx i
тoчних дaних. Лиrше з oднoгo дoкyмeнтa |146 p. виднo, щo в цей uaс y Ciя пpи.
6yлo 8 сyдeн' 7 з кoтpих 6yли гpeцькими й l тypeцьким;3 iз ниx пpийшлo з Bapни, l з Мессемвpii, l зi Cтaнкеo, l з l-(apгopoд,a'pецlта з Бiлoгo мopя, тoбтo з
Apхiпeлaгy *. Зperuтolo, в тoмy .lt<дoкyмeнтi Koцtoвий oтaмaн Baсиль Гpигopoвич Cич нa зaпит киiвськoгo гy6еpнaтopa М. I. Лeoнтьrвa зaзнaчae, щo взaгaлi
в Ciн y piзний vaс пpибyвaлa piзнa кiлькiсть iнoзeмних сyден: чaсoм пo 5, нaсoм
8, а нaсoм i l0; щo вoни' нe дoxoдячи дo Ciчi веpствy' пoвиннi бyли витpимyвати 20-дeннy o6сеpвaцiю нoвoсiченськoгo кoмендaнтa i щo всi вoни вхoдили в
сiнoвy 6yхтy 6езмитнo 3. Aлe y згaдaнoМy дoкyментi пepeлivyвалися лиlltе великi
сyднa' нaтoмiсть нeмa жoдних вкaзiвoк пpo кiлькiсть кa6oтaхсних сyДeн, тaк
звaних тoм6aзiв, щo пpихoдили в 3aпopilк)кя з тyрeЧчини.
Topгiвля зaпopoxцiв iз тypкaми poзпoчалася в,цy)ке paннi нaси й зa дoсить
сприятливих Для низoвих кoзaкiв o6стaвин. 3a дoгoвoрoм l649 p. тypeцЬкoгo
сyлтaнa <.зBiйськoм Зaпopiзьким i нapoдoм pyсЬкимD кoзaки oтpимaли дoзвiл
нa вiльне плaв:lння Чoрним iБiлим (Маpмypoвим) мopeм з yсiмa iх пopтaми,
мiстaми й oстpoвaми' Nroглив 6ylь-який чaс вхoДити в пopти, скiльки зaвгoДtto стoяти B них; Мoгл1,lвlльнo знoситися з кyпцями мaтepикoвих та plЧкoвих
мiст з питaнь пpoдaxy' кyпiвлi й o6мiнy; м.rли пpaвo 6yлyвaти в piзних пopтах i
мiстaх вrraснi6yдинки склaдiв; звiльнялися на стo poкiв вiд yсякoгo митa й пoдaткiв, i лицrе пiсля вкaзaнoгo Чaсy зoбoв'язyвaлИся плaTИTY|<<нeвеликийтягap пoдaткiв>, Ti й тo нe 6iльulий зa тoй, щo сплaчyв€ l ли ни 6yдyть сплaчyвати
тypeцькi пiддaнi. Biйськy Зaпopiзькoмy 6yлo дoзвoлeнo мaти y Cтaмбyлi власнoгo пpeдстaвникa кyпeцьких iнтeрсiв, a сyлтaн нaказaв y oднoмy з пopтoвих
мiст пpизнauити влaснoгo нaмiсникa, нa якoгo пoклaдався oбoв'язoк видaвaти
зa вJlaсним пiдписoм i печaткoю пaспopти зaпopiзьким кyпцям для,iх плaвaння
нa сyднaх з пpaвoм стягати зa кoлtний пaспopт лишe пo oднoМу uервiнL1ютa
6paти пpисягy з кoмaнДиpiв сy.пeнпpo iх .пo6piнамipи щoдo тypецькoi дepлtaви.
,['ля yтpимання свaвiльних люДей вiд мopських грaбyнкiв кoзаки Мaли зaснyвaти кiлькa пopтoвих мiст, пoнинаloчи вi.ц.мiсць за пopoгaми й кiнчaючи гиpлoм
Бyгy. Усiх свавiльних нaкaзyвaли суДу|T||||
без жoдниx пepеrrrкoд для тopгiвлi,
y сyлтaнсЬкoгo нaмiсникa. A прoти пipaтiв з ,д.oнськихкoзaкiв бyлo виpiruенo
вистyпaти paзoм кoзaкам i тypeцькiй oхopoнi. B paзi нe,Цoтpимaннякoмандиpotr' сyднa якoiсь з yМoB' пoкapaнню пiд.лягaв лиu-le вiн сам, бeз пеpеlllкoд для
дaльцroгo плaвaння сyднa. У випaдкy aвapii сyлнa .п,rсмepтi кoгoсь iз кyпuiв
pеrштy pенeй пoстaнoвили вiддaвaти спaдкoсмцям aбo piдним. У 6opгoвих oпepaцiях кoзaцькi кyпцi мaли тaкi сaмi пpaBa' як i тypецькi; сy.ц.нa,
тoваpи i
,'rюД'и.
з6poя кoзauька }l!tли 6утн дllя тypецьких пiдданих недoтopкaниMи; щoдo невiльникiв, тo кoзацЬким кyпцям Дoзвoлялoся викyпЛяти свoiх зeмлякiв, aле нe
пpиймaти нa сyДна втiкaчiв з нeвoлi. B oстaнньoмy Bипaдкy нaчaльник' без rцкot|л N|я сyднa' мaв пoBеpтaти втiкaчiв нaзaд. Tак сaмo й тypки зoбoв'язуBaлпся
пoвepтaти запopiзьким кyпцям po6iтникiв, щo втекли з кoзaцьких сyден..
У хvIII ст. пpaвильнoмy poзBиткoвi тoргiвлi запopiзЬкиx кoзaкiв з тypкaМи
зaвa)кaли тpи o6стaвини: l ) Бeлгpaдський тpaктaт Poсii з Tyрннинoю |139 p.;
2| нecпpvlятлуlвi дulя зaпopiзькoi тopгiвлi poзпopя.ц)кення кpимських ханiв;
3) rшкiдливiдii poсiйських вiдкyпникiв ttlитних пo6opiв' скepoвaнi пpoти зaпoРoхrцiв. Зa БeлгpaдськиМ тpaктaтoм l8 веpесня l739 p.' Poсiя не мoгла Mати
r Йдеться пpo loнiйськиЙ
аpхiпeлаг.

3 CкaлькoвcкuЙ A. Иcтo.
нЬtxгpамoт.м.' l822. т. 3.
pия. T. l. с. 216.
с. ц4-44.1.
n Co6paние гoсyдаpствен-
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Topгiвля, пpoi{исли й рмeсла
y зa]юpiзьк]|х кoзакiв
свoiх кopa6лiв нa Чopнoмy мopi, a тopгiвлlo мyсилa вeсти лиute зa пoсeрetництвoм тypеltьких кopa6лiв'. Haй6iльц.lе вiд цьoгo тpaктaтy пoтеpпiли зaпoрiзькi
кoзaки' якi мoгли дoстaвляти свoi тoваpи нa влaсних дy6aх лишe to тypецькoгo
мiстa oчaкoвa й тyт a6o пpoдавaти iх зa грorui, a6o oбмiнювaти пaртiя нa пащiю;
лишe з l0 .repвня |174 p., пiсля уклaдerlня Kюнyк-Kaйнapдлtiйськoгo миpy Poсii
з Typeннинolo' <(кoлитopгiвля i мopеплaвствo poсiйським кyпецЬкиtr{кopa6лям
Дoзвoлялися нa всiх Boдaх' як i плавання з Чopнoгo в Мaрмypoвe й нaзaд>>",
зaпopiзькi Koзаки пoзбyлися oбмеxень y свoiй тоpгiвлi з тypкaМи. Алe зa piк
пiсля тoгo вoни взагалi пpипинили свoe пoлiтичне iснyвaння. Topгiвлi зaпopiзьких кoзaкiв з тypкaми нepiдкo зaBa)кaлИ й кpимськi хaни. зoкpемa, вiдoмий y
хaн Kpим.Гipeй, знiсI.цися
пpуI'iй пoлoвинi ХVIIl ст. (l758-|7641'|768-1769)
з oчaкiвським пarцeю' зaбopoнив великим тypeцьким сyднaм пpoхiд дo Зaпoрiлся<я,дoзBoливIIIи лиlllе пеpевaнтa)кyвaти тoвapи бiля oчакoвa нa нeвeликi
piнкoвi чoвни й вoзити дo Ciчi. Toй сaмий хaн, вiддaвruи Koзлiвськy митницю I{a
вiдкуп яниuap-aзi, вимaгaв' щo6 yсi pyськi сyднa' щo пливyть .('нiпрм дo oчaкoвa' poзвaнтa)кyв.lлися бiля oчaкoва i вiдпpавляли свoi тoвapи сyхotoлoм y
Koзлiв; те сaмe мyсили poбити й коpaблi, щo йrшли з чoprroгo мopя дo Oчaкoвa
i звiдси дo Зaпоpiлrxя. 3poзyмiлo, щo тaкi poзпopяджeння xaна значнo yтpyднIoвilли тopгoвельнi стoсytlки зaпopiзьких кoзaкiв iз Tyрuнинolo. .(o нaс
дiйшoв лист зaпopiзЬкoгo Koшa 3 липня |162 p. кpимсЬкoмy xaнoвi з пpoxaн.
l{ям прoпyскaти сyднa <.з Бiлoго й Чopнoгo мoря сtollи' y poсiйськi кoрдoни'
тaкo)к i з Ciчi тyllи сyl{нa бeз poзвaнтaлtення)>'a в iнruoмy випaдкy зaпopoяtцi
пoгpo)кyвaли зa6opoнити всiм купцям, кoзaкaм' чyмaкalt{ i вaтaгaм iздити з Зaпopilк-lкя у Kpим д.пя кyпiвлi y тaтap сoлi. Але Bимoгa зaпoрiзьких кoзaкiв бyла
дloтримaнaлиrце l765 p.' влсe зa хaнa Cелiм-Гipея i пiсля пpoтeстy poсiйськoго
кoнсyла' пpeМ'ep-мaйoрa oлексaндpa Hикифopoва. Kpiм yтискiв з 6oкy кpимських хaнiв, зaпopiзька тopгiвля стpaл(далa й вiд poсiйських вiдкyпникiв митних пoдaткiв. У лpyгiй пoлoвинi ХVlII ст. пeвний oбep-дирктop митницi [I.le.
мякiн yклaв кoнтpaкт iз poсiйським ypядoN.rнa з6ip митниx пoдaткiв i змyсив
йoгo видaти рoзпoряll)кеtlllя нe дoпyскaти тypeцькi кopаблi з чopнoгo ilropя й
Apхiпeлaгy в зaпopix,кя; мoтивoм для тaкoгo poзпopяджеI.lня бyлa Bисyнyтa
вiдсyтнiсть нaлежних кaпiталiв д.llя тopгiвлi y зaпopiзьких купцiв. ЗaпopoxЦi
слyцIнo зpозyмiли це Як лихo для сBoгo кpaю i звepнyлися з прoхaнням нa нaйвищe iм'я iмперaтpицi € л изaвeти Пeтpiвни; l759 p. дo Петepdypгa виpyrшиJla
дeпутaцiя вiд зaпopiзькoгo KoIшa, якa дoмoглacя F,J|ясе6e певниx пoлегцtеl{ь y
..
цЬoМy питaнtll
Пpедметaми Bивoзy заIlopiзькими кoзaкaми Д.oтypеччинп 6ули хyтpa, rшкi.
рa' вoBlla' зaлiзo, lloлoтнo' кoнoплi, кaнaт' ялoвинпнa, 6apaнинa, л<ивi вiвцi,
храlЦ' коpoв'ячe мaслo й кoнoплянa oлiя, pибa, iкpа, пrueниця тoщо. Пeвнa
чaстинa цих товapiв iц:лa бeзпoсеpeДньo з Ciчi, iнrцi uеpeз Ciн з Укpaiни, Пoльщi й Poсii. Typецькi кyпцi ввoзили в 3aпopilкlкя з6poю, кiнську з6pyro, свиtlець, сiль, сyкнo' сaп'ян, бaвoвlry, цloвкoвi ткaнини' китaйку, llt}|ypки' гaлyни'
винo' лимoнний сiк, )t(ивиlцo' мiдянкy, кaмфopy, скЛo' кoси' нoя<i, бpитви, нo;киr1i, сyгaнi poги' з яких, мa6yть' вигoтoвJlяли кoзaчi пopoхiвницi, piзнy 6aкaлiю: iзюм, виннi ягoди, лимol|и' сopoчинськe п[Ilol{o'кaву, гopiхи U. l759 p. y
Глyхoвi тaсмний paдниK' пpезидент Aкaдeмii нayк Гpигopiй Teплoв зaпитaB
зaпopiзьких дeпyтaтiв, якi винa пpивoзили в Ciч iз T}pеuvини й вiдpaзy пoцiкaвився: <(чиlIе Мo)кнa з тих пpимopських мiсць, а пo мoЛ(ливoстi i з l.{apгopoдa
зpo6ити вивiз, пi,гtoсiнь, Для Bживiltiня.цo стoлy в дoмi яснoBелЬмoжнoгo гeтьмaнa стpидii пo-l'peцЬкoмy, a пo-мiсцеBoмy yстpицi,>. Toвмau, кoтpий був iз
депyтaтaми' зaflв'vlB'що в тypецьких мiсцях <<тoгoпpeдoстaтнЬo)>.Toдi Teплoв
нaкaзaв вiд сe6e нaписaти пpo це гетьмaнoвi, a зaпopoжцяt,!| taB FДя зpaзкa
.
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.[(. l. Явopницьклй
lстopiя зaпopiзькнх кoзакiв
веpхнiй (мaслак>' тo6т0 чepепaшкy oднiеi стpидii, якy дeпyтaти вiдпpaвили в
Ciч 9.
Cyxoпyтнy тopгiвllIo зaпopiзЬкi кoзaки вели з Kримoм, Пoльщеlo, Литвoю,
Укpaiнoю, Beликopoсiсlo i Hoвoсepбieю.
Topгiвля з Kpимoм poзпoчaлaся вiдpaзy з пoявoю зaпopiзьких кoзакiв на днiпpoвсЬкott,tyHизу й нa6улa знaчнoгo пolltиpенttя. I-[e й зpoзyмiлo: пoпpи всю
вopoлtiсть стoсyнкiв кoзaкiв iз тaтapaми мiлt ними 6yлo й 6aгaтo тoчoк зiткнeння' як y нaй6лилrчих сyсiдiв. Пo.raткoвo, кoли кpимсЬкi й нoгaйськi тaтapи ще
нe 6улп зapaxсeнi Ь{yсyльмaнським фaнaтизмoм, вiднoсини кoзaкiв iз тaтaрaми
бyли вiднoсинaми двoх миpних сyсiднiх нapoднoстeй' з пpийняттям тaтaрaми
iслaмy й зaxoплeнням тypкaми Koнстaнтинoпoля стoсyнки iхнi стaли стoсyнкaми нapoдiв' щo пpaгнyли винищити oдин oднoгo. З oслaблeнням pелiгiйнoгo фaнaтизьry мyсyлЬмaн стoсyнки мiлt кoзaками й тaтapaмИ зaЛ|4|!JaЛнся
хoчa й нeпpиязними' аЛе зaгaлoм нa6лwКaлИ ix oдин дo oднoгo. У всix тpьoх
випaдкaх вiдкpивaлoся цIиpoке пoле д,Iя взасМнoгo o6мiнy, a надмip y oдних
i нeстaчa тoгo сaмoгo в iнrцих змyulyвirлиl пoзa вiйнoю, близьких сyсiдiв встyпaт}r y тopгoвельнi yгoди. ПoнaвцrисЬ y ХVI ст., тopгiвля зaпopiзьких кoзaкiв
з тaтapaми пoсилloвaлaся пpoтягoм ХVII ст. Й нa6улa oсoбливo вeликoгo рoзМaхy в пepruiй пoлoвинi ХVIII ст. oбмexення y кpимськiй тopгiвлi зaпopiзьких
кoзaкiв пoч.lлися лицte в дpyгiй пoлoвинi ХVIll ст. Boни були введенi poсiйсЬким ypядoм y зв'язку з рoзпopядлrенням видaBaти гpollloве хaлyвaння зaпopoжцям нe сpiбнoю, а мiднoю мoнетoю. 7 лlапня |764 p. iмпеpaтpишя Kaтеpинa lI писaлa в yкaзi: <3a пoдaнням y сeнат нaцtoгo кoнсyлa в Kpиму пpем'epмaйopa Hикифopoвa кoлeгiя iнoзeмниx спpaв oгoлolllyвaлa' яким чинoм великopoсiйськi та мaлopoсiйськi кyпцi й зaпopiзькi кoзaки vерз ,(нiпpo й Укpaiнськy лiнiю, тa вiд Бaхмyтa Чepeз слaбкиЙ нarляF, митниць явнo' a 6iльrде
та€ м нo piзними вигадaниil{и спoсo6aми в тopгaх дo Ciчi запoрiзькoi' a вiд неi
ueрз piкy .Ц.нiпpo пpoBoзять мiсцeву сpi6нy мoнeтy нa кpиtrlський 6iк, le кyпyютЬ винoгpaднi вина й тoваpи i пoвepтaються y сiч i в малopoсiйськi пoлки; a
кpiм тoгo, зaпopoxцi кyпyють сiль iз хaнсЬкoгo oзepa' i зa тoчниtltи кoнсyльськими дaними тiei сpi6нoi мoнети щoлiтa дo 60 тисяч i 6iльrдe тyди пpoвoзитЬся' кoтрa тaм зaлишaсться й пepepodляrться }ta мiсцeвi гporui й викopистoвy€ т ься нa ханськi Bидaтки' aд)ке irrцIoгo сpiблa хaн кpимський нiзвiдки взяти
нe Мoжe... I тoмy нaцtим сeнaтoм Bизнaчeнo: |) ulя припинення тасмнoгo Bивoзy вeликopoсiйськими й мaлopoсiйськими купцями та зaпopiзькиМи кoзaкaNrичерез .(нiпpo й Укpaiнськy лiнiю дo Ciui зaпopiзькoi, a звiдти чepeз тy ж
piкy ,Ц.нiпpoтa piзнi iнrшiпpoтoки мiсцевoi сpiбнoi мoнети нa кpимський 6iк y всi
тaмтeшнi мiсця нaймiuнilше пiдтвеpдити видaнi пpo це yкaзи' a 0с06лив0 пy6лiкoвaний |144 p. тpавня ll дня, кoтplrми вивiз зa кopдoн iз Poсii poсiйськoi
сpiбнoi мoнети' кap6oвaнцевoi, пoлтиннoi тa iнuroi тa зpoбленoгo всiлякoгo
пoсyдy i зливкiв найсyвopirшe за6opoнeнo...2) нaлe>кне Biйськoвi Зaпopiзькo.
мy щopiнне л(aлyвaння виIlлaчyв.lти вiднинi й нaдaлi мiднoю, a не сpiбнoю мo.
,.'.
нeтoю з 6лиxчих дo iх Ciчi мiсць, вiдпpаBляючи йoгo iм вoдoю пo piui .[I.нiпpy>
poзпopядяtення
3ви..laйнo, це
згy6нo пoзнaчилoся нa тopгiвлi зaпopiзьких
кoзaкiв з Kpимoм,6o тaтapи зoвсiм нe хoтiли пpoдaвaти свoi тoвapи зa мiднi
гporui; aлe цьогo paзy кoзaкiв pятyвaли кoнтpa6aндисти, якi зyмйи пpoвoзити сpi6нy й зoлoтy lиoнетy з Укpaiни rra зaпopiж,кя.
Гoлoвними мiсцями тopгiвлi запopoлrцiв з тaтapaми були Ciu, Пepекoп, Kaфa
й Koзлiв; тoваpи з Зaпopixя<я Чaсткoвo йrшли .(нiпpoм' aлe пepеBir)кнo сyхoдoлoм пo тaк звaних <.oдвi.lних>lltляхaх' Мypaвськoмy тa йoгo гiлкaх lзюмськoМy й Kaльмiyськoмy; тиtt{же цrляхoм iurли тoвapи з Kpимy в 3aпopiлсхtя.
3aсoбaми пеpeсyвaння y зaпopiзьких кoзaкiв 6ули pу6vl, кoнi й вoли, y тaтap кoнi й веp6лIoди. 3 3aпopiжлrя вивoзили хyтpo, пoлoтнo, ruкipy, зaлiзo, збрoю,
кopoв'яне мaслo' тютюt| i чaсткoвo хлi6; з Kpимy в зaпopi)ru(я ввoзили сaп'ян,
сaп'янoве взyття' 0с06лив0 тaк звaнi <.пaпуЦi'>
- тyфлi чи чeревики' сipi смyrшn
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Topгiвля' пpoмисJrи й pеi{eсЛа
у зarюpiзьких кoзaкiв
ки, ruoвкoвi ткaнини' 0с06ливo тepм.lлами' вoлoськi гopiхи, чеpвoнe винo i, щo
нaйгoлoвнilше, сiль; часoм oслиць, кaпцi Й 6iлуlх вефлюдiв. Taк, l758 p. в Kpимy кyпили 30 веpблroдiв' дoстaвлeниx чеpез 3апopiжлrя дo ПетepGypгa для
дapyвaння piзним вельмoЛ(aм' a |162 p. пeтЬмaн гpaф Kиpилo Гpигopoвин
Poзyмoвський пpoсив зaпopiзькy стapшинy кyпитt.t йoмy в Kpимy 6iлих веp6людiв; стapшинa вiдпpaвилa вiд себе тoвЬtaчa Гpигopiя'[IIвидкoгo в Пepeкoп;
веp6люliв кyпили пo 30, 40 i 50 кapdoвaнцiв зa oднoгo чи за
- <(BеpблroIпаpy
дицIo i Лotшa>- i, слit гaдaти' дoстaвили зa пpизI{aчeнням.,.
3 Пoльщeю зaпopiзЬкi кoзaки тaкoж тopгyвaли спoкoнвiкy: пoляки вели
тopгoвeльнi oпepaцii а6o безпoсepеднЬo з сaN'ими зaпoрoжцями, a6o зa пoсеpед.ництвoм зaпopoлrцiв iз тypкaми й кpим.raкaми. B oднoмy i в дpyгoмy випaдкy пoльськi пpикopдoннi пoмiщики й мiсцевi стapoсти, тo6тo yпpавитeлi
пoльських oблaстeй i мiст, yсiлякo намaгaлися з цьогo пpивoдy мaти з зaпopo)кцями миpнi стoсyнки. Звичaйнo, i запopiзькi кoзаки, дбaючи пpo влaснy
вигoдy' B|4яRJIялYI
пoльським кyпцям свo€ зaстyпництBo' як пpo це свiдvaть самi
пoляки. <.BCiчi, хoчa тaм жили piзнi втiкaчi й вiдстyпники вiд yсix вip,- пиruе
катoлицький пaтеp Хpистoфop Kитoвич'- тaкa скpoмнiсть i тaкa безпeкa пануRaлу|, щo пpoixд;rti з тoваpaми чи зa якимись iнrцими спpавaми люди не
6oялllcя й вoлoсини з гoлoBи свoei втpaтити. Мoxнa булo нa вyлицi зaлицtити
свoi гporui, нe 6oяuись, щo ix укpaдyть>',.
Гoлoвними центpами пoлЬськo-зaпopiзькoi тopгiвлi бyли Умaнь, Kopсyнь,
Лисянкa, Topгoвиця тa iн. Biдoмий свoгo .raсy 6aгaтий i маpнoслaвний пoльський гpaф Фpaнц Пoтoцький, oтpимaвши y спaдoк Умaнь з бaгатЬмa fi yкpiплeннями' oтoчив yсe мiстo стiнами й велrами i, щo6 зpoбити ii цeнтpoм 6aгaтства
й кyльтypи, зaпpoв:rдив y мiстi яpl{apки. 3нaюни, якe вeликe знaчення y цюмy
випaдкy мaють дJ'lя всьoгo пpиднiпpoвськoгo кpаю зaпopiзькi кoзaки' Пoтoцький знaйц.toв зa мo)<;rивe нaдiслaти листa з пopядним пoдapyнкoм кollloвott{y
oтaмaнoвi Гpигopiю Фeдopiвy' в якoмy пpoсиB oгoлoсити зaпopoхцям' щo кoли
вoни iхaтимyть y Пoльuцl з тopгoвелЬними спpaвами, щo6 iruли пpoстo в Умань.
бpали там пaспopти' пpoдaвaли свoi тoвapи, a в,кe з pецtтoю iхaли дaлi. <oскiльки y спaдкoBих мoiх вoлoдiннях Умaнi, з нaйвищoгo кopoлiвськoгo дoзвoлy'
мoiми стapaннями вiднoвлeнo тopги i яpмapки, з нaданням piзних пеpевaг тopгoвцям yсiх пpикopдoнних нaцiй' тo пpoцry вi!с' яснoвeльмo.lкний пaне' yсьoмy
Korшeвi oгoлoсити' щoб зaпopo.lкцi, кoтpi в Пoльu1y iздять тoргyB.lти кiньми,
xyд,oбoю, вoскoм' сaлoм' хyтpaми тa iнц]t.tми тoваpaми' виpyшaли зa всiми
пaспopтaми to Умaнi нa ярмapки; звiдти, якщo 6 тan.lнe пpoдали свoiх тoвapiв,

'' СкaлькoвcкuЙ
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.Ц..I. Явopницький
Iстopiя запopiзьких кoзакiв
мo)кyть з пaспopтalrlи yпpaвитeля мoгo yмaнськoгo маeткy iхaти й дaлi. |162 poку, l8-гo тpaвня>,.,.
Кyпeцькi хypи з 3aпopi,lслtя y пoльщy йrцли гoлoвним Чopним, ни lIln6кqgч',
цtляхoм тa йoгo 6oкoвими гiлкaми. 3 3aпopiл<лtя Beзлl| кoнeй' poгaтy хyдo6у'
хyтpa, pибy, pи6'яний жиp, сiль, сaлo, вiск' сиp' визиry | тa iн. Пoльськa цUIяхта'
0с06лив0 мoлoдЬ' нaстo iздилa в Ciч, щo6 кyпити тaм веpxoвих кoней, a пoльськi
кyпцi iздили тyди' щ06 кyпити сйь, якy зaпopo;сцi з6пpaлvl бiля лiвoгo 6eрга
.Ц.нiпpoвськoгoлимaнy з oзep нaвкoлo Kiнбypнa, 0с06ливим чинoм пepеpo6лялп
й пеpeвoзили чoвнaми з лiвoгo 6ергa нa пpaвий дo стaнiслaвiвськoгo мисy й
дo 6алoк Coлoнцiв i lШиpoкoi, a звiдти Boзaми toсTalЛял|4 в Ciч|a. Бaгaтo хтo
з зaпopiзьких кoзaкiв сaм виpyIIIаBy Пoльщу пpoдaвати свoi тoваpи, oсo6ливo
дopoгиx кoнeй; в Умaнi iх 6aчили нa Яpмapкy в дeнь святoпo Iвaна. Boни пpиi;кд>r<aли6агaтьмa вoзaми' 6yли oдягнyтi в кopoткi )кyпaни з тeляЧoi ruкipи,
uасoм пiдбитi дyxe Дopoгoю ткaнинoю. Пpoдaвrши свoi тoвirpr,r' зaпopoжф
,'.
Чaсoм uерз Пoльщy зaпoдy)кe дoвгo poзBaжzlлися, a пoтiм ixaли нaзaд
piзькi кyпцi дiстaвалися й д.o Львoвa; тaм вoни прoдавaли сoленy i в'яленy pи6y, a зaoднo нepiдкo i свoiх вoлiв, кoтpими пpивезли тoвapи' й пoвepтaлися назaд oднoкiнкaми. Hеpiдкo вoни пiднiмaлись i Дo piнoк, щo течyтЬ y Biслy, пe
пpoдaвirли пlltoнo' пpивeзеI{e з Ciчi 'o.
Topгoвi xypи з Укpaiни wr Beликopoсii irцли в 3aпopiлсл<я aбo сyxoдoлoм Чopним Укpaiнським, Kpюкiвським, Kpимським, Пepевoлoнанським, Кизикеpмeнським tllляхal'и з 6oкoвими гiлкaми, Мypaвським, Iзюмським i Kaльмiyським llutяхaми' a6o ж pivкoвими цUrяхaми _ .Ц'нiпpoм вiд Миruypинoгo Poгa
i дaлi вгли6 Зaпopi:клtя дo Ciчi. .Ц'ля сплaвy .Ц.нiпpoм piзних тoваpiв y зaпopiзьких кoзaкiв з l656 p. iснyвaв oсo6ливий стaн людей, лoцмaнiв, дo яких
пoтpaпляли найхopoбpirшi кoзaки Koдацькoi пaлaнки' щo )кили вищe днiпpoвських пopoгiв. Boни 6yли вйьними вiд yсiляких вiйськoвих пoвинt|oстeЙ, aлe
Мyсил}l пpoвoдити кyпeцькi сyднa чеpeз стpаruнi пopoги. Гoлoвними мiсцями
тopгiвлi зaпopiзьких кoзaкiв з yкpaiнськимн6улпl. Cтapoдуб, Миpoгopoд, Хopoл,
Лy6ни, Poмни, oпirцня тa iншi мiсця, кyди вoни з'i;кджztлися пеpeвa)кнo на
яpмapки y днi piuних чи хpaмoвих сBят .,.
Пpeдметами тopгiвлi зaпopoя<цiв з Укpaiнoю i Beликopoсieю 6yли piзнi
хapнoвi пpo,цyкти' pибaльськi сiтi, нитки для невoдiв, кaнaти' пoлoтнo' пpoсте
сyкнo' тк)тtoн' a oсo6ливo гopiлкa, якoi нa яpмapкaх пpoДаBaли тим 6iльшe, ним
кpaщим 6yв ypoхсaй хлi6a в кpaiнi. Пpивезенi тoвapи кyпyBaли в 3aпopi.tклti зa
гporui, a часткoBо oбмiнювaли нa тoвllpи вJlaснoгo й тypeцькoгo чи кpимськoгo
виpo6ництвa.
Пoчaткoвo всi тoваpи з Укрaiни й Bеликopoсii пpoпyскaли в 3aпopi:кл<я
6eзмитнo, aлe згoдoм' з l753 p.' кoЛи в Пещвoлoннiй i Kpeмeнчyкy 6yли зaпpoвaдlкенi poсiйськi митницi, з yсiх yкpaiнських i зaпopiзьких кyпцiв, щo iхaли з
тoвapaми' пoч.rли 6paти пeвнe митo. I{e нe мoглo пoдo6aтися зaпopiзьким кoзaкaм' i вoни стaли клoпoтaти пеpед poсiйсЬким ypядoм пpo скaсyBaння Митa з тoвapiв' щo ввозилися дo них' i нaвпaки. 3 цiсю метoro y Петеpбypг l 75б p.
6yлo вiдpядxенo дeпyтaтiв вiд зaпopiзькoгo Kou.la. Бyдyви в Петеp6ypзi, цi
дeпyтaти пpoсили nетьмaнa гpaфa Kиpилa Poзyмoвськoгo щojo <<пpoпyщeння
в Ciн хapuoвих i питних пpипaсiв тa iнrцих peчей frзмитнo'>.n, але дoмoглися
пoлeгцIeння лицrе нa пeвний ,hc.25 сiчня 1760 p. iмпеpатpиця Kaтepинa II
вЦдалa укaз, який ствepд,кувilв такe: l ) дoзвoлялoся хapuoвi й питнi пpипaси
для влaснoгo в)киткy зaпopoлtцiв, a тaкo)t( yсi тoвaри, щo йruли нa o,цяг' взyття
й зaпopiзькi пpoмисли' тo6тo тi, якi пpивeзенo з-зa кopдoнy, i з якиx мtlтo вже
oдин paз yзятo' пpoпyскaти в 3aпopiлtлся 6eз лroднoгo митa' але всi цi тoвapи з
Кorua зa кopдoн - y Пoльuцl, Kpим тa iнrшi вy:rri землi - <нe вiдпyскaти зoв.7.
с. |70.
щества.T.
'., Cкалькoвcкuй A. Иcтop и я. T. |. c.2з 6.
Kpбс 8. Умaньскaяpез''
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Topгiвля' пpotчис.llий p€ м еслa
у запopiзьких кoзакiв
сiм> нa llpoдa)к; 2| Дoзвoлялoся кyпyвати pylllницi' пopoх' сви}reцЬ i кpемeнi
д.JIяpyшIницЬ <(длявЛaснoгo в)киткy))' алe сyвopo зaбopoнялoся пpoдaвaти iх з
Kоrшa зa кopдoн;3) зa вивiз iз Ciчi в Укpaiнy риби, хyтpа, зa пepeгiн кoнeй,
poгaтoi хyдo6и тa всiх влaсних зaпopiзьких пpo,r1yктiвi пpoмислy митнoгo з6opy не бpaти; 4) з сoлi, якy зaпopo)(цi пpиBoзили в Укpaiнy, oскiльки це нe
iхнiй, a пpивiзний пpoдyкт' митo бpaти; 5) тaкoлt i з iнrциx тoвapiв' кpiм сoлi,
пpивoзять в Укpaiнy i з
iнoземнoгo пpoдyктy й пpoмислy, якi з 3aпopiхxя
Укpaiни й Poсii y 3апopiл<;rtЯ' митo бpaти; б) а пo скiльки зaпoрo)кцям
щopoкy пpoпyскaти хapчoвих i питних пpипaсiв i тoвapiв з Укpaiни тa слo6iдських пoлкiв y Ciu i нaзaд iз Ciui в Укpаiнy тoваpiв iхньoгo пpoмислy й
пpollyктy' e,цинoгo пoлoження пpo це (з oглядy на пoкaзaнi в дoнесеtIнi кotr,tеpцкo;Ieгii тa кoмiсii мит peзoни) lle yклaДaти; a щo6 вoни, зaпopo>ltцi, пi.ц свoiм
iмeнeм стopoннiх кyrlецЬких тoваpiв нe пpoвoзили' так сaМo i свoiх тoBaрiв зa
кopдoн' y Kpим i Пoльщy, 0с06ливo xлi6a Й хapчoвих пpипaсiв, y тott.tyчислi зa6opoнeних, безмитнo нe вiдпpавляли' пpo це Biйськy 3aпoрiзькoмy oгoлoсити'
щ06 Boнo тoгo нiяк не чинилo' aле дiялo, як вipнi pa6и i в цьoмy пpисягy скл:tлo'
a якц{o впiймaють iх iз тaсмнo Bезeними за кopдot| тoвapaми й пpипaсaми, тo з
ними вчинять зa митним стaтyтoм 6ез нiякoi пoщaди; a iздити iм, зaпopoxl1ям,
iз Ciчi ,rия кyпyвання пpипaсiв i тoвapiв iз паrшпopтaми вiд кoruoвoгo oтaмaнa й
вiйськoвoi стapшини; 7) з Kисвo-Мея<игipськoгo мoнaстиpя нa дyхoвlruЙ чltн
зaпopiзькoi Ciяi бopourнa Л(итнюгo тa iнruих хлiбних пpипaсiв тpидцять чет.
вepтeй, пцIoнa Дeсять нeтвepтeй, хлi6нoгo винa двi дi>ttки, пoлoтнa тисячy
аpruинiв, a з зaпopiзькoi Ciчi в тoй KиeBo.Мeлrигipський мoнaстиp pи6и дeсять
uoтиpикiнних вoзiв щopoкy rlpoпyскaти безмитнo, oскйьки тoй мollaстиp e Rсеpeдинi Укpaiни, a сiль з миmм'". |'762 p. oсoбливим yкaзoм пiдтвepдлtyвалoся: <.нaдaлiз Пoльщi винa пpoстoгo rra пpo,цa)кy мaлy Poсiю, y Ciu зaпopiзькy i в
Hoвy Cеpбiю нiяк не пyскaти' i цьoгю мiцнo пильrrувaти нe лицIе нa зaстaвaх
фopпoстних, a й тa€ м нo прoклaдених мaлих дoрoгах IIiд зaгpoзoю зa yкaзaми
цrтpaфy неминyчoгo тим' xтo для свoсi кopистi всyпepeч цьoмy tlаlцoмy пo.
велiнlilo щoсь yчиt|ить''20.3рoзyмiлo, щo зaпopiзькi кoзаки ввalttaли нaклaДeння
митa нa привiзнe Bинo й вивiзну сiль зaхoдoм кpaйньoгo yтискy iхньoi тopгiвлi,
6агaтo paзiв клoпoт.rлися пpo скaсyвaння пoдaткiв, але щopaзy мap}ro.
Topгoвeльнi знoсиtlи зaпopiзьких кoзaкiв iз Hoвoсeрбieю poзпoнaлися з
|154 p.3pеurтoю, Boни lIе cЯгaлИ тaких poзмipiв, як тopгoвельнi yгoди з пoлЬщею й Укpaiнoю; хoчa зaпoрiзькi кoзaки i пpиiхrл.лraли нa ярмapки в гoлoвний
центр Hoвoсеpбii, фopтeцю св. € л изaвeти, aлe зaгалoм тopгoвельнi стoсy}lки
зaпopiзьких кoзaкiв з цьoгo 6oкy 6yли мiзepllими. Пpиuинoю цьогo 6y;lа
вoрo)t(нечa мiя< кoзaкaми й нoвoсеp6aми; ця вopo)кlleчa бyлa пopoд:кенa пoселеltням нoвoсеpбiв y степy вiд piнки Cинюxи дo веpхiв'я piки Iнгyлy, якy зaпopoлtцi з taвнини Bвaжали свo€ I o фзyмoBнoю шtaснiстю. Cкapги з oдrroгo бoкy'
невдoBoлe}rня i нa6iги з iнrцoгo все 6иЬше зaгoстploв:rли стoсyнки мi;к 6лизькими сyсiдамн Й уcувaли бyпь-якi великi тoргoвельнi угoди мix зaпopoхtцями
й lloвoсеpбaми.
У всiх тopгoвeлЬних стoсунках зaпoрiзьких кoзaкiв iз сyсiдaми й сyсiдiв,
oсo6ливo yкрaiншiв i пoлякiв, iз зaпopoлtцями пepшy й незaмiннy poль гpiutи
так звaнi чyмaки. Чумaки в пo6yтi 3aпopilкxя, як i в пoбyтi всiei Укpaiни, стaнoвили нaстiльки вaxливy веpствy лloдей, цlo вoна }Iepaз звeрталa на сeбe увaгy
дoслiдникiв пiвденнopoсiйськoi iстopii. Haзвa <uyмaк)>'нa ,цумкy oдtlих' пoхo.
- кiвru, яким мallдpiв}|ики пили вo,цyпlд час свoiх д:rлеких
дить вiд слoвa <(чyм)>
тoбтo вiзник; тртi
пеpеiздiв; нa AуМкy illurих, вiд тaтapськoгo слoвa <<чyмaк>'
oскiльки yкpailiськi кyпцi, i[дy.rиy Кpим, нaстo
Bвa,(aли' щo вiп слoвa <<чyмa>,
.fi
y Зaзapa)кyBaлися пo дopoзi чyмolo' щo тaм лютувалa' i нepiдкo зaнoсили
пopiл<lкя й нa Укpaiнy; ueтвepтi вивoдили нaзBy з тoгo' щo yкpaiнцi' виpyшaючи
в дopoгy' дця вiдвеpненllя всiлякoi зapaзи й кoмaх РимarrЦ/вaли сBoi Цlтaни й
сopoчки дI,oI'тем i свoiм BиГJlяДoм нaгaдyвaли чyмy,.. Чyмaцтвo 6yлo надзви|9 ЭвapпuцкuЙ
/!. C6opнуtк
мaт ep и aл o в . с . l 6 2 _ l 6 5 .
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Pу|uенкo И. Чyмацкие
ttесни.K., l874. с. 9.

.Q. I. Явopницькяй
Iстopiя запopiзьхих кoзaкil
uaйнo цiкaвoro pисoю eкoнoмiчнoгo життя Як вJlaснe 3aпopilклtя, тaк i всiсi Укpaiни; цe зapoдoк нaцioнaльнoгo yкpaiнськoгo кyпeцтвa' зaснoвaний нa
зaсaдaх сyтo тoвapиськoi aсoцiaцii. Boнo зapoдилoся нaбагaтo paнirue зa пoявy
на днiпpoвськoмy Hизy кoзацтвa i нaвiть пoслyжилo пpoтoтипoм сaмoгo кoзaцтва' aджe пeprui чyмaки 6yли i тopгoBцями' й пpoмислoвцями, й вoднoчaс
вoiнaми. 3apoдивruись ледь пoмiтнo д;rя iстopii, чyмaцтвo з чaсoм poзpoслoся
Дo великих poзмipiв; чyмaки пoстyпoвo виpoбилися як тип здopoвих' мiцних,
мylснiх i бeзстpaшrних пpoмислoвцiв, здaтних знести й лiтню спекy, й нeстaчy
вoди, i вiдсyтнiсть хаpнiв, й нaпaди piзних xи)ких стeпoвих вepruникiв. Toму
нyмaкiв слylшнo пopiвнюють з бeдyiнaми, a iх вoлiв - з вepблюдaми дикoi й
пyстельнoi Apaвii. У 3aпopiжлri нyмaки як тopтювцi й пpoмислoвики yтвopюBaли
мi.lк сoбoю <(apтiлiDнa зaсaдах пoвl{oi aсoцiaцii чи тoBilpиствa| a яK вoiни Bxo.
дили дo склaдy низoвoгo тoваpиствa' вeсь пpибyтoк вiд свoiх пpoмислiв сплaчyBaли y вiйськoвий скap6, а свoi з6итки кoмпенсyв:lли з вiйськoвoi скap6ниioo
цl...

Пpoтягoм дoвгoпo iстopиннoгo лrиття yкpaiнське чyмaцтвo виpo6илo сo6i
й пeвнi пpийoми пeрмiщeння
свoiх тoвapiв з oднoгo мiсця в iнrцe <.oД.вiчними> ltlляхaми rДиpoких степiв. Лeдь схoдив снiг пiсля зими' лeдь з,ЯBлялacя
тpaвиця з землi, лeдь зaрвiли нрrацькi вoл}r' вихoД.яни з-пiд пoвiтки пiсля
дoвгoi зими' як yжe зapипiли дoвгi мaл<i, дoбрi пapoвицi, й нyмaки стaли
збиpaтися нa майдaнax зa слo6oдaми в дoвгi вaлки. Cклaвши нa нe6aгaтьох
вoзaх неoбхiднi д.lIя мaндpiвки пpипaси aбo xapvу - пцroнo' хлi6, сaлo, гpечa}ry кpyпy' a тaкorк пpигoтyв.lвIllи неoбхiднe кaшoвapське пpичaн.ц'аллякaзaни' тaгaни' сoкиpи' лo'(ки' с:lлoтoвки' чyмaки pyuraли B дopoгy. Пoпеpедy
iнruих pyruaв вiз, зaпpялreний нaйкpаrцими сipими здopoвими й лискyними,
<як 3 вoди>' вoлaми' часoм iз зoлoчeними й пpикparшeними кoльoрoвими стpiнкaми poгaми' a y святкoвi днi мilк poгaми пpилiплювaли двi вoскoвi свiчки. Ha
ньoмy сидiв сaм <6aтькo-oтaмaн' пaн-пoспoдap>' a вiдpaзy 6iля ньoгo пiвень, щo
спoвiщaв чyмaкaм чaс дня i нoчi. oтаман зaвЯ(ди йruoв пoпepeдy; йoгo o6иpaпи
всiсю apтi.плIoяк людинy дoсвiдчeнy, 6увaлу, якa знaлa всi ruляхи, вмЙa пeрд6aчитп всi нeбезпеки. Biн вкaзyвaв yсiй валцi дopoгy, пiднiмaв iх y пyть, зyпиняв
вaлкy д,Iя вiдпovинкy, визнaчaв нiчних i дeнних стopoлсiв, poзбирaв сBaрки мi)к
Bатa)t(aнaми й тyфyвaвся пpo вiлвepнeння нeспoдiваних нaпaдiв з 6oкy piзних стeпoвих хapцизiв. Haйвaxливirдoю пiсля oтaмaнa людинoю 6yв кyхаp'
чи кaцIoBap: вiн з6еpiгaв yсю хapчy тa кaшoвaрськi знaДo6и, гoтyвaв стpaвy
чyмaкaм дo снiдaння, o6iдy, пoлy,шня й веvepi. .lI.лябезпeки в дopoзi всi нyмaки
мaли pyцtницi й дoвгi списи' a свoi гpolui хoBirли а6o в гaмaни нa гpyдях' а6o нa
кoлiснi o6oди пiд ltlинaми.
Щoвесни зaпopoл<цi нетеpплячe виглядilли yкpaiнськиx чи пoльсЬких * чyмaкiв; пиruyuи чaсoм свoiм депyтaтaм' якi 6улvl в Пeтepбypзi з piзними спpа.l'дyть
i Bезyть
вaми' вoни пoвiдoмляли: <(вaтaгщe нeмa€ > ' <ватaги в)l(е пoтpoхи
й
хлi6 тa гopiлкy>, <ватaг тaкa силa' щo нaвiть пpипaси в Ciчi
Микитинoмy пoдopo)t(чалиDz".Бiля сaмих гpaниць зaпopiзькиx Boльнoстeй нyмaкiв зустpiналa
oсoблива кoзaцькa кoмaндa й дoпoмaгaлa iм пеpeпpa&лЯTуIcя нepeз piки, нaсaмпеpeд vepез .Ц.нiпpoiякщo чyмаки йrцли з Укpaiни, чи чepез Бyг, якщo вoни
pyх:rлися з oблaстей пiвденнo-зaхiднoi Пoльщi. Перпpaвивrшись uеpез Бyг,
вo}|и сIrлaчyвaли пeBнe митo - <мoстoве>' пpихoдl,lли в Гapл, 6paлн тут pllя
6езпеки в дopoзi й opieнтaцii кoнвoй з вiйськoвим пipнaнeм, вiйс^ькoвoloпе2a' i pухaлuчaткoк)' пpикpiплeнoю дo пipнaна, uи взагaлi якимoсь 6yздигaнoм
cя дaлi вгли6 запopiзьких вольнoстей, пpичoмy знoву платили <мoстoвe'> за
пеpeпрaBи пoрoмaми й зa перiзди гaтями й мiсткaми' Cкpiзь, де лишe пpoixдltс:rличyмaки, iх зyстpiuaли гoстинt|o i кoзaки-зимiвяaки, й oсo6ливo rшинкapi й
кopчмapi, y яких чyмaки мoгли знaйти сo6i й дo6pий o6iд, i дoбрy гopiлкy, а для
22 Pуouенкo

Z. Чyмaцкиe
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I To6тo з Пpaвoберл<нoi
Укр i н и .

2'

с'aльксlвcкuЙ

А.
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Иcтo-

взагалi симвoл влaди - 6у.
лaвy, пipнaн, кeлeп (Kулuul П. oтпaдениe Мaлopoсси и . т. 2. с. 160).

Topгiвля' пpoмис:tи й peмeслa
у зaпopiзьких кoзакiв
свoiх вoлiB свi.х<yпarшy й хoлoднy Boдy з кpиницi чи кoпaнки' викoпaнoi бiля
6ytь-якoгo зимiвникa. Kiлька paзiв змiнивцrи кoнвoй i щopaзy зaплaтивruи iм
0с06л}rв}rй <paлeцы)' чyмaки вperштi дiстaвалися aбo дo Микитинoгo, абo дo
Koдaкa; тyт вoни зoвсiм вiдпyскaли кoнвoй, BнoсиЛи певну сyЬ.ryзa пpoiзд. запopiзькими зeмлями y вiйськoвy скapбницю i на якийсь чaс зyпинялися. Пiсля кopoткoгo пеpeпoчиltкy тi, хтo iхaв нa ,II.oнпo pибу, пeрпpaw|ялуIcя нepез .('нiпpo 6iля Koдaкa Й pухaлиcя дaлi схiдними степaЬ{и 3aпopi;rtxя, a тi, хтo iхaв
пo сiль, oтpимyвaли в Микитинoмy oсoбливi яpлv|KIti квитки тaтapськoю й тyрецькoю мoвaми вiд зaпopiзькoгo тoвмaчa' пеpепpaвJrяJrисячepeз .Il.нiпpoй дaлi
вже встyпulли y вoлoдiння нoгaйських тaтap' тримaloчи пyть нa мiстo Перкoп.
.II.oцьoгo чaсy чyмaки йrшли 6езтyp6oтнo пiд oхopoнoю зaпopiзькoгo кoнвolo;
тепep )ке вoни йrшли сaмi й тoмy, пeрйruoвruи зaпopiзький кopдoн' вiдpaзy влtивaли piзних oстеpе)кних захoдiв нa piзнi випaдки: для oстopoги вiд uyми вимащyвaли свoi сopoнки i rцтaни дьoгтем' a ддя 6eзпeки вiд степoвих xapцизiв
зapядxaЛи pyц.rницi Й внЙмaлvl з вoзiв гoстpi списи; y нoгaйсЬких стeпaх чyN{aкивесь uaс 6yли нaстopoяti. У випaдкy нeспoдiванoгo нaпaду з 6oкy xapцизiв,
гaйдaмaкiв тa piзних степoвих xилraкiв чyмaки вiдpaзy влaцIтoвyв:rли зi свoiх
вoзiв тa6ip i, кeрoвaнi apтiльним oтaманoм' вiдбивалися вiд злиx людeй. 3aзнaючи чaсoпl piзних злигoднiв вiд нaпадiв хapЦизiв, чylиaки нepiдкo тepпiли <.нечyвaних oбpaз> i вiд сaмих тaтap; тaтapи змyцryвали iх сплaнyвати вeликi
сyми з:t пеpепpaви неpeз pivки Бiлoзipку, Poгaчик i Кaipки - вiд 5 дo 30 кoпiйoк
мoстoвoгoi a часoм 6paлп плaту i в тих мiсцях, де вoд}r взaгaлi не 6yлo i дe piкy
перi.tкдясали вoзaми як сyхий яp; чaсoм y ниx вiдгaняли з пасoвищ вoлiв, вимaгaючи пoтiм викyпy пo пiвтopa кapdoвaнцi зa гoлoвy' як 6yцiмтo зa знaйде-нy B
дикoмy степy хyдoбy; чaсoм взaгaлi кpaли вoлiв, вiдгaняючи iх y свoi aули"'.З
тaкими тpyднoщaми д:oбиpaлИcя кoзaки дo Перкoпськoi
вехri; тyт кpимчaки
в)t(е чекilли uyмaкiв, paдiю.rи з iхнЬoгo пpихoдy' oскiльки чyмaки принoсили
немaлий пpи6yтoк скap6ницi кpимськoгo хaнa. <<Щeз дoгoвopy Cигiзмyндa Aвгyста з кримським хaнoм l540 p. дoвiдyсмoся' щo пoлЬським i литoвським кyп.
цям (нyмaкaм) o6yмoвлюв.lлoся пpавo вйьнo 6paти сiль y Хадxи6е^i, Пеpекoпi й Кaфi, сплaтивrДи митo зa дaвнiм звичaeм кpимськoмy хaнoвi'>,o.Toмy хaнськi пpистaBи не лиrДe д6aли прo якoмoгa бiльrций вивiз сoлi з Kpимy
чyмaкaми' a й rцopaзy, кoли бyв ypoлtай сoлi, зaвнaсy спoвiщaли пpo це зaпopiзький Kirш; так, 25 неpвня |764 p. пpистaв пepекoпськoгo пpoмислy БaбaIмaн писaв кoцIoвoмy oтaмaнoвi Пилипy Фeдopiвy: <[якa гoспoдoвi, йoгo святим спpиянням' сь'oгo poкy в)кe вистoювaння сBoe викoнaвцIи' сUIь зapoдилaся
6aгaтo сyпрoти минyлoгo poкy: як звичнo' сiла дo6pe. Ta дo тoгo Л( вoди i тpaви
в Kpимy, тaкox i в дopoзi всloди в дoстaткy' тaк щo дy:кe спoкiйнo нинi для uyмaкiв, а ддя xудo6и кopмiв стaнe. пpo щo пpи сЬoмy пpислaний вiд мене Мyстафa-Бaшa вaм yснo дoпoвiсти мae. Пpи чoмy нaДсилaю вaм y гoстинець oдин
сaп'ян, пpollly пpийняти йoгo нa пo)китoк. Tа llpи тoмy ж пpoцly пpислaти дo
нaс вoзiв Дв,aN|Я вaс, зoбoв'язyюся нaйчистirшoi сoлi нa вarui видатки нaклaсти.
При нoмy пpoцry' не звoлiкаtoчи, нyмaкiв пpисилaти пo сiлы>27.
.Il.iйrшoвlши
дo вopiт Пеpекoпськoi вeжi, чyмаки ПлaTИлvIтyт зa кoжнy ма)кy
<<ве)кoвoгo)>
з6opy пo 70 кoпiйoк i вясe пoтiм в'iл<дл<aлив мiстo; якийсь чaс вoни
вiдпoнивaли, навaнтaжyвaлися сi.lullo, плaTИл|| зa пoвний вiз пo 5 кap6oвaнцiв,
зa пoлoвинний пo 3 кap6oваншi i пoвеpтaлися назaд; якщo y тaтapськoi тaфи *
6улa pн6a, кyпyвали i склaдaли iJ на вoзи. A в цей чaс зaпopoЯ(цi знoвy oнiкyвaли нyмaкiв' з}loвy 6paлп з них tr,tитoзa пepeпpaви' пoрoми' мiстки й гaтi, зi
свoiх, звичaйнo' мeнrшe' нi.lк iз нy:ких' знoвy Bу|яBI|ял|/1
iм гoстиннiстЬ кopчмapi
й rшинкapi.
Iз 3aпopix.lкя чyмaки pyхaлися кoму кyди 6yлo тpебa для пpoда)кy тoвapy.
.Гi
(сoлi) y пoлчlцy пpoдaсться'
<.Пpимiтнo, щo зa piк дo тисяui вoлoвиx вoзiв
кyпyють тaкo)к i мaлopoсiяни з € л изaвeтгpaдськoi
пpoвiнцii>,o.
25 ЧеpнявскuЙ B'
/l|tыч]euхийC. Истopия.C. 9l.
'o Pуlненкo И. Чyмaцкие

пeсн и. C. l2.
27 Taм ,,ке.C. 13.
. Pи6aльська
apтiль
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(Б.

).
!]piнvенкo
." 3aписки oдесскoгo o6ществ:l.т. 7. с. l70.

,Ц..I. Явopницький
lсmpiя зaпopiзьких кoзaкiв
Kpiм великoi тopгiвлi з тypкaми' пoлякaми' yкpaiнцями' нoвoсеp6aми й кpимчaкaми' зaпopiзЬкий Kirш вiв тaкoж тopгiвлlo i всеpeдинi Civi, aлe цe пepeвaжнo
бyлa дpiбнa тopгiвля; i-i вели чaсoЬ' нa сaмiй сiчoвiй плoщi, aлe пepеважllo l.lа
Kpaмнoмy 6aзapi, Гaсaн-6aзapi, ви сiнoвoмy фoprштaдтi, т06т0 пeрпмiстi. T}т
стoялo бeзлiч нeвеликих хатин нa деpeв'яних низeньких стoвпчикaх' двopiв,
крaмничoк' ятoк, ruинкiв' y яких i велася piзнa тopгiвля. Чaстинa Iцх 6yдiвeль
6yлa спopуд,lкeна нa кoцlти кypенiв i налeлсaлa вiйськy' чaстинa 6yлa влaснiстlo
пpиixдлtих кyпцiв, як виднo зi спpaв сiчoвoгo apxiвy. Taк, пpикaжuик Петpo
Kpилoв, зa6opryвaвI.Ци кyпцeвi Фeпopу Пoпoвy, мyсив' зa <.6aзapним сyдott{>'
пpoдати свiй стap.ий двip нa сiнoвoмy 6aзapi зa 2 | l2 кyфи * ropiлки, щoб сплaтити пoзив.lчeвi ,9. Пpeдмeтaми тopгiвлi в Ciчi 6yли: oпaннi, сiд.пa, стpiли' лyKиi
стpемeна' шaблi, BуДw|a' якi зaпopoлtцям пpивoзилуI Taтapп' poгaтa хyдoбa й
непpидaтнi дo iзди кoнi, яких кoзaки пpoдaвaЛи тaтapalri нa зapiз. Kpiм Ciнi,
тopгiвля BeЛacя i в пaлaнкoвих селaх: Kaм'янoмy нa Kaльмiyсi, y Гapлi на Бyзi,
Микитинoмy на.('нiпpi тa iн. тyт тaкoл< 6yли кpамнi 6aзapп' lIJиt|ки' кpaмнички й зai,жд,x<iдвopи.
Peмeслa нe пpинoсили тaкoi кopистi i нe бyли y зaпopiзькиx кoзaкiв нaстiльки poзвинyтими, як тopгiвля, pи6aльствo тa скoтapствo. У зaпopoл<цiв,звичaйнo,
бyли pемiсники' aлe pемiсниvoгo цexoвoгo стaнy' щo викoнyвaв 6и пeвнi пo.
виннoстi д.Iя вiйськa, y них не бyлo. Пpи самiй Ciчi л<илиpiзнi мaйстpи - кoтляpi, пyruкapi, кoвaлi' слюсapi, rшeвцi, кpaвцi, тeслi; всi вoни' зa кoзaцьким звичa€ м ' викoнyвaли зaпopoжцям poбory зa певнy плaтню' й зaдypнo нiкoмy й нi.
чoгo не бyли зo6oв'язaнi po6ити. )Kили вoни в пердмiстi Ciнi, aле 6ули пptапt,tсанi дo кypенiв, як i iнrшiкoзaки .,.,.3a Межaми Ciчi вiдoмi 6yли кylшнipи й кoвaлi:
<[еякi з них були вiдoмими кyruнipaми й xyдoxникaми,виpo6ляroтЬ сиpoм'ятнi rшкipи й кoжyrшинy' a пpи Apгaмaкли (Гpoмoклii) пo мo)кливoстi oтpи.
IvryютЬвyгi.llля. У кyзнi' як нa Iнгyлi бiля пepeвoзy' yтримyються кoвaлi д.rя
пoдopoл<нiх людeй, aлe вyгi.llля всe з Apгaмaкли oтpимyютЬ>,'.
Kpiм лloдей пepeтriчeних pемeсел y зaпopiзькиx кoзaкiв бyли тaкox i свoсpiпнi лaхмiтники' як виднo iз спpaв сiнoвoгo apхiвy: |149 p. зaпopiзькi кoзaки
.[,xeрлiвськoгo кypeня спiймaли кiлькoх пepекoпсЬких мerпкaнцiв i зaбpали iх
з сoбoю y Ciн; тaтаpи, якi пpиiл<дЛ(aлив Ciu,6auплYl, щo oдиrr iз пoлoнeних нa
бaзapнiй плoщi Ciн^i<пpoдa€ стapi сopoнки' тaк сaмo й пеpе'>,тoбтo зaймaсться
пpaнням 6iлlцзнуl",.
| .Ц.авнямipa o6'смy, 30
квaут,30' 42 л.
,o CкалькoвcкuЙ A. Иcтopня. T. |. c. 2А2.

3|' MыluецкuЙ C. Истopия.
с. 4.7.

.,' 3аписки oдeсскoгo oбщества. т. 7. с. 186.
З2 ЭаpнuцкuЙ,{. C6opник
мaтеpиaлoв.C. 4l.

ПPиБyTки
BIЙсЬt(A

зAПoPIзЬкoГo
HизoBoГo

Гoлoвними джepeлами пpибyткiв Biйськa 3aпopiзькoгo низoвoгo' кpiм пpиpoд}|oгo 6aгaтствa вeликoгo чopнoземнoгo кpаю' бyли: вiйськoва здo6иv, зoвнirшня i внyтpirшня тopгiвля, пpoдa)к винa' плaтня вiд пepевoзiв, пoдимний пoДaтoк i, вpеrштi, цapсЬкe хлi6нe i гporшoвe )к:rлyвaння.
Пеpruим i пpямим д)l(еpелoм пpи6yткiв зaпopoxцiв 6yла вoeннa зд06ич, здo.
6yтa ними нa вiйнi з тypкaми' тaтаpaми й пoлякaми. Bиpyulaюни в кort<нийпoхiд, зaпopiзькi кoзаки Дaмлvl присягy пepeд святим eвaнгeлiсм, щo )l(oдeн з них
нiчoгo не пpихoваe з вoеннoi здo6ичi, a всe здoбyте дoбpo дoстaвить y кypiнь для
пoдiлy мiлс yсiм тoв.lpиствoм '. Пoвеpнyвruись iз пoхoдy й вiддaвruи хв.lлy всесильнoмy Бoгoвi i вдячнy tt,toлитByпpесвятiй Бoгopoдицi-дiвi, зaпopiзькi кoвсiсю здoбинню, кiньми, poгaтoю xyдoбoю' вiвцями i
зaки <<.цувilt|vlлу|cя>
всiм, щo пpивoдили й пpинoсили з сo6oro,. Haскiльки великoю 6улa un здo6ич,
.i.i
зaлexaли як вiд мaсruтadiв пoхoдy,
звичaйнo нe мo,(нa скaзати' бo poзмipи
тaк i вiД yДaнi на вiйнi. 3а звича€ м кpaщy чaстинy здoб.иvi кoзaки вiддaвaли нa
цеpквy' a pеulтy пaloвaли мl)( сoooto' пlсля чoгo хтo вщpaзy пpoгyлював свoto
чaсткy' a хтo хoвaв iT нa vopний день ".
fipyгим джерeлoil' пpибyткiв Biйськa 3aпopiзькoгo низoвoгo бyлa нaйpiзнoманiтнirцa тopгiвля, зoвнiruня i внyтpiurня: <3aпopiзькi кoзaки oтpимyють пo.
pяднy сyмy вiд кyпцiв, пoстaчaroчи вiд Ciчi piзнi тoвapи .ll.нiпpoм дo oчaкoвa й
Kiн6ypнa, тaк сaмo звiдти з пpи6yлих кopaблiв, як тi тpaпляютЬся' oскiльки
6yвaс, щo в пoсyrшливийнaс вoни, йдyни ouaкiвським лиманoм вище гиpлa Бyгy
в так звaний Koзячий poзлив',Il'нiпpoвським гиpлoм' чaсoм нe мoя(yтЬ пpoйти,
не poзвaнта)l(ивlltись чaсткoBo на чoвни. При цьoмy тpапля€ т ься' щo тypки з
кyпцяМи й дoгoвopи L{aють пoстaчaти тoвap}r to oчaкoвa, a нe to Civi a. Bсi тopгoвцi, купцi й пpoмислoвики' щo виBoзили piзнi тoваpи й пpивoзили iх y Ciн,
тopгyBaли пo слoбo.цaх, селaх i зимiвникaх, внoсили пeвнy плaтню y вiйськoвy
скap6ницю a6o на вiйськoвy стapшlrнy: вiд кyфи doporuнa чи хapчoвих пpo,щуктiв кaфoвaнець, вiд pи6и, впiймaнoi y Бyзi, тpи пeprшiдесятки <пaкoлi>нa пoлкoвникa' писapя й oсaвyлa, кoтрi 6yли пpи pи6них зaBoдaхi тa чoтиpи iнrшi десятки нa сiнoвy стaрruину. Якщo .lrrpи6y пpoДaли a6o втpaтили, не вiддiливtши
вiд нei чaсткy для вiйськoвих uинiв, тo pибaлки сплaчyвaли iT вaртiсть гpolшимa.
,
Скалькoвcкuй А.
.|.
ptlя.
l. с. 208.
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ни . T . l. с, 2|9,
' Kаlaчoв H. Apхив. C. 6.

Д.. I. Явopницький
lстopiя зaпopiзькиx кoзакiв
Щo6 бpaти митo з кyпцiв, нa всiх зaпopiзьких 6азapaх 6улп oco6лнвi нaчaльники, вiйськoвi кaнтapяtii: вoни стежили зa пpaвильнiстю мip i вaг, пpизнaчaли
цiнy нa пpивезений тoвap i з6пpaлn митo з кyпцiв y вiйськoвy скap6ницю.
oсoбливo вeликe митo дaB:rли lllинки' нaдтo B)t(епorшиpенi в землi зaпopiзьких кoзaкiв. Чepeз свoю я(иттeвy свo6oдy всi зaп.opiзькi кoзaки мllли пpавo вapити мед' пивo,6paгy й пpoдавaти спиpтнi нaпoi 5. У дoкyмeнтaх сiuoвoгo apхiву |770 p. пo всiх вoлoдiннях зaпopiзькиx кoзакiв нaлiнyвалoся пoнaд 370 rцинкiв, poзпoдiлеI{их тaк: y Ciнi - 73, у Caмapськiй пaлaнцi _ 83' Пpoтoвнaнськiй - 74, opiльськiЙ - 45, Koдaцькiй -74,
в Микитинськoмy пepевoзi l0, в Kaм'янськoмy 6aзapi Iнгyльськoi пaлaнки _ l0. Усi цi rцинки пpинoсили
вiйськy заг.lлoм l l20 кp6. нa piк, y тoмy uислi opeнди зa звичaйний ruинoк, 6eз
льoхy' 2 кp6. 50 кoп., а з льoхot\{' де мo)кнa 6yлo тpимaти пивo й мeд, пo
4 *ф.50
кoп. I{я сумa poзпoдiлялaся нa 45 пaiв мix вiйськoм тaким чинoм: кoцIoвoмy, сyддi' писapю' oсaвyлy' 38 кypeням, вiйськy, цеpк.вi, дoвбиrшy
й пyrшкapeвi нaвпiл _ пo 24 кpб. й 5l кoп. з цIaжкoм на кoл(ен пaй ". Kpiм тoгo,
з валoк' щo пpиiл<дxtaли в Ciч iз Укpaiни, Kpимy й Пoльцri, якщo вoни пpивoзили 6iле винo uи гopiлкy, тaкo)к 6pали митo нa цepквy й стaprшинy: нa
стapшинy' в тoмy нислi дoв6иrua й пyl.цкapя, з кoлtнoi кyфи пo кap6oвaнцeвi; кpiм гporuей 6paлн Il тaк звaне (пoстaвнe винo)>- пo oднoмy вiдpy, яке
в кoзaкiв звllлoся квapтoю' з тoгo' хтo пpoдaвaв винo ни гopiлкy a6o з тoгo' хтo сaм кyпyBaв iх, нa кorшoвoгo' сyддю' писapя' oсaвулa' дoв6иu.ra, пyrшкapя, кypiнних oтaмaнiв i дyхoвних oсiб,- зaгaльнoю кiлькiстlo 7 вiдеp. Лиu.rе
тoй, хтo сIuraчyвaв це пoдвiйне митo, мiг пpoдaвати свiй тoвap, тa й тo лиrцe пo
,.
цiнi, визнauенiй Korцем
Baxливим дхеpeлoм пpи6yткiв зaпopiзьких кoзaкiв 6yлo такoltt <(мoстoвe>'
тoбтo плaтня з пpoiждxих кyпцiв, тopгoвцiв' пpoмислoвикiв i .ryмакiв зa пеpевiз нepез piки, piнки й pyкaви зaпopiзьких вoльнoстей: <.36иpaютьвoни з кyпeцтва не менtце пoлoвини митнoгo збopy, пiд виглядoм нe тe щo зaпpoвaджeнoгo
ними тapифу, a 6epyть зa пepeвiз вiйськoвими чoвнal'и' a нa сyхoмy мiсцi чepез piки, зa N{oстиi aд)кe нa всiй iхнiй зeмлi нeма )кoдt{oгo мoстy чи гaтi ueрз
нaймeнrшy пpoтoкy' з кoтpoi 6 нe з6иpaли нa пoлкoвникa тiеi пaлaнки' y Boлoдiннях якoгo e пepeiзди, пo кoпiйцi з пopo)t(нЬoгo вoзa. Taк сaмo зa безпекy в
дopoзi, вiд тих людeй зa кoнBoювaння oднiею лкrдинoю' пpистaвJleнoю дo вaлки'
з вiйськoвим пipнaнeм uи 6yлaвoю, a 6iльrцe з пpикpiпленoю дo бyлaви вiйськoвoю пeчaткolo; нaвiть якби хтoсь i не вимaгaв цЬoго кoнвoю, йoгo iм дaють i вoни нeoдмiннo мyсять poзpахyBaтися, uiткo зa iх пpaвилaми,>n.3 6езлiчi пеpевoзiв
y мел(aх запopiзьких вoльнoстeй 0с06ливo вiдoмими 6yли: Миrшуpинopiзький,
Kotaцький, Микитинський, Kaм'янський, Kизикepмeнський - yсi vеpез piкy
.Ц'нiпpo, Бyгoгap.пiвський нeрз piкy Бyг дo МepтBoвoдa; пеplцими пepепpaв.лялися пepеваxнo укpaiнськi кyпцi, щo iхaли з Укpaiни нa .Ц.oн vи в Kpим, i
тaтapськi кyпцi, щo iхaли з Kpимy в Ciч i нa Укpaiнy; дpyг}rми пepепpaвлялися
пеpевaж}ro пoльськi й yкpaiнськi кyпцi, щo йllдлуtв oчaкiв i нaзaд, a тaкox( y
3aпopiлслtя й нaзaд. 3aпopiзькi кoзaки 6paли вiд кoжнoгo Boзa й вiД кoлtнoi
твapини зa пepевiз .rеpeз piкy Й дiлuлtl ui пpи6yтки мiл< стapruинoю i всiм вiйськoм. Платня y piзний чaс i вiд piзних вoзiв бpaлaся piзнa: з пopoхньогo вoзa нa
Микитинськiй застaвi пo кoпiйцi, з вантaжeнoгo вiд 2 дo l0 кoпiйoк, кpiм тoгo,
зa кoнвoй дo Микитинoгo oкp^eмo8 кap6oвaнцiв, дo Koдaкa |2кapdoвaнцiв тa
<<пeвний>
pалeць кoнвoйнoмyу. |7'74 p. зa пepевiз 6iля Микитинськoi зaстaви
бpaли з тих' хтo iхaв y Kpим i з Кpимy.<(з пapoвoлoвoгo вoзa пo б0 кoпiйoк, a
з двox пap пo l каp6oвaнцю 20 кoпiйoк'>|u..Цдя з6opy t\.tитaнa пepeпpaвaх iснyв:rлa oкpeмa стapцrинa' щo склaд.rлaся з шaфapiв, пiдшaфapiiв, писapiв i пiлписapiiв. I{i збopи зa пepепpaBи тaк зaхoпили сiчoвe тoвapиствo' щo вoнo нaмaгaлoся в.пaцIтoвyв€ l ти пepeвoзи й пoзa свoiми кopдoнами' y вoлoдlннях
5 Puzельлaн,.l. Леmписнoе
пoвествoвaниe. т. 4. с. 8l.
u
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Пpибутки
Biйськa 3aпopiзькoгo низoвoго
кpt,tмськoгo хaнa - нa piчкaх Бiлoзepцi, Poгauику, Kaipкaх, нa .(нiпpi 6йя
Kизикepмeнa - i з6иpaти зa них мoстoве,,. Kpимськi xaни чaсoм ДaЙлИ нa
це свiй дoзвiл, i зgпopoл<цi кopистyl*rлися митoм iз пеpeвoзiв зa ме)кaми &IIaсниx Boльнoстeй',. Ba;ккo й нaвiть нeмoжливo з певнiстlo визнaчити всю сyмy
рiннoгo пpи6yткy зaпopiзькoгo Korшa з пeрвoзiв неpeз piки: це зaлеxалo вiд
6iльrшoгo чи мeнцrorю pyхy vyмaкiв, тopгoвцiв i кyпцiв, щo' в свolo чepгy' зaле,кaлo вiд ypo,кaю сoлi, вилoвy pиби, дoстaткy стeпoвoi тpaви, безпeчнoстi пpoiздy дикими тaтapськими стeпaми тoщo. lз чеpвня |174 p. дo сiчня за
первiз y Гapдi зiбpa'пl 850 кapбoвaнцiв, oтлсe, пpoтягoм poкy знaчнo 6iльrцe
тисячi кapбoванцiв, a гapдoвий первiз Bг,ilЛ(aвся нaйменцIиIvr,бo пpи ньoмy
не бy;ro навiть oкpeмoгo rшaфapя. Ha Миruypинopiзькiй пeрпpaвi зaпopiзькi
кoзаки' якщo вipити iстopикoвi Укpaiни Мapкeвиuy, сBoгo чaсy з6upaлн
lJ.
|2 туlcяч кp6. щoрiuнoгo митa
чaсткy
вiйськoвих
пpибyткiв
стaнoвив <<димoвий>>
пoдaтoк, який
Hемaлy
зaпopiзькi кoзaки з6нpaлvl з тaк зBaних <<сиднiв,>,
щo вв:l)t(.tлисяпiддaними сi.
чoвoгo тoв:rриствa. Пoдaтoк бyв пoстiйним i тимчасoвим: пoстiйний дo l758 p.
o6мeжyвався l кp6. з poд}rни' a з 1758 дo |'710 p. l кpб. i 50 кoп. У зв'язку зi
склaднiстю виpaхyвати всe жoнaтe нaсeлення Зaпopiзькoгo Biйськa, вa)ккo'
звинaйнo, визнaчити й мaксимyм цьoгo пoдaткy; якщo пpиЙняти зa нopмy
..,
всьoгo )t(oнaтoгo нaселення пo зимiвникaх |225o чoлoвiк
тo пpи пoдaткoвi
в кapбoванець oтpимасмo |2250 кp6., a пpи пiвтopa кap6oвaнцях l8375 кp6.
Tимчaсoвi пoдатки' щo 6paпlся з )t(oнатих кoзaкiв, сяг:lли вЦ 300 дo 500 кp6.
з палaнки' aле iх наклaДaJt1 l|ИЦre y виняткoвих випадкaх' кoли вiйськo opгaнiзoвyBilлo seлнку|i| пoхiд нa Typеннинy, Kpим uи Пoльшцl a6o пoсилалo дeпyтaцiro y poсiйсЬкy стoлицro з oсoблиBo вaя<ливoi спpави.
Cyдoвий ruтpaф, щo 6paBся гpitшми, хyДoбoю, кiньми зa якyсь пpoвинy' тaкo)t( стaнoвив дЛ(еpелo пpи6yткy Biйська 3aпopiзькoгo. Biн irцoв нa кopисть
а6o всьoгo вiйськa, aбo oднoгo кyРеня чи вiйськoвоi стaprшини: <(зaнaйтя)t(чy
пpoвинy пpикoвyloть дo стoвпa i в6иваloть йoгo нaсмеpть, a 6aгaтствo йoгo 6еpyть нa вiйськo'>, <<yних кoлrний нaчaльник зa зухвалiсть дo нaймeнrшoi кpaДiлски чи yпaдaн}rя 6iля .lкiнoчoi стaтi мo:кe тoгo злoчинця пoз6авити всьoгo
мaйнa на свoю кoP.исть' якиtrl 6и reлlкпм нe 6yлo 6aгaтствo, й нi пepед ким зa
це не вiдпoвiдae'>.o.
Bperштi, oстaннiм д)кepелoм пpи6yткiв Biйськa Зaпopiзькoгo низoвoгo 6yлo
грotlloве й хлi6не )калyBirння спoчаткy вiд пoльськoгю, a пoтiм вiд poсiйськoгo
ypядy. Гporшoвe )к:rлyвaння пoльськo-литoвськoгo ypядy Зaпopiзькoмy Biйськoвi впepшe пpизнaчив l57б p. кopoль Cтефaн Бaтopiй' як свiднать пpo це
yкpаiнськi лiтoписцi: <.Toгдa )к и. зaпopo)кским кoзaкaм yчpедил aтaЬ{aнa кoцloвoгo и всl их }laчaли и всlм кoзaкaм' как гopoдoвим' тaк и зaпo.
po)кскиtr{ дaBaл )кuuloв:lнь€ нa гoд пo. чиpвoнцю и пo кo)t(yхy' чeм кoзaки
нa дoлгoe врeмя 6или oченЬ дoвoлни>|o. Cкiльки )к:rлyвaння taBaлИ пoтiм зaпopo)t(цям' з6iльrшувалoся вo}ro чи змeнulyвaлoся' пpo це нi лiтoписцi, нi сyчаснi пoльськo-литoвськoмy пaнyкrннro y Пiвдeннiй Pyсi д,(epелa нe кa)кyтЬ.
Biдoмo лиlше' щo цe )кaлyвaння дaлекo не зaв'(ди спpaвнo нaдхoдилo в Civ, бo
дeр)кaвнa скap6ниця Peчi Пoспoлитoi дy.lке uaстo 6yлa пopoЛ(ньою. I.(я нергуляpнiсть ДaBaЛa пpивiд зaпopo)кцям влaцIтoвyват|4 нa6iгИ нa мyсyльмaнськi
зeмлi i paзoм з тим 6yлa пiдстaвoю д.тrявипpaвдaння iхнiх Bopo)ких дiй пpoти
мyсульмaн пepед пoлЬським урядoм. 3 тoгo чaсy' як зaпopolкцi пpoгoлoсили
себe пo6opникaми пpавocлaв'я Й нeнaвисl{икaми кaтoлицизмy' вoни втpaтили
гpolцoве )калyвання вiд пolьськoгo ypяAy, :Ure пoч:lли oтpимyвaти йoгo вiд poсiйськoгo. Aле з якoгo рoкy Boни стaли oтpимyв.rти гpotцoвe' a paзoм з тим i
хлiбнe xaлyвaння вiд Мoскви, тoчнo нe вiдoмo; ймoвipнo, це мoглo стaтися з
|| Меdве0ев.C6opник све.
дений министepства фиllaнсoв. сПб. l8б7. т. 6.
С. 463.
',
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.(. I. Явopницький
Iсmpiя зampiзькиx кoзsкiв
Чaсy пpиeднaннЯ Малoi Poсii дo Beликoi, тo6т0 з 1654 p. У пpoхaннi петьNlaнa
Хмeльницькoгo нa iм'я цapя, щo скJraдa€ т ьcя з 23 rryнктiв, y oстaннЬoмy пyнктi
скaзaнo: <Taк сaмo й нa тих, кoтpi зa пopoгaми Kirш 6ерл<yть, Що6 йorю цapськa
величнiсть звoлиJIи милiсть свoю пoкaзaти' oскiльки нe n.lo'(нa йorо сaм 6eз
людей 3iлиl'цц1цр|7. Йдеться пpo (хapч i пopoх>, якi гeтьмaн пpoсиB y цapя
ддя 40o вapтoвих' кoтpi lкили в мiстi Koдaку; пpo цe rк мiг Хмельницький пpo.
сити в цapя i дJIя зaпopoжцiв. 19 берзня lб54 p. yкpaiнськi пoслaнцi кaзaли в Мoсквi, щo з Укpaiни в 3aпopiя<жя <нa кoцtoвих кoзaкiв зaпaси хлi6нi й
зi.lIля . i к!'льки пoсилaютЬD' a y фopтeшю Koдак тoдi .lс вiдпpaвляли з6poю, зiлля' гapмaти й xлi6нi припaси. B aктaх 16бl p. скaзaнo' щo низoвi кoзaки зa
8 миль вiд Ciчi <вдячнo> гrрийняли цapсЬке )кaлyкrння; aле скЬьки йoгo 6улo,
не вiдoмol8. тaк сaмo пiд lб68 p. скaзaнo пpo
<2000 кpб. та сyкна
'(a,ryBання
piзнoгo кoльopy стo в'язoк нiмeцьких'>. l675 p. iм
видали 500 нepвiнцiв, l50 пoлoвинoк сyкнa' 50 rryдiв свинцю Й зtлля тaкoж. |616 p. зaпopoлrцi писaли CaмoйлoBичy' щo цap Oлексiй Михaйлoвич нaдсилaв гетьмaнoвi yкaзи <(пoзичaти^зaпopo)t(цям стoсoвнo iхньoi пoтpеби бopotшнo>, aле вiн пpo це зa6yвae ,,; l693 р. запopo,lкцi скapжилися гeтьмaнoвi Maзепi, щo дoдаткoвoгo )к.tлyBaння <(пoдвa aлтынa' aл6o й 6oлiй гporшeй дa пo аpluинy сyкна нa кoзакaD зoвсiм недoстaтньо20. l708 p..звиuaйнe)кал).B:lння зaпopiзьких кoзaкiв визнaчaлoсЬ y l0 тис. кpб. нa piк,'. |134 p.' кoли запopoлrцi з-пiд влaди Kpимy знoвy
пepeйI.цлипiд скiпетp Poсii, тouнo визнaчилaся й сyмa гpollloвoгo жaJЦ/вaння нa
вiйськo: <A зa слy.lк6y iх,.запopiзьких кoзaкiв' oтpимyB.lти )кaлyвaння нa всe
вiйськo 20 тllсяч щopiннo>,,. 3 <poзписy> |14o p. виднo' скiльки кoмy виДaвали
цapсЬкoгo )кaлyв.tння y 3aпopiзькoмy Biйськoвi: кollloвoмy oтaманoвi 600 кpб., сyддi, писaрвi й oсaвyrry - пo 300 кpб., o6oзнoмy й пoлкoвникoвi пo l00' пoлкoвoмy oсaвyлoвi _ 50, свящeникy - 40, пoлкoвoмy хopyн)l(oмy _ 30 кф.zJ' oсaвyлy пpи oфзнoму - 2o кp6., пiдoсaвyлoвi пpи o6oзнoмy 20 кp6., пyruкapeвi й дoв6иrцy пo 15 кp6., кypiнним oтамaнaм i кoзакaм нa всiх
4 тис. кp6., a paзoм - 6 l50 кp6.2{3 |142 p. цIo цифpy зIr.tе.нlltили
дo 4660 кp6., a з
l759 p. й дo кiнця iснyвання Ciчi пiдвищили дo 66б0 кp6.z5 3a poзклaдoм l768 p.
цi б660 кpб. poзпoдiляли дещo iнaкtше, a сaмe: кoцIoвoмy oтaмaнoвi - 70 кp6.,
сyддi - 60 кp6., писapeвi - 50 кp6., oсaвyлoвi - 40 кp6., пyцrкapю * й дoв6и.
rшy - 30' вiйськoвим кaнцeляpистaм - L2, тpидцят}t вoсЬtr{икypiнним oтaмaнaм 1020 кp6., a6o 27 кp6. нa кoл(ttoпo' тoBapиствy 38 кypенiв - 5з20 кp6., a6o
пo l40 кpб. нa кoх(eн кypiнь, I{aчaлъникy сiчoвoi цeркBи - 5, пiднaнальникy 3, iсpoмoнaхaм - 5, диякoнaм - 3, yстaвникy - 3, свiuкaрвi - l, ктитopaм - 4, rшкoляpaм - 3, пaлaмapям - l0, сeми стapцrинсЬким слyгaм .l
кp6., кyхapям - 2 кp6., кpiм тoгo, пoдapyнoк oфiцеpoвi, щo пpивoзив )кaлyвil}lня - 5 кp6., yнтеp.oфiцеpoвi пpи нР9мy - 2, сoлдaтaм - б, oтaмaнaм 20 кф., щo paзoЬ{ станoвилo 6660 кp6.,o
Якцto цi 6бб0 кp6. pозпoдйити нa Bсе 3aпopiзькe Biйськo, т06т0 в сеpедньoмy нa |0_|2 тис. чoлoвiк' тo цapськoгo )кzlлyвllння B||яRv|Tьcяa6сoлютнo
llедoстатl{ьо нaвiть для пepшoi неoбхiднoстi _ yтpимaння кoнeй y вoснний
нaс. Toмy зaпopoл<ф щopoкy пpoсrrли пiдвиutити жaлyвання вiйськoвi, скap;кaчись нa мiзepнiсть вiдтryщенoi iм poсiйським ypядoм сyми й нa вa.жкi д.llя
lltиття чaсrr; .tлe уpяд a6o зoвсiм нe зв.lжaв rra цi пpoxaння, а6о )к po6ив дoплaтy
лиц!e y виглядi тимчaсoвoi дoпoмoги й лиrде за oсo6ливi вoеннi зaслyги.
.l].ляз6epiгaння спйьнoгo вiйськoвoгo скaфy y зaпopiзькиx кoзaкiв iснyвaлa
тaк звaнa вiйськoва скap6ниця й вiвся <0с06ливый вoйскoвiй скapфц и тaбель вoйскoвiй>; д.ля цiei мeти yтpимyв.tлась oсo6ливa <<непoдвижнaяDскpиня
.7 пoлнoе сo6рние закoнoв. T. l. C. з27'
. Пopoх (заcтаp.).
'. Aкты юзP. т. l0. C. 47б;
т . 5. с. 45.
. , там xе . T. . 7. C. 49:.Г.| 2.
с. 540' 634.
,,'

Bелuчкtl

с.

Летoпись.

т. з. c. |.74.
2| cкалькoвскuй А. ИcтoPця. т. 2. с. |4.

,, чтения мoскoвс.кolю oбlцества' 1848. N9 6. с. 45.
?.t Пoлкoвникiв, oсавyлiв i
I9P
У н :киx зa пис a н o пo дв а .
,' Muллеp
Г. Истopинеские
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Пpибутки
Biйська 3aпopiзькoго ltизoвoпo
пpи сiнoвiй цepквi нa pyкaх вiйськoвoгo сyддi. Paхyвaти й видaвaти цeй скapб
сiнoвa стapu.lинaй кypiннi oтaмани мoгли лиrue за спiльнoю згoДoю дiдiв, a без
неi tliхтo нi зi стаprшиltи,нi з кypiнних не смiв нaвiть тopкaтися дo неi, a винltoгo кapaли смеpтю' вiдцбиpaюнивсe йoгo мaйнo нa вiйськo й нeзвaлtaюvи,
чи вi н зн ачltий, vи пp oст ий к o з aк , , .
Зaoднo з грorrtoвиМ зaпopiзьким кoзaкaм RИДaBaлИй хлi6не жaлyв.lння' a тaпyдiв6oкoл r 6oйoве< (зiлля'> ,св инe ць i пo p o х; д o l 759p . i м вид aвa л и п o ти с я ч i
poшнa та пo <.вiйськoвiйyзaкoнeнiй пopцii кpyп>, a з |759 p. пo l300 uетвepтeй
6opourнa й кpyп paзoм' a oкpемo пo 50 пyдiв свинцю й пopoхy' Хлiбне )t(ttлyвaння poзrloдiляЛи тaким чиllolt{: кollloвoмy - l5 нeтвертeй 6opourнa й 2 нeтвepтi
кpyп, сyддi _ l5 нетвepтeй бoрorшнa й 2 vетвеpтi кpyп' писapeвi - |2 нeтвepтей
6oрorшнa й 2 нетвертi кpyп' oсaвyлoвi та вiйськoвiй кaнцеляpii _ пo l0 четвеpтeй бoрorшна тa пo l i 3 нетвepтi кpyп' llyцrкapeвi й дoвбиrпy paзolrr _ 6 чeтвеpтей 6opourнa, t|aчалЬllикy цepкoв - 5 нетвеpтей 6oporшнa, пaлaмapям - 2
нетвepтi 6oporuнa, rцкoлi - 4 uетвертi 6oporшнa, сiчoвим ктитopaм - 2 нетвертi
6opoшнa, вiйськoвим стадникaм - 2 нeтвеpтi бoporuнa, 38 куpeням пo 32 четвеpтi 6oporшна, l нeтвepтi з 6 ueтвеpикaми кpyп; всьoгo .lк l300 нeтвepтей бopotuна й 85 ueтвepтeй кpyп,o.
Kpiм Цapськoгo хлi6нoгo )t(:lлyвaн}Iязaпopiзькi кoзaки oтриМyв:rли пpoдoBo;lЬCTBo i з Kиeвo.Ме;кигipськoгo тa з вJraснoгo Caмapськo-Микoлaiвськoгo
мoнaстиpiв; тaк, 4 вeрсня |159 p. з мoнaстиpсЬких млинiв пo Caмapi й Caмapчикy y Ciч нa вiйськoвy кaнцеляpiю <<пoеднoй 6oчкe пrцoнa пцrеничнагo дa и
p)t(aнoгo))llа вiйськoвих пiдвoдaх, пpисЛaних iз Ciчi з гiнцeм y мoнастиp 29.Як
poзпoдiляли свинецЬ i пopoх, нaм невiдoмo зa 6pакoм дaних; вiдoмo лицre' щo
певнy йoгo чaстинy oтpимyвaли й,'сiчoвi rшкoляpi, якi xили тaкoю сaмoю гpoМaДoю' як i всi низoвi тoвapиuri'.'. Cвинцю й пopoхy Для всЬoгo 3aпopiзькoгo
Biйськa бyлo тaк сaмo нeдoстaтньо' як i хлiбнoгo ж.rлyвaння; тoмy зaпopo,lкцi
чaсткoвo сaмi poбили ix, a пеpeвaл(нo кyпyвaли в пoлякiв, yкpaiнцiB^,туpкiв,
тaтap, вipмен, нaвiть eвpeiв, oскiльки свiй пopox бyв пoгaнoi якoстi "'.
. Пpо те, де i як BуItaBaлv|зaпoрiзьким кoзaкаn.tгpollloве тa хлiбне Л(aлyвaннЯ'
poзпoвi,lдaють дeтaльнi aкти сiчoвoгo aрхiвy, щo чaсткoBo дiйцrли дo llaшoгo
uaсy. Пiсля пеpехolly зaпopiзьких кoзaкiв |734 p. пiд влaду Poсii вoни, за клoпoтaнням свогo дo6poчи}rця' киiвськoгo генepaл-гyбepнaтopa гpaфa Bейс6aха,
гpоUloве )кaлyвaння oтpимyв€ l ли безIloсеpeдньo в Пeтеp6ypзi. I-[е вiд6yвaлoся
тaк: щoрoкy з Ciчi в стoлицю виpylllалa депyтaцiя з 20 чoлoвiк <.знaтнoгo вiйсЬкoBoгo тoвapиствa)>- пoJlкoвникa' писapя' oсaвyлa й l7 кypiнних oтaманiв.
Ця i{eпyтaцiя спoЧaткy iхaлa в Kиiв a6o (з l750 p.) y Глyхiв, тaМ peкoмендyвaлaся гетЬмaнoвi, oтpимyвaлa вiд ньol.о прoгoни | Й пoдopoхrнi листи i дaлi
B;кe виpуrr.laJ'Ia
в Мoсквy uи Петep6yрг. Пpи6увulи .цo стoлицi' депутaцiя poзтaшIoвyвалaся за казенний paхyнoк пo кBapтиpaх, пoтiм pекoмeндyвaлася iм.
пepaтopoвi ни iмпepатриr1i, i дoки викoнyвaЛися фopмaльнoстi з видaнею )кa.
лyвaння' знaйoмилася iз стoличними BелЬмoжaми' дapyвaла iм пpивезенi з
a вжe пoтiм oтpимyв.rлa гpoцtoBе
Ciнi пoдaрунки' сaма приймaлa <<пpезенти>'
)кaJlyвaння' a часoм i милoстивi lto.цapyнки - Мед.lлi, кaптaни' сyкнo' oкiaмит,
кo)куxи. Toдi ;к клoпoтaлaся пpo лист нa хлiбне жaлyвaння' свинeцЬ i пoрoх,
кoтpi зa aсигнoвкoю пpoвiaнтськoi кaнцeляpii й гoлoвнoi кoнтopи apтилepii тa
фtlpтифiкauii видaвaлися з кpемeнчyцьких Мaгaзинiв, i iх кaзенl|ими сyднaми з
<<нaле)кним
кoнвo€ м > дoстаRлялa в Ciч. Ha зaкiнчення дeпyтaцiя знoвy peкoмеri.
дyвaласЯ двopoвi, oтpимyвaЛa ayдiснцilo <<висoкoмoнapшoi oсoби> й нaperuтi
вiд'iл<дxaлa зi стoлиlti в Ciч.
Taк 6yлo дo l75l p., a вiд 26 лvlстorlata тoгo poкy зa yкaзoм встaнoвлений
поpядoк oтpиМaння xaлyBaння зaпopiзькими кoзaкal{и 6yлo змiнeнo. Гeтьмaн
,' Фе,.lut1ыtl Е. Истopинеские дoкумеltтьr зaпoрo,(apхивa f f
скoго сичевoю
Кy6aн. o6л.
ведoмoсти.
Екaт еp и н о дa р . I l l 9 0 .
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. Пoдopoл<lri грoltri.

,(. I. Явоpницький
Iсmpiя зaпоpiзьких кoзакiв
грaф Kиpилo Poзyмoвський виpirшив 32, що неpeз великy вiдстaнь вiд Ciчi дo
стoлицi пoiздки зaпoрoлtцiв пo )кaЛyвaння пoв'язaнi з великими тpyднoщaми й
тoмy зa йoгo poзпoряд)кeнням i зa pirueнням ypядoвoгo Ceнаry нa мaй6yтнс бyлo визнaчeнo: <<тoмyЗaпopiзькoму Biйськoвi щopiннo вiдпyскaти й aсигнyвaти
гpoцroве )к:lлyвaння стaтс-кoнтoри з тaмтelшнiх пo6лизьких мiсць, хлi6не ;кaлyвaння пpoвiaнтськoi каншеляpii з KpеменнyЦЬкoгo мaгaзинy' пopoх i свинeць
канцeляpii гoлoвнoi apтилеpii й фopтифiкaцii тaкoлt iз пoблизьких мiсць, i вi.цcу|лaTп в Kиiвськy гу6epнськy кaнцеляpiю, a тiй канцeляpii yсe те )t(.lлyвaння'
як гpollloве й хлiбне, тaк i пopoх тa сBинeць на l75l p. вiдпpaвити й нaдaлi щopoкy вiдпpaвляти тoмy 3aпopiзькoмy Biйськoвi в Ciн vepeз пoсланцiв казeнними
сyднами й лtoдьми з }lilлежним кoнBo€ М i вiддавати кorxoвoмy oтaмaнoвi й
yсьoмy вiйськoвi з пoквитyвaннями... a пpислaним вiд запopo.lкцiвy Мoсквy uи
Пeтеpбypг пoслaнцям (тo6тo дeпyтaтaм) хapчoвих' нa питвo' дpoвa й свiнки,
тaк сaмo пpи вiдпущeннi iм лсaлyвaння i пpoгoнних гporuей, цьoгo дaBaти не
нaлe)кить' oскiльки д.JtяoтpиМaння згa.цаttoгo )кaЛyвaння''як нинi, тaк i нaдaлi
вiд тoгo Biйськa Зaпopiзькoгo I|pI|cvIлaTИв)ке не бyдe'>.'".Зaпoрoлrцi слyцIнo
ввaж:lли це poзпopяд)кення немилiстlo дo себе, a дrгlявсьoгo вiйськa величeзним
клoпoтoм. I{eй клoпiт виникав як вiд звиuнoi y тi яaси тягaнини й фopмалiзмy в
спpавaх' тaк i вiд oсo6истoгo нaстpoю киiвськoгo гeнеpaл-гy6ернaтopa. oстaннiм нa тoй чaс був Михaйлo Лeoнтьев, кoтpий ненaвиДiв запopo.lкцiв дo гли6ини дyrпi. I-(ьoгo paзy вiн зpo6ив yсе вiд нЬoгo зzlле)кне, щo6 вчинити непpисмнiсть зaпopiзьким кoзакaм; вoни oтpимyвaли жaлyвaння нa нaстyпний рiк
впepеД':rлeминyв l75l p., a )кzlлyвaннянe бyлo, минyлa й пeprшaчвеpть |152 p.,
a )к:rлyваI{няBсе щe не дoстaвили в Ciч. Toдi зaпopoltцi зBeрнyлися зi скapгoю
нa Лeoнтьeвa дo гетьманa гpaфa Kиpилa Poзylt.loвськoгo' в якiй писали, щo <<)кaлyвaння вiд киiвськoгo генеpzlл.гydеpнaтopa Леoнтьсвa, пiсля 6aгaтьoх вимoг'
дo них' зaпopo.lкцiв, ще не надiйrшлo'>.Гетьман' пpoчитавцtи скаpгy зaпopoлtцiв,
I{aкaзaв генеpaл-гy6epнaтopoвi видaти грorui Зaпopiзькoмy Biйськy <.6eз,кotних звoлiкaнЬ>' на щo Лeнтьсв вi.цпoвiдaв Poзумoвськoмy, щo гporui щe не нaдiйruли з Бiлгopoдськoi кaнцeляpii i тoмy iх нe мoл<на BИДaTИзaпopoл<цям. Taк
Зaпopiзькe Biйськo чек.lлo свoгo гpoшoвoгo )кaлyвarrня дo 2l нepвня |152 p.:
лиtше тoдi пpибyв y Civ пopyuик Фpoлoв з кaпpzrлoм тa |2 coлДaTами нa п'яти
пiдвoдaх i пpивiз кoзaкaм гpoцroве лtалyвання.,n.
IIle тя;кче 6yлo зaпopo,кцям oтpимaти хлi6не )кaлyвaнняl пopoх i свинець:
зaмiсть тoгo що6 дoстaвити хлi6не жirлувaння y самy Ciч кaзенними сyднaми
й людьми, зaпopo)кцям нaкaзaли oтримaти йoгo з кремeнчyцЬкoгo мaгaзинy;
зaпopoл<цi зaпеpечили' щo це стa}loвv|ть IJ|я ниx Bеликy тpyднiсть, бo д.llя <.пpивезення йoгo в Civ пoтpiбнo дo 400 пiДвoД, яких y Ciнi запopiзькiй нiззiдки
взяти' дo тoгo лt.i вiдстaнь тoгo мaгaзинУ вiд Ciчi дo 300 BеpстoB нaлiuyс>itг,.Чepез це Bol{и ввa,к:lли, щo пpoстiruе, зpyvнilше й легlше бyлo б oтpимyвати хлiбне )кirлyBaння y сaмiй Ciчi з мaгaзинy Hoвoсiveнськoгo pетpанцreментy' <<зкoтpoгo й пepeд тим в yсi мaйя<еpoки йoгo iм видaвaли'>,i в якoмy 6yдь-кoли мo)кнa
6yлo взяти 3-4 тисячi четвеpтeй хлi6нoгo пpoдoвoльствa. Aлe цe зaперечyвaв
князь Cемен Boлкoнський, якllЙ тoдi бyв oдним iз кepiвникiв пpoвiaнтськoгo вiдoмства нa пiвднi: вiн вказyвав запopo)кцяr.r нa кpемeнчуцький хлiбний
магaзин' a дo нoвoсiuенськoгo нaкaзyвaв нaвiть нe тopкaтися' щo6 залиtшити
йoго зaпаси нa iнrшi, пoтpiбнiшi й нагaльнiц.li випaдки. Aле зaпoрo.lкцi напoлягaли нa свo€ м y' й l75l p. нaдiйruлo poзпopяд)кeння вiдпускaти iм хлiбне яraлyвaння з N{aгaзинy Hoвoсiченськoгo pетрaншeмeнтy; aлe цьогo paзy Boни наткнyлися нa oпip oбеp-пpoвiантмейстеpa мaгaзи}ry: без oкрмoгo yкaзy Гoлoвнoi пpoвiaнтськoi кaнцeляpii вiн не 6aл<aв ЫАI\aBaTИзaпopo)t(цям хлi6не л<aлyBaння. Лl'tшe |752 p., 18 веpеcнЯ' зaпoрo)кцi oтpимали пpoвiaнт iз мaгaзинy
Hoвoсiчeнськoгo pетpaнцrемeнтy зa l75l Р. A ще 24 лunня |152 p. на пpoхaння
.t2
Hе вiдoмo, чи сам oсo6истo' ни пiд впливoм вoрoга запopo)кцiв киiвськoгo
гeнepaл.ryбepнaтoрa

М. Лeoнтьсвa.
.'3
Multltеp Г. Истopинескиe
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Пpибуткл
Biйська 3aпopiзькoгo низoвoгo
зaпopiзьких кoзaкiв, нaдiслaне нимt,l гетьь{aнoвi Poзyмoвськoмy' й зa пoдaнням гетЬмaнa 4 квiтня y Koлeгiю зaкopдoнних спpaв oстaння чepез Cенaт пpийнялa з цьoгo пpивoдy кaтeгopичнy пoстaнoвy: <<Пpoсятьтi зaпopo;<цi, щo6 для
oтpимaння гpoцIoвoгo )к:rлyB:lння iм дoзвoлили пoсилaти в Мoсквy чи CанктПетep6ypг, зa пoпеpeднiм звичaсм' стapцrинy з 20 чoлoвiкaми знaтнoгo вiйськoвoгo тoваpиства i iм пo-стаpoмy видaвaти хapнoвi й нa питвo, дpoвa тa свiнки,
такo)t( пpи видaнi Л(aлyвaння i пpoгoннi в oбидвa бoки дopoги гporшi, кoтpих
yжe дaвaти невiльнo й кoтpy зadopoнy вot{и' зaпopoлсцi, ввaяtaють зa кpaйню
o6paзy д.llя сe6e' a вiдpядлrення зa lц{м )кaлyвaнняМ y Мoсквy шl Cанкт-Пeтеp6ypг пoслaнцiв вoни не лишIe зa якийсь клoпiт, aлe зa нaйвищy ii iмпepaтopськoi вeличнoстi милiсть визнaютЬ' oтpимyючи мoxливiсть 6aчити висoкoмoнapшe Ii iмпеpaтopськoi вeличнoстi o6личчя; a хлi6нe жzrлyвaння пpoсять
BИДaBaTИз нoвoсiчеl{ськoгo мaгaзинy' з кoтpoгo й пoпepедньo мaйх(e y всi poки
йoгo iм в;иДaBaлн.Пpи цьoмy й гетьмaн зi свoгo бoкy зaпитye, uи дoзвoлити iм,
зaпopoЛ(цяIlr,пo-стapoмy пoсилaти депyтaтiв, чи видaвaти згaдaнy кiлькiсть гporцей' як виpirшeнo, тaк сail{o й пpo негaйнe викoнaння гpotltoвorю )кilлyвaння тa
пpo вiдпyщeння хлiбнoгo з нoвосiчeнськoгo мaгaзинy й гeнepaлy Леoнтьсвy пiдтвepдити. Koлегiя зaкopд.oнних спрaв вBaжа€ ' щo кoли зaпopoя<цi, не ввa)кaючи це сo6i зa клoпiт,6axaroть пo-стаpoмy пpисилaти в Мoсквy чи Cанкт-Петep6уpг пoслaнцiB' oсoбливo ,к y тoмy iхньомy нe нeпpистoйнoмy нaмipi, щo6
тi пoслaнцi yдoстoi.лися бyти pекoмeндoвaними Тi iмпеpaтopськiй величнoстi
для тoгo' щ06 склaсти iй найнижчий i нaйпoкipнirший yклiн, щo вoни вBa)кaють
найвищoю iJ вeличнoстi милiстю й aвантaлсeм J ддя сe6e, й тим кopистyвaтися
хoчyтЬi тo вiдмoвляти iм y цьoil,ryй пoзбaвляти цьогo iх нe слiд, з яких мipкyвaнь
тaке пoсoльствo пo-стaрoмy.Цeпyтaтiв y Мoсквy чи Caнкт-Петеp6ypг дJrя oтpимaння гpoцroвoгo xaлyвaння iм, зaпopo'(цям' ьtoxнa й дoзвoлити, лиIlre 6 тiсi
дeпyтoвaнoi стaprДини з вiйськoвим тoвapriствoм тa iх сЛyж6oro, т06т0 всiei
свити 6yлo не 6йьш.lе 20 чoлoвiк (як це й за визначеннями ypядoвoгo Ceнaтy
|742 p. сеpпня 4 Й 2| пoстa}|oвлeнo),a ypядoвoмy Cенатoвi цим Koлeгiя зaкopд.oнних спpaB пoДa€ , rцoб дoзвoлeнo 6yлo нaкaзaти нaлeжнe всьoмy Biйськoвi 3aпopiзькoмy гporДoвe жa,Ц/IЕlн}lя' так сaмo й нинaм, вiдpядЛ(еttим рaзoм iз слyя<6oroix, як пoпepедньо кopмoвi й нa питвo, дpoBa тa свivки, а пpи видачi iх ж.lлyвання тa пpoгoннi як тиlvtвислaниN'' тaк i мaйбyтнiм з ними tJ|я cупpoBoдy тoi Л(:rлyвaнoiyсьoмy вiйськoвi гpoцroвoi казни в кoнвoй, oбep-oфiцеpoвi з сoл.цaтaмИ'B o6ндlBaкiнui гporшi Cтaтс-кoнтopi a6o в Мoсквi, a6o тщ, y CaнктПeтeфypзi, де тpaпиться' видaв:lти i зa писaним пoвiдoмленням вiд Кoлeгii зaкopдoн}tиx спрaв видaвaти iм, вiдpяд,lкеним зaпopo,кцям та кoнвoйнoмy oфiцeрoвi, пoвнiстю. A хлiбне хzlлyвaння' тaк самo як пopoх i свинець, зa вищеписaним пoпеpeднiм визнaчeнням ypядoвoгo Cенатy, кaзенниl{ кorдтoм Kиiвськoi ryбepнськoi канцеляpii y сaмy Ciн iм, зaпopoжцям| нaд.снлaтп' a не тaкl як
Bище згaAyв.rлoся. Boни, зaпopoл<цi, пиlltyть' щo киiвський тенеpал.гyбеpнaтoр
Леoнтьeв рoзпopядився iм сaмим iз крмeнvyЦЬкoгo rvraгaзинyхлiб oтримyвaти'
uим вiн, генepaл.гy6еpнaтop' всyпep€ ч визнaчeннк) ypядoвoгo Cенатy i дaремнy
iм, зaпopoлсцям, пpикpiсть yчr,tнив' пpo яке вiдпpaвrIeння дo самoi Ciчi кaзeнним кoштotr{,як i нeгайнy видaчy нa l75l p. yсьoгo )t(.lлyBaн}Iя'якщo це ще не
Bикoнaнo, нехaй yрядoвий Ceнaт звoлить тoмy пенepiut-гydepнатopoвi Леoнтьсву пiдтвеpдити i пpи цьoмy йoмy' Леoнтьсвy, нaкaл<ехлi6не xалyв:lння як нa
зазначений l75l p. зapaз Bидaти, так i щopокy нaдaлi видaвати' зa пoдaнням
зaпopo.lкцiв, не з кpемeнчyцькoгo' a 6aл(aнo з нoвoсiченськoгo мaгазинy,>:tб.
Taк писaлoс я |7 52 p., 24 лl,lпня; нaдiйruoв l 753 p.' i пoвтopилaся тa х( iстopiя:
Civ пpoтягoм |152p. нe oтpимaлa хлiбнoгo )кa,Ц/вaння зa |752 p. Toдi зaпopoЯ(цi з кoruoвим oтaмaнoм Пaвлoм lванoвичeм Koзeлецьким звepкyлися y Kиiвськy гy6еpнськy кaнцеляpiю з прoxанням видaти iм хлi6нe ,(aлyвання з нoBoсiченськoгo мaгaзинy; aле нoвoсiчeнський o6еp-пpoвiантмeйстер Cмецький
пoслaвся нa пepeвoлoчнeнськoгo кoменданта' 6pигaдиpa Koшeлсвa, щo вiДaв
нoвoсiченським тa п06лизькими хлi6ними мaгaзинaми. Зaпoрoхrцi звеpнyr Kop}rстЬ впroдa (фpнц.)
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.П..l. Явopницький
Iстopiя зaпopiзькиx кoзaкiв
ilися дo Korцeлевa. Toй спoчатку взaгaлi вiдr:.:'вивсявидaвати iм пpoдoвoльствo,
x пoтlм пoгoдився' aлe' не знaк)чи' з якoгo сaмс Maгaзину вИДaBaтИ,звеpнylrся з
цI4м питaнням y Гoлoвнy пpoвiaнтську кaнI.1сляpiю.Aле питaння цe виpiruив
укaз Koлегii зaкopдoнl{их спpaв l3 сiчня l753 p. Ha пoчаткy цЬoгo poкy з Ciui в
Пeтеpбypг виpylllилa дeпyтaцiя нa чo.ri з пoлKoвt|икoм .(aнилoм Гладким зa
гpollloвим )кaлyвaння[.l Biйську 3aпopiзькoмy. гpoUIoBr жaЛyвaння депyтaти
oтpимaли y стoлицi, a пpo хлi6не в Kиiвськy гy6ернськy кaнцеляpito 6yлo сувopo
нaкaзaнo видaти <.6еззвoлiкaння>; депyтaцiя oтpималa цей накaз f{a зBopoтнoмy цUlяхy з Пeтep6ypгa, i хлi6не жaлyвaння незa6apoм в|4цaлИ.',,
oтлtе, лиruе 1753 p. Bстaнoвився певний пopядoк oтpимaння зaпоpiзькими
Кoзакaми цapськoгo ,(ilлyвaння - хлi6нoгo в сaмiй Civi, a l.poцIoвoгo в Пeтеp6уpзi ни в Мoсквi. Уpивuастi apхiвнi дoкyменти Ciчi мiстять вiдoмoстi пpo тe'
хтo в якoмy рoцi iздив oтримyвaти )кaлyвallllя й чoгo yдoстoювtlвся у стoлицi.
l753 p. \здlали пoлкoвник Пpoкiп Максимiв, писаp .(лсeвага'.oсaвyл oсип Pу.
6aн тa l7 кypiнних oтaмaнiв; iм видaли 4бб0 кp6. вiйськoвoгo ж.lлyв.lння' пoлкoвникoвi з тoвapицraми нa питвo' дpoвa й свiчки 200 кpб., пoдopoлtнiх вiд Ciчi
дo Мoскви |27 кp6., пoдapy}|oк пoлкoвникy 50 кpб.' писapю й oсaвyлy пo 36 кpб.,
l7 кypiнrrим oтaмaнaм пo l8 кpб. кoжнoмy' щo paзoм склilлo 54l5 кp6.; кpiм тoгo' прoгoнних гporшей нa дoстaвкy 3aпopiзькoмy Biйськy Л(:lлyвaння дo Ci.li в
о'цин 6iк l4l кpб. i 20 кoп., тa нa кoнвoйних o6еp-oфiцepa й сoлдaтiв нa чoтиpt,tямськиx пiДвoдaх вiд Мoскви дo Ciui Й нaзaц, в o6идвa 6oки 5l кp6.38 кoп.
|154 p. пo х€ l лyвaння дo Пeтеp6ypгa вiдpядили пoлкoв}lика Baсиля Зoлoтapевськoгo 3 тoвilрицIaми, якi oтpимaли стiльки .lк. l756 p. пoсилtlли пoлкoвникa Бi,1oгo' писaря Aндpiя Ceмeнoвa й oсавулa lвaнa KухapсЬкoгo з l7 кypiнними
i)тaмaнaми' якi oтpимaли стiльки lк. |759 p. iздили пoлкoвник Kyлинoвський,
писaр Iвaн Глo6a й oсaByл Cтепaн Хoлoд з l7 кypiнними oтaмaнaми й oтpимaли
звичнi 6б60 кpб. та щe 2 тисячi дo,цaткy нa всe вiйськo, a в iнruoмy тaк сaмo, кpiм
нeДoдarrих <.зKиiвськoi гyбepнськoi кaнцeляpii в ypядoBий Cенaт iз ямськoi кaнцeляpii дoвiдки пpoгoнiв 8 кp6. i 80 кoп. чepез бpaк y Мoсквi iз-зa великoгo
poз'iздy ямсЬких пiдвoд, зa винaйм вiд Мoскви дo Kиeвa 5 кp6. i 88 кoп.>' paзoм
7129 кp6. i 68 кoп. l7бl p. вiдpяд;кaли пoлкoBникa Гpигopiя Kopсунськoгo, писаpя Михaйлa Уca Й oсaByлa Baclля Пимлинa з l7 кypiнними oтaмaнaми; вoни oтpимaли paзoм iз 0с06истими пoдapyнкaми 74|5 кp6., у тoму нислi 6б60 кpб.
вiйськoвих. l763 p. BvIсuлaJIL1пoлкoвникa
Якoвa Близнюкa' писapя Петpa Умaltця й oсaвyлa Михaйлa Pудикa з l7 кyрiнними oтaмaнaми. Boни oтpимaли
7088 кp6., oскiльки paнiшe BзяЛl1 B Мoсквi З21 кp6., рaзoм 74l5 кp6., y тoмy
числi звичайних вiйськoвих 6660 кp6. |773 р. вiдпpaвили пoлкoBttикa Пaвлi.
ва' писapя Пoтaпенкa й oсaвулa Мoвчaнa з l7 кypiнниtt|иoтaмaнaми, якi oтpиIl;lли.всьoгo 74l5 кp6', у тoму числi звичaйнoгo вiйськoBoгo )кaлyвaння 6660
кpб.''n
Початкoвo всe нaявнe )кaлyвaння B|IItaBaлуIBiйськy 3aпopiзькoмy зoлoтoto i
,";
срiбнoю монетolo' a з |764 p. лицlе мiДнoю
дapeмнo зaпopoлсцi клoпoтaлися
пpo зaмiнy мiднoi сpi6нoю чи зoлoтoю'- aяr дo кiнця iснyвaння сiчi ,(aлувallня iм ButaBaЛИ мiдними гpiruми.
Усi oтpимaнi вiйськoвi пpибyтки зaпopiзькi кoзaки викopистoвyвали нaсaм.
перед нa гpoмaдськi цiлi - кyпiвлю бoсприпaсiв, пpoдoBoльствa, вЛaштyвaння
пеpeвoзiв, yтpиrlrання дyхoвeнствa' спopyДJкення voвнiв, уpеrштi нa yтpимaння
yсiсi вiйськoвoi стapruини. Aлe чaстинa вiйськoвих пpи6уткiв poзхoдилaсь i пo
рукax oкpемих oсi6: ввa)t(aючи всi зeмнi yгiддя i всi взaгaлi пpибyтки влaсltiстto Korua, 3aпopiзькe Biйськo нe BикЛючaЛo цим i пpивaтнoi влaснoстi. Haприкла,ц' кiнь, з6poя, piзнi 6удiвлi, зapodлeнi гporшi, oтpимaнa пiсля пoдiлy здобиu, rlapеruтi цapське л(aлyBaння' стaнoвиJtи oсoбистy влaснiсть кoжнoгo зaпоFlзЬкoгo низoBoгo кoзaкa.
KиeвскаяCтарина.l883.
.754'.755.
Nq б' aвг. с.
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гPAMoTHIсTЬ,
кAНЦЕ^ЯPIЯ

I шкo^A
y зAПoPIзЬКиx
кoзAкIB

Блиxtче знaйoмствo з iстopiсю, пo6yтoм i хapaктepoм зaпopiзьких кoзaкiв дaс
цiлкoвитy пiдстaву тBepДити' щo стoсoв}lo гpaмoтнoстi зaпopoхtцi вoднoчaс
стoЯлу| й на цyлre низькoМy i нa дyxе висoкoмy piвнi. B тoй чaс, кoли мaсa Зaпopiзькoгo Biйськa, щo )килa пo зимiвникaх' вeцtталaся пo плaвнях' мaндрyвaлa зi свoiми oтapaми бeзмеlкними степaми' скнiлa в цiлкoвитoмy нeyцтвi, a
чaсoм нaвiть диlaвiлa, в тoй самий час мaсa сiчoвoгo вiйськa, тaк звaнoгo llизoвoгo тoвaриствa' зa свo€ ю гpaмoтнiстю й нaчитaнiстю стoялa нaстiльки висoкo' щo пеpевa)кaлa в цЬoмy плaнi сеpeдlliй, a мoхсливo, й вищий стaн seликopyсЬкoгo людy сBoгo чaсy. oсoбЛивo цe стoсy€ т Ься зaпopoжцiв ХVIII стo,riття: якIцo не бiльruiсть, тo бaгaтo xтo з кotlloвих i суддiв, зa деякиМи BиняткaNtи.
бyли людьми гpaмoтними, вJlaснopyчнo пiдписyвaлися нa opдepaх i листaх.
Бiльulе тoгo' читaloч|| л|1сту|'opДeри й цидyлки кoцroвих' сyддiв тa iнruих стapцIин дo I.eтьмaнiв,пaнiв i 6oяp, 6aнимo, щo 6aгaтo з них писaли нe лицIe Грaьtoт.
нo' аJlе й дoсить впpавнo й pитopиullo; ця гpaмoтнiсть Дoхotилa дo тoгo. щo в
Ciчi мo.lкнa було знaйти ,1юд,eй,щo вмiли склaдaти лaтинськi вiprшi й дyхoвнi
кaнти. <.Cepeдних'- кa)кe сyчaснпк,_ 6улvl тaкi грaмoтiТ,щo i в Лaвpi, i в стoлицях piдкo Moл(нa 6yлo знайти тaких' з тoi пpичини' щo B Ciнi 6yлo всiлякot.o
лtoдy дoвoлi'>.. це 6yдe цiлкoм зpoзyмiлим, якщo згaдaти, щo Ci.l ДoситЬ чaстo
й rletoвченi спyдei> Kиiвськoi ryхoвнoi aкaдемii i, 6aгaтo
пoпoвнювaли <<вченi
пoльських' yкрaiнських, a чaсoм i вeликopyських rIaнiв i ruляхтинiв, кoтpi вмiли
й нитaти, i ппcaти, zrЛeнe вмiли влситися з пopяДкaми свoсi бaтькiвщиllи. Haвiть <.мoскoвськi лtoди,>,щo твeрllи.'tи, буцiмтo в Ciнi пpaвилoм 6yлo o6иpaтu в
кotдoвi Людиl{y' <<щo
грaмoти tlе знаr>)'рaзoм з тим свiднили, щo нepiдкtl хтoсь
iз вiйськoвоi стaршIини' якoгo в Ciчi ввaл<алинегрaмoтним' згoдoМ, виiхaвцrи з
Зaпopi.tк.>кянa Укpaiну, пoкaзJвaв себе нaспрaвДi не лиtце знaвцем рoсiйськoi
гpaмoти' а;Iе й <.iltruихнayк))Z.
Haскiльки грaМoтними бyли сiuoвi кoзaки' нaйкpaще видrlo з пpoмoви' вигoлorшeнoiними 9 вrpeсня |162p. в Петpiвськoму пaлaцi Мoскви з нaгoДи Bстyпy нa пpeстoл iмпеpaтpицi Kaтepини Il. <<Bсeпpесвeтлейruaя,
всеaвгyстeйulaя'
dлaгoчeстивeйrдая великaя гoсyдаpьrня' иN{пeрaтpицaи сaмoдeржицa всеpoссийскaя, мaть oтечествa всемилoстивейrдaя!Bся пpемylpoстию' силoю' слaBolo
и 6лaгoстию свoею сoтBopивьtй Гoспoдь вечнo и непoкoлe6имo узaкollиЛ ре.
,
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.[. l. Явopшицьклй
Iсmpiя запopiзьких кoзакiв
кaм Bедaть свoй roг, тyчe вoстoк' мaгнитy сeвeр' сoлнI{у зaпaд' нaм хe' челoвeкaм' yчрe)кденt{yю нaд сoбoю влaстЬ. Ceй нarц все06щий и непpeменный дoлг
тaк нaс кpeпкo пoнyждaeт и к нaблюдениro свoемy вJreчeт' чтo aки 6ы oн нa
скpиx.rлях сеpдцa нaцteгo 6ыл написaн. Егo испoлнeниe пpинoсит нaм пoлЬзy'
пoкoй, тиlltи}ly' вo всeй блarюпoспeцreстBo и пoxвa,ц| перд Бoгoм, a ero пpeступлениe привoдит нa нaс 6eднoсть' непpиятeльские нacнл|r|я' мe)tдoyсo6нyю
бpaнь, всякoе злoключeние и пpoкJIятие oт Бoгa. ПoследoBaтeЛЬнo вся нaцIa
л<изнЬи всe нaцIe счастие в сeй xизни зависит oт вJtасти. Бoгoм нaд нan.lиoп.
peдeленнoй' зa чтo мы 6o;кeствeннoмy eгo o6 нас пpoмысJry никoгда л}щшe нe
блarодapим, кaк кoгда тех дoстoдoлл(}lo пoчитaем' кoтopыx oн сам 6oгaми и сынaми Bьlrшнeгo нaзывает; a пaчe еще тo' чтo кaк oни нa высoчaйшeм стeпeни
всякoгo челoвeческoгo дoстoинствa пoстaвJleны нe paди свoeй' нo рaди нaшeй
чeсти' слaвы и пoльзЬl' тaк и мы их пoчитая' сe6я пoчитaeм' сeбя пpoслaвJtяeм'
се6e пoльзyeм и пpед Бoгoм сeбя oпpaвtaем. Чeгo Ёсeгo в paссyждeнииl кoгдa
цapь небeсный вarДe импeрaтopскoe вeличeствo нa пpестoл всepoссийский
BсeсилЬнo свoeю десI{ицею вoзвeлl и мы всe' сЬIны и питoмцЬl Hизoвoгo ,[|.нeпpoвскoгo зaпopoЛ(скoгo Korua, кaк пpитoЬ{анныe дeти и птенцы opлeгo свoeгo
гнездa' нe мoгли oт нескaзaннoй paдoсти нe вoстpепeтaть и тeбe, истиннoй мaтеpи нarueй, o чaдeх свoих весeлящeйся' eдr'ными yсты и единым сepдцeм
слeдyющeгo пpиветствия нe вoзглaсить: Бoг дyхoв у| BcяKuя turoти' вaцIeгo импepaтopскoro величeствa дyх )t(изни' кoтopыtt' вся Poссия живeт' дBl{жeтся и
пpoцветaeт' в свящeннeйшIeм кoвчer€ aвгyстeйцIегo тeлa дpaxaйrшим здpaвием
и свeтoзapньlм
oгpaдит! Гoспoдь сил, крпкий вo 6paни, свeт
'цoлгoденствиeм дa
деpжaBы твoея в cу|Лeу|слaвe дa yдеpжит' дoндeжe opyЛ(иeм тBoим' в pyце свoей
крeпкoй вoдимьlм' всex вpaгoв твoих пoд нoги тe6e сoкpyцIит. [Iapь векoв, дoм
и пpeстoл \aвндa poссийскoгo, Пeтpa Bеликoгo, да yтBepдит нeпoкoлебимo и
нeпpeсекoмo пpе6ывaти нa зеil{лe' дoндежe сoлнцe и лyнa пpe6yдJт нa rre6eси!
Aвгyстeйruaя мoнapхиня' всeNrилoстивeйшая гoсyдаpыня! C сим }iскpeннo
yсepдным жeлaнием и вepнoпoддaнническим пpиветствием священнейrшeму
вaIIIегoимIrеpaтoрскoго вeличeств.l лицy Hизoвoе Зaпopoлtскoе Boйскo яв,Ляться деpзaет и пpитoЕl се6я в глy6oнaйrшем 6лaгoгoвeнии к вtJсoкotrloнapшим
вaшeгo цесаpскoгo величествa стoпaм pa6oлeпнo пoвеpгaет,,3.
Haйбiльцrий вiдсoтoк oсвiчeних людей, 6езyмoвнo, Дaп^:лaзaпopiзьким кoзaкам Kиiвськa
aкaдемiя. I{им пoяснюeться' з oднoгo 6oкy, нaстe в;ки'цyхoвнa
вaння y листaх зaпopiзьких кoзaкiв тeкстiв зi святoгo письмa' нa зрaзoк тaких: <<Хтoкoмy злe мipит, тoю л<e мipoю и eМy вoзмiрится'>; <.(oм paздiливыйся нa сeф' запyстiваeт,>;<Boзносяйся дoм твoй зoстaнeт пyст' и
в )килищaх твoих
нe бyдет: еlo бo мipoю мipил еси, тoею
'(ивyщагo
вoзмipится, пo нелoxнolt{y
rтaгoлу eB!lнгельскoмy>{; з iнrшoгo 6oкy, цим пoяснюeтЬся oсo6ливa пpистpaсть запopiзьких гpaмoтiiв дo iнrшoмoвних i клaсичних
слiв тa вигaдлиBих' пиlltнotrloвниx вислoвiв, як тo: нeдицrкpецiя' пеpспективa'
pеспекцiя, зpeпpемarrд' спeцифiкoваний, рспoнс, сaтисфaкцiя' aнт€ ц есop' гopизoнт' Kiмеpiйський Бoсфop, Евксинський Пoнт, Мeoтiйськe oзepo, слaвeтне
гнiздo Ciнa, Л(ypaвель нa к5rпинi стoящ' павa в кpaснoпiстpoмy перi, AуI.tJепaгy6не
сзeрo гpiхoвнe' дaвaти мiсце плeвeлoсiяннlo, впaсти в кaнiкyлy (rшaленствo,
вiд слoва <<сani$>
- сo6aкa), вiдписaти йoгo пpевeлe6нoстi, здzrлекa пo6aчивцIи
пеpспективoю свoгo poзyмy i т. п.o
oсвiченi Люди висoкo цiнyвалися в Зaпopixrкi, бo <<вoнисвяте письмo читaють i тeмних людeй дo6py нayvaIoть>. Haйпpoвopнirшi з }lих ставaли вiйськo.
вими писapями i нepiдкo' як y силy свoгo звllння, тaк i вiд пpиpoднoгo poзyмy
гpaли виpirшaльнi poлi серд зaпopiзьких кoзaкiв. Пpiзвиськo <JryкaваяписyЛя)>
oтpимaв oдин iз кoлиruнiх вiйськoвих писapiв, людинa дивoви)t(нo мeткoгo poзумy й виняткoвoi винaхiд.llивoстi, Aнтoн Гoлoватий. Bеличезнa бiльrцiсть вiй., Pусский Bестник. l84l.
N 9 2 . с. l 03_l05.
' Bелttчкo с. Летoпись.

T, 2, с. 560' 4.7|.
' Bелuчкo с. Лeтoпись.
T. 2. с. 3l, з38' з.79' 468'
469, 542' 552' 558; Феo-
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docuЙ. Сaмapcкий Пyстынмoнaнo. Hи кoл aе вски й
стыp ь. C ' l0l.

Гpaмmlriсть, каllцеляpiя i tшхoла
у зaпopiзьких кoзакiв
сЬкoвих писapiв 6улa, звинaЙнo, yкpaiнцями' щo виднo з численних листiв, y
яких тpaпляються тaкi Bислoви: <.Beлiте paзстaвьIтъ пo квapтыpaм сл06o,цкьr
кoзaкoв в' Екатеpыниlrскoй
Маua6ьIлoвкы,>; <paспoлoжи.,rьI зaпopoхскиx
пpoвинцыи винтep фapтepaмьr * стopoнoю opельI сo всiми yгoдiями'>; <.(g3
пpияиненiя в чeм лыбo и мaлiйulьIx тiм пoселянaм oбыд, кaK из opдеpa егo вьIсoкoкняxескaгo сыятельствa виднo)>;<B.lrцегo сьIятeлЬствa opдep
пo нaнoсам пыкьrнеp}rьIх ваrцeмy сыятeльстBy нaчaлныкoв>; <(дaтЬ o сeбе
знaть Екатеpынинскoй rlpoвинцiи пoсмi:ttнo .живyщым владельцам такoвым' скoими нaдoбние чеpти)t(и слiдoвaтимyть>". Ha oднiй uepнeтцi дoкyментa, щo вцiлiлa в пaпеpах сiчoвoгo apхiву, e пpипискa' щo яBнo пoкaзyr пoхoдхeнllя зaпоpiзькoгo писaPя: <.Cпрo6yвaтьIпepa и чеpньUIa' uи дo6р 6yДe пысaти''7.
Aле кpiм зaйцrлoгo eлeмe}rтa' кoтpий ,цaвaв зaпopiзьким кoзaкaм великий
вiдсoтoк oсвiчених людeй, y самoмy Зaпopixrкi бyли oсepeдки oсвiти, rЦкoли; запopiзькi rДкoли пoцiлялиcя нa сiнoвi, мoнaстиpськi й цеpкoвнo-пapaфiяльt-|i.
У сiчoвiй цrкoлi нaвчaлися хлoпчики aбo силolo пpивeзelIi звiдкись кoзaкaми i
пoтiм yсиrlовJleнi ними в Ciчi, a6o тi, щo сaмi приxollили llo ниx з Укpaiни й
Пoльщi, абo ;к спецiалЬнo пpивезенi 6аl.aтими 6aтькaми в Ciu для traвчaння гpaмoти й вiйськoвoгo мистецтвa; на запopi)к,кi iх звичaйнo зBaли <(мoлoдикaМи)>.
Taких rцкoляpiв, за свiднeнням oдних сyuaсникiв, бyлo в Ciнi пoнад 30; зa свiдn; сiuoвi lшкoляpi
вчилися чиченням iнruих, д.o 80, з них 30 Дopoслих i 50 дiтей
тaння' сIliвiв i письмa; мали oсo6ливнfil, aлe схoжий rIa всe вiйськo грolt{аДсЬкийt
устpiй; мали спiльlli пIкiльнi Kotllти' щo збepiгaлися зaB)кди y стapruoго; o6иpали зi свoгo сepeдoвиrцa двoх oтaмaнiв - oднoгo дJtя .цopoслих' дpyгoгo дJIя
дiтeй, i нa влaсllий poзсyд. a6o зaлпlлaли iх нa цих пoсадax, aбo скидaли пiсля
закiнчення poку. Boни oтpимyвaли пpи6yтки чaсткoвo вiд <.нaкaзниx'>6aтькiв,
часткoBo зa дзвoнiння y llзвoни й читaння псалтиPя пo вмеpЛих кoзaках' за
пpoдa)к лataну в сiчoвiй цepквi, зa кoJIядкy пiд вiкнaми сiчoвoгo тoвapиствa й
пpивiтaння йoгo y святa Piздвa Хpистoвoгo, Hoвoгo poку й свiтлoгo Boскpeсiння Хpистoвoгo; кpiм тoгo всьor'o сiчoвi rшкoляpi oтpимyвали певнy чaсткy
бoйoвих пpипaсiв - свинцю й пopoхy,,- якi щopoкy пpY|c|lЛaлИзi стoлицi в
Ciч нa все Зaпoрiзьке Biйськo низoвe ".
Гoлoвним учитeлeм сiчoвoТ rцкoли 6yв iсрoмoнaх-yстaвник' кoтpий кpiм свoiх
пpямих o6oв'язкiв нaстaвникa викoнyвaв i дрyгоpяднi: дбaв прo здopoв'я хлoпчикiв, вивoдив iх пpи пoцrестях <.нaсвixtу вoAyD в лyки, спoвiдaв i пpи.rащaв
хвopих' хoвaв пoмеpлих i пpo всi випадки y ruкoлi ДeтaлЬнo дoпoвiдaв кoцroвoму
oтaмaнoвi i вoднolaс пpикopдoннoмy лiкapевi.
Cyдяни з дoкyrvteнтa 1750 p., poзмipи сiчoвoi ttlкoли зoвсiм нe вiдпoвiдали
кiлькoстi хлoпцiв, щo Bчилися в нiй: ij.rIoдвip'я 6yлo нaстiльки tt{zlлим'щo дiти,
l.,.
зi6paнi сюди <з piзних мiсцЬ yсi вкyпi пеpeбyвaloть,,
мotlaстиpi.
Мoнaстиpськa цrкoлa iснyвaлa пpи Caмapськo-Микoлaiвськoмy
Boнa виниклa paзoм з йoгo пеprшoю цepквoю близькo l576 p. Tyт тaкo:к нaвчaлися м.rлi й дopoслi х,roпцi тa юнaки пiд кepiвництвoм самapськoгo i€ p oмoнaхa;
}laвч.lльними пpeдметaми 6ули гpaмoтa' мoлитви' зaкoн бoлrий i письмo,,.
I{еpкoвнo-пapaфiяльнi luкoли iснyвaли мaй,же пpи всiх пapaфiяльних цepквaх зaпoрiзькoгo пoспiльствa, тoбтo пi,Щlaнoгo * чи жoнaтoгo стaнy зaпopiзьких
i Зимoвi

rpуч.).

квapтнpн

(tеpе-

P r я .T. l. с. 14б.

' . , К и е вскaя C тapи нa. l89l,
се нтябp ь. т. 34.
с. 49l.
Истopинес.
'' ФeodocuЙ.
кий o6зoр. C. 30.
. [,!деться прo сeJянствo'
якe пpo)кивалo lta 3aпopix.lкi, так звaних <пiдlt,аIlи х Biй ськa Зaп op iзькo.
гo>>.

" ЭвapltuцкuЙ /. Boльнoс.
т lа . C . З |4- 3 | 7 .
A. Иcтo.
' ClaлькoвcкuЙ
pи я . T . l . с. 2 8 6 .
" MыtuецкuЙ C. Истopия'
С. 46i СкаttькoвcкuЙ А. Иc.
тopия. T. l. с. l45.
.'
CкaлькoвcкuЙ A. Иcтo3апopiзька чopнl|льlrиця
Гщв юр кiн ця Х IХ ст .
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д.. I. явopl|ицький
Iстopiя зaпopiзьких кoзaкiв
кoзaкiв, кoтpий ,lкив y палaнкax пo слo6oдaх, зимiвникaх i хyтopaх. <<[еpквa
з дзвiницею' з oдltoгo ii. 6oкy цrпитaль' a з дpyгoгo цrкoлa ст^aнoвили ttеoбxiднi детaлi кoxнoi пpaвoслaвнoi пapaфii зaпopiзькoгo кpaю>Iz. .Ц.eякi з цих
Irrкiл спецiaльнo нaзивaлися <Illкoлaми вoкaльнoi мyзики й цеpкoвнoгo спiвy,>
i признauaлиcя N|я }Iaвчaння хлoпчикiв мyзики тa спiвy. Taкi urкoли 6улtl у
Ciчi i в пaлaнкaх; тaк, l770 p. тaкy цIкoлy пepeвeли з Ciчi в слoбo.щyopлoвщинy
нa лiвoмy 6eрзi рiяки opeлi. <.I{eзpo6или для тoгo' щ06 пoсеpед 3aпopiхсяtя, y
цeнтpi сiмeйнoгo кoзaцтвa' пiд.нeсти цepкoвнe читaння i спiви, щoб y шкoлaх
пpaктичнo пpиsчити мoлo,цих кoзакiв, xлoпцiв, дo цеpкoвнoгo спiвy, стBoривlци
з ниx читцiв i спiвaкiв д.llя всiх нoвoвiдкpитих цepкoв i пapaфiй зaпoрiзькoгo
крaю. e сepйoзнi пi,цстaви припyскaти' tцo гoлoB}Ioroдiюнoю oсoбoro в цiй opлoвщинськiй rпкoлi 6yв yлюбленeцЬ кouloвoгo Kaлниrдeвськoгo, тoй знаменитий
<<читaкaй спiвaкa>, кoлиruнiй дячoк Cвятoпoкpoвськoi цеpкви мiста Переяслaвa Михai.л Kaфiзмa' кoтpoгo як чyдoвoгo читця й спiвакa l7б6 poкy Глiбoв пеpeвiв з ПepeяслaBa у € л изaвeтгpaд i пpизнavив нa спiвaцькy пoсaдy кaпeльмейстepoм>,". 3 iнurих ruкiл, сiuoвoi, мoнaстиpськoi й пapaфiяльних' Bихoдили
диякoни' yстaвники й писaрi, якi зaвжди кopистyвaлися 6iльrцим спiвнyттям y
зaпopiзьких кoзaкiв, нi.lк пpибyльrti з iнrших мiсць У 3aпopiя<;r<я.
3 yсьoгo скaзaнoгo пpo зaпopiзькi rцкoли вид,нo' щo в Ciчi спpaвдi бyлo ..нe
без гpaмoтних>i як висЛoвився y poзмoвi з князем Гpигopiем Пoтьoмкiним
Aнтoн Гoлoвaтий. Яким 6ув вiдсoтoк oсвiчених щoдo неoсвivеlIих y Зaпopiлtя<i,
мo)кнa сyдити з дBoх д.oкyментiв: |763 p. кypiннi oтaмaни й tеякi дiди <.дaли
в Koцri poспискy)> сyвopo викoнyвaти всi пopядки внyтpilшньoгo благoустpoю
y свoсМy вiйськy i нa знaк цьoгo пpиклaли pyки <<хтoпo пpoстoтi кpестaМи, a
хтo мoЯ(eт письмoм>; тoдi нa l3 неписьменt{их в o,цl{oмy кypeнi вияRиjlося
l5 письмeнних |4' |7'79 p.' B)t(епiсля пaДiння Ciнi, кoли зaпopoжцi пpисягaли на
вipнiсть рoсiйськoмy пpeстoлoвi, тo g 69 нoлoвiк, щo склaдzrли пpисягy' 3'7 виявуlлoся oсвiчeних, a 32 нeoсвiчeних ,.,. Фaкт якнaйпoвчaльнiurий N|Я Tу|х' y кoгo
скл.lлoся yявJIeння пpo зaпopiзьких кoзaкiв як пPo гyлякiв, пиякiв i гpyбих
невiглaсiв: нехaй тaкi люди спpо6yють знaйти пoДi6ний вitсoток oсвiченoстi в
мaсi сеpeднього й нaвiть вищoгo стaнy, нe кaжyчи в,кe прo нил<чийстaн вrликopyськoгo нapoAу зaзначeнoгo |719 p.
Cyвopo дoтримyючись y всьoмy пpoстoти' бiльrце спиpаючись нa звичaй' як
нa писaнe пpaвo' зaпopiзькi кoзaки тримaлися цiеi прoстoти i в кaнцеляpськiй пЁoцeдypi: зa свiд'rенням сyЧaсникa, який чoтиpи poки л(ив y Ciнi, iстo.
рикa князя C. I. Миrцeцькoгo' y зaпopolкцiв нe бyЛo tli oсoбливoi канцеляpii, нi вeликoго цIтaтy слyxtбoвцiв y нiй: yсi вхi.п,}ri
папcри пpиймав вiйськoвий
писap' який мaв пoмi.lникa, пiдписapiя. 06oв'язки цих llвoх oсi6 пoлягали в
тoмy' ltlo вotlи oтриNlyвaли Й ЧuTaлvl цapськi yкази, кopoлiвськi пoслaння' хaнськi листи низoRoмy тoвapиствy на вiйськoвих paДах i taвaлll, зa згoдoю всьoгo
вiйськa, вiдпoвiдi нa piзнi зaПИTI|й пpoпoзицii, зpo6ленi йoмy тими чи iнrшими
цaряМи й вoлoдapями' пpичol.ry кoжну писЬМoвy спрaBy викoнyBaли на квapтиpi uи в кypенi писapя. Ti сaмi свiдки ствеpДжyютЬ' lцo нi }(ypнaлiв пoвсякДеннoгo )t(иття вiйськa, нi зaписoк пpo йoгo пoхoДи зaпopoжцi зoвсiм не вели 16.<.Числaнe зr.Iaeм'6o календapя нe мa€ м ' гoд y книзi, a мiсяць у llе6i> звичaйнo жapтyвaли зaпopoltцi B тoмy випaдкy' кoли в }lих вимaГaли дaти Дoвiдку пo вхiдних кl{игaх пpo тy vи iнruy людинy' якa втеклa з мoскoBськoi чи пoльськoi зeмлi в Зaпopi:кlкя. 3peruтolo, с всi пiДстaви вRa)кaти' що зaпopiзькi кoзaKИ BeлИ свoi спpaви зoвсiм не тaк пpoстo' як yявлялoся цe люДям <<МoскoBсЬкoгo звaння)>'кoтpi жил1{ чи випадкoвo 6рaли в Ciнi. Cпpaвa B тoмy' щo вкaзyючи I{aa6сoлютнy пpoстoтy свoгo )t(иття й вiдсyтнiсть 6yuiмто бyпь-якoi кaнIlелярщини в Ciчi, зaпopiзькi кoзaки тиt{ сaмим хoтии гaрaнтyвaти тaк звaнi
<вiйськoвi секpeти>; в iх poзyмiнlIi, щo6 цiлкoвитo з6еpeгти пoлiти.rнy ltезаJlе)к.
|2
ФеodocuЙ.
Истopинeский o6зop. с. 30' 57.
Мaтepиалы.
'., Феo|ocuй.
T . l . с .385.
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Феltuцыll Е. ИсmpинескJ{е дoкyме}lты запopoxскoгo сичeвolю аpх}'вa.
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|5 ЭаpнuцкuЙ
fl. C6opнпк
N9 l0l. с.209.
мaтеpиалoв.
'o МьtulецкuЙ

с. 46. 4.7.

C.

Истopия.

Гpaмoтнiсть, канцеляpiя i urкoла
у зaпopiзькиx кoзaкiв
нiстЬ yсьoгo кoзaцькoгo лaдyi слiд бyлo тpимaти в сyвopiй таемницi Bсi пpoяви
гpoмaдсЬкoгo й пpиватнoгo життя вiйськa, a цьoгo ltе мoл(нa 6улo 6 дoсягнyти'
вiдкpитo зaявляючи пpo iсllyваl{ня y них пoBсякденtlиx зaписiв yсьoгo' щo дiялoся в Ciui. .('oкyменти Caмapськo-Микoлaiвськoгo мoнaстиpя' щo збepeглися
дo нaцIoгo uaсy, свiдuaть' нaпpиклaд' щo в зaпopiзьких кoзaкiв 6улll aрхiви як
пpи гoлoвнiй вiйськoвiй кaнцеляpii, тaк i пpи кo,ltнiй пaлaнцi низoвиx вoлЬнoстeй; щo в ниx вeлися poзpахyнкoBi зaписи Ciчi з мoнастиpем; щo в них нa,,. B чaс сyпepeчки l753 p.
вiть викoнyвtlлася нapoднa peвiзiя
зaпopiзьких кoзaкiв зi стаpoсaмapцями зa вoлoдiння самaрсЬким yзбepел<лсям,зaпopoл<цi для
дoведення свoiх пpaв звepтaлися <к вoйскoвoй apхивi>, де знaйruли кoпii з yнiвеpсаЛy Бoгдaнa Хмeльницькoгo lб55 p' й yкaзy iмпеpaтpицi € л изaвeти Петpiвнt'l |746 p. <нa вiльнe Caмappю й лiсoвими тa iнurими yгiддями вoлoдiння,>|8.
4 лютoгo l755 p. opдеpoм Ciнi в Caмapськy пaланкy пoлкoBникoвi Фeдopy Tapaнy 6yлo нaкaзaнo нe чинити мeшкaнцям сeлa чеpнeчoгo пpи Caмapськo-Микoлaiвськoмy мoнaстиpi
кpивд i нe <<пpитягaть>
oбивaтeлiв тa кoзaкiв сe'(oдtlих
a opдер Koцra з uiею зaбopoнoю нaкaзyвaлoся <<сoлa дo <(пoкyхoвнoгo>з6opy,
деp,(aтЬ в сoхpaнeнiи .&пя вeдeнiя пpи apхивi в пaланцi, и при пepемiнi с pук
нa pyки' с пpoчими дiлaми, пoлкoвникaм oтдaвaть' дa6ы излиruних пеpeписoк и зaтpyднeнiй нe пoслiдoвaдo,,|g. У л<oвтнi |169 p, зaпopiзькi кoзaки'
виpyшaючи в пoхiд пiп Бiлгopoд <к oчaкoвскoй стopoнi>, з дня нa Дeнь Beли
детaльний щoденt{ик пpo пoхiд, iз зaзнaчeнням кiлькoстi всЬoгo вiйськa, мiсць
кiлькoстi зaхoпленoi здoбичi й пoслiдoвнoгo oписy
пepепpaв' зyпиI.|oк^'.сyтиvoк,
пoвеpнeння y Ciн z.,.Taким чинoм' i в цьoмy плaнi сiчoвe тoвapиствo стoялo нa
стaдii цiлкoм opгaнiзoвaнoгo дepжaBнo-сoцiaльнoгo сyспiльствa людeй, щo
)кили нe лишe iнтеpесaми нинiruнЬoгo дня' aле й iнтeрсaми
вiддаленoгo
<(здалeкaпepспективoю свoгo poмaй6утньoгo' нa кoтpе вoни зaв)к,цll Ду|Bt1лу|cя
зvмv>>'
|'- наохuн Г. I{еpкoвные мaтеpиалoв. C. 78.
|\, ФеodocuЙ.
Caмapский
пaMятники3arюрxья. C. 17.
|" Эвapнuцкuit
,\. C6opвt'lк Пyстыннo- Hи кoлaевски й
мoнастЬtpь. с.
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,,) Фелuцын Е. Истopияес.
кие дoкyмеllты зaпoPoл(скoгo

сичеBono

apхивil.

ПoшToBl

yсTAHoBи

зAПoPIзЬкиx
кoзAкlB

У кpaiнi, щo iстopиннo iснyвaлa пoнад двiстi pокiв, y крaiнi, цiлкoм BJraurтoвaнiй, y кpaiнi, Дe )r\v|л'|лIoди' щo пoстiйнo пeр6yвали y )квaвих i безlrеpepвних
з}toсинaх з дeрлсaвними й пallyloними oсoбaми схoду' зaхoдy' пiвнoчi й пiвдня,
не моглo нe бyти тaкoi пeplrtoi i pазoм з тим тaкoi неoбхiднoi нa цIляхy рoзвитку
кyльтypи yстaнoви' яK пoшIта. Звиuaйно, пoчaткoвo в 3aпopiл<лсi,як i в кo.lкltiй
кpaiнi, poль пoстiйниx листoнotu викo}Iyвали aбo люди, щo виrlадкoвo пpиiждxaли в Ciч, a6o лс нaдзвинайнi кyp'epи. Biдoмo, нaприклa,ц' щo кotцoвий oтaмaн Iван Cipкo, нaписaвrши l675 p. вiд iменi всьoгo зaпopiзькoгo тoвapистB.l
листa гетЬмaнoвi Пeтpy [opoшeнкy, вiдiслaв йoгo з чyмaкaми' кoтpi <нaгoдилt1cя I]a тy пopy> в Ciчi '. Biдoмo такo)к' щo й нa Укpaiнi гeнеpaльний сyщ1я
Kouyбей, пoсилatoчи дoнoс нa гeтьмaнa Мазeпy в Пeтeр6ypг, вiдпpaвив йoгo з
oсо6ливим гiнцeм *. Згoдoм випaдкoвих дoстaвникiв i нaДзвичайних гirlцiв зa.
мiнили пoстiйнi пoштapi.
Aлe нaскiльки paнo виникли влaснe rIorдтoвi гollи в 3апopixлri, скaзaти' зa
вiдсyтнoстi бytь-яких дaних' немoлrливo.Apхiвнi /loкyменти дають вкaзiвки прo
llе лиlllе з сеpeдини ХVIII стoлiття i lloв'язyютЬ цю спрaвy з iмeнами Boейкoва
тa lсaкoвa,^<<кoмallдиpa>Hoвopoсiйськoi й Киiвськoi ryбeрнiй тa <(yпpaвитeля>
Hoвoрoсii,. Цe 6yлo в листoпaдi l768 р. Пильнo стежaчи зa пoДiями, щo сaме
вiдбyвалися в Пoльщi, Кpиму й Tyр.rнинi, i пoстiйнo poзсилaючи .цля цЬoгo
тaсмних вiйськoвих aгeнтiв з Ciчi дo poсiйських пoвнoBa)кних пpeдстaвникiв
y Kpим, Typevuинy й Пoльщy, Boсйкoв, a зa ним i Iсaкoв зBaл(или зa пoтpiбне
дJIя luвидкoгo oтpимaння звiстoк пpo пoдii y згaдaниx кpaiнах зaвести в 3aIlоpiлtlкi пorштoвi <.стaницi'>.Пoштoвi 1юllи влaштyв:lли в чoтирьoх пytlктaх нaд
пiвнiчнo-зaхiднoю oкpaiнoю зaпoрiзьких вoльнoстей, пo lrlестеpo кoней з пpoвiдникaми в кo)t(нoмy - y Kpюкoвi бiля пpaвoгo 6eргa .Ц.нiIrpа,нaвпpoти KрeМeнчyкa; слo6oдi oнyфpiiвцi нa piншi Cyхoмy oмельникy, тепеpirпньoi Хеpсoнськoi гy6epнii oлeксaндpiйськoгo пoвiтy; бiля пiвдeннoгo кpaю 6aлки Княxti
Бaйpaки, ltaвпpoти вiдoмoгo B нaш чaс lllapiвськoгo IIIиlrкy' Kaтepинoслaвськoi
гy6еpнii BеpxньoднiпpoBськoгo пoвiтy, тa в селi )(oвтoмy, прoстo нa сxiд вiД
Kнялtих Бaйpaкiв. Пeщкoнaвurись y не06хiдlloстi пotllтoвих гoнiв, зaпоpоxui
вiдpaзy скoристaлися нaмiченим тpaктoМ i спoлуvили Ciч iз oстaнньolo стaнцiею y селi )Koвтoму' нa пpoтязi l25 веpстoв' тaкo)к зa дoпoмoгolo Чотиpьoх
' Beлuчкo с.
T. 2. C. 365.

Летoпись.

* I{e пoяснtoсться' насaмпеpед' хаpaктepoм та знaч еI t н я м

J I и с та .
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CкалькoвcкuЙ А. Иcтop и я. T . |. с. 245-251.

Пotштoвi устaнoви
y запopiзьких кoзакiв
пotllтoвих пyнктiв: вiд Ciчi дo лiвoi пpитoки piки Бaзaвлyкa, сoлortoi, 25 вepстoв;
вiд Coлонoi дo piки Бaзaвлyка нa цеpкoвний мiст, 45 веpстoв; вiд Бaзaвлyкa дo
лiвoi пpитoки piки lнгyльця, Caксaгaнi, нa пoхилiвський мiст, 25 веpстoв; вiд
Caксaгaнi дo <.стaницi>в )Koвтoмy, 30 вepстoв, i дaлi нa встaнoвленi стaнцii. У
кo)кнott{yз цих пyцктiв 6yлo влаlштoвaнo пolllтoвi станцii, нa кo.lкнiй з яких yтpимyвали д.ltя змiни б кoнeй пpи 3 кoзaкаx; кoзaки il,tyсиливoзити пolrrтy й piзних
пoслaнцiв, з oплaтoю пo кoпiйцi з Bеpстви за oднoгo кoня.
Aле зaпрoвaДлrений пopядoк пoruтoвиx гoнiв пpoiснyвaв пoчaткoвo в Зaпopilкxi дoсить }rедoвгo: тoгo )t( l7б8 p. тaтapи величезнoю мaсoю yвipвaлися з
Kpимy в 3aпopilк;кя, зpyйнувaли в ньoмy 6eзлiч сiл i зимiвникiв, винищиJtи мaсy
людy' B тoмy нислi й 6агaтьoх пol.ЦтapiB з iхнiми хатaми й кiньми. Aле гpoзa
ll!видкo минyлa' й тoдi зaпopoл<цi пoслiдoвнo, з l7б9 пo |.l.l5 piк влaштyвaли y
сeбe 8 нoвих пoltlтoвиx гoнiв тa зaпpoвilдvlлI| B I]|/|хзpaзкoвий лaд.
Пepruий, oдин iз нaйДoвrших пoцrтoвих гoнiв, iruoв пpoстo з пiвд.ня нa пiвнiч
пpoтягoм 292 вepстoв, вiд Ciчi y Пpoтoв.raнськy пaлaнкy, звiдти uepез piку opiль
y Koзлiвськy фopтешю, i складaвся з l0 пorштoвиx пyнктiв: вiд Ciчi дo зимiвникa
кoзaкa Гу6и, 6iля piнки Чopтol\tлиKa' 20 веpстoв; вiд зимiвникa Гyби дo piки
Kaм'янyвaтoi, 2б вещтoв; вiд Kaм'янyвaтoi дo зимiвникa кoзaкa Kpивoгo нa piнЦi Кoмиrшyватiй Cypi, 40 вepстoв; вiд Koмиruyвaтoi Cypи ,цo зимiвникa кoзaкa
Boйти нa piнцi Мoкpiй Cypi' 50 вepстoв; вiд зимiвникa Boйти дo Cтapoгo Koдa.'; вiд
кa, 29 веpстoв; вiд Cтapoгo Koдaкa дo Лoцмaнськoi Kaм'янки, 2 вepстви
Лoцмaнськoi Kам'янки нepeз .ll,нiпpo дo цeнтpy Cамapськoi пaлaнки Caмapникa, 30 вepстoв; вiд Caмаpuикa дo зимiвника Koзaкa Пeтpa Pя6oгo 6iля piнки
Кiльuенi, 45 вepстoв; вiД зимiвникa Pя6oгo дo слo6oди Линкoвa, пpи лiвoмy беpeзi opeлi,50 веpстoв; вiд Личкoвa vepез opiль у фopтецю Koзлiвськy,20 веpстoв. При кoxнiй з пepелi.lених стaнцiй мaлo бyти пo 4 кoней i пo 2 кoзаки; пpoгiннa платня стaнoвилa 3 rцеляги з l кoня зa веpствy; IIлaтню пoruтapi y вoeнний
час oтpимyвали з аpмiйськиx кorштiв.
.Ц.pyгийпorштoвий гiн irдoв нa |27 вepстoB пpи6лизнo в тoмy )к нaпpяI{кy' aле з
нeBеликими вiдхилeннями: вiд Ciчi дo Чopтoмликa, 20 веpстов; вiд Чopтoмликa
дo Kaм'янyватoi, 20 веpстoв; вi,п Kaм'янyватoi to зимiвникa кoзaкa Литвинa,
4б веpстoв; вiД зимiвникa Лнтвннa дo мoстy нa Cypi, 20 веpстoв; вiд Cypи to стаpoгo Кoдaкa, l9 вepстoв; з Koдaкa дo лoцмaнсЬкoi Kaм'янки,2 веpстви; звiдси,
пepeпpaвивlllисЬ чepeз .Ц.нiпpo,пpoстo нa пiвнiч пo вказaнoмy вище тpaктy дo
фopтeцi Koзлoвськoi' вищe пpaвoгo бepегa piки oрлi.
Tpeтiй пorцтoвий гiн iruoв вiд Ciчi дo стapoгo Koдакa й вiд Koдакa uеpез тaкi
9 пyнктiв: Пyruкapiвкy,.Ц'oмoткaнь,Бopoдaiвкy, [нiпpoвськy Kaм'яну, Миrшypин
Piг, Tpiйницьку, 3имyнь, Пoтoцькy Kaм'янкy, Kpюкiв. I{eй пorштoвий гiн, oнeвиднo' встанoвиЛи пo тoмy сaмol{y кoзaцькoмy lltляхy' кoтpий iruoв yздoв;< пpaвoгo 6epeгa .Ц.нiпpai сеpед зaпopiзЬких кoзакiв зBaвсЯ Kpюкiвським' a в aкaдeй рiвнoto нoplloпiщaнoю дopoгoю> 1l78l p.) {.
мiкa B.3yевa <<твepДoю
Чeтвеpтий пorштoвий гiн, встaнoвlleнuЙ |.7.lI p.' в poзпaлi пepцroi poсiйськoтyрецькoi вiйни, тaкoлr iruoв з пiвДня нa пiвнiч i з'eднyвaв 3aпopilсяся з Укpaiнoю' a чеpeз Укpaiнy з центp.rльнoю Poсieю. Cпoнaткy вiн мав 4 пyнкти, згoдoм'
з |.772p.' чеpез пoвiнь нa p. Caмapi, змiнений i скopouений дo-3 пyнктiв. 3a poзклaдoм |11l, p. вiн irшoв }ra yрoчищe )(yкoвське, Бoгдaнoве "' зимiвник кoзaкa
lIJpама пpи гиpлi piuки oпaлихи, пpaвoi пpитoки Caмаpи, й ypoяище Бapвiнкoвy
Cтiнкy нa piчцi Kiльveнi, пo6лизy зимiвникa Пeтpa Pябoгo. Tyт бyлo пo 2 кoнeй тa пo 5 кoзакiв з фypa,жем i пpoвiaнтoм. 3a poзпoдiлoм |1'72 p. цeй гitl iluoв
на ypoчищe Coрoк Moгил 6iля piuки Boвнянки й Пoпасних Бaйpaкiв, нa piнкy
Мaлy Tеpнiвку' прaвy пpитoкy Cамapи, дe бyв зимiвник вiйськoвoгo писapя Глo6и та I'IIpaмiв6piд y гиpлi pivки oпалиxи. Тyт 6yлo пo l2 кoней тa пo б кoзaкiв
6iля нtlx.
'' A. ct<а.,tькoвcькuЙ (Иcтopи я . T . | . C ' 2 4 7 ) з а м i с ть
Koдака
нaзиB.rс
Cтаpoгo
Hoвий, але вiд Лoцмaнськoi Кaм'янки дo Hoвoгo

Кoдака нe мeншe 17 веp.
стoв, a вiд Кaм'янки дo
Cтapoгo Koдакa спpавдi 2
веpстви.
' Эвapпut1кuй ,4. Boльнo-

3ls

cтн. C . 22. 7.
5
Ceлo Бoгдaнoве нa p. Bели кiй T е p нiвui, п p aвiй п pи тoцi Caмapи (Пaвлoгpaд.
ськи й п oв. )

,(. I. Явopницький
lстopiя зaпopiзьких кoзaкiв
Bстанoвивtши цi пorцтoвi гoни, зaпopiзький Кirш дo |774 р. нaдaBaв o6oв'язки
пorштаpiв нa всiх стaнцiях yсiм oхoним' irлe з |114 p. пoклaв пolllтoвy пoвиннiсть виключнo нa зимiвчaкiв, зaкликaючи дo цьoгo сiнoвих тoвaриruiв лиtltе в
piдкiсних випaдкaх' y нaс цiлкoвитoгo зaнепaдy зимiвuaкiв, тa й тo лиIIre пoклaдaЮчи нa них o6oв'язoк зaгofoвлювaти кoрм д.JrяпoцIтoвих кoнeй пpoтягoм зиtlloвoгo нaсy. .Il.ляцьoгo бyлo склa,цello списoк yсiх хaт y кo;кнiй пaлaнцi зaпopiзькиx вoльнoстей i на всю вiдoмy кiлькiсть хaт пoклaли oбoв'язoк влaцrтyвaти
пeвнy кiлькiсть стaнцiй. У списoк вклIoчили всi хaти )t(oнaтих кoзaкiв, кpiм не.
жoнaтих зимiвчaкiв тa буpлaкiв. 3aгaпoм y спискy 6улo |9|2 хaт, з яких слiд
бyлo видiлити 256 кoнeй тa |28 пoruтapiв..
3а цим спискoм y Koдaцькiй пaлaнцi нaлiчyвaлoся l84 хaти, якi мaли Дaти
l3 пoшrтapiв: y Hoвoмy Koдaкy - 3, нa Мoстy чeрeз Мoкpy Cypy - 3, на piчцi
Koмиurрaтiй Cypi, y зимiвникy кoзaкa oлeкси Kpивoгo - 5, y Ciчi - l i в зимiвникy кoзaкa Poзкoлyпи - 3. B Caмapськiй пaлaнIti нaлiнyвалoся 89l хaтa, з
яких tlалеж.Uloся б0 пoruтapiв: пpи пaлaнui - 30, на piчцi Кiльчeнi, в ypoнищi
Бapвiнкoвiй Cтiнцi, 6iля зимiвникa Пeтpa Pябoгo - 4, B ypovищi Copoк Мoгил - 2, нa piuцi Мaлiй Tеpнiвцi _ 2, нa piнцi oпaлисi - 2, нa pi.lшi Kaм'янyвaтiй _ 3, нa piчцi Чopтoмликy _ 3, в Микитинoмy пepевoзi - 3, У Kaм'янцi,
бiля кoлиrцньoi Kaм'янськoi Ciчi - 7. У Пpoтoвнaнськiй пaлaнцi нaлiчyвaлoся
50l хата, з яких мaлo видiлятуlся 33 пoruтapi:у Civi - 3, в палaнцi нa piuцi Пpoтoвчi - 20 i в слoбoдi Kaм'янцi, нa лiвotutубеpезi !'нiпрa' нaвпpoти Hoвoгo Koдaкa _ l0.
Пoтpe6и знoсин з Укpaiнoю, a чepeз нei i з Poсiсro poсiйських гapнiзoнiв y
фopтeцях, щo вiдiйruли вiд Typeннини пiсля миpу |175 poкy: Kiн6ypнi' Taгaнpoзi, Aзoвi, Kepнi та € н iкaлe, змyсили зaпopoл<l1iввстaнoвити ще чoтиpи пolrrтoвi гoни.
Пeprший з ниx бyв зaпpoвaд)кeний зaпopiзьким Korцем (зa poзпopяд)кeнняrvl
гpaфa Pyмянцeвa-Зaдyнaйськoгo) для спoлyчення мiл< Kiнбypнoм i Kрeмeнuyкottlпo тaких сeми стaнцiях: Петpoвiй, Boдянiй, Caксaгaнi, Kaм'янцi, Бaзaвлyкy,
Чopтoмликy й Микитинiй; вiд Микитинoi uepeз Bep6люжкy нa стaнцii нoвoсep6сЬкиx пoселeнь дo Kщмeннyкa. Ha цих сеМи пyнктaх нaкaзaли влaштyвати пoстiйнi ,lкитлa - y степy влaцIтyвaти зеt{ляl{ки чи мaзaнки для зaхистy вiд хoлoдy B зимoвий чaс, цiлкoм вiдoкpeмлeнi вiд кoзaцьких зимiвникiв для звiльнеrIня
гoспoдapiв вiд o6тял<ливих пoвиннoстeй. Бiля o6oх 6epегiв навпpoти гoлoвl|их
пepeвoзiв влaцIтyвaти спецiaльнi пpитyлки' щoб куp'сp не Мyсив перепpaвлЯти
кoней з oднoгo бepeгa нa iнurий, a мiг зaлиrцити iх в oднiй стaнцii й oтpимaти
iнrциx кoнeй нa пpoтилe)кнoмy 6еpeзi. Biдстaнь мiхr стaнцiями 6улo визнaqeнo
нe Менruе l0 й нe 6iльrue 30 веpстoв; кoнeй i пorштapiв нa кoлtнiй станцii мaлo
6yти пo l0.,.
Д.pyгий з чoтиpЬox гoнiв iruoв yздoв)l( пpавoгo беpегa ll.нiпpa, вiд Ciчi дo Гoлoi
Пpистанi uepeз oлексaндp-lШанeць' пo тaких 9 пyнктaх: y Ciнi, нa пpитoцi .Ц'нiпpa Beликiй Tepнiвцi; y зимiвникy кoзaкa Пaвлюкa; нa piцi Iнгyльцi, в зимiвникy Koзaкa Гoлoвкa; нa Iнгyльцi, y зимiвникy ко.зaкa [IIyльги; нa lнгyльцi, бiля
Бiлих Kpиниць; нa lнгyльцi, в ypouищi Гoрoдищi,; в oлeксaнД,p-lllaнцi; нa piuцi
Бiлoзepui й, нaрeurтi, 6iля пpaвoгo 6epeгa .Ц.нiпpa, нaвпрoти Гoлoi Пристaнi;
звiдси vеpeз .I].нiпpoз пpaвoгo 6еpeгa нa лiвий, дo сaмoi Гoлoi Пpистaнi. Cам
пepeвiз vеpез .Ц.нiпpoмoхнa 6yлo зpo6ити й не,цoixдxtaючи Гoлoi Пpистaнi, як
зДa€ т ься' y теIrерiurньoмy ypoнишi Первiзui, нa 2 | l2 верстBи ttи)кче гиpлa piки
lнгyльця, нa 2 вepстви нижче caДи6и власникa с. Фaлiiвки' Херсoнськoгo пoвiтy,
М. М. Koмстaдiyсa. Tyт бyлo двa ду6и, д,вa чoBни й oдин пopoм д.JIяпеpeпpaBи.
Tpетiй iз нoтиpьoх пoulтoвих гoнiв встaнoвиЛи пo так звaнoмy KизикеpмeнсЬкoмy.цrляху' кoтpим |181 p. iмпеpaтpиuя Кaтеpиrla lI пoвеpтaлaся з Kpимy в
Poсiю n. Birl iruoв вiл,Kpюкoвa чepeз с. 3ибке y вepхiв'ях piнки Мoкpoгo oмельникa на Kуpяuy Бaлкy; пpaвy притoкy lнгульl1я Boдянy; Kpивий Piг; Iнгyлeць;
6 cкaлькoвcкuЙ А.
Истopия. T. l. с. 255.
, Мiлt
[аp'iвкoю тa Oлe-

нiвкolo, масткaми М. M.
" ЭваpнuцкuЙ {. BoльнoсKoмстaдiyсaв Хepсoнськo- ти. C.229.
мy пoвiтi.
' Пpитyлoк.
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Пotштoвi yстaнoви
у зaпopiзькиx кoзaкiв
Kислякiвцi, <.де6yв кoзaк oкaтий>; Iнгyлeць' де бyв Гepгeльський пpиrши6*;
Iнгyлець, 6iля зимiвника кoзaкa lIIyльги; !нгyлець, бiля Бiлих Kpиниць; lнгyлець' B Гoрoдищe, i вperштi в oлексaндp-[IIaнeць. Ha кoлснiй iз цих стaнцiй 6yлo
пo l0 пorштoвих кoнeй тa пo 5 пorштapiв, a paзoм l00 кoнeй i 50 пorштapiв.
Hapеш.lтi,oстaннiй з чoтиpЬoх гoнiв бyлo запpoвaдл(енo28 квiтня |115 p. utя
з'сднання Пoлтaви vepeз Петpiвськy фopтeuю 6iля Бepдянськa, нa Aзoвськoмy
мopi, iз зaвoйoвaними в тypкiв фopтецями, Kepню тa € н iкaлe; вiн irцoв нa кiлЬнень, Hoвoсeлицю' piчки HилtнIo Tepсy, Bepxню Tepсy, Гaннyл, гиpлo Kaм'янки,
пpaвoi притoки Boвнoi, 3aхap'iвськy фopтeuю, pivку Бepдy й дo Пeтpiвськoi
фopтецi.
.[I.ляспopyl,lкення yсiх цих стaнцiй кoзaкаМ дoзвoлили виpу6aти нeo6хiднy
кiлькiсть лiсy i з l{югo з6yдyвaти вiДпoвiднi пpимiщенl|я p\ля кoнeй тa ,(итлo
для пorштapiB' яких нa кoл<нiй стaнцii мaлo 6yти пo 20, з тaкoю ,к кiлькiстlo
кoнeй.
Ha всix пolllтoвиx стaнцiях y цих вoсьми пyнктах зaпopoхrцi зaпpoвaдили
сyвopий i зpaзкoвий лaд. пoштy та кyp'сpiв нaкaзувалoсЯ дoстaBляти з мiсця нa
i <.беззyпинoк>; пolltтoвих кoнeй утpимyвaти в пoвнiй гoтoвмiсце <.нeгaйнo,>
нoстi й, y випaдкy викoристaння всiх, негaйнo зaмiнювaти людсЬKиМи. Ha всiх
стaнцiяx oкpемими наглядaчaми пpизнaчaли вiйськoвиx кaнцеляpистiв, кoтpi
зaнoтoвyвaли y книгy всi пaкeти, щo бyли в кyp'epiв, тa пoдopo)кнi в пoсланцiв.
!'ля пpaвильнoстi дiй з бoкy нaглядaчiв пoлкoвники мiсцeвих пaлaнoк мaли
здiйснювaти пepевipки й кo,lкен недoгляд пoruтapiв <.безпoслaбнo> кaрaти.
Пpиклaд цЬoгo 6yв l 3 квiтня |11o p.' кoли кoзакa Гepaсимa Coвy сyвopo пoкapaли зa пoтеpтvlЙ нaпнc нa кoнвеpтi пaкeтa гoлoвнoкoмaндyвaчy гpaфy П. I. Панiнy. 3a кoл<ний пpoiзд пoстaнoвленo 6yлo бpaти пeвнy пpoгoннy плaтню як зi
спецiaльних куp'€ p iв, тaк i зi зBичaйниx пoдopo.lкнiх, незaлеж}|o' свoя цe чи чy)кa
людинa; безплaтний пpoiзл дoзвoляли Ayже piдкo, як виднo нa пpиклaдi кoзaка
Iвaнa ПoлoнсЬкoгo' щo iхaв з кoшa в Пoлтaвy дo гoЛoвl{oкoмaндyвaчa князя
B. М. .('oлгopyкoгo y спpaвaх Biйськa 3aпopiзькoгo, який oтpимaв <<свиДетeльствo)) нa вiльний пpoiзд в oбидвa бoки нeрeз зaпopiзькi пotштoвi стaнцii.
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