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• 
 
 
 
Історія України раннього нового часу, багата на цивілізаційні розломи, 

катаклізми й значно поміркованіші модифікації соціального, політичного, еконо- 
мічного й культурно-духовного змісту, незважаючи на різнобарв’я дослідниць- 
ких практик в царині її студіювання та загалом цілісну інтерпретаційну модель, 
запропоновану на новітньому історіографічному етапі, все ж продовжує зали- 
шати для професійних істориків невичерпні евристичні перспективи. Причому 
останні актуалізуються як новими постановочними проекціями, так і широким 
дискусійним полем щодо проблематики, не обійденої увагою кількох генерацій 
вчених. До таких, зокрема, належить й складна проблема зародження і поши- 
рення на українських теренах протестної активності населення. У змінних реаліях 
XVI–XVIII ст. та у різних територіально-культурних локаціях ця активність набу- 
вала найрізноманітніших форм, масштабності, ідеологічної забарвленості. Однак 
типово українською її специфікою, характерною для всієї епохи раннього мо- 
дерну, виступала присутність, в числі інших складників, національного струменя. 
Саме завдяки йому протестні акції українців, безвідносно до того, на якому рівні 
вони розгорталися – на регіональному чи загальнонаціональному (як, наприклад, 
у 1648–1676 рр.), – демонстрували потужний потенціал щодо кореляції тра- 
диційних устоїв суспільно-політичних систем.  

Серед продукованих українським соціумом у ранньомодерну добу само- 
бутніх форм масового протесту (його репрезентантами у різний час ставали 
українська козаччина, селянство і низи міського населення, православне духо- 
венство, передові елітарні прошарки, а у особливо критичних ситуаціях і безпо- 
середні носії вищих владних повноважень), породженого спробами насильниць- 
кого впровадження в національні традиції та практики організації суспільної 
сфери вироблених в чужих культурах інститутів соціальної взаємодії та імпе- 
ративів свідомості, особливе місце посідає Коліївщина. 

Однак сталося так, що, попри доволі різнобічну джерельну презентатив- 
ність і чималий рівень наукової зацікавленості проблемою, історія цього по- 
тужного соціального і національного руху, що охопив у 1768–1769 рр. підпоряд- 
ковані політичній зверхності Варшави терени Правобережної України, і 250 років 
потому продовжує залишатися недостатньо вивченою або ж дискусійною у ба- 
гатьох найважливіших аспектах. Зокрема, відкритим залишається питання про 
хронологічні рамки Коліївщини. Не менш важливою є проблема понятійно-
термінологічного апарату, яким користуються дослідники при визначенні харак- 
теру і спрямованості цього унікального протестного явища. Адже у безпосе- 
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редній пов’язаності з дефініцями перебувають питання його типологічної належ- 
ності, генетичного зв’язку з попередніми соціальними і визвольними рухами, 
з’ясування причинної складової, соціальної бази, програмно-ідеологічних моти- 
вів так званого руху коліїв тощо. Малодослідженими в українській історіографії 
залишаються питання ролі міжнародних чинників у розгортанні подій. 

На жаль, коло означених та інших питань, пов’язаних із дослідженням 
Коліївщини, практично випало з поля зору сучасних українських вчених. Власне, 
науковий доробок майже трьох останніх десятиліть не запропонував у її проб- 
лемному полі жодного великого формату і обмежився майже виключно статей- 
ними напрацюваннями. Як наслідок, у третє тисячоліття українська історіографія 
Коліївщини увійшла кількома запропонованими на кінець ХІХ – початок ХХ ст. 
версіями (А. Скальковський, В. Антонович, М. Максимович, Я. Шульгін), напра- 
цюваннями в її окремих складових низки істориків радянської доби (О. Гермайзе, 
К. Гуслистий, В. Голобуцький, П. Лола та ін.), підсумованих, а у чомусь спро- 
стованих концепцією Г. Храбана, викладеною у популярній праці «Спалах гніву 
народного (Антифеодальне, народно-визвольне повстання у Правобережній 
Україні у 1768–1769 рр.)» (К., 1989), а поза цим діаспорною синтезою Петра 
Мірчука «Коліївщина: гайдамацьке повстання 1768 р.» (Нью-Йорк, 1973), що 
демонструє відмінний від поширених у радянській історіографії концептів інтер- 
претаційний підхід.  

Не пропонують якихось принципових новацій щодо вивчення подій 1768–
1769 рр. у Правобережній Україні ані польська, ані російська новітні історіо- 
графії, попри безпосередню заангажованість у ці події тодішніх Речі Посполитої 
та Російської імперії. Так, сучасне покоління польських істориків продовжує 
працювати, і то сегментарно, з незначними поправками на час, в концептуальних 
межах, запропонованих на зламі 1960–1970-х років В. Серчиком в серії його 
тематичних студій1. Як і раніше, їхнє бачення значення руху коліїв для історичної 
долі Польської держави обмежується сферами соціального і конфесійного про- 
тистояння українського та польського етнокультурних елементів з масовими 
виявами жорстокості щодо етнічних поляків та масштабними руйнівними наслід- 
ками для річпосполитської моделі господарювання. При цьому фактично не 
береться в розрахунок навіть очевидний факт причетності до детонації соціаль- 
ного вибуху польських конфедератів та провокацій з боку Росії.    

В російській історіографічній традиції, крім співзвучної з поляками у зрізах 
соціалізації та конфесіоналізації (щоправда, з дещо іншими акцентами) сюжетної 
лінії збройного виступу української людності, превалюють зовнішньополітичні 
аспекти, які мають помітний вихід на тогочасні геополітичні інтереси імперії. 
Причому тут одночасно простежується тенденція як до затушовування активної 
задіяності (через так звану дисидентську проблему) у подіях 1768–1769 рр.  
на українському Правобережжі безпосередньо російської владної верхівки, так  

–––––––––––– 
1 Serczyk W. A. Koliszczyzna. – Kraków, 1968; Ibidem. Melchisedek Znaczko-Jaworski I klasztor 

motreninski przed wybuchem Koliszczyzny // Studia historyczne. – 1968. – Vol. 3; Ibidem. Hajdama- 
cy. – Kraków, 1972. 
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і неприховування амбітних і відверто агресивних планів Петербурга щодо по- 
літичної гегемонії на ареалі Центрально-Східної Європи. 

Тему українського насилля, зрозуміло, культивує порівняно незначна єв- 
рейська історіографія. Згадки ж західноєвропейських та американських і ка- 
надських фахівців лише мимохідь вводять Коліївщину у досліджуваний ними 
тематичний контекст.  

Прикметно, що спільним практично для всіх поширюваних протягом ХІХ–
ХХ ст. як в українській, так і у польській та російській історіографіях версій  
є ув’язування Коліївщини в інший витвір українських протестних практик  
XVIII ст. – Гайдамаччину, явище досить неоднорідне у своїх соціальних та резуль- 
тативних вимірах (ще В.Антонович відзначав у діях гайдамаків розбійницьку  
і соціальну складові1). А отже питання синхронізації рухів гайдамаків та коліїв не 
видається настільки однозначним і потребує спеціального дослідження. Дієвим 
методологічним інструментарієм при цьому може стати співставлення їх (в рам- 
ках відомих на сьогодні теорій суспільної конфліктогенності і соціальної дис- 
функції) за такими показниками, як коефіцієнт соціальної напруги, наявний по- 
тенціал протестної активності, масштаби та форми виявів останньої тощо2. 

При цьому вирішальним, як на наш погляд, видається те, що за наявності  
у цих двох породжених реаліями XVIII ст. нових протестних форм спільного 
територіального ядра формування і до певної міри тотожного контингенту 
поповнення рядів протестувальників, Коліївщина, як доводить документальний 
матеріал, виразно демонструвала генетичний зв’язок з революційними подіями 
середини – другої половини XVII ст., чого назагал бракує Гайдамаччині. 

Загалом рух коліїв був спричинений тісним переплетенням факторів еко- 
номічного політичного, геополітичного та релігійного характеру. Порівняно з по- 
передніми виступами гайдамаків він мав ширшу соціальну базу (ініціаторами 
Коліївщини стали, за певної присутності люмпенізованого елементу, запорозькі 
козаки, масово підтримані селянством та загонами так званої наддвірної міліції), 
вищий рівень організації (наявність єдиного керівного центру, поділ війська на 
окремі підрозділи тощо) та ідеологічну спрямованість, засвідчену похідними  
з повстанського табору програмними документами. 

Безпосереднім поштовхом до початку Коліївщини стало створення Бар- 
ської конфедерації у лютому 1768 р., що зумовило різке загострення на Пра- 
вобережжі, яке і так було заручником ретроградних (на загальноєвропейському 
тлі) річпосполитських соціальних та господарських практик, а також девальвації 
в очах польської шляхти центральних інститутів влади, політичної ситуації. Як 
відомо, барські конфедерати не допускали й думки про будь-які реформи та 
найменші поступки православним, піддавши села та містечка регіону нищівним 

–––––––––––– 

1 Антонович В. Исследование гайдамачества по актам 1700–1768 гг. – К., 1876. – С. 6. 
2 Детальніше про це див., наприклад: Гавриленко И. Социальные (исторические) движения  

в контексте социологических подходов // Социология: теория, методы, маркетинг. – 2001. – № 2; 
Люлька О. Ф. Протестная активность населения: факторы, динамика и потенциал в общероссий- 
ском и региональном измерении: Дисс. … канд.. социол. наук. – Ростов-на-Дону, 2015; Яниц- 
кий О. Н. Социальные движения: теория, практика, перспектива. – М., 2013 та ін.  
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погромам, від яких постраждали селяни, православні священики, мешканці міст. 
Не буде перебільшенням твердити, що подібні дії конфедератів, помножені на 
важкий економічний тягар, накладений на українське поспільство польською 
магнатерією та орендарями переважно з єврейської торгівельно-фінансової 
корпорації, спричинив під час Коліївщини відомі вияви жорстокості та насилля, 
що виникали (у традиціях епохи) на міжетнічному та релігійному ґрунті. Це 
особливо виразно виявилося в трагічних подіях початку червня під Уманню. 

Донині в дискусійній площині залишається блок питань, пов’язаних із рол- 
лю в подіях Коліївщини російського фактора. Як відомо, введення в Право- 
бережну Україну регулярних російських армійських підрозділів і початок вій- 
ськових дій проти конфедератів породили в частини православного населення 
краю ілюзію щодо можливості підтримки їхніх вимог з боку російського уряду, 
однак останній традиційно виявив у ставленні до повсталого українського на- 
селення подвійний стандарт, одночасно провокуючи його протестну активність 
та застосовуючи щодо повстанців каральні акції. Безпосередню причетність 
імперського двору до придушення Коліївщини демонструє, зокрема, маніфест 
Катерини ІІ від 20 (9) липня 1768 р., поява якого фактично наблизила трагічну 
розв’язку.  

Скоординованими діями польської влади та командування російського 
експедиційного корпусу масштабний виступ українців, який на середину літа 
1768 р. ознаменувався визволенням від польської присутності значного право- 
бережного територіального масиву з відновленням на ньому козацьких органів 
влади та проведенням серії заходів соціальної і господарської спрямованості, 
було жорстоко придушено. Попри це протестні акції силами невеликих пов- 
станських загонів перманентно нагадували про себе фактично до кінця першої 
половини 1769 р. 

Ще один, задекларований свого часу Ф. Шевченком1, але не висвітлений 
повною мірою аспект стосується міжнародного резонансу, спричиненого Коліїв- 
щиною. Фактично завершивши епоху великомасштабних соціальних та визволь- 
них виступів в Україні, вона спричинила протестну хвилю в інших регіонах Речі 
Посполитої та сусідніх країнах, висвітлила глибоку кризу польської політичної 
системи, призвела (через організацію нападу повстанського загону на Балту та 
інші поселення на території, підпорядкованій турецькому каймакану) до сер- 
йозного загострення російсько-турецьких відносин, вплинула на розстановку 
геополітичних сил у Центральній та Східній Європі. Не буде перебільшенням 
твердження, що саме Коліївщина пришвидшила плинність започаткованих ще 
добою Української національної революції процесів, що спричинили на кінець 
XVIII ст. припинення державного існування Речі Посполитої. 

Рух справив також (особливо через свій ціннісно-мотиваційний контекст) 
значний вплив на формування соціальної свідомості, розвиток суспільно-полі- 
тичної думки в Україні. Відгомін подій 1768–1769 рр. простежується у виступах 

–––––––––––– 

1 Шевченко Ф. П. Про міжнародне значення повстання 1768 р. на Правобережній Україні // 
Укр. іст. журн. – 1968. – № 3. 
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українських селян європейських губерній Російської імперії, зокрема, в акції 
1855 р., відомій під назвою «Київська козаччина». Однак порівняльний аспект 
дослідження Коліївщини не може обмежуватися цією віддаленою перспекти- 
вою, як не може й залишатися в полі лише одночасових українських аналогів. 
Значення її стане зрозумілим тільки через вписання у широке тло соціальних та 
політичних змагань, зароджених в  просторі ранньомодерної цивілізації. 

Одним із пояснень похідної з сучасного фахового середовища істориків 
стійкої апатії до дослідження руху коліїв може слугувати ілюзія певної інфор- 
мативної вичерпаності оприлюдненого джерельного масиву, що формувався 
переважно протягом ХІХ–ХХ ст. Відповідно, важливим кроком на шляху творен- 
ня комплексного конструкту цього феноменального національного явища має 
стати реалізація фундаментального спільного проекту Інституту історії України  
й Інституту археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського Національної 
академії наук України, а також Центрального державного історичного архіву 
України, м. Київ, об’єднаного назвою «Коліївщина: 1768–1769 роки у докумен- 
тальній та мемуарній спадщині». Задіяний у ньому науковий колектив ставить за 
мету великим археографічним форматом не лише здійснити републікацію вже 
відомого мемуарно-документального масиву, а й ввести до наукового обігу 
архівні джерела, різні корпуси яких містять приховану на сьогодні, почасти уні- 
кальну інформацію, що здатна надати студіюванню історії українських про- 
тестних рухів XVIII ст. нову якість.  

 
*           *           * 

Перша книга згаданої серії містить документи запорозької кошової кан- 
целярії (справи № 227, 228 та 229 з фонду № 229 ЦДІА України, м. Київ), які 
проливають світло ще на один малодосліджений в історії Коліївщини аспект,  
а саме: відгомін правобережних подій 1768–1769 рр. на Січі та ставлення до них 
січового товариства і старшинської верхівки, превентивні заходи Коша щодо не- 
допущення поширення гайдамацького руху на терени Запорозьких Вольностей. 
Відтак вона одночасно виходить у світ як сьомий том іншого масштабного 
археографічного проекту – «Архів Коша Нової Запорозької Січі: корпус до- 
кументів 1734–1775». 

 
Академік НАН України 

Валерій Смолій 
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выходитъвыходитъвыходитъвыходитъ    такіятакіятакіятакія    разбоиничразбоиничразбоиничразбоиничεскіяскіяскіяскія    партії…»партії…»партії…»партії…»    
(Повстання 1768 року в документах Коша)(Повстання 1768 року в документах Коша)(Повстання 1768 року в документах Коша)(Повстання 1768 року в документах Коша)    

• 
 
 
 

Коліївщина 1768 р. залишається помітним явищем в українській історії. Як 
влучно зазначив В. Смолій, повстання на Правобережній Україні генетично було 
пов’язане з подіями визвольних змагань середини – другої половини XVII ст.1 
Схожої думки дотримувався і Т. Чухліб2. Проте, на сьогоднішній день попри заці- 
кавленість істориків і суспільства проблематикою Коліївщини, варто констатува- 
ти доволі незначну кількість джерел уведених до наукового обігу з цього питання. 
Поодинокі цілісні археографічні доробки, присвячені даній проблематиці3, по-
суті лише частково репрезентують джерельну базу, яка відображає події 1768 р. 
Це змушує дослідників звертатися до польської історіографії та мемуаристики, 
яка з пропольського боку висвітлює характер повстання, його мету та цілі, пер- 
соналії самих повстанців4. У свою чергу, це породжує неоднозначні висновки 
окремих українських істориків5. Тому однією з найбільш нагальних проблем для 
–––––––––––– 

1 Смолій В. А. Деякі дискусійні питання історії Коліївщини (1768 р.) // Український історич- 
ний журнал. – № 10. – 1993. – С. 21–22.; Його ж. Коліївщина // Енцеклопедія історії України: Т. 4: 
Ка–Ком / Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. НАН України. Інститут історії України. – К.: В-во 
«Наукова думка», 2007. – С. 452–453. 

2 Чухліб Т. «Гайдамаччина» в Речі Посполитій XVIII ст. (Причини повстанського руху в світлі 
джерел з українського табору) // Україна в Центрально-Східній Європі. – К.: Інститут історії Укра- 
їни НАНУ, 2008. – В. 8. – С. 120. 

3 Український архів. – Т. 2: Коденська книга судових справ / Археографічна комісія Всеукра- 
їнської академії наук. – К., 1931. – 436 с.; Гайдамацький рух на Україні в XVIII ст.: збірник докумен- 
тів. – К.: Наукова думка, 1970. – 658 с. Останню книгу можна взагалі умовно вважати як таку, яка 
присвячена суто Коліївщині. Тут документи хронологічно охоплюють період з 1717 по 1775 рр., де 
повстанню кінця 60-х рр. XVIII ст. присвячено лише 87 документів (159 с. тексту). 

4 Див., наприклад: Obraz Polaków I Polski w XVIII w. – T. XV. – Poznań, 1842; Tuczapski Krótkie 
opisanie rzezi humańskiej. – Poznań, 1851; Moszczeński А. Pamiętnik do historii polskiej. – Poznań, 
1851.; Korzon T. Nowa książka o koliwszczyźnie // Kwartalnik Historyczny. – № 3. – 1892; Mościcki H. Z 
dziejów haidamaczyzny. – Cz. I–II. – Warszawa. 1905. (Саме тут публіковані мемуари Закревсько- 
го, Ліппомана, Младановича, частково Вероніки Кребс); Rawita-Gawroński Fr. Histotya ruchów hajda- 
mackich (w XVIII). – Brody, 1913. – T. I. Serczyk W. Koliszczyzna // Zeszyty naukowe Uniwersytetu 
Jagielońskiego CXCIII. Prace historyczne, zeszyt 24.–Kraków: Nakładem Uniwersytetu Jagiellońskiego, 
1968. Даний перелік лише доволі блідо відображає доробок польської історіографії, присвячений 
Коліївщині. 

5 З цього приводу див. критичні відгуки дослідника Т. Чухліба: Чухліб Т. Хто вони гайдама- 
ки – козаки, бомжі чи вурдалаки? // Сучасність. – 2010. – № 3. – С. 163–185; Його ж. «Уманська 
різня», «Уманська трагедія» чи «Уманська перемога». До дискусії про один дражливий історичний 
термін // Актуальні проблеми археології, історії та історичного краєзнавства. Збірник наукових 
праць. – Умань, 2012. – С. 160–171. 
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дослідження повстання на Правобережжі 1768 р. є введення до наукового обігу 
джерел з цієї тематики. 

Даний документальний збірник покликаний частково заповнити цю лаку- 
ну. Опубліковані нижче три справи з ф. 229 «Архів Коша Нової Запорозької Січі: 
корпус документів 1734–1775» ЦДІАК України∗, розкривають деякі важливі ас- 
пекти історії Коліївщини. Передусім вони дають уявлення, як повстання було 
сприйняте в запорозькому соціумі, відображають активізацію гайдамацького 
руху на Запорожжі, засвідчують превентивні заходи Коша з придушення гайда- 
мацтва тощо. Крім цього, публіковані документи подають почасти унікальні свід- 
чення, які відображають перебіг повстання (особливості військової організації 
повстанців, захоплення ними міст та містечок), доносять на сьогодні маловідомі  
і невідомі раніше імена запорозько-гайдамацьких ватажків, які здійснювали 
зухвалі рейди на Правобережжя. За своєю видовою палітрою це директивно-
розпорядча (ордери), виконавча (донесення, рапорти) та інформаційно-публіка- 
торська документації (промеморії, свідчення (розвіддані прибулих на Січ та коза- 
ків про становище в Річпосполитському Правобережжі, а також допити козаків-
гайдамак), листи)1. Частина публікованих документів вже уведена до наукового 
обігу, однак переважна більшість джерел публікується вперше. Всі документи 
присвячені подіям 1768 р. 

Загальні відомості по Коліївщині у публікованій документації подають 
інформацію про особливості повстання на Правобережній Україні. Київський ге- 
нерал-губернатор Федір Воєйков 24 червня писав∗∗ кошовому отаману про ро- 
зорення гайдамаками багатьох містечок та сіл в правобережному регіоні2. Дані 
київського очільника підтверджували польські прикордонні урядники. Ще рані- 
ше, 9 червня, торговицький комендант Якуб (Яків) Квяткевич жалівся Петру 
Калнишевському про захоплення повстанцями худоби багатьох польських посе- 
сорів і вбивства останніх3. Черкаський губернатор Олександр Пенчельський, який 
заледве врятувався від гайдамаків, 17 червня повідомляв Кіш про пограбування 
ними майна князя Сангушка: 140 волів, 50 яловиць, 100 каменів воску, майна  
і грошей на суму 10 тисяч рублів. До цього черкаський губернатор додавав свої 
особисті збитки, оцінені в 3 тисячі рублів, і черкаського старости до 40 тисяч 
рублів4. 
–––––––––––– 

∗ Публікуються справи № 227–229. Саме вони, як правильно свого часу відмітив І. Бутич, 
підкреслюють ключову роль запорозького козацтва у повстанні 1768 р. (Бутич І. Л. Архівні джерела 
про Коліївщину // Коліївщина 1768. Матеріали ювілейної наукової сесії, присвяченої 200-річчю 
повстання. – К.: Наукова думка, 1970. – С. 110). Про інформаційне наповнення цих справ див. 
археографічну передмову. 

1 Детальніше про видову структуру документації запорозького козацтва див.: Синяк І. Видо- 
ва структура документації Війська Запорозького Низового доби Нової Січі // Український архео- 
графічний щорічник. Нова серія. – К., 2009. – В. 13/14. – С. 73–89. 

∗∗ Незважаючи на те, що документи від київського генерал-губернатора Ф. Воєйкова Кіш іменує 
ордерами, за своїм формуляром це листи. Вони різняться від ордерів, які надходили на Запорожжя від 
малоросійського генерал-губернатора П. Румянцева, або від тих, які продукувалися на Запорозькій Січі. 

2 Документ № 8. 
3 Документи № 279–280. 
4 Документи № 283–284. 
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Підкреслювалося масштабність втрат євреїв та поляків від гайдамаків. Той 
же Ф. Воєйков у листі за 25 червня писав на Запорожжя про чисельні страти, які 
супроводжувалися тортурами, польських шляхтичів і єврейського населення1.  
В той же день бугоґардівський полковник Мусій Головко рапортував кошовій 
старшині, що повсталі «ляховъ і жидов от нашεй сторони совсѣмъ на корεнком 
скорεнили»2. 

Чимало інформації торкається війська повстанців, його структури, біогра- 
фічних відомостей про лідера Максима Залізняка. Зауважимо, що біографія 
останнього, яка досліджена на основі свідчення отамана Тимошівського куреня 
(до якого свого часу належав М. Залізняк) Василя Коржа за 2 липня є відома 
широкому загалу: походження з с. Івківці, прихід на Запорозьку Січ в 1757 р., 
служба у Війську Запорозькому на посаді підпушкаря до 1762 р. і відхід для 
найманої роботи в Очаків в тому ж році. Досліджуючи даний документ, який 
публікується в чернетці, хотілося б з акцентувати увагу на іншому, а саме на 
просопографічних даних самого ватажка повстання. Так, численні правки в само- 
му документі і на його полях мимохідь натякають про характер особистості  
і його ставлення до оточуючих. Зокрема, після згадки в документі про його 
п’ятирічне перебування на Запорожжі, в початковій редакції канцеляристом  
був здійснений наступний запис: «…і чрεзъ ту всю прожилосъ вεлъ сεбε чεстно  
і мεжду многими козаками в разних здεшних мѣстах…». Лише під час другого 
редагування документу цей запис був закреслений і замінений іншим надряд- 
ковим текстом: «…на зароботках і во услужεнії, а в 762 году какъ от сεлъ отлу- 
чился, проживаεтъ арґатуя в Очаковѣ отколъ…»3. З одного боку, цей документ 
натякає на людські якості лідера повстанського руху. З іншої сторони, оскільки ці 
свідчення пересилалися вищим інстанціям в юрисдикції яких перебував Кіш 
(київський генерал-губернатор Ф. Воєйков і малоросійський Петро Румянцев), на 
прикладі даного документу дуже добре видно, як діяла цензура при канцелярії 
Коша, де було заборонено виділяти чесноти ватажка гайдамак. 

Куди більше даних подають документи про повстанське військо. Згаданий 
Ф. Воєйков писав 2 липня на Запорожжя про наявність в М. Залізняка значних 
військових регалій: корогву з пірначем і 8 прапорів4. Згідно свідчень уманських 
купців Остапа Поламаного і Остапа Бочки за цей час, повстанці під Уманню  
з армійської атрибутики мали 1 велике знамено і декілька менших. Їхня чисель- 
ність, за даними купців, складала 500 кінних козаків, разом з командами право- 
бережних сотників Івана Кузьменка, Івана Гонти, Власенка та Панка5. Зовсім інші 
дані про сили повстанців наводив запорожець, козак Дінського куреня Лаврін 
Кантаржій. Будучи особисто на прийомі в М. Залізняка, щоб той надав йому 
свідоцтво на вільний проїзд з товаром до Січі, козак згадував, що на середину 
червня гайдамацьке військо під Уманню нараховувало 2 тисячі при 30 прапорах 
–––––––––––– 

1 Документ № 8. 
2 Документ № 10. 
3 Документ № 25. 
4 Документ № 17. 
5 Документ № 23. 
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і 15 гарматах1. У даному випадку запорожець не уточнює, чи це було до взяття 
самого міста, чи вже опісля.  

Свідчення запорозьких старшин Семена Галицького та Олексія Шульги за  
2 липня детальніше знайомлять зі структурою повстанського війська. Перебу- 
ваючи певний час в обозі гайдамак, які зайняли та пограбували Балту*, запорожці 
могли на власні очі детальніше пізнати повстанське військо. Як видно з їхнього 
свідчення, увесь загін поділявся на чати. Чисельність цих чат козаки не подають, 
проте судячи з їхніх назв: «Тимошева», «Бобринцева», «Уманцева», «Чалинцева», 
«Запорожцева», «Смілянцева», «Поповцева», «Вербівцева»2, всі вони були сфор- 
мовані за регіональним (можливо за походженням того чи іншого гайдамаки)  
та особистісним (можливо, за ім’ям командира) принципами. 

Козацьку основу побудови даного війська видавали назви посад коман- 
дирів: осавул, сотник, хорунжий. Зокрема, про осавула у Залізняковому загоні 
згадував київський генерал-губернатор у зазначеному вище листі за 2 липня,  
а про наявність сотника у гайдамацькій ватазі, яка пограбувала Балту, свідчили 
запорозькі старшини С. Галицький та О. Шульга3.  

Публікована документація подекуди доносить відомості про особистостей 
з числа старшин гайдамацьких командирів. Так, чи не вперше знаходимо дані 
про хорунжого війська ватажка І. Гонти запорозького козака Платнирівського 
куреня Михайла Спидицького (Бойка, Ляшка), який фігурує в рапорті інгуль- 
ського полковника Тараса Чорного Кошеві від 7 та 8 серпня. Як видно з цих до- 
кументів, цей козак за походженням був з Правобережної України (у документі  
є згадка про сестер і зятів Спидицького, які там проживали) і продавав запорозькі 
коні на Правобережжі, а польські на Запорожжі. Однак, мабуть дана справа не 
приносила прибутку і згаданий М. Спидицький разом з козаком Івонівського 
куреня Семеном Білим підрядилися в служителі до козака Пашківського куреня 
Івана Бердея, проживаючи на території Речі Посполитої три останні роки. За 
свідченням наймача, зазначеного козака І. Бердея, у Великий піст 1768 р. згадані 
два його служителі С. Білий та М. Спидицький, кинувши його, пристали до загону 
І. Гонти, де Спидицькому випала честь обіймати посаду хорунжого. Почувши про 
арешти російськими командами гайдамак, М. Спидицький залишивши товариша 
і взявши подорожню в І. Бердея, переправився на території Вольностей Війська 
Запорозького Низового, де був пійманий запорозькою командою. І хоча від 
гайдамаки, як видно з рапорту, ніхто свідчень не вимагав, він спростовував свою 
участь у здобутті Умані. Але зауважував, що у вечері по захоплені міста ходив  
з якимось Черцем туди горілку пити і охорона на брамі їх вільно пропустила. 
Даний М. Спидицький відправлявся до Коша через козаків Платнирівського 

–––––––––––– 
1 Документ № 28. 
* Хоча в документі не згадано особи, яка командувала гайдамацьким загоном при захопленні 

і грабуванні Балти, відомим є факт, що це здійснив сотник Семен Шило, загін якого був складовою 
війська М.Залізняка. (Див. наприклад Храбан Г. Ю. Спалах гніву народного (антифеодальне народ- 
но-визвольне повстання на Правобережній Україні у 1768–1769 рр.). – К., 1989. – С. 93). 

2 Документ № 24. 
3 Документи № 17, 24. 
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куреня Корнія Човгуза і Власа Куницю1. Але допровадити до Запорозької Січі 
цього гайдамаку не вдалося. З ордеру Коша інгульському полковнику Т. Чор- 
ному, датованого 13 серпня, довідуємося, що М. Спидицькому вдалося втекти  
від своїх охоронців2. Його втечу можна вважати значною втратою для дослід- 
ження Коліївщини в цілому. Свідчення, які міг би надати цей гайдамака, значно  
б розширили уявлення про сам хід повстання, події в Умані, про загін і особис- 
тість І. Гонти. 

Дещо фрагментарно в публікованих документах згадуються обставини за- 
хоплення повстанцями правобережних міст і містечок. Приміром, інформація 
про опанування Умані, яка присутня в свідченнях уманських купців О. Бочки та 
О. Поламаного від 2 липня, обмежується цифрами вбитих поляків (100) та євреїв 
(3000) обох статей та немовлят3. Про заволодіння гайдамаками м-к Голта та 
Палієве Озеро у листах та ордерах на Січ повідомляли вищі інстанції Коша: 
Ф. Воєйков та П. Румянцев 2 липня. Перший ставив до відома військову старши- 
ну про вчинення нападу декількома чоловіками, буцімто запорожцями, на хан- 
ську слободу Голту «с крайнею продεрзостію и звѣрскою яростію», вбивство  
і втоплення в р. Південний Буг декількох поляків і євреїв з правого берегу, котрі 
знайшли притулок на татарській території, а також трьох місцевих представників 
єврейського населення. Голтянський каймакан був безсилий щось протидіяти  
і змушений був втекти до Орловської слободи4. Малоросійський генерал-губер- 
натор П. Румянцев в своєму ордері Кошу про результати розорення гайдамаками 
правобережного м-ка Палієвого Озера був ще більш лаконічний: напад 300 за- 
порозько-гайдамацької команди і страту місцевих євреїв та поляків5. 

Винятком хіба можна вважати інформацію про захоплення і розорення 
гайдамаками Балти. Про це згадували у своєму рапорті Кошеві бугоґардівський 
полковник М. Головко ще 25 червня, який констатував вбивство гайдамаками 
декількох татар6, та П. Румянцев в ордері за 2 липня, де згадав про страту євреїв 
та поляків, які там переховувалися, і капітуляцію татарської армії7. Надзвичайно 
детально описане захоплення Балти гайдамаками в свідченні запорозьких стар- 
шин С. Галицького та О. Шульги, датоване 2 липня. Повертаючись від єдисан- 
ського султана, вони були свідками тих драматичних подій. Судячи з їхніх даних,  
в гайдамаків не було наміру нападати на Балту. Це добре видно з цілком приязних 
відносин гайдамаків і татар, коли перші підійшли до згаданої слободи, а останні  
з радістю скуповували речі, пограбовані в євреїв та поляків. Ситуація карди- 
нально змінилися, коли гайдамаки дізналися про присутність в Балті поляків  
і євреїв, які втекли з Правобережжя рятуючись від погромів. З гайдамацького 
боку була висунута вимога негайної видачі втікачів, на що гетьманом Якубом-

–––––––––––– 
1 Документ № 105, 108. 
2 Документ № 113. 
3 Документ № 23. 
4 Документ № 17. 
5 Документ № 18. 
6 Документ № 10. 
7 Документ № 18. 
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агою їм було відмовлено. Вбачаючи, що татари серйозно налаштовані відбити 
штурм, гайдамаки вирішили утриматися і піти геть. Здавалося б, напруження 
спало і загострення стосунків на цьому б закінчилися. Однак, коли повстанці 
дізналися про страту татарами декількох побратимів, рішуче повернули і роз- 
почали атаку. Безперервна стрілянина з гармат та неочікуваний напад принесли 
свої результати: передня лінія оборони татар не втримала натиску і все військо 
кинулося втікати. При цьому один із козацьких старшин (О. Шульга) разом  
з майном був захоплений нападниками в полон. З приводу визволення напарни- 
ка С. Галицький на другий день відвідав табір гайдамак, де був добре прийнятий. 
В цей день розпочалися переговори повстанців з гетьманом Якубом-агою та 
мурзою однієї з орд, яка підійшла татарському воєначальнику на допомогу. За- 
порожці зауважили, що консенсусу між ними таки було досягнуто, оскільки «тур- 
ки во удоволство своε от тѣхъ гайдамак арбами экипажу своεго полского і жи- 
довского нεмало на свою сторону вεзли»1. 

Подібна поведінка татарського полководця на тлі дій гайдамаків проти 
нього видається дещо дивною. Здавалося б, поразка повинна була б породити 
почуття реваншу, адже до цього військового сановника підоспіла на допомогу 
орда. Та замість цього, щоб відігратися за програну битву, Якуб-ага веде пере- 
говори з гайдамаками, усно дорікає останнім про розорення ними України, укла- 
дає з ними перемир’я. І це попри те, що гайдамаки, судячи зі слів самого aги, на 
татарській території пограбували багато поляків та євреїв2. Все це наводить на 
думку про наявність «турецького сліду» в Коліївщині, про що згадували Г. Храбан 
та В. Грибовський3. 

Яскравим прикладом розгортання повстання в регіонах Правобережної 
України, були події в с. Кам’яна Криниця, про які згадував польський шляхтич 
Юрій Храновський у своїх свідченнях за 7 липня. Побачивши розорення Умані  
і вбивства євреїв та поляків, родина Храновських намагалася врятуватися шля- 
хом переїзду з с. Табанового в Кам’яну Криницю. Але по прибутті на нове місце 
вони попали у самий вир повстання. Місцевий ватажок Буґера разом з декіль- 
кома соратниками взяли «на списи» його батька та вбили. Невдовзі постраждав  
і сам повстанський отаман. По приході до села іншої гайдамацької ватаги, ними 
був захоплений згаданий Буґера і під тортурами допитаний з метою стягнення 
награбованих грошей. На згадку про себе прийшлі повстанці по відході відтяли 
місцевому ватажку праву руку та ліву ногу. Самого Ю. Храновського від смерті 
врятувало його перехрещення в православну віру. Невдовзі після інциденту  

–––––––––––– 
1 Документ № 24. 
2 Там само. 
3 Г. Храбан зауважив, що кримський хан Крим Гірей за підтримки французького резидента 

шукав найменшого приводу для загострення стосунків між Російською імперією та Туреччиною. 
Подібні візії зауважив сучасний дослідник В.Грибовський, який також наголосив на причетності 
французького консула в Криму барона де Тотта і гетьмана Ханської України Якуба-аги до орга- 
нізації повстання, а саме в підробці так званої «золотої грамоти» - указу, яким керувалися повстанці 
у своїх діях. (Храбан Г. Ю. Спалах гніву народного…. – С. 93; Грибовський В. Хитра гра Якуб-аги // 
Тиждень.ua http://tyzhden.ua/History/215778). 
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з ватажком, на прохання матері місцевим жителем Василем Горкушою* Ю. Хра- 
новського його було доставлено до Запорозької Січі. Щодо самої персони 
гайдамацького отамана Буґери, то в свідченні заявлено, що він ще до вбивства 
батька Храновського «во многих тамошнихъ мѣстахъ Уманской губεрнії ляхов  
и жидов вирѣзавъ»1.  

Це дуже важливий в інформативному плані документ, оскільки він, по-
перше, показує особливості Коліївщини на регіональному рівні, не в контексті 
діяльності ватажків М. Залізняка або І. Гонти, що на сьогодні є слабо дослідже- 
ною ділянкою повстання; по-друге, вводить до наукового обігу невідомі до цього 
імена гайдамацьких ватажків; по-третє, вказує на наявність міжусобної ворож- 
нечі між дрібними повстанськими ватагами, котрі розглядали повстання, як мож- 
ливість власної наживи, а не як реалізацію основної мети повстанців проти- 
стояти утискам православних, боротьба з конфедератами тощо). 

Публіковані документи стисло згадують про особливості урядування пов- 
станців на зайнятій території. Уманські купці О. Поламаний і О. Бочка свідчили  
в Коші, що М. Залізняк мав управління над м. Уманню та всією Уманською 
губернією «и всякиε между тамошъными житεлъмы росправы производит». 
Цікаво, що коли місцеві запропонували йому обрати в місті очільника, ватажок 
відповів, що від нього з цього приводу було до Києва відправлено листа, на який 
він очікував резолюції2. Це свідчить, що на той час (приблизно відразу по 
захопленню Умані) не лише була віра в російську підтримку, а й відвойовані 
землі розглядалися як частина Російської імперії, оскільки очікувалося від київ- 
ського генерал-губернатора урядової особи, яка могла б керувати захопленою 
територією3. 

Подібні свідчення про особливості урядування М. Залізняка подавав запо- 
рожець Л. Кантаржій при Коші 4 липня. Він стверджував, що багато людей про- 
сили взяти управління в свої руки, на що той «всякаго их по достоїнству жалуεт и 
дат пысмεнной от сεбε всѣм людѣмъ приказъ, чтоб в точномъ εго всѣсмотрѣ- 
нії билы и всѣ происходящиε от нεго порядки оставалис би в εго власты,  
а ослушника жεстокым штрафом страшаε»4. Л. Кантаржій, як і вище згадані 
–––––––––––– 

* Потрібно зазначити, що в публікованій документації присутні розбіжності щодо осіб, які 
привезли Ю. Храновського на Запорожжя. Так, в листі торговицького коменданта Якуба Квтяке- 
вича кошовому отаману за 17 жовтня зазначено, що доставка Храновського на Січ була організо- 
вана місцевими жителями, але не В. Горкушою, а Яном Кравчиком та Олександром Шайковським  
(в діловодному перекладі з польської ці особи представлені як Іван Кравець та Олександр Стань- 
ковський). Про вбитого батька Ю. Храновського згадувалося, що він був державцею с. Мостового 
«добр уманських» Брацлавського воєводства. Зазначеним особам, які привезли молодого шляхтича 
на Запорожжя, загрожувала смертна кара з конфіскацією майна за позовом на них родичів Ю. Хра- 
новського. У зв’язку з цим в кошового отамана прохалося наказати бугоґардівському полковнику  
(в якого нібито знаходився поляк), відпустити його на Правобережжя до рідних. У відповідь Кіш  
23 жовтня інформував польського урядника про перебування Ю. Храновського безпосередньо на 
Січі і обіцяв представити його родині. (Див. документи № 240–241, 246). 

1 Документ № 42. 
2 Документ № 23. 
3 Там само. 
4 Документ № 28. 



 18181818

О. Поламаний та О. Бочка, згадували про видачу М. Залізняком свідоцтв на віль- 
ний їхніх проїзд по території повстанців до місця призначення1. Один з таких 
документів, виданий ним уманським купцям наприкінці червня, в копії публіку- 
ється нижче2. Прикметно, що даний документ мав юридичну силу і визнавався 
російськими прикордонним командуванням, оскільки, як видно з приміток на 
ньому, зроблених на Орловському форпості, саме на основі даного свідоцтва 
вони були пропущені зі спиртними напоями до Січі3. 

Мимохідь в документах проходять свідчення про придушення Коліївщини 
російським військом. Ще 24 червня Ф. Воєйков писав на Запорозьку Січ про від- 
правку ним трьох ескадронів гусар для боротьби з гайдамаками і захоплення Бі- 
лої Церкви4. Запорозькі козаки-купці Л. Кантаржій та Максим Висоцький згаду- 
вали у своїх свідченнях про арешт М. Залізняка. Перший акцентував увагу про 
похвалу гайдамацькому ватажку з боку російського генерала М. Кречетнікова за 
захоплення Умані та знищення поляків та євреїв5, натякуючи на навмисне загра- 
вання з М. Залізняком з метою приспати його пильність. М. Висоцький у своїх 
свідченнях за 11 липня, оповідав про напад Каргапольського карабінерного пол- 
ку разом з командою донських козаків на повстанців і полон його провідника6. 
Інформацію про арешт М. Залізняка і його соратників Семена Неживого і Микиту 
Швачку, та смерть в бою ватажка Андрія Журби з 30 гайдамаками, підтверджу- 
вав також і київський генерал-губернатор у своєму листі військовій старшині 
Коша за 16 липня. Не без переможного пафосу запорожцям ставилося до відома 
про полонення більше 150 місцевих гайдамаків і більше тисячі вихідців з Право- 
бережної України, які відсилалися польському гетьману Франциску Браницько- 
му, що знаходився з польським військом понад Дністром7. Відзначимо, що вторг- 
нення російського війська на Правобережну Україну мало на меті більш стра- 
тегічний план, ніж приборкання повстанців. Мова йшла про ліквідацію Барської 
конфедерації (союзу частини польської шляхти і магнатів, невдоволених політи- 
кою короля і втручанням Російської імперії в справи Речі Посполитої), розгром 
якої в 1772 р. розв’язав в подальшому руки Прусіії, Австрії та Росії для поділу 
Польщі8. 

Частково, в документах відображена подальша доля лідера повстання, після 
полону російським військом. Мова йде, зокрема, про спробу втечі М. Залізняка  

–––––––––––– 
1 Документи № 23, 28. 
2 Документ № 13. 
3 Там само. Тут варто не виключати можливі особисті симпатії майора Орловського фор- 

посту Володимира Вульфа до повстанців. Якщо вірити свідченням бугоґардівського писаря Семена 
Бистрицького, саме згаданий майор обіцяв без перешкод пропускати козацькі загони на Право- 
бережжя для підтримки повсталих. (Документ № 83). 

4 Документ № 8. 
5 Документ № 28. 
6 Документ № 52. 
7 Документ № 64. 
8 Йолтуховський М. Конфедерати та Коліївщина // 250 років Барській конфедерації. 250-ta 

rocznica zawiązania Konfederacji Barskiej. Матеріали міжнародної наукової конференції 11 травня 
2018 р. – Бар, 2018. – С. 69–70. 
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з іншими гайдамаками (разом 52 чол.) зі слободи Котельви під час його етапу- 
вання з України. Це добре видно з промеморій Охтирської провінційної канце- 
лярії та канцелярії Новоросійської губернії за 6 листопада і 2 грудня з додатками 
імен та прізвищ та описами прикмет втікачів1. З документу, адресованого з Ох- 
тирки дізнаємося, що частина арештантів-гайдамаків, яких етапував до Бєлгорода  
з подальшою відправкою їх до Москви капітан Петро Осипов, розбила колодки  
і здійснила спробу втечі. З 52, що втекли, вдалося піймали 34. Зазначено, що 
втікачами була роззброєна охорона і відібрана зброя2. Деталі втечі оповідаються 
в промеморії канцелярії Новоросійської губернії. Згідно даних наведених в до- 
кументі зазначено, що близько другої години ночі «калодникъ Маѯим Жεлезнякъ 
согласясь с протчими колодники пятьюдесят однимъ человѣкомъ, усилностію 
своею караулъ разбил, двери повыламивал и у салдатъ десять ружеи и у ка- 
заковъ копій и ружя жъ отбили и бѣжали». При цьому уточнюється, що опера- 
тивно піймано було не 34 гайдамаки, а 33, а двоє було вбито під час пересліду- 
вання. Пізніше було спіймано ще двох біженців на території Полтавського полку3. 
Доля інших втікачів невідома. 

Як можна побачити, Кіш в цілому був інформований про перебіг подій на 
Правобережній Україні на той час. Це стосується не лише старшини, а й зви- 
чайних козаків, які бажали поповнити ряди повстанців. Публікована докумен- 
тація фіксує факти переходу низовиків на територію Речі Посполитої або спроби 
цього. Перші згадки про гайдамацькі загони на Запорожжі, які слідували на 
підтримку повстання, датуються початком травня 1768 р. Тоді бугоґардівський 
полковник М. Головко рапортував про наявність в його відомстві ватаги чисель- 
ністю 30 чоловік4. Він же 7 червня сигналізував Кошеві про переправу наприкінці 
травня 40 гайдамаків очаківським судном на Правобережжя5. Його колега, пере- 
візький полковник Т. Чорний, 14 червня доносив про відхід козаків з його відом- 
ства в ліси Чорний та Чуту для гайдамацтва6. Полковник Прогнойської паланки 
Федір Великий у рапорті Кошеві за 24 червня фіксував гайдамацький загін чи- 
сельністю в 30 чоловік, зосереджений на Гетьмановій балці з наміром поповнити 
кількісний склад повстанців7. Згаданий бугоґардівський очільник 25 червня ра- 
портуючи старшині про масовість відходу гайдамаків на Правобережну Україну, 
зазначав, що «множайшими чати бεз укриватεлства смεло для бунтовъ в Полщу 
идутъ, коториε начавъ от самого Днεпра ажъ до Кодими називая сεбε запорож- 
цями»7. А прогнойський 3 липня писав кошовому П. Калнишевському про відхід 
рибалок від своїх промислів на Кислякову та Гордієву балки, де збиралися 
гайдамацькі загони для походу на правий берег Південного Бугу8. Навіть генерал-
–––––––––––– 

1 Документи № 256–257, 263–264. 
2 Документ № 256. 
3 Документ № 263. 
4 Документ № 1. 
5 Документ № 4. 
6 Документ № 6. 
7 Документ № 9. 
7 Документ № 10. 
8 Документ № 26. 
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губернатор в Києві був обізнаний з ситуацією, яка склалася з гайдамацьким 
рухом у той час на Запорожжі. В листі Кошеві 2 липня він повідомляв про перехід 
24 червня р. Південний Буг при Ґарді 30 піших і 20 кінних запорожців-гайдамаків 
і їхню дислокацію в Романковому урочищі1. Врешті, самі арештовані гайдамаки  
в своїх свідченнях визнавали, що однією з причин заняття гайдамацтвом, було 
велика чисельність козаків, які слідували на Правобережжя: «довольно идут»2, 
«видячи многихъ шεдшихъ въ Полшу на грабитεлство»3. 

Ситуація з цього приводу ускладнювалася тим, що гайдамаки брали на 
себе сміливість нападати на запорожців з метою дістати амуніцію, спорядження 
та провіант необхідний для походу. За приклад можна привести напад гайдамаків 
на зимівники старшин, товариша Крилівського куреня Степана Ґелеха та військо- 
вого осавула Сидора Білого. Як інформував бугоґардівський полковник, метою 
нападу на зимівник С. Ґелеха було поповнення припасів та вбивство самого ко- 
зака, якого врятувало приміщення в якому він закрився. За рахунок майна вій- 
ськового осавула гайдамакам вдалося поповнити запаси зброї та провізії4. Сам 
полковник Бугоґардівської паланки скаржився Кошеві 25 червня про намір однієї 
з гайдамацьких чат його вбити5. 

Хвилювання серед рибалок мало місце в Інгульській паланці. Полковник 
Т. Чорний доносив 2 липня в Кіш про їхнє невдоволення ігноруванням указу 
курінних отаманів, згідно якого буцім то мало відбутися спорядження і відправка 
козаків на Правобережну Україну для допомоги повстанцям. Ще одним приво- 
дом для непокоєння інгульського полковника була діяльність на підвідомчій 
території гайдамацьких ватажків Андрія Андроника, Грицька Дядченка та Савки, 
які грабували в козаків воли, коні, сідла та зброю6. 

Однак найзагрозливіша ситуація склалася в Прогнойській паланці. Саме тут 
чи не найбільше концентрувалося рибалок та козаків, котрі займалися видобут- 
ком солі, які за своєю соціальною належністю становили ядро гайдамацтва і були 
головною його рушійною силою. Прогнойський полковник Ф. Великий 24 червня 
рапортував, що троє молодиків козака Пластунівського куреня Семена Тарана 
вчинили заколот проти нього з вимогою розділити гроші, виручені від продажу 
риби. Після цього, залишивши козака в спокої, подалися, по їхнім даним, на 
Правобережжя для гайдамацтва7. Листом за 3 липня, адресованому кошовому 
отаману, Ф. Великий доводив до відома про погрози на його адресу від місцевих 
гайдамаків і висловлював побоювання про їхній можливий напад з метою заволо- 
діння зброєю: «щоб напавши на насъ и послѣдъних наших рушницъ нε позаби- 
рали», у зв’язку з чим прохав допомоги8. Як показав час, тривога прогнойсько- 
го полковника була небезпідставною. У своєму рапорті за 1 вересня військову 
–––––––––––– 

1 Документ № 17. 
2 Документ № 177. 
3 Документ № 186. 
4 Документ № 4. 
5 Документ № 10. 
6 Документ № 22. 
7 Документ № 9. 
8 Документ № 26. 
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старшину було проінформовано про напад запорожців-гайдамаків, які поверну- 
лися з Правобережжя, на паланкову тюрму з метою визволення побратима, 
козака Левушківського куреня Микиту Головатого, учасника захоплення Балти  
та Голти. Навіть більше того, визволивши з буцегарні цього гайдамаку, вони 
кинулися з ножами на Ф. Великого, який заледве врятувався. Тоді, для збільшен- 
ня ефекту, гайдамаки на цілу ніч влаштували канонаду зі стріляниною, якою 
вчинили значний переполох не лише серед запорожців, що видобували сіль, а й 
серед очаківських турків, котрі стояли неподалік на бекеті. До гайдамацького 
виступу проти прогнойського полковника, додався ще й заколот козаків Ведме- 
дівського куреня в його відомстві (близько 40 чоловік), які бажали одноосібно 
видобувати сіль1. Подібні дані однозначно сигналізують, що повстання грозило 
розгорнутися на території самих Вольностей Війська Запорозького Низового*  
і Кошеві не залишалося виходу, як приймати спішні міри для придушення 
гайдамацького руху всередині Запорожжя. 

Первинним заходом військової старшини для врегулювання ситуації, що 
склалася навколо неконтрольованого процесу поширення гайдамацтва, були 
накази паланковим полковникам інформувати підвладних козаків, аби ті утриму- 
валися від участі в ньому. Ордери з такою вимогою Кіш відправляв бугоґардів- 
ському2, перевізькому3, прогнойському4, самарському, кодацькому, орільському 
та протовчанському полковникам5. Січові урядники наказували очільникам адмі- 
ністративно-територіальних одиниць всіляко стримувати козаків від переходу 
кордону, інформувати рибалок і місцевих козаків аби ті залишалися на своїх 
місцях і утримували своїх служителів від гайдамацтва. В разі непослуху непокір- 
них козаків Кіш обіцяв штрафувати, а тих, які вже повернулися з Правобережної 
України, наказував забивати в кайдани та відправляти до Січі6. 

Іншу панацею боротьби з гайдамаками на своїй території, кошова адміні- 
страція вбачала в створенні військових команд для боротьби з ними. Перші та- 
кі команди почали утворюватися в Бугоґардівській та Перевізькій паланках, де 
збиралися гайдамацькі ватаги дорогою на Правобережжя. Зокрема, вже 16 трав- 
ня Кіш наказував бугоґардівському полковнику М. Головку знайти піймати  
30 гайдамаків, помічених в його відомстві7. Схожі вимоги цьому козацькому 
уряднику було повторено в ордерах від 12 червня (пошук розбійників, які 
здійснили напад на зимівники старшин С. Ґелеха та С. Білого) та 1 липня (про 
відправку військової команди «приличніε к скривалищам мѣста» Бугоґардівської 

–––––––––––– 
1 Документ № 145. 
* Врешті, заколот на Запорозькій Січі проти військової старшини таки мало місце. 26 грудня 

1768 р. відбулося повстання сіроми, а роком пізніше (7 грудня 1769 р.) заколот козаків Корсун- 
ського куреня. (Більш детально див. ЦДІАК України, ф. 229, оп. 1, спр. 233–234). 

2 Документи № 2, 139. 
3 Документи № 3, 7, 136, 156. 
4 Документи № 51, 59. 
5 Документ № 48. 
6 Документи № 2, 51, 59. 
7 Документ № 2. 
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паланки)1. Паралельно ґардового відомства, з середини травня Кіш вимагав 
організувати команду з козаків Перевізької паланки. Ордерами від 16 травня,  
18 червня, 2 і 11 липня місцевий полковник Т. Чорний мав організувати загін  
для об’їзду і патрулювання підлеглої йому території2. 

Значно пізніше подібні чати почали організовуватися в інших адміністра- 
тивно-територіальних одинцях Війська Запорозького Низового. Приміром, каль- 
міуському, орільському, протовчанському та самарському полковникам впер- 
ше наказувалися сформувати подібні команди аж 9 липня, а кодацькому і про- 
гнойському 13 числа цього ж місяця3. Додаткові ордери з цього приводу від- 
правлялися до Кальміусу, Орелі, Протовчі та Самари 13 і 25 липня, а також  
2 серпня та 11 вересня4. 

Паралельно з організацією бойових загонів в регіонах, безпосередньо при 
Коші також почали формувати військові команди для запобігання поширення 
гайдамацького руху. Сформовані безпосередньо «в центрі», дані військові фор- 
мування можна поділити на декілька складових: 1) за способом пересуванняза способом пересуванняза способом пересуванняза способом пересування – 
сухопутні та річкові; 2) за командуваннямза командуваннямза командуваннямза командуванням – а) команди курінних отаманів; б) ко- 
манди курінних отаманів у ранзі полковників; в) команди військових старшин;  
г) команди полковників; ґ) команди військових служителів. Вказана градація «за 
командуванням» різнилася процесом мобілізації козаків і функціональним при- 
значенням самих команд. Так, наприклад, загони курінних отаманів мобілізову- 
вали до свого складу козаків виключно зі складу тих куренів, які вони очолювали, 
тоді як до загону курінних отаманів у ранзі полковника з кожного куреня деле- 
гувалася певна кількість запорожців. Відповідно і завдання в командирів цих 
одиниць дещо відрізнялися. Зокрема, курінні отамани займалися пошуком запо- 
рожців-гайдамаків, які були приписані до їхніх куренів, а їхні колеги в полковому 
званні шукали всіх розбійників, незалежно від курінної належності. Це, однак  
не відміняло факту арешту загонами курінних отаманів низовиків, які входили  
до складу іншого куреня, проте дані команди були націлені саме пошук  
«своїх» козаків. 

Що стосується команд військових старшин, то як і в попередньому ви- 
падку, цільове призначення їх також мало певні відмінності. Наприклад, команда 
військового старшини Андрія Порохні, як і загони курінних отаманів-полков- 
ників, мала на меті загалом пошук гайдамаків. Натомість діяльність діючого 
військового осавула С. Білого переслідувала інші завдання (детально про це бу- 
де мова вестися нижче), одним з яких було пошук конкретних запорожців-
авантюристів, про яких стало відомо в Коші. 

Старт у формуванні військових команд при Коші поклав лист Ф. Воєйкова 
січовій адміністрації за 24 червня з вимогою не допустити відхід на Право- 
 

–––––––––––– 
1 Документи № 5, 14–15 
2 Документи № 3, 7, 19, 50. 
3 Документи № 48, 59–60. 
4 Документи № 61, 79–80, 101, 153, 155. 
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бережну Україну козаків, які бажали поповнити лави гайдамаків1. На доказ цьо- 
го служить той факт, що саме в день отримання цього документу на Запорожжі 
(30 червня), військова старшина відправляє ордери курінним отаманам Дядь- 
ківського і Мишастівського куренів та полковникам Івану Кулику та Мойсею 
Чорному про відправку їх з командами в «об’їздку»2. З часом їм було доставлено 
копію зазначеного листа київського генерал-губернатора на Січ3. Тобто, перші 
патрульні команди при Коші починають виникати наприкінці червня – початку 
липня 1768 р. 

Через певний період кількість подібних загонів, сформованих у центрі, 
лише збільшувалася. Значним внеском в цьому плані були листи та ордери, 
адресовані Кошеві з вищих інстанцій з Києва та Глухова відповідно, з вимогою 
прикласти всі зусилля для утримання від походів козаків на Правобережжя4.  
З Січі у відповідь 4, 5, 7 та 9 липня рапортували про діяльність на території 
Вольностей команд бугоґардівського полковника та курінних отаманів-полков- 
ників І. Кулика та М. Чорного5. З невідомих причин замовчувалася діяльність 
загону військового довбиша Нестора Головка, створеного на початку липня6. 

Додатковим стимулом для створення військових команд при Коші, крім 
документів від Ф. Воєйкова та П. Румянцева, послугувала зустріч бугоґардів- 
ського полковника М. Головка з буцімто М. Залізняком під час поїздки першого 
до слободи Орел 27 червня. Як переповідав сам полковник Бугоґардівської па- 
ланки 4 липня, ватажок гайдамаків, який представився М. Залізняком поблизу 
Мигійського острова, погрожував незабаром зі своїм загоном вдертися на за- 
порозьку територію і вигнати усіх старшин7. Після отримання подібних звісток, 
наприкінці першої декади липня на Січі було сформовано ще три команди, про 
що дізнаємося з рапорту за 9 липня П. Румянцеву8. Як видно з ордерів Коша за  
9 і 10 липня, мова велася про сухопутну команду курінного отамана Іркліїв- 
ського куреня Гарасима Спичака та двох річкових загонів на чолі курінних 
отаманів-полковників, Переяславського і Велечківського куренів Михайла Дюг- 
тяра та Данила Кучера9.  

З часом кількість команд істотно збільшилася. Так, 16 липня було утворено 
загони під керівництвом військового пушкаря Івана Чернявського, військового 
осавула С. Білого (26 липня), військових старшин Макара Нагая, Олексія Чорного  
(16 серпня), А. Порохні, Андрія Лук’янова, полковників Івана Касяненка і Андрія 
Кійнаша (13 вересня)10. Отже, можемо однозначно констатувати створення при 
Коші 4 команд курінних отаманів-полковників: двох сухопутних (І. Кулика, 
–––––––––––– 

1 Документ № 8. 
2 Документ № 12. 
3 Документ № 16. 
4 Документи № 17–18, 75. 
5 Документи № 27, 30, 37–39, 44. 
6 Документ № 20. 
7 Документ № 34. 
8 Документ № 45. 
9 Документи № 47, 49. 
10 Документи № 66, 82, 117, 157–159, 161. 
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М. Чорного) та стільки ж річкових (М. Дюгтяра і Д. Кучера), 1 курінного отамана 
Іркліївського куреня Г. Спичака, 5 команд, очолюваних військовими старшинами 
(С. Білого, М. Нагая, О. Чорного, А. Порохні, А. Лук’янова), 2 під командуванням 
полковників (І. Касяненка та А. Кійнаша) та стільки ж на чолі військових слу- 
жителів (довбиша Н. Головка і пушкаря І. Чернявського). Загалом, 14 загонів. І це 
лише ті команди, офіційні документи на створення яких дійшли до нашого часу  
і нижче публікуються*. 

Є, однак, всі підстави вважати, що подібних військових одиниць було 
сформовано набагато більше. Наприклад, збереглася розпорядча і виконавча 
документація, яка розкриває діяльність ще двох команд, очолюваних курінними 
отаманами Пластунівського і Шкуринського куренів Панасом Тараном та Васи- 
лем Блакитним1. У своїх свідченнях арештовані запорожці-гайдамаки Іван Немна, 
Семен Слабкий та Остап Сукур згадували, що були піймані козаками, котрі зна- 
ходилися під командою своїх курінних отаманів: Корсунського, Кальниболот- 
ського та Дерев’янківського куренів Пархомом Золотарем, Іваном Костяним та 
Іваном Ґардовим2. Час від часу про відправку курінних команд згадується в ра- 
портах Коша до Києва та Глухова або в переписці з командирами інших команд3. 
Тобто, цілком ймовірно, що кожен курінь мав свою військову команду. В такому 
разі лише одних курінних загонів нараховувалося б 38. 

Подібно можна стверджувати і про більшу кількість річкових команд, спо- 
ряджених від Коша під командою курінних отаманів-полковників. Крім двох 
вище згаданих (М. Дюгтяра і Д. Кучера), з певністю можна констатувати наяв- 
ність як мінімум ще одного загону, який водою займався пошуком гайдамаків, 
під керівництвом отамана Кисляківського куреня Юхима Суїма. Про його повер- 
нення на Запорозьку Січ було інформовано військового осавула. Вказівка в до- 
кументі «курѣнныε атаманы Кислякѣвскій Евфимъ Суїмъ с протчими»4, дозволяє 
однозначно заявляти, що військових команд відправлених по річках, було куди 
більше, ніж згадано в джерелах. 

Цілі, що їх переслідували в своїй діяльності як паланкові команди, уком- 
плектовані в регіонах, так і військові, сформовані при Січі, в загальних рисах були 
такими: 1) вести пошук гайдамаків і гайдамацьких загонів, що слідували на 
Правобережжя або повернулися звідти; 2) завертати, карати (киями) козаків,  
які лише «ступали» на шлях гайдамацтва (переслідували мету попасти на 

–––––––––––– 
* На сьогодні в історіографії немає сталої думки про кількість військових команд сфор- 

мованих при Коші. Так, А.Скальковський заявляв, що їх було 4: М. Нагая, О. Чорного, А. Лук’янова 
та А. Кійнаша. Радянський історик В. Голобуцький обмежив їх до 3: М. Нагая, О. Чорного та А. По- 
рохні. (Скальковский А. Наезды гайдамак на Западную Украину в XVIII столетии 1733–1768. – 
Одесса, 1845. – С. 136; Голобуцький В. О. Запорозька Січ в останні часи свого існування (1734–
1775 рр.). – Дніпропетровськ: Січ, 2004. – С. 394–395). Як бачимо, обидва твердження далеко не 
відповідають дійсності. 

1 Документи № 86, 89, 102. 
2 Документи № 183, 186, 188. Іван Ґардовий згадується як наказний курінний отаман Дерев’ян- 

ківського куреня. 
3 Документи № 44–45, 82. 
4 Документ № 132. 
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Правобережну Україну), ловити та доставляти в кайданах на Запорожжя осіб, 
котрі верталися з території Речі Посполитої; 3) проводити агітаційну роботу 
серед козаків, аби не вони самі зі своїх зимівників, ані їхні наймити не осмілю- 
валися поповняти ряди гайдамаків; 4) закликати козаків не приймати до себе  
на службу осіб без засвідчувальних документів, а натомість затримувати таких  
і доставляти в паланки або до Коша; 5) застосувати силовий варіант в разі 
спротиву гайдамаків; 6) паралельно пошуку гайдамаків-одинаків і ватаг, на та- 
тарському прикордонні необхідно було також чинити розвідку про діяльність 
татарських військових загонів1. 

Більш конкретніші цілі, поряд з вище зазначеними, мали військовий осавул, 
та підпорядковані йому два військові загони очолювані військовими служите- 
лями довбишем Н. Головком та пушкарем І. Чернявським. Їхні команди повинні 
були: 1) шукати конкретних гайдамаків, які відійшли для гайдамацтва на Право- 
бережжя або повернулися звідтіля, про яких було відомо в Коші, для арешту  
і доставки їх на Січ; 2) встановити походження сумнівних речей, якщо виникали 
підозри, що вони пограбовані гайдамаками; 3) арешт та опис майна запорож- 
ців-гайдамаків, які подалися на територію Речі Посполитої2. Таку конкретизацію 
завдань саме цим козацьким урядникам можна пояснити їхніми службовими 
обов’язками*. 

Формуватися військові команди в регіонах повинні були з місцевих козаків. 
Зокрема, полковнику Бугоґардівської паланки М. Головку наказувалося мобілі- 
зувати до лав ґардового загону запорожців з зимівників і тих, які займаються 
риболовним промислом3. З такої ж категорії низовиків мала сформуватися ко- 
манда в інгульському (перевізькому) відомстві4. Кодацький, кальміуський, оріль- 
ський, протовчанський та самарський полковники повинні були сформувати свої 
чати з козаків, що проживали в районі р. Багата та Оріль5. Команди, які спо- 
ряджалися від Коша, як вже вище зазначалося, залежно від командирів, попов- 
нялися з козаків окремого куреня (курінні команди на чолі з курінними отама- 
нами для пошуку гайдамаків «свого» куреня), або з усіх куренів (загони курінних 
отаманів-полковників і військових старшин). 

Кошова та паланкова старшина в процесі формування військових команд 
для пошуку гайдамаків зіштовхнулися з великою проблемою, яка полягала в мо- 
білізації козаків. Бугоґардівський полковник в своїх рапортах на Запорожжя не 
раз скаржився на малу кількість запорожців в його «об’їздці» та на відмову 

–––––––––––– 
1 Документи № 7, 12, 14–16, 19–21, 44–45, 47–49, 50, 54, 57, 59–61, 66, 79–80, 82, 84, 86–

89, 92, 101, 111, 117, 136, 138–139, 155, 158–160, 206–207, 221, 253, 261. 
2 Документи № 62, 66, 119, 124, 126–128, 130, 132, 138, 169–171, 214, 217–218, 234. 
* Військові осавул, довбиш та пушкар у мирний від війни час були наділені поліцейськими та 

слідчими функціями: осавул – стеження за порядком, патрулювання території Вольностей, переслі- 
дування злочинців; довбиш – підготовка засудженого до виконання вироку; пушкар – нагляд за 
січовою в’язницею. 

3 Документ № 15. 
4 Документ № 19. 
5 Документ № 101. 
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місцевих низовиків поповняти загін для патрулювання території1. Подібні візії 
висловлював ще перевізький полковник2. 

Справжнім лихом для Коша було поповнення лав тих команд, які форму- 
валися на Запорозькій Січі. У зв’язку з цим, військові формування з «центру» 
були змушені вирушати в зазначені заздалегідь місця недоукомлектованими. 
Наприклад, отамани-полковники І. Кулик та М. Чорний 4 липня рапортували на 
Запорожжя про недокомлектацію їхніх загонів, додаючи реєстр куренів, які не 
додали своїх козаків і їхню кількісну недостачу3. Кіш ордером запевняв цих 
старшин про відправку наказу курінним отаманам щодо доставки їхніх підо- 
пічних до згаданих команд з обіцянкою поповнити недостачу4. Свої вимоги сто- 
совно поповнення своїх загонів І. Кулик та М. Чорний кошовій старшині повто- 
рили через декілька днів, знову додавши реєстр недостаючого числа запорожців 
в їхніх командах5. Зменшення в цьому реєстрі кількості потрібних людей свід- 
чить, що з Січі їм таки було відправлено певну кількість осіб, однак команди все 
ще вимагали докомлектації, яку військова старшина зобов’язувалася надати 
найближчим часом6. Відсутність у подальшій переписці згадок про нестачу людей 
дозволяє припустити, що проблема особового складу команд І. Кулика та М. Чор- 
ного була таки вирішена. 

З мобілізаційними проблемами своїх загонів стикнулися військові стар- 
шини М. Нагай, О. Чорний та А. Порохня. Як і попередники І. Кулик та М. Чорний, 
М. Нагай і О. Чорний були змушені слідувати в місце призначення не повним 
складом. Це добре видно з їхнього рапорту за 22 серпня, де вони прохають вищу 
інстанцію відправити до них необхідну кількість козаків з окремих куренів7. Кіш  
у свою чергу їм повідомив, що ще раніше відправив до них необхідне число 
запорожців8. 

На відміну від згаданих командирів, чиї загони формувалися на Січі з пев- 
ної кількості представників кожного куреня, команда А. Порохні мала складатися 
з січових козаків, а в переважній більшості із запорожців, які проживали у відом- 
стві самарського полковника Дмитра Кулика. З цього приводу військова стар- 
шина ордерами інформувала самарського очільника (з наказом зібрати необхід- 
ну кількість людей для команди А. Порохні) та самого військового старшину9. 
Однак, самарські козаки всіляко упиралися мобілізації і не бажали вступати до 
лав зазначеної команди, незважаючи на накази Д. Кулика10. Кіш не відступався  
і «закидав» ордерами А. Порохню і полковника Самарської паланки, бажаючи 

–––––––––––– 
1 Документи № 10, 201. 
2 Документ № 6. 
3 Документи № 31–32, 35. 
4 Документ № 33. 
5 Документ № 40–41. 
6 Документ № 54. 
7 Документи № 133–134. 
8 Документ № 137. 
9 Документи № 154, 158. 
10 Документи № 202–203. 
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довести до кінця процес мобілізації1. Надзусиллям самарському полковнику таки 
вдалося зібрати значну кількість козаків і направити їх під командування вій- 
ськового старшини2. Проте кошова адміністрація і надалі тиснула на Д. Кулика, 
доки той не «закрив» питання поповнення особового складу команди А. Порохні3. 
Відучував недостачу козаків також військовий старшина А. Лук’янов4. 

Головну причину небажання запорозьких козаків мобілізовуватися у вій- 
ськові команди, слід шукати в їхній господарській діяльності. Адже формування 
загонів на Січі і в паланках припало на «гарячу» літню пору: косіння і заготівля 
сіна, вилов риби тощо. Багато козаків на час формування команд або вже по- 
далися на Правобережжя, або лише збиралися, і звісно всіляко намагалися 
уникнути мобілізації. Врешті, Петропавлівський і Успенській пости, зважаючи на 
релігійність запорожців, які бажали провести цей час в трудах і молитві, не спряв 
мобілізаційному процесу. Як зазначав у своїх рапортах за 7 червня та 2 липня 
інгульський полковник Т. Чорний, йому не вдалося сформувати команду через 
відхід одних в р. Інгулець для косовиці, других у Вербове для говіння, третіх  
у лісові масиви Чорний та Чута для гайдамацтва, а з тих, хто залишився при 
паланці були одні п’яниці5. Інколи, козаки просто відмовлялися вступати в заго- 
ни, аргументуючи свою відмову тим, що цим мають займатися козаки тих куре- 
нів, з яких запорожці пішли на гайдамацтво6. 

Точну чисельність військових команд можна встановити лише в регіонах.  
І то це у випадках, коли Кіш регламентував кількісний склад загонів. Приміром, 
кодацькому полковнику Йосипу Калнишевському наказувалося 13 і 25 липня 
зібрати команду чисельністю в 100 чоловік, яку пізніше розділити на дві «партії» 
по 50 козаків в кожній7. Від полковника Кальміуської паланки 11 вересня ви- 
магалося зібрати вдвічі більший загін8. 

Кількісний склад кошових «об’їздок» був куди більшим. Точних цифр  
з цього приводу джерела не подають, однак приблизну уяву про їх чисельність 
доносять реєстри куренів і кількості козаків, які вони мають надати для повного 
комплекту команди. І коли такі недостачі як 71 козак в командах І. Кулика та  
М. Чорного не відображали справжньої картини загального кількісного складу9, 
то нестача 500 козаків з самарського відомства в команді А. Порохні та 649  
з Коша в загоні А. Лук’янова10, дозволяє хоча б приблизно уявити чисельність 
даних угруповань. 

Незважаючи на мобілізаційні труднощі, паланкові і кошові команди все  
ж таки змогли вирушити на патрулювання Вольностей Війська Запорозького 
–––––––––––– 

1 Документи № 215–216. 
2 Документ № 248. 
3 Документи № 248–250. 
4 Документи № 209–210. 
5 Документи № 6, 22. 
6 Документ № 147. 
7 Документи № 60, 80. 
8 Документ № 153. 
9 Документ № 32. 
10 Документи № 154, 158, 210. 
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Низового. Достеменно відомо про діяльність ґардової команди, котра як мінімум 
двічі відряджалася в похід (один раз під командуванням особисто полковника 
М. Головка, другий очолювана паланковим писарем С. Бистрицьким) і здійсню- 
вала роз’їзди наприкінці червня та серпня в районі Вербової балки, в Беш і Густих 
байраках1. В липні місяці про відправку патрульних чат по своїм відомствам 
звітували кальміуський (діяла в районі Каратиші до р. Берди), кодацький (діяла  
в районі р. Самоткань, Домоткань та Сура), орільський, протовчанський та са- 
марський полковники2. Не змогли сформувати загони полковники Перевізької 
(Інгульської), попри чисельні ордери Коша Т.Чорному та Прогнойської паланок3. 

Сформовані команди на Запорозькій Січі діяли в прикордонних з Польщею 
і Кримським ханатом відомствах. Зокрема, загони отаманів-полковників І.Кулика 
та М. Чорного, сформовані наприкінці червня – початку липня, слідували в «сего- 
бочние места» і спочатку тримали дистанцію на р. Солоній, а пізніше змінили 
дислокацію на р. Інгулець, Яланець, Інгул, Громоклія, Грузька. На кінець липня 
маршрут їхніх загонів проходив по р. Південний Буг – Романкова балка – р. По- 
мічна – Беш-байраки4. Відсутність документів про подальшу діяльність цих 
команд дозволяє припустити, що вони були розформовані і припинили свою 
діяльність. 

Загони військових старшин М. Нагая та О. Чорного були сформовані все- 
редині серпня і спочатку діяли окремо. Так, М. Нагай спершу дислокувався в ра- 
йоні р. Мигійський Ташлик, а О. Чорний в Беш-байраках5. Зійшовшись загонами 
22 серпня на р. Кам’янка, згідно кошових вказівок вони знову повинні роз’їха- 
тися: тепер вже М. Нагай до Беш-байраків, а О. Чорний до р. Яланця і з’єднатися 
там з командою військового старшини А. Лук’янова6. На початок жовтня загони 
цих двох військових старшин дислокуються на р. Яланець, а потім переїжджають 
до Вербового7. Зазначимо, що це були чи не єдині команди, діяльність яких йшла 
врозріз інструкцій Коша. Так, одного разу вони без покарання відпустили ватаж- 
ка гайдамаків Головка з його загоном, а іншого відібрали в бугоґардівського пи- 
саря конфісковану ним в гайдамаків худобу і зарізали декілька голів для харчу- 
вання. Подібна імпровізація не пройшли мимо уваги січової старшини, яка ви- 
словила командирам догани по обом пунктам8. Мабуть, саме через ці проступки 
вони повинні були вступити під командування А. Лук’янова. Прямо про це не 
згадується, однак вимога пересилати кореспонденцію до Коша саме через вка- 
заного військового старшину9 наштовхує на подібні припущення. Остання згадка 
про діяльність команд М. Нагая та О. Чорного датується 3 листопада, від яких 

–––––––––––– 
1 Документи № 10, 131. 
2 Документи № 67, 70–71, 98, 110 
3 Документи № 3, 7, 19, 50. 
4 Документи № 16, 31, 40, 69. 
5 Документ № 117. 
6 Документ № 160. 
7 Документи № 224, 230. 
8 Документи № 144, 151–152. 
9 Документ № 162. 
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вимагалося і надалі вести пошук гайдамаків1. Парна діяльність зазначених команд 
якраз в районі дислокації попередників І. Кулика і М. Чорного свідчить про те, що 
команди М. Нагая і О. Чорного були замінниками загонів вище зазначених отама- 
нів-полковників. 

З’єднання військового старшини А. Порохні було сформовано в середині 
вересня 1768 р. Згідно ордером Коша від 13 вересня він мав слідувати спочатку 
до р. Жереб’ячої, потім р. Кінською та Берда через кальміуське і самарське ві- 
домства до р. Чайгул та Янгул, однак через недокомлектацію команди козаками 
Самарської паланки довгий час дислокувався в с. Самара2. Лише 11 жовтня йому 
вдалося звідтіля відправитися в «об’їздку» по кордоні р. Берда, Московки та 
Кінської. Наприкінці жовтня – початку листопада А. Порохня з командою вели 
пошук гайдамаків від Великого Лугу до Бердянських вершин, Бобохової могили 
та Клеників3. Складовою його партії був окремий загін під командуванням пол- 
ковника І. Касяненка, котрий разом з писарем Мартином Височином відкоман- 
дировувалися Кошем під командування згаданого військового старшини4. Остан- 
ня згадка про діяльність команди датується 19 листопада5. 

Паралельно впорядкуванню команди А. Порохні, на Січі в цей створюва- 
лася ще одна партія під командуванням А. Лук’янова. Як видно з кошового орде- 
ру за 13 вересня, цьому військовому старшині наказувалося рушати до р. Мерт- 
вовід і там об’єднатися із загонами М. Нагая та О. Чорного6. Проте з невідомих 
причин (гіпотетично, через складнощі з мобілізацією козаків) він 22 вересня 
знаходився вгорі р. Тернівка і мав намір слідувати до Кривого Рогу, про що 
доповідав на Січ7. Через декілька днів кошові урядники нагадали А. Лук’янову 
про його обов’язок рушати до р. Мертвовід, куди він прибув всередині жовтня8. 
Але через вигорілий степ військовий старшина був змушений змінити місце 
дислокації. Розділивши команди, він сам подався до р. Громоклії, а полковник  
А. Кійнаш, прикомандирований до нього, зі своїм загоном відправився в Ромо- 
сілки9. Востаннє загін згадується 7 листопада10. 

Чи не найбільш мобільною була команда військового осавула С. Білого, 
діяльність якої розпочалася наприкінці липня. Спочатку Кіш її направив у Буго- 
ґардівську паланку до р. Інгул та Інгулець загалом для пошуку гайдамацьких 
ватаг11. З середини серпня цей військовий старшина почав отримувати завдання 
по пошуку конкретних гайдамаків і їхнього майна. Відтак, часті пересування по 
території Війська Запорозького Низового стали для нього звичним явищем. 

–––––––––––– 
1 Документ № 253. 
2 Документи № 158, 166, 202 
3 Документи № 235, 250, 259. 
4 Документ № 157. 
5 Документ № 262. 
6 Документ № 159. 
7 Документ № 164. 
8 Документи № 207, 242. 
9 Документи № 245, 258. 
10 Документ № 258. 
11 Документ № 82. 
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Зокрема, з середини серпня і до кінця вересня його загін був дистанцією на  
р. Мигійський Ташлик (з’ясування долі майна одного з гайдамаків), Високі Со- 
лонці, р. Інгул в напрямку Ґарду, Прогної і Вербове (арешт конкретних козаків, 
які повернулися з Правобережжя), урочище Козацька плавня (конфіскація рибо- 
ловного спорядження запорожців, які подалися гайдамачити), Бугоґардівська 
паланка, устя р. Громоклія, р. Південний Буг1. 11 жовтня датований останній ра- 
порт С. Білого Кошеві2. Після цього згадок про діяльність його команди немає. 

Складовими війська С. Білого були загони військових служителів – дов- 
биша Н. Головка та пушкаря І. Чернявського. Команда військового довбиша була 
укомплектована на початку липня і дислокувалася в районі р. Інгул та Інгулець3. 
Очевидно, що з початку свого існування вона діяла самостійно, а з підключенням 
до військових роз’їздів осавула, була передана у підпорядкування останнього. 
Принаймні, на середину серпня Н. Головко згадується в складі загону С. Білого4.  

Мабуть, як самостійна військова одиниця на перших порах діяла і команда 
пушкаря І. Чернявського, яка відправилися в похід в середині липня до р. Гро- 
моклія5. На середину серпня загін пушкаря вже був підпорядкований військовому 
осавулу6. У цей час І. Чернявському наказувалося рушати до Кам’яного для з’ясу- 
вання походження волоського одягу, який там продавався7. 26 серпня він виру- 
шив в бугоґардівське відомство для пошуку запорозьких козаків, які згадували- 
ся в допитах гайдамаків8. 

Про розташування інших команд, відправлених із Запорозької Січі, через 
обмежену джерельну базу маємо лише фрагментарні дані. Відомо, зокрема, що 
загін отамана Пластунівського куреня П. Тарана здійснював роз’їзд в районі 
Прогноїв9. З вершини р. Костоватої до Беш-байраків та р. Сугаклії вів патрулю- 
вання отаман Шкуринського куреня В. Блакитний наприкінці липня – початку 
серпня10. Річкові команди отаманів-полковників Переяславського та Велечків- 
ського куренів М. Дюгтяра і Д. Кучера слідували за маршрутом вниз р. Дніпра  
до р. Південний Буг, урочища Риковець, Білоусівка, р. Чечеклія та Сокирна11. 

Командири військових команд, котрі здійснювали патрулювання, повинні 
були координувати свої дії один з одним. У випадку, коли гайдамацькі ватаги 
чисельно перевищували патрульні загони, останні мали об’єднуватися або про- 
сити допомоги в паланкових полковників, в пікінерів та компанійців12. 

–––––––––––– 
1 Документи № 119, 126–127, 132, 150, 213–214, 217–218. 
2 Документ № 234. 
3 Документ № 20. 
4 Документ № 126. 
5 Документ № 66. 
6 Документ № 127. 
7 Документ № 130. 
8 Документ № 138. 
9 Документ № 86. 
10 Документи № 89, 102. 
11 Документ № 49. 
12 Документи № 65, 123 
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Здавалося, така насиченість військових патрульних загонів була покликана 
значно знизити можливості гайдамакам потрапити на територію Речі Посполи- 
тої. У звітах про свою діяльність командири антигайдамацьких чат повідомляли 
про свої успіхи та відправляли затриманих козацьких відчайдух до Січі1. Одного 
разу командам М. Нагая та О. Чорного довелося вступити у справжній бій з гай- 
дамацькою ватагою на р. Яланець, про що Кіш з гордістю інформував київського 
генерал-губернатора2. Інформація окремих паланкових полковників та команди- 
рів команд про відсутність у їхніх відомствах та маршрутах слідування гайдама- 
ків, дозволило Кошу з певністю відзвітувати Ф. Воєйкову про їх відсутність на те- 
риторії Вольностей Війська Запорозького Низового3. Київський урядник нато- 
мість спростовував це сміливе твердження кошової старшини і сигналізував про 
перехід кордону із Запорожжя гайдамацьким загоном чисельністю 200 чоловік 
та закликав більш ретельніше вести пошук гайдамаків4. І подібних гайдамацьких 
ватаг, трохи менших за чисельністю, було чимало*. 

Головними чинниками низької ефективності діяльності цих команд були 
недостатнє забезпечення їх провіантом і амуніцією, небажання командирів на- 
лежним чином виконувати покладені на них обов’язки та заколоти козаків. Так, 
приміром, нестачу продовольства відчували на собі загони отаманів І. Кулика та 
М. Чорного менше ніж через місяць від початку діяльності. У своїх рапортах за  
24 липня вони про це повідомляли Кіш, натякаючи про бажання за харчами 
повернутися на Запорожжя і очікували резолюції з цього приводу5. Запорозька 
старшина у відповідь 30 липня суворо заборонила їм повертатися на Січ за 
припасами і рекомендували придбати їх на місці у козацьких слободах6.  

Нестачу теплого одягу і харчів відчували також М. Нагай і О. Чорний. 12 жовт- 
ня вони про це рапортували на військовій старшині, додаючи до переліку 
«проблем» ще виснаження коней і турботу за власні господарства, у зв’язку  
з чим командири прохали своєї заміни7. Кіш на це не пристав і ордером за  
14 жовтня наказував М. Нагаю та О. Чорному надалі виконувати покладені на  
них обов’язки8. 

–––––––––––– 
1 Документи № 63, 78, 89, 102, 146, 213–214, 217, 234, 247. 
2 Документи № 224, 254. 
3 Документи № 96, 110, 204, 259. 
4 Документ № 116. 
* Про велику міграцію запорожців на Правобережну Україну можна побачити зі свідчень 

полонених гайдамаків, які з травня 1768 р. почали приєднуватися до лав повстанців і пізніше були 
піймані російськими карабінерними командами. Зокрема, відомо в цей час про перехід загону чи- 
сельністю 62 чоловіки під командуванням ватажків Василя Щербини і Клима Крутя з Лиману, та  
82 чоловіки ватаги Мирона Губи і Данила і цілого ряду дрібних ватаг (10–20 чол.) після свята 
апостол Петра і Павла. (ІР НБУВ, ф. ІІ, № 5847, арк. 59; № 5849, арк. 9; № 5866, арк. 43; № 5889, 
арк. 109; № 5902, арк. 115; № 5903, арк. 117). І це лише гайдамацькі загони, відомості про яких 
дійшли до нашого часу. Той факт, що вони безперешкодно переходили кордон, викликає ряд 
питань до кошових і регіональних командирів, які очолювали пошукові команди. 

5 Документи № 69, 77. 
6 Документ № 92. 
7 Документ № 236. 
8 Документи № 239, 253. 
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Іноді мобілізовані козаки далеко не відповідали тим стандартам, які ста- 
вилися до запорожця, який мав нести службу в військових командах. Перипетії  
з мобілізацією до загону військового старшини А. Порохні з козаків Самарської 
паланки знайшли своє продовження під час патрулювання. Як виявилося, від- 
правлені 500 козаків самарського відомства були не належним чином забез- 
печені амуніцією та припасами. Ба навіть більше, це не були ті козаки, які очі- 
кував бачити в своєму загоні військовий старшина. Запорожці, які знаходилися 
по зимівниках самарського відомства, щоб «відхилитися» від мобілізації відпра- 
вили замість себе своїх наймитів, які були погано споряджені і не підлягали по 
віку (через свою молодість) для несення служби1. Кіш у відповідь запросив 
реєстр козаків, які відправили замість себе недбало споряджених молодиків, та 
наказав самарському полковнику насильно випровадити їх в команду А. Порохні2. 

Прояви пасивної непокори (відмова та ухилення від мобілізації) іноді 
переростали у відкриті протистояння козаків наказам своїх командирів. Саме 
така ситуація виникла в загонах М. Нагая та О. Чорного. Після сутички з гай- 
дамаками на р. Яланець наприкінці вересня, згідно інструкції військові старшини 
повинні були захоплене гайдамацьке майно передати до Коша. Однак, проти 
цього відкрито виступили підопічні їм козаки, які не бажали ділитися відвойова- 
ним добром з кошовою старшиною і самі між собою вчинили «дуван» – розподіл 
награбованої гайдамаками здобичі, а потім взагалі покинули команду і розійшли- 
ся3. У зв’язку з ситуацією, яка склалася, командири просили їхньої заміни, але 
січова адміністрація їм відмовила і надалі наказала шукати гайдамаків обіцяючи 
надіслати до них новий склад козаків, а бунтівників покарати4. 

Ще одним елементом боротьби з гайдамацьким рухом, який охопив За- 
порожжя в 1768 р., було інформування (попередження) сусідніх регіонів про 
можливий напад на них гайдамацьких ватаг, або їхня присутність на тій чи іншій 
території. Приміром, Кіш попереджав Єлисаветградську провінційну канцелярію 
наприкінці червня про відхід гайдамаків із Запорожжя на Правобережжя, не 
виключаючи при цьому можливості їхнього походу на землі Новоросійської 
губернії5. Схожі «меседжі» пересилалися прикордонним татарським урядникам,  
в яких кошова старшина повідомляла про гайдамацьку присутність на їхній 
території і прохала піймати гайдамаків, або вигнати їх звідтіля на Запорожжя, де 
вони були б арештовані військовими командами6. 

Варті уваги також і оборонні стратегії, які використовував Кіш для спросту- 
вання запорозької присутності на Правобережній Україні і участі низових козаків 
в повстанні. З появою перших листів і ордерів від вищих інстанцій, де йшлося про 
велику кількість січових козаків у правобережних подіях7, кошова старшина 

–––––––––––– 
1 Документ № 260. 
2 Документи № 261–262. 
3 Документи № 224, 226, 230. 
4 Документи № 236–237, 239. 
5 Документ № 11. 
6 Документи № 36, 43, 55. 
7 Документи № 8, 18, 73. 
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розпочала кампанію щодо спростування даних чуток. Основним задумом було 
переконати Глухів та Київ в непричетності запорозьких козаків в участі в подіях 
на Правобережжі. Як і в зовнішньому (рапорти Ф. Воєйкову та П. Румянцеву, 
промеморії Єлисатеградській провінційній канцелярії), так і у внутрішньому до- 
кументообігу, для позначення повстанців Кошем свідомо уникалося їхнє низове 
походження. Натомість широко використовувалися терміни «злодій», «грабіж- 
ник», «арґати з Очакова», незважаючи на той факт, що вони слідували із Запо- 
розьких Вольностей1.  

До того ж, є підстави вважати, що певні свідчення при Коші про хід Коліїв- 
щини, збереглися не в первинному вигляді, а пройшли певну цензуру при січовій 
Військовій канцелярії, де навмисне заперечувалася запорозька присутність, а на- 
томість наголошувалася на місцевому контингенті повстанців. Наприклад, у до- 
кументах, де представлена інформація від О. Поламаного і О. Бочки, а також за- 
порозьких старшин С. Галицького та О. Шульги, окремо спростовуються чутки 
про наявність запорозької складової в середовищі повстанців (попри те, що ті 
називають себе запорожцями), а підкреслено їхнє місцеве і татарське поход- 
ження («винокури з Очакова»)2. С. Галицький та О. Шульга навіть на основі говір- 
ки повстанців, їхньої специфіки сідлати коней, тримати зброю і користуватися 
нею, переконували, що пограбування Балти було здійснено не запорожцями,  
а селянами («мужиками») з Правобережної України3. І коли із запорозькими 
старшинами, які були провідниками такої політики Коша, все зрозуміло, то до 
свідчень уманських купців є певні питання. Погодьмося, що побувавши в табо- 
рі повстанців і на власні очі побачивши чисельний запорозький контингент  
у війську М. Залізняка, котрий видав О. Поламаному і О. Бочці свідоцтво на 
проїзд до Запорозької Січі, останні про це просто не могли не заявити у своїх 
свідченнях. Тому не виключено, що Кіш їх сам попросив надати відповідну 
інформацію, де б запорозькі козаки не згадувалися, або при кошовій канцеля- 
рії без відома уманців було внесено відповідні правки щодо місцевого похо- 
дження повстанців і наймитів з татарського регіону, адже купці були не освічені4. 
Відправляючи до Києва та Глухова при рапортах ці свідчення, Кіш, спираючись  
на них, офіційно апелював своїм зверхникам про непричетність запорожців до 
участі в повстанні5. 

Характерно, що у свідченнях запорожців-гайдамаків, складених на основі 
їхніх допитів, відсутня ідеологічна складова їхніх вояжів на правий берег Півден- 
ного Бугу. Всі вони представлені, як вище вже згадувалося, злодіями та грабіж- 
никами6. Звичайно, бажання покращити своє майнове становище було, мабуть, 
чи не головною ціллю запорожців, які проривалися на Правобережну Україну. 

–––––––––––– 

1 Документи № 11–12, 82. 
2 Документи № 23–24. 
3 Документ № 24. 
4 Це добре видно з засвідчення підпису О. Поламаного та О. Бочки, який засвідчив запо- 

розький козак Данило Чорний (документ № 23). 
5 Документи № 27, 45. 
6 Документи № 177–193, 195, 197–199, 223, 229, 231–233, 244, 265. 
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Однак, приборкання конфедератів, підтримка православних у їх боротьбі за сво- 
боду віросповідання також спонукали запорожців залишити звичний спосіб 
життя і підтримати повстання*. 

Подібним чином Кіш всіляко спростовував запорозьке походження наказу, 
який був у повстанців із закликом підіймати повстання, яке буде підтримане 
Військом Запорозьким Низовим. Зокрема, інгульський полковник просив уточ- 
нити відправку подібного документу військовою старшиною курінним отаманам 
збиратися у ватаги, видавати провіант і кіньми рушати на Правобережжя для 
підтримки повстання, оскільки цього вимагали від нього місцеві рибалки, поси- 
лаючись на згаданий наказ1. Походженням цього документу цікавився також 
малоросійський-генерал губернатор П. Румянцев2. Про існування даного наказу 
серед повстанців згадували у своїх свідченнях зазначені уманські купці та запо- 
розькі старшини3. Кіш у ордері інгульському полковнику всіляко спростовував 
вихід даного документа з під козацького пера4. 

Так само запорозька старшина відкидала звинувачення на свою адресу  
в підтримці Коліївщини. Коли П. Румянцев в одному зі своїх ордерів на Січ за  
2 липня звинуватив у цьому Кіш, посилаючись на повідомлення майора В. Вуль- 
фа, де той переказував слова ґардового писаря С. Бистрицького про нібито при- 
четність до пограбування Балти і Палієвого озера запорозької команди, посла- 
ною Кошем до Умані і яка поверталася звідтіля, той відкинув дані звинувачення  
і направив у відповідь свідчення писаря Бугоґардівської паланки, де той спросто- 
вував закиди у свій бік російського офіцера5. Про непричетність запорожців до 
подій на Правобережній Україні П. Калнишевський писав торговицькому комен- 
данту Я. Квяткевичу всередині серпня 1768 р.6 

Цілком очевидно, що подібна оборонна тактика Коша по відкиданню 
звинувачень в участі запорозьких козаків у повстанні, їх причетності до появи 
–––––––––––– 

* Наприклад, багато запорожців із загону Савки Майбороди, пійманих на той час на Право- 
бережній Україні у своїх свідченнях якраз згадували, що основною ціллю їхнього перебування на 
території Речі Посполитої, було боротьба з учасниками Барської конфедерації, підтримка право- 
славних, російська військова присутність, яка помилково трактувалася як підтримка повстання. 
(Див. Синяк І. Із джерел до історії Коліївщини: протоколи допитів полонених гайдамаків загону 
Савки Майбороди // Український історичний журнал. – 2018. – № 3. – С. 124–144). 

1 Документ № 22. 
2 Документ № 18. 
3 Документи № 23–24. 
4 Документ № 50. Про походження даного наказу або «золотої грамоти», на який спиралися 

повстанці, згадував дослідник В. Грибовський. Він аргументовано довів, що цей документ був скла- 
дений гетьманом Ханської України вище згаданим Якубом-агою не без допомоги французького 
консула в Криму барона де Тотта, оскільки в інтересах Франції на той час було спровокувати війну 
між Російською і Османською імперіями, таким чином відвернути першу від анексії східних кресів 
Речі Посполитої (Детально див. Грибовський В. Хитра гра Якуб-аги // Тиждень.ua http://tyzhden.ua/ 
History/215778; про ефект «золотої грамоти» для коліївського повстання детально див. Мільчев В. І. 
«Аби очистити Вкраїну так, як і раніше було»: універсали, маніфести та ордери як продукт і контр- 
агент гайдамаччини // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного універси- 
тету. – Запоріжжя: ЗНУ, 2015. – Вип. 43. – С. 41–48.). 

5 Документи № 18, 45, 83, 95. 
6 Документ № 282. 
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підставового документу повстанців, який фактично розв’язав їм руки, запорозь- 
кою верхівкою робилося не лише для виправдання Війська Запорозького Низо- 
вого. Для козацької старшини не було секретом, що в Петербурзі тільки чекали 
офіційного приводу для ліквідації Запорожжя, яке своїм устроєм різко дисо- 
нувало на фоні інших козацьких спільнот Російської імперії1. Так само, мабуть, не  
були таємницею і ліквідаційні плани запорозького козацтва окремих вищих ро- 
сійських урядовців, наприклад Карала фон Штофельна чи згаданого П. Румян- 
цева, які ті направляли на адресу Катерини ІІ2. Можливість саме такого розвитку 
подій чітко продемонстрували події трирічної давнини, коли було ліквідовано 
Українську державу. Тому на Запорозькій Січі, вочевидь, не безпідставно хвилю- 
валися, що активна участь запорожців у Коліївщині послужить достатньою 
причиною в Петербурзі для ліквідації запорозького козацтва. Як показав час, 
передчуття старшини були обґрунтовані і лише російсько-турецька війна 1768–
1774 рр. на певний час відтермінувала приведення в дію плану по знищенню 
Запорожжя. 

До сьогодні в дослідженні Коліївщини відсутні комплексні розвідки по 
історії діяльності окремих загонів і їхніх ватажків. Певною міру такий «дефіцит» 
вдалося компенсувати завдяки студіям Є. Букета, котрий дослідив діяльність 
двох авторитетних очільників повстання Івана Бондаренка та Микити Швачки3. 
Однак, функціонування інших повстанських командирів все ще потребують окре- 
мих досліджень. Допомогти в цьому можуть публіковані нижче документи, які 
містять надзвичайно великий інформативний потенціал для дослідження як 
діяльності повстанських загонів на Правобережжі, так і гайдамацьких ватаг, 
сформованих на території Вольностей. Зокрема, у документах поряд з відомими 
командирами повстанців, такі як М. Залізняк чи М. Швачка, зустрічаються іме- 
на та прізвища осіб, чия участь в повстанні є майже не дослідженою. Як прик- 
лад, можна навести Андрія Односума*, який фігурує в імператорській грамоті за 
12 липня, або Медведя Високого, згаданого поряд з М. Залізняком черкаським 
губернатором О. Пенчельським в листі кошовому отаману за 17 червня4. 

–––––––––––– 
1 Брехуненко В. Східна брама Європи. Козацька Україна в середині XVII–XVIII ст. – К.: Тем- 

пора, 2014. – С. 426. 
2 Мільчев В. І., Князьков Ю. П. Проект реформування устрою Запорожжя генерал-майора 

Карла Штофельна (1765 р.) // Південна Україна ХVІІІ–ХІХ століття. Записки науково-дослідної 
лабораторії історії Південної України ЗДУ. – Запоріжжя, 2003. – Вип. 7. – С. 35–55; Мильчев В., 
Сень Д. Процесс упразднения Войска Запорожского Низового: амбиции казачества vs интересы 
империи (1740–1770-е гг.) // Quaestio Rossica. – Т. 6. – 2018. – № 2. – С. 385–402. 

3 Букет Є. Іван Бондаренко – останній полковник Коліївщини. Історичний нарис. – К.: Видав- 
ництво “Стікс”, 2014. – 320 с.; Букет Є. Швачка – фенікс українського духу. – К.: Український пріо- 
ритет, 2016. – 360 с. 

* Дослідник Коліївщини Г.Храбан вважав, що згаданий в імператорській грамоті Андрій 
Односум був не хто інший, як один з головних сподвижників повстання Андрій Журба (через 
синоніми слів у прізвищах «сум» та «журба»). Натомість Є.Букет спростовував дане твердження. 
(Храбан. Г. Ю. Селянська війна на Україні в 1768–1769 роках: матеріали особового архівного фон- 
ду Г. Ю. Храбана / Упор. В. Сокирська, А. Карасевич, В. Карпенко та ін. – Умань, 2012. – Ч. 2. Коліїв- 
щина. – С. 426; Букет Є. Швачка – фенікс українського духу… – С. 195). 

4 Документи № 73, 283–284. 
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Трохи більше даних знаходимо про діяльність на Правобережній Україні 
загону С. Неживого. Кіш у рапорті П. Румянцеву за 7 липня спростовував від- 
правку запорозької команди на захоплення м. Канева, яке вчинив згаданий ва- 
тажок, та висловлював сумніви про його запорозьку належність1. Деталі 
функціонування даного загону у своїх свідченнях подавали піймані гайдамаки – 
житель Правобережжя Федір Бондаренко та козак Вищестебліївського куреня 
Іван Шеремет, котрі входили до його складу. Так, Ф. Бондаренко згадував, що 
вступивши в «партію» С. Неживого він не здійснював ніяких походів, а дисло- 
кувався із загоном ватажка в с. Медведівка. Увесь час ватага тільки те й робила, 
що шукала єврейську худобу та віддавала її очільнику, а той спродував «велико  
и малороссийскымъ и лядскымъ купцамъ», ділячись грошима на власний роз- 
суд. Після прибуття в с. Ґалаґанівку гусарського полковника (Ф. Чорби), останнім 
під приводом поради було підмовлено з’явитися С. Неживому в його таборі. 
Нічого не підозрюючи, повстанський командир вирушив до російського воєна- 
чальника і залишивши під Чигирином основне військо, лише з медведівським 
писарем та канівським сотником прибули до ставки гусарського війська де й 
були заарештовані2. Подібні відомості, які стосуються арешту С. Неживого, до- 
носив і І. Шеремет, згадавши про їхній похід на Білу Церкву3. Чисельність загону 
цього повстанського ватажка бранці оцінували по різному: за підрахунками  
Ф. Бондаренко кількісний склад повстанців становив до ста чоловік, І. Шеремет 
нарахував 150–2004. 

Унікальні відомості опубліковані джерела подають про гайдамацькі загони, 
що формувалися на території Вольностей. Вони представляють до сьогодні не- 
відомі або маловідомі прізвища гайдамацьких отаманів, чисельність їхніх заго- 
нів, маршрути походів, переписи трофейного майна тощо. Їхній інформативний 
потенціал дозволяє простежити критерії, необхідні для виборів гайдамацького 
ватажка, тактику гайдамаків, що є важливою складовою для подальших студій  
в дослідженні гайдамацтва. 

Публіковані документи подають згадки про діяльність 14 гайдамацьких 
команд, при яких діяли ватажки, і ще про 7 ватаг, командирів яких не згадано. 
Коротко охарактеризуємо їхню діяльність. 

Загони козаків Коренівського і Кальниболотського куренів Андрія Андро- 
ника, Грицька Дядченка та Савки. Подані разом, оскільки саме в єдиному складі 
їх представив у своєму донесення інгульський полковник за 2 липня. Дислоку- 
валися на території Перевізької паланки в урочищі Дослаксі неподалік Мольгуна. 
Чисельність 30 чоловік (невідомо загалом, чи кожного загону окремо). Крали  
в козаків і чумаків воли, коні, амуніцію та зброю5. 

Загін Семена Сараджина був сформований в червні 1768 р. Семен Сарад- 
жин в джерелах згадується як відставний гусар 4-ї роти Чорного гусарського 

–––––––––––– 
1 Документ № 39. 
2 Документ № 182. 
3 Документ № 195. 
4 Документи № 182, 195. 
5 Документ № 22. 
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полку. Насправді гусарській кар’єрі цього відчайдухи передувала служба у Вій- 
ську Запорозькому Низовому, про що майже не згадується в історіографії1. Його 
колишня запорозька належність згадана в рапорті бугоґардівського полковни- 
ка Кошеві за 21 серпня, де С. Сараджин представлений як «старый запорозкий 
вор»2. Справді, як видно з документів кошового архіву, ця особа була добра знана 
на Запорозькій Січі, як ватажок гайдамаків, котрі чинили нападати на Право- 
бережну Україну наприкінці 40-х рр. XVIII ст. Як видно з промеморії Слідчої ко- 
місії з Брацлавським воєводством, адресованій на Запорожжя 23 серпня 1749 р., 
від військової старшини вимагалося надіслати до Архангельська, де діяла дана 
комісія, козака Поповичівського куреня Семена Сараджина, який звинувачував- 
ся в пограбуванні орендаря м-ка Маньківка Яцка Веприка і жителя с. Кам’янки 
Василя. Крім цього, гайдамацькі ватажки С. Сараджин та Труд на той час 
підозрювалися у вбивстві уманських козаків3. Це свідчить, що дана персона мала 
певний досвід в набігах на Правобережжя, а з повстанням вирішила використати 
свої навики в цій царині. 

У цьому сенсі цілком зрозумілим виявилося бажання колишнього козака 
провадити агітацію вступу до його загону саме серед запорожців. Запорожці-
гайдамаки Остап Дон та Савка Таран свідчили на допитах, що рішення про 
створення ватаги було прийняте в Петропавлівський піст в зимівнику козака 
Мінського куреня Левка Рабошапки на р. Грузька. У витоків її формування стояли 
також козаки Іван Вовк, Олексій Дейнека та прибулий з колишньої новосербської 
території С. Сараджин. Ідея створити команду і рушати на правий берег нале- 
жала саме останньому. Він же викликався її очолити4. Зважаючи на чималий 
досвід в набігах на Правобережжя, мабуть ніхто і не сперечався проти подібного 
самовисунення. Це свідчить, що даний загін був сформований на території 
Запорожжя, а не був прибулим з Правобережжя, як це доводив В. Голобуцький5. 
До того ж, не находить підтвердження теза А. Скальковського про участь Сара- 
джина в уманських подяіх6. 

Першим об’єктом для нападу було обрано с. Жидівська Гребля (суч. с. Ка- 
линове Таращанського р-ну Київської обл.). Заставши цей населений пункт 
покинутим, ватага натрапила на поляків, які поверталися до м. Умані, під захист 
польських і російських військ, які, побачивши гайдамаків, розбіглися. Із здобичі 

–––––––––––– 
1 Лише А.Скальковський та Г.Храбан звернули увагу на минулу належність його до низового 

козацтва. Так, перший бездоказово стверджував про втечу його з полкової служби на Січ і присуд 
Кошем щодо його страти. Натомість Г.Храбан не був впевнений щодо його колишньої належності 
до запорозької братії. (Див. Скальковский А. Указ. соч. – С. 135; Храбан. Г. Ю. Селянська війна на 
Україні… – С. 428). 

2 Документ № 131. 
3 Архів Коша Нової Запорозької Січі: корпус документів 1734–1775. – К., 1998. – Т. 1. –  

С. 327–329. 
4 Документи № 197–198. 
5 Голобуцький В. Запорозька Січ в останні часи свого існування (1734–1775 рр.). – Дніпро- 

петровськ: Січ, 2004. – С. 393–394. 
6 Скальковский А. Указ. соч. – С. 110. 
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було захоплено 25 коней, гроші «и разноε фантя», після чого загін повернувся  
до Найдьонових байраків, де було роділено награбоване майно1. 

Надалі хронологія діяльності загону С. Сараджина втрачається, оскільки 
козаки О. Дон, С. Таран, І. Вовк та О. Дейнека після цього набігу відійшли від 
ватажка, якого залишили в порожньому хуторі і перебралися на певний час назад 
на Запорожжя2. 

В подальшому жертвами наїздів цієї ватаги стали м-ка Паволоч, Жаботин, 
с. Кам’янка Смілянської губернії, якийсь населений пункт під м-ком Лисянкою. 
Про похід на Жаботин у складі Сараджинового загону згадував у своїх свідченнях 
козак Кущівського куреня Лаврін Кравець, якого загітував згаданий О. Дейнека 
після декілька тижневого відпочинку від наїзду на Жидівську Греблю. Знайшов- 
ши на тому ж покинутому хуторі С. Сараджина, після спільної наради було ви- 
рішено йти на Жаботин. Однак, даний набіг був не таким вдалим як попередній: 
через відсутність там євреїв і поляків довелося повертатися не з чим. Щоб якось 
підсолодити гіркоту від невдалого походу, по дорозі до покинутого хутора (який, 
як видно, був ставкою С. Сараджина) в Найдьонових байраках, було вчинено 
набіг на с. Кам’янку Смілянської губернії, звідкіля відігнали шляхетський табун 
чисельністю 40 коней, розподіл яких було вчинено по прибутті на хутір3. 

Похід під Лисянку також, вочевидь, не виправдав сподівань. Один з його 
учасників, полонений гайдамака Артем Лук’яненко згадував, що було знайдено 
лише одного поляка, котрого хтось із гайдамаків стратив. В результаті грабунку 
будинку вбитого, здобич становила близько 100 рублів, чоловічий і жіночий 
одяг, сукно, посуд, 6 коней та зброя (рушниця і пара пістолетів)4. 

Виправа на м-ко Паволоч, мабуть була однією з останніх для С. Сараджина. 
Нажаль, детальних даних про неї не знаходимо. Лише запорожець Івонівського 
куреня Іван Лисянський (Таран) згадував, що вона відбулася перед його появою  
у партії даного ватажка перед Спасовим постом5. З цього часу майже всі дані 
однозначно стверджують, що було прийнято рішення слідувати загоном до  
р. Дністра для грабунку, де під с. Нерубайки (нині с. з однойменною назвою 
Новоархангельського р-ну Кіровоградської обл.) ця гайдамацька ватага була 
розгонена гусарською командою6. Дещо інші відомості про останній похід ва- 
таги С. Сараджина висловив у своїх свідченнях А. Лук’яненко. Згідно свідчень 
цього гайдамаки, ватажок зовсім не збирався когось грабувати, а лише хотів 
повернутися на територію Запорожжя. Однак, через діяльність російських 

–––––––––––– 
1 Там само. 
2 Там само. 
3 Документ № 199. 
4 Документ № 193. 
5 Документ № 192. 
6 Документи № 197, 199. Згідно з даними полонених сараджинових гайдамаків-запорожців 

Григорія Родя, Сидора Мірошенка, Сави Бурки, Івана Рудя, Андрія Слабкого, Григорія Чалого, Івана 
Чорного та ін. вони не слідували на грабунок, а шукали безпечного переходу на запорозькі землі,  
де під с. Нерубайки були настигнуті російським військом. (ІР НБУВ, ф. ІІ, № 5897, арк. 105 зв.;  
№ 5898, арк. 107; № 5900, арк. 129–129 зв.; № 5901, арк. 113; № 5902, арк. 115; № 5903, арк. 117; 
№ 5904, арк. 119; № 5906, арк. 123–123 зв.; № 5908, арк. 127–127 зв.). 
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карабінерних команд, які перешкоджали задумам С. Сараджина, було вирішено 
слідувати на Волощину і податися на службу до волоського господаря. Однак, під 
р. Оксаниною* загін був атакований трьома ескадронами гусар. Цей полонений 
гайдамака заявляв, що його товариші не кинулись втікати, а вступили в бій  
з російським військом, який тривав декілька годин і лише пізніше, розколовши  
на частини їхній загін, гусарам вдалося взяти верх1. 

В результаті бою загін С. Сараджина зазнав значних втрат. За даними 
військових старшин М. Нагая та О. Чорного, які підтверджували опір гайдамаків 
російському війську, було вбито до 50 чоловік ватаги Сараджина2. Сам ватажок з 
двома соратниками добровільно здався в полон, а інші гайдамаки порозбігалися3. 

Чисельність загону С. Сараджина, згідно наявних даних, була різною. Свій 
перший вояж на с. Жидівську Греблю він нараховував всього лише 5 чоловік4. За 
даними вище згаданого А. Лук’яненка, перед походом під Лисянку у ватазі на- 
раховувалося 50 людей, а напередодні бою з гусарами 1205. 

Потрібно зауважити, що складовими загону С. Сараджина були з’єднання 
ватажків Олексія Дейнеки та Івана Бандурки. Ватага козака Платнирівського ку- 
реня О. Дейнеки була сформована через декілька тижнів після походу з Сараджи- 
ном під с. Жидівська Гребля. Повернувшись від згаданого ватажка назад на За- 
порожжя, О. Дейнека при тому ж зимівнику козака Л. Рабошапки загітував 7 чо- 
ловік до гайдамацтва. З часом чисельність ватаги виросла до 22 чоловік. Через 
декілька тижнів після свята апостолів Петра і Павла, даний загін переправившись 
р. Вись вище слободи Вільховатки, свідомо вирушив до Найдьонових байраків 
для з’єднання з партією С. Сараджина. Нечисельне військо О. Дейнеки разом  
з С. Сараджином було при поході на Жаботин та на Кам’янку, а також взяло 
участь у останньому невдалому рейді на Правобережжя6. 

Гайдамацька ватага під командуванням козака Коренівського куреня 
І. Бандурки, була сформована на р. Громоклії, нараховувала 22 особи і мала на 
меті рушити на Правобережну Україну для грабунку. Перебравшись на територію 

–––––––––––– 
* Очевидно, мова йде про р. Небелівку, ліву притоку р. Ятрань, що бере свій початок  

в с. Оксанина. 
1 Документ № 193. Полонені росіянами гайдамаки не згадували про бій, а зазначали, що 

здалися під Нерубайки добровільно. Кількість полонених за даними гайдамаки Івана Чорного та 
Павла Сторчака складала до 60 осіб. Після захоплення полонених гайдамаків загону С.Сараджина 
було спочатку доставлено до м-ка Тульчина, звідти до Бердичева, потім до м-ка Полонного, а тоді 
до Києва. (ІР НБУВ, ф. ІІ, № 5889, арк. 109; № 5897, арк. 105 зв.; № 5898, арк. 107; № 5900,  
арк. 129–129 зв.; № 5901, арк. 113; № 5902, арк. 115–115 зв.; № 5903, арк. 117; № 5904, арк. 119; 
№ 5906, арк. 123–123 зв.; № 5908, арк. 127–127 зв.). 

2 Документ № 146. 
3 Документ № 193. 
4 Документи № 197–198. 
5 Документ № 193. Полонені гайдамаки загону С.Сараджина вказували, що на момент взят- 

тя їх в полон, їхнє військо нараховувало 130 чоловік. (ІР НБУВ, ф. ІІ, № 5889, арк. 109; № 5897, 
арк. 105 зв.; № 5898, арк. 107; № 5900, арк. 129–129 зв.; № 5901, арк. 113; № 5902, арк. 115– 
115 зв.; № 5903, арк. 117; № 5904, арк. 119; № 5906, арк. 123–123 зв.; № 5907, арк. 125 зв.;  
№ 5908, арк. 127–127 зв.). 

6 Документи № 192–193, 199. 
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Речі Посполитої через Попову греблю на р. Вись, партія випадково в Найдьо- 
нових байраках в спорожнілому хуторі натрапила на загін С. Сараджина, який там 
дислокувався і об’єдналася з нею. Укомплектувавшись пограбованими Сараджи- 
ном кіньми та зброєю, ватага І. Бандурки взяла участь в спільному набігу під м-ко 
Лисянка. За даними А. Лук’яненка, рішення рушати у Волощину було колегіально 
прийнято ватажками С. Сараджином, І. Бандуркою та О. Дейнекою, де по дорозі 
були розбиті російськими гусарами1. 

Після бою під с. Нерубайки О. Дейнеці, який був поранений в груди, вда- 
лося втекти до слободи Плетений Ташлик, де він переховувався і місцевого 
священика Якова Суперфіяновича, про що доносив Кошеві бугоґардівський 
полковник2. Кіш з цього приводу в промеморії Єлисаветградській провінційній 
канцелярії та пропозиції плетеноташлицькому управителю, повідомляв про від- 
правлення курінних отаманів для пошуку згаданого ватажка і декількох при 
ньому бувших запорожців, прохаючи допомоги у пошуку3. У відповідь з Плете- 
ноташлицької роти Єлисаветградського пікінерського полку на адресу Коша було 
відправлено представлення, в якому спростовувалися чутки про наявність 
О. Дейнеки та інших козаків з ватаги С. Сараджина у Плетеному Ташлику. Однак 
повідомлялося про чутки щодо наявності О. Дейнеки в правобережному с. Турія 
(нині однойменна назва села Новомиргородського р-ну Кіровоградської обл.)4. 
Про долю іншого ватажка І. Бандурки, який зник після бою під Нерубками, нічого 
не відомо. 

Зазначена ватага С. Сараджина, яка включала в себе з’єднання О. Дейнеки 
та І. Бандурки, дуже непокоїла Кіш. В листі січової старшини полковнику Ф. Чор- 
бі та рапорті Ф. Воєйкову через дислокацію загону за межами Запорожжя, про- 
халося його ліквідувати5. Таку пересторогу запорозької адміністрації, вочевидь, 
можна пояснити тим, що на Січі були прекрасно ознайомлені з грабіжницьким 
досвідом С. Сараджина і розуміли, що людський потенціал для свого війська він 
черпатиме на території Вольностей. 

Загін козака Дерев’янківського куреня Олексія (Олекси) Жмура згідно зі 
свідченнями багатьох полонених запорожців, що входили до його складу, був 
створений після свята апостолів Петра і Павла в зимівнику козака Дерев’янків- 
ського куреня Степана Кривошиї в р. Громоклія. Спочатку ватага нараховувала 
21 особу, а потім збільшилася до 42 чоловік. Перебравшись р. Південний Буг 
вище Ґарду в Лусканевій балці, гайдамаки рушили до с. Чаусове (село у Перво- 
майському р-ні Миколаївської обл.). Через відсутність об’єктів для грабун- 
ку і за підказкою місцевих жителів, було погоджено слідувати до р. Дністер  

–––––––––––– 
1 Документ № 193. 
2 Документ № 131. 
3 Документи № 142–143. 
4 Документ № 200. 
5 Документ № 118, 122. 
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в с. Ряшків*, куди повтікали багато євреїв і де був шанс поживитися награ- 
бованим майном. 

По дорозі до Рашкова до них приєднався житель с. Попова Гребля (нині  
с. Чечельницького р-ну Вінницької обл.), який оголосив себе знавцем місцевості 
за Дністром і погодився провести до згаданого населеного пункту. Він же, для 
початку запропонував їм зайти до с. Загнітки (нині с. Загнітків Кодимського р-ну 
Одеської обл.), де проживав польський шляхтич, котрого можна було пограбу- 
вати. Завітавши до цього села, гайдамаки заволоділи табуном місцевого поляка 
(130 коней) та сукном, а його самого вбили. 

Діставшись р. Дністра гайдамаки залишили викрадений польський табун  
з частиною війська на березі річки, а човнами переправилися на інший до  
с. Ряшкова. Як свідчили пізніше полонені запорожці, які входили до складу цього 
загону, вони не мали на меті вбивати жителів, які знаходилися в даному на- 
селеному пункті. Але під час штурму хтось з них пострілом вбив козака Ле- 
вушківського куреня Микиту Білого, що спровокувало вогонь у відповідь, в ре- 
зультаті якого було вбито 11 євреїв. Захоплена здобич склала до 300 рублів 
російською і польською монетою, срібло, сукно, одяг, посуд, зброя та коні. 
Прикметно, що під час повернення назад, гайдамаки самі частково були обікра- 
дені. В їхніх свідченнях зазначено, що поблизу р. Кодими вказаний житель с. По- 
пова Гребля від них утік, при цьому викравши в козака Кисляківського куреня 
Романа Копитченка як власне, так і пограбоване майно. 

Наблизившись до своїх кордонів, гайдамаки «на ногаискомъ стεпу» в Ро- 
манковій балці поділи здобич, після чого розділивши викрадений табун на три 
частини, погнали на запорозьку територію де були піймані і арештовані запо- 
розькими командами1. 

Складовою загону О. Жмура була ватага волоського чабана Василя Во- 
лошина. Час її формування не відомий, оскільки до сьогодні збереглися лише 
свідчення гайдамаків, котрі поповнили її ряди вже на Правобережжі. Відомо, що 
дана партія направлялася до с. Чаусове і по прибутті туди нараховувала 19 чо- 
ловік. Коли там же у той час з’явився загін О. Жмура, ватажки об’єднали свої 
команди2. Як і у випадку з С. Сараджином, наразі не підтверджується участь 
В. Волошина в захопленні Умані, про що згадував А. Скальковський3. 

Загін ватажка Івана, як видно зі свідчень його учасника, козака Крилів- 
ського куреня Петра Кучера, був створений в Петропавлівський піст і нарахову- 
вав 15 осіб. Про очільника цієї чати відомо, що він походив з Правобережжя 
(Уманської губернії) і приїхав до Ґарду для купівлі риби. На перших порах вата- 
га мала намір слідувати до Умані. Переправившись через р. Південний Буг  
–––––––––––– 

* На р. Дністер знаходяться два села з назвою Рашків: Хотинського р-ну Чернівецької обл. та 
Кам’янського р-ну в Молдові. Гіпотетично, загін О.Жмура якраз і побував на території сучасної 
Молдови, оскільки недалеко від нього знаходилися с. Загнітки (нині Загнітків), куди вони спочатку 
навідалися. Та й до українського Рашкова шлях був набагато дальший, ніж до сучасного молдав- 
ського. 

1 Документи № 183, 185–189, 233. 
2 Там само. 
3 Скальковский А. Указ. соч. – С. 110. 
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в Романковому, саме вони пограбували ханську слободу Голту, де вбили одного 
польського шляхтича і декілька євреїв, які переховувалися тут після захоплення 
повстанцями Умані. Їхня здобич складала 150 рублів російською мідною моне- 
тою, 16 коней «и разниε пожитки». На цьому діяльність згаданого ватажка при- 
пинилася, оскільки він після розподілу пограбованого, втік від своїх підопічних1. 

Гайдамацька ватага ватажка Кості Волошина була сформована з людей 
загону збіглого командира Івана і козаків, які до них приєдналися потім, вже 
після пограбування Голти. К. Волошин був жителем с. Криве Озеро (нині с.м.т., 
центр Кривоозерського р-ну Миколаївської обл.) і очолив цю ватагу чисель- 
ністю 47 чоловік в їхньому поході до м-ка Рибниця (тепер м. на території Мол- 
дови). Незважаючи на розорення передмістя цього населеного пункту, похід 
закінчився невдало. Місцевий сотник Дубина з військом вчинив на них напад,  
в бою з яким загинуло 7 гайдамаків і декількох було поранено. Як наслідок, 
гайдамацький загін розбігся, втративши при цьому навіть особисте майно, яке 
захопив згаданий сотник. Після такого невдалого рейду ватажок К. Волошин від- 
лучився до свого житла, якусь частину із залишків загону переловили запорозькі 
військові команди, а частка козаків-гайдамаків добровільно з’явилися з повинною2. 

Партія ватажка Лепетухи нараховувала 22 чоловіки. Про її діяльність дові- 
дуємося зі свідчень мешканця м-ка Цибулева (нині с.м.т. Монастирищенського  
р-ну Черкаської обл.) Федора Мамая, який був на заробітках (косив сіно) на 
Запорожжі. Приставши до гайдамаків на території Вольностей, він з 9 відчайду- 
хами погодився податися на гайдамацтво. Спочатку попрямували на Голту, однак 
заставши її вже розореною, пішли до с. Чаусове, де їх і нагнав ватаг Лепетуха зі 
своїм загоном. Загін пішов традиційним для гайдамаків шляхом – до р. Дністер, 
де міста ще не були пограбовані з надією дістати багату здобич. Але, як і в попе- 
редньому випадку, планам гайдамаків так і не судилося втілитися. На другий 
день після походу під м-ком Саврань (тепер с.м.т, центр Савранського р-ну 
Одеської обл.) ватагу було атаковано російським військом і донськими козака- 
ми. Доля загону Лепетухи невідома, оскільки згаданий Ф. Мамай у свідченнях  
не згадує про результат бою, а зазначає про своє поранення і втечу назад на 
Запорожжя3. 

У публікованій документації присутні фрагментарні згадки про гайдамацькі 
загони козаків Пашківського куреня Залоїла, Івонівського куреня Петра Кілка та 
Кисляківського куреня Головка. Зокрема, Залоїло ходив зі своєю чатою чисель- 
ністю в 70 чоловік до с. Кам’янка Савранської губернії. Нікого там не пограбу- 
вавши, цей ватажок не знаючи, що далі робити, покинув свою команду і втік,  
а команда повернулася назад до запорозьких земель4. Про загін П. Кілка відомо 
лише те, що він нараховував 93 особи5. Партія ватажка Головка згадується  

–––––––––––– 
1 Документ № 191. 
2 Документи № 191, 229, 231. 
3 Документ № 180. 
4 Документ № 190. 
5 Там само. 



 43434343

в кошовому ордері М. Нагаю та О. Чорному, де їм висловлювалася догана за 
відпуск цього загону1. 

В публікованій документації згадуються також загони без ватажків. Це не 
означає, що їх не було, але в джерелах вони не фігурують. Згаданий вище гайда- 
мака Ф. Мамай спочатку був у партії кількістю 9 осіб, яка мала намір напасти на 
Голту, однак бачачи, що вона до них була вже пограбована, вони вирушили до  
с. Чаусове де по дорозі пристали до загону ватажка Лепетухи2. Козак Іркліїв- 
ського куреня Петро Таран ще з двома запорожцями, слідували до Саврані після 
свята апостол Петра і Павла. Там вони дізналися про присутність російського 
війська та донців і рушили було назад, проте наздогнавши їх четверо гайдамаків, 
що втікали від росіян (чи не з загону Лепетухи?) підмовили П. Тарана з колегами 
пограбувати якесь село поблизу Саврані. Їхня здобич склала сукна, одяг та гроші. 
При поверненні звідтіля на Запорожжя цю ватагу піймав своєю командою І. Ку- 
лик3. Частина гайдамаків загону О. Жмура перед приєднанням до його лав, на дру- 
гий тиждень Петропавлівського посту з р. Яланець вирушили на Правобережну 
Україну і на другому березі р. Кодима вище с. Комарового (мабуть, сучасне  
с. Комарівка Любашівського р-ну Одеської обл.) напали на єврейський караван, 
який втікав з Умані в ханську слободу Балту, яких і пограбували. Звідтіля по- 
вернулися до р. Південного Бугу, в урочищі Стінка розділили здобич4. Опосе- 
редковано згадуються гайдамацькі загони із Запорожжя, один з яких чинив напад 
на Тимкове (нині с. Кодимського р-ну Одеської обл.), Ковбасине (можливо, мова 
йде про с. Ковбасова Поляна Савранського р-ну Одеської обл.) і Рибницю5, інший 
на с. Кам’яний Брід Лисянської губернії6 (тепер с. Лисянського р-ну Черкаської 
обл.). Ще одна гайдамацька партія запорозьких козаків чисельністю 8 чоловік 
вчинила напад на с. Ониськова Стінка (можливо, мова йде про с. Червона Стінка 
Захарівського р-ну Одеської обл.) і Мечетне Савранської губернії, а також на  
с. Люшнювате Уманської губернії (зараз с. Голованівського р-ну Кіровоградської 
обл.). Їхня здобич склала коні та «пожитки»7. 

Відсутність ватажків у зазначених загонах можна пояснити практикою їх- 
нього вибору, яку можна відтворити на основі публікованих документів. Як вид- 
но, на Запорожжі існувала своя специфіка визначення головного, де не останнє 
місце надавалося знанню місцевості, куди направлявся загін. За приклад можна 
привести вже згаданого жителя с. Попова Гребля, який вів загін О. Жмура до 
Ряшкова і який на рівні зі Жмуром в гайдамацьких свідченнях згадується ва- 
тажком8. Ватаг Залоїло залишив напризволяще своїх підопічних саме через те, 

–––––––––––– 
1 Документ № 144. 
2 Документ № 180. 
3 Документ № 181. 
4 Документи № 186, 223, 232–233. 
5 Документ № 190. У даному випадку не виключено, що мова йде про загін Кості Волошина, 

оскільки згадано, що власне майно гайдамаків і їхні трофеї були відбиті польською командою. 
6 Там само. 
7 Там само. 
8 Документи № 183, 185–189. 
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що не знав куди далі слідувати1. У цьому випадку, очільники загонів виступають 
радше як провідники до певних пунктів, куди загін слідував для грабунку, аніж 
особа, яка користувалася повагою серед гайдамацького товариства. 

Але при цьому, беззаперечно, основним критерієм для вибору командира 
загону був авторитет серед товаришів і наявність лідерських якостей. Це дуже 
добре видно на прикладі С. Сараджина, якого обрали головним через досвід  
в гайдамацьких справах (до цього чинив набіги на Правобережну Україну) і нав- 
коло якого гуртувалися інші ватажки. Ще одним прикладом подібного вибо- 
ру ватажка, можна назвати колегіальне призначення на роль лідера гайдамаків 
О. Жмура. Як згадував останній у своїх свідченнях, він був проти свого при- 
значення, оскільки не знав місцевості, куди відправлявся загін: «от чεго онъ, 
Жмуръ, по нεзнанию въ Полшу пути, слѣдъствεнно і никаких тамъ мѣстъ, хотя 
прεдъ оними εго товарищи на далзѣ отказивался, но ничεго успѣтъ моглъ» та все 
одно був обраний з обіцянкою, що йому допоможуть визначити шлях інші 
козаки, які знали правобережну територію2. Таке колегіальне призначення без 
знання ватажком маршруту видавало в О. Жмурі лідера і авторитетного козака 
серед запорожців. 

Окремої уваги заслуговує покарання гайдамаків за участь в їхніх походах на 
Правобережну Україну. На відміну від польських і російських судових вироків за 
участь у повстанні, де четвертували, страчували, виривали ніздрі та відправляли 
на заслання, запорозьке судочинство було значно лояльніше. Зокрема, з журналу 
арештованих гайдамаків та резолюцій на їхніх свідченнях можемо констатувати, 
що найбільш популярним вироком для них було взяття їх їхніми курінними 
отаманами на поруки з умовою обов’язкового їхнього представлення на вимо- 
гу Коша3. Це стосувалося навіть тих гайдамаків, котрі винилися у вбивствах4, що 
спростовує твердження окремих дослідників про застосування смертної кари для 
козаків, які вчинили подібний злочин5. Якщо запорожець підозрювався в гайда- 
мацтві і дані підозри не були підтверджені, козака відпускали з пушкарні без 
присуду6. Побиття киями, як найбільш сувора міра покарання, призначалася тим 
гайдамакам, які викрадали коні та майно у своїх побратимів-запорожців, прода- 
вали їм крадені коні та інші речі або відлучалися від козаків під час виконання  
у них певних робіт7. Цей присуд при Коші застосовувалася також для гайдамаків-
приходьків, які не входили до когорти запорозького козацтва і шукали притулку 
на Запорожжі8. 

Доволі часто в публікованій документації вживається назва «Україна» по 
відношенню до Правобережжя, де вирувало повстання. «Україна», «Польська 

–––––––––––– 
1 Документ № 190. 
2 Документ № 189. 
3 Документи № 183–189, 191–193, 195, 197–199, 223, 229, 266. 
4 Документи № 183, 185–186. 
5 Грозовський І. М. Право Нової Січі (1734–1775 рр.): Навчальний посібник. – Харків, 2000. – С. 62. 
6 Документи № 173–176. 
7 Документи № 177–181, 266. 
8 Документ № 182, 266. 
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область Україна», «Польська Україна» часто відображені не лише в кошових 
документах і свідченнях козаків, а й в імперській кореспонденції, адресованій на 
Запорожжя (листи київського генерал-губернатора Федора Воєйкова, імператор- 
ська грамота) та в листах польських урядників1. Відповідно населення цього 
регіону, позначене як «українські мужики»2 (селяни), «українські козаки»3 (на- 
двірна міліція), а вцілому без станової прив’язки: «польські українські люди»4, 
«польські українські жителі»5, а також «український народ»6. 

Публікований масив документів також висвітлює запорозько-польські та 
козацько-татарські відносини кінця 60-х рр. XVIII ст. Перші, представленні листу- 
ванням польських прикордонних урядників з Кошем, торкалися захисту східних 
кресів Корони Польської від повстанців. Наприклад, князь Антоній Яблуновський 
зі своїм підданим Міхалом Космовським прохали кошового захистити його 
маєтності, на що Кіш відповів відмовою, оскільки не мав повноважень з вій- 
ськом вступити в кордони сусідньої держави7. Інші аспекти стосунків запорожців  
з Правобережжям знайшло відображення в економічних зносинах двох регіонів 
(закуплення там будівельних матеріалів, вирішення скарги козака Дениса Гуржія, 
в якого на Бердичівській митниці були незаконно конфісковані воли і витребу- 
вання заборгованих грошей з уманських євреїв) та в діяльності Прикордонної 
комісії з Брацлавським воєводством, яка розглядала спільні претензії козаків  
і поляків8. Стосунки запорозького козацтва з Кримським ханством в значній мірі 
присвячені розвідці низовиків та фрагментарно діяльності Слідчої комісії між 
Військом Запорозьким Низовим і Кримом9. 

–––––––––––– 
1 Документи № 17, 23–24, 52, 55, 60–61, 65, 73, 75, 80, 82, 87, 290. 
2 Документ № 67. 
3 Документ № 98. 
4 Документ № 153. 
5 Документи № 197–199. 
6 Документ № 52. Про вживання назв «Україна», «український народ» в документах кінця 

XV–XVIIст. див.: Чухліб Т. Поняття «Україна» та «Українний» в офіційному дискурсі Війська Запо- 
розького (1649–1659) // Україна в Центрально-Східній Європі. – Київ, 2015. – Вип. 15. – С. 13–41; 
Його ж. «Отчизна наша Україна», «Природні українські діти», «Українська земля»: патріотична лек- 
сика гетьмана П. Дорошенка // Наукові записки Кам’янець-Подільського Національного універси- 
тету. Історичні науки. – Кам’янець-Подільськ, 2016. – Т. 26. – С. 226–233; Його ж. Назва «Україна» 
в офіційному вжитку країн Східної Європи // Наукові праці Кам’янець-Подільського Національного 
університету. Історичні науки. – Кам’янець-Подільськ, 2018. – Т. 28. – С. 144–162. 

7 Документи № 106–107, 114–115.  
8 Документи № 276–278, 283–299. 
9 Документи № 56, 76, 94, 99, 103, 109, 120, 125, 131, 149, 251–252. 
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• 
 
 
 
Видання складається з вступного слова головного редактора, передмови, 

археографічної передмови, текстів документів, науково-довідкового апарату 
(коментарів, іменного і географічного покажчиків, словника застарілих та рідко- 
вживаних слів, списків за хронологією старшини Війська Запорозького Низового, 
яка згадується у документах, скорочень, вживаних у документах, слів під титлом, 
умовних скорочень та хронологічного переліку документів). 

У передмові дана характеристика інформативного потенціалу публікованої 
документації, визначено і проаналізовано основні тематичні складові, які відоб- 
ражені в джерелах. Археографічна передмова передає структуру книги, особ- 
ливості видання документів та ознайомлює зі змістом публікованих справ. 

Публікацію документів здійснено згідно «Методичних рекомендацій по під- 
готовці видання Архіву Коша Нової Запорозької Січі»1, підготовлених Любов’ю 
Гісцовою та апробованих і виданих Інститутом української археографії та дже- 
релознавства ім. М. С. Грушевського НАН України. 

Джерела, які друкуються в хронологічному порядку, представлені поряд- 
ковим номером, заголовком, текстом документів та легендою. Порядковий но- 
мер проставлено до кожного без винятку документу, навіть якщо він повторю- 
ється у вигляді копії, відпуску чи чернетки. Нумерація є наскрізною. У заголовку 
подано рік, місяць, число, місце складання документу, його різновид (ордер, 
донесення, рапорт, промеморія, свідчення і т.д.), адресант і адресат і короткий 
його зміст. За відсутності вказівки в документі року чи місяця, його приблизне 
датування подане в квадратних дужках.  

Теж саме зроблено і по відношенню до місця написання. Зокрема, якщо 
документ вийшов з Коша без цього атрибутивного елементу (ордери в паланки, 
очільникам військових команд тощо), місце публікації упорядником подавалося  
в квадратних дужках «[Запорозька Січ]». Аналогічно зроблено з вхідними до- 
кументами з паланок, де місцями публікації вказані або паланкові центри: 
«[Ґард]», «[Самар]», якщо в змісті присутні згадки про перебування в них адре- 
санта на час виходу джерела, або в загальному назва паланки, якщо подібна 
інформація відсутня. Це стосується також документів похідних команд. Коли  
в їхній вихідній документації, адресованій до Коша, відсутня географічна при- 
в’язка публікації рапорту, донесення чи листа, а зміст документа дозволяє її 
відтворити, в такому разі місце складання традиційно представлено в квадрат- 
них дужках: «[Сугаклія]». У разі, якщо відтворити місце складання документації 

–––––––––––– 
1 Гісцова Л. Методичні рекомендації по підготовці до видання Архіву Коша Нової Запорозь- 

кої Січі. – К., 1992. 
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похідних команд не видається можливим, до таких документів застосовано 
наступну формулу: «[В поході]».  

Наприкінці заголовка, при наявності, проставлений також номер вихідної 
документації. Його присутність характерна у документах, які виходили з Коша, 
листах і ордерах від інстанцій, у відомстві яких перебувала Запорозька Січ (київ- 
ського і малоросійського генерал-губернаторів Ф. Воєйкова та П. Румянцева)  
і промеморіях, адресованих на Запорожжя або відправлених звідтіля. 

У випадку, коли документ супроводжував додаток (реєстр козаків від вій- 
ськових команд, імператорська грамота Кошеві при листі київського генерал-
губернатора тощо), в такому випадку заголовок до другого джерела прописаний 
в заголовку основного документа, а додаток відмежовувався від основного 
документа порядковим номером.  

Географічні назви у заголовках документів подано в їхній історичній формі, 
але за сучасним написанням. 

Текст передано згідно оригіналу документів. Збережені літери, які вже 
вийшли з ужитку: «ѣ», «ѯ», «ѧ», «s», «ω», «ъ», а також латинські «n», «z» та «v». 
Іпсилон «ε» збережено тільки як малу букву, її великий аналог передану через 
«Е». Літери «Ӣ», «ӣ» з технічних причин передану через «ї» (велику і малу). 
Сполучення букв «кг», латинські «G, g» передано через літеру «ґ». Виносні літери, 
надрядкові буквосполучення «-ст», «-му» і лігатуру «-го» внесено у рядок і пере- 
дано курсивом. Так само зроблено з паєриками. Скорочення у тексті документів 
та слова під титлом не розкриваються. Їхні тлумачення подано у «Список скоро- 
чень вживаних у тексті та слів під титлом». Польськомовні тексти документів не 
адаптовані під сучасний польський правопис і подані так, як в джерелах. 

Помилки писарів, зроблені у тексті документів, не виправлені. На непра- 
вильне, на думку упорядника, написання слів акцентується увага за допомогою 
знаків «[!]» або «[?]». Публіковані документи містять примітки до тексту. Вони 
пронумеровані арабською нумерацією, позначають внизу сторінки або тексту 
редакторські правки, виправлені слова тощо. Ця категорія приміток відновлює 
свою нумерацію з кожним новим документом. Закреслені або виправлені слова 
подаються у примітках внизу сторінки або тексту з відповідними вказівками: 
«Далі закреслено», «Виправлено з». Пошкоджені або непрочитані слова подані 
квадратних дужка з 3-ма крапками. При можливості відтворити слово або його 
частину, відтворене подається у квадратних дужках. Редакційні правки писарів 
зауважені відповідними приписами: «Написано над рядком», «Написано на ліво- 
му ˂правому˃ полі», «Написано замість закресленого» тощо. Знаки пунктуації,  
а також написання великих і малих літер наближене до сучасних вимог право- 
пису. Номери аркушу відтворено на полях. Стара нумерація аркушів подана  
в квадратних дужках. Кінець аркушу позначений двома скісними рисками «//». 

Якщо в справах присутні декілька варіантів тексту одного і того ж самого 
документу, ідентичних за змістом, то тоді публікується той варіант, який най- 
більш наближений до оригіналу (відпуск або сам оригінал). Проте, до кожного  
з документів додається заголовок і легенда. 
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Наприкінці багатьох документів подані дописи, які, як правило, не сто- 
суються їхнього змісту і внесені вже після складання тексту джерела. Вони по- 
дані після позначень «Помітка», виділених курсивом. В «помітках» вхідної час- 
тини документації найчастіше подано дату отримання кореспонденції (Док. № 1, 
4, 6, 8 та ін.). Тут же міг міститися «постскриптум» адресанта, де передавалася 
інформація, яка доповнювала зміст документа (Док. № 102). У вихідній в доку- 
ментації, через позначення «помітка» виділено наступні складові: 1. у ордерах 
Коша: перелік адресатів, крім зазначеного в початковому протоколі, до яких 
надсилався ідентичний за змістом документ (Док. № 11, 21, 49, 57, 157); 2. у до- 
несеннях і рапортах Коша у вищі інстанції: а) місце зберігання документу, який 
згадується у змісті джерела, в Січовому архіві (Док. № 30); б) резолюція з Києва 
або Глухова у відповідь на кореспонденцію, яка відправлялася (Док. № 122, 139); 
в) вказівка адресата, якщо такий самий за змістом документ пересилився київ- 
ському і малоросійському генерал-губернаторам (Док. № 29, 38). У свідченнях 
гайдамаків при Коші через вказівку «помітка» подавася опис пограбованого ними 
майна та присуд Коша тому чи іншому запорожцю-гайдамаці (Док. № 178, 181, 
182, 183, 185, 186, 187, 188, 189 та ін.). Цей же ідентифікатор використано  
у гайдамацьких свідченнях для позначення дій Коша по відношенню до гайдама- 
ків (Док. № 182), кількості їхніх жертв (Док. № 185) та явку з повинною (Док.  
№ 186). Через «помітку» у вхідній кореспонденції від київського генерал-губер- 
натора Ф. Воєйкова в Кіш додатково відзначена вказівка адресата, яка розміщу- 
валася внизу аркуша (Док. № 17, 64, 72, 75, 116).  

При наявності конвертів, вони наприкінці долучалися до тих документів, до 
яких мали відношення з вказівкою: «На конвреті», виділену курсивом. Їхній зміст 
супроводжувався вказівкою номеру (номерів) аркушу, а при наявності печатки 
традиційно курсивом з правого боку зазначався її стан: «Печатка» (Док. № 40, 63, 
69, 73, 92, 141, 213, 214), якщо збережена повністю, і «Залишки печатки» при 
порушені цілісності (Док. № 1, 4, 6, 9, 22, 26 та ін.). 

Легенда, подана наприкінці кожного документа, відображає номер аркушу 
(аркушів) та автентичність документа (оригінал, копія, чернетка, відпуск). У разі, 
якщо джерело вже раніше публікувався, присутня вказівка на автора і видання. 

Крім текстових приміток, у виданні присутні примітки до змісту, позначені 
літерним ідентифікатором, які відображають коментарі. Останні складають нау- 
ково-довідковий апарат даного публікації і розміщені відразу після текстів доку- 
ментів. У коментарях поданий порядковий номер документа, який коментується, 
а літерою позначено коментоване. 

Видання збагачене покажчиками. У іменному покажчику подані дані про 
персоналії, які згадуються у публікованих джерелах, передмові і коментарях. 
Географічний покажчик представлений переліком міст, сіл, рік, урочищ та байра- 
ків. Прізвища в іменному, а географічні об’єкти в географічному покажчиках,  
які не згадуються в текстах публікованих документів, виділені курсивом (імена  
і прізвища дослідників, назви населених пунктів, використаних при підготовці 
передмов і коментарів).  
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Для кращого розуміння окремих термінів, що зустрічаються в документах, 
поміщений «Словник застарілих та рідковживаних слів». Запорозька військова 
старшина, курінні отамани, паланкова старшина, військові служителі, присутні  
в публікованій документації, подані в «Списку старшини Війська Запорозького 
Низового, яка згадується у документах». Скорочення в текстах документів і слова 
під титлом розкриті відповідно в «Списку скорочень, вживаних у документах» та 
«Списку слів під титлом». В «Списку умовних скорочень» відмічені скорочення  
в передмові та коментарях. Завершує видання «Хронологічний перелік документів». 

Публікація даного видання порушує усталений порядок почергового друку 
справ з фонду 229 ЦДІАК України «Архів Коша Нової Запорозької Січі»1. У пред- 
ставленій книзі публікуються тільки ті справи (№ 227, 228 і 229), які висвітлюють 
перебіг повстання на Правобережній Україні 1768 року, яке в історіографії отри- 
мало назву Коліївщина. Така вибірка справ зумовлена минулорічною ювілейною 
датою (250 років) з початку повстання, з нагоди якого і публікується даний збір- 
ник документів. Не зважаючи на той факт, що книга репрезентована, як один  
з томів корпусного видання «Архів Коша Нової Запорозької Січі: корпус доку- 
ментів 1734–1775», дана збірка відкриває серію джерельних публікацій, приуро- 
чену повстанню під назвою «Коліївщина 1768–1769». До них увійдуть польські 
мемуари та актова документація з українських архівів, яка ще не уведена до 
наукового обігу. Дані документи значно розширять уявлення не лише про перебіг 
Коліївщини, а й про Барську конфедерацію, діяльність якої припадає на зазна- 
чений час. 

 
Справа № 227.Справа № 227.Справа № 227.Справа № 227. Інформативний потенціал даної справи можемо умовно 

представити у наступних семи джерельних блоках:  
1) Листування Коша з адміністративно-територіальними відомствами – па- 

ланками. Тут знаходяться інформація про масовий відхід гайдамаків з території 
Вольностей Війська Запорозького Низового на територію Правобережної Укра- 
їни для участі в повстанні; його відголоски на території Запорожжя, які знай- 
шли своє відображення в нападі на військових старшин і паланкових полков- 
ників, та хвилювання козаків в паланках; вимогою Коша формувати військові 
команди на місцях для пошуку, затримки і недопущення гайдамаків на Право- 
бережжя та загалом слідкувати за становищем на «периферії» і відмовляти ко- 
заків від гайдамацтва. 

2) Листування Коша з вищими інстанціями: київським і малоросійським 
генерал-губернаторами Ф. Воєйковим та П. Румянцевим. З нього довідуємося 
про відтік козаків із Запорожжя на територію Речі Посполитої до лав повстанців; 
вимоги Києва та Глухова прийняти міри для запобігання переходу низовиків  

–––––––––––– 
1 Архів Коша Нової Запорозької Січі: корпус документів 1734–1775. – К., 1998. – Т. 1. – 696 с.; 

Архів Коша Нової Запорозької Січі: корпус документів 1734–1775. – К., 2000. – Т. 2. – 752 с.; Архів 
Коша Нової Запорозької Січі: корпус документів 1734–1775. – К., 2003. – Т. 3. – 951 с.; Архів Коша 
Нової Запорозької Січі: корпус документів 1734–1775. – К., 2006. – Т. 4. – 886 с.; Архів Коша Но- 
вої Запорозької Січі: корпус документів 1734–1775. – К., 2008. – Т. 5. Реєстр Війська Запорозького 
Низового 1756 року – 527 с. 
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на Правобережжя. Запорозька старшина рапортувала про низку превентивних 
антигайдамацьких заходів, суть яких полягала в створенні військових команд для 
пошуку і арешту гайдамаків та придушення гайдамацького руху. Крім того, ко- 
шова адміністрація намагалася переконати зазначених урядників у непричет- 
ності запорозьких козаків до повстання, перекладаючи вину на місцевих селян  
та найманих робітників з Криму (арґатів). 

3) Зносини Запорожжя із сусідньою Єлисаветградською провінцією, роз- 
кривають застереження Коша з приводу можливого вторгнення гайдамаків на її 
територію. Подібні побоювання були зумовлені погрозами повстанців вдертися 
на землі Вольностей і значною міграцією гайдамаків на Правобережжя. 

4) Формування військових команд на Запорозькій Січі для пошуку гайда- 
мак. Даний тематичний блок розкриває діяльність загонів (Івана Кулика, Мойсея 
Чорного, Гарасима Спичака, Нестора Головка, Михайла Дюгтяра, Данила Кучера, 
Івана Чернявського, Сидора Білого, Макара Нагая та ін.), сформованих при Коші, 
які мали вести пошук і арештовувати гайдамаків, провадити агітаційну роботу  
на території Вольностей Війська Запорозького Низового для зменшення актив- 
ності гайдамацького руху. 

5) Документальні зносини з російським генералітетом і командуванням 
Компанійських полків. Тут представлені листи Коша генералм К. фон Штофельну 
та Ф. Чорбі про допомогу в разі потреби запорозьким військовим командам  
в знешкодженні гайдамацьких загонів та із закликами самим боротися з гайда- 
мацьким рухом за межами Запорожжя. Від очільників Компанійських полків ви- 
магалося повернути буцімто ногайські коні, які Кіш мав представити на найближ- 
чу Слідчу комісію між запорозькими козаками і татарами. 

6) Кореспонденція запорозької старшини з кримськими урядниками і поль- 
ськими державними вельможами. Єдисанському султану, сераскер-султану Єдич- 
кульської орди Мурату Шабібу Гірею, очаківському паші з Коша повідомлялося 
про наявність гайдамацьких загонів на їхній території і висловлювалося прохання 
полонити гайдамаків; інформувалося про відправку військових команд для їх 
затримки. В листах познанського воєводи і чигиринського старости Б. Яблу- 
новського і новгородського підчашого М. Космовського прохалося від кошової 
адміністрації захистити їхні маєтності на Правобережній Україні з надією на по- 
дальшу протекцію. 

7) Свідчення запорозьких козаків та прибулих купців на Запорожжя. Вони 
подають важливу інформацію про повстання на Правобережній Україні, захоп- 
лення М.Залізняком Умані, особливості урядування на підконтрольній повстан- 
цям території, біографічні відомості про згаданого лідера повстанців, завоювання 
гайдамаками м-ка Балти, їхні наміри вдертися на запорозькі землі (свідчення 
уманських купців О. Поламаного і О. Бочки, запорозьких старшин С. Галицького 
та О. Шульги, отамана Тимошівського куреня В. Коржа, полковника Бугоґардів- 
ської паланки М. Головка, запорозьких козаків Л. Кантаржія, М. Висоцького, по- 
ляка Ю. Храновського). Дана документація також доносить особливості форму- 
вання гайдамацьких загонів (свідчення козака К. Ляшка) та декларує офіційну 
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версію Коша про непричетність запорозьких команд до Коліївщини (свідчення 
писаря Бугоґардівської паланки С. Бистрицького). 

Крім цього, окремі документи справи також подають дані про запорозько-
татарські зносини в цей час (відправка втікачів, збіглих до Криму, назад на За- 
порожжя), містять «секретну переписку» Коша з паланковими відомствами про 
результати козацької розвідки на території ханату, доносять відомості про ско- 
рий початок війни між Російською та Османською імперіями. 

 
Справа № 228Справа № 228Справа № 228Справа № 228, як і попередня, присвячена подіям на Правобережній Укра- 

їні в 1768 р. Її тематичне наповнення перегукується зі справою № 227. Це доз- 
воляє стверджувати, що свого часу ці дві справи складали єдине ціле. На це, 
зокрема, вказує схожий інформативний потенціал справи № 228, який пред- 
ставлений такими групами документів: 

1) Свідчення. На відміну від попередньої справи, де дана документація 
презентована розповідями очевидців про події на Правобережжі, наведені свід- 
чення відклалися в результаті допитів полонених гайдамаків, або козаків, підоз- 
рюваних у гайдамацтві. Вони подають інформацію про діяльність гайдамацьких 
загонів і їхніх ватажків (С. Сараджина, О. Дейнеки, Лепетухи, О. Жмура та ін.), 
акцентують увагу на чисельності ватаг і вказують місця їхніх набігів. 

2) Списки (реєстри) гайдамаків відображені переліками учасників гайда- 
мацького руху із середовища запорожців, котрі перебували на поруках в своїх 
куренях, та козаків, які згадували у своїх свідченнях низовики-гайдамаки. З об- 
ліково-статистичної документації, в справі також наявний журнал арештованих 
гайдамаків, із зазначенням їхніх «провин» та покарання. 

3) Листування Коша з Новоросійською губернією, командуванням Компа- 
нійських полків та польськими прикордонними урядниками. Зносини січової 
адміністрації з сусідньою Новоросійською губернією подають інформацію про 
пошук гайдамаків на території останньої та їхню втечу звідтіля. Листи від пол- 
ковника Компанійського полку М. Кодинця та торговицького коменданта з Право- 
бережжя Я. Квяткевича, спростовують ногайське походження коней, яких ви- 
магав Кіш к компанійців, та висловлюється прохання повернути в кордони Речі 
Посполитої поляка Ю. Храновського, котрий перебував на Запорожжі. 

4) Документообіг військової старшини з паланковими відомствами висвіт- 
лює небажання козаків в регіонах вступати до паланкових та військових команд 
для пошуку гайдамаків, подає інформацію про хвилювання і заколоти козаків  
в паланках та превентивні заходи Коша по встановленню і зміцненню порядку  
в адміністративно-територіальних одиницях Запорожжя. 

5) Діяльність військових команд А. Порохні, М. Нагая і О. Чорного, А. Лук’я- 
нова, С. Білого. Тут представлено особливості комплектації даних команд, місця 
їхньої дислокації, арешт і відкриті протистояння з гайдамаками, заколоти запо- 
розьких козаків в окремих загонах. 

В документах також присутні згадки про скорий початок російсько-ту- 
рецької війни та діяльність запорозької і татарської розвідок.  
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Справа № 229Справа № 229Справа № 229Справа № 229 хоч і присвячена позову козака Д. Гуржія на суперінтенданта 
Раковського за незаконну конфіскацію овець (як видно з діловодного заголовку), 
проте містить цілу низку «сюжетних ліній» і на відміну від попередніх двох, 
цілісно не присвячена Коліївщині. Повстання на Правобережній Україні тут зга- 
дується лише в контексті запорозько-польських відносин у цей час. Основі 
документальні блоки: 

1) Прохання Коша уманському губернатору витребувати гроші з уман- 
ських євреїв Г. Янкіля, М. Гершковича та Берка на користь запорозького козака 
П. Чернявського. 

2) Позов запорожців М. Боровиченка та С. Домонтовича на товариша 
польського війська Ю. Лолінковського через не виплачені гроші за поставлені 
коні. Даний інцидент повинен був розглядатися на Прикордонній комісії з Брац- 
лавським воєводством. 

3) Прохання торговицького коменданта Я. Квяткевича притримати його 
худобу на Запорожжі і дозволити її випаси на запорозьких степах. Такий заклик 
польського урядовця був зумовлений неспокоєм у цей час на Правобережжі. 
Торговицький комендант інформував про дії повстанців в регіоні, які грабували 
посесорів в Лисянській, Смілянській і Чигиринській губерніях. 

4) Листи черкаського губернатора О. Пенчельського кошовому отаману 
П. Калнишевському з приводу неможливості доставити на даний час обіцяні 
будівельні матеріали через повстання. Цей епістолярій проливає світло на дії 
повстанських загонів М. Залізняка та якогось М. Високого, розкриває масштабні 
погроми шляхти і євреїв на Правобережній Україні та збитки, які понесли поль- 
ські вельможі від гайдамаків. 

5) Позов товариша Поповичівського куреня Д. Гуржія на суперінтенданта 
Бердичівської митниці М. Раковського за неправомірно відібрані воли. Тут відоб- 
ражено клопотання позивача, який добивався справедливості в польських судах, 
у Варшаві в російського консула і поніс значні матеріальні збитки через дію 
польської адміністрації. 

 
****                    ****                    ****    

Упорядник висловлює щиру подяку члену-кореспонденту НАН України 
Г. В. Боряку, професорам В. А. Брехуненку, І. І. Кривошеї, Т. Г. Таїровій-Яковлє- 
вій, Т. В. Чухлібу, а також головному редактору газети «Культура і життя» Є. Бу- 
кету за цінні поради під час роботою над книгою. Велика вдячність виражається 
дирекції ЦДІАК України О. В. Музичук та Л. Я. Демченко за сприяння в підготовці 
видання. Окрема дяка висловлюється також к.і.н., науковому співробітнику 
Інституту історії України С. М. Блащук за роботу над версткою даного збірника 
документів. 
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С п р а в а 227С п р а в а 227С п р а в а 227С п р а в а 227    

• 
ДДДДѣлолололо    оооо    собирающихсясобирающихсясобирающихсясобирающихся    ввввъъъъ    ПолщПолщПолщПолщѣ        

приприприпри    полковникуполковникуполковникуполковнику    МаМаМаМаѯимуимуимуиму    ЖЖЖЖεллллѣзнязнязнязня[[[[кукукуку] ] ] ] гайдамакагайдамакагайдамакагайдамакахххх    
1768 году мая 1.1768 году мая 1.1768 году мая 1.1768 году мая 1.    

№ 21№ 21№ 21№ 21    
    
    
    
    

№ 1    1768 р., травня 10. [Ґард] 1768 р., травня 10. [Ґард] 1768 р., травня 10. [Ґард] 1768 р., травня 10. [Ґард] ––––    Рапорт полковника Бугоґардівської Рапорт полковника Бугоґардівської Рапорт полковника Бугоґардівської Рапорт полковника Бугоґардівської 
паланки Мусія Головка паланки Мусія Головка паланки Мусія Головка паланки Мусія Головка Кошеві про наявність та розшук в його Кошеві про наявність та розшук в його Кошеві про наявність та розшук в його Кошеві про наявність та розшук в його 
відомстві гайдамацького пішого загону чисельністю до 30 осіб відомстві гайдамацького пішого загону чисельністю до 30 осіб відомстві гайдамацького пішого загону чисельністю до 30 осіб відомстві гайдамацького пішого загону чисельністю до 30 осіб 
та пошук зазначених гайдамакта пошук зазначених гайдамакта пошук зазначених гайдамакта пошук зазначених гайдамаківівівів    

    
Въ Кошъ Войска Запорожского Нызового 
Покорнѣйший рεпортъ 

Сεго мая 5 д., εдучи мы з Ґарду по своεй должнос[ти] на низъ рεки Богу, 
такожъ і в гору Інгула, пос[ли]хали от козака курεня Корснуского Кѣндрат[а] 
Кεлεбεрди, кой шинковавъ в дорогѣ в рочищѣ Балацкового, что пойшло  
в пѣхоту до тр[и]дцяты чεловѣкъ запорожъских козаковъ з ви[дом]ства 
інгулского полковника, будучиε в нεвод[ной] добѣчѣ на косах Кѣсляковых. 
С которыхъ прыходило до означεнного Кεлεбεрды горѣ[лку] пытъ тры 
чεловѣка нεвѣстимиε ε[му], и спрошовал дε вышε писанний Кεлεбεрда 
козаковъ: «Куда вы идεтε?», то оны εму напротиву того отвѣствовали: «Що 
тоби за дѣло насъ іспрошоватъ, куды нам Богъ дастъ, туды и пойдεмо», за 
коїми бродяга[ми] для происку полковникъ бугоґардовий с[ъ ко]мандою 
ужε и виступилъ. О чεмъ в Кош[ъ] Войска Запорожского Нызового по- 
корнѣ[йшε] рεпортуεмъ. 

Полковникъ бугоґардовий Мусѣй Го[ловко] з старшиною 
1768 году 
Мая 10 д. 
Помітка: П. мая 15 1768 году. 
На конверті: Въ Кошъ Войска Запорожско[го] Нызового 
Покорнѣйши[й] рεпортъ. 

Залишки печатки 
Арк. 3, 6 зв. Оригінал. 
 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 
зв. 
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№ 2    1768 р., травня 16. 1768 р., травня 16. 1768 р., травня 16. 1768 р., травня 16. [Запорозька Січ][Запорозька Січ][Запорозька Січ][Запорозька Січ]    ––––    Ордер Коша полковнику Ордер Коша полковнику Ордер Коша полковнику Ордер Коша полковнику 
Бугоґардівської паланки Мусію Головку з старшиною Бугоґардівської паланки Мусію Головку з старшиною Бугоґардівської паланки Мусію Головку з старшиною Бугоґардівської паланки Мусію Головку з старшиною     
з вимогою затримати гайдамацький загін чисельністю до з вимогою затримати гайдамацький загін чисельністю до з вимогою затримати гайдамацький загін чисельністю до з вимогою затримати гайдамацький загін чисельністю до     
30 осіб та стримувати козаків від гайдамацтва30 осіб та стримувати козаків від гайдамацтва30 осіб та стримувати козаків від гайдамацтва30 осіб та стримувати козаків від гайдамацтва. № 1751. № 1751. № 1751. № 1751    

    
Господину полковнику бугоґардовому Моисею Головку з с. 
Ордεр 

Рεпортъ вашъ, коїмъ представляете, что по1 взятому вамі слуху от коза- 
ка куреня Корсунского Кондрата Келебεрды, кои шинковал въ урочища 
Балацкового, о пошεдших з добичи рибной зъ Кислякових косъ в пѣхоту  
30 чεловѣкъ2 бродягах3, в пεрεловлεнії вы ужε стараεтεс, въ Кошѣ сεго 
тεчения 15 д. полученъ. І за то васъ похвалив, повелѣваем всεприлѣжнишε 
старатся оних пεрεловтъ всѣхъ, а протчиїхъ імѣεщихся в вашεм вѣдомствѣ 
бродягъ сърожаише от того воздεрживатъ, 4-і всѣмъ козакамъ о сεмъ при- 
казиватъ-4 опасаяс, εжεли оние за невоздεржанием вашім5 учнутъ какие 
самоволние съборища6 и куда приходъ7 имѣтъ4 самим вам штрафа. 
Мая 16 д. 
1768 году. 
№ 1751 в к. з. 
Арк. 4. Чернетка. 

 
№ 3     1768 р., травня 16. Кіш. 1768 р., травня 16. Кіш. 1768 р., травня 16. Кіш. 1768 р., травня 16. Кіш. ––––    Ордер Коша полковнику Перевізької Ордер Коша полковнику Перевізької Ордер Коша полковнику Перевізької Ордер Коша полковнику Перевізької 

паланки з старшиною з вимогою паланки з старшиною з вимогою паланки з старшиною з вимогою паланки з старшиною з вимогою організувати команду козаків організувати команду козаків організувати команду козаків організувати команду козаків 
під проводом одного із старшин для затримки гайдамацького під проводом одного із старшин для затримки гайдамацького під проводом одного із старшин для затримки гайдамацького під проводом одного із старшин для затримки гайдамацького 
загону чисельністю 30 осіб, та утримувати козаків від загону чисельністю 30 осіб, та утримувати козаків від загону чисельністю 30 осіб, та утримувати козаків від загону чисельністю 30 осіб, та утримувати козаків від 
гайдамацтвагайдамацтвагайдамацтвагайдамацтва. № 1752. № 1752. № 1752. № 1752    

    
До пεрεвѣзкого полков. з стар. 
Ордεр 

Полковникъ бугоґардовій Мусѣи Головко з с. присланnим в Кош сεго тεче- 
ния въ 15 д. рεпортомъ прεдставляетъ, что з добичи рибнои зъ Кислякових 
косъ собрасъ1 бродягъ 30 члкъ в пѣхоту nεвѣдомо куда пошъли, а какъ 
такие бродяги съ nεвоздεржания вашεго пошεдшие nε что иное здѣлаютъ, 
какъ толко εдно2 всεму здѣшнεму  Воиску  бεзславіε  и  порокъ.  Того  ради, 

–––––––––––– 
1 Написано над рядком. 
2 Далі закреслено запорожских козаках. 
3 Виправлено з бродяги. 
4-4 Написано на лівому полі. 
5 Виправлено з вашεм. 
6 Далі закреслено імѣтъ. 
7 Виправлено з приходятъ. 
1 Виправлено з собралосъ. 
2-2 Написано над рядком. 

 
 
 
 

 
4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 
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повелѣвается вам съ получения сεго зараз собрав доволное число коман- 
ди3 видѣния вашεго козаков, εдному съ васъ старшинѣ з оною отправится  
і всеми мѣри старатся, чтоб конечно пεрεловитъ, протчиїх же всѣх, какие 
имѣются в вεдомствε вашεмъ бродяги, срожайшε от того // воздεрживатъ  
2-і козакамъ о сεмъ приказатъ-2, ибо εжели они за невоздεржаниемъ вашим 
учнутъ какие худости дѣламъ, то nεминуемо дали вы, яко nεрачителѣ і nε- 
смотритεлѣ своεй подчинεнности, жεсточайшε штрафованиї будетε. В Кошѣ. 
Мая 16 д. 
1768 году. 
№ 17524. 
Арк. 5–5 зв. Чернетка. 

 
№ 4    1768 р., червня 7. [Ґард] 1768 р., червня 7. [Ґард] 1768 р., червня 7. [Ґард] 1768 р., червня 7. [Ґард] ––––    Рапорт полковника Бугоґардівської Рапорт полковника Бугоґардівської Рапорт полковника Бугоґардівської Рапорт полковника Бугоґардівської 

паланки Мусія Головка Кошеві про отримання ордеру паланки Мусія Головка Кошеві про отримання ордеру паланки Мусія Головка Кошеві про отримання ордеру паланки Мусія Головка Кошеві про отримання ордеру     
з вимогою не чинити перешкод турецьким отарам, які з вимогою не чинити перешкод турецьким отарам, які з вимогою не чинити перешкод турецьким отарам, які з вимогою не чинити перешкод турецьким отарам, які 
переправлялися на свою територію, з повідомленням про переправлялися на свою територію, з повідомленням про переправлялися на свою територію, з повідомленням про переправлялися на свою територію, з повідомленням про 
напад гайдамаків на зимівник товариша Крилівського куреня напад гайдамаків на зимівник товариша Крилівського куреня напад гайдамаків на зимівник товариша Крилівського куреня напад гайдамаків на зимівник товариша Крилівського куреня 
Степана Степана Степана Степана Ґелеха і пограбування ними військового осавула Ґелеха і пограбування ними військового осавула Ґелеха і пограбування ними військового осавула Ґелеха і пограбування ними військового осавула 
Сидора БілогоСидора БілогоСидора БілогоСидора Білого    

    
Въ Кошъ Войска Запоржского Нызового 
Покорний рεпортъ 

Высокий ордεръ з Коша Войска Запорожского Низового сεго тεчεния июня 
5 д. мы получили, чтобъ нε воспрεпятствоватъ турεцким отарам на их гра- 
ницу з сεй сторони пεрεходит, то ужε до получεния εщε вышъ писанного 
ордεра, на очаковскиε сторони ониε отари турεцкимы суднами пεрεвεзεн- 
ни і нинѣ на нашεй сторонѣ ужε турεцких отаръ нε имѣεтся. Також і о соб- 
раниї до нѣсколко дεсятковъ чεловѣкъ козаковъ надεжних вооружεйних, 
для пεрεсматривания скрито орди, нε пεрεводится дε чрεз лиманъ над Бугъ,  
я сεго тεчεния іюня 7 д. с командою выступылъ. Ещε жъ до получεния сεго 
ордεра ізвѣстилисъ мы, что истεкшεго мая остатних чысεлъ очаковским 
судом чрεзъ рεку Бугъ сорокъ чεловѣкъ гайдамакъ на сю сторону пεрε- 
вεзлисъ, и слεдовали сим стεпом на грабитεлство въ Полщуа прямо на 
зѣмовники товариша курεня Крилѣвского Стεпана Ґεлεхаб, гдε

1 взявъ хлѣба,  
а εго жъ самого намѣривали убытъ, // ωднакъ, яко онъ запεрся былъ в буд- 
кы, ничεго нε могли над ним успѣтъ. Да до нинѣшного войскового асаула 
Сидора Бѣлогов, и тамо взявши гвалтовнε шкуръ возових двѣ, порѣзали на 
постоли,  ратищъ  три  и  εдно сало, 2-і  в лεсъ-2 і в лεсъ Чутуг,  гдε  и  протчиε 
–––––––––––– 

3 Далі закреслено εдному. 
4 Далі закреслено на арк. 5зв. По указу εя вεличεства государыни импεратрицы Ека- 

тεрины Алεѯѣεвны, самодεржицы всεросыйской, і прочая, и прочая, и прочая. 
1 Написано на лівому полі. 
2-2 Підкреслено. 
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зв. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
13 
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зв. 
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гайдамаки собираются, убεжали. Хотя жъ ми с командою и εздили, однакъ 
сискатъ нε могли. О чεмъ с покорностию рεпортуεмъ. 

Полковникъ бугоґардовий Мойсεй Головко з старшиною 
1768-го году 
Іюня 7 д. 
Помітка: П. іюня 11 д. 1768 году. 
На конверті: Въ Кошъ Войска Запорожского Нызового 
Покорний рεпортъ. 

Залишки печатки 
Арк. 13–13 зв., 14 зв. Оригінал. 
 
№ 5     1768 р., червня 12. Запорозька Січ. 1768 р., червня 12. Запорозька Січ. 1768 р., червня 12. Запорозька Січ. 1768 р., червня 12. Запорозька Січ. ––––    Ордер Коша полковнику Ордер Коша полковнику Ордер Коша полковнику Ордер Коша полковнику 

Бугоґардівської паланки Мусію Головку з вимогою затримати Бугоґардівської паланки Мусію Головку з вимогою затримати Бугоґардівської паланки Мусію Головку з вимогою затримати Бугоґардівської паланки Мусію Головку з вимогою затримати 
ватагу гайдамаків,ватагу гайдамаків,ватагу гайдамаків,ватагу гайдамаків,    котрі по дорозі до Речі Посполитої пограбукотрі по дорозі до Речі Посполитої пограбукотрі по дорозі до Речі Посполитої пограбукотрі по дорозі до Речі Посполитої пограбу----    
вали військового осавула Сидора Білого та вчинили напад на вали військового осавула Сидора Білого та вчинили напад на вали військового осавула Сидора Білого та вчинили напад на вали військового осавула Сидора Білого та вчинили напад на 
товариша Крилівського куреня Степана Ґелехатовариша Крилівського куреня Степана Ґелехатовариша Крилівського куреня Степана Ґелехатовариша Крилівського куреня Степана Ґелеха. № 2202. № 2202. № 2202. № 2202    

    
Гспдну полковнику бугоґардовому Мойсѣю Головку зъ 
старшиною 
Ордεръ 

На рεпортъ вашъ въ Кошъ, коїмъ при протчεмъ обявляεтε о пεрεправив- 
шихсъ изшεдшого мая останних числъ чрεзъ рѣку Бугъ1 nа сю сторону  
40-ку чεловѣкъ гаідамакахъ, и починεнних от них в слѣдованиї на гра- 
битεлства въ Полщу въ зимовниках гспдна войскового асаула Сидора  
Бѣлого взяттεм двох возових шкуръ nа постоли, ратищъ трох2 и салъ 2,  
и товариша курεня Криловского Ґεлεха nамѣрεниεмъ въбитъ ізъ оби- 
ждεнияхъ, въ рεзолюцию вам прεдлагаεмъ, в конεчномъ такових гаида- 
макъ в вѣдомтвѣ вашεмъ пεрεловлεниї и поступлεниї с ними, поступатъ въ 
силу данних до сεго от Коша Бугоґардовой паланнѣ доволнихъ nастав- 
лεний бεз всякой отмѣни. 
Іюnя 123 д. 
1768 году. 
Запорожская Сѣчъ. 
№ 2202. 
Арк. 14. Чернетка. 

–––––––––––– 
1 Далі закреслено на арк. 5 зв. nа очаковскомъ суд. 
2 Виправлено з двох. 
3 Виправлено з 11. 
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зв. 
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№ 6    1768 р., червня 14. Перевізька паланка. 1768 р., червня 14. Перевізька паланка. 1768 р., червня 14. Перевізька паланка. 1768 р., червня 14. Перевізька паланка. ––––    Донесення Донесення Донесення Донесення 
полковника Інгульської паланки Тараса Чорного Кошеві про полковника Інгульської паланки Тараса Чорного Кошеві про полковника Інгульської паланки Тараса Чорного Кошеві про полковника Інгульської паланки Тараса Чорного Кошеві про 
неможливість організувати команду для розшуку гайдамаків неможливість організувати команду для розшуку гайдамаків неможливість організувати команду для розшуку гайдамаків неможливість організувати команду для розшуку гайдамаків 
через малу кількість козаків у відомстві та про небажання через малу кількість козаків у відомстві та про небажання через малу кількість козаків у відомстві та про небажання через малу кількість козаків у відомстві та про небажання 
запорожців приєднуватися до пошузапорожців приєднуватися до пошузапорожців приєднуватися до пошузапорожців приєднуватися до пошукового загонукового загонукового загонукового загону    

    
Вεлможному и высокородному εго милости гспдну гсдну 
атаману кошовому Пεтру Ивановичу Калнишεвскомуа  
з войсковою старшиною 
Покорнѣшоε доношεніε 

Во исполнεніε с Коша ордεра сεго тεчεния июня 5 д. получεнного въ 
Ингулской поланки, асаулъ Захарий Стрѣлεцъ нарочно на низ рεки Днεпра 
в Лиманъ и в рεку Богъ посиланъ для розвѣдования за бродягами, с ко- 
торихъ мѣстъ и от каковихъ рибалокъ по отловлεниї рыби вεсняной поло- 
винчики поотлучалисъ, куда пошли, с каковимъ намѣрεниεмъ, то на онои 
ордεръ нεвѣдничи показуютъ, якобы иниї отлучилис въ Инъгулεцъ для 
кошεния сѣна, а другиε говѣтъ у Вεрбовε, а мεжду другими якобы въ пѣхоту 
поишли под лѣси Чорнійб и Чуту. За ними жъ командироватся с команъдою в 
малолюдствѣ при Лиманѣ и рεки Днεпру коннихъ козаковъ в сεε врεмя нε 
имѣεтся, но по нашεдшому лѣтному часу сѣнокосоному, въ горѣ Ингулця, 
Саксагани и Висунѣ въ зимовникахъ находятся. А при рѣки Днεпру зло- 
мишлεниковъ у комишахъ εщε нε слишно и настожайшε козакамъ при- 
твεрждεно, гдε могутъ появится, датъ знатъ для прεловлεния ихъ.  

Что жъ до тѣхъ бродягъ, кої тайнимъ образомъ в пѣхоту пошли под 
лѣси з намѣрεниεмъ злимъ и рεтироватся, за ними о пεрεловлεнії козаки 
находящиїся жиллями своїми в рѣчкахъ за сѣнокосъ въсѣми сѣлами взя- 
лисъ, что дε нами нε в продолжитεлноε врεмя и самовидцѣ работниковъ от 
Малои Россиї и другихъ мѣстахъ нε имѣютъ, якъ противъ протчихъ годъ 
для таковой жε работизни нас нε послухаютъ в партию ити (в нεдавноε 
врεмя, что для оправдания всεго Войска татарского чабана Евпла Тарана 
для отвозу въ Кош, то бѣды мы набралис, отказуются, что «Вεзѣтъ вы сами 
на своїхъ лошадяхъ», да й стεрεжѣ тѣ, что писаръ нашъ 4 сутки принуж- 
дεнъ стεрεгти, пока отправили εго)1, таковим жε штилεм и ннѣ козаки2 
будут отказоватся. // 

Того рады, вашεй вεлможности покорнѣшε прошу милостивого 
рассмотрεнія на нас гнѣву нε положит, но толко дε по расмотрεнію вашεй 
вεлможности старшиною з войсковою по смѣжности командамъ писмεнно 
датъ знатъ о прεловлεниї самоволцовъ. Буди жъ повεлεниε въ вεршини 
рѣчокъ до границъ пѣкинεрскихъв командою к намъ ити, с наставлεннимъ 
ордεромъ снабдитъ о послушаниї козаковъ в команду Ингулцεмъ, чтоб 
нεослушни були. 
–––––––––––– 

1 Дужки автора. 
2 Написано над рядком. 
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Полковнікъ ингулскій Тарасъ Чорнійг з старшиною 
1768 году 
Июня 14 дня. 
Пол. Поланка Пεрεвѣзкая. 
Помітка: П. іюня 18 д. 1768 году. 
На конверті: Вεлможному и высокородному εго милости гспдну гсдну  
атаману кошовому Пεтру Ивановичу Калнишεвскомо [!] з войсковою  
з старшиною 
Покорнѣшоε доношεніε. 

Залишки печатки 
Арк. 15–15 зв., 17 зв. Оригінал. 

 
№ 7    1768 р., червня 18. [Запорозька Січ]. 1768 р., червня 18. [Запорозька Січ]. 1768 р., червня 18. [Запорозька Січ]. 1768 р., червня 18. [Запорозька Січ]. ––––    Ордер Коша Ордер Коша Ордер Коша Ордер Коша     

до полковника Індо полковника Індо полковника Індо полковника Інгульської паланки Тараса Чорногогульської паланки Тараса Чорногогульської паланки Тараса Чорногогульської паланки Тараса Чорного    про про про про 
організацію роз’їздів для розшуку гайдамаків з вимогою організацію роз’їздів для розшуку гайдамаків з вимогою організацію роз’їздів для розшуку гайдамаків з вимогою організацію роз’їздів для розшуку гайдамаків з вимогою 
наказувати козакам, котрі перебувають на промислах, аби ті наказувати козакам, котрі перебувають на промислах, аби ті наказувати козакам, котрі перебувають на промислах, аби ті наказувати козакам, котрі перебувають на промислах, аби ті     
від себе нікого не відпускали та не приймали до своїх лав без від себе нікого не відпускали та не приймали до своїх лав без від себе нікого не відпускали та не приймали до своїх лав без від себе нікого не відпускали та не приймали до своїх лав без 
письмових свідоцтв, а також про відправку реєстру козаків, письмових свідоцтв, а також про відправку реєстру козаків, письмових свідоцтв, а також про відправку реєстру козаків, письмових свідоцтв, а також про відправку реєстру козаків,     
які не підкорилися наказамякі не підкорилися наказамякі не підкорилися наказамякі не підкорилися наказам. № 2264. № 2264. № 2264. № 2264    

    
Гспдну полковнику інгулскому Тарасу1 Чорному зъ старшиною 
Ордεръ 

На доношεніε вашε сεго тεчεнія въ 18 д. въ Кошѣ получεнноε, коїмъ вы 
мεжду прочимъ по показанію нεвѣдничихъ прεдставляεтε, что бродяги 
отлучились 2-в пѣхоту-2 и въ протчіε мѣста, въ рεзолюцію вамъ прεдлагаεмъ. 
По многимъ прεждε посланнымъ въ паланку Інгулскую и сεму ордεру 
чинитъ εжεчастыε нεпрεмѣнно во всемъ вѣдомствѣ вашεмъ 3-нинѣ самимъ 
вамъ, что робочоε врεмя-3 розїзди, 4-и εсли гдε бродягъ собирающихся про- 
вѣдаεтε, то к-4 пεрεловлεнію5 6-собравши козаковъ-6, поступатъ съ ними по повε- 
лεнному въ тѣхъ посланныхъ ордεрахъ. Козакамъ жε въ вѣдомствѣ ва- 
шεмъ 6-на добычах находячимся-6 накрѣпко приказать, чтобъ они7, хто при 
нихъ въ тахвахъ находится8, никуда волочится9 нε отпускали, такожъ при- 
ходящихъ къ нимъ бεзъ писменныхъ свидѣтεлствъ 6-іли з ними порукъ-6, ни 

–––––––––––– 
1 Далі закреслено Чор. 
2-2 Написано над рядком замість закресленого въ Ингулεцъ. 
3-3 Написано на лівому полі замість закресленого съ козаками. 
4-4 Написано над рядком і на лівому полі замість закресленого и в ныхъ старатся 

пεрεловитъ, а по пεрε. 
5 Виправлено з пεрεловлεнії. 
6-6 Написано на лівому полі. 
7 Далі закреслено никуда. 
8 Далі закреслено ни. 
9 Написано над рядком. 
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под какимъ видомъ нε принимали10. Чтожъ прεдставляете, яко козаки вамъ 
нѣкоторые являются // ослушни6, то о тѣхъ сочинивъ подл[ε]жащій реестръ,  
в Кошъ пр[и] своεмъ рεпортѣ прислат[ъ]. 1768 году іюня 18 дня. 
№ 226411. 
Арк. 16–16 зв. Чернетка. 

 
№ 8    1768 р., червня 24. Київ. 1768 р., червня 24. Київ. 1768 р., червня 24. Київ. 1768 р., червня 24. Київ. ––––    Лист київського генералЛист київського генералЛист київського генералЛист київського генерал----

губернатора Федора Воєйкова Кошеві про направлення трьох губернатора Федора Воєйкова Кошеві про направлення трьох губернатора Федора Воєйкова Кошеві про направлення трьох губернатора Федора Воєйкова Кошеві про направлення трьох 
ескадронів гусарів з Новоросійської губернії в район Білої ескадронів гусарів з Новоросійської губернії в район Білої ескадронів гусарів з Новоросійської губернії в район Білої ескадронів гусарів з Новоросійської губернії в район Білої 
Церкви для придушення повстання на Правобережній Україні, Церкви для придушення повстання на Правобережній Україні, Церкви для придушення повстання на Правобережній Україні, Церкви для придушення повстання на Правобережній Україні, 
поширення чуток щодо належності ватажка повстання поширення чуток щодо належності ватажка повстання поширення чуток щодо належності ватажка повстання поширення чуток щодо належності ватажка повстання 
Максима Максима Максима Максима Залізняка до Війська Запорозького Низового, Залізняка до Війська Запорозького Низового, Залізняка до Війська Запорозького Низового, Залізняка до Війська Запорозького Низового,     
з проханням не допускати запорожців на Правобережжя та з проханням не допускати запорожців на Правобережжя та з проханням не допускати запорожців на Правобережжя та з проханням не допускати запорожців на Правобережжя та 
арешт козаків, які бажали приєднатися до повстанціварешт козаків, які бажали приєднатися до повстанціварешт козаків, які бажали приєднатися до повстанціварешт козаків, які бажали приєднатися до повстанців. . . . № 230№ 230№ 230№ 230    

    
Высокоблагородный и высокопочтенный гсднъ Воиска 
Запорожского кошεвои атаманъ съ старшиною 

1-Появившаясь съ нѣкоεго уже времяни въ Уманской, Чигринской и Смѣлян- 
ской губεрніяхъ гаидамацкая шаика-1, своими разбоями и грабителствомъ 
нε толко многие мεстечки и сѣлы въ той околичности 1-разорила, многихъ 
из шляхетства і из другихъ чиновъ-1, також жидовъ, гдѣ толко кого достать 
могла, бεзчεловѣчно мучила и умерщвляла, но 1-и своими ложными разгла- 
шεніями простой во тмѣ невѣжества погруженной народъ къ бунту противъ 
властей, началниковъ и помещиков воздвигнула-1, чемъ и ннѣ продолжая  
1-до такой уже продεрзости дошла, что по здѣшней границѣ стоящимъ на 
фарпостах воинскимъ командамъ отваживается грозить-1, чтобъ прибѣгаю- 
щихъ под защиту εя импεраторскаго вεличεства нашей всεмилостивѣйшей 
гсдрни полскихъ шляхтичей въ границы нε впускать. А какъ сохраненіе і 
утвержденіе въ пограничности съпокоиства и тишины мнѣ всεмлстивѣише 
порученоа, то для разогнанія и істреблѣнія помянутой разбойнической шай- 
ки, ровно какъ и для усмиренія взволновавшихся мужиковъ, командирова- 
ны от меня изъ Новороссіискои губерніиб три комплетные эскадрона гусаръ 
при одномъ штаб-афицерѣ, коему велено вступя в Полшу пробиратся к 
Бѣлой Цεрквѣ, которая крепость под защиту εя импεраторскаго вεличεства 
уже взята и посланною отсюда пехотною командою снабдѣна в, и гдѣ втрѣтит 
гаидамаков, поступать съ ними // какъ с разбойниками и нарушителями 
общагω покоя. Но между тѣмъ, подлинное до меня дошло извεстіе, что  
1-главнои вождъ помянутой гаидамацкой шаики сказываεтся полковникомъ 
Воиска Запорожского Низового и называется Маѯимъ Залѣзнякъ-1г, при 
коεмъ якобы дεиствително до ста члвкъ  запорожскихъ казаковъ  находится, 
 

–––––––––––– 
10 Далі закреслено ч. 
11 Виправлено з 2260. 
1-1 Підркеслено олівцем. 
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имѣетъ нѣсколко короговъ и пирначей разглашая, что он по указу посланъ 
противъ конфεдεратовъґ, и таким образомъ простой народъ прелщая, по- 
буждает къ бунтамъ и к своεй привлекаетъ шайкѣ, чεмъ нεмалое поноше- 
ніе и бεзславіе всему Воиску Запорожскому наноситъ. 

Того ради, изволитε вашε высокоблагородіе по полученіи сего при- 
казать немедленно въ подчиненномъ вамъ Воискѣ справится, не отлучился 
л кто бεз вѣдома вашего и воисковой старшины самоволно на помянутое 
мεрзкоε и богопротивноε разбойническоε прεдпріятіε, а при том нε упуская 
и малѣишаго времяни употребить съ своεй стороны по вашему благоразумію 
такіε мѣры, чтоб никто изъ подлѣжащихъ под вѣдомствомъ вашимъ къ 
тѣмъ бεзчεловѣчнымъ бεзделникамъ пристать нε отважилъся. Також, εже- 
ли кто изъ нихъ в границахъ Воиска Запорожского появилъся бъ, то тотъ 
часъ поимавъ содержать приказат под крепчаишимъ карауломъ. // А что 
по сему учинено будетъ, ожидать имѣю вашего ωбстоятелнаго рапорта. 

Вашего высокоблагородія охотный слуга Фεдоръ Воεйковъд 

Кіεвъ 24 іюня 
1768 году. 
№ 230. 
Помітка: П. іюня 30 д. 1768 году. 
Арк. 21–22. Оригінал. 
Опубліковано: Гайдамацький рух на Україні в XVIII ст. Збірник документів. – К.: 
Наукова думка, 1970. – С. 355–356. 
 
№ 9    1768 р., червня 24. [Прогнойська паланка]. 1768 р., червня 24. [Прогнойська паланка]. 1768 р., червня 24. [Прогнойська паланка]. 1768 р., червня 24. [Прогнойська паланка]. ––––    Рапорт Рапорт Рапорт Рапорт 

полковника Прогнойської паланки Федора Великого Кошеві полковника Прогнойської паланки Федора Великого Кошеві полковника Прогнойської паланки Федора Великого Кошеві полковника Прогнойської паланки Федора Великого Кошеві 
про пограбування козака Пластунівського куреня Семена про пограбування козака Пластунівського куреня Семена про пограбування козака Пластунівського куреня Семена про пограбування козака Пластунівського куреня Семена 
Тарана його «молодиками», які потім втекли в «Польщу», Тарана його «молодиками», які потім втекли в «Польщу», Тарана його «молодиками», які потім втекли в «Польщу», Тарана його «молодиками», які потім втекли в «Польщу»,     
похід 30похід 30похід 30похід 30----ти чоловік гайдамаків з Гетьманової балки та ти чоловік гайдамаків з Гетьманової балки та ти чоловік гайдамаків з Гетьманової балки та ти чоловік гайдамаків з Гетьманової балки та     
козаківкозаківкозаківкозаків----рибалок на територію рибалок на територію рибалок на територію рибалок на територію України, підвладну Речі України, підвладну Речі України, підвладну Речі України, підвладну Речі 
Посполитій, а також про неможливість через відсутність Посполитій, а також про неможливість через відсутність Посполитій, а також про неможливість через відсутність Посполитій, а також про неможливість через відсутність     
людей утримати козаків від гайдамацтвалюдей утримати козаків від гайдамацтвалюдей утримати козаків від гайдамацтвалюдей утримати козаків від гайдамацтва    

    
Въ Кошъ Воиска Запорожского Низового 
Покорнии рεпортъ 

Сεго тεчεния 14 д. козакъ курεня Пластунѣвского Сεмεнъ Таранъ нεпода- 
лεку Прогнои с пεрεмεтами состоящии, являсъ в паланки прεдставилъ. 
Когда дε онъ, Таранъ, на ту сторону Лиману в Гордѣεву присътанъ рибу для 
продажи з чεтирма чεловѣкъ молодиками повεзъ, и тамъ оную спродавши 
хотѣл било обратно къ пристанищу своεму отпустится, то они дε εго, Тарана, 
молодики, с них три чεловѣкъ, имεно курεнεи Тимошивского Иванъ Кра- 
вεцъ, Калниболоцкого Микита Сагаидачнии да Корεнѣвского Фεдоръ Сѣрии, 
нε допустя къ поεзду и сами с нимъ нε похотѣвъ обратно поεхатъ, начали 
въ εго трεбоватъ тѣмъ дεнгамъ дуванъ чинитъ, якимъ онъ, Таранъ,  хотя  и  нε 
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похотѣлъ било чинитъ, но с принуждεния их какъ учинилъ, то они забра[в] 
свои дεнεжнои дуванъ, а εго, Тарана, съ εднимъ толко молодикомъ оста- 
вивъ, сами пошли, по их обявлεнию, для грабитεлства в Полщу. За к[о]то- 
рими скоро от εго, Тарана, извѣстясъ хотя я съ εднимъ старшиною тогожъ 
момεнту для сиску на ту сторону Лиману и отправился било, однакъ за 
вεликою нεпогодою пεрεεхатъ какъ // нε допустило. Извѣстясъ от здεшних 
козаков, что ужε ониε на Гатмановои балки собравшисъ до тридцяти 
чεловѣкъ всѣхъ гаидамакъ, пошли прямо в Полщу нε для чεго иного, толко 
для εдного грабитεлства, равнимъ жε образомъ и другиε подобниε тѣмъ 
козаки, оставя свои рибниε ловлѣ и нεводи (какъ то и Динъского курεня 
козакъ, прозиваεмий Скорина, в ґирлахъ на добичи рибной бившии, бросив- 
ши свой нεводъ и подмовивши всѣхъ своих з собою молодиков, а сколко 
било и каких ониε курεнεи, забратъ справки нѣскимъ)1 идутъ прямо в Пол- 
щу, которих от такових их злоумишлεних поступокъ и нεпостоянств[а] и 
здε самоволников крайнε спинитъ и прεкратитъ за малолюдствомъ нεможно.  
О чεмъ в Кошъ Воиска Запорожского Низового с покорностию рεпортую. 

Полковникъ прогниискыи Фεдоръ Вεлкыи 
1768 года 
Июня 24 дня. 
Помітка: Под. 10 іюля 1768 году. 
На конверті: В Кошъ Воиска Запорожского Низового 
Покорнии рεпортъ. 

Залишки печатки 
Арк. 73–73 зв., 78 зв. Оригінал. 

 
№ 10    1768 р., червня 25. [Ґард]. 1768 р., червня 25. [Ґард]. 1768 р., червня 25. [Ґард]. 1768 р., червня 25. [Ґард]. ––––    Рапорт полковника Рапорт полковника Рапорт полковника Рапорт полковника 

Бугоґардівської паланки Мусія Головка Кошеві Бугоґардівської паланки Мусія Головка Кошеві Бугоґардівської паланки Мусія Головка Кошеві Бугоґардівської паланки Мусія Головка Кошеві     
про масові втечі запорожців «для бунтов в Полшу», про масові втечі запорожців «для бунтов в Полшу», про масові втечі запорожців «для бунтов в Полшу», про масові втечі запорожців «для бунтов в Полшу»,     
погрози з боку гайдамаків на адресу полковника, погрози з боку гайдамаків на адресу полковника, погрози з боку гайдамаків на адресу полковника, погрози з боку гайдамаків на адресу полковника,     
розорення ними Балти і неможливість протидіяти розорення ними Балти і неможливість протидіяти розорення ними Балти і неможливість протидіяти розорення ними Балти і неможливість протидіяти     
їм через малу кількість козаківїм через малу кількість козаківїм через малу кількість козаківїм через малу кількість козаків    

    
Въ Кошъ Войска Запорожского Нызового 
Покорний рεпортъ 

Сколко мы ордεрами с Коша, какъ прεжними, і ннѣ намъ насланними нε 
увѣщавая, и многими пристрастними прεтитεлстви нε устрашавъ отдавшихся  
з козаковъ Войска Запорожского на разбої в Полщу і бεзчεловѣчния бунти, 
однакъ εщε нε точию нε можεмъ их к успокоεнию от такових богопротивних 
их разбойничεскихъ намѣрεний отвратитъ, но εщε при такомъ рεзонѣ і насъ 
убийством стращаютъ, какъ то сεго тεчεния 21 д.  случилосъ.  За силу  з  Коша 

–––––––––––– 
1 Дужки автора. 
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насланного ордεра, при розεздѣ в Вεрбовой балцѣ над Вεликим Ингуломъ1 
много тѣхъ комишников ізбѣгти, и при запрѣщεниї им от такова их худого 
намѣрεния, хотεли і мεня убитъ, и такъ множайшими чати бεз укриватεлства 
смεло для бунтовъ в Полщу идутъ, коториε начавъ от самого Днεпра ажъ 
до Кодими називая сεбε запорожцями, // і нѣякиεсъ такъ з собою нѣби от 
вεлможности вашεи данними им на разорεниε бунтовно Полщѣ імѣя писма, 
поднявъ бунти, ляховъ і жидов от нашεй сторони совсѣмъ на корεнком 
скорεнили. Да и в Балтѣ турεцкой, при разорεниї оной до нѣсколко турковъ 
и нагайцовъ под видомъ запорожских козаковъ смεрти прεдали, о чεмъ 
Кошу будучий тотъ часъ товаришъ курεня Мѣнского Сεмεнь Галицкийа, да 
полковий старшина Олεѯѣй Шулгаб словεсно імεютъ, яко они тѣхъ бунтов- 
щиковъ ізвѣснѣε вѣвѣдатεлѣ, прεдставитъ. Мы жъ, нинѣ очεнъ находясь  
в Ґарду при малолюдствѣ, при сεмъ нашεмъ рεпортѣ просим для виш пи- 
санних опасностεй, какъ намъ самымъ здεсъ находится, и какъ с тѣми бун- 
товщиками поступатъ, всεмилостивѣйшεю рεзолюциεю с Коша снабдитъ. 

Полковникъ бугоґардовій Мусѣй Головко з старшиною 
1768 году 
Іюня 25 д. 
Помітка: П. іюля 1 д. 1768 году. 
Арк. 113–113 зв. Оригінал. 

 
№ 11    1768 р., червня 27. [Запорозька Січ]. 1768 р., червня 27. [Запорозька Січ]. 1768 р., червня 27. [Запорозька Січ]. 1768 р., червня 27. [Запорозька Січ]. ––––    Промеморія Промеморія Промеморія Промеморія     

Коша Єлисаветградській провінційній канцелярії Коша Єлисаветградській провінційній канцелярії Коша Єлисаветградській провінційній канцелярії Коша Єлисаветградській провінційній канцелярії     
про наміри загонів гайдамаків вирушити «в про наміри загонів гайдамаків вирушити «в про наміри загонів гайдамаків вирушити «в про наміри загонів гайдамаків вирушити «в Полщу»Полщу»Полщу»Полщу». . . .     
№ 2358№ 2358№ 2358№ 2358    

    
Промεморія 
Ізъ Коша Войска Запорожского Низового въ Елисавεтградскую 
провинціалную канцεляріюа 

Находячійся въ Прогноиских озεрахб для изгромажεния, здεшнεго Воиска 
полковник в Кошъ доношεніεм прεдставилъ. Будучи дε онъ по εго1 надоб- 
ности в турεцком городѣ Очаковѣ, выдѣл 2-нεвдалъ Очакова-2 с тамош- 
них арґатъ собравшихся чεловѣка до тридцяти, кої, 3-какъ онъ от тамо 
житεлствующихъ слихалъ-3, намѣрεнни ітѣт в Полщу нεвѣдомо для чεго. 
Полковникъ жε бугоґардовій в Кошъ чрεз рапортъ прεдставляεт4, что дε 
 

–––––––––––– 
1 Виправлено з Ингулѣ. 
1 Виправлено з той. 
2-2 Написано над рядком. 
3-3 Написано на лівому полі. 
4 Далі закреслено […]. 
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прошεдшого мая послѣдних числъ очаковским судномъ чрεзъ рεку Бугъ на 
сю сторону 5-собравшихся з арґатов-5 сорокъ чεловѣкъ пεрεвεзлос і слεдо- 
валі6 в Полшу7, которих // 8 онъ 10-с козаками наεхавши9 под вεчоръ і имѣлъ 
намѣрεніε пεрεловитъ, но за наспѣниεмъ глубокои ночи толко розогналъ, 
кої-10 розбиглисъ11, которіε в турεцкіε мѣста, а другіε сεю стороною. 12-И хо- 
тя на другой дε[нъ] по утру обискъ к[ъ] поїмки за ними чинилъ, но не 
сиска[въ] нигдε якихъ-12 къ пεрεловлεнію 13-і нинѣ

-13 всεприлѣжнѣшεε стара- 
тεлство прилагаεтъ, 14-и даби нεусипно прилагалъ 2-ис Коша-2 прεдложεно. 
При такомъ жε случаї, нε могутъ ли они пробратся і в слободскиε посεлεнияв. 
Для-14 того15, в Кошѣ Войска Запорожского Низового опрεдѣлεнно, в Елиса- 
вεтградскую провинциалную крію послатъ сию для вѣдома промεморію  
с тεмъ, да благоволитъ оная провинциялная крія 13-означεнних16 из арґатъ-13 
собиравшихся17, кому надлεжитъ 2-в подчинεности ея-2 приказат смотрεтъ, 
εжεли 19-могли бъ тамо гдε появится оніε18 іли бεзпашпортниε

-19, пεрεлов- 
лятъ. // 20 І Елиса.2 провянцялная крія блаоволит учинит по εя ім. ва. указам. 
Іюня 2721 д. 1768 году. 
№ 2358 в. 
Арк. 18–18 зв., 20. Чернетка.    

–––––––––––– 
5-5 Написано над рядком замість закресленого гаидамакъ. 
6 Виправлено з  слεдовало.; далі закреслено прямо. 
7 Далі закреслено на грабитεлство. 
8 Далі закреслено хотя. 
9 Далі закреслено хотѣлъ било. 
10-10 Написано на правому полі замість закресленого пεрεловитъ, однакъ всѣх пεрε- 

ловитъ нε могъ, а. 
11 Далі закреслено и в. 
12-12 Написано на правому полі замість закресленого россійской граници в скритніε 

мѣс[т]а, за которими онъ нε вбѣгнутъ ли такы собираясъ в здεшніε дачи с командами 
разъεзди чинит. 

13-13 Написано над рядком замість закресленого оних. 
14-14 Написано на правому полі. 
15 Далі закреслено ради. 
16 Далі закреслено з арґа. 
17 Виправлено з собирающихся; далі закреслено гайдамакъ. 
18 Виправлено з і. 
19-19 Написано над рядком та на правому полі замість закресленого віидутъ съ озна- 

чεнних мѣстъ. 
20 Далі закреслено і всячεски старатся к тому их злому намѣрεнію прεдварая нε 

допускатъ. 
21 Виправлено з 26. 
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№ 12        1768 р., червня 30. [Запорозька Січ]. 1768 р., червня 30. [Запорозька Січ]. 1768 р., червня 30. [Запорозька Січ]. 1768 р., червня 30. [Запорозька Січ]. ––––    Ордер Коша Ордер Коша Ордер Коша Ордер Коша     
полковнику і отаману Дядьківського куреня Івану Кулику про полковнику і отаману Дядьківського куреня Івану Кулику про полковнику і отаману Дядьківського куреня Івану Кулику про полковнику і отаману Дядьківського куреня Івану Кулику про 
відправлення його з командою для розшуку безпаспортних осіб відправлення його з командою для розшуку безпаспортних осіб відправлення його з командою для розшуку безпаспортних осіб відправлення його з командою для розшуку безпаспортних осіб 
і грабіжників, з вимогою затримуваі грабіжників, з вимогою затримуваі грабіжників, з вимогою затримуваі грабіжників, з вимогою затримувати їх і довставляти до Січіти їх і довставляти до Січіти їх і довставляти до Січіти їх і довставляти до Січі. . . .     
№ 2402№ 2402№ 2402№ 2402    

    

Из Коша Во. За. Ни. гспдну полковнику и атаману курεня 
Дядъкѣвского Ивану Кулику 
Ордεръ 

Принявъ вам сεй ордεръ 1-і команду-1, слεдоватъ в сεгобочниε 2-Воиска З.-2 
мεста нε появляться лъ гдε какиε вори, гарбытεлѣ, зломишлεнники и другиε 
по козачим зимовникам сумънитεлниε бεзпашъпортніε бродяги, кої рабо- 
татъ нε жεлая в одних толко по бεзстрашию своεму1 и самоволству с мѣста 
на мѣсто проходахъ, валяясъ в праздности 3-и лѣности-3 провождаютъ врε- 
мя пεрεсматриватъ, и εжεли б гдε таковиε сумнитεлніε, бεзпа // шпортниε  
и протчиε виводу о сεбѣ нε давшиε сискатся могли, такових за крεпким 
караулом прслатъ до Коша4. Буди б жε в слεдованиї вашεмъ сискатся мог- 
ли и нε здεшнεи команди сумнитεлниε, бεзпашпортъниε и бεзпомѣстно5 
шатающиεс люди, такових дабы впрεд празднаго врεмεни нε провождали  
и с мѣста на мѣсто нε бродили, 6-и на худиε поступки нε отважилисъ, братъ 
і присилатъ под карауломъ до Сѣчи, для отсилки по іхъ командамъ-6. В Кошѣ 
извѣстно7, что з Очакова8 и из других тамошнихъ // заграничних мѣстъ 9-ар- 
ґати собравсъ-9, покушаются ититъ на мъногиε злодѣиства и грабытεлт- 
сва10, такових самоакуратнѣишε старатся проискиватъ11, и по сиску12 имия 
оних присилати за крεпким жε

1 караулом к виизслѣдованию и подлεжащεму  
с ними поступлεнию в Кошъ. И гдε что вами учинεно13 будεт, Кошъ […] 
рεпортоватъ. 
1768 года 
Июня 30 д. 
№:  

–––––––––––– 
1-1 Написано над рядком. 
2-2 Написано над рядком замість закресленого стεпниε. 
3-3 Написано на лівому полі. 
4 Далі закреслено 2. 
5 Виправлено з бεз помѣсла; далі закреслено такъ гдε. 
6-6 Написано на лівому полі замість закресленого смотря их маловажност наказавъ 

отправлятъ на заработиваниε в козачиε зимовники.; далі закреслено 3. 
7 Далі закреслено учинилосъ. 
8 Виправлено з очаковскиε.; далі закреслено арґати. 
9-9 Написано над рядком замість закресленого зашли в здεшних дачах по казачим зи- 

мовъникам и другим мѣстам шатаясъ под укриватεством, и сообщасъ с подобними сεбѣ. 
10 Далі закреслено в Полщу. 
11 Виправлено з провѣдиватъ. 
12 Написано над рядком замість закресленого и по развѣдиваниї. 
13 Написано над рядком замість закресленого з вѣдома. 

11 
 
 
 
 
 
 
 

11 
зв. 

 
 
 
 
 
 

12 
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2402 Кулику. 
2403 Чорному. 
Помітка: Другу1 полковнику і атаману курεня Мишастовского. 
Арк. 11–12. Чернетка. 

 
№ 13    [1768 р., червень. Табір під Уманню]. [1768 р., червень. Табір під Уманню]. [1768 р., червень. Табір під Уманню]. [1768 р., червень. Табір під Уманню]. ––––    Свідоцтво, видане Свідоцтво, видане Свідоцтво, видане Свідоцтво, видане 

полковником Максимом Залізняком уманським купцям полковником Максимом Залізняком уманським купцям полковником Максимом Залізняком уманським купцям полковником Максимом Залізняком уманським купцям     
Остапу Поламаному та Остапу Бочці, на вільний проїзд Остапу Поламаному та Остапу Бочці, на вільний проїзд Остапу Поламаному та Остапу Бочці, на вільний проїзд Остапу Поламаному та Остапу Бочці, на вільний проїзд     
до Запорозької Січідо Запорозької Січідо Запорозької Січідо Запорозької Січі    

    

Копія 
Ѡбявитεли сεго Ѡстапъ Поламаний, Ѡстапъ Бочка своїми товарищи, 
житεли уманскії, слѣдуют зъ горѣлкою въ вози дεвятнадεсѧтъ в Сѣчъ, 
которимъ явившимсѧ в лагеръ Войска Запорожскогω з канцелярії дано сіε 
свидѣтεлство, даби свободной бил пропускъ вεздѣ, такъ от проεзжающихъ 
Войска Запорожскаго козаковъ, яко и на границѣ и по заграницею до 
уреченнаго имъ мѣста сюда и туда обратно, билъ чинεнъ по силѣ высо- 
чайшихъ указовъ. В которихъ при возах находитсѧ εщε шεсть коней длѧ 
прεмѣни случающогосѧ нεщастіѧ, за которихъ свидѣтелствуѧ nе дѣлат  
и малѣишой обиди просимъ, а для лучшаго вѣрояниѧ і потвεрждεніѧ 
собствεнъною своεю рукою подписуюсъ. 

Полк. Максимъ Жεлѣзнякъ 
С подлѣним читал канцεляристъ воисковій Павло Попатεнкоа 

Помітка: По сεму билεту ωзначεнъніε в нεмъ полскіε житεли, следующие 
до Сѣчи Запорожской чрεзъ фарпостъ Орловскийб с Полщи съ указним 
осмотромъ пропущεнъни. 1768 году июня 19 д. 

Маіоръ Владимεръ Вулфъ 
Nа 15 возах зъ горячимъ виномъ до Сεчи пропущεнъни. 

Повεрεнъной Сεмεнъ Рагачовъ 
Арк. 19–19 зв. Копія. 
Опубліковано: Скальковский А. Наезды гайдамак на Западную Украину в XVIII ст., 
1733–1768 гг. – Одесса, 1845. – С. 191–192. 
 
№ 14    1768 р., липня 1. [Запорозька Січ]. 1768 р., липня 1. [Запорозька Січ]. 1768 р., липня 1. [Запорозька Січ]. 1768 р., липня 1. [Запорозька Січ]. ––––Ордер Коша Ордер Коша Ордер Коша Ордер Коша     

полковнику Бугоґардівської паланки Мусію Головку полковнику Бугоґардівської паланки Мусію Головку полковнику Бугоґардівської паланки Мусію Головку полковнику Бугоґардівської паланки Мусію Головку     
про спорядження команди для пошуку підозрюваних про спорядження команди для пошуку підозрюваних про спорядження команди для пошуку підозрюваних про спорядження команди для пошуку підозрюваних     
в гайдамв гайдамв гайдамв гайдамацтві з вимогою наказати господарям зимівників ацтві з вимогою наказати господарям зимівників ацтві з вимогою наказати господарям зимівників ацтві з вимогою наказати господарям зимівників 
затримувати сузатримувати сузатримувати сузатримувати сумнівних осіб і відправляти їх домнівних осіб і відправляти їх домнівних осіб і відправляти їх домнівних осіб і відправляти їх до    СічСічСічСічіііі. . . .     
№ 2398№ 2398№ 2398№ 2398    

    
До ґардового полковника 
Ордεръ 

 

 
 
 
 
 
 
 

19 
зв. 
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Для поїмки и пεрεловлεния шатаючихся по здεшним стεпам бродягъ, 
отправлεнни з Сѣчи два полковники 1-с командами-1, в сходство чεго вамъ 
повεлѣваεмъ, по получεнії сεго заразъ собратъ надобноε число козаковъ, во 
всѣ 1-вѣдомства вашεго-1 приличніε к скривалищам мѣста отправится і та- 
кових всεмѣрно старатся пεрεловлятъ. Такжε по зимовникам тѣх, кої нε 
хотятъ в козаковъ работатъ і празно волочатся, бравъ наказиватъ крѣпко  
і з доволними увѣщаніями отпускатъ, а такихъ, кої імѣтεмутъ намѣрεніε 
ітитъ2 на грабитεлства, імѣя под крѣпчайшим карауломъ прислатъ до […].  
3-І отнюдъ старатся смотрεтъ1, чтоб вашεго вѣдомства нихто по шалости  
нε могъ отважитися-3, о чεмъ милостию […] // В. З. Н. полковникамъ прεд- 
ложεно. // 
1768 году 
Іюля 1 д.4 
Но-р в Кодак 2397. 
Но-р в Ґардъ 2398. 
Но-р в Ингулъ 2399. 
Арк. 24–24 зв. Чернетка. 

 
№ 15        1768 р.,1768 р.,1768 р.,1768 р.,    липня 1. [Запорозька Січ]липня 1. [Запорозька Січ]липня 1. [Запорозька Січ]липня 1. [Запорозька Січ]....    ––––    Ордер Коша полковнику Ордер Коша полковнику Ордер Коша полковнику Ордер Коша полковнику 

Бугоґардівської паланки Мусію Головку з вимогою сформувати Бугоґардівської паланки Мусію Головку з вимогою сформувати Бугоґардівської паланки Мусію Головку з вимогою сформувати Бугоґардівської паланки Мусію Головку з вимогою сформувати 
команду для пошуку гайдамаків з козаків по зимівниках команду для пошуку гайдамаків з козаків по зимівниках команду для пошуку гайдамаків з козаків по зимівниках команду для пошуку гайдамаків з козаків по зимівниках     
і рибних промислах, карати і рибних промислах, карати і рибних промислах, карати і рибних промислах, карати запорожцівзапорожцівзапорожцівзапорожців, які мали намір йти , які мали намір йти , які мали намір йти , які мали намір йти     
«в «в «в «в Полщу для бунтов», заарештовувати та відправляти під Полщу для бунтов», заарештовувати та відправляти під Полщу для бунтов», заарештовувати та відправляти під Полщу для бунтов», заарештовувати та відправляти під 
охороною до Січі тих, хто повертався звідтиохороною до Січі тих, хто повертався звідтиохороною до Січі тих, хто повертався звідтиохороною до Січі тих, хто повертався звідти. № 2405. № 2405. № 2405. № 2405    

    
Гспдну полковныку бугоґардовому Моисѣю Головку 
Ордεръ 

Рεпортъ вашъ, коїмъ ви прεдставляεтε, что нѣкоториε бродяги називая сε- 
бε запорожскымы козаками, чрεзъ вεдомство вашε идутъ в Полщу для 
нѣкоторих бунтов, сεго тεчεныя въ 1 д. получεнъ. А какъ с оного рεпорта 
вашεго усмотрεнно, что ужε от таковых бунтовщиков нεмалиε в Балтѣ  
і полскых мεстах проізошли1 тамошнимъ жытεлям разорεнія. Для того вам, 
гспднъ полковныкъ, з стар. повεлѣваεм, с получεнія сεго заразъ всѣх 
вεдомства вашεго жиючих по зимовныкам и добуваючыхся2 по рεчкам nа 
добычах рыбных запорожскых козаков собрав доволную команду, с оною 
по всεм вεдомствѣ вашεм розεздъ чинитъ. А εжεли б в том вашεм розεздѣ 
ви кого могли б идучого в Полщу для бунтов сискатъ, таковаго жεстоко 
 

–––––––––––– 
1-1 Написано над рядком. 
2 Далі закреслено в Пол. 
3-3 Написано на лівому полі. 
4 Далі закреслено В Кодакъ. В Пεрεвѣзку. 
1 Далі закреслено разорεния. 
2 Далі закреслено па. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

24 
зв. 
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наказавъ // 3-кіями, заворочатъ і нε пускатъ. Тѣх жε, кої ужε били-3 nа 
вишпоминаεмых бунтах, за сиском брав за крѣпкои караулъ і с тѣми 
курѣнными, коїхъ4 оны курεнεй будутъ nазиватця, присилат при рεпортах 
вашых до Коша. І о всεм происходящεмъ імѣεтε Кош счаста рεпортов[атъ]. 
1768 году 
Іюля 1 д. 
№ 2405. 
Арк. 25–25 зв. Чернетка. 

 
№ 16    1768 р., липня 1. 1768 р., липня 1. 1768 р., липня 1. 1768 р., липня 1. [Запорозька Січ][Запорозька Січ][Запорозька Січ][Запорозька Січ]. . . . ––––    Ордер Коша курінним Ордер Коша курінним Ордер Коша курінним Ордер Коша курінним 

отаманам і полковникам Івану Кулику та Мусію Чорному отаманам і полковникам Івану Кулику та Мусію Чорному отаманам і полковникам Івану Кулику та Мусію Чорному отаманам і полковникам Івану Кулику та Мусію Чорному     
про відправку їм копії ордера київського генералпро відправку їм копії ордера київського генералпро відправку їм копії ордера київського генералпро відправку їм копії ордера київського генерал----губернатора губернатора губернатора губернатора 
Федора Воєйкова з наказом шукати і ловити гайдамаків Федора Воєйкова з наказом шукати і ловити гайдамаків Федора Воєйкова з наказом шукати і ловити гайдамаків Федора Воєйкова з наказом шукати і ловити гайдамаків     
та під конвоєм відправляти до Січі, а також накта під конвоєм відправляти до Січі, а також накта під конвоєм відправляти до Січі, а також накта під конвоєм відправляти до Січі, а також наказувати азувати азувати азувати 
господарям зимівників не приймати до себе сумнівних осібгосподарям зимівників не приймати до себе сумнівних осібгосподарям зимівників не приймати до себе сумнівних осібгосподарям зимівників не приймати до себе сумнівних осіб. . . .     
№ 2408№ 2408№ 2408№ 2408––––2409.2409.2409.2409.    

    
Із Коша Воіска Запорожского Низового гспдну полковнику  
і атаману курεня 
Ордεръ 

Прылагаεтся при сεмъ вамъ ізъ получεнного в Кошѣ от εго высоко- 
прεвосходитεлства гспдна гεнεралъ-аншεфа, киεвского гεнεралъ-губεр- 
натора, Новороссіискои губεрниї главного комεндира і ковалѣра Фεдора 
Матвѣεвича Воεикова, ордεръ точная копия, і повεлѣваεмъ вамъ в обεздах 
ваших, εслиб хто могъ в здεшніε мѣста с виражεннои в ордεрѣ шаикы 
убεгти, такових ловитъ1 і по пεрεловлεнії под крѣпким карауломъ при- 
силат до Коша. І всѣмъ зимовниками живущимъ запорожским козакам 
наистрожаишε приказиват в зимовниках онихъ1 нε принимат, а εжεли б к 
нимъ могли приходитъ, // об оних бы вамъ давали знатъ, а ви с оними 
імѣεтε поступат по повεлεнному вамъ ордεром. 
1768 году 
Іюля 1 д. 
До Івана Кулика 2408. 
До Мойсѣя Чорногоа 2409. 
Арк. 23–23 зв. Чернетка. 

 
№ 17    1768 р., липня 2. Київ. 1768 р., липня 2. Київ. 1768 р., липня 2. Київ. 1768 р., липня 2. Київ. ––––    Лист київського генералЛист київського генералЛист київського генералЛист київського генерал----губернатора губернатора губернатора губернатора 

Федора Воєйкова Кошеві про пограбування запорозькими Федора Воєйкова Кошеві про пограбування запорозькими Федора Воєйкова Кошеві про пограбування запорозькими Федора Воєйкова Кошеві про пограбування запорозькими 

–––––––––––– 
3 Написано на лівому полі і над рядком замсть закресленого таковых жε, кої ужε били 

в Полщѣ. 
4 Виправлено з коївъ. 
1 Написано над рядком. 

25 
зв. 
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23 
зв. 
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козаками слободи Голти, переправу через р. Південний Буг козаками слободи Голти, переправу через р. Південний Буг козаками слободи Голти, переправу через р. Південний Буг козаками слободи Голти, переправу через р. Південний Буг     
50505050----ти гайдамаків, з проханням не допускати запорозьких козати гайдамаків, з проханням не допускати запорозьких козати гайдамаків, з проханням не допускати запорозьких козати гайдамаків, з проханням не допускати запорозьких коза----    
ків до походу в «Полскую Украину» для гайдамацтвків до походу в «Полскую Украину» для гайдамацтвків до походу в «Полскую Украину» для гайдамацтвків до походу в «Полскую Украину» для гайдамацтваааа. № 253. № 253. № 253. № 253    

    
Высокоблгородный и высокопочтεнный гсднъ Войска 
Запорожского кошевой атаманъ с старшиною 

Прεжнимъ моимъ отъ 24 числа прошедшаго мсца ордεромъ вашεму вы- 
сокоблгородію прεдписано, о проявившεйся въ Полскои Украинѣ вдругъ 
разбойничεской, тако называεмои подъ имεнεмъ запорожских казаковъ 
гайдамацкой шайки, справку въ подчинεнномъ вамъ Воискѣ здѣлать, нε 
отлучился ли кто изъ какого курεня на такое Бгу протовное и бεзчεловѣч- 
ное злодѣйство, и стараніе употрεбит такое въ Коше здѣлатъ разпоряжε- 
ніе, чтобъ никто къ той шайке нε толко явнымъ, но и тайнымъ образомъ 
пристать нε могъ. Но какъ мεжду тѣмъ от находящагося при Орловскомъ 
фарпостѣ маіора Вулфа мнѣ рапортовано, что 21 числа прошедшаго мсца 
помянутой злодѣйской шайки пріѣхавъ въ пограничную ханскую слободу 
Голту нѣсколко члвкъ, якобы запорожских казаковъ, с крайнею продεрзос- 
тію и звѣрскою яростію напали на оную слободу, и укрывшихся от тиран- 
ства их въ оной нѣсколко члвкъ полскихъ шляхтичεй и жидовъ безчε- 
ловѣчнымъ образом измуча покололи и убили, мεжду коими и три голтан- 
скіе жиды находились, а других въ рѣку Бугъ потопили, почεму голтянской 
каимаканъ опасаясь своεго живота, // прибѣжище взялъ въ Орловскую 
слободу. И что при Гардѣ 24 числа минувшаго, пεрεшло чεрεзъ Бугъ рѣку 
до тритцати человѣкъ пѣших и до дватцати конных запорожских казаковъ, 
кої въ урочищѣ Романковой разстояніεмъ от Голты въ 15 вεрстах располо- 
жились, и что главной началникъ рεчεнной злодѣйской шайки Максим 
Зεлѣзнякъ, называющεйся полковникомъ, імεεт при сεбѣ εсаула съ пирна- 
чεмъ, одну короговъ и восѣмъ прапεровъ. То за нεобходимо признаваю 
вашεму высокоблгородію чрεзъ сіε силу прεжнεго моεго ордεра подтвεр- 
ждая найприлѣжнѣише прεпоручить удобвозможноε съ вашεй стороны раз- 
поражεніе и прεдосторожность употребить, чтоб никто из подчинεнного 
вамъ Войска Запорожского казаковъ от своих мѣстъ отнюдъ отлучатся  
и к сεй шайкε пристат нε осмѣлился подъ опасεніемъ жεсточайшаго по обык- 
новεннымъ Войска Запорожскаго правамъ наказания. В протчεмъ, прε- 
дая сіε попεчεнію и блгоразмотрітелному вашему разпоряжεнію, о испол- 
нεнии ожидат имѣю вашεго обстоятεлнаго рапорта. 

Вашего высокоблгородия охотный слуга Фεдоръ Воεйковъ 
Киевъ 2 іюля 
1768 года. 
№ 253. 
Помітка на арк. 54: Его высок. Калнишевскому. 
Помітка: П. іюля 8 д. 1768 году. 
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Арк. 54–54 зв. Оригінал. 
Опубліковано: Скальковский А. Наезды гайдамак на Западную Украину в XVIII ст., 
1733–1768 гг. – Одесса, 1845. – С. 197–198; Гайдамацький рух на Україні в XVIII 
ст. Збірник документів. – К.: Наукова думка, 1970. – С. 373–374. 
 
№ 18    1768 р., липня 2. Глухів. 1768 р., липня 2. Глухів. 1768 р., липня 2. Глухів. 1768 р., липня 2. Глухів. ––––    Ордер малоросійського губернатора Ордер малоросійського губернатора Ордер малоросійського губернатора Ордер малоросійського губернатора 

Петра Румянцева Кошеві з висвітленнямПетра Румянцева Кошеві з висвітленнямПетра Румянцева Кошеві з висвітленнямПетра Румянцева Кошеві з висвітленням    обставин пограбуванобставин пограбуванобставин пограбуванобставин пограбуван----    
ня гайдамаками мня гайдамаками мня гайдамаками мня гайдамаками м----ка Палієве Озеро та сл. Балти, отримання ка Палієве Озеро та сл. Балти, отримання ка Палієве Озеро та сл. Балти, отримання ка Палієве Озеро та сл. Балти, отримання 
інформації про відправку запорозьких козаків для захоплення інформації про відправку запорозьких козаків для захоплення інформації про відправку запорозьких козаків для захоплення інформації про відправку запорозьких козаків для захоплення 
м. Умані, з вимогою підтвердити або спростувати дану м. Умані, з вимогою підтвердити або спростувати дану м. Умані, з вимогою підтвердити або спростувати дану м. Умані, з вимогою підтвердити або спростувати дану 
інформацію і не допускати запорожців до гайдамацтваінформацію і не допускати запорожців до гайдамацтваінформацію і не допускати запорожців до гайдамацтваінформацію і не допускати запорожців до гайдамацтва. № 677. № 677. № 677. № 677    

    
По сεкрεту 

Ордεръ 
Господину атаману кошевому Сѣчи Запорожской 
Калнишевскому съ войсковою старшиною и товариствомъ 

Въ прибавокъ прежнымъ извѣстіямъ обь азарничествах запорожскихъ 
гайдамакъ происходящихъ въ Полшѣ, о чεм я послалъ къ вамъ ордеръ іюня 
отъ 23 дня, тепεръ меня репортуетъ пѣхотного Козловского полку состоя- 
щого в крѣпостії Святыя Елисаветыа полковникъ Корфъ, что сії злодії нε 
толъко умножаютъ лютости свої въ Полъшѣ, но покусилисъ уже нападатъ 
и на области ханскія. Какъ купцы крѣпости Святыя Елисавεты дали сказки, 
что 181 числа прошлого іюня1, въ бытностъ ихъ въ мѣстεчкѣ полъскомъ 1-Па- 
леевомъ озерѣ

-1, пріехали туда человѣкъ до трохъсотъ запорожскихъ ко- 
заковъ и бывшихъ тамо поляковъ и жидовъ умертвили, и когда де nѣкото- 
рые изъ nихъ спаслисъ побѣгомъ въ ханское мѣстечко Балту1, то они и 
оттудова трεбовали ихъ выдачи и получа отъ тамошняго калмакана въ томъ 
отказъ, оные гайдамаки подкрѣплεны будучи прибывшею к нимъ εще пар- 
тіею въ nѣсколъко сотъ чεловѣкъ съ чεтырмя пушками, произвели съ 
турками сраженіε, и напавъ на самое мѣстечко Балту1, убили тамъ многихъ 
жидовъ и поляковъ укрывшихся, и принудили оттуду турковъ бѣжатъ, 
чиня погоню за ними. Вездѣ же сії злодії такъ въ Полъшѣ, яко и по границѣ 
турецкои разглашаютъ, якобы они посланы по εя 1-импεраторскаго вεли- 
чεства-1 указу, а находячεися въ Гардѣ запорожскіи писаръ Быстрицкійб 
объявилъ маіору Вулъфу, что онъ чаетъ, яко тѣ nападатεли изъ числа ко- 
манды запорожскои, отправлεннои въ Уманъ.  

Вы съ симъ nарочнымъ бεзъ и малѣишаго // замедлѣнія дайте мнѣ 
отвѣтъ, какая и для чего отъ васъ команда отправлена въ Уманъ, какъ 
означεнной писаръ показалъ? И извѣстны ли вы, кто сії запорожскіе козаки, 
учинившіе выше писанные nаглости въ областяхъ Полъскои и Турεцкои?  
И для чεго вы толъко слабое смотрεніε имѣете, что могутъ свободно изъ 
вашихъ подчинεнныхъ выходитъ такія разбоиничεскія партії, которыхъ 
–––––––––––– 

1-1 Підкреслено чорнилом. 
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своеволства въ разсужденії сосѣдственныхъ державъ, раждаютъ самыя 
худыя слѣдствія? И для того, возмите вы самыя строгія мѣры къ nаказанію 
повинныхъ и ко истрεбленію всѣхъ подобныхъ своеволъниковъ, ибо вся 
тягостъ с ихъ васжныхъ произшествій nεпремѣнно ляжεтъ nа вашемъ отвѣтѣ. 

Пεтръ Румянцовъи 
1768 года 
Іюля 2 дня. 
Глуховъ. 
№ 677. 
Помітка: П. іюля 7 д. в вεчεру 1768 году. 
Арк. 53–53 зв. Оригінал. 
Опубліковано: Скальковский А. Наезды гайдамак на Западную Украину в XVIII ст., 
1733–1768 гг. – Одесса, 1845. – С. 192–194. 
 

№ 19    1768 р., липня 2. [Запорозька Січ]. 1768 р., липня 2. [Запорозька Січ]. 1768 р., липня 2. [Запорозька Січ]. 1768 р., липня 2. [Запорозька Січ]. ––––    Ордер Коша полковнику Ордер Коша полковнику Ордер Коша полковнику Ордер Коша полковнику 
Інгульської паланки Тарасу Чорному з Інгульської паланки Тарасу Чорному з Інгульської паланки Тарасу Чорному з Інгульської паланки Тарасу Чорному з вимогою не допускати вимогою не допускати вимогою не допускати вимогою не допускати 
запорозьких козаків «в Полшу для бунтов», та арештовувати запорозьких козаків «в Полшу для бунтов», та арештовувати запорозьких козаків «в Полшу для бунтов», та арештовувати запорозьких козаків «в Полшу для бунтов», та арештовувати 
гайдамаків, котрі поверталися звідти з подальшою доставкою гайдамаків, котрі поверталися звідти з подальшою доставкою гайдамаків, котрі поверталися звідти з подальшою доставкою гайдамаків, котрі поверталися звідти з подальшою доставкою 
їх до Січіїх до Січіїх до Січіїх до Січі. № 2419. № 2419. № 2419. № 2419    

    

Гспдну полковнику інгулскому Тарасу Чорному з старшиною 
Ордεръ 

От полковника бугоґардового в Кошъ прεдставлεнно, что собравшіεсъ 
нѣкоторіε бродяги, називаяс запорожскими козаками, нεмаліε в Балтѣ і пол- 
ских мѣстах причинили1 тамошним житεлям разорεнія. Для того вамъ, гпднъ 
полковникъ, з старшиною повεливаεмъ, по получεнії сεго житεлствующихъ 
в вѣдомствѣ вашεмъ і находящихся на рибнои добичѣ козаков собравъ во 
всѣ тѣ мѣста, гдε б тѣх бродяг можно надѣятся, пойти і всεмѣрно старатся 
пεрεловлятъ, і εжεли бъ в томъ вашεмъ розъεздѣ ви кого могли идущого  
в Полшу для бунтовъ сискатъ, таковаго // жεстоко наказавъ заворочатъ  
2-и присилатъ до Сѣчи-2. Тѣх жε, кої ужε били на вишε писанних бунтах, за 
сиском бравъ за крѣпкои караул і с тѣми курѣнними, коїхъ они курεнεй 
будутъ називатся, присилат при рεпортах ваших до Коша. І о всεмъ про- 
исходящεм імѣεтε счаста рεпортоват. 
1768 году 
Іюля 2 д. 
№ 2419. 
Арк. 27–27 зв. Чернетка. 

–––––––––––– 
1 Виправлено з при […]. 
2-2 Написано над рядком. 
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№ 20    1768 р., липня 2. [Запорозька Січ]. 1768 р., липня 2. [Запорозька Січ]. 1768 р., липня 2. [Запорозька Січ]. 1768 р., липня 2. [Запорозька Січ]. ––––    Ордер Коша військовому Ордер Коша військовому Ордер Коша військовому Ордер Коша військовому 
довбишу Нестору Головку з наказом патрулювати його команді довбишу Нестору Головку з наказом патрулювати його команді довбишу Нестору Головку з наказом патрулювати його команді довбишу Нестору Головку з наказом патрулювати його команді 
в районі р. в районі р. в районі р. в районі р. Великий Інгул і Малий Інгулець для недопущення Великий Інгул і Малий Інгулець для недопущення Великий Інгул і Малий Інгулець для недопущення Великий Інгул і Малий Інгулець для недопущення 
запорозьких козаків, які направлялися на Правобережну запорозьких козаків, які направлялися на Правобережну запорозьких козаків, які направлялися на Правобережну запорозьких козаків, які направлялися на Правобережну 
Україну на територію Речі Посполитої для участі в повстанні, та Україну на територію Речі Посполитої для участі в повстанні, та Україну на територію Речі Посполитої для участі в повстанні, та Україну на територію Речі Посполитої для участі в повстанні, та 
арешт гайдамак, котрі поверталися звідти з подальшою арешт гайдамак, котрі поверталися звідти з подальшою арешт гайдамак, котрі поверталися звідти з подальшою арешт гайдамак, котрі поверталися звідти з подальшою 
доставкою їх до Січідоставкою їх до Січідоставкою їх до Січідоставкою їх до Січі. № 2420. № 2420. № 2420. № 2420    

    

Ізъ Коша Воиска Запорожского Низового воисковому довбишу 
Nεстору Головку 
Ордεръ 

Принявъ сεй ордεръ, вамъ слѣдоватъ въ Вεликий Ингулъ и Малий Ингулεцъ, 
и въ протчиε зъдεшной подчинεнности мѣста, и тамо εслибъ съ идущих  
по подлѣннимъ ізвѣстиямъ1 в Полшу для бунтовъ какових либо бродяхъ, 
називаючихся запорожскими козаками найтитъ моглъ, такових2, яко на 
Войско Запорожскоε Nизовоε поношεниε и бεзславиε навлεкающихъ и 
умишляющих к нарушεнию общого блага, бивъ бεз пощади киями возвра- 
щатъ въ прεжниε ихъ3 обиталища, идѣ жε до васприятия с их зълоумиш- 
лεний nаходилися и 4-от тѣхъ-4 намѣрεнностεй ихъ нεдопущεниεмъ // вовся 
удεржатъ. Коториε ж би явитис могли5 бившиε ужε в Полшѣ на таких 
бунтахъ, оних6 забирая отдаватъ козакам тѣхъ курεнεй, коїхъ и они сεбε 
имяноватъ будутъ, и при них присилатъ при ваших рεпортахъ въ Кошъ.  
І о сεмъ въ произхождεнияхъ почасту сюди рεпортоватъ. 
1768 году 
Іюля 2. 
№ 2420. 
Арк. 26–26 зв. Чернетка. 
 

№ 21    1768 р., липня 2. 1768 р., липня 2. 1768 р., липня 2. 1768 р., липня 2. [Запорозька Січ][Запорозька Січ][Запорозька Січ][Запорозька Січ]. . . . ––––    Ордер Коша отаману Ордер Коша отаману Ордер Коша отаману Ордер Коша отаману 
Мишастівського Мишастівського Мишастівського Мишастівського куреня Мусію Чорному про з’єднання його куреня Мусію Чорному про з’єднання його куреня Мусію Чорному про з’єднання його куреня Мусію Чорному про з’єднання його 
загону з командою полковника Івана Кулика для пошуку загону з командою полковника Івана Кулика для пошуку загону з командою полковника Івана Кулика для пошуку загону з командою полковника Івана Кулика для пошуку 
гайдамаків та вимагати від господарів зимівників нікого зі своїх гайдамаків та вимагати від господарів зимівників нікого зі своїх гайдамаків та вимагати від господарів зимівників нікого зі своїх гайдамаків та вимагати від господарів зимівників нікого зі своїх 
робітників і служителів не відпускати на грабунокробітників і служителів не відпускати на грабунокробітників і служителів не відпускати на грабунокробітників і служителів не відпускати на грабунок. № 2421. № 2421. № 2421. № 2421    

    

Атаману мишастовскому Мусѣю Чорному 
Ордεръ 

По получεнії сεго заразъ слѣдоватъ вамъ с командою нεзамεдлитεлно1  
nа Саксаганъ прямо на урочищε Вεликіε Тεрни, а оттолъ на Бокову і сунъ 
 

–––––––––––– 
1 Далі закреслено какових либо. 
2 Далі закреслено і яко зломислющих. 
3 Далі закреслено абид. 
4-4 Написано на лівому полі замість закресленого а от. 
5 Далі закреслено возвращаючиεсъ. 
6 Далі закреслено я. 
1-1 Написано над рядком. 
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Бобринεцъ, і ставши в Еланцѣ, совокупясъ с полковникомъ Куликомъ і εго 
командою, гдε собирающихся на воровство провѣдаяс, за ними, какъ 
возможно, поіскъ чинитъ і пεрεловлятъ, а пεрεловивши, присилатъ до 
Сѣчи под карауломъ. Буди ж при пεрεловлεниї будутъ супротивълятся,  
в такомъ // случаї поступатъ с ними, какъ с разбойниками нεщадя і мало.  
А вишε писанномъ до Еланця путεм, гдε случится близъ козачихъ зимовни- 
ковъ εхатъ, то нε чиня в зимовниках і никому і малѣйшεй обиды, приказиватъ 
хозяεвамъ, чтоб служитεлεй і хто в них живεтъ, дабы нε ишли никуда,  
а пачε на вороство, 1-nо работникамъ-1 удεрживали, и εжεли за которимъ 
примεтятъ, іли тѣмъ ходомъ проговорился, такого звязавши, а буди пой- 
дεтъ, то давъ знатъ козакамъ, старшинѣ, і поймавши связавъ для тяжчий- 
шого εму тутъ наказания привозитъ до Сѣчи. 
1768 году іюля 2 д. 
№ 2421. 
Помітка: Дядкѣвскому Кулику № 2422. 
Арк. 35–35 зв. Чернетка. 

 
№ 22    1768 р., липня 2. Інгульська паланка. 1768 р., липня 2. Інгульська паланка. 1768 р., липня 2. Інгульська паланка. 1768 р., липня 2. Інгульська паланка. ––––    Донесення полковника Донесення полковника Донесення полковника Донесення полковника 

Інгульської паланки Тараса Чорного Кошеві про неможливість Інгульської паланки Тараса Чорного Кошеві про неможливість Інгульської паланки Тараса Чорного Кошеві про неможливість Інгульської паланки Тараса Чорного Кошеві про неможливість 
застерігати запорожців від гайдамацтва через малу кількість застерігати запорожців від гайдамацтва через малу кількість застерігати запорожців від гайдамацтва через малу кількість застерігати запорожців від гайдамацтва через малу кількість 
козаків в його команді, чутки серед рибалок про наказ курінних козаків в його команді, чутки серед рибалок про наказ курінних козаків в його команді, чутки серед рибалок про наказ курінних козаків в його команді, чутки серед рибалок про наказ курінних 
отаманів рушати «в затяг», захоплення гайдамаками коней, отаманів рушати «в затяг», захоплення гайдамаками коней, отаманів рушати «в затяг», захоплення гайдамаками коней, отаманів рушати «в затяг», захоплення гайдамаками коней, 
волів і амуніції в запорожців і чумаківволів і амуніції в запорожців і чумаківволів і амуніції в запорожців і чумаківволів і амуніції в запорожців і чумаків    

    
Вεлможному и высокородному εго милости гспдну гспдну 
атаману кошовому Пεтру Ивановичу Калнішεвскому з 
войсковою старшиною и курѣнними пнами атаманами 
Покорнѣшоε доношεніε 

От 18 д. июня, з Коша Войска Запорожского писанний ордεръ к намъ въ 
Ингулскую поланку за бродяги, коториї идутъ въ пѣхоту въ полскиї мѣста, 
чтоб εжεчастиї нεпрεсилнно во всεмъ вѣдомствѣ принадлεжащимъ до полан- 
ки ннѣ самимъ намъ розεздъ имѣтъ, что робочоε врεмя настигло козакамъ,  
а гдε собирающиεся бродяги провѣдаεтε, пεрεловитъ. По силѣ жъ войско- 
вого ордεра во исполнεніε, со всякимъ рачεніεмъ онихъ зломишлεніков, къ 
пεрεловлεнію собравши козаковъ ради б пεрεловитъ, то под сεε робочоε 
врεмя, гдε надεжнії були козаки на риболовних станахъ въ границу за 
сѣнокосомъ пошли, а осталисъ пяницѣ, въ которихъ и оружини нεмаε,  
а нε то лошадѣ. А в горѣ Днεпра понад Козацкимъ до урочища Молгуна 
нεвѣдничи возмущεниε учинили, что якобы з Коша курѣнниε атамани по- 
вεлεніε здѣлали и на дорогу глѣбы подавали, чтоб ишли въ затягъ да нε 
пѣшо, но конно, а которихъ курεнεй ватаги: пεрвих курεня Корεнѣвского 
Андрѣй Андроникъа, другии курεня Калниболотского Грицко Дядчεнъко, 
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трεтий Савка тогож Калниболотского курεня, при урочищи Дослаксѣ, нε- 

далεчε Молгуна, члвкъ до 30 или болѣε собравшисъ, у козаковъ лошадѣ, 
сѣдла, ружжа, воли чумацкіε насилно бεрутъ и ужε до половини покони- 
лисъ, что нам у малолюдствѣ ихъ нε роззогнатъ и козацкихъ лошадεй нε 
отбытъ. 

Того рады, // вашεй вεлможности з войсковою старшиною и курѣнъни- 
ми пнами атаманами покорнѣшε прошу милостивого расмотрεнія и опрε- 
дѣлεнія, что дε у Войску Запорожскому во всѣхъ курεняхъ писмεнноε 
обовязатεлство имѣεтся от пεрвого атамана з [с]тариками и молодими 
козаками подписани крεстами, что ужε буды появлятся злодѣε и грабитεлѣ 
нε задрудняя Войска къ пεрεловлεнию, но должни своїми козаками зъ 
курεня тѣхъ лεгкомислεниковъ пεрεловитъ и в суд войсковій отдатъ. 
Видимост жε слѣдуεтъ, что атамани якобы имъ повεлεниε здѣлали, онихъ 
курεнεй атамановъ з козаками вислатъ, а мы от поланки во урожεйности 
въ согласиї помощεствованиε чинитъ всεгда нεослушни будεм. 

Полковникъ ингулъскій Тарасъ Чорний з старшиною 
1768-го году 
Июля 2 дня. 
Поланка Ингулская. 
Помітка: Под. 10 іюля 1768 году. 
На конверті: Вεлможному и высокородному εго милости гспдну гспдну  
атаману кошовому Пεтру Ивановичу Калнишεвскому з войсковою старши- 
ною і курѣнними пнами атаманами 
Покорнѣшоε доношεніε. 

Залишки печатки 
Арк. 75–75 зв., 77 зв. Оригінал. 
 
№ 23    1768 р., липня 2. [Запорозька Січ]. 1768 р., липня 2. [Запорозька Січ]. 1768 р., липня 2. [Запорозька Січ]. 1768 р., липня 2. [Запорозька Січ]. ––––    Свідчення уманських Свідчення уманських Свідчення уманських Свідчення уманських 

купців Остапа Поламаного і Остапа Бочки про захоплення купців Остапа Поламаного і Остапа Бочки про захоплення купців Остапа Поламаного і Остапа Бочки про захоплення купців Остапа Поламаного і Остапа Бочки про захоплення 
Максимом Максимом Максимом Максимом Залізняком м. УманіЗалізняком м. УманіЗалізняком м. УманіЗалізняком м. Умані        

    
1768-го году июля 2 днѧ. Прибывшиε в Запорожскую Сѣчъ по 
купеческому промислу Полской области Уманской губεрныї 
города Уманы жители Остапъ Поламаный і Остапъ Бочка в 
Войсковой Запорожской Нызовой канъцеляриїа сказкою 
показалы: 

Минувшого де июня 9 д., гайдамацкая шайка1, простыраючаяс 2-в собранії-2 
до тысячи члвкъ конъно при знаменах: одномъ болшомъ, а протчих мεнъших 
нѣсколких, в предводителствѣ по извѣстыямъ нѣкогосъ полковныка Маѯи- 
 

–––––––––––– 
1 Написано над рядком замість закресленого партия. 
2-2 Написано над рядком. 
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ма Жεлѣзъняка3 вошед у город Уманъ, 6-подолстивъ к сεбѣ в εдномислиε к 
злимъ начинаниямъ с Уманскои губεрниї сотниковъ чεтирохъ чεловѣкъ: 
города Умани Івана Кузмεнка и Гонту4б, торговицкого Власεнка5, хащовац- 
кого Панка, і при них козаковъ конніх і воорожεних 500-6, и въ 10 де. напавъ 
на онои7, в нεмъ бывших полских шляхтичεй на сто, а жидовъ на три тысячи,  
в томъ числѣ мужεска и жεнска полу, дажε до сущих младεнцовъ поумер- 
щвлявъ, всѣ до послѣдка их имѣния, такъжε городовиε знамεно одно 
болъшоε, пушокъ одну болшу, а мεнших двѣ забрали8, // і расположилис 
под однимъ городомъ Уманию в полѣ лагиремъ. Умерщвлεнних жε поляков и 
жидовъ тѣлεса брошεнъны на разних мѣстах 2-і осталисъ-2 бεзъ обикно- 
вεнъного погребεния. 9-Тѣжъ гайдамацкая шайка-9 називают себε запорож- 
скими козаками, но в самом дѣлѣ εстъ нε запорожцы, но сущыε с простих 
Полской области на Українѣ живущих мужиков, такжε винокуров и обитаю- 
щих в турεцкомъ городѣ Очаковѣ и других оного околичностях арґатовъ. 
Сказуют дε, якоби2 имѣютъ10 у себе11 на искорεнεниε в Полщѣ ляховъ и жи- 
довъ нѣякоεсъ12 указноε повелѣниε. Сεй, імянующийся полковникъ Жεлѣз- 
някъ13, імѣетъ управытεлную рεзидεнцыю // nад онымъ городомъ Уманъю 
и цεлою Уманъскою губεрниεю, и всякиε между тамошъными житεлъмы 
росправы производит. И εгда къ εму14 з города Уманы обявитεли пришедъ, 
требовали от εгω избрания надъ ими 6-в городѣ

-6 началника, то де онъ, 
Жεлѣзнякъ13, обявил имъ, что15 будто2 послал от сεбε в Киεвъ къ командую- 
щему тамо гεнералитету писмо16 о присилкы оттуду къ ним потребних 
началниковъ, 6-но до отεзда іхъ17, Поламаного і Бочки, с Умани, чтоб посла- 
ніε возвратилисъ, нε слихали-6. Который, имянънуючийся полковныкомъ 
Жεлѣзнякъ13, им18, Поламаному19 и Бочцѣ

20, на проход до Сѣчи Запорожской 

–––––––––––– 
3 Виправлено з Залѣзъняка. 
4 Далі закреслено Николай Івановичъ Еврεїновъ ундεръ-жолнεръ. 
5 Далі закреслено і. 
6-6 Написано на лівому полі. 
7 Написано над рядком замість закресленого той […]. 
8 Далі закреслено и подолстивъ к себѣ въ единомислиε къ злим начинаниямъ зъ 

Уманъской губернії сотников четирохъ члвкъ: // города Умани Ивана Кузмεнка и Гонъту, 
торговицкого Власεнка и хащовацъкого Паεнка і при них козаковъ конъно вооружεнных 
пятсот члвкъ. 

9-9 Написано над рядком замість закресленого осталис оны. 
10 Далі закреслено якоби. 
11 Далі закреслено будто. 
12 Далі закреслено нεзнатно откуда от εя і. ва. въсεроссийския. 
13 Виправлено з Залѣзнякъ. 
14 Виправлено з ему. 
15 Виправлено з будто. 
16 Написано над рядком замість закресленого трεбованиε. 
17 Далі закреслено съ Умани. 
18 Далі закреслено εму их. 
19 Виправлено з Поламаного. 
20 Виправлено з Бочку. 

 
 
 
 
 
 

28 
зв. 

 
 
 
 
 
 
 
 

29 
 
 
 
 
 
 
 



 77777777

в промислѣ купεчεскомъ и 21-свѣдитεлство далъ-21, по коεму оны с пропуска22 
на российской границѣ чрεзъ Орεлский фарпостъ приεхали в Сѣчъ. 

К сεй сказки Полской областы Уманской губεрниї города Уманы житεлы 
Остапъ Поламанний и Остапъ Бочка подписалис, а вмѣсто их нεграмотних, 

по их прошεнию козак курεня Джεрεлѣвского Данило Чорный руку 
приложил 

Арк. 28–29. Чернетка. 
Опубліковано: Скальковский А. Наезды гайдамак на Западную Украину в XVIII ст., 
1733–1768 гг. – Одесса, 1845. – С. 133–134; Гайдамацький рух на Україні в XVIII ст. 
Збірник документів. – К.: Наукова думка, 1970. – С. 372–373; Гайдамацький рух  
на Уманщині. Коліївщина 1768 року: Хрестоматія. – К.: Видавничо-поліграфічний 
центр «Київський університет», 2002. – С. 20–21. 
 
№ 24    1768 р., липня 2. 1768 р., липня 2. 1768 р., липня 2. 1768 р., липня 2. [Запорозька Січ][Запорозька Січ][Запорозька Січ][Запорозька Січ]. . . . ––––    Свідчення запорозьких Свідчення запорозьких Свідчення запорозьких Свідчення запорозьких 

старшин Семена Галицького та Олексія Шульги про старшин Семена Галицького та Олексія Шульги про старшин Семена Галицького та Олексія Шульги про старшин Семена Галицького та Олексія Шульги про     
захоплення гайдамаками сл. Балти та їхнє перебування захоплення гайдамаками сл. Балти та їхнє перебування захоплення гайдамаками сл. Балти та їхнє перебування захоплення гайдамаками сл. Балти та їхнє перебування     
у таборі повстанціву таборі повстанціву таборі повстанціву таборі повстанців    

    
1768 году іюля 2 д. Войска З. Н. старшина1 Сεмεнъ Галицкій  
2-с товарищεмъ-2 оного в канцεлярыї показанно: 

За поворотомъ онъ, Галицкый, съ Ган-Кышла от εдисанского султана, к 
которому онъ билъ посилаn от Коша по дѣлам воисковым, а Балтѣ от 
тамошнεго гεтмана Якуб-агыа прошεдшого июня въ 17 д. получил извѣстіε, 
что нѣякыεсъ гайдамаки, кої сεбε запорожцямы назвали, подошли под 
дεржаву их и много по сεй сторонѣ рεки Кодими в полской сторонѣ жидам 
и ляхам грабитεлства починили, самих жε тѣх жидов и ляхов разогнали, 
яких нεмалоε число пεрεшло на ту сторону Кодими в Балту под εго, Якуба3, 
протεкцію. Причεм и по даннои εму, Якубу2-агѣ, от тѣхъ гайдамак какоито на 
листу указъ, будто от гспдна кошεвого с Пѣтεрбурга за собствεнною рукою 
к оным гайдамакамъ присланнои, чтоб они всѣхъ жидов и ляхов до 
εдиного вигубили, обявлεн. В заглавыї жъ онои указъ написанъ4 тако: 
«Указъ εя і. ва самодεржыцы всεроссійскои и прочая, и прочая, и прочая. 
Обявляεтца во всεнародноε ізвѣстіε» и при концѣ подписанно: «Атаман 
кошεвый Пεтръ Калнышεвскый. С Пѣтεрбургу». // Особливо жъ в самой 
εго, Галицкого, туда приεздъ, видѣлъ он, Галицкій, какъ та гайдамацкая 
шайка разграблεнноε у ляхов и жидов имущεство команди Якуба-аги тур- 
кам распродивала. Потом, какъ увѣстилис оніε гайдамаки, что разогнатыε 
ими жиди и ляхы всѣ остаютца в протεкції гεтмана Якуба-аги, то тот часъ 
 

–––––––––––– 
21-21 Написано над рядком замість закресленого билεтомъ снабдилъ. 
22 Виправлено з прописки. 
1 Написано над рядком замість закресленого товарышъ Мѣнского курεня. 
2-2 Написано над рядком. 
3-3 Написано на лівому полі. 
4 Далі закреслено он. 
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подали до аги трεбованіε, чтоб онъ, ага, нε задεрживая ні εдиного, оттол их 
всѣх к ным выслал5. Онъ, ага, видя ляхам причинεнную от гайдамакъ 
разорεниεм обиду, прозби гайдамацкои нε виполныл и в защищεнії оных 
нашεл сεбε

6 принуждεнным остатца, и пεрво отдал приказъ всѣмъ тур- 
камъ, чтоб они прибрав сεбε готовими против оных гайдамак к сражεнію, 
вεлѣлъ всѣ жилъя запалитъ, в которои часъ то и учинεнно. Что гайдамац- 
кая шайка усмотря оставила било 2-в мѣстѣ том-2 их спокойними7 и при- 
няла намѣрεниε кудато слѣдоват, а какъ при слѣдованиї им донεсεнно, что 
турки их шайки позосталис двох гаидамак2 на мεсту зрѣзали, а εдного с ру- 
жя гулара убилы, // то они с нεмалим азартом многочислεнно на сторону 
турεцкую заворотясъ, взяли на турков с имѣвшихъ в ных чεтирεх пушεкъ 
палбу проізводитъ, против чεго кърайнε в оборонѣ стоявшіε турки ви- 
тεрпѣтъ нε моглы и принуждεнни били всѣ 8-съ Якубом-8-агою мѣсто9 і 
въвεсъ 2-на оном-2 свой10 экипажъ оставит, а сами бεжатъ. С которими тур- 
камы, и он, Галицкій, оставя на отвεдεннои от Якуба-аги квартεрѣ своεго 
товарыща11 Алεѯѣя Шулгу со всѣмъ своїмъ экипажεм і лошадмы, бεжал от 
Балты в шεст вεрстъ, и пεрεночεвав тамо 2-в сεлѣ Фицεцεлѣ

-2 , паки на 
другой дεнъ в Балту въсѣ общε с турками поεхали, гдε ни их, ни остав- 
лεнного экипажу нε застали. А та вся гайдамацкая шайка разграбив всε  
и взяв остававшогосъ на квартεрѣ εго, Галицкого, товарыша со всѣм эки- 
пажεм і лошадми12, отобравши13 всε от нεго ружя2 і снявши с нεго14 имѣв- 
шоεсъ nа нεм платε, nа полскую сторону чрεзъ Кодиму пошла, гдε ужε по 
получεныї над турками авантажа по орандах всякыε напитки пили. // 

Тот гεтман Якуб-ага задεржав сумнитεлство, что тѣ гайдамаки точно 
запорожцамы сεбε називают, εго, Галицкого, спрашівал, нε данно ли им 
дозволεныε от Коша таких шалостεи чинитъ, а какъ онъ, Галыцки[й], в самой 
точности εго увѣрил, что nікогда nікому от Воиска такова позволεнія нε- 
даванно, то онъ, ага, к лутчεму εщε того освѣдомлεнію послал εго, Галицкого, 
придав εму, Галицкому, двух своїхъ сεйксεнов к онымъ гайдамакам. Какъ 
онъ, Галицкій, к ным пришεл, то увидѣл их всѣх вообщε в εднои компанѣї над 
разставлεнными nапитками сидящих, гдε и εго, Галицкого, оні мεжъ собою 
посадив, доволно потчεвали и просили εго о прощεніε, что с них нѣкоториε 
шалуны покусилисъ во обиду εго15 товарыша взят, и при товаришѣ εго 
 

–––––––––––– 
5 Далі закреслено чεго. 
6 Далі закреслено остатца. 
7 Далі закреслено но увидя. 
8-8 Написано над рядком замість закресленого с. 
9 Далі закреслено оставит. 
10 Далі закреслено тамо. 
11 Далі закреслено полкового старшину. 
12 Далі закреслено повεли з собою. 
13 Виправлено з […]. 
14 Далі закреслено всε. 
15 Далі закреслено и на рости. 
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экипажъ ограбитъ, а при том 3-обрадивали εго било-3 тѣε
16, что всε бεз 

потεрянія17 εго, Галицкого, и товарыша εго они отищутъ, а εжεли нε отищутъ, 
то у двоε nаградятъ18. // Промεжду тѣмъ любопытствуясъ с ными в раз- 
говорах ныεдиного с них, гайдамак, нε признал запорожскымъ козаком, 
потому что они по воисковым запорожскым обичаεм лошади осѣдлат, на 
лошад всѣдат, ратища в руках дεражат и лошади навючит нε умѣютъ.  
По болшой жε часты выдѣл по ных, что они простіε самиε мужики бεз- 
запасни19, ібо они под случай на их тогда жъ, какъ турков 20-з Балти-20 вигналы, 
от татаръ nападεния, коїхъ всѣхъ било уповатεлно до тисячи21, за нεдостат- 
комъ пороху с высящих около их рогов заряжат пушки порох2 ізсипали, и так 
по щастию их22пεрвим сражεныεм23 рубанними жεлѣзними швѣрнями трεх24 
татаръ 2-с пушεк-2 убили і оную всю силу от сεбε

25 тѣмъ толко отвратитъ26 мог- 
ли, а на далшε б им вистоят било б в силу можно. И побув с ними, гайдама- 
ками, тамо нε долго, к гεтману Якубѣ-агѣ воротылся и всε извѣданноε обявил. 

3-Nа другои того дεнъ, присланни били от тои гайдамацкои шайки 
два: εдиn с них називаεтца асаулом, а другои сотником, с нѣякимис писмами.  
В которои часъ подоспѣла к Балтѣ орда и пришεл от онои27 к Якубу-агѣ 
мурзакъ, к чεму і εго, Галицкого, онои ага призвал, гдε онъ, Галицкый, 
посидя видѣлъ мεжду ими, Якубомъ-агою и мурзаком, многиε разговори.  
А потом Якуб-ага стал сказиват онім гайдамацкои шаики асаулу і сотнику: 
«Что вы это здѣлали и с какым вы nамѣрεніεм город сεй Балту разорили, 
выдѣт дε можεтε сами, что орда подоспѣла и она напрасно отити нε можεт, 
от дε запропастили ви28 своїмъ самоволством Україну», а какую Україну: 
полскую іли какую, он, Галицкый, того нε знаεтъ-3, і помεшкав Галицкий2  
у нεго, аги2, чрεзъ три дни.  

Потим с онои гайдамацкой шаикы присланно // к гεтману Якубу-агѣ 
писмо с тѣмъ, даби он с ними вступил в примиріε и росписался, а оны εго, 
аги, і εго команди убиткы с доволным достаточεствомъ будутъ nаграждат,  
и как то ужε мεжду ими постановлεнно онъ, Галицкий, nε знаεт29, а толко 
видѣт, что турки во удоволство своε от тѣхъ гайдамак арбами экипажу своεго 
полского і жидовского нε мало на свою сторону вεзли. Причεм и онъ, 
 

–––––––––––– 
16 Написано над рядком замість закресленого сказивали. 
17 Виправлено з потεряніε. 
18 Далі закреслено с чεм онъ посидя с ними нε долгоε врεмя // к Якубу-агѣ отошεл. 
19 Далі зкреслено под спу. 
20 Написано над рядком замість закресленого з Балти, с Палѣεвого, з турεцкой. 
21 Далі закреслено с висящε. 
22 Далі закреслено за. 
23 Написано над рядком замість закресленого ружомъ. 
24 Далі закреслено с. 
25 Далі закреслено отвратили. 
26 Виправлено з отвратили. 
27 Далі закреслено εдь. 
28 Написано над рядком замість закресленого εсли. 
29 Далі закреслено написане на лівому полі потому что виз. отεхалъ вротился в путъ. 
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Галицкий, къ той гайдамацкой шайки подεхал и трεбовалъ в них забратого 
ими с товарищεм εго экипажа и лошадεй возвращεния і оттол самых их 
отпуску, то оны і εго, Галицкого, ужε от сεбε нε отпуская, вεлѣлы со всѣм 
при них бит покудова оны в том мѣстѣ сεбε успокоят и приймут в другоε 
мѣсто поход30, гдε обѣщалисъ их з дωволным за убиток их награждεныεм 
отпуститъ31.  

Тогож дня32 вибεжав онои гайдамацкои шаіки асаул33 за замок і отдал 
всѣмъ приказъ, даби того жъ часа к походу nа мѣлкыε // шайки роздѣли- 
лисъ, а потом нεзабаря сам и протчиε при нεм старшини, кої nазивают сεбε 
сотныками, и онъ, Галицкій, с товарѣщεм своїмъ всѣвъ на лошади под 
полѣтичным оных гаидамак nаблюдεніεм при пушках εхали. І выεхавши в 
стεпъ под часъ nочлѣгу тот асаул з старшинами своїми давал всякому 
іозинъ [?], чтоб всяк nазивал сεбε, εжεли хто спросит хто он таковъ, что 
козакъ чати, какои он εст. Чати жъ тѣ прозиваютца: Тимошεва, Бобрин- 
цεва, Уманцεва, Чалынцεва, Запорожцεва, Смѣлянцεва, Поповцεва, Вεрбѣв- 
цεва2 и протчих, а хто так nε скажεтъ, таковаго з мεжду сεбε бют і убивают 
в смεртъ. Когдаж стали ужε ониε гайдамаки доεздытъ к рεки Савранѣ  
і входит в сεло Пѣщаноε, то он, Галицкій, увидя, что онъ ім доволства 
нікакова nε чинитъ, за довзолεныεм гайдамацкого асаула бεз награждεния34 
с товарищεмъ своїмъ отεхалъ в свой путъ. // 35 36-Когдаж он-36, Галыцкій37,  
в здѣшныε мѣста к состоящεму на граныцѣ Воискъ Запорожскых полков- 
ныку бугоґардовому прибил, то в слѣд за ным прεбεжал от воиска турεц- 
кого с турεцкого мѣстεчка38 Голти бεшлεй 2-с писмом-2, которои39 спраши- 
вал полковныка о разоряющих Голту гайдамаках, каких оны: Воискъ 
Запорожскых лы, ілы какых других, εжεли жъ дε нε Запорожских, то 
обявил, что виступившая сылная татарская орда всѣхъ их выгубитъ, для 
чεго дε ужε і в поготовносты сεбε до повороту εго, бεшлεя, здѣлали. Nа что 
онъ, Галицкий, с полковныком εму отвѣствовали, что тѣ гайдамаки нε от 
запорожцов, но самозбродци, 40-нε вѣдаютъ они с какихъ людεй, і обявили 
εму с ними, что хотя[т] дѣлатъ-40. 

–––––––––––– 
30 Далі закреслено и туда ужε об. 
31 Далі закреслено На другои. 
32 Виправлено з дεнъ. 
33 Далі закреслено за городъ. 
34 Далі закреслено отεхат. 
35 Далі закреслено к проεзду своїмъ Воиска Зап. 
36-36 Написано над рядком замість закресленого По прибитыї жъ εго. 
37 Виправлено з Галыцкого. 
38 Написано над рядком замість закресленого города. 
39 Далі закреслено говорил. 
40-40 Написано на лівому полі замість закресленого і вεлѣли і дозволи ім хотя до εди- 

ного всѣхъ іх тамо іскорεнитъ. 
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К сεи сказки вмѣсто Сεмεна Галицкого и за сεбε Алεксѣй Шулга 
подписался41 

Арк. 30–33 а зв. Чернетка. 
Опубліковано: Скальковский А. Наезды гайдамак на Западную Украину в XVIII ст., 
1733–1768 гг. – Одесса, 1845. – С. 113–117; Гайдамацький рух на Україні в XVIII 
ст. Збірник документів. – К.: Наукова думка, 1970. – С. 369–372. 
 
№ 25    1768 р., липня 2. 1768 р., липня 2. 1768 р., липня 2. 1768 р., липня 2. [Запорозька Січ][Запорозька Січ][Запорозька Січ][Запорозька Січ]. . . . ––––    Свідчення отаманСвідчення отаманСвідчення отаманСвідчення отамана а а а 

Тимошівського куреня Василя Коржа про службу на Тимошівського куреня Василя Коржа про службу на Тимошівського куреня Василя Коржа про службу на Тимошівського куреня Василя Коржа про службу на 
Запорожжі ватажка повстанців Максима ЗалізнякаЗапорожжі ватажка повстанців Максима ЗалізнякаЗапорожжі ватажка повстанців Максима ЗалізнякаЗапорожжі ватажка повстанців Максима Залізняка    

    

1768 году іюля 2 д. атаманъ ку[εня] Тимошѣвского Василъ 
Коржъа въ Войско[вой] канцεлярії сказкою показалъ: 

Щисляясъ при курεнѣ Ти[мо]шѣвском, родиною Полск[ой] области сεла 
Івкѣвεцъ Маѯимъ Жалѣзнякъ, с приходу своεго годовъ с пятъ находился  
2-на зароботках і во услужεнії, а в 762 году какъ отсεлъ отлучился1, 
проживаεтъ арґатуя в Очаковѣ, отколъ-2 всякимъ промисломъ бадался. 3-По 
битности ж въ 762-м году подпушкаримъ, какъ з Сѣчи отлучился, находил- 
ся по низу мεжду козаками-3, потомъ в турεцкомъ городѣ Очаков[ѣ]4 
нахо[ди]лся в шинковомъ промислѣ, гдε будучи обиходился лъ чεстно іли 
нεтъ, за отдалεнностію нε знаεмъ. Когда5 сих врεмεнъ нѣякіεсъ в Полщѣ 
затягы прослилисъ, то и означεнни[й] Маѯимъ Жалѣзнякъ, как[ъ] // [изв]ѣстно, 
пошεлъ [тои]дажъ імεнно, то яко [и]зъ здεшних мѣстъ, [нε] знаεмъ. 
 

Арк. 34–34 зв. Чернетка. 

 
№ 26    1768 р., липня 3. Прогної. 1768 р., липня 3. Прогної. 1768 р., липня 3. Прогної. 1768 р., липня 3. Прогної. ––––    Лист полковника Прогнойської Лист полковника Прогнойської Лист полковника Прогнойської Лист полковника Прогнойської 

паланки Федора Великого до кошового отамана паланки Федора Великого до кошового отамана паланки Федора Великого до кошового отамана паланки Федора Великого до кошового отамана     
Петра Калнишевського про наміри прогнойських Петра Калнишевського про наміри прогнойських Петра Калнишевського про наміри прогнойських Петра Калнишевського про наміри прогнойських     
рибалок зайнятися гайдамацтвом та погрози від них рибалок зайнятися гайдамацтвом та погрози від них рибалок зайнятися гайдамацтвом та погрози від них рибалок зайнятися гайдамацтвом та погрози від них     
на адресу полковника і паланкової старшинина адресу полковника і паланкової старшинина адресу полковника і паланкової старшинина адресу полковника і паланкової старшини    

    

–––––––––––– 
41 Далі на арк. 33 б і 33 б зв. написано імпεратрицы Екатεрины сεго числа Алεѯіεвны и 

прочая, и прочая и прочая. По указу εго зъ […] […] […]го курεня Пашковского гспднъ 
атаманъ Андрε[и] […]ну судны […]. По указу εя вεлычεства государ. // 

По ука. По указу εя вεличεства государын[ы] импεратрыцы Екатεрыны Алεксѣεвн[ы], 
самодεржыцы всεроссійской и прочая. 

Сεго явитεлъ Войска Запорожского Нызо[вого] козакъ курεня Кущѣвского Омεлко 
Жмур зъ молодикомъ Иваномъ зь солъю однымъ с[…]. 

1 Далі закреслено і. 
2-2 Написано над рядком замість закресленого і чрεзъ ту всю прожилосъ вεлъ сεбε 

чεстно і мεжду многими козаками в разних здεшних мѣстах. 
3-3 Написано на лівому полі. 
4 Далі закреслено […]. 
5 Написано над рядком замість закресленого Какъ жε. 
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Вεлможний и високородний и достоинопочтεнни гспднъ 
атаманъ кошовий Пεтръ Ивановичъ, мнѣ прεмилостивии отεцъ 
и вεликии добродѣю 

Хотя мнѣ можε битъ и нε надлεжало вεлъможностъ вашу о сεмъ трудитъ, а 
однакъ чувствую свою рабскую къ вεлъможности вашεи должносты, в томъ 
принялъ смѣлостъ обявитъ вεлможности вашεй, что по той сторонѣ от 
Прогноεвъ рибалки оставя своих хазяїновъ, идутъ на ту сторону Богу рεку на 
Кислякову и Гордѣεву балки, гдε збѣраются нεмалиε чати, гаидамачитъ,  
а хазяйства их о томъ мεнε увѣдомлятъ нε хотятъ, но чрεзъ других сторо- 
них козаков // то мнѣ извεстно. Чεго ради, и вεлможностъ вашу я увѣдом- 
ляю и нε знаю извεстъно лъ вамъ о томъ их злоумишлεномъ собраниї или 
нεтъ. Если жъ нε изъвεстни, то увѣраю вεлможностъ вашу, что точно такъ 
εстъ. Минѣ жъ изъ [с]таршиною моεю от них заносимиε грози и житъ тамъ 
под тεпεришноε врεмя Богъ знаε и якъ, що опасно бεз козаковь, щоб 
напавши на насъ и послѣдъних наших рушницъ нε позабирали. О сεмъ 
вεлможностъ вашу всεнижаишε прошу мεнε о сεмъ увѣдомитъ нε оставитъ, 
или з Сѣчи обиздку послатъ. В протчεмъ, з усεрднѣйшим моимъ упокорε- 
ниεмъ остаюсъ. 

Вашεи вεлможности всεгдашнии слуга Фεдоръ Вεлкий 
1768 году 
Июля 3 дня. 
С Прогноивъ. 
Помітка: Пол. іюля 13 д. 1768 году. 
На конверті: Вεлможному, високородному и високопочтεному гспдну  
атаману кошовому Пεтру Ивановичу, моεму всεгдашънεму благодѣтεлю  
и добродѣю, εго високородию Калнишεвскому, почтεно. 

Залишки печатки 
Арк. 89–89 зв., 95 зв. Оригінал. 
 
№ 27    1768 р., липня 4. 1768 р., липня 4. 1768 р., липня 4. 1768 р., липня 4. [Запорозька Січ][Запорозька Січ][Запорозька Січ][Запорозька Січ]    ––––    Рапорт Коша київському Рапорт Коша київському Рапорт Коша київському Рапорт Коша київському 

генералгенералгенералгенерал----губернатору Федору Воєйкову про спробу гайдамаків губернатору Федору Воєйкову про спробу гайдамаків губернатору Федору Воєйкову про спробу гайдамаків губернатору Федору Воєйкову про спробу гайдамаків 
переправитися на Правобережну Україну в районі Очакова, та переправитися на Правобережну Україну в районі Очакова, та переправитися на Правобережну Україну в районі Очакова, та переправитися на Правобережну Україну в районі Очакова, та 
непричетність запорозьких козаків до розорення Балти. непричетність запорозьких козаків до розорення Балти. непричетність запорозьких козаків до розорення Балти. непричетність запорозьких козаків до розорення Балти. № 2437№ 2437№ 2437№ 2437    

    
До губεрнатора киεвского 
Рεпортъ 

Вашεго высокопрεвосходитεлства ордεръ по извѣстію, что Полск[ой] облас- 
ти въ Уманскои, Чигрин[ской] и Смѣлянскои губεрниях появив.1гайдмацкая 
шаика, коεи главнои вождъ2 сказиваεтся по[л]ковником Воиска Запорожс. 
 

–––––––––––– 
1 Написано над рядком замість закресленого собрат[о]. 
2 Далі закреслено Максимъ. 
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зв. 
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зв. 
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Низового і називаεтся Маѯимъ Жεлѣзнякъ3, і при нεмъ якоби дεиствитεлно 
до ста чεловѣкъ запорож. козаковъ находится імѣεтъ, нѣсколко корого[въ] 
и пѣрначεи, разглашая, чт[о] онъ по указу посланъ противъ конфεдεра- 
то[въ] і такимъ образомъ прост[ой] народ прεлщая побура к бунтамъ і къ 
своεи прив[лε]каεтъ шайкѣ, чεмъ нεмалоε поношεніε і бε[з]славіε всεму 
Воиску Запорожскому наноситъ, 4-с повεлѣниεм-4 нεмεдлѣти справится, // 
нε отлучался лъ кто бεз вѣдома на помянутоε мεрзскоε и богопротивноε 
разбоиничεскоε прεдпріятиε, а при томъ нε упуская і малѣишего врεмεни 
употрεбитъ такіε мѣри, чтобъ никто ізъ подлεжащих под вѣдомством 
здεшнимъ к тѣмъ бεзчεловѣчнимъ бεздεлникамъ пр[и]статъ нε отважился, 
також, εжεли кто із нихъ в границах Войска Запорожского появился б, то 
тотъ часъ поимавъ, содεржатъ под крѣпчайшимъ караулом, 5-в Кошѣ 
Воиска З. Н. минувшого [і]юня 30 дня получεнъ-5, і на онои вашεго высоко- 
прεвосходитεлства ордεръа покорнѣйшε рεпортуεмъ6.  
 Ещε до получεнія сεго от вашεго высокопрεвосходитεлства7 ордεра8, // 
по доношεнию9 Войска Запорожского полковника, в Прогнойскихъ озεрах  
для ізгромажεния соли находящойся, что в битностъ εго по надобности  
в турεцкомъ город[ѣ] Очаковѣ, видѣлъ нεвдал[ъ]10 Очакова с тамошних 
арґатъ собравшихся чεловѣка до тридцят[и], кої, какъ онъ от тамо житεл- 
ствующихъ слихалъ, намѣрεни іти в Полщу нεвѣдомо11 // для чεго. А потомъ 
полковникъ бугоґардовий в Кошъ рεпортъ прεдставлялъ, что прошлого мая 
послѣднихъ чисεлъ очаковскимъ судномъ чрεзъ рεку Бугъ на сю сторону 
собравшихся арґат сорокъ чεловѣкъ пεрεвεзлос, і слѣдовали в Полшу, 
которихъ онъ с козаками наεхавши под вεчоръ и имѣлъ намѣрεніε пεрεло- 
витъ, но за наспѣниεмъ глубокой ночи толко разогналъ, кої разбѣглис,  
12-имѣющиεсъ тамо […] болшіε […]-12, нѣкоторіε в турεцкиε мѣста, а другіε 
сεю стороною. И хотя на другой жε дεнъ по утру обискъ к поїмки за ними 
чинилъ, но нε сискалъ // нигдε, якихъ к пεрεловлεнію всεвозможнѣйшоε 
старатεлство прилагаεтъ, і дабы нεусипно прилагалъ, с Коша прεдложεно 
εму13 5-і протчиїм полковникамъ-5, і в Елисавεтъградскую правинциялную 
 

–––––––––––– 
3 Виправлено з Залѣзнякъ. 
4-4 Написано на лівому полі замість закресленого і ва. 
5-5 Написано на лівому полі. 
6 Далі закреслено что. 
7 Діла закреслено ъ. 
8 Далі закреслено здεшнεго Воиска к полковникамъ бугоґрдовому, інгулскому і ко- 

дацкому крѣпчайшε подтвεрждεнно, такових гаидамакъ εсли бъ могли // появится, всεмѣр- 
но старатся пεрεловлятъ. Но свεрхъ εщε того от Коша команди на дв[ε] чати при двух полков- 
никах для такових кривт[ъ] пεрεсматриванія отпр., о чεмъ вашεму высокопрεвосходитεлству 
рεпор[тую]. 

9 Написано над рядком замість закресленого рεпортамъ. 
10 Далі закреслено з. 
11 Далі закреслено 1768 году, іюля 1 д. 
12-12 Написано на лівому полі; далі закреслено мѣста. 
13-13 Написано над рядком. 

 
 
 
 
 

7 
зв. 
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8 
зв. 
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крию, нε могутъ ли они пробратся в слободскиε посεлεния, о сиску  
і пεрεловлεнію14 писано15. Какъ жε получεно ізвѣстиε

6 от приεжающихъ, что 
в Полщѣ собираεтся16 гайдамацкая клика17 із тамо житεлствующихъ людεй 
називают сεбε запорожскими козаками, то // нε убѣгнутъ ли они в сиε мѣста, 
а εжεли убѣгнутъ, к пεрεловлεнію всѣхъ такових послани от Коша двѣ 
команди 13-с полковниками-13 і полковником, 5-в околичних мѣстах нахо- 
дящимися-5, пεрεсматриватъ 19-і ловитъ18 вεлεно-19. По получεниї жъ вашεго 
высока п. ордεра, тожъ найстрожайшε всѣмъ подчинεнимъ 13-Войска З.-13 
прεдложεно і справки нε пошεл ли хто самоволно до онихъ мѣстъ заби- 
раются 20-и нε усталоε по оному вашεго високо п. ордεру ісполнεниε чи- 
нится-20.  

Что жъ Максимъ Жεлѣзнякъ сказіваεт21 сεбε полковникомъ Войска, 
то по справкы хотя онъ билъ зашεдши с Полщи, яко жъ оттуда уродился, // 
на зароботкахъ 13-і буди жε тому-13 здε чрεзъ нѣсколко годъ, однако 22-въ 1762 
году-22 какъ отсεлъ отлучился23, прεбивалъ арґатуя в Очаковѣ отколъ, какъ 
слишно, пошεлъ с протчиїми арґатами в Полщу и називаεтъ сεбε полков- 
никомъ і всεго24 при нεм імѣющуюсъ гайдамацкую шайку називаεтъ Запо- 
рожскимъ Войскомъ напрасно. Яко жъ сεго іюля 1 д., посиланиε от Войска 
З. Н. в Едисанскую ордуб к тамошнεму сεраскεръ-сул[та]ну с писмами //25 
старшини Сεмεнъ Галицкій і Алεксѣй Шулга возвратясь в Кошъ обявили, 
что они вεликоε разорεніε тою гайдамацкою шайкою Балти26є і сами27і тѣхъ28 
гайдамакъ видѣли і въ ихъ рукахъ находилисъ29, откуда по нѣсколкихъ 
дняхъ отпущεни30, і чтоб кто билъ з запорожских козаковъ 13-в тои шайки-13, 
никого нε признали31 // і нε примѣтили, ібо и умѣлости козацкой мεжду іми, 
чтоб какъ надлεжитъ козаку лошадъ осѣдлатъ, ружε і списъ в руки взятъ нε 
імѣютъ, а по ихъ примѣчанію з тамошнихъ житεлεй і работниковъ, 32-с коїхъ 

–––––––––––– 
14 Далі закреслено прεдложεно. 
15 Далі закреслено с команди і от Коша. 
16 Далі закреслено воро. 
17 Далі закреслено називаю. 
18 Далі закреслено к тому нε допускатъ. 
19 Написано на лівому полі замість закресленого вεлεно. 
20 Написано на лівому полі замість закресленого імѣютъ битъ. 
21 Виправлено з сказівалъ. 
22-22 Написано над рядком замість закресленого назадъ тому годовъ з шεстъ. 
23 Написано над рядком замість закресленого пошεлъ і. 
24 Далі закреслено войско. 
25 Далі закреслено і дла развѣдования тамошнихъ обращεній сεго. 
26 Написано над рядком замість закресленого мѣстεчко Палѣεвого озера полского і 

турεцкого городові Бал. мѣстεчокъ Балтѣ. 
27 Далі закреслено в руки. 
28 Виправлено з тѣми. 
29 Написано над рядком замість закресленого кои били с іхъ квартεры в турεцкой 

Балти ж, яку жъ агою отвεдатъ забрать билы полонεни. 
30 Написано над рядком замість закресленого бажали. 
31 Далі закреслено Что жъ они називаютъ сεбε. 
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старшинъ взятая сказка і рεεстръ, что у нихъ забрато гайдамаками от ихъ 
прεдставлεнной под високоε вашεму висок. п. усмотрѣніε прилагаются-32. 

Да июля жъ 2 д., уманскиε житεли Остапъ Поламаний 33-и Остапъ 
Бочка-33, // пришεдшиε в Сѣчъ З. своεму промислу, явилісъ з даннимъ імъ34 
от того полковника Жεлѣзняк[а] о пропуски свѣдитεтсвом, якоε отобрато13 
і в орεгиналѣ посилаεтся35, с нихъ36, Поламаного 13 і Бочки-13, сказка при 
сεмъ прεдставляεтся. 
1768 году 
Іюля 4 д. 
№ 2437. 
Арк. 7–10 зв., 36–36 зв. Чернетка. 

 
№ 28    1768 р., липня 4. 1768 р., липня 4. 1768 р., липня 4. 1768 р., липня 4. [Запорозька Січ][Запорозька Січ][Запорозька Січ][Запорозька Січ]    ––––    Свідчення козака Свідчення козака Свідчення козака Свідчення козака 

Дінського куреня Лаврентія Кантаржія про зустріч Дінського куреня Лаврентія Кантаржія про зустріч Дінського куреня Лаврентія Кантаржія про зустріч Дінського куреня Лаврентія Кантаржія про зустріч     
з полковником Максимом з полковником Максимом з полковником Максимом з полковником Максимом ЗалізнякомЗалізнякомЗалізнякомЗалізняком    

    
1768 году іюля 4 д. Воиска За. Н. козакъ курεня Донского 
Лаврѣнъ Кантаржѣи сказкою оного Воиска в Войсковой 
канцεлярыї показал: 

Когда он по купεчεству Полской областы в разних далεкых городах и 
слѣдовал ужε обратно в Сѣчъ З. nатоварясъ разними товари чрεзъ полскои 
городъ Уманъ 1-прошлого іюня срεднихъ числъ-1, то застал2 под Уманю 
стоящого в двух тисящах воиска, nазивающого сεбε запорожцεм, и воиску3 
того4 двутысячнεго5 полковныком Маѯыма Жεлѣзняка6 7-при тридцяти пра- 
пεрах и пятнадцяты пушках-7, к которому онъ какъ явил сεбε и просил εго, 
чтоб от εго команди, какъ там в простойкы, такъ і в путы εму nε учини- 
лосъ какого худа і на товаръ би εго, которои стоял под сεлом Бεрεзовка, 
nападεнія нε било. То онои Жεлѣзнякъ, созвав своїхъ8 сотныков двох 
члвкъ, и дал εму, Кантаржѣю, от сεбε свѣдитεлство, чтоб вεздѣ от εго 
 

–––––––––––– 
32-32 Написано на лівому замість закресленого под високоε усмотрѣниε вашого висо- 

ко п. представляются. Что жъ називаютъ сεбε запорожскими козаками, то развѣ можε битъ 
таковиε, кої приходя с тѣхъ мѣстъ в якой годъ на зароботокъ и по протчиимъ промисламъ  
і явясъ в курεнѣ називаютъ сεбε курεннимы. 

33-33 Написано над рядком замість закресленого с товарищи. 
34 Написано над рядком замість закресленого εму. 
35 Виправлено з послалъ. 
36 Виправлено з нεго. 
1-1 Написано над рядком. 
2 Далі закреслено поблизъ. 
3 Написано над рядком замість закресленого команди. 
4 Виправлено з тоεй. 
5 Виправлено з двутысячнεй. 
6 Виправлено з Залѣзняка. 
7-7 Написано на лівому полі. 
8 Далі закреслено всѣхъ. 
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команды свободной проход дажε до грани[ци] российскый был. При чεм 
онъ, Залѣзн[якъ]1, ε[му], // Кантаржѣю, хвалился, что дε

9 состоящεй з ди- 
визѣεю10 в Полщѣ россискои1 гεнεрал 1-Крεчεтникова εго-1 блгодарил чрεзъ 
пысмо, что онъ Уман в коnεцъ разорил і всѣх в онои Умані жедов і ляхов 
вырεзал11. Сам жε он, Кантаржѣи, видѣл, что многиε с тамошных полских 
подданных кафоличεскаго закона людε

1, приεзжая к нεму с разних тѣх 
мѣстъ, в коїхъ ужε нім 1-ляхы і жиди-1 в конεцъ разорεнны, прося в нεго, 
Жεлѣзняка1, nачалствъ, і онои Жалѣзнякъ всякаго их по достоїнству12 
жалуεт и дат пысмεнной от сεбε

13 всѣм людѣмъ приказъ, чтоб в точномъ 
εго всѣсмотрѣнії билы и всѣ происходящиε от нεго порядки оставалис би  
в εго власты, а ослушника жεстокым штрафом14 страшаε. 
 

Арк. 43–43 зв. Чернетка. 
Опубліковано: Скальковский А. Наезды гайдамак на Западную Украину в XVIII ст., 
1733–1768 гг. – Одесса, 1845. – С. 194–196; Гайдамацький рух на Україні в XVIII 
ст. Збірник документів. – К.: Наукова думка, 1970. – С. 374; Гайдамацький рух на 
Уманщині. Коліївщина 1768 року: Хрестоматія. – К.: Видавничо-поліграфічний 
центр «Київський університет», 2002. – С. 144. 
 
№ 29    1768 р., липня 4. [Запорозька Січ]. 1768 р., липня 4. [Запорозька Січ]. 1768 р., липня 4. [Запорозька Січ]. 1768 р., липня 4. [Запорозька Січ]. ––––    Рапорт Коша київському Рапорт Коша київському Рапорт Коша київському Рапорт Коша київському 

генералгенералгенералгенерал----губернатору Федору Воєйкову про відправку йому губернатору Федору Воєйкову про відправку йому губернатору Федору Воєйкову про відправку йому губернатору Федору Воєйкову про відправку йому 
копії свідчень козака Дінського куреня Лавріна Кантаржія копії свідчень козака Дінського куреня Лавріна Кантаржія копії свідчень козака Дінського куреня Лавріна Кантаржія копії свідчень козака Дінського куреня Лавріна Кантаржія     
про зустріч з Максимом Залізнякомпро зустріч з Максимом Залізнякомпро зустріч з Максимом Залізнякомпро зустріч з Максимом Залізняком. № 2441. № 2441. № 2441. № 2441    

    

До Воεйкова в Кіεв 
Рεпортъ 

Какова Воиска здѣшнεго сказка курεня Донского Лаврѣна Кантаржѣя, 
бившого в полскых мѣстах по купεчεскому промислу і доεздившого с 
прозбою к находящεмусъ под Уманю гайдамацкои шаики полковныку 
Маѯыму Жεлѣзняку, о ізвѣданыї оного Залѣзняку сказка в Воисковои Вои. 
З. Н. кан. снята, с онои точна копія у сεго включаεтца. О чεм с покорностыю 
рεпортуεм. 
1768 году 
Іюля 4 д. 
№ 2441-й. 
Помітка: Зъ сεго до графа Румянцова в Глуховъ № 2442. 
Арк. 44. Відпуск. 

–––––––––––– 
9 Далі закреслено εго, εму. 
10 Далі закреслено какои то. 
11 Далі закреслено при чεм да. 
12 Далі закреслено і дру. 
13 Далі закреслено при. 
14 Далі закреслено у. 

 
43 
зв. 
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№ 30    1768 р., липня 4. [Запорозька Січ]. 1768 р., липня 4. [Запорозька Січ]. 1768 р., липня 4. [Запорозька Січ]. 1768 р., липня 4. [Запорозька Січ]. ––––    Рапорт Коша Рапорт Коша Рапорт Коша Рапорт Коша 
малоросійському губернатору Петру Румянцеву про відправку малоросійському губернатору Петру Румянцеву про відправку малоросійському губернатору Петру Румянцеву про відправку малоросійському губернатору Петру Румянцеву про відправку 
йому копій свідчень запорозьких старшин Семена Галицького йому копій свідчень запорозьких старшин Семена Галицького йому копій свідчень запорозьких старшин Семена Галицького йому копій свідчень запорозьких старшин Семена Галицького     
і Олексія Шульги, з повідомленням про розшук військовими і Олексія Шульги, з повідомленням про розшук військовими і Олексія Шульги, з повідомленням про розшук військовими і Олексія Шульги, з повідомленням про розшук військовими 
командами гайдамаків на територікомандами гайдамаків на територікомандами гайдамаків на територікомандами гайдамаків на території Запорожжяї Запорожжяї Запорожжяї Запорожжя. № 2446.. № 2446.. № 2446.. № 2446.    

    
По сεкрεту 

До графа Румянцова 
Рεпортъ 

[К]акови с посланных 1-от Коша-1 къ εдисанскому сεраскεръ-султану в их 
кышла за Днѣстръ с писмами Воиска Запорожского Низо. старшыn, о 
тамошных загранычних обращεниях и о причинεныї2 оным старшинам  
в тамошних мѣстах вшεдшою нεвѣстимо откуда гайдамацкою шайкою 
грабитεлство і обиди показанія сняты в Воисковои Воиска З. Н. кан., і оних 
двѣ точніε копыї, у сεго под разсмотрεніε вашεго графского сиятεлства 
прилагаютца для точного ж ізвѣрεнія. Что с тои гаидамацкои шаики 
нѣкоторіε називают сεбε запорожцами і к конεчному оных пεрεловлεнію 
всεудобъвозможнѣшіε мѣры в Кошѣ приняты і ужε по пристойным мѣстам  
от Воиска здѣшнεго команды разставлεнны. О чεм вашεму графскому сия.  
в покорносты рεпортуεм. 
1768 году 
Іюля 4 д. 
№ 2446. 
Помітка на арк. 37 зв.: Ѡ заграничних обращεниях сказка лεжитъ в сεкрεт- 
ном дѣлѣ

а при рεпортѣ до Воεикова. 
Арк. 37–37 зв. Чернетка. 

 
№ 31    1768 р., липня 4. З р. Солоної. 1768 р., липня 4. З р. Солоної. 1768 р., липня 4. З р. Солоної. 1768 р., липня 4. З р. Солоної. ––––    Рапорт Рапорт Рапорт Рапорт полковників Івана полковників Івана полковників Івана полковників Івана 

Кулика і Мусія Чорного Кошеві про нестачу козаків в їхніх Кулика і Мусія Чорного Кошеві про нестачу козаків в їхніх Кулика і Мусія Чорного Кошеві про нестачу козаків в їхніх Кулика і Мусія Чорного Кошеві про нестачу козаків в їхніх 
командах; реєстр куренів, з яких не було надано козаківкомандах; реєстр куренів, з яких не було надано козаківкомандах; реєстр куренів, з яких не було надано козаківкомандах; реєстр куренів, з яких не було надано козаків    

    
В Кошъ Воиска Запорожского Низового 
Покорніи рεпортъ 

Зъ собравшоюсъ до сεго числа командою ми со всѣмъ восприняли путъ, 
куда намъ от оного Коша Воиска Запорожского Низового ордεромъ повε- 
лεно. Зъ коїхъ жε εщε курεнεй подлεжащого числа козаков в означεнную 
команду нε вислано, при сεм рεεстъ уключаεтся, и о висилки онихъ кому 
подлεжитъ прεдложεниε учинитъ. О чεм с покорностию нашεю рεпортуεмъ. 

Полковники Иванъ Кулыкъ и Мусѣи Чорніи 
 

–––––––––––– 
1-1 Написано над рядком. 
2 Далі закреслено им. 
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1768 
Июля 4 д. 
Зъ Солонωй. 
Помітка: Пол. 4 д. іюля 1768 году. 
На конверті:    Въ Кошъ Воиска Запорожского Нызового 
Покорный рεпортъ. 

Залишки печатки. 
Арк. 40, 41 зв. Оригінал. 
 
№ 32 

Рεэстръ, какихъ имεнно курεнεй и якого числа козаков в 
команду нε вислано: 

Зъ Кущѣвского 1. 
Конεловского 2. 
Сεргѣεвского 1. 
Дѣнского 4. 
Крилѣвского 5. 
Батуринского 5. 
Васюринского 5. 
Нεзамаївского 5. 
Ирклѣεвского 5. 
Щεрбиновского 1. 
Шкуринского 3. 
Корεнѣвского 2. 
Рогивского 2. 
Корсунского 1. 
Калниболотского 5. 
Уманского 3. 
Вышεстεблѣεвского 1. 
Джεрεлѣвского 5. 
Пεрεясловского 1. 
Полтавского 4. 
Лεвушковского 2. 
Пластунѣвского 2. 
Вεдмεдовского 1. 
Платнѣровского 5. 
 

Арк. 40 зв. Оригінал. 

41 
зв. 
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№ 33    1768 р., липня 4. 1768 р., липня 4. 1768 р., липня 4. 1768 р., липня 4. [Запорозька Січ][Запорозька Січ][Запорозька Січ][Запорозька Січ]. . . . ––––    Ордер Коша полковникам Ордер Коша полковникам Ордер Коша полковникам Ордер Коша полковникам 
Івану Кулику і Мусію Чорному з повідомленням про відправку Івану Кулику і Мусію Чорному з повідомленням про відправку Івану Кулику і Мусію Чорному з повідомленням про відправку Івану Кулику і Мусію Чорному з повідомленням про відправку 
наказу з вимогою надіслати в їхні команди необхідну кількість наказу з вимогою надіслати в їхні команди необхідну кількість наказу з вимогою надіслати в їхні команди необхідну кількість наказу з вимогою надіслати в їхні команди необхідну кількість 
козаків з відповідних куренів та повідомити Кіш про козаків з відповідних куренів та повідомити Кіш про козаків з відповідних куренів та повідомити Кіш про козаків з відповідних куренів та повідомити Кіш про курені, курені, курені, курені, 
козаки з яких не з’явилисякозаки з яких не з’явилисякозаки з яких не з’явилисякозаки з яких не з’явилися. № 2474. № 2474. № 2474. № 2474    

    
Ізъ Коша Вои. З. Н. гспдам1 полковнікамъ і атаманам Ивану 
Кулику и Мойсѣю Чорному 
Ордεръ 

По вашεму рεпорту2 і по приложεнному3 при оном рεεстру, о nε явившихся 
в командѣ вашεи козаках справка по курεням в Кошѣ чинεнна 4-козакам 
обявлεно-4, что со всѣхъ по рεεстру вашεму значащихся курεнεй сεго числа 
в команду к вам nадлεжащим числом повысиланно. Вам жε повεлѣваεмъ, 
εжεли чрεзъ завтрεшнεй дεнъ какых курεнεй козаки у васъ nε являтца, 
таковым жε образом, какъ і ннѣ, в Кош рεпортоват с прилогом імεнний 
рεεстръ. 
1768 году 
Іюля 4 д. 
№ 2447. 
Арк. 41. Чернетка. 

 
№ 34    1768 р., липня 4. 1768 р., липня 4. 1768 р., липня 4. 1768 р., липня 4. [Запорозька Січ].[Запорозька Січ].[Запорозька Січ].[Запорозька Січ].    ––––    Свідчення полковника Свідчення полковника Свідчення полковника Свідчення полковника 

Бугоґардівської паланки Мусія Головка про зустріч Бугоґардівської паланки Мусія Головка про зустріч Бугоґардівської паланки Мусія Головка про зустріч Бугоґардівської паланки Мусія Головка про зустріч     
з з з з Максимом ЗалізнякомМаксимом ЗалізнякомМаксимом ЗалізнякомМаксимом Залізняком    

    
1768 года іюля 4 д. полковник бугоґардовий Мойсѣй Головко 
Войска Запорожского Низового в канцεляриї Войсковой ωбявил: 

Прошлого іюня 27 д. ѣхал он, пωлковник, із паланки Бугоґардовой в Орεл  
по надобносты сам и с ним два компанѣйцы, и как минулъ Мигиіской 
остров, то на той сторонѣ рѣки Буга видѣли гайдамацкой шайки до 30-тъ 
чεловѣкъ, кої з Голты ханской всѣх людεй вигонилы в сεло ханскоεи Кεдε- 
рим и скотъ занимали, і как онъ, полковник, къ бεрεгу Буга приближался, 
то с той стороны к бεрεгу жъ прибεжав лошадмы сεмъ чεловѣкъ вооружεниε, 
спрашивали: «Хто ѣдεтъ?», и какъ обявлεно, что полковник бугоґардовий, 
причεм полковник спросилъ1: «Ты хто таковъ?», то обявил: «Я дε Жεлѣзняк», 
по обявлεниї чεго полковник сказалъ, что слишно Жεлѣзняка2 в Умани, на 
что Жεлѣзняк обявил, яко εго вεликоросъсійскиε команды ужε из Умани 
 

–––––––––––– 
1 Далі закреслено атаманам. 
2 Далі закреслено спрашив. 
3 Далі закреслено рεεстру. 
4-4 Написано над рядком замість закресленого і явилос. 
1 Написано над рядком замість закресленого спрашивал. 
2 Далі закреслено εгда. 
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вигналы. Причεм Жεлѣзнякъ полковника спрашивал: «Давнол бил в Сѣчы и 
скоро поидεшъ?», которой, какъ обявил, что возвратывшис з Орла поѣдεт, 
то сказал Жεлѣзнякъ: «Егда поїдεшъ – поклонисъ пану кошовому, что мы 
будεмъ на той сторонѣ Буга і в Сѣчы // в гостях», и как он, пωлковник, стал 
говорит: «Когда б д[ε] вы приεхали до Сѣчы, то б болѣε нε їздылы», то 
Жεлѣзнякъ сказал: «Приεдεм жε мы, такъ что вы и протчиε тамошныε і в 
Сѣчы и нигдε нε удεржитεс», послѣ чεго sаразъ и розъεхалисъ. 

Полковникъ бугоґардовій Мойсѣи Головко 
Арк. 38–38 зв. Відпуск. 
 
№ 35    1768 р., [не пізніше липеня 4. З р. Солоної]. 1768 р., [не пізніше липеня 4. З р. Солоної]. 1768 р., [не пізніше липеня 4. З р. Солоної]. 1768 р., [не пізніше липеня 4. З р. Солоної]. ––––    Рапорт Рапорт Рапорт Рапорт 

полковників Івана Кулика та Мусія Чорного Кошеві полковників Івана Кулика та Мусія Чорного Кошеві полковників Івана Кулика та Мусія Чорного Кошеві полковників Івана Кулика та Мусія Чорного Кошеві     
про приїзд до р. Солоної і очікування відправки від про приїзд до р. Солоної і очікування відправки від про приїзд до р. Солоної і очікування відправки від про приїзд до р. Солоної і очікування відправки від     
Коша до їхньої команди необхідної кількості козаківКоша до їхньої команди необхідної кількості козаківКоша до їхньої команди необхідної кількості козаківКоша до їхньої команди необхідної кількості козаків    

    
Въ Кошъ Воиска Запорожскаго Нызового 
Покорній рεпортъ 

За сылу данного намъ от оного Коша Воиска Запорожского Nызового 
ордεра, мы для собранія въ пору[ч]εнную нам команду козаков въ Солону 
сεхалис и оныхъ здεсъ ожыдаεмъ доволно. Для того оного Коша Воиска 
Запорожского Nызового покорно просымъ, о скорѣишεй высилъкы подлε- 
жащого числа козаков кому надлεжытъ прεдложεниε учынит. 

Полковникъ Иванъ Кулыкъ 
Полковныкъ Мусѣи Чорнии 

Помітка: Пол. 4 д. іюля 1768 году. 
На конверті: Въ Кошъ Воиска Запорожского Нызоваго 
Покорнии рεпортъ. 

Залишки печатки 
Арк. 42–42 зв. Оригінал. 
 
№ 36    1111768 р., липня 5. [Запорозька Січ]. 768 р., липня 5. [Запорозька Січ]. 768 р., липня 5. [Запорозька Січ]. 768 р., липня 5. [Запорозька Січ]. ––––    Лист Коша до єдисанського Лист Коша до єдисанського Лист Коша до єдисанського Лист Коша до єдисанського 

султана про обставини зустрічі бугоґардівського полковника султана про обставини зустрічі бугоґардівського полковника султана про обставини зустрічі бугоґардівського полковника султана про обставини зустрічі бугоґардівського полковника 
Мусія Головка з гайдамаками, які знаходилися під патронатом Мусія Головка з гайдамаками, які знаходилися під патронатом Мусія Головка з гайдамаками, які знаходилися під патронатом Мусія Головка з гайдамаками, які знаходилися під патронатом 
татарського сотника Кедерима, їхні наміри вдертися на татарського сотника Кедерима, їхні наміри вдертися на татарського сотника Кедерима, їхні наміри вдертися на татарського сотника Кедерима, їхні наміри вдертися на 
територію Війська Затериторію Війська Затериторію Війська Затериторію Війська Запорозького Низового та з проханням порозького Низового та з проханням порозького Низового та з проханням порозького Низового та з проханням 
упіймати та заарештувати зазначених розбійниківупіймати та заарештувати зазначених розбійниківупіймати та заарештувати зазначених розбійниківупіймати та заарештувати зазначених розбійників. № 2449. № 2449. № 2449. № 2449    

    

До εдисанского султана 
Войска З. N. полковникъ бугоґардовий Мойсѣй Головко сεго іюля 4 д. 
явившис в Кошѣ

1 прεдставилъ, что прошε[д]шого іюня 27 д. во врεмя поεзда 
εго 2-с паланки  Бугоґардовой-2 в  Орεлъ з двома компанѣйцами,  по  миновεниї 

–––––––––––– 
1 Далі закреслено обявилъ. 
2-2 Написано над рядком. 
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Мигииского острова на тои сторонѣ рεки Буга видѣлъ гайдамакъ, собрав- 
шихся якобы2 с полских мужиков до тридцяти чεловѣкъ, кої, какъ εму 
слишно, Балту разорили и из Голти всѣхъ людεй вигнали // в сεло Кεдεримъ3 
и находятся в Кεдεримѣ под протεкціεю тамошнεго сотника4 Кεдерима,  
и увидя оного полковника приближившогосъ к бεрεгу з сεй сторони Буга 
приб[ε]жало сεмъ чεловѣкъ, 5-і какъ-5 іспрсил хто εдεтъ, 2-то какъ-2 обявил6  
7-о сεбѣ

-7, что 8-полковникъ бугоґардовий, напротивъ того-8 они гайдамаки 
похвалки імѣли на 2-сεй сторонѣ Буга-2 и в Сѣчи битъ для того, чтоб 
здεшніε жилцы здεсъ в Сѣчи нε вдεржалис9. Мы, пр[и]нεмая сиε в nεмалую 
опасностъ, дабы тѣ гайдамаки собравшиεсъ // і впрямъ нε учинили какова 
нападεнія і разорεния і Сѣчи зъ 10-здεшнимъ мѣстамъ-10, к прεждε послан- 
нимъ 2-в здεшниε мѣста-2 командамъ отправили εщε команду в потрεй- 
номъ11 числѣ людεй 8-к рεки Бугу-8 і вεлѣли, буди бъ тѣ гайдамаки могли 
усиловатся входомъ своїмъ 2-на сю сторону Буга-2 в здεшніε Запорожского 
Войска мѣста, с таковими поступатъ, какъ с разбойниками і нарушитεлям 
общεго покоя и отнюд в сиε мѣста12 входит іх8 для13 причинεния імы14 здε 
разорεнія нε допускатъ, а как они, гайдамаки, буди вами15 імѣютъ // і под 
защищεниεмъ находятся в пропомянутого сотника Кεдεрима, якій соі[з]во- 
литъ в командѣ вашεго высокородія, гдε тѣ гайдамаки прεбивая могутъ 
своїми самоволними нападками грабит и изобиждεниε чинитъ 16-здѣш- 
нимъ і вашимъ подчинεннимъ-16. Для того, вашεму17 высокородию чрεзъ сіε 
обявляя, нε оставтε вашε высокородіε таковихъ гайдамакъ 8-предваривъ іхъ 
зліε намѣрεния-8 з мѣстъ выудитъ вашεго высокородія приказатъ2 выслатъ 
іли пεрεловя отправить в тѣ мѣста, // 18 откудова хто 20-[…] вся істрεбитъ 
[…] тамошнихъ […] тъ прилεглих [к] німъ19 мѣ[ста]мъ, даби чрεзъ [у]дεржа- 
тεлство онихъ […] к вамъ тѣхъ [гайд]амакъ нε мо[гло от] ихъ причинится 
[на с]ию сторо[ну] обиды-20, ібо εсли от вашεго высокородия сεго учинεно 
–––––––––––– 

3 Виправлено з Кεдεрилъ. 
4 Далі закреслено написане над рядком називают сεбε запорожцами. 
5-5 Написано над рядком замість закресленого обяв. 
6 Виправлено з обявя. 
7-7 Написано на лівому полі замість закресленого о сεбѣ. 
8-8 Написано на лівому полі. 
9 Далі закреслено с появилком. 
10-10 Написано над рядком замість закресленого над рядком і в вашихъ мѣстахъ. 
11 Виправлено з доволномъ. 
12 Далі закреслено нε до. 
13 Далі закреслено разо. 
14 Виправлено з імъ. 
15 Далі закреслено ща. 
16-16 Написано на лівому полі замість закресленого многимъ, многимъ изоби. 
17 Виправлено з вашεго. 
18 Далі закреслено откудова хто бившεй яко т. 
19 Виправлено з німу. 
20-20 Написано на лівому полі замість закресленого дабы за нεіспотрεблεниεмъ іхъ  

з сихъ мѣнεмъ. 
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нε будεтъ, то тѣ гайдамаки могутъ врεдитъ, 2-какъ висшε писано-2, многимъ,  
а отсεлъ к пεрεловлεнію и искорεнεнію εсли б могли убѣгти в здεшніε мѣста, 
прεдприняти 2-по вишε сεму-2 подлεжащіε мѣры. В протчεмъ, 8-з сосѣдскимъ 
дружεлюбіεмъ прεбываεмъ. 
1768 году іюля 5 д.-8  
№ 2449. 
Арк. 46–48. Чернетка. 

 
№ 37    1768 р., липня 5. [Запорозька Січ]. 1768 р., липня 5. [Запорозька Січ]. 1768 р., липня 5. [Запорозька Січ]. 1768 р., липня 5. [Запорозька Січ]. ––––    Рапорт Коша малоросійРапорт Коша малоросійРапорт Коша малоросійРапорт Коша малоросій----    

ському губернатору Петру Румянцеву про відправку йому копії ському губернатору Петру Румянцеву про відправку йому копії ському губернатору Петру Румянцеву про відправку йому копії ському губернатору Петру Румянцеву про відправку йому копії 
свідчення бугоґардівського свідчення бугоґардівського свідчення бугоґардівського свідчення бугоґардівського полковника Мусія Головка про полковника Мусія Головка про полковника Мусія Головка про полковника Мусія Головка про 
зустріч з Максимом Залізняком, наміри останнього напасти на зустріч з Максимом Залізняком, наміри останнього напасти на зустріч з Максимом Залізняком, наміри останнього напасти на зустріч з Максимом Залізняком, наміри останнього напасти на 
територію Війська Запорозького Низового та з проханням територію Війська Запорозького Низового та з проханням територію Війська Запорозького Низового та з проханням територію Війська Запорозького Низового та з проханням 
відправити на прикордоння військові командивідправити на прикордоння військові командивідправити на прикордоння військові командивідправити на прикордоння військові команди. № 2451. № 2451. № 2451. № 2451    

    
Сыятεлнѣйшεму графу 
Его высокопрεвосходитεлству гспдну εя импεраторскагω 
вεлычεства от армыї гεнεрал-аншεфу, малороссійскому 
гεнεрал-губεрнатору, Малороссійской коллεгіїа прεзидεнту, 
Українского и Малороссійского корпусов главному комεндиру, 
обоѣхъ россійскых ординов и Святія Анны кавалѣру Пεтру 
Алѣѯандровічу Румянцову 
Рεпортъ 

Каково Войска Запорожского Нізового от полковныка бугоґардового о 
явившомся нεдавно в Полщѣ гайдамакѣ Маѯыму Жεлѣзняку с εго гайда- 
мацкою шайкою в Кошѣ Воиска Запорожского показаніε взято і оного под 
высокоε вашεго графского сиятεлства блгоусмотрεніε точная копія у сεго 
прилагаεтца. И что съ онои усматриваεтца, яко прописанной Жεлѣзняк с εго 
нεмалою шайкою имѣεтъ намѣрεніε точно такъ, какъ на полскыε и другыε 
мѣста нападал, напастъ и на мѣста по сю сторону Буга и Воиска Запорож- 
ского. То хотя в отвращεніε таковаго злаго εго прεдприятія от Коша на 
пεрвои сεго случай прεдприняты всε удобвозможнѣшіε мѣри къ нεдопущε- 
ныю их сюда, а пачε къ конεчному пεрεловлεнию и искорεнεнію, εсли б 
могли входом своїмъ всилитца в здѣшныε мѣста, отправлεнны в сиε мѣс- 
та свεрхъ прεждε посланных доволныε с наставлεныεм команды. Однакъ  
о вишε пысанномъ и от вашεго графского сиятεлства наставитεлной // 
рεзолюції покорнѣшε просимъ1. 

Атаманъ кошовий Пεтръ Калнишεвский с войсковою старшиною  
і товариствомъ 

1768-го году 

–––––––––––– 
1 Далі закреслено чтоб жε и Елисавεтградсъкой провынцыї о сεм приняты били 

подлεжащыε мѣры, кому надлεжитъ учинитъ прεдложεныε. 
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Июля 5 д. 
№ 2451. 
Арк. 39–39 зв. Відпуск. 

 
№ 38    1768 р., липня 5. [Запорозька Січ]. 1768 р., липня 5. [Запорозька Січ]. 1768 р., липня 5. [Запорозька Січ]. 1768 р., липня 5. [Запорозька Січ]. ––––    Рапорт Коша київському Рапорт Коша київському Рапорт Коша київському Рапорт Коша київському 

генералгенералгенералгенерал----губернатору Федору Воєйкову про відправку йому губернатору Федору Воєйкову про відправку йому губернатору Федору Воєйкову про відправку йому губернатору Федору Воєйкову про відправку йому 
копії свідчень бугоґардівського полковника Мусія Головка про копії свідчень бугоґардівського полковника Мусія Головка про копії свідчень бугоґардівського полковника Мусія Головка про копії свідчень бугоґардівського полковника Мусія Головка про 
зустріч останнього з Максимом Залізняком, погрози зустріч останнього з Максимом Залізняком, погрози зустріч останнього з Максимом Залізняком, погрози зустріч останнього з Максимом Залізняком, погрози ватажкаватажкаватажкаватажка    
повстання повстання повстання повстання напасти на територію Військанапасти на територію Військанапасти на територію Військанапасти на територію Війська    Запорозького НизовогЗапорозького НизовогЗапорозького НизовогЗапорозького Низового о о о 
та з прота з прота з прота з проханням відправити на прикордоння військові командиханням відправити на прикордоння військові командиханням відправити на прикордоння військові командиханням відправити на прикордоння військові команди. . . . 
№ 2452№ 2452№ 2452№ 2452    

    

Его високопрεвосходителству гсдину генералъ-анъшефу, 
киεвскому генералъ-губернатору, Новоросийской губерниї 
главному командиру і кавалеру Фεдору Матвѣεвичу Воεйкову 
Репортъ 

Каково Войска Запорожского Нызового от полковника бугоґардового о 
явивъшомся нεдавно в Полщѣ гайдамакѣ Маѯиму Желѣзняку съ его гайда- 
мацкою шайкою в Кошѣ Войска Запорожского показаниε взято, с оного под 
високоε вашего високопрεвосходителства благоусмотрεниε точная копия  
у сегω прилагается. И что с оной усматриваεтся, яко приписанъной Желѣз- 
някъ с εго немалою шайкою имѣетъ намѣрениε точно такъ, какъ на 
полскиε и другиε мѣста нападалъ, напасть и на мѣсъта по сю сторону Буга 
и Войска Запорожского. То хотя в отвращениε таковаго злаго εгω пред- 
приятия от Коша на пεрвой сего случай предприняти всеудобвозможнѣй- 
шиε мѣры и къ нεдопущению ихъ сюда, а паче и конечному пεрεловъ- 
лению и искорεнению εсли бъ могли входомъ своїмъ усилится в здεшниε 
мѣста, отправлεни в сиε мѣста сверхъ прεжде посланъних доволъниε  
с наставлениемъ команди. Однакъ о висшεписанъном и от вашεго високо- 
прεвосходитεлства наставитεлной рεзолюциї покорнѣйше просим, 1-о  
чεмъ [Ел]исавεт[с]кую [гебεрн]кую [канцε]лярию благо[волε]но лъ [вам]ъ 
учи[нит]ъ при[дложε]ниε […] для [вой]сковихъ […] сумнѣний случай 
[помо]щεния сεбε употрεбитъ могли подлεжащиε мѣри-1. 

Атаманъ кошовий Пεтръ Калнишεвский с войсковою старшиною  
і товариствомъ 

1768 году 
Июля 5 д. 
№ 2452. 
Помітка: № 2451 до Румянцова. 
Арк. 45. Відпуск. 

–––––––––––– 
1-1 Написано на лівому полі замість закресленого чтоб жε и въ Елисавεтградской 

провинциї о сεм приняти били надлεжащиε мѣри, кому надлεжит учинитъ прεдложениε. 

 
45 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 94949494

 

№ 39    1768 р., липня 7. [Запорозька Січ]. 1768 р., липня 7. [Запорозька Січ]. 1768 р., липня 7. [Запорозька Січ]. 1768 р., липня 7. [Запорозька Січ]. ––––    Рапорт Коша малоросійРапорт Коша малоросійРапорт Коша малоросійРапорт Коша малоросій----    
ському губернатору Петру Румянцеву про неправдивість чуток ському губернатору Петру Румянцеву про неправдивість чуток ському губернатору Петру Румянцеву про неправдивість чуток ському губернатору Петру Румянцеву про неправдивість чуток 
щодо відсилки Кошем команди для захоплення Канівського щодо відсилки Кошем команди для захоплення Канівського щодо відсилки Кошем команди для захоплення Канівського щодо відсилки Кошем команди для захоплення Канівського 
замку на прохання місцевих жителів, відправку військових замку на прохання місцевих жителів, відправку військових замку на прохання місцевих жителів, відправку військових замку на прохання місцевих жителів, відправку військових 
команд для пошуккоманд для пошуккоманд для пошуккоманд для пошуку гайдамаків і недопущення запорозьких козау гайдамаків і недопущення запорозьких козау гайдамаків і недопущення запорозьких козау гайдамаків і недопущення запорозьких коза----    
ків на Правобережжя та про з’ясування належності одного з ватажків на Правобережжя та про з’ясування належності одного з ватажків на Правобережжя та про з’ясування належності одного з ватажків на Правобережжя та про з’ясування належності одного з ватаж----    
ків повстання Семена Неживого до Уманського куреняків повстання Семена Неживого до Уманського куреняків повстання Семена Неживого до Уманського куреняків повстання Семена Неживого до Уманського куреня. № 2456. № 2456. № 2456. № 2456    

    

По сεкрεту 
Графу Румянцову 
Рεпортъ1 

По доношεнію в полковую Пεрεяславскую крію мѣстεчка Канεва житεлεй, 
что якобы они запорожцовъ, кої в мѣстεчку Канεву замокъ сожгли, визвали 
сами из Сѣчи к своεй защитѣ, и присланий с тѣмъ доношεниεмъ нарочний 
показалъ, что атаманомъ былъ у тѣхъ козаковь курεня Мεлинского запо- 
рожского Сεмεнъ Нεживийа, ордεромъ сεго числа получεннимъ вεлεно, 
были лъ какіε2 к намъ прозби от канεвских житεлεй, от Коша ли подлин- 
но сиї козаки послани туда і нε дано лъ пысмεнного // какого приказанія 
іли самоізволно и злодийскимъ образомъ такая шайка вышла, и дабы при 
нинѣшнихъ […] обстоятεлствахъ нε могли укази и с козаковъ запорож- 
ских в Полшу производитъ тамъ наглости і разорεнія строжайшεε імѣ- 

εтъ наблюдεніε. Вашεму графскому сиятεлству на оний ордεръ покор- 
нѣйшε рεпортуεмъб, прозби от канεвскихъ житεлεй к намъ в Кошь никакой 
нε било і о сεмъ Кошъ нεизвѣстεнъ. От Коша козаки запорожскіε туда для 
сεго нε посилани, а что називаются ониε запорожскими козаками, то можε 
бытъ // тѣ, кої назадъ тому нѣсколко годъ учиня здεсъ нεмаліε воровства і 
разбої бεжали в Полшу, коїхъ тамо под защиту принято3 и дани чини 
сотничиε и другиε команди поручεни, пысмεного никакого приказанія по 
таковомъ дѣламъ нε давано. А вишла таковая шайка отколъ, подлѣно4 
нεизвѣстно, а послихалъ, якобы от арґатующихъ5 в Очаковѣ і самихъ 
полскихъ мужиковъ. 

Что жъ принадлεжитъ до удεражанія6 козаковъ з., дабы нε могли 
уходитъ // в Полшу, то о сεмъ, какъ4 воисполнεніε вашεго7 графского с. ор- 
дεра8 строжайшоε наблюдεніε чинитимεтся, такъ и до получεнія сεго ордεра 
по дошεдшимъ слихамъ9, о сεмъ взяти подлεжащіε мѣры і полковникамъ 

–––––––––––– 
1 Далі закреслено Вашεго графського с. ордεръ. 
2 Далі закреслено в Войску. 
3 Далі закреслено и подѣлано. 
4-4 Написано над рядком. 
5 Далі закреслено о пом. 
6 Далі закреслено от. 
7 Далі закреслено вы. 
8 Далі закреслено [на]ми. 
9 Виправлено з слихал. 

49 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

49  
зв. 

 
 
 
 
 
 

50 
 
 
 
 
 
 

50 
зв. 



 95959595

Войска З. околичнимъ такъ и от10 Коша двѣ
11 4-команди при-4 полковникахъ 

12-во всѣ здεшніε мѣста-12 послани с тѣмъ, чтоб входитъ 4-в Полщу-4 никого 
нε допускали и убѣгающихъ с13 Полши гайдамакъ сискивали, ловили, і по 
пεрεловлεниї присилали в Кошъ. 

Елико жъ касаεтся до выправкы // о Сεмεну Нεживому, то хотя  
в Войски Запорожскомъ курεня Мεлинского нε імѣεтся, однакъ нεтъ ли 14-та- 
кового імεнεмъ и прозваніεмъ-14 во исчислεниї, в Войскы справка чинится. 
Атаманъ жε курεний уманскій в сказки εго показал, что онъ за своεю рукою 
никому15 ни здεшнѣмъ козакамъ, ни тамошнимъ16 житεлямъ17, о проходѣ іхъ  
в Канεвъ нікакова указа 4-на грабитεлство і нікуда-4 нε давалъ і нε знаεтъ18, да 
εму и даватъ19 за20 кошавого пεчатю нεвозможно, 21-[по]тому что кошовая 
воисковая пεчатъ всεгда находится в главного войскомъ комεндира-21, // і то22 
показивающими в Канεвѣ гайдамаки указъ4 учинили на εго, атамана23, ложно. 
1768 году 
Іюля 7 дня. 
№ 2456. 
Арк. 49–51 зв. Чернетка. 
 

№ 40    1768 р., липня 7. Інгулець. 1768 р., липня 7. Інгулець. 1768 р., липня 7. Інгулець. 1768 р., липня 7. Інгулець. ––––    Рапорт полковника Івана Кулика Рапорт полковника Івана Кулика Рапорт полковника Івана Кулика Рапорт полковника Івана Кулика 
Кошеві про нестачу козаків з окремих куренів в його Кошеві про нестачу козаків з окремих куренів в його Кошеві про нестачу козаків з окремих куренів в його Кошеві про нестачу козаків з окремих куренів в його команді; команді; команді; команді; 
реєстр куренів, що не надали козаківреєстр куренів, що не надали козаківреєстр куренів, що не надали козаківреєстр куренів, що не надали козаків    

    

Въ Кошъ Воиска Запорожского Нызоваго 
Покорный рεпорътъ 

На посланиε до сεго в онои Кошъ Воиска Запорожского Низового два 
рεпорты, о висилки с тѣх курεнεй козаков, коїх от насъ и рεεстръ включεнъ, 
а яко и досεл подлεжащого числа оних нε імѣεтся. Для того, Коша Воиска 
Запорожского Низового 1-чрεзъ сиε

-1 покорно просимъ, по приложεному пры 
сεм рεестру зъ коїхъ курεнεй тѣхъ козаков нε вислано, строгоε о скорѣи- 
шεи висилки учинитъ повεлѣниε. О чεм с покорностию нашεю рεпортуεм. 

–––––––––––– 
10 Виправлено з з. 
11 Виправлено з при двохъ. 
12-12 Написано на лівому полі. 
13 Виправлено з в. 
14-14 Написано над рядком замість закресленого εго. 
15 Далі закреслено чтоб. 
16 Далі закреслено мужикамъ. 
17 Далі закреслено чтоб они ішли в Канεвъ ни для і ми. 
18 Далі закреслено і. 
19 Далі закреслено что тотъ указъ. 
20 Далі закреслено воискового. 
21-21 Написано на лівому полі замість закресленого с коεго показанія атаманаского. 
22 Далі закреслено на εго. 
23 Написано над рядком замість закресленого напрасно. 
1-1 Написано над рядком. 
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Полъковникъ Иванъ Кулыкъ з старшиною 
1768 году 
Июля 7. 
Зъ Інгулця. 
Помітка: П. іюля 11 д. 1768 году. 
На конверті: Въ Кошъ Воиска Запорожского Нызового 
Покорнии рεпортъ. 

Печатка 
Арк. 82, 84 зв. Оригінал. 
 
№ 41 

Рεεстръ з коїх курεнεй козаков въ команду и сколко оних εщε 
нε вислано: 

З Платнѣровского 1. 
Зъ Вεдмεдовского 1. 
З Пластунѣвского 1. 
З Пεрεяславского 1. 
З Джεрεлѣвского 1. 
З Дεрεвянковского 1. 
З Калниболотского 3. 
 

Арк. 82 зв. Оригінал. 
 

№ 42    1768 р., липня 7. [Запорозька Січ]. 1768 р., липня 7. [Запорозька Січ]. 1768 р., липня 7. [Запорозька Січ]. 1768 р., липня 7. [Запорозька Січ]. ––––    Свідчення польського Свідчення польського Свідчення польського Свідчення польського 
шляхтича Юрія Храновського про втечу його з родиною з шляхтича Юрія Храновського про втечу його з родиною з шляхтича Юрія Храновського про втечу його з родиною з шляхтича Юрія Храновського про втечу його з родиною з     
с. Табанове в с. Кам’яну Криницю, повстання місцевих козаків, с. Табанове в с. Кам’яну Криницю, повстання місцевих козаків, с. Табанове в с. Кам’яну Криницю, повстання місцевих козаків, с. Табанове в с. Кам’яну Криницю, повстання місцевих козаків, 
вбивство отаманом Буґерою його батька та переїзд шляхтича вбивство отаманом Буґерою його батька та переїзд шляхтича вбивство отаманом Буґерою його батька та переїзд шляхтича вбивство отаманом Буґерою його батька та переїзд шляхтича 
на Запорожжяна Запорожжяна Запорожжяна Запорожжя    

    

1768 году июля 7 дня. Въ Войсковой Войска Запорожского 
Низового канцεляриї шляхтича полъского Казимира 
Храновъского синъ, Юрий Храновъскій, сказкою показалъ: 

Когда послихалъ показанной отεцъ оного Юрия, что бунтовщикы Уманъ 
разорилы и живущыхъ в нεй ляховъ и жидов поумεрщвлялы, то опасуяся 
даби нε послѣдовало отъ нихъ и εму і матεриεю εго, Юрия, и двома братами, 
Николаεмъ и Иосифомъ, таковаж смεртнаго случая, во убѣжаниε того 
слѣдовалъ онъ съ забратимъ нѣкоторимъ своїмъ имущεствомъ, и оними, 
матεрю εго, Юрія, и братами, изъ сεла Табановой, гдѣ и житεлствомъ нахо- 
дилисъ, в сεло Камяну Криницю. І й за прибытиεмъ туда, възбунтовавшисъ 
бунтовщицкій атаманъ Буґεра и протчиї житεлы, оного отца εго, Юрия, 
имущεство всε разбойничεско разграбивъ, а εго въ томъ бунтѣ съ тѣхъ 
бунтовщиковъ онъ, Буґεра, съ чεтирма чεловѣки, взяв на списи и подняв 
въ гору, бросилы объ зεмю, и тѣмъ оного отца εго, Юрия, прεдали смεрти, 
чεму ужε слѣдуεт трεтяя нεдεля. Спустя жъ днεй тры, какъ прибулы туда  
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в Камяну Криницю другиε нѣякиεсъ бунтовщикы, коїхъ онъ, Юрій, что нε с 
тогω сεла нε знаεтъ, и взяв главного бунтовщика, оного Буґεру, пεрвѣε 
допитуясъ дεнεгъ малакаями до нѣсколко вдаров давъ билы, а напослѣдокъ 
руку правую, а ногу лѣвую εму шаблεю отрубалы. В живих жε лъ онъ, 
Буґεра, остался или нѣтъ, означεнній Юрий нε вѣдаεтъ, ибо онъ по окрεщεнії 
εго, Юрия, в православную грεкороссійскую вѣру // по дозволεнию εго матεри 
вивεзεнъ отътолъ Войска Запорожского до Ґарду житεлεмъ камянъскимъ 
Василεмъ Горкушою, а отътолъ привεзεнъ в Сѣчъ Запорожскую. Матъ жε  
εго, Юрия, осталасъ в тамошних мѣстахъ. Да онъ, Юрий, слихалъ, что обяв- 
лεнной Буґεра прεждε убийства отца εго, во многих тамошнихъ мѣстахъ 
Уманской губεрнії ляхов и жидов вирѣзавъ. 

Polski szlachcić, onego Chranoskiego syn, Wojcieh Jurii Chranosski 
 

Арк. 52–52 зв. Оригінал. 
 
№ 43    1768 р., липня 8. [Запорозька Січ]. 1768 р., липня 8. [Запорозька Січ]. 1768 р., липня 8. [Запорозька Січ]. 1768 р., липня 8. [Запорозька Січ]. ––––    Лист Коша Єдичкульської Лист Коша Єдичкульської Лист Коша Єдичкульської Лист Коша Єдичкульської 

орди до сараскерорди до сараскерорди до сараскерорди до сараскер----султана Мурата Шабіб Гірея про відправку султана Мурата Шабіб Гірея про відправку султана Мурата Шабіб Гірея про відправку султана Мурата Шабіб Гірея про відправку 
команд для пошуку гайдамаків та з проханням затримувати команд для пошуку гайдамаків та з проханням затримувати команд для пошуку гайдамаків та з проханням затримувати команд для пошуку гайдамаків та з проханням затримувати 
розбійників в разі переходу на татарську територіюрозбійників в разі переходу на татарську територіюрозбійників в разі переходу на татарську територіюрозбійників в разі переходу на татарську територію. . . .     
№ 2478№ 2478№ 2478№ 2478    

    
Высокородныи и высокопочтεнныи гпднъ1 сεраскεръ-султанъ 
Муратъ Шабибъ2 Гирεи, 3-Едичкулскои ордиа командиръ-3 
В сосεдствε дружεлюбныи приятелъ нашъ 

По притчинѣ появившεися с нεкоεго врεмεни в Полскои Украинѣ гаида- 
мацкои знатонои партиі, которая збунтовавшимися полскими подданными 
умножаясь тамъ бεзчεловεчныε дεлаεть грабитεлства и разорεнія, истязуε 
и убивая поляковъ и жидовъ, напослεдокъ и до такои достигла продεрзости, 
какъ слышно на ханскую слободу Голту разбоиничεски отважвишись на- 
пасть. Слεдствεнно εго високо1 прεвосходитεлство гпднъ гεнεралъ-аншεфъ, 
киεвски[й] гεнεрал-губεрнаторъ, Новороссіискои губεрніи главныи каман- 
диръ и кавалεръ Фεдоръ Матвεεвичъ Воεиковъ, в Кошъ Воиска Запорож- 
скаго изволил прεдложит, что от нεго для искорεнεния тои злодεискои 
партіи отправлεны воинскиε команды, 4-сходно томъ-4 и отсεлъ для прεслε- 
дования тεх возможныε мεры употрεблεны будуть. Свεрхъ оного, Кошъ 
извεстился, яко та умножитεлная5 гаидамацкая партия нε успокоясь от 
грабитεлства 6-[…] […]-6 с нεмалою отвагою намεрεваεт покусится 7-в 
 

–––––––––––– 
1 Написано над рядком. 
2 Написано над рядком замість закресленого Максεтъ. 
3-3 Написано над рядком замість закресленого Хапа сынъ Шабибъ Гирεи Максюдъ 

Гирεя хан. 
4-4 Написано над рядком замість закресленого в слεдъ чεго. 
5 Далі закреслено партия. 
6-6 Написано над рядком замість закресленого Полскои Украины. 
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sдεшних мεстах-7, такожъ содεиствиε учинитъ, 8-прεдостεрεгая, чεго-8 ради 
нεдопущεния і отсεль при старшинах какъ сухопутныε, такъ9 и водεною 
комуникациεю10 послани1 і пошлютца каманды. //  

О чεмъ вашεму высокородию обявив рεкомεндуεмъ, εжεли бъ могли 
таковыε самозбродныε грабитεли со всεмъ их соεдинεниεм с полских 
мεстъ от воински[х] или здεшних командъ по утεснεнию к укрыватεлству 
въ границε вεдεния вашεго ваити, оных в силу цвεтущεи мεжду обоими 
высочаишими импεриями тишины к пεрεловлεнию11 употрεбит возможноε 
стараниε и нε дозволит тεмъ ни малεишого пристанищу, но столь лεгчε кто 
от стараны вашεи и с таковых повεлεнными каманды поиманъ будεтъ, по 
освεдомлεниї і тεхъ своεволниковъ отправлять для поступлεния12 с ними 
по законамъ в свои мεста, напротиву чεго зъ здεшнεи стороны в равных 
случаях sаимствεнω

13 сооттвεтъствовано7 быть имεεть. Наконεцъ, с на- 
шимъ сосεднимъ дружилюбиεмъ прεбываεмъ. 
1768 году 
Іюля 8 дня. 
№ 2478. 
Арк. 60–60 зв. Чернетка. 

 
№ 44    1768 р., липня 9. [Запорозька Січ]. 1768 р., липня 9. [Запорозька Січ]. 1768 р., липня 9. [Запорозька Січ]. 1768 р., липня 9. [Запорозька Січ]. ––––    Рапорт Коша київському Рапорт Коша київському Рапорт Коша київському Рапорт Коша київському 

генералгенералгенералгенерал----губернатору Федору Воєйкову про відправку двох губернатору Федору Воєйкову про відправку двох губернатору Федору Воєйкову про відправку двох губернатору Федору Воєйкову про відправку двох 
команд для недопущення переходу запорожців «в Полшу», команд для недопущення переходу запорожців «в Полшу», команд для недопущення переходу запорожців «в Полшу», команд для недопущення переходу запорожців «в Полшу», 
наказ курінним отаманам розшукати козаківнаказ курінним отаманам розшукати козаківнаказ курінним отаманам розшукати козаківнаказ курінним отаманам розшукати козаків----гайдамаків та гайдамаків та гайдамаків та гайдамаків та 
відправку до Києва копії свідчення польського шляхтича відправку до Києва копії свідчення польського шляхтича відправку до Києва копії свідчення польського шляхтича відправку до Києва копії свідчення польського шляхтича     
Юрія ХрановсЮрія ХрановсЮрія ХрановсЮрія Храновського, який перебував під захистом Війська ького, який перебував під захистом Війська ького, який перебував під захистом Війська ького, який перебував під захистом Війська 
Запорозького НизовогоЗапорозького НизовогоЗапорозького НизовогоЗапорозького Низового. № 2482. № 2482. № 2482. № 2482    

    
До губεрнатора кыεвского Воεйкова 
Рεпортъ 

Вашεго высокопрεвосходытεлства ордεръ по рапорту маіора Вулфа, что 
якоби запорожскіε козакы в пограничной ханскои слободѣ Галтѣ нѣсколко 
чεловѣк полских шляхтичεи и жидов бεзчεловѣчним образомъ ізмуча 
покололи и убили, а других в рѣку Бугъ потопили, с повεлѣніεмъ о 
употрεблεнії удобвозможнѣишого распоряжεнія и прεдосторожности, чтоб 
никто ізъ запорожских козаковъ от своїх мѣстъ отнюдъ нε отлучалисъ, і к 
той шаикѣ пристатъ нε осмѣлилис под опасεниεмъ жεсточаишого по 
 

–––––––––––– 
7-7 Написано на лівому полі. 
8-8 Написано над рядком замість закресленого в такомъ случаε. 
9 Виправлено з какъ. 
10 Виправлено з комуникацию. 
11 Далі закреслено всεх. 
12 Написано над рядком замість закресленого учинности. 
13 Виправлено з наимстовано. 
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обикновεним Воиска З. правамъ наказания, в Кошѣ сεго тεчεнія 8 д. 
получεнъа. І на оноя вашεго высокопрεвосходитεлства ордεръ покорнѣшε 
рεпортуεм, // что 1-к сεму-1 по получεнному от вашεго высокопрεвосходи- 
тεлства прεжнεму ордεру от Коша рεпортовано, яко до получεнія того 1-к 
нεдопущεнію в Полшу-1 і нε вбѣгутъ ли 2-с тои-2 шайки3 гаидамаки, 2-о томъ-2 
в сії мѣста к пεрεловлεнію всѣх их 4-полковникамъ околичнимъ1 Воиска З. 
строжайшія притвεрждεнія учинεни, да и с-4 Коша двѣ команди при5 
полковниках6 скрѣтним о прилаганії в томъ рачитεлнѣишого старатεлства7 
притвεрждεніεмъ отправлεни, такъ і по тому вашεго високопрεвосходи- 
тεлства ордεру ісполняя оной 2-во всεмъ найсилнѣйшія притвεрждεнія 
учинεни. Нинѣ жъ до получεнія вашεго високопрεвосходитεлства сεго1 
ордεра і в самоε оного получεніε, свεрх прεжних командъ εщε

8 команда 
сухопутεмъ 1-да с надлεжащимъ числомъ члвкъ-1 при εдномъ старшинѣ,  
а водною комунѣкациεю при 9-двох полковникахъ-9 с притвεрждεніεмъ о 
поступлεниї по ордεр[у] вашεго высоко п. отправлεни-2. І всѣмъ курѣннимъ 
атаманам наисѣлнѣишεε приказаніε учинεнно, чтоб они всякъ мεжду свої- 
ми козаками, хто гдε находится і нε отлучился л куда бεз вѣдома атамана 
своεго, 10-учинили справку-10, // 14-і буди хто въ отлучки нεпозволεной11 ока- 
жεнъ, к крайнεму такових пεрεловлεнию и истрεблεнію прилагатъ жε нεусип- 
ниε старатεлства, і для того всѣ 12-оніε атамани, каждый с нεмалимъ числомъ 
курѣнихъ козаков-12, розослани в прилεжащиε Войска З. Н. 1-околичниε от 
Сѣчи-1 мѣста с крѣпкимъ сверхъ того приказаниεмъ, чтоб они, какъ в Полшу 
уходитъ подчинεних здεшних нε допускали, такъ і от туда убѣгающихъ 
пεрεлавливали і присилали под крѣпкимъ карауломъ до Коша13. С пол // 
ского шляхтича Юрия Храновзского, пришεдшεго в Сѣчъ З. под защиту, сказ- 
ка взята, которой копия под высокоε вашεго высоко п. усмотрεніε приложεна. 
1768 году 
Іюля 9 д.-14 
–––––––––––– 

1-1 Написано над рядком. 
2-2 Написано на правому полі. 
3 Написано над рядком замість закресленого упомянутіε. 
4-4 Написано на правому полі замість закресленого по которому от. 
5 Написано над рядком замість закресленого с. 
6 Виправлено з полковниками. 
7 Написано над рядком замість закресленого срεдства. 
8 Далі закреслено двѣ. 
9-9 Написано над рядком замість закресленого старшинахъ. 
10-10 Написано над рядком замість закресленого пεрεсматривая. 
11 Далі закреслено окажεт. 
12-12 Написано на лівому полі. 
13 Далі закреслено взята. 
14-14 Написано на правому полі замість закресленого Да свεрх сεго // тѣм жε атаманамъ 

вεлεно на низъ рεки Днεпра к гарницамъ дубами отправится, і пεрεсматривая εжεлиб оніε 
гайдамаки начали і водою в здεшніε іли турεцкіε мѣста пробиратся ловитъ, а по пεрεловлεнії 
прεдставлят до Коша к поступлεнію с ними по здεшнимъ обичаямъ бεз пошади. 1768 году 
іюля д. 
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№ 2482. 
Проба пера: За байдаки куриεра, дракъ, пѣрначъ, колотня. 
Арк. 55–56 зв. Чернетка. 
 

№ 45    1768 р., липня 9. [Запорозька Січ]. 1768 р., липня 9. [Запорозька Січ]. 1768 р., липня 9. [Запорозька Січ]. 1768 р., липня 9. [Запорозька Січ]. ––––    Рапорт Коша Рапорт Коша Рапорт Коша Рапорт Коша 
малоросійському губернатору Петру Румянцеву про малоросійському губернатору Петру Румянцеву про малоросійському губернатору Петру Румянцеву про малоросійському губернатору Петру Румянцеву про 
спростування чуток щодо відправки Кошем команди на спростування чуток щодо відправки Кошем команди на спростування чуток щодо відправки Кошем команди на спростування чуток щодо відправки Кошем команди на 
захоплення м. Умані, захоплення м. Умані, захоплення м. Умані, захоплення м. Умані, виклик бугоґардівського писаря Семена виклик бугоґардівського писаря Семена виклик бугоґардівського писаря Семена виклик бугоґардівського писаря Семена 
Бистрицького для відповіді за його слова, непричетність Бистрицького для відповіді за його слова, непричетність Бистрицького для відповіді за його слова, непричетність Бистрицького для відповіді за його слова, непричетність 
запорозьких козаків до повстання, відправку копії свідчення запорозьких козаків до повстання, відправку копії свідчення запорозьких козаків до повстання, відправку копії свідчення запорозьких козаків до повстання, відправку копії свідчення 
польського шляхтича Юрія Храновського і двох команд для польського шляхтича Юрія Храновського і двох команд для польського шляхтича Юрія Храновського і двох команд для польського шляхтича Юрія Храновського і двох команд для 
пошуку гайдамаків та недопущення козаків «в Попошуку гайдамаків та недопущення козаків «в Попошуку гайдамаків та недопущення козаків «в Попошуку гайдамаків та недопущення козаків «в Полшу».лшу».лшу».лшу».    № 2485№ 2485№ 2485№ 2485    

    

По сεкрεту 
До графа Румянцова рεпортъ1 

Что находячεйся в Ґарду запорожский пысаръ Быстрицкий обявилъ маіору 
Вулфу, что онъ чаεтъ, яко 2-на Балту-2 нападатεли із числа команды запо- 
рожской, отправлεной в Уманъ, і о протчεмъ, ордεръ вашεго графского 
сиятεлства, коїмъ вεлεно отвѣтствоватъ, какая и для чεго отсεлъ3 команда 
отправлεна в Уманъ, какъ означεний пысаръ показалъ, и извѣстни лъ в 
Кошѣ кто сиї запорожскіε козаки, учинившиε //    4 наглости в областяхъ Пол- 
ской и Турεцкой, и для чεго такъ слабоε смотрεниε імѣεтся, что могутъ 
свободно із5 здεшнѣхъ6 подчинεних выходитъ такія разбойничεския пар- 
тиї, і для того взятъ самія строгия мѣры к наказаниямъ повиннихъ і ко 
істрεблεнію всѣхъ подобних своεволников, сεго іюня 7 д.7 получεнъа і на 
оній покорнѣйшε рεпортуεмъ.  
 Команди от Войска Запорожского никакой и ни для чεго отсεлъ в 
Уманъ нε отправляεма, а что пысаръ Быстрицкій // маіору Вулфу якобы8 
обявлялъ, то с чεго онъ сиε маіору Вулфу обявлялъ, послан по нεго нарочній 
о приεздѣ до Сѣчи для взятя отвѣта. Кто таковия наглости в Полской  
і Турεцкой областях чинитъ нεизвѣстни до подлѣна, а по рεпортамъ, что 
многиε пошли з арґатующихъ въ Очаковѣ і около оного, і9 по сказкамъ  
8-приεжающихъ в Сѣчъ-8, что полскиε мужики10 взбунтовавшиεсъ противъ 
 

–––––––––––– 
1 Далі закреслено По ордεру вашεго графского сиятεлства чрεзъ нарочного іюля 7 д. 

в вεчεру получεному. 
2-2 Написано над рядком замість закресленого тѣ. 
3 Написано над рядком замість закресленого васъ. 
4 Далі закреслено висшε писаніε. 
5 Далі закреслено вашεй. 
6 Далі закреслено мѣстъ. 
7 Далі закреслено в вεчεру. 
8-8 Написано над рядком. 
9 Виправлено з а. 
10 Написано над рядком замість закресленого людε, мужики. 
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ляховъ онихъ і жидов рѣжутъ11, і какъ по слихамъ12 сюда доходитъ, нази- 
вают сεбε запорожскими // козаками, а в самомъ дѣлѣ

13, какъ приεзжающіε8 
обявляютъ14, полскиε житεли, чεго8 в лутшоε

15 увѣрεніε з сказкы с полского 
шляхтича 13-Юрия Хранѣвского, пришεдшого под защиту в Сѣчъ Запорож- 
скую16, снятой копиї-13, при сεмъ вашεму графскому сиятεлству 13-под висо- 
коε вашεго17 г. сиятεлства усмотрεніε-13 прεдставляεтся. Что жъ принадлε- 
житъ до воздεржанія от входу в Полщу изъ здεшнѣх подчинεних, то какъ тол- 
ко о сεмъ слихи пойшли18, то того жъ врεмεни19 строжайшε командамъ здεш- 
нѣмъ прεдложεно20 і в добавокъ того із Коша при двоїхъ полковниках 
команди21, да свεрхъ того εщε

8 команди 13-прі εдномъ старшинѣ
22 сухопу- 

тεмъ-13 с нεмалимъ числомъ людεй, 13-а23 водною комунѣкациεю при полков- 
никах двоїхъ-13 // 24 отправлεни с тѣмъ, чтоб25 в Полшу уходитъ из здεшнѣхъ 
подчинεних отнюдъ никого нε допускали, а буди бъ хто могъ убѣгти из Полши 
з разбойничεскои шайки, ловили бъ і присилали до Коша26. Нε ушεлъ ли жъ 
хто із здεшнѣхъ козаков в Полшу27 на тамо чинимиε наглосты, атама- 
намъ курѣннимъ справится приказано28, і будεт ли хто окажεтся к краино- 
му тѣхъ29 пεрεловлεнию8, істрεблεнію, 13-нε допущεнию издитъ в Полшу-13, всѣ  
ата // мани курѣниε, 30-каждий с нεмалимъ числомъ курѣннихъ козаковъ-30,  
в прилежащіε Войска З. Низового 8-околичниε от Сѣчи-8 мѣста розослани. 
1768 году 
Іюля 9 д. 
№ 2485. 
Арк. 57–59 зв. Чернетка. 

–––––––––––– 
11 Далі закреслено и они сεбε. 
12 Далі закреслено і. 
13-13 Написано на лівому полі. 
14 Далі закреслено приεжающіε в. 
15 Далі закреслено чεго. 
16 Далі закреслено ю. 
17 Виправлено з вашεму. 
18 Далі закреслено с т. 
19 Написано над рядком замість закресленого часа. 
20 Далі закреслено такъ. 
21 Далі закреслено послани. 
22 Виправлено з старшинам. 
23 Виправлено з і. 
24 Далі закреслено εщε. 
25 Далі закреслено убѣгающихъ. 
26 Далі закреслено А в сεго жъ числа всѣхъ. 
27 Далі закреслено кто. 
28 Далі закреслено и кому і по справки іхъ. 
29 Далі закреслено злодѣ. 
30-30 Написано на лівому полі замість закресленого розослани. 
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№ 46    1768 р., липня 9. [Запорозька Січ]. 1768 р., липня 9. [Запорозька Січ]. 1768 р., липня 9. [Запорозька Січ]. 1768 р., липня 9. [Запорозька Січ]. ––––    Рапорт Коша Рапорт Коша Рапорт Коша Рапорт Коша 
малоросійському губернатору Петру Румянцеву про відправку малоросійському губернатору Петру Румянцеву про відправку малоросійському губернатору Петру Румянцеву про відправку малоросійському губернатору Петру Румянцеву про відправку 
до нього копії свідчень уманських купців Остапа Поламаного до нього копії свідчень уманських купців Остапа Поламаного до нього копії свідчень уманських купців Остапа Поламаного до нього копії свідчень уманських купців Остапа Поламаного     
і Остапа Бочки та свідоцтва на їхній проїзд до Запорозької Січі, і Остапа Бочки та свідоцтва на їхній проїзд до Запорозької Січі, і Остапа Бочки та свідоцтва на їхній проїзд до Запорозької Січі, і Остапа Бочки та свідоцтва на їхній проїзд до Запорозької Січі, 
виданого Максимом Залізвиданого Максимом Залізвиданого Максимом Залізвиданого Максимом Залізнякомнякомнякомняком. № 2486. № 2486. № 2486. № 2486 

 

Сиятεлнѣйшему графу 
Его високопрεвосходитεлству гсдину εя імпεраторскаго 
величества от армиї генерал-анъшефу, малороссийскому 
генεралъ-губернатору, Малоросииской колегиї президεнту, 
Українского и Малоросийского корпусовъ главному комεнди- 
ру, обоїхъ росийскихъ ординовъ и Святыя Анъны кавалεру, 
Пεтру Алεѯандровичу Румянъцову 
Репортъ 

Какова с прибившихъ в Сѣчъ Запорожскую по купеческому промислу 
Полской областы города Уманы житεлεй Остапа Поламаного и Остапа 
Бочкы в здѣшнεй Войсковой канъцеляриї сказка о зломъ, смεртном от 
нѣякогосъ полковныка Маѯима Жεлѣзняка съ его в болшомъ числε гайда- 
мацкою шайкою, житεлствующимъ в ономъ городε Уманѣ полскимъ шлях- 
тичамъ и жидамъ приключениї снята, с оной 3-и и1 з свѣдитεлства от того 
полковника Поланому [!] і Бочки данного, копиї2 точніε-3 при4 сεмъ5 висо- 
кому вашεго графского сиятεлстъва усмотрѣнию посилаются6. 

Атаманъ кошовій Пεтръ Калнишεвскій с войсковою старшиною  
і товариствомъ 

1768 году 
Июля 9 д. 
№ 2486.7 
Арк. 69. Відпуск. 

–––––––––––– 
1 Далі закреслено так парти. 
2 Виправлено з копия. 
3-3 Написано на лівому полі. 
4 Написано над рядком замість закресленого при. 
5 Далі закреслено точния копиї. 
6 Виправлено з посилаεтся. 
7 Далі на арк. 70 закреслено рапорт Коша малоросійському генерал-губернатору 

Петру Румянцеву: 
До графа Румянцова 
Рεпортъ 
Какова с прибивших в Сѣчъ Запорожскую по по купεчεскому помислу Полскои 

области з города Умани житεлεй Остапа Поламанагω і Остапа Бочки в здѣшнεй воисковои 
канцεляриї сказкао злом смεртном живу отня. от нѣякогос полковника Маѯима Жεлѣзняка 
живущим съ εго в болшомъ числε гаидамацкою шайкою житεлствующим в оном городε 
Уманε полским шляхтичам і жидам приключεни, снята оной при сεм точная копия,  
к високому вашεгω графскогω сіятεлства усмотрѣнію посилаεтся. 

1768 году 
Іюля 9 д. 
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№ 47    1768 р., липня 9. [Запорозька Січ]. 1768 р., липня 9. [Запорозька Січ]. 1768 р., липня 9. [Запорозька Січ]. 1768 р., липня 9. [Запорозька Січ]. ––––    Ордер Коша отаману Ордер Коша отаману Ордер Коша отаману Ордер Коша отаману 
Іркліївського куреня Гарасиму Спичаку про пошук і арешт Іркліївського куреня Гарасиму Спичаку про пошук і арешт Іркліївського куреня Гарасиму Спичаку про пошук і арешт Іркліївського куреня Гарасиму Спичаку про пошук і арешт     
його командою гайдамаків, які поверталися з Правобережної його командою гайдамаків, які поверталися з Правобережної його командою гайдамаків, які поверталися з Правобережної його командою гайдамаків, які поверталися з Правобережної 
України, території Речі Посполитої, і недопущення туди України, території Речі Посполитої, і недопущення туди України, території Речі Посполитої, і недопущення туди України, території Речі Посполитої, і недопущення туди 
запорозьких запорозьких запорозьких запорозьких козаків.козаків.козаків.козаків.    № 2487№ 2487№ 2487№ 2487    

    
Из Коша Воиска Запорожскогω Низовогω курεня  
Ірклѣεвскогω пану атаману Гεрасиму Спичакуа 
Ордεръ 

От появившихся в Полской области взбунтовавшихся, какъ слишно полских 
мужиков, нεмалиε смεртніε тамо убивства и грабитεлства починεнны і такъ 
разсвирѣпили, что ужε коснулис и до ханских слобод. А свεрхъ тогω, і на 
сия мѣста напастъ похвалки чинятъ, к пεрεловлεнію коїхъ і истрεблεнию 
отправлεнны рεгулярніε команди, якиε шалостники нε убεгут ли в сиε мѣста. 
По силѣ гεнεралѣтεтских повεлѣній, повεлѣваεтся вамъ Воиска Запорож- 
скогω Низовогω бугоґардового видѣнія и в протчиε мѣста слѣдоватъ,  
и тамо по приличнимъ мѣстамъ нε будεт ли каковій убѣгшій с полских 
мѣстъ, іли ужε по записки у вас імεючεйся дознаннои бродяга шататся, 
такових всѣми мѣрами старатся возможнω пεрεловлять // і по пεрεловлεниї 
брать от них і о их согласникахъ, гдѣ будутъ обрεтатся показаниї1, і къ 
пεрεловлεнию оних прилагать нεусипніε стараниї 2-і присилат в Кош под 
крѣпкимъ карауломъ-2. Такожъ здεшних подчинεнних уходитъ в Полшу на 
грабитεлство нε допускать, і нε пошεлъ ли с тих с ваших курѣнных туда  
в Полшу на худиε поступки, о том вѣрнω справится и сюда рεпортоватъ,  
а их всѣми мѣри старатся пεрεловя, прислать до Сѣчѣ под караулом.  
В слѣдованиї вашεм по здεшних мѣстах вεздε по зимовникам козачим 
приказиват, даби в Полшу уходить нε допускали із зимовниковъ своїхъ,  
а убѣгшиε с Полши εсли бъ могли появится іли бродяги бεзпашпортніε, 
брали б і под караулом присилали до Коша. 

Атаманъ кошовій Пεтръ Калнишεвскій с товариствомъ 
1768 году 
Іюля 9 д. 
№ 2487. 
Арк. 65–65 зв. Відпуск. 

 
 
 
 
 

–––––––––––– 
1 Далі закреслено и такжε. 
2-2 Написано на лівому полі та над рядком. 
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зв. 



 104104104104

№ 48    1768 р., липня 9. [Запорозька Січ]. 1768 р., липня 9. [Запорозька Січ]. 1768 р., липня 9. [Запорозька Січ]. 1768 р., липня 9. [Запорозька Січ]. ––––    Ордер Коша полковникам Ордер Коша полковникам Ордер Коша полковникам Ордер Коша полковникам 
Самарської і Кальміуської паланок та полковнику ПротовчанСамарської і Кальміуської паланок та полковнику ПротовчанСамарської і Кальміуської паланок та полковнику ПротовчанСамарської і Кальміуської паланок та полковнику Протовчан----    
ської паланки Йосипу Рубану з вимогою наказати господарям ської паланки Йосипу Рубану з вимогою наказати господарям ської паланки Йосипу Рубану з вимогою наказати господарям ської паланки Йосипу Рубану з вимогою наказати господарям 
зимівників не допускати своїх служителів до походу «в Полщу», зимівників не допускати своїх служителів до походу «в Полщу», зимівників не допускати своїх служителів до походу «в Полщу», зимівників не допускати своїх служителів до походу «в Полщу», 
та арешт і відправку до Коша запорожцівта арешт і відправку до Коша запорожцівта арешт і відправку до Коша запорожцівта арешт і відправку до Коша запорожців----гайдамаків, які гайдамаків, які гайдамаків, які гайдамаків, які 
повернулися звідти. повернулися звідти. повернулися звідти. повернулися звідти. № 2510№ 2510№ 2510№ 2510––––2512, 25152512, 25152512, 25152512, 2515    

    
По сεкрεту 

В Самарь, і в Калмусь, і до Рубанаа 
Ордεръ 

Възбунтовавшыεсъ в Полской областы на Українѣ
1, какъ слишно тамошниε 

мужики, многіε починыли худиε шалосты и разорεниї, причεмъ ляховъ и 
жидов покололы и порѣзалы, на чεмъ разарасъ ужε коснулысъ напаст в 
Турεцкой областы на состоящиε при граныцах ханскиε слободы. Да свεрхъ 
того, и на здεшниε мѣста похвалкы чинять разорить2. К усмирεнію3 тѣхъ 
взбунтовавшихся, отправлεны рεгулярниε

4 команды, і нε убѣгнут лы в сиε 
мѣста, къ пεрεловлεнию и искорεнεнію такових, такожъ чтобъ здεшниε 
подчинεнниε // на тѣ шалосты в Полшу нε уходилы, по сил[ѣ] гεнεрали- 
тεтских вεлѣний от Коша отправлεны в доволном числѣ людεй команды 
сухопутεмъ и водою.  

А вам повεлѣваεм, по получεныї сεго заразъ всѣмъ вѣдомствѣ 
вашεмъ житεлъствующимъ козакам і обыватεлямъ обявив приказат, чтоб 
оны от сεбε своїх служитεлεй і такъ5 житεлствующих, кої6 намѣрεватимутъ7 
на тоε

8 зло уходить в Полщ[у] нε пускалы, и εжεлы бъ 9-могъ хто-9 з бунтов- 
щиковъ с Полщы уходить10, і пεрεловив отдавалы вам в паланку, а вы под 
крѣпким караулом присилат імѣεтε до Коша. Для чεго, вы с козакамы 
доволным числомъ всѣ вѣдомства вашεго мѣста обεхав пεрεсматриват11, 
нε будуть лы убѣгат в вашы мѣста с полских мѣстъ, и εслибъ вы послихалы, 
что оны начнутъ в вѣдомствѣ вашεмъ // появлятся, такових всѣмы мѣрамі 
всεвозможнѣйшε старатся пεрεловлятъ 12-і в Кошъ под крѣпким карауломъ 

–––––––––––– 
1 Далі закреслено мужикы. 
2 Виправлено з разгонить.; далі закреслено і нε убѣгнут лы в сиї мѣста къ пεрεловлε- 

нию и скорεнεнию таковых, такожъ чтобъ здεшниε подчинεниε на тѣ шалосты в Полшу нε 
уходіли, по силѣ гεнεралѣтεтских вεлѣный от Коша отправлεны к пεрεловлεныю тѣхъ  
в бунтовавших отправлεны вεликороссійскиε команды в доволном числѣ людεй. 

3 Написано над рядком замість закресленого къ пεрεловлεнию. 
4 Написано над рядком замість закресленого вεликороссіискиε. 
5 Написано над рядком. 
6 Написано на лівому полі. 
7 Виправлено з намѣрεвающыхъ. 
8 Далі закреслено дѣло. 
9-9 Написано над рядком замість закресленого как[ъ] хто. 
10 Далі закреслено и бεзъпашпортныхъ въ зимовныках нε прынималь і і. 
11 Далі закреслено и пры том. 
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присилат-12, и уходить в Полшу на то зло никого13 14-с подчинεних-14 нε 
допускать, 15-опасаясъ в сεмъ за […] вашихъ5 тяжчайшого отвѣта-15. По 
получεниї жъ сεго і исполнεниї імѣεтε рεпортоват. 
1768 году 
Іюля 9 д. 
Полковникамъ: 
№ Іосифу Рубану 2510. 
Самарскому № 2511. 
Калмиюскому № 2512. 
Колпакуб № 2515. 
Арк. 66–67. Чернетка. 

 
№ 49    1768 р., липня 10. Кіш. 1768 р., липня 10. Кіш. 1768 р., липня 10. Кіш. 1768 р., липня 10. Кіш. ––––    Ордер Коша полковникам і отаманам Ордер Коша полковникам і отаманам Ордер Коша полковникам і отаманам Ордер Коша полковникам і отаманам 

Переяславського та Велечківського куренів Михайлу Дюгтяру Переяславського та Велечківського куренів Михайлу Дюгтяру Переяславського та Велечківського куренів Михайлу Дюгтяру Переяславського та Велечківського куренів Михайлу Дюгтяру     
і Данилу Кучеру з наказом відправитися р. Південним Бугом і Данилу Кучеру з наказом відправитися р. Південним Бугом і Данилу Кучеру з наказом відправитися р. Південним Бугом і Данилу Кучеру з наказом відправитися р. Південним Бугом     
та Дніпром для пошуку гайдамаків, котрі поверталися та Дніпром для пошуку гайдамаків, котрі поверталися та Дніпром для пошуку гайдамаків, котрі поверталися та Дніпром для пошуку гайдамаків, котрі поверталися     
з Правобережжя, з Правобережжя, з Правобережжя, з Правобережжя, території території території території Речі Посполитої, з вимогою Речі Посполитої, з вимогою Речі Посполитої, з вимогою Речі Посполитої, з вимогою 
наказувати господарям зимівників не відпускати козаків наказувати господарям зимівників не відпускати козаків наказувати господарям зимівників не відпускати козаків наказувати господарям зимівників не відпускати козаків     
у гайдамаки. у гайдамаки. у гайдамаки. у гайдамаки. № 2530№ 2530№ 2530№ 2530    

    
Ізъ Коша Войска Запорожского Низового1 гсдамъ  
полковникамъ и атаманамъ куреней  
Пεрεясловского Михайлу Діогтяру  
и Вεличковского Данилу Кучеруа 
Ордεръ 

Что появившіεс в Полской областы взбунтовавшиεсъ, какъ слишно полскиε 
мужики, нεмалиε смεртниε тамо убивства и грабитεлства починя так 
разсвεрѣпѣли, что ужε коснулис и до ханских слобод. Свεрх жε всεго, и на 
здεшниε мѣста имѣют похвалки напаст. Его высокопрεвосходитεлство, 
гспднъ киεвской гεнεрал-губεрнатор и кавалѣр Воεйковъ, Кошъ ордεровал, 
что для усмирεния тѣх в Полшѣ збунтовавшихся мужиковъ и къ конεчному 
оных пεрεловлεнию и истрεблεнію в нεдавнѣ рεгулярниε команди в Полшу 
отправлεны, равно прεдложил и Кошу Войска Запорожского имѣт крайнѣй- 
шую осторожност, чтоб нихто с подчинεних здεшнѣхъ от своих мѣстъ 
отлучатся и к тѣмъ збунтовавшимся пристат нε могъ. Такжε, εсли б могли  

–––––––––––– 
12-12 Написано над рядком та правому полі замість закресленого и в конεцъ істрεб- 

лять. 
13 Виправлено з никому. 
14-14 Написано на правому полі. 
15-15 Написано над рядком та на правому полі замість закресленого и учинит под 

вашим тяжчайшим отвѣтом. 
1 Далі закреслено гспдну полковнику. 
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с тѣхъ бунтовщиков сюда входытъ, къ пεрεловлεнию и истрεблεнию оных 
употрεбит возможниε мѣры, к виполнεнию чεго2 опрεдѣлεни3 ви4.  

И приняв вам сεй ордεръ и команду, слѣдоват с оною дубомъ по 
водѣ вниз рεкъ Днεпра 5-і в рεку Бугъ, також в урочища Рыковεцъ, Бѣлоусов- 
ку, Чичиклію, Сокирну і протчіε мѣста-5, і в тωм слѣдованиї вашεм нε убѣг ли 
хтω // із бунтовщиков с Полъши в здεшнѣε мѣста, провѣдыват и смотрѣть, 
и буды провѣдаεтε, какъ возможно старатся пεрεловит и со всѣмъ, чтω при 
них нибудεт, за вѣрнимъ запискамъ 6-под карауломъ-6 присилатъ до Коша. 
Вεздѣ по козачим зимовникам и на рибно[й] ловлѣ находящимся прикази- 
ват, чтоб оны от сεбε никуда никого нε отпускалы въ Полшу уходытъ къ 
пристаны до бунтовщиков, а εсли7 за ким сиε увѣдают, бεз пощады нака- 
зивалы б оного. И вы равно поступат имѣεтε, // и εжεли гдε на то зло 
собирающихся правѣдаεтε, імѣεтε обявитъ, чтоб нε ишли і возвратилис  
в мѣста свої, наказавъ за тоε злоε намѣрεніε. Буди жъ хто с таковихъ8 
противεнъ окажεтся і доброволно по наказаниї нε возвратится, с таковими 
поступатъ какъ9 с разбойниками, і по пεрεловлεниї за крѣпкимъ карауломъ 
присилатъ до Сѣчи. // В сεй посилкы будучы вам в зимовниках и нигдε 
козакам запорожскимъ и никому напрасно6 обидъ и разорεния нε чинит и 
команду при вас имѣющуюся воздεрживат, ибо в нεисполнεниї самы вы 
тяжчайшε будεтε отвѣтствоват прεд Войском. Данъ в Кошѣ іюля 10 д. 
1768 году. 
№ 2530. 
Помітка на арк. 72 зв.: Таковъ же ордεръ под № 2531-м данъ гсдамъ 
полковникамъ и атаманамъ куреней Кыслякѣвского Ефиму Суїмуб и Корε- 

нѣвского Савкѣ Слѣпоконюв. 
Арк. 71–72 зв. Чернетка. 
 

№ 50    1768 р., липня 11. [Запорозька Січ]. 1768 р., липня 11. [Запорозька Січ]. 1768 р., липня 11. [Запорозька Січ]. 1768 р., липня 11. [Запорозька Січ]. ––––    Ордер Коша полковнику Ордер Коша полковнику Ордер Коша полковнику Ордер Коша полковнику 
Інгульської паланки Тарасу Чорному про спростування Інгульської паланки Тарасу Чорному про спростування Інгульської паланки Тарасу Чорному про спростування Інгульської паланки Тарасу Чорному про спростування     
чуток стосовно дозволу курінними отаманами підтримувати чуток стосовно дозволу курінними отаманами підтримувати чуток стосовно дозволу курінними отаманами підтримувати чуток стосовно дозволу курінними отаманами підтримувати 
повстання, з вимогою зібрати команду для пошуку повстання, з вимогою зібрати команду для пошуку повстання, з вимогою зібрати команду для пошуку повстання, з вимогою зібрати команду для пошуку     
і арешту гайдамак, які поверталися «с Полской области»і арешту гайдамак, які поверталися «с Полской области»і арешту гайдамак, які поверталися «с Полской области»і арешту гайдамак, які поверталися «с Полской области». . . .     
№ 2541№ 2541№ 2541№ 2541    

    

Гспдну полковнику інгулскому Тарасу1 Чорному з старшиною 
Ордεръ

–––––––––––– 
2 Далі закреслено вас. 
3 Виправлено з опрεдѣлили. 
4 Виправлено з ми. 
5-5 Написано на лівому полі. 
6-6 Написано над рядком. 
7 Виправлено з εжεли. 
8 Далі закреслено чεму. 
9 Далі закреслено с нεпри. 
1 Далі закреслено Чорному. 

 
 
 

71 
зв. 
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зв. 
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Рапортъ вашъ, что2 в Днεпрѣ
3 понад Козацкимъ до урочища Боргуна 

нεводчики возмущεніε учинили, что якоби курѣнніε атамани повεлεніε 
здѣлали іти в затяги і на дорогу хлѣби подавали, с которого довзолεнія 
ватаги курεнніε корεнѣвскій Андрεи Андронникъ, калниболоцкіε4 Грицко 
Дядчεнко і Савка, з собравимис до тридцяти іли болшε чεловѣкъ таковими 
ж, поворовавъ у козаковъ лошади, сѣдли і ружъя в Полшу пошли, в Кошѣ 
получεнъа. І по справки съ атаманами явилосъ, яко они нε тол обявлεннимъ 
ватагамъ, но і нѣкому на сіε зловрεдноε слѣдство дозволεній нε давали, сіε 
жε они сами для εдиного других прεлщεнія произнεсли. И по сεму повε- 
лѣваεмъ вамъ, собравъ с вѣдомства вашεго доволноε число козаковъ, // 
слѣдоватъ во всѣ 5-вашεго вѣдомства-5 мѣста6 і обεзжая пεрεсматриватъ 
εщε із здεшних мѣстъ в Полшу виходящих, і буди б могъли вами таковії 
сискатся, оних по доволном наказанії отпускатъ на прεжнія их абиталища. 
Наивящε жε і тѣх, кої нинѣ будучи в грабитεлствах с Полской области 
будутъ в здεшніε мѣста пεрεсмикатся, присматриват і старатся пεрεловитъ, а 
по пεрεловлεнії со всѣм при них явившимся присилатъ под крѣпчаишими 
караулами 7-до Коша-7. Сиε жε вамъ с краинимъ ісполнεніεмъ нε отлагая нѣ 
на малоε врεмя чинитъ, ібо εсли за вами в сεмъ нεрадѣніε увѣданно 
будεтъ, то нεотмѣнно подвεржεнни будεтε

8 нεопуститεлному істязанию. 
119 д. іюля 1768 году. 
№ 2541. 
Арк. 76–76 зв. Чернетка. 
 

№ 51    1768 р., липня 11. [Запорозька Січ]. 1768 р., липня 11. [Запорозька Січ]. 1768 р., липня 11. [Запорозька Січ]. 1768 р., липня 11. [Запорозька Січ]. ––––    Ордер Коша полковнику Ордер Коша полковнику Ордер Коша полковнику Ордер Коша полковнику 
Прогнойської паланки Федору Великому з вимогою наказати Прогнойської паланки Федору Великому з вимогою наказати Прогнойської паланки Федору Великому з вимогою наказати Прогнойської паланки Федору Великому з вимогою наказати 
козакам його відомства залишатися на своїх промислах козакам його відомства залишатися на своїх промислах козакам його відомства залишатися на своїх промислах козакам його відомства залишатися на своїх промислах     
і не приєднуватися до гайдамаків, а непокірних арештовувати і не приєднуватися до гайдамаків, а непокірних арештовувати і не приєднуватися до гайдамаків, а непокірних арештовувати і не приєднуватися до гайдамаків, а непокірних арештовувати     
і відправляти до Кошаі відправляти до Кошаі відправляти до Кошаі відправляти до Коша. № 2542. № 2542. № 2542. № 2542    

    
Гспдну полковнику прогнойскому Фεдору Вεликому зъ старшиною 
Ордεръ 

Репортъ вашъ, коїмъ вы мεжду прочимъ прεдставляетε, что вѣдомства 
вашεго многіε1 козаки, а съ числа тѣхъ именно три: Іванъ Кравεцъ, Микита 
Сагайдачный и Фεдоръ Сѣрый, оставя должности свої въ добычѣ рыбы 
 

–––––––––––– 
2 Далі закреслено в горѣ. 
3 Виправлено з Днεпра. 
4 Виправлено з калниболоцкий. 
5-5 Написано над рядком замість закресленого бившіε прεд симъ к скрипалищамъ 

приличніε. 
6 Далі закреслено ворамъ. 
7-7 Написано на правому полі. 
8 Далі закреслено от насъ. 
9 Виправлено з 10. 
1 Написано над рядком замість закресленого козаки нѣкоторие. 
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зв. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

74 
 



 108108108108

пошли въ Полщу на грабитεлство, и что за ними вы въ погоню отправилися 
было, но за вεликою нεпогодою пεрεεхатъ нε допустило, въ Кошѣ полученъа. 
И за таковой вашъ труд и добропорядочный2 въ томъ поступокъ похваливъ 
васъ, въ резолюцію предлагаεмъ, къ отвращεнію таковыхъ3 въ вѣдомствѣ 
вашεмъ состоящихъ козаковъ, кої4 оставя добычѣ свої5 на тоε бгомεрзское 
и бгопротивное дѣло6 устремляются, обявитъ нашимъ войсковымъ сло- 
вомъ, чтобъ они нε устремляяся // на той7 лεгкій8, зловредный и нε бεзпри- 
чинный добытокъ оставалися бъ всякъ при своих должностяхъ9, трудячисъ 
въ добычѣ рыбной и въ протчихъ10 промыслах11, и тѣмъ отъ трудовъ своих 
доволствовалися бъ, опасаяся 12-въ неисполнениї сего-12 нашего войскового 
нεизбѣжного гнѣва и тяжчайшаго наказанія, въ чεмъ вы крѣпко 13-надъ ними 
того-13 наблюдать должεнствуεтε. И буди кого къ тому склонна предусмотри- 
тε, то и наказыватъ, буди жъ и по наказанії нε поисправится, но въ своεмъ 
упорънимъ злоумышленії будетъ, таковаго, 12-равно и убѣгающих с Полши 
з бунтовскои партиї буди бъ могли появится-12, взявъ и забивъ въ колодки 
прислатъ14 под крѣпкимъ карауломъ 8-въ Кошъ-8, дабы въ пути утечки 
учинитъ нε могли15. 
1768 году 
Июля 11 д. 
№ 2542. 
Арк. 74–74 зв. Чернетка. 

 
№ 52    1768 р., липня 11. [Запорозька Січ]. 1768 р., липня 11. [Запорозька Січ]. 1768 р., липня 11. [Запорозька Січ]. 1768 р., липня 11. [Запорозька Січ]. ––––    Свідчення козака Свідчення козака Свідчення козака Свідчення козака 

Івонівського куреня Максима Висоцького про напад Івонівського куреня Максима Висоцького про напад Івонівського куреня Максима Висоцького про напад Івонівського куреня Максима Висоцького про напад     
на військо Максима Залізняка полковника Каргаполського на військо Максима Залізняка полковника Каргаполського на військо Максима Залізняка полковника Каргаполського на військо Максима Залізняка полковника Каргаполського 
карабінерного полку Василя Гур’єва, арешт лідера гайдамаккарабінерного полку Василя Гур’єва, арешт лідера гайдамаккарабінерного полку Василя Гур’єва, арешт лідера гайдамаккарабінерного полку Василя Гур’єва, арешт лідера гайдамаківівівів, , , , 
напад ногайців на мешканців напад ногайців на мешканців напад ногайців на мешканців напад ногайців на мешканців Правобережної України, велику Правобережної України, велику Правобережної України, велику Правобережної України, велику 
кількість турецького війська поблизу Очакова та наміри татар кількість турецького війська поблизу Очакова та наміри татар кількість турецького війська поблизу Очакова та наміри татар кількість турецького війська поблизу Очакова та наміри татар 
напасти на Правобережжя і територію Російської імперіїнапасти на Правобережжя і територію Російської імперіїнапасти на Правобережжя і територію Російської імперіїнапасти на Правобережжя і територію Російської імперії    

–––––––––––– 
2 Написано над рядком замість закресленого разумний. 
3 Написано над рядком замість закресленого прочихъ. 
4 Написано над рядком замість закресленого отходомъ. 
5 Написано над рядком замість закресленого рыбные. 
6 Далі закреслено за котороε. 
7 Виправлено з тое. 
8 Написано над рядком; далі закреслено на. 
9 Далі закреслено въ. 
10 Виправлено з протчиемъ. 
11 Виправлено з промыслаенії; далі закреслено и. 
12-12 Написано на лівому полі. 
13-13 Написано над рядком замість закресленого і. 
14 Далі закреслено въ Кошъ. 
15 Виправлено з нεмогъ; далі закреслено Въ Кошъ. 
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зв. 
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1768 году іюля 11 д. 1-Воиска З. Н.-1 козак курεня Івонивского 
Маѯимъ Высоцкий сказкою показалъ: 

В бытностъ дε εго сεго года в Полшѣ по купεчεству чрεз всε вεсняноε врεмя, 
истεкшого июня 28 д. по[д] полскимъ мѣстεчком Уманью2 выдѣл, что имѣю- 
щуюсъ по Українѣ

3 своεволскую партию, состоящεю в нεмалом числѣ гайда- 
маков, мεжду коεю сказивался полковником Маѯим Жεлѣзнякъ4, прибывши 
под Уманъ, находящогося в Полшѣ росъсійского войска5 Каргаполскогω 
карабинεрного полкуа гспднъ полковникъ Гуръεвъ зъ донскимъ полковни- 
ком, а какъ εго зовут нεупомнитъ6, с командою отаковаль и подъ караул 
взявши, всεх в колодки позабивал. 1-І от колъ-1 он, Высоцкий, по промыслу εго 
возвратяс за отпуском от нεго, полковника Гуръεва, в запорожскиε дачи, 
при проεздѣ чрεз пограничноε мѣстεчко Орεлъ от спасшихся 1-из рукъ ногай- 
скихъ-1 Полской областы трεх чεловѣкъ, Уманской губεрниї житεлεй, а как 
их зовут знат нε можεт, слихал, что дε при слѣдованиї их с турεцкого 
города Очакова з солю, набεжав на их многоε число команды нагайской 
под вεчор, съ их 27-мъ чεловѣкъ товарищεй поумεрщвлялы, а оны втроих 
ушли, і всε их вози з солю и скотом побралы. А оттудова проεздя понад 
рεкою Бугом, он, Высоцкий, выдѣлъ двадцятъ чεтырεх чεловѣкъ Полской 
жε ωбласты, кої пεрεїхав чрεз рεку Бугъ εму, Высоцкωму, обявили, что оны 
ушли такжε из рук // ногайцωв слѣдуя зъ Очакова з солю, бросив в стεпѣ 
вози и скот, і εму, Высоцкому, расказивалы, что дε по виходѣ их съ Очако- 
ва всεх Полской областы находящихся тамо по промыслу людεй, исключав 
рωссійских, туркы под арεстъ взяли и днεмъ в раsныε работы употрεбляютъ,  
а на ночъ заключив в жεлѣза под крεпчайшим караулом содεржат. Турεцкого 
ж воиска: арноутов, бошняков и яничаров бεзчислεнноε

7 множεствεнноε 
число зъ Очакова на сю сторону пεрεправляεтся и намѣрεваютъ слѣдоват  
в Полшу и полонит українской народъ, такωж и на Россию наговариваютъ, 
да толкω с вεликим мεжду собою мятεжεм и въ опаснωстъ находятся. 

К сεй сказки козакъ курεня Ивонѣвского Маѯимъ Высоцкий подписался 
Помітка на арк. 80: Рεпортъ с посилкою сεи сказки до Воεикова і Румян- 
цова лεжатъ в сεкрεтном дѣлѣ, потому что сказка другая по сεкрεту при 
ономъ жε посланна. 
 

Арк. 79–80. Чернетка. 
Частково опубліковано: Скальковский А. Наезды гайдамак на Западную Украину  
в XVIII ст., 1733–1768 гг. – Одесса, 1845. – С. 196. 

–––––––––––– 
1-1 Написано над рядком. 
2 Виправлено з Уманѣ. 
3 Виправлено з Вкраїнѣ. 
4 Далі закреслено кої дε по рѣчам от них ним Высоцким слиханним, вышли з мнстря 

Мотрεнинского в тридцяты чεловѣкъ, и назбирав тамо жилих з мужиков, разорεния и 
умεрщвлεния чинили. 

5 Виправлено з войскъ. 
6 Виправлено з но упомнитъ. 
7 Підкреслено. 
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№ 53    1768 р., липня 11. 1768 р., липня 11. 1768 р., липня 11. 1768 р., липня 11. [Запорозька Січ][Запорозька Січ][Запорозька Січ][Запорозька Січ]. . . . ––––    Свідчення козака Свідчення козака Свідчення козака Свідчення козака 
Івонівського куреня Максима Висоцького про чутки Івонівського куреня Максима Висоцького про чутки Івонівського куреня Максима Висоцького про чутки Івонівського куреня Максима Висоцького про чутки     
стосовно приїзду запорозьких козаків з листом підтримки стосовно приїзду запорозьких козаків з листом підтримки стосовно приїзду запорозьких козаків з листом підтримки стосовно приїзду запорозьких козаків з листом підтримки     
від кошового отамана Максиму Залізнякувід кошового отамана Максиму Залізнякувід кошового отамана Максиму Залізнякувід кошового отамана Максиму Залізняку    

    
[1]768 году іюля 11 д. Козакъ курεня Ивонѣвского Маѯимъ 
Высоцкій сказкою показалъ: 

В бытностъ дε εгω сεго в Полшѣ по купεчεству в мѣстεчку Уманѣ трεтогω 
дни по разорεниї от бунтовщиков оного мѣстεчка, в истεкшεмъ нинѣ пεр- 
вихъ числъ у свиданиї зъ Пашковского курεня козаком, а какъ εгω зовутъ и 
прозиваютъ знатъ нε можεтъ, в разговорахъ слихалъ ωт nεго, чтω дε імъ 
прибыли зъ Сѣчи в чεтирεхъ чεловѣкъ товарищах зъ пысмом ωт пана 
кошового к полковнику Залѣзняку, чтωбы порядковалъ хорошε, и говорятъ 
дε атамани нε прεпятствуя нивчεмъ: «Божε помагай ступаитε, а потомъ 
можεтъ бытъ мы и самы пойдεмъ, толко дε nεможно, чтобъ границя бεз 
воиска nε оставаласъ и ногайци nапастъ nε могли». 
 

Арк. 81. Оригінал. 
 
№ 54    1768 р., липня 12. 1768 р., липня 12. 1768 р., липня 12. 1768 р., липня 12. [Запорозька Січ][Запорозька Січ][Запорозька Січ][Запорозька Січ]. . . . ––––    Ордер Коша Ордер Коша Ордер Коша Ордер Коша 

полковникам і курінним отаманам Івану Кулику та полковникам і курінним отаманам Івану Кулику та полковникам і курінним отаманам Івану Кулику та полковникам і курінним отаманам Івану Кулику та     
Мусію Чорному про відправку найближчим часом Мусію Чорному про відправку найближчим часом Мусію Чорному про відправку найближчим часом Мусію Чорному про відправку найближчим часом     
необхідної кількості козаків у відомство Бугоґардівської необхідної кількості козаків у відомство Бугоґардівської необхідної кількості козаків у відомство Бугоґардівської необхідної кількості козаків у відомство Бугоґардівської 
паланки для недопущення запорожців «в Полщу», паланки для недопущення запорожців «в Полщу», паланки для недопущення запорожців «в Полщу», паланки для недопущення запорожців «в Полщу»,     
з наказом заарештовувавти і доправляти до Кошаз наказом заарештовувавти і доправляти до Кошаз наказом заарештовувавти і доправляти до Кошаз наказом заарештовувавти і доправляти до Коша    тих, тих, тих, тих,     
хто повернувся звідтихто повернувся звідтихто повернувся звідтихто повернувся звідти. № 2546. № 2546. № 2546. № 2546    

    
Із Коша Воиска З. Н. гспдам1 полковныкам і курѣнным 
атаманам Ивану Кулику і Моисѣю Чорному 
Ордεръ 

Рεпортъ вашъ с прилогом о нε явившихся в командε вашεй козаках рεεстра 
в Кошѣ получεна, и по оному с курεнями тѣми, с коїхъ в командѣ вашεй 
козаков нѣтъ, справка чинεнна. И хочай от оних курεнεй обявлεнно, что оны 
полноε число всяк от своεго ку. козаков к вам выслали, однакъ вεлεнно им спра- 
витца за нεявившихся и до днεсъ у вас козаков і по справки якыε сыщутца, 
тот часъ оных к вам отправлятъ, а коѣх2 нε явитца, то на мѣсто оних других 
высилат. При чεм і сиε вам занадобно прεдлагаεм, получа сεй ордεръ в 
скором врεмεни і пεшимъ в вεдомство бугоґардовоε, гдε по всѣмъ при- 
стойным мѣстам імѣтъ вам εжεчастія розεзды3 и провѣдыват нѣт ли гдε по 
островам, либо буεракам, какых nа грабитεлство идущых в Полщу 

–––––––––––– 
1 Далі закреслено Ку. 
2 Далі закреслено х. 
3 Далі закреслено и по островам. 
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здѣшних козаков, і εжεли б могли гдε сискатъ, // таковим чиня4 жεстокоε 
наказаныε заворочат nа прεжніε их обиталища, другихъ5 жε, коѣ вами6 
признаны будут, что били ужε н [?] в Полщѣ на грабитεлствѣ и по зимовникам 
в кого прожыватимутъ, брат і присилатъ до Коша. При том прилѣжнѣшε 
смотрѣтъ, нε имѣтимут ли на какыε мѣста сюда от збунтовавшихся в Пол- 
щѣ самозбродцов собрав7 их хто6 проходу, и когда извѣдаεтε, всѣми мѣри 
старайтεсъ оних пεрεловитъ, а по пεрεловлεныи, справясъ чыїхъ они ку- 
рεнεй будутъ, nа подводах того курεня козаков8 такжε прислат до Коша.  
І что будεт у васъ6 происходит, счаста імѣεтε Кош рεпортоват. 
1768 году 
Іюля 12 д. 
№ 2546. 
Арк. 83–83 зв. Чернетка. 

 
№ 55    1768 р., липня 12. [Запорозька Січ]. 1768 р., липня 12. [Запорозька Січ]. 1768 р., липня 12. [Запорозька Січ]. 1768 р., липня 12. [Запорозька Січ]. ––––    Лист Коша до очаківЛист Коша до очаківЛист Коша до очаківЛист Коша до очаків----    

ського паші з проханням переслідувати і арештовувати гайдаського паші з проханням переслідувати і арештовувати гайдаського паші з проханням переслідувати і арештовувати гайдаського паші з проханням переслідувати і арештовувати гайда----    
маків, які б могли вторгнутися на татарську територіюмаків, які б могли вторгнутися на татарську територіюмаків, які б могли вторгнутися на татарську територіюмаків, які б могли вторгнутися на татарську територію. № 2548. № 2548. № 2548. № 2548    

    
Писмо до очаковского пашѣ 

По причинѣ появившεйся с нεкоεго врεмεны в Полской Українѣ гаидамац- 
кой знатной парт[и]ї, которая збунтовавшимися полскимы подданнимы 
умножас, там бεзчεловѣчниε дѣлаεтъ грабитεлства и разорεния, істязуя  
и убивая поляков и жидовъ, напослѣдокъ и до такой достигла продεрзос- 
ты, какъ слишно на ханскую слободу Голту разбойничεски отважилисъ1 на- 
пастъ2. Егω высокопрεвосходытεлство гпднъ гεнεрал-аншεфъ, киεвской 
гεнεрал-губεрнатор, Новоросийской губεрниї главной командир и кавалѣр 
Фεдωр Матвѣεвичъ3 Воεйков, в Кошъ Войска З. Н. прεдложил, что от нεго 
для искорεнεния той злодѣйской партыї отправлεны воїнскиε команды  
в сходност тому4. 5-И что-5 свεрхъ оного Кошь извѣстылся, яко та умножи- 
тεлная гайдамацкая партия нε успокоясъ от грабитεлства прописаного,  
с нεмалою отвагою намѣрεваεт покусится в здεшних мѣстах, також дε 
 

–––––––––––– 
4 Далі закреслено до вεл. 
5 Написано над рядком замість закресленого таковых. 
6 Написано над рядком. 
7 Виправлено з собрая. 
8 Далі закреслено імѣεтε. 
1 Виправлено з отважившисъ. 
2 Далі закреслено слѣдствεнно. 
3 Виправлено з Матвεεвичъ. 
4 Виправлено з том. 
5-5 Написано над рядком замість закресленого для прεслѣдования тѣхъ возможниε 

мѣры употрεблεны будутъ. 
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зв. 
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содεйствиε учинит, 6-чεго к прεдосторожносты-6 // і нεдопущεнию7, и отсεл 
при старшинах, как сухопутниε, такъ і водяною камуникациεю, посланы8 
команды. О чεм вашεму прεвосходитεлству обявив рεкомεндуεм, εжεли б 
моглы таковыε самозбродниε грабитεлѣ со всѣм их соεдынεниεмъ с пол- 
ских мѣстъ от воїнских или от здεшних командъ по утѣснεнию къ укри- 
ватεлству в граници9 выдѣния вашεго войти, оных в силу цвѣтущεй мεжду 
обоїмы высочайшими импεриями тишины, к пεрεловлεнию употрεбитъ 
возможноε стараниε и нε дозволитъ тѣмъ ни малѣйшаго пристанища, но 
стол лεгчε кто от стороны вашεй ис таковых повεлεнними команды пойман 
будεт, по освѣдомлεниї ис тѣх своεволников отправлят для поступлεния  
с нимы по законам в свої імъ мѣста, напротиву чεго, з здεшнεй стороны  
в равних случаях заїмствεнно соотвѣтствовано бит имѣεт. Наконεцъ, с на- 
шим сосѣдским дружεлюбиεм прεбываεмъ. 

Вашεго в сосѣдствѣ 
От ч. 12 іюля 
1768 году. 
№ 2548. 
Арк. 85–85 зв. Чернетка. 

 
№ 56    1768 р., липня 12. [Запорозька Січ]. 1768 р., липня 12. [Запорозька Січ]. 1768 р., липня 12. [Запорозька Січ]. 1768 р., липня 12. [Запорозька Січ]. ––––    Ордер Коша полковнику Ордер Коша полковнику Ордер Коша полковнику Ордер Коша полковнику 

Прогнойської паланки Федору Великому з вимогою під Прогнойської паланки Федору Великому з вимогою під Прогнойської паланки Федору Великому з вимогою під Прогнойської паланки Федору Великому з вимогою під 
приводом доставки кореспонденції очаківському паші приводом доставки кореспонденції очаківському паші приводом доставки кореспонденції очаківському паші приводом доставки кореспонденції очаківському паші 
з’ясувати кількість татарського і турецького війська, з’ясувати кількість татарського і турецького війська, з’ясувати кількість татарського і турецького війська, з’ясувати кількість татарського і турецького війська, 
зосередженого під Очаковомзосередженого під Очаковомзосередженого під Очаковомзосередженого під Очаковом. № 2551. № 2551. № 2551. № 2551    

    
Гспдну полковныку прогнойскому Фεдору Вεликому  
з старшыною 
Ордεръ 

Приложεнноε у сεго к очаковскому пашѣ писмо, імѣεтε вы сами іли з стар- 
шиною вашεю в Очаков заразъ с получεнія сεго отправитъ и тамо сεкрεтным 
образом провѣдат, какои в нεдавнѣ і откуда в Очаков паша пришεл, тожъ для 
чεго многочислεнно с кримской стороны кримскых татаръ і людεй при 
воѣнскωи исправности1 с лошадми очаковскыми томбази в Очаков пεрε- 
правляютца2, исъ Царъграда арнаутовъ і бошняков много ли в Очаков 
приεхало и куда они nамѣрεнни іти іли там битъ, і по провѣданыї сεкрεт- 
нεйшεмъ3 с нарочнымъ в обстоятелствѣ Кош рεпортоват. 

–––––––––––– 
6-6 Написано внизу аркуша замість закресленого прεдостεрεгая чεго рады. 
7 Виправлено з нεдопущая. 
8 Далі закреслено и пошлются. 
9 Виправлено з границъ. 
1 Далі закреслено Очаков. 
2 Виправлено з пεрεпрεвляютца. 
3 Написано над рядком замість закресленого імѣεтε. 

85 
зв. 
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768 году 
Іюля 12 д. 
№ 2551. 
Арк. 87. Чернетка. 

 
№ 57    1768 р., липня 12. 1768 р., липня 12. 1768 р., липня 12. 1768 р., липня 12. [Запорозька Січ][Запорозька Січ][Запорозька Січ][Запорозька Січ]. . . . ––––    Ордер Коша Ордер Коша Ордер Коша Ордер Коша 

полковникам і курінним отаманам Івану Кулику і Мусію полковникам і курінним отаманам Івану Кулику і Мусію полковникам і курінним отаманам Івану Кулику і Мусію полковникам і курінним отаманам Івану Кулику і Мусію 
Чорному з вимогою переконувати запорожців не підтримувати Чорному з вимогою переконувати запорожців не підтримувати Чорному з вимогою переконувати запорожців не підтримувати Чорному з вимогою переконувати запорожців не підтримувати 
гайдамацький рух, а гайдамаків, що поверталися з «Польши», гайдамацький рух, а гайдамаків, що поверталися з «Польши», гайдамацький рух, а гайдамаків, що поверталися з «Польши», гайдамацький рух, а гайдамаків, що поверталися з «Польши», 
арештовувати і відправляти до Кошаарештовувати і відправляти до Кошаарештовувати і відправляти до Кошаарештовувати і відправляти до Коша. № 2555. № 2555. № 2555. № 2555––––2556255625562556    

    
Із Коша Воіска Запорожского Низового гспдну полковнику  
і атаману курεня1 
Ордεръ 

Свεрх прεждε посланного к вамъ ордεра і нинѣ найкрѣпчайшε вамъ 
притвεрждаεтся2, вεздε по бугоґардовомъ вѣдомствѣ εжεчастно обεздит,  
і εжεли могли б сискатся εщε і нинѣ в Полщу ідучіε, такових увѣщεватъ от 
того злого начинания, і буди они по тому нε склонясъ будутъ усиливатся  
к намѣрεнию своεму, оних 3-жεстоко наказиватъ-3 і насильно в тѣ мѣста, 
откол они пошли, заворочатъ і наиприлѣжнѣшε старатся тѣх, кої нинѣ в 
Полшѣ на грабитεлствѣ били, пεрεсматриват, і εсли могли кого с такових 
сискатъ4, пεрεловя5 забивъ в ручниε і ножніε колодки под крѣпчайшим 
караулом прислатъ до Коша. 1768 году іюля 12 дня. 
Помітка: До Кулика 2555. 
До Чорного 2556. 
Арк. 86. Чернетка. 

 
№ 58    1768 р., липня 12. 1768 р., липня 12. 1768 р., липня 12. 1768 р., липня 12. [Запорозька Січ][Запорозька Січ][Запорозька Січ][Запорозька Січ]. . . . ––––    Свідчення козака Свідчення козака Свідчення козака Свідчення козака 

Дінського куреня Корнія Ляшка про намовляння його Дінського куреня Корнія Ляшка про намовляння його Дінського куреня Корнія Ляшка про намовляння його Дінського куреня Корнія Ляшка про намовляння його     
козаками Дінського куреня зайнятися гайдамацтвомкозаками Дінського куреня зайнятися гайдамацтвомкозаками Дінського куреня зайнятися гайдамацтвомкозаками Дінського куреня зайнятися гайдамацтвом    

    
1768 году іюля 12 д., въ канцεлярії Войсковой Войс[ка] 
Запорожского Низового козакъ куреня Донскогω Корний1 
Ляшокъ сказкою показал: 

При бытности εго, чεму ужε миновало назад нεдεл двѣ, у козаковъ того ж 
курεня Донского Мыхайла Проходи и Стεпана Заблуди зимовникомъ въ 
Томаковцѣ сидящыхъ въ службѣ, когда от курεня получилы оны приказъ, 
 

–––––––––––– 
1 Далі закреслено №. 
2 Далі закреслено како. 
3-3 Написано на лівому полі та над рядком. 
4 Написано на лівому полі. 
5 Виправлено з пεрεловитъ; далі закреслено онего. 
1 Виправлено з […]. 
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чтобъ приεздитъ до Сѣчѣ со въсѣмъ принадлεжащимъ козацкимъ ору- 
диεмъ въ обїздку, то они поговоря мεжду собою, съ них Мыхайло Прохода 
оному Заблудѣ сказал [ε]хатъ2 до Сѣчи за покупкою къ вышынкованъю 
горѣлки, а онъ, купивъши другого коня и по надлεжащому спорадившисъ, 
намѣрεвал отъправится въ означεнную обεздъку. Но какъ по отправѣ

3 
оного Заблуды за покупкою той горѣлки въ Сѣчъ, въ ночѣ прійшли къ εму, 
Проходѣ, козакы курεнεй Донского ж Наумъ Гунъкаа, Пεтро Косій, Кырикъ 
Голыкъ, и Калниболоцкого Данило Рудій, да бεзъкурѣнній Фεдоръ, про- 
живавшій 4-въ зимовнику у козака куреня Канѣвского-4 Даныла Бобыряб,  
и начали εго, Проходу, вызъвавшы зъ будки на дворъ подговариватъ ититъ5 
въ затяг. На что6 пεрвѣε

7 // ωнъ, Прохода8, браня их за то 9-отказивался, но, 
какъ нап[ив]-9 с ными горѣлки доволно такъ, что нε очεнъ пъянъ і ни10 
совъсѣм твεрεзъ билъ, 11-а при-11 томъ увѣрεнъ, чрεзъ нѣякуюс ворожбу,  
і усовѣтованъ будучи8 щасливимъ в намѣрεнный12 путъ отъбытіεмъ13 про- 
писаннимъ14 козакомъ Бобиромъ, кої тамо15 у оного Проходы тогда и ноч- 
лѣгъ имѣлъ, на тотъ их подговоръ согласился. И какъ сказал при том онъ, 
Прохода, что рушницѣ

16 нε имѣεтъ, то оный17 Бобиръ и рушницю εму датъ 
обѣщался, и такъ онъ, Прохода, доброволно18 согласяс съ нымы 8-и посѣдавъ-8 

совокупно19 на привεдεнниε ими туда ж шεстεро конѣ
20, у козаковъ курεнεй21 

Канѣвского Їска Порохы 1-го, Игната Пушкаря двох, Донского Савкы Сакав  
1-го, Гордѣя Катεнкаг 2-х, тоεї ж ночи поворованниε, въ намѣрεнный22 путъ 
отправилис, причεмъ оній Бобир означεнную ωбѣщанную рушницю по обык- 
новεному23 8-мεжду собою-8 прощанию εму, Проходѣ, далъ. 
 

Арк. 88–88 зв. Чернетка. 
–––––––––––– 

2 Виправлено з їхатъ. 
3 Виправлено з по виправѣ. 
4-4 Написано на правому полі замість закресленого козака курεня, сії два; у Канѣв- 

ского курεня козака. 
5 Виправлено з ити. 
6 Далі закреслено на что. 
7 Виправлено з пεрвоε. 
8-8 Написано над рядком. 
9-9 Написано на правому полі замість закресленого приходя. 
10 Виправлено з нε. 
11-11 Написано над рядком замість закресленого при. 
12 Виправлено з намѣрεниї. 
13 Виправлено з отъбити. 
14 Виправлено з приписаннимъ. 
15 Написано над рядком замість закресленого закло. 
16 Виправлено з рушницы. 
17 Виправлено з они. 
18 Написано на правому полі. 
19 Далі закреслено и посѣдавъ. 
20 Виправлено з конεй. 
21 Виправлено з курεня. 
22 Виправлено з намѣрεнниї 
23 Виправлено з обыкновεномъ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
88 
зв. 
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№ 59    1768 р., липня 13. [Запорозька Січ]. 1768 р., липня 13. [Запорозька Січ]. 1768 р., липня 13. [Запорозька Січ]. 1768 р., липня 13. [Запорозька Січ]. ––––    Ордер Коша полковнику Ордер Коша полковнику Ордер Коша полковнику Ордер Коша полковнику 
Прогнойської паланки Федору Великому про недопущення Прогнойської паланки Федору Великому про недопущення Прогнойської паланки Федору Великому про недопущення Прогнойської паланки Федору Великому про недопущення 
місцевих місцевих місцевих місцевих козаків до гайдамацтва та розшук, арешт і відправку козаків до гайдамацтва та розшук, арешт і відправку козаків до гайдамацтва та розшук, арешт і відправку козаків до гайдамацтва та розшук, арешт і відправку 
гайдамаків, які повернулися з «Полщи», до Кошагайдамаків, які повернулися з «Полщи», до Кошагайдамаків, які повернулися з «Полщи», до Кошагайдамаків, які повернулися з «Полщи», до Коша....    
№ 2599№ 2599№ 2599№ 2599    

    
Гспдну полковнику прогноискому Фεдору Вεликому  
з старшиною 
Ордεръ 

Рεпортъ вашъ, что по той сторонѣ от Пргноεвъ рибалки оставя своих 
хозяεвъ ідутъ на ту сторону рεки Буга на Кислякову і Гордѣεву балки, гдε 
собѣраются нεмаліε чати, в Кошѣ получεнъа. І в рεзолюцію повεлѣваεтся 
вамъ, всѣм вѣдомства вашεго козакам приказат оних к тому намѣрεнію1 нε 
допуская пεрεловливат і наказиват2, для чεго і вамъ самим по получεниї 
сεго собрав видѣнія вашεго козаков в сѣ мѣста пεрεслѣдоват і какъ 
возможно старатся к вишε писанному нε допускат, а при томъ пεрεсматриват, 
нε явятся лъ кто нинѣ с Полщи вишεдшії3, і εжεли б // могли сискиватся, тако- 
вих по взятиї со всѣм, что при них будεтъ, присилат под крѣпчайшимъ 
караулом до Коша чрεзъ тѣхъ курѣннихъ, якимъ той бродяга називатся будεтъ. 
1768 году 
Іюля 13 д. 
№ 2599 за. 
Арк. 90–90 зв. Чернетка. 

 
№ 60    1768 р., липня 13. [Запорозька Січ]. 1768 р., липня 13. [Запорозька Січ]. 1768 р., липня 13. [Запорозька Січ]. 1768 р., липня 13. [Запорозька Січ]. ––––    Ордер Коша Ордер Коша Ордер Коша Ордер Коша     

полковнику Кодацької паланки з вимогою наказати полковнику Кодацької паланки з вимогою наказати полковнику Кодацької паланки з вимогою наказати полковнику Кодацької паланки з вимогою наказати     
козакам його відомства не відпускали служителів козакам його відомства не відпускали служителів козакам його відомства не відпускали служителів козакам його відомства не відпускали служителів     
у гайдамаки, а також про слідування з командою у гайдамаки, а також про слідування з командою у гайдамаки, а також про слідування з командою у гайдамаки, а також про слідування з командою     
в район р. Сура, Самоткань і Домоткань для утримання в район р. Сура, Самоткань і Домоткань для утримання в район р. Сура, Самоткань і Домоткань для утримання в район р. Сура, Самоткань і Домоткань для утримання     
козаккозаккозаккозаків від гайдамацтва та арешту гайдамаківів від гайдамацтва та арешту гайдамаківів від гайдамацтва та арешту гайдамаківів від гайдамацтва та арешту гайдамаків. . . .     
№ 2603№ 2603№ 2603№ 2603    

    

До кодацкого полковника 
Ордεръ 

Взбунтовавшиεс в Полской области на Українѣ, какъ слишно тамошніε 
мужики, многіε починили худіε шалости і разорεнії, причεмъ поляковъ і жи- 
дов много порѣзали, на чεмъ разярясъ ужε коснулис напастъ в Турεцкои 
области на ханскіε слободи. Да свεрхъ того, і на здεшніε мѣста похвалки 
чинятъ разорятъ. Къ усмирεнію тѣх взбунтовавшихся отправлεни рεгуляр- 
ніε команди, і нε убѣгнут ли в сіε мѣста, къ пεрεловлεнію і искорεнεнію 
 

–––––––––––– 
1 Виправлено з намѣру. 
2 Написано над рядком замість закресленого вибиват. 
3 Виправлено з вишεдшій. 

90 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

90 
зв. 
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такових , тако ж, чтоб здεшніε подчинεнніε на тѣ шалости в Полшу нε ухо- 
дили, по силѣ гεнεралитεтских вεлѣній от Коша отправлεнни в доволномъ 
числѣ людεи команди // сухопутъεмъ і водою. А вамъ повεлѣватъ, по 
получεнії сεго заразъ всѣмъ вѣдомства вашεго козакамъ і обиватεлямъ 
обявивъ приказат, чтоб они от сεбε своих служитεлεи і такъ1 житεлствую- 
щих, кої намѣрεватимутъ куда отходитъ нε пускали, і εжεли бъ могъ хто  
з бунтовщиковъ с Полщи выйти, пεрεловивъ отдавали б вамъ, а ви под 
крѣпким караулом присилат імѣεтε до Коша. Для чεго вы с козаками 
собравъ оних до ста чεловѣкъ і раздѣлясъ на двѣ числом по 50 чεловѣкъ 
части, обεхавъ 2-Сурами, Самотканню і Домотканню-2 пεрεсматриват, нε 
будутъ ли убѣгатъ в ваши мѣста с полских мѣстъ, і εсли б ви послихали,  
что они // начнут в вѣдомствѣ вашεмъ появлятся, такових всѣми мѣрами 
всεвозможнѣшε старатся пεрεловлятъ і в Кошъ под крѣпкимъ караулом 
присилат3. Кромѣ жъ того, в самомъ Кодакѣ обявя з сεго і шафару 4-Кодацкого 
пεрεвоза-4 прилѣжно пεрεсматриват εжεли сищεтся таковіи, что ітимεт  
с Калмиюса іли із Самарѣ, 4-либо туда-4, нε имѣя у сεбε писма, таковаго рас- 
просивъ εжεли будεт казатся сумнитεлним, 6-такового взявъ под караулъ в па- 
ланку, і буди о сεбѣ виводу нε дастъ, присилат до Сѣчи, а εсли вивидεтся, что 
онъ из зимовника идεтъ и посвѣдитεлствуεтъ, что тамъ жиε

5 чεстно, то за то, 
чтоб под нинѣшноε врεмя нε бродилъ но работалъ, наказатъ-6 і назад заво- 
рочатъ. О получεнни ж сεго і о исполнεниї в Кошъ рεпортоватъ. // 7 
1768 году 
Іюля 13 д. 
№ 2603. 
Арк. 91–92 зв. Чернетка. 

–––––––––––– 
1 Далі закреслено і. 
2-2 Написано над рядком та на правому полі. 
3 Далі закреслено в Кошъ. 
4-4 Написано над рядком. 
5 Виправлено з живъ. 
6-6 Написано на правому полі і внизу аркуша замість закресленого […] наказалъ 

бεзпоблажно битъ киями. 
7 Далі закреслено До самарского полковника 
Ордεръ 
Свεрх отправлεнного к вамъ сεго тεчεния от 9 числа с Коша ордεра о появившихся  

в Полщѣ на Українѣ бунтовщиках, повεлѣваεмъ вамъ в вѣдомствѣ вашεмъ бродягъ, 
бεзпашпортних і сумнитεлних крѣпко пεрεсматриват іεсли ви такових могли сискиват, оних 
бравъ под присмотръ, чтоб нε волочилисъ наказиват і на прεжніε іхъ мѣста заворочатъ, яко 
пашпортних, кої о сεбѣ оныхъ докумεнта нѣтъ, […] […] под карауломъ. 

№ 2604. 

 
 

91 
зв. 
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№ 61    1768 р., липня 13. [Запорозька Січ]. 1768 р., липня 13. [Запорозька Січ]. 1768 р., липня 13. [Запорозька Січ]. 1768 р., липня 13. [Запорозька Січ]. ––––    Ордер Коша полковнику Ордер Коша полковнику Ордер Коша полковнику Ордер Коша полковнику 
Самарської паланки Дмитру Кулику про розшук безпаспортних Самарської паланки Дмитру Кулику про розшук безпаспортних Самарської паланки Дмитру Кулику про розшук безпаспортних Самарської паланки Дмитру Кулику про розшук безпаспортних 
і сумнівних осіб, їхній арешт і відправку до Кошаі сумнівних осіб, їхній арешт і відправку до Кошаі сумнівних осіб, їхній арешт і відправку до Кошаі сумнівних осіб, їхній арешт і відправку до Коша. № 2604. № 2604. № 2604. № 2604    

    

Гспдну полковнику самарскому Дмитро Куликъ зъ старшиною 
Ордεръ 

Свεрхъ отправлεнного къ вамъ сεго тεчεния от 9 числа с Коша ордεраа,  
о появившихся в Полщѣ на Українѣ бунтовщикахъ, повεлѣваεмъ вамъ  
в вѣдомствѣ вашεмъ бродягъ, бεзъпашпортних и сумнитεлнихъ крѣпко 
пεрεсматривать, і εстли бъ ви такових, 1-что з зимовниковъ бродятъ-1 2-і ра- 
ботатъ нε хотятъ-2 могли сикивать, оних брать под присмотрь 3-и по виправ- 
ки об них, εжεли будутъ козаки свѣдитεлствоватъ, что доброго состоянія, 
то, чтоб в рабочоε врεмя нε волочилис праздно врεмεни нε тεрятъ, за то-3 
наказивать і на прεжниε ихъ мѣста 1-в зимовники-1 заворочать, а бεзпашпор- 
тних, кої о сεбѣ виводу нε дадутъ4, присилать до Сѣчи под карауломъ, даби5. 
1768-го году 
Іюля 13 дня. 
№ 2604. 
Арк. 93. Чернетка. 

 
№ 62    1768 р., липня 14. [Запорозька Січ]. 1768 р., липня 14. [Запорозька Січ]. 1768 р., липня 14. [Запорозька Січ]. 1768 р., липня 14. [Запорозька Січ]. ––––    Ордер Коша військовому Ордер Коша військовому Ордер Коша військовому Ордер Коша військовому 

довбишу Нестору Головку з вимогою арештувати запорозьких довбишу Нестору Головку з вимогою арештувати запорозьких довбишу Нестору Головку з вимогою арештувати запорозьких довбишу Нестору Головку з вимогою арештувати запорозьких 
козаків Кисляківського куреня Кирила Білоуса, Ведмедівського козаків Кисляківського куреня Кирила Білоуса, Ведмедівського козаків Кисляківського куреня Кирила Білоуса, Ведмедівського козаків Кисляківського куреня Кирила Білоуса, Ведмедівського 
куреня Малого, Кальниболотського куреня Макара Коваля і куреня Малого, Кальниболотського куреня Макара Коваля і куреня Малого, Кальниболотського куреня Макара Коваля і куреня Малого, Кальниболотського куреня Макара Коваля і КоКоКоКо----    
сого, Платнирсого, Платнирсого, Платнирсого, Платнирівського куреня Олексія Дейнекуівського куреня Олексія Дейнекуівського куреня Олексія Дейнекуівського куреня Олексія Дейнеку    та Корсунськота Корсунськота Корсунськота Корсунсько----    
го куреня Івана Немну і конфіскувати їхнє майного куреня Івана Немну і конфіскувати їхнє майного куреня Івана Немну і конфіскувати їхнє майного куреня Івана Немну і конфіскувати їхнє майно. № 2618. № 2618. № 2618. № 2618    

 
До довбыша Головка 
Ордεръ 

О надобных в Кошъ по нѣкоторим обстоятεлствам козаках прилагаεтца  
у сεго рεεстръ с прописаныεмъ в оном их поімεнно и гдε нѣкоториε ннѣ  
з ніх находятца. Ви получа сεй ордεръ, имѣεтε заразъ до тѣхъ козаков в 
назначεнніε в рεεстрѣ мѣста1, а о коѣхъ нε упомянуто, справяс с козаками 
их курѣнными гдε оніε живут слεдоват, і за прибитіεм всякому2 взяв самих3 
под караул присилат с их курѣнными 2-при рεпортѣ

-2 за конвоεм до Коша,  

–––––––––––– 
1-1 Написано над рядком. 
2-2 Написано під документом. 
3-3 Написано внизу аркуша замість закресленого чтобъ нε волочилис. 
4 Виправлено з нεдастъ. 
5 Далі закреслено сиε возобновившεεс зло вовся слихомъ поганим могло изчεзнути. 
1 Далі закреслено слѣдоват. 
2-2 Написано над рядком. 
3 Написано над рядком замість закресленого оного. 
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а имущεство 4-с тамошных козаков кому споручит в смотрѣніε і сколко 
оного будεтъ, списавъ nа рεεстръ-4 в Кош прεдставитъ5. 
Кислякѣвский Бѣлоусъа. 
Вεдмεдовский Маліи у Громоклії сѣно косит. 
Калниболоцкий Макар Ковалб да Косій у Громок. 
Платнѣровский Дεйнεка. 
Корсунский Nεмна в Ынгулѣ. 
14 д. іюля 
1768 году. 
№ 2618.6 
Арк. 94. Чернетка. 
 

№ 63    1768 р., липня 14. Яланець. 1768 р., липня 14. Яланець. 1768 р., липня 14. Яланець. 1768 р., липня 14. Яланець. ––––    Рапорт полковників Івана Кулика Рапорт полковників Івана Кулика Рапорт полковників Івана Кулика Рапорт полковників Івана Кулика 
та Мусія Чорного Кошеві про відправку до Січі гайдамаківта Мусія Чорного Кошеві про відправку до Січі гайдамаківта Мусія Чорного Кошеві про відправку до Січі гайдамаківта Мусія Чорного Кошеві про відправку до Січі гайдамаків----
козаків Рогівського куреня Павла Плаху, Коренівського козаків Рогівського куреня Павла Плаху, Коренівського козаків Рогівського куреня Павла Плаху, Коренівського козаків Рогівського куреня Павла Плаху, Коренівського     
куреня Лук’яна Мохиню, Іркліївського куреня Петра Тарана, куреня Лук’яна Мохиню, Іркліївського куреня Петра Тарана, куреня Лук’яна Мохиню, Іркліївського куреня Петра Тарана, куреня Лук’яна Мохиню, Іркліївського куреня Петра Тарана,     
які поверталися які поверталися які поверталися які поверталися з з з з «грабительства», а також про втечу «грабительства», а також про втечу «грабительства», а також про втечу «грабительства», а також про втечу козака козака козака козака 
Уманського куреня Петра ПетліУманського куреня Петра ПетліУманського куреня Петра ПетліУманського куреня Петра Петлі    

    

Въ Кошъ Воиска Запорожского Нызового 
Покорнии рεпортъ 

Поиманиε возвращающыεсъ зъ грабитεлства воры, козаки курεнεй Рогѣв- 
ского Павло Плаха, Корεннѣвского Лукянъ Мωхиня да Ирклѣεвъского 
Пεтро Таранъа, уманскии жε воръ Пεтро, прозваниεм Пεтля, з мεжду сыхъ 
вεрхи ушεлъ и нε сиканъ за насътуплεниεм ночи. Вишε писаних жε воров 
–––––––––––– 

4-4 Написано на лівому полі замість закресленого их на рεεстръ испѣсав. 
5 Далі закреслено имѣεтε. 
6 На аркуші 94 зв. початок ордеру військовому довбишу Нестору Головку: 
Із Коша Воиска Запорожского Nизового воисковому довбишу Нεстору Головку 
Ордεръ 
Надобніε по нѣкоторим обстоятεлствам в Кошѣ козаки пісания на рεεстрѣ и при сεм 

от онои рεстръ приложεн. 
Далі на аркуші 95а і 95а зв. закреслено […] бытъ ступки сторжεн нε за силу законного 

порядка і владѣεт до нинѣ онъ Авраам Шрамъ пεрεзонално. Того, для вас гспднъ полковник z 
с. прεдлагаεмъ, получа сεи нашъ ордεръ призвав в паланк[у] прописуεма житεля самарского 
Авраама Шрама, срожаиш[ε] указатъ имѣющоися в Самарѣ жилой покоиного козака курѣ- 

ног[о] уманского Фεдора Калка по куплѣ вплати житεлю самарскому курѣному пластунив- 
скому Аврааму Шраму доставшогосъ двор отобравъ Тарасу Бѣлоусу, яко онъ к тому двору 
εст к покупки ближаиший. В далнийшεм прокаристованиε взискав с нεго, Бѣлоуса, ассігнован- 
ную сто двадцятъ рублεи дεнεг[ъ] сумму отдавъ покупъщику Шраму в рεмнином каким 
видом и на когда до того двора // Аврааму Шраму полущεстощεниεм ко владѣнию [н]εусил. 
А будит онъ, Авраам Шрам, за издεржаниε напристому того куплεного ім двора, дεнεгъ 
имѣл бы какую к Бѣлоусу прεтεнзию, то взявъ о том подлинноε асвѣдомлεниε и виправи по 
самой сущεй справεдливости нε наровя обополним сторонамъ буди какия на коликоε число 
пристроика явится Авра. свεрхъ сто двадцεти рублεи бεзобидно уиститъ. 

1768 года 
Августа 23 д. 
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пεрεспрашиывая болшε при сεм к блгоразъсмотрεнию в онои Кошъ Воиска 
Запорожъского Низового при сεм посилаются. 

Полковникы Иванъ Куликъ и Мусѣи Чорнии1 
1768 году 
Июля 14 д. 
З Яланця. 
Помітка: П. іюля 19 д. 1768 году. 
На конверті: В Кошъ Войска Запорожского Низового 
Покорніи рεпортъ. 

Печатка 
Арк. 102–102 зв. Оригінал. 
 
№ 64    1768 р., липня 16. Київ. 1768 р., липня 16. Київ. 1768 р., липня 16. Київ. 1768 р., липня 16. Київ. ––––    ЛистЛистЛистЛист    київського генералкиївського генералкиївського генералкиївського генерал----губернатогубернатогубернатогубернато----    

ра Федора Воєйкова Кошеві про взяття в полон керівників ра Федора Воєйкова Кошеві про взяття в полон керівників ра Федора Воєйкова Кошеві про взяття в полон керівників ра Федора Воєйкова Кошеві про взяття в полон керівників 
повстання Максима Залізняка, Микиту Швачку і Семена Нежиповстання Максима Залізняка, Микиту Швачку і Семена Нежиповстання Максима Залізняка, Микиту Швачку і Семена Нежиповстання Максима Залізняка, Микиту Швачку і Семена Нежи----    
вого, вбивство в бою Журбу та передачу значної кількості вого, вбивство в бою Журбу та передачу значної кількості вого, вбивство в бою Журбу та передачу значної кількості вого, вбивство в бою Журбу та передачу значної кількості 
полонених повстанців польському генералу Браницькомуполонених повстанців польському генералу Браницькомуполонених повстанців польському генералу Браницькомуполонених повстанців польському генералу Браницькому. . . . № 309№ 309№ 309№ 309    

    
Высокоблагородный и высокопочтεнный гсднъ Войска 
Запорожскога кошεвой атаманъ съ старшиною 

Вашего высокобълагородія три рапорта отъ 4-го и 5-го сεго, съ при- 
ложεніями касателно свирѣпεющεй въ Полше разбойничεской шайки, чрεзъ 
нарочно присланного исправно получεныа. А какъ главнои началникъ всѣхъ 
разбойников Максимъ Жεлѣзнякъ и товарищи εво, Швачкаб и Нεживой, а с 
ними и называющихся запорожцами чεловѣкъ до полтрεтя ста, разослан- 
ными командами ужε поиманы, сюда привεдεны и здѣсъ под карауломъ 
содεржутся. Журбав жε, Швачкинъ товарищъ, супротивившεйся командѣ 
карабинεръ съ сообщниками εво, члвкъ болѣе тритцати, убиты. Тожъ въ 
Елисаветградской провиціи равномѣрно разбойниковъ болѣе полутораста 
поимано и подъ карауломъ содεржутся, а из полских подданных болѣе 
тысячи члвкъ к нимъ соεдинившихся, поиманы жъ и полскому гεнεралу, 
графу Браніцкомуг, которой понадъ Днεстромъ съ войскомъ расположил- 
ся, отданы. То уповатεлно, что вся оная разбойничεская шайка // вскорѣ 
истрεблεна и взволновавшіεся полскіε подданныε усмирεны будутъ, чεму 
бεз сумнѣнія и принятые съ вашεй стороны мѣры, о прεсѣчεнии входа въ 
Полшу запорожскихъ наймитовъ и аргатовъ нεмало способствовать могутъ. 

Вашεго высокоблгородія охотный слуга Фεдоръ Воεковъ 
Кіевъ 16 іюля 
1768 году. 
№ 309. 
Помітка на арк. 115: Его в. Калнишεвскому. 
–––––––––––– 

1 Далі закреслено з старшинами. 
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Помітка: П. іюля 25 д. 1768 году. 
Арк. 115–115 зв. Оригінал. 

 
№ 65    1768 р., липня 16. Запорозька Січ. 1768 р., липня 16. Запорозька Січ. 1768 р., липня 16. Запорозька Січ. 1768 р., липня 16. Запорозька Січ. ––––    Запорозька Січ. Запорозька Січ. Запорозька Січ. Запорозька Січ. ––––    ЛЛЛЛист ист ист ист 

Коша до генералКоша до генералКоша до генералКоша до генерал----майора Карла Штофельнамайора Карла Штофельнамайора Карла Штофельнамайора Карла Штофельна    про спорядження про спорядження про спорядження про спорядження 
військових команд на боротьбу з гайдамаками з проханням не військових команд на боротьбу з гайдамаками з проханням не військових команд на боротьбу з гайдамаками з проханням не військових команд на боротьбу з гайдамаками з проханням не 
затримувати їх на російських форпостах.затримувати їх на російських форпостах.затримувати їх на російських форпостах.затримувати їх на російських форпостах.    № 2633№ 2633№ 2633№ 2633    

    

Высокородний і прεвосходитεлниі гспднъ гεнεрал-маіоръ 
Блгопрятнии гсдръ nашъ Карлъ Фεдоровичъа 

Причиною явылъшεйся от нѣкоεго врεмεни въ Полскоі Українѣ гайдамац- 
кой знатноі партиї, якая въ1збунтовавъшимис полскими подданними, 
умножаясъ тамъ бεзчεловѣчно2 дѣлаεтъ грабитεлства и раззорεния3, истя- 
зуя і убивая поляков і жидов, nаконεцъ, 4-какъ слихатъ въ вийшло-4, и до та- 
кои5 достигла продεрзости, что6 на ханскую слободу Голту отважиласъ напастъ.  
А свεрхъ въсεго, нε успокоясъ от того7, съ нεмалою отвагою nамѣрεваεтъ 
покусится, въ здεшънихъ мѣстахъ такоε жъ содѣиствиε учинитъ. И что εго 
сиятεлство гпднъ гεнεрал-аншεфъ и кавалεр, графъ Пεтр Алεѯандровичъ 
Рамянцовъ, и εго высокопрεвосходитεлство гпднъ гεнεрал-аншεфъ Фεдор 
Матвѣεвичъ Воεйковъ, изволили Кошу прεдлагатъ имѣтъ осторожностъ, 
чтобъ нихто зъ здεшно подчинεнних // отлучатся і къ тѣмъ8 възбунтовав- 
шимся пристат nε моглъ, равно εстли бъ імѣли съ тѣхъ бунтовъщиковъ в 
сиε мѣста уходит, къ пεрεловлεнию і истрεблεнию оних9 взятъ возможниε 
мѣри. Къ виполнεнию того от Коша Войска З-го N-го 10-какъ протчиε

-10 
каманди въ принадлεжащиε мѣста викомεндировании11, такъ и гспдамъ 
полковникамъ12 самарскому и въ протчих, nаходячомусъ13, чтоб14 въ потрεб- 
номъ числѣ козаковъ15 по прилεглостямъ вѣдомства іхъ 18-обεздили16 ардεро- 
вано с крѣпкимъ притвεрждεниεмъ17, чтоб по силѣ прописаних ордε- 
–––––––––––– 

1 Виправлено з вз. 
2 Виправлено з вѣчноε. 
3 Далі закреслено написане на лівому полі какъ слихат выишло. 
4-4 Написано на лівому полі замість закресленого и. 
5 Далі закреслено і. 
6 Написано над рядком замість закресленого какъ слихат било. 
7 Виправлено з такаво; далі закреслено отва. 
8 Виправлено з тѣмъ. 
9 Далі закреслено гр. 
10-10 Написано на правому полі замість закресленого яко другиε. 
11 Написано над рядком. 
12 Виправлено з полковникы. 
13 Виправлено з nаходячомуся. 
14 Написано на правому полі замість закресленого въ пр. трεх. 
15 Написано над рядком замість закресленого команды і по прилεглимъ к вѣдом- 

ствамъ ихъ. 
16 Далі закреслено обεзди. 
17 Виправлено з прεдтвεрждεнимъ. 
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ровъ выполнεния чинили-18, и дабы при сεмъ случаε прохода оних полков- 
никовъ с козаками19 от nаходячихся под командою вашεго прεвосходи- 
телства постовъ nε забрато какова сомнѣния. О такомъ вашε прεвосходи- 
тεлство саблгоізволтε вѣдатъ и о томъ вамъ по11 командѣ // кому слѣдуεтъ 
прεдложит. Въ прочεмъ, съ подобающим почытаниεмъ εсмъ. 

Вашεго прεвосходитεлства блгоприятного гдря nашεго 
1768 году 
Іюля 1620 д. 
Запорожская Сѣчъ. 
№ 2633. 
Арк. 98–98 зв., 100. Чернетка. 

 
№ 66    1768 р., липня 16. [Запорозька Січ]. 1768 р., липня 16. [Запорозька Січ]. 1768 р., липня 16. [Запорозька Січ]. 1768 р., липня 16. [Запорозька Січ]. ––––    Ордер Коша військовому Ордер Коша військовому Ордер Коша військовому Ордер Коша військовому 

пушкареві Івану Чернявському з наказом провести розшуки пушкареві Івану Чернявському з наказом провести розшуки пушкареві Івану Чернявському з наказом провести розшуки пушкареві Івану Чернявському з наказом провести розшуки 
викрадених ногайських коней у відомстві Бугоґардівської викрадених ногайських коней у відомстві Бугоґардівської викрадених ногайських коней у відомстві Бугоґардівської викрадених ногайських коней у відомстві Бугоґардівської 
паланки, встановити місцезнаходження козаків Кисляківського паланки, встановити місцезнаходження козаків Кисляківського паланки, встановити місцезнаходження козаків Кисляківського паланки, встановити місцезнаходження козаків Кисляківського 
куреня Кирила Білоуса і Степана Губи, Калниболоцького куреня Кирила Білоуса і Степана Губи, Калниболоцького куреня Кирила Білоуса і Степана Губи, Калниболоцького куреня Кирила Білоуса і Степана Губи, Калниболоцького 
куреня куреня куреня куреня Макара Коваля і Косого, описати майно в зимівнику Макара Коваля і Косого, описати майно в зимівнику Макара Коваля і Косого, описати майно в зимівнику Макара Коваля і Косого, описати майно в зимівнику 
козака Корсунського куреня Івана Немни, який перебував у козака Корсунського куреня Івана Немни, який перебував у козака Корсунського куреня Івана Немни, який перебував у козака Корсунського куреня Івана Немни, який перебував у 
складі гайдамацького загону «в Полщи на грабительстви», та не складі гайдамацького загону «в Полщи на грабительстви», та не складі гайдамацького загону «в Полщи на грабительстви», та не складі гайдамацького загону «в Полщи на грабительстви», та не 
допускати запорозьких козаків до гайдамацтва, а гайдамаків, допускати запорозьких козаків до гайдамацтва, а гайдамаків, допускати запорозьких козаків до гайдамацтва, а гайдамаків, допускати запорозьких козаків до гайдамацтва, а гайдамаків, 
які поверталися, арештовуваякі поверталися, арештовуваякі поверталися, арештовуваякі поверталися, арештовувати і доправляти до Кошати і доправляти до Кошати і доправляти до Кошати і доправляти до Коша. № 2636. № 2636. № 2636. № 2636    

    

Із Коша Войска За. Н. войсковому1 пушкару Ивану Чεрнявскому 
Ордεръ 

Приняв тεбѣ сεй оръдεръ слѣдоват в Ґардъ и в протчиε выдѣнія бугоґар- 
дового мѣста, і мεжду тѣмъ пεрво2 забратъ с ким надлεжыт справку, εст ли и 
ннѣ угнатіε с нагаискои сторони нагаискыε лошады въ Громокълыѣ, і εжεли 
εстъ, тот часъ оних отыскав всѣхъ і3 4-в табун-4 тамошнего2 какого5 чεстного6 
козака7 угнатъ і для смотрѣнія оных опрεдѣлилѣ

8 εдного члвка до вострεбова- 
нія9 Коша, понεжε тѣ всѣ лошади при будущεи нынѣ с татарами коммисіїа 
надлεжат к отдачѣ nа обидымую сторону.  

–––––––––––– 
18-18 Написано над рядком та на правому полі замість закресленого выкомандированы. 
19 Виправлено з командами. 
20 Виправлено з 15. 
1 Далі закреслено […]. 
2-2 Написано над рядком. 
3 Далі закреслено тамошных козаковъ. 
4-4 Написано на лівому полі. 
5 Виправлено з какому. 
6 Виправлено з чεстному. 
7 Виправлено з козаку. 
8 Виправлено з опрεдѣлит. 
9 Далі закреслено от. 
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Потом провѣдат гдε nинѣ nаходятся курѣнныε кислякѣвскыε Бѣло- 
ус да Губа, калниболоцкіε Макаръ Ковал да Косый, і буди оныε εстъ гдε  
і тобою сищутся, того врεмεнны забрав их под крѣпкій караул с ых курѣн- 
ными прислат nа подводѣ до Коша, а имущεство их nа рεεстръ пεрεписавъ, 
споручит в смотрѣніε чεстному козаку. 

Извѣстно в Кошѣ, что корсунский // Нεмна пошεл в Полщу на граби- 
тεлство, а имущεство всε своε оставил в своεмъ зымовныку, состоящεмъ  
в Ингулѣ. Тεбѣ о том nадлεжитъ справитца, и по справки сколко оного 
Nεмниного імущεства будεтъ такжε пεрεпысав nа рεεстръ, всε

2 споручит 
оноε знатному 2-і чεстному-2 какому козаку в соблюдεныε, а εго, Nεмну, 
приказиват козакам и самым вам смотрѣтъ нε убѣжыт ли онъ в здѣшныε 
дачи10 і к εго зымовныку и когда убѣжытъ, всѣми мѣри старатца поймат  
і защѣтным караулом прыслат до Коша. 

Такожъ по всѣмъ тамошным мѣстам провѣдиватъ всεвозможнѣишε, 
нε идεт ли кто і ннѣ з зимовныков в Полщу nа грабитεлство и когда сищεтε 
кого, такого11 заворочат nа их обиталища. 4-Буди жъ доброволно нε возвра- 
тятся, в такомъ случаї поступатъ с ними, какъ с разбойниками-4. Смотрѣт 
жε и тѣхъ, коѣ εстъ в Полщѣ nа грабитεлствѣ, nε убѣгут ли в какыε здѣшныε 
мѣста к укриватεлству і когда // сыскалис убѣгшіε, всѣхъ оных пεрεловив 
на подводах курѣнных их козаков за крѣпким караулом присилат до Коша 
при12 твоѣхъ рεпортах. О всεм жε тамо происходящεм імѣεшъ часто в Кошъ 
рεпортоватъ13. Гдε провѣдаεтε грабитεлскіε чаты і взят іхъ будεтъ нεвоз- 
можно, то даватъ знатъ тамо імѣющимся здεшнимъ командамъ, сюда рε- 
портоватъ за скорими оказиями і нарочними. 
Іюля 16 д. 
1768 году. 
№ 2636. 
Арк. 96–97. Чернетка. 

 
№ 67    1768 р., липня 17. 1768 р., липня 17. 1768 р., липня 17. 1768 р., липня 17. [Самарська паланка][Самарська паланка][Самарська паланка][Самарська паланка]. . . . ––––    Рапорт самарського Рапорт самарського Рапорт самарського Рапорт самарського 

полковника Дмитра Кулика Кошеві про підтвердження всім житеполковника Дмитра Кулика Кошеві про підтвердження всім житеполковника Дмитра Кулика Кошеві про підтвердження всім житеполковника Дмитра Кулика Кошеві про підтвердження всім жите----    
лям Самарської паланки не підтримувати повстання «в Полской лям Самарської паланки не підтримувати повстання «в Полской лям Самарської паланки не підтримувати повстання «в Полской лям Самарської паланки не підтримувати повстання «в Полской 
области» та спорядження команди для пошуку гайдамаків.области» та спорядження команди для пошуку гайдамаків.области» та спорядження команди для пошуку гайдамаків.области» та спорядження команди для пошуку гайдамаків.    № 24№ 24№ 24№ 24    

    
Въ Кошъ Войска Запорожского Нызовогω 
Рεпортъ 

В силу насланного зъ оного Коша в паланку Самарскую ордεра, кої въ 
получεнії сεго іюля 15 дня імѣεмъ, всѣмъ въ вѣдомствε нашεм житεлству- 
ющимъ козакамъ і обыватεлямъ, чтобъ оны от сεбε своїхъ служитεлεй,  
–––––––––––– 

10 Далі закреслено і вы. 
11 Далі закреслено nак. 
12 Далі закреслено рεпортах ваш. 
13 Далі закреслено 1768 году іюля 16 д. 
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равно і житεлствующихъ, кої намѣрεватимутъ къ збунтовавшимсъ в Пол- 
ской области, по ізвεстиямъ українскимъ мужикамъ, на тоε зло уходитъ  
в Полщу нε пускали притвεрждεнно. Такъжε і от насъ во всε подчинεнніε 
намъ мѣста отправивишисъ в розεздъ, при пεрεсматриванії буди гдε в нашіε 
вѣдомства съ полскихъ мѣстъ таковіε злочинци появлятся, къ пεрεлав- 
ливанію онихъ і присилки въ Кошъ всѣ мѣри употрεблεнны будутъ. 

Полковникъ самарский Димитрий Куликъ з старшинωю 
1768 года 
Іюля 17 дня. 
№ 24. 
Помітка: П. іюля 20 д. 1768 году. 
Арк. 105. Оригінал. 

 
№ 68    1768 р., липня 18. 1768 р., липня 18. 1768 р., липня 18. 1768 р., липня 18. ––––    Лист сараскерЛист сараскерЛист сараскерЛист сараскер----султана Пир Мегмед Аги султана Пир Мегмед Аги султана Пир Мегмед Аги султана Пир Мегмед Аги     

до кошового отамана Петра Калнишевського про відправку до кошового отамана Петра Калнишевського про відправку до кошового отамана Петра Калнишевського про відправку до кошового отамана Петра Калнишевського про відправку 
втікачів, які бажали прийняти мусульманство, назад в кордони втікачів, які бажали прийняти мусульманство, назад в кордони втікачів, які бажали прийняти мусульманство, назад в кордони втікачів, які бажали прийняти мусульманство, назад в кордони 
російської держави і посилку комісросійської держави і посилку комісросійської держави і посилку комісросійської держави і посилку комісарів з татарського бокуарів з татарського бокуарів з татарського бокуарів з татарського боку    

    

Пεреводъ с писма ωт сεраскεръ-султанскогω nамѣстника Пиръ 
Мεгмεдъ-аги, присланного къ гсдину кошεвому атаману 
Калнишεвскому іюля 18 дня 1768 году. 

Подωбнои князьям nациі христіянскои і мεссіиского закона nынѣ nаходя- 
щεися Воиска Запорожского гсдинъ кошεвои атаманъ, по засвидѣтεлство- 
ваниі дружεскогω комплεмεнта обявляεтся, что при сεмъ случае чрεзъ 
нарочно присланногω от вас члвка Івана писмо получа і содεржаниε оногω 
выразумя, къ εго ханскои свѣтлости отправили. А при томъ, въ охранεніε 
імѣющагося мεжду двумя сторонами догωвору і дружбыа, когда от рос- 
сіискихъ і турεцких похититεлεи хто здεсь появитца і пожεлал бы принятъ 
магомεтанскои законъ, то поимавъ отсыланы быть імѣютъб, а для разоб- 
ранія жалобъ і о пропащих вεщах съ обоих сторонъ опрεдεлεнныε комисары 
ужε посланыв, от чεго да прεбудεтъ покωи і пріятство всεгда нεнарушимо. 

Пεрεводчикъ Гεрасим Мышинъ 
Арк. 61. Діловодний переклад. 
 

№ 69    1768 р., [ не пізніше липня 19. Яланець]. 1768 р., [ не пізніше липня 19. Яланець]. 1768 р., [ не пізніше липня 19. Яланець]. 1768 р., [ не пізніше липня 19. Яланець]. ––––        
Рапорт полковника Івана Кулика Кошеві Рапорт полковника Івана Кулика Кошеві Рапорт полковника Івана Кулика Кошеві Рапорт полковника Івана Кулика Кошеві     
про недопущення запорожців «в Полщу» про недопущення запорожців «в Полщу» про недопущення запорожців «в Полщу» про недопущення запорожців «в Полщу»     
для гайдамацтва, об’єднання команд на р. Яланецьдля гайдамацтва, об’єднання команд на р. Яланецьдля гайдамацтва, об’єднання команд на р. Яланецьдля гайдамацтва, об’єднання команд на р. Яланець    
і очікування подальшого розпорядженняі очікування подальшого розпорядженняі очікування подальшого розпорядженняі очікування подальшого розпорядження    

    
Въ Кошъ Воиска Запорожского Низового 
Покорнии рεпортъ 
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За собирающимис по здεшним стεпам шалостъникамы ни1 во всѣ скъритниε 
мѣста во исполнεниε оного Коша Воиска Запорожского Низового ордεра 
розεзди чинит должεнствуεмъ. При слѣдуваниї жъ чрεзъ рεчку Ингул, учув- 
шы идучих на грабитεлство въ Полщу бродягахъ, ми всεмѣрно старатεлства 
прилагали о забрытыї оних, и видя их в таковои отваги, что хотя и до εдиного 
пропаст, а в руки сεбε нε отдал, то ми доволно оних увѣщавав къ возвра- 
щεнию в прεжниε их жыля и уповатεлно подошεдши нам извεстиям ониε  
в свои мεста розоишлисъ. Впрεд жε буди случится с таковими імεεм посту- 
пат в силѣ даного ордεра. Такових жε злочинцов по зимовникам, рεчкам 
Ингулу и Громокълиї доволно, кої сεбε сим и зсилаяютъ, что запрεщεния 
оним жыючим зимовниками до сεго нε било, а какъ видимо εстъ самиε 
поличоніε по обявлεним рεчкамъ живущыε грабитεли и общаго покоя возму- 
титεли, оставалися в сих намεрεния, чтоб окончившы работу, всѣм иты на 
грабитεлство в Полщу. Для того, оного Коша Воиска Запорожского Низо- 
вого покорно просим, з совскупившоюсъ // пры Яланцѣ командою, что 
поступит, понεжε харчε[й] мало остаεтся, насъ милостивою рεзолюциεю 
снабдитъ нε оставит просим. 

Полковникъ Иванъ Куликъ з старшиною 
Помітка: П. іюля 19 д. 1768 году. 
На конверті: Въ Кошъ Воиска Запорожского Нызоваго 
Покорнии рεпортъ. 

Печатка 
Арк. 101–101 зв., 103 зв. Оригінал. 

 
№ 70    1768 р., липня 21. [Протовчанська паланка]. 1768 р., липня 21. [Протовчанська паланка]. 1768 р., липня 21. [Протовчанська паланка]. 1768 р., липня 21. [Протовчанська паланка]. ––––    Рапорт полковРапорт полковРапорт полковРапорт полков----    

ника Протовчанської паланки Йосипа Рубана Кошеві про прийника Протовчанської паланки Йосипа Рубана Кошеві про прийника Протовчанської паланки Йосипа Рубана Кошеві про прийника Протовчанської паланки Йосипа Рубана Кошеві про прий----    
няняняняття мір для розшуку гайдамаківття мір для розшуку гайдамаківття мір для розшуку гайдамаківття мір для розшуку гайдамаків    із зобов’язанням заарештоіз зобов’язанням заарештоіз зобов’язанням заарештоіз зобов’язанням заарешто----    
вувувувувати їх і відправляти до Кошавати їх і відправляти до Кошавати їх і відправляти до Кошавати їх і відправляти до Коша    

    

Въ Кошъ Воіска Запорожского Низового 
Покорній рεпортъ 

О взбунтовавшихся в Полши полскихъ мужикахъ, к проискиванію ихъ  
в здεшнεмъ вѣдомствѣ εжεли бъ гдε могли явится, употрεбляются всε- 
возможніε мѣри, и εжεли найдутся кто іс тѣхъ, присилкою въ Кошъ за 
крεпкимъ карауломъ минованъ нε будεт. О чεмъ рεпортуεмъ.  

Полковникъ Іосифъ Рубанъ зъ старшиною 
1768 года 
Іюля 21 дня. 
По сεкрεту. 
Помітка: П. іюля 25 д. 1768 году. 
Арк. 118. Оригінал. 
–––––––––––– 

1 Виправлено з ми. 
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№ 71    1768 р., липня 22. 1768 р., липня 22. 1768 р., липня 22. 1768 р., липня 22. [Кульміуська[Кульміуська[Кульміуська[Кульміуська    паланка].паланка].паланка].паланка].    ––––    Рапорт Рапорт Рапорт Рапорт     
полковника Кальміуської паланки Сидора Чалого Кошеві полковника Кальміуської паланки Сидора Чалого Кошеві полковника Кальміуської паланки Сидора Чалого Кошеві полковника Кальміуської паланки Сидора Чалого Кошеві     
про відправку до Січі в разі виявлення в його відомстві про відправку до Січі в разі виявлення в його відомстві про відправку до Січі в разі виявлення в його відомстві про відправку до Січі в разі виявлення в його відомстві 
гайдамаків, які матимуть намір слідувати «в Полшу»гайдамаків, які матимуть намір слідувати «в Полшу»гайдамаків, які матимуть намір слідувати «в Полшу»гайдамаків, які матимуть намір слідувати «в Полшу»    

    
Въ Кошъ Войска Запорожского Низовогω 
Рεпортъ 

Ѡного Коша ордεромъ 20 д. сεго июля в паланкы зъ здѣшнεй получεннимъ, 
повεлѣваεтся намъ по получεнії оного ордεра заразъ всѣмъ въ вѣдомствѣ 
нашεмъ житεлствующимъ козакамъ приказать, чтоб они своих служитεлεй 
и житεлствующих, кої намεрεватимутъ ити въ Полщу на какоε зло нε 
пускали, а взъбунтовавшиεсъ въ Полской области на Українѣ тамошниε 
мужики, починя шалости и разорεнії, а ляхамъ и жидамъ смεртния убийства, 
на чεмъ разъяряс, коснулисъ ужε напасть въ Турεцкой области на состоя- 
щиε при границахъ и ханскиε сълободи, да свεрхъ того, и на здѣшниε мεс- 
та похвалкы чинятъ разорять. За коїмы бунтовщикамы къ пεрεловлεнию  
и скорεнεнию отправлεни рεгулярниε команды, и нε убѣгатимутъ лы в 
здѣшноε вѣдомство, частиε розьεзди чинить и пεрεсматриват, и εсли б гдѣ 
сисканы и пойманны таковиε били, къ подлεжащому въ Кошъ за крѣкимъ [!] 
карауломъ присилать. Во исполнεниε которого, когда гдε прописанниε 
бунтовщикы в нашεм видѣниї винайтится могутъ, оних заразъ пεрεло- 
вивв в Кошъ за крѣпчайшимъ карауломъ нεмεдлѣно отправкою учинятся,  
о чεмъ прилѣжшоε рачεниε от нас в том должεнствуεтъ бить рεпортуεмъ. 

Полковникъ калмиюскій Сидоръ Чалий з старшіною 
1768 году 
Июля 22 д. 
Помітка: П. іюля 31 д. 1768 году. 
На конверті: Въ Кошъ Войска Запорожского Низового 
Рεпортъ. 

Залишки печатки 
Арк. 136, 143 зв. Оригінал. 
 
№ 72    1768 р., липня 23. Київ. 1768 р., липня 23. Київ. 1768 р., липня 23. Київ. 1768 р., липня 23. Київ. ––––    ЛистЛистЛистЛист    київського генералкиївського генералкиївського генералкиївського генерал----губернатогубернатогубернатогубернато----    
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Высокоблагородныи и высокопочтенныи гсднъ Воиска 
Запорожского кошεвой атаманъ съ старшиною 
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Присланная ко мнѣ для отправленія к вашему высокоблагородію εя импε- 
раторскаго вεличεства всεмлстивѣйшей нашεй самодεржицы высочаишая 
грамота, при семъ съ гсдномъ капитаномъ Бастεвикомъ для вѣрного достав- 
лεнія посылаεтся. А какъ содεржаніе онои клонится εдинствεнно на замѣ- 
шанныя в Полшѣ от гаидамаковъ подъ имεнемъ запорожцовъ обстоятел- 
ства, и на содεржаніе в пограничности съ смѣжными народами доброго 
согласія и тишины, то я удостовѣрεнъ, что ваше высокоблагородіе и вся 
Воиска Запорожского Низового старшина усмотря всεвысочаишее εя імпε- 
раторскаго вεличεства о томъ соизволеніе, нε прεминεте съ своεй сторо- 
ны по присяжной подданничεской должности і извѣданной вашеи і всего 
Воиска Запорожского вѣрности, наисходственнѣишіе мεры принят къ 
нѣмεдлεнному исполнѣнію всεвысочайшаго повεлεния. И такъ поручая все 
оноε извεстнои мнѣ вашей к службѣ рεвности и благоразумному распоря- 
жεнію, ожидат имѣю о получεніи и о исполнεніи вашεго рапорта. 

Вашего высокоблагородия охотныи слуга Фεдоръ Воεйковъ 
Кіεвъ 23 іюля 
1768 году. 
№ 340. 
Помітка: Его высокоблагородію Калнишεвскому. 
Помітка: П. іюля 28 д. 1768 году. 
Арк. 126. Оригінал. 

 
№ 73 

    
Бжіεю млстію мы Екатεрина втораяа, імпεратрица и 
самодεржица всεроссіиская, и прочая, и прочая, и прочаѧ 
Нашεго імпεраторскаго вεличεства подъданному  
Низоваго Войска Запорожскаго кошεвому атаману  
и всѣму Войску Запорожскому nашε імпεраторскаго 
вεличεства млстивоε слово 
 

Мы съ крайнимъ удивлεніεмъ увѣдомитьсѧ принуждεны, что партія запо- 
рожскихъ козаковъ, которыхъ прεдводитεли называютъ сεбя и подписы- 
ваются 1-Маѯимъ Жεлεзнякь, Андрεй, атаманъ канεвскій курεнныйб, Никита, 
атаманъ Швачка, журиловскій курεнныйв и Андрεй Односумъ-1, ворвавшись 
нεдавно въ Полскую Украйну производятъ тамъ бεзчислεнныя грабεжи, 
насилія и убивства, какъ то случилось съ цѣлимъ городомъ Канεвымъ. И что 
та партія приводитъ εщε въ согласіε съ собою полскихъ крεстьянъ благо- 
чεстиваго исповѣданія, оболщая ихъ ложнымъ и коварнымъ прεдявлεніεмъ, 
будто она прислана по указу нашεму отъ тεбя, кошεваго атамана, и всεй стар- 
шины, для освобождεнія православныхъ изъ под ига римскаго дворянства 
 

–––––––––––– 
1-1 Підкреслено. 
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и отъ барскихъ конфεдεратов, ибо мы отънюдь нε можεмъ сεбѣ вообразитъ, // 
чтобъ ты, нашъ вѣрной кошεвой атаманъ, и всε нашε вѣрноε Низовоε 
Запорожскоε Войско могли прεнεбрεчъ и позабыть подданничεской и при- 
сяжной къ намъ долгъ до своεволного и нεпроститεльнаго отъправлεніѧ 
нѣкоторой части Войска вашεго въ сосѣдствεнную и дружεствεнную намъ 
область, каковою была по сю пору и нынѣ нεпрεмѣнно εсть Рεчь Поспо- 
литая Польскаѧ, на опустошεніε εя огнεмъ и мεчεмъ въ такоε особливо врεмя, 
когда мы новымъ трактатомъ цѣлостъ εя волности, законовъ и владѣніи 
εдиножды навсεгда торжεствεннѣйшε гарантировалиг, и потому дѣистви- 
тεльно защищаεмъ εя силами нашими отъ внутрεннихъ εя возмутитεлεй. 
Мы думаεмъ пачε полагаясъ надεжно на твою кошεваго атамана, воиско- 
вой старшины и всεго Воиска испытанную вѣрностъ, что шатающаяся  
в Полшѣ партія состоитъ изъ толпы бродягъ и нѣкоторыхъ развѣ своεвольно  
на грабεжъ отлучившихся казаковъ. В сεмъ мнѣніи, повεлѣли мы всѣмъ 
нашим въ Полшѣ и на границахъ воинскимъ командирамъ разгонять  
и ізтрεблять въ конεцъ бεз всякой пощады помянутую толпу сущихъ 
разбойниковъ, убіицъ и зажигатεлεй. 

Nо, какъ однако жъ при всεй справεдливости сихъ строгихъ мѣръ, нε 
можεтъ чεловѣколюбивоε и матεрнεε нашε сεрдцε дать онымъ мѣста бεз 
внутрεнняго // оскорблεнія и бεз испытанія напεрεдъ лѣгчайшихъ срεдствъ 
къ сокращεнію зла со всεвозможнымъ и самыхъ винныхъ помилованіεмъ, 
то и восхотѣли мы чрεзъ сіε поручить особливому твоєму, кошεвагω ата- 
мана, всεй старшины и всεго нашεго вѣрнаго Войска попεчεнію, чтобъ вы 
съ своεй стороны въ дѣлѣ, котороε должεнствуεтъ толь близко трогать подда- 
ничεскую вашу вѣрность и присягу, всѣ соεдиняя лутчεε вашε уразумѣніε  
и всѣ силы, постарались вызвать изъ Полши всѣхъ вашихъ козаковъ, ибо 
скороε раскаяніε можεтъ εщε по краинѣй мѣрѣ умεншить къ нимъ тягость 
правεднаго нашεго гнѣва. Напротивъ чεго, съ тѣми, кои упустя настоящεε 
врεмя млсрдіѧ станутъ возвращаться въ жилища ваши от одной нεминуε- 
мой гибεли, имѣεтѣ вы тогда памятуѧ долгъ вѣрности и присяги, посту- 
пить по всεй строгости вашихъ обрядовъ, какъ съ істинными разбойника- 
ми, нарушитεлями народной тишины и врагами отεчεства. 

Равномѣрно повεлѣваεмъ мы вамъ отыскатъ пεрвыхъ подговор- 
щиковъ, и посадя ихъ под крѣпкой караулъ, донεсти намъ о всѣхъ ихъ 
обстоятεлствах. Сіи подговоршики заслуживаютъ сугубоε прεд другими 
наказаніε какъ для того, что они причиною и орудіεмъ были злодѣйства 
товарищεй своихъ и поноснаго на всε Войско бεзславія, такъ и потому, 
чтобъ казнъ // ихъ обратилась другимъ въ примѣръ и страхъ. 

Въ прочεмъ, изъ матεрняго нашεго благоволεнія и милости къ вѣр- 
ному нашεму Низовому Запорожскому Войску, повѣлεваεмъ мы εму для 
собствεнной εго ползы и благодεнствія жить в покоѣ, тишинѣ и добромъ 
согласіи, какъ мεжду собою, такъ и съ окрεстными народами. Повиновεніε 
ωт Войска в сεмъ случаѣ, высочаишεй нашεй волѣ, будεтъ мѣрою возраста- 
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нія къ нεму нашихъ монаршихъ щεдротъ, а прεступлεніε напротивъ выну- 
дит изъ насъ нεпріятную крайность справεдливаго наказанія, котороε мы 
въ состояніи всεгда дать чувствовать въ полной мѣрѣ. 

Мы нε ожидаεмъ однако жъ никогда сεй крайности, и для того прεбы- 
вая въ лутчεй надεждѣ на подданничεскоε послушаніε и вѣрность всεго 
нашεго Низового Запорожскаго Войска, а особливо на твоε, кошεваго 
атамана, и всεй воисковой старшины похвалноε и рεвностноε попεчεніε,  
о содεржаніи повсюду добраго порядка, прεбываεмъ взаимно вамъ о сεмъ 
імпεраторскωю нашεю милостію благосклонны. Дана въ Санктъ-Пεтεр- 
бургѣ 12-го іюля 1768-го года. 

По імянному εя імпεраторскаго вεличεства указу. 
Гр. Н. Панинґ 

К. Алеѯандръ Голицынъд 
Помітка: П. іюля 29 д. 1768 году і публѣкована в Радѣ прεд цεрквою. 
На конверті: Нашεгω імεраторскаго вεличεства подданному Низоваго 
Войска Запорожскаго кошεвому атаману и всεму Войску Запорожскому. 

Печатка 
Арк. 127–129 зв. Оригінал. 
Опубліковано: Гайдамацький рух на Україні в XVIII ст. Збірник документів. – К.: 
Наукова думка, 1970. – С. 393–394. 
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Катерини ІІ Війську Запорозькому Низовому про невдоволення Катерини ІІ Війську Запорозькому Низовому про невдоволення Катерини ІІ Війську Запорозькому Низовому про невдоволення Катерини ІІ Війську Запорозькому Низовому про невдоволення 
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Арк. 148–149 зв. Копія. 
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Федора Воєйкова до Коша про отриманняФедора Воєйкова до Коша про отриманняФедора Воєйкова до Коша про отриманняФедора Воєйкова до Коша про отримання    двох рапортів двох рапортів двох рапортів двох рапортів     
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Высокоблгородный и высокопочтенный гсднъ Войска 
Запорожского кошεвои атаманъ съ старшиною 

Два ваши рапорты, отъ 9-го сεго пεрвой, съ скаскою посыланного для 
провѣдыванія въ Ясы полкового старшины Максима Шулжεнка, а другой,  
о учинεніи по ордεру моему распоряжεнія о истреблεніи оказавшейся въ 
Полской Украинѣ гаидамацкой шайки, съ копіею скаски шляхтича польского 
Ярія [!] Хранѣвскогоа здѣсъ получены. И на пεрвой, яко для вѣдома токмо 
служащей, въ рεзолюцію ничεго нε предписывается, а по второму принятыя 
вами мѣры о прεсѣчεніи выхода гайдамаковъ изъ земель запорожскимъ 
казакамъ принадлежащих, в Полшу, и о поимке возвращающихся из Полши 
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съ грабεжами апробуя рεкомендую, о точномъ по тому исполнεніи наипри- 
лѣжнѣишее употрεбить стараніе, о чемъ ожидат имѣю во свое врεмя ваши 
рапорты. 

Вашего высокоблгородія охотный слуга Фεдоръ Воεйковъ 
Кіεвъ 23 іюля 
1768 года. 
№ 341. 
Помітка: Его высокоблгородію Калнишевскому. 
Помітка: П. іюля 28 д. 1768 году. 
Арк. 116. Оригінал. 

 
№ 76    1768 р., липня 23. 1768 р., липня 23. 1768 р., липня 23. 1768 р., липня 23. [Прогнойська паланка][Прогнойська паланка][Прогнойська паланка][Прогнойська паланка]    ––––    Рапорт полковника Рапорт полковника Рапорт полковника Рапорт полковника 

Прогнойської паланки Федора Великого Кошеві про результати Прогнойської паланки Федора Великого Кошеві про результати Прогнойської паланки Федора Великого Кошеві про результати Прогнойської паланки Федора Великого Кошеві про результати 
розвідки в Кримському ханстві (приїзд нового паші в Очаків, розвідки в Кримському ханстві (приїзд нового паші в Очаків, розвідки в Кримському ханстві (приїзд нового паші в Очаків, розвідки в Кримському ханстві (приїзд нового паші в Очаків, 
прибуття 10 тисяч арнаутів, чутки про намір татар зупинити або прибуття 10 тисяч арнаутів, чутки про намір татар зупинити або прибуття 10 тисяч арнаутів, чутки про намір татар зупинити або прибуття 10 тисяч арнаутів, чутки про намір татар зупинити або 
знищити Чорну орду) та напад ногайців на козака Джерелівзнищити Чорну орду) та напад ногайців на козака Джерелівзнищити Чорну орду) та напад ногайців на козака Джерелівзнищити Чорну орду) та напад ногайців на козака Джерелівського ського ського ського 
куреня Трохима Падицького, який подався на підконтрольну Речі куреня Трохима Падицького, який подався на підконтрольну Речі куреня Трохима Падицького, який подався на підконтрольну Речі куреня Трохима Падицького, який подався на підконтрольну Речі 
Посполитій Правобережну Україну до лав бунтівниківПосполитій Правобережну Україну до лав бунтівниківПосполитій Правобережну Україну до лав бунтівниківПосполитій Правобережну Україну до лав бунтівників    

    
В Кошъ Воиска Запорожского Низового 
Покорнии рεпортъ 

В силѣ получεного сεго июля 19 д. из Коша Воиска Запорожского Низового 
в паланки Прогноискои ордεра, εздилъ я с приложεнимъ у оного к очаков- 
скому паши писмомъ, коε εму и поручεно, для провѣдования какои в нε- 
давнѣ и откуда в Очаковъ паша пришεлъ, тожъ для чεго многочислεно  
с кримскои сторони кримских татар и людεи при воинскои исправности  
с лошадми очаковскими тонбази в Очаков пεрεправляются, арнаутов  
и бошняков много ли в Очаков приεхало и куда они намѣрεни ити или тамъ 
битъ. И по провѣдованиї сεкрεтънѣишεмъ образомъ от тамошних очаков- 
ских житεлεи слихалъ, что гпднъ паша прислании в Очаков из града, нази- 
ваεмого Бεлоґрада, состоящого за рѣкою прозиваεмою Савою, какъ жε εго 
имя и прозваниε, знат нεможно. С кримскои жε сторони кримских татаръ  
и людεи в Очаковъ и з Очакова на кримску сторону при воїнскои исправ- 
ности нѣмалого числа людεи, кромѣ за надобностю купεчεскою, нε пεрε- 
правляютъ и нε имѣεтся. Арнаутовъ приходило ужε порознъ къ городу 
Очакову тисячъ до дεсяти, коториε имѣв при ономъ разходъ днεи з три, 
обратно на стεпъ помашировали // и в закритих тамо мѣстах, а в каких 
имεно, знатъ нεможно, лагирями расположасъ состоятъ, около жъ Очакова 
тисяча и пятъсотъ в лагирах и нинѣ состоїтъ. Да и εщε слишно, что нεма- 
лоε число воиска къ городу Очакову якоби для того идεтъ, чтобъ кочуючу- 
юсъ на очаковскои сторонѣ орду, прозиваεмую Чорную, которая (нѣ под 
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чиїмъ якоби видѣниεмъ находится)1 нεмалиε имъ, туркамъ, обиди причи- 
нила и причиняεтъ, от таких самоволних причиняεмих имъ, туркам, обидъ 
и нападокъ оную спинитъ или соовсѣмъ головою вирѣзатъ, даби болшε 
оная имъ обидъ нε причиняла. 

Такъжε и козакамъ запорожскимъ, якая ужε от их и послѣдовала 
козаку курεня Джεрεлѣвского, добуваючомусъ на добичи рибнои нижε 
Очакова в Бεрεзанѣ Трохиму Падицкому, (кои ужε пошεлъ для грабитεлства 
в Полщу)1 взятиεмъ въ εго, Падицкого, нεчаяно напавши чεловѣкъ до трид- 
цяти нагаицями, всεго имущεства рублεи на двѣстѣ, да и εго, Падицкого, и 
молодиков εсли бъ побεгомъ нε спаслисъ, порεзали бъ. Да и от моско- 
воскои сторони, чтобъ и на их сторону окончивши с поляками баталию нε 
напавъ нεчаяно, находятъ сεбε турки опасни.  

Арноути поидут ли куда, или около Очакова в лагирах стоятимутъ, 
знатъ нεможно, о чεмъ в Кошъ Воиска Запорожского Низового с покорнос- 
тию нашεю рεпортуεмъ. Написаноε жъ от очаковского паши отвѣтноε 
писмо при сεмъ в Кошъ посилаεтся. 

Полковникъ прогноиской Фεдоръ Вεлкый из старшиною 
1768 года 
Июля 23 д. 
Помітка: П. іюля 29 д. 1768 году. 
На конверті: В Кошъ Войска Запорожского Низового 
Покорнии рεпортъ. 

Залишки печатки 
Арк. 134–134 зв., 144 зв. Оригінал. 

 
№ 77    1768 р., липня 24. Грузька. 1768 р., липня 24. Грузька. 1768 р., липня 24. Грузька. 1768 р., липня 24. Грузька. ––––    Рапорт полковників і курінних Рапорт полковників і курінних Рапорт полковників і курінних Рапорт полковників і курінних 

отаманів Івана Кулика та Мусія Чорного Кошеві про нестачу отаманів Івана Кулика та Мусія Чорного Кошеві про нестачу отаманів Івана Кулика та Мусія Чорного Кошеві про нестачу отаманів Івана Кулика та Мусія Чорного Кошеві про нестачу 
харчів і очікування резолюції з цього приводухарчів і очікування резолюції з цього приводухарчів і очікування резолюції з цього приводухарчів і очікування резолюції з цього приводу    

    
В Кошъ Воиска Запорожского Низового 
Покорнии рεпортъ 

От находящихся в здεшнεи командѣ козаков нε одиножды ужε прεдстав- 
лεния доходятъ, что во всѣхъ почти харчεй ничεго нε остаεтся, якож намъ  
и всεй командѣ харчεй покучатъ [!] и за дεнги краинε нѣгдε. Того, для Коша 
Воиска Запорожского Низового покорно просимъ, о вистачεни харчεй 
кому подлεжит прεдложεниε учинитъ (или с командою приεзъдитъ в Сѣчъ,  
о томъ насъ рεзолюцѣεю снабдитъ нε оставтε)1.  

Полковникы и атамани Иванъ Куликъ и Мусѣи Чорнии з с. 
1768 году 
Июля 24 д. 
    

–––––––––––– 
1 Дужки автора. 
1 Дужки автора. 
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Зъ Грузкои. 
Помітка: Получεнъ іюля 30 д. 1768 году.2 
На конверті: Въ Кошъ Войска Запорожского Нызового 
Покорний рεпортъ. 

Слід від печатки 
Арк. 106, 108 зв. Оригінал. 

 
№ 78    1768 р., липня 24. Грузька. 1768 р., липня 24. Грузька. 1768 р., липня 24. Грузька. 1768 р., липня 24. Грузька. ––––    Рапорт полковників і курінних Рапорт полковників і курінних Рапорт полковників і курінних Рапорт полковників і курінних 

отаманів отаманів отаманів отаманів Івана Кулика та Мусія Чорного Кошеві про виявлення Івана Кулика та Мусія Чорного Кошеві про виявлення Івана Кулика та Мусія Чорного Кошеві про виявлення Івана Кулика та Мусія Чорного Кошеві про виявлення 
гайдамацького загону на іншому березі р. Південний Буг, обіцянки гайдамацького загону на іншому березі р. Південний Буг, обіцянки гайдамацького загону на іншому березі р. Південний Буг, обіцянки гайдамацького загону на іншому березі р. Південний Буг, обіцянки 
гайдамаків повернутися в свої житла після від’їзду команди та гайдамаків повернутися в свої житла після від’їзду команди та гайдамаків повернутися в свої житла після від’їзду команди та гайдамаків повернутися в свої житла після від’їзду команди та 
арешт спійманого з краденими кіньми гайдамаки, козака Платниарешт спійманого з краденими кіньми гайдамаки, козака Платниарешт спійманого з краденими кіньми гайдамаки, козака Платниарешт спійманого з краденими кіньми гайдамаки, козака Платни----    
рівського куренярівського куренярівського куренярівського куреня    Івана Сукура, який доправляється до КошаІвана Сукура, який доправляється до КошаІвана Сукура, який доправляється до КошаІвана Сукура, який доправляється до Коша    

    
Въ Кошъ Войска Запорожского Низового 
Покорнии рεпортъ 

За силу получεнного намы от Коша Войска Запорожского Низового сεго 
тεчεния въ 17 д. ордεра, о скорѣишεм поспѣшεнії вѣдомства бугоґардового 
по всѣмъ пристойним мѣстам и баиракамъ, идучих в Полщу на грабитεлство 
козаков на прεжниε обиталища заворочатъ, других жε, кої намы признаты 
будутъ, что были в Полщы на грабитεлствѣ, братъ и присилат до Коша. Во 
исполнεниε оного ордεра мы во всѣ вѣдомства бугоґардового пристойниε 
къ скривалищу островы и баиракы розъεзъд имεлы, съεхавши ж в гору 
рεкою Бугомъ къ урочищу Романковой балкы усмотрεнно по ту сторону 
рεкы Буга воровъ нεмалоε число и при них до двохъсотъ табуна лоша- 
дεй. Хотя ж намы за приεздом оних къ бεрεгу доволно къ возвращεнию въ 
прεжниε их жилища увѣщεвани и ониε в отвεт объявили, что когда команда 
в Сѣчъ возъвратится, то і они на сю сторону рεки Буга пεрεитит намѣрεни и 
на прεжниε свої обиталища якоби возвратятся, каковихъ жε тѣ вори курεнεй 
и кто имεнно чрεзъ рεку Бугъ, признатъ било за долεкостию нεможно. 
А оттолъ поворотясъ къ Бεшъ-баиракам в рεчки Помѣчной, впадаючой  
у Чорнои Ташъликъ, сисканъ воръ курεня Платнѣровского Іванъ Сукуръ зъ 
пригнатимы ізъ-за рεки Буга воровскимы лошадмы, // которого соучастни- 
кы, вори курεнεй Васюринского Иванъ Харсунъа да Крилѣвского Пεтро Ку- 
чεръ, протчихъ жε воровъ до пятыдεсяты чεловѣкъ, в чатѣ кто имεнно, якоби 
–––––––––––– 

2 На аркуші 106 зв. написано Явытεлъ сεго Воиска Запорожъского Низового козакъ 
курεня Полтавского Трохимъ Малій з молодиком Искомъ возомь. 

Высокоблагородному и высокопочтεнному га. га. гпднъ полковникъ самарські[й] 
Явитεль сεго, Воиска Запорожского Низовогω козакъ курεня Полтавского Трохимъ 

Малій з молодикомъ Искоивъ воздиεвъ трома лошадмы Новороссійской губεрниї и Полской 
областы в разныε мεста за покупкою своихъ потрεбностεй з срокомъ сεго году ноябра по  
14 д. ωтпущεн, которому в оба путы чинить за силу высочаишихъ указовъ свободной 
пропускъ, во вεрностъ чεго з благополучного от опасной болѣзни мѣста при воисковои 
пεчаты сεй εму атамано [!] пашпортъ. 
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онъ, Сукур, нε знаεтъ, и согласясъ пошли в Полщу на грабитεлство. Ізлов- 
лεнои жε вор Сукуръ при сεм 1-въ Кошъ-1 за караулом посилаεтся. 

Полковники и атамани Иванъ Куликъ и Мусѣи Чорнии 
1768 году 
Июля 24 д. 
Зъ Грузъкой. 
Помітка: По. іюля 30 д. 1768 году. 
На конверті: В Кошъ Воиска Запорожского Низового 
Покорнии рεпортъ. 

Залишки печатки 
Арк. 140–140 зв., 141 зв. Оригінал. 
 
№ 79    1768 р., липня [25]. Кіш. 1768 р., липня [25]. Кіш. 1768 р., липня [25]. Кіш. 1768 р., липня [25]. Кіш. ––––    Ордер Коша полковникам Ордер Коша полковникам Ордер Коша полковникам Ордер Коша полковникам 

Протовчанської, Самарської, Кальміуської та Орільської Протовчанської, Самарської, Кальміуської та Орільської Протовчанської, Самарської, Кальміуської та Орільської Протовчанської, Самарської, Кальміуської та Орільської 
паланок про розшук, арешт і доправлення до Коша паланок про розшук, арешт і доправлення до Коша паланок про розшук, арешт і доправлення до Коша паланок про розшук, арешт і доправлення до Коша     
гайдамаків, які слідували «в Полщу» або поверталися гайдамаків, які слідували «в Полщу» або поверталися гайдамаків, які слідували «в Полщу» або поверталися гайдамаків, які слідували «в Полщу» або поверталися     
звідтілязвідтілязвідтілязвідтіля. № 2697. № 2697. № 2697. № 2697––––2700270027002700    

    

Ордεръ 
Гспдну полковнику1 з старшиною 

2-От 9 д. сεго іюля-2 посланнимъ3 к вамъ с Коша ордεромъ вεлεнно, въ вѣдом- 
ствѣ вашεм 10-житεлствующимъ козакамъ и обиватεлямъ (по причинѣ, что 
многиε в Полской области мужики взбунтовавшисъ, нεмалиε грабитεлства  
і смεртноубийства тамо4 починили и ужε коснулисъ до турεцких границъ и4 

на здεшніε мѣста нεмалиε похвалки чинятъ)5 обявивъ приказатъ, чтоб они  
4-от сεбε

-4 своїхъ служитεлεй и такъ житεлствующихъ, кої намѣрεватимутъ 
на тоε зло уходитъ в Полшу нε пускали, и εжεлиб хто могъ з бунтовщиков с 
Полщи сюда убѣгты, // пεрεловивъ, отдавали бъ вамъ в паланку, а вы под 
кр[ε]пкимъ карауломъ прислатъ імѣεтε до Коша. Для чεго вы с козаками 
доволнимъ числомъ, всѣ вѣдомства вашεго мѣста обεхавъ пεрεсматриватъ, 
нε будутъ ли убѣгатъ в мѣста вѣдомства вашεго і с полских мѣстъ, і εсли 
бъ вы послихали, что они начнутъ в вѣдомствѣ вашεмъ появлятся, такових 
всѣми мѣрами6 всεвозможнѣишε старатся пεрεловлятъ і в Кошъ под крѣп- 
кимъ карауломъ присилатъ, і уходитъ // в Полшу на то зло никого с подчи- 
нεних ваших і нε допускатъ, опасаясъ7 о сεмъ за слабостъ тажчайшого отвѣта. 

–––––––––––– 
1 Написано над рядком. 
1 Далі закреслено №. 
2-2 Написано над рядком замість закресленого Прεждε сεго. 
3 Далі закреслено къ вам. 
4-4 Написано над рядком. 
5 Дужки автора. 
6 Далі закреслено старатся. 
7 Далі закреслено написане над рядком штрафа. 
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В подтвεрждεніε коεго ордεра тимъ вамъ строжайшε прεдлагаεтся, 
во всεмъ по оному ордεру нεпрεмѣнноε исполнεниε імѣтъ, і всѣ вѣдомства 
вашεго мѣста для того бεзпεрεривно обεздитъ і с крѣпкимъ, кому надлε- 
житъ, притвεрждεниεмъ, і поступлεнѣεмъ вами по оному ордεру бεз і ма- 
лѣйшого послаблεнія8 і о происхождεниї в Кошъ рεпортоватъ. З Коша 
іюля9 д. 1768 году-10. // 
№:  
2697 протовчанскому. 
2698 самарскому. 
2699 Ковпаку. 
2700 калміюскому. 
Арк. 109–110 зв. Чернетка. 

 
№ 80    1768 р., липня 25. 1768 р., липня 25. 1768 р., липня 25. 1768 р., липня 25. [Запорозька Січ][Запорозька Січ][Запорозька Січ][Запорозька Січ]. . . . ––––    Ордер Коша Ордер Коша Ордер Коша Ордер Коша     

полковнику Кодацької паланки Йосипу Калнишевському полковнику Кодацької паланки Йосипу Калнишевському полковнику Кодацької паланки Йосипу Калнишевському полковнику Кодацької паланки Йосипу Калнишевському     
про формування двох команд чисельністю по 50 осіб про формування двох команд чисельністю по 50 осіб про формування двох команд чисельністю по 50 осіб про формування двох команд чисельністю по 50 осіб     
кожна для розшуку гайдамаків в районі р. Домоткань, кожна для розшуку гайдамаків в районі р. Домоткань, кожна для розшуку гайдамаків в районі р. Домоткань, кожна для розшуку гайдамаків в районі р. Домоткань, 
Самоткань і Сура, з наказом арештованих гайдамаків Самоткань і Сура, з наказом арештованих гайдамаків Самоткань і Сура, з наказом арештованих гайдамаків Самоткань і Сура, з наказом арештованих гайдамаків 
відправляти до Коша та заборонити жителям відомстввідправляти до Коша та заборонити жителям відомстввідправляти до Коша та заборонити жителям відомстввідправляти до Коша та заборонити жителям відомства а а а     
й їхнім служителям слідувати «в Полщу» для гайдамацтвай їхнім служителям слідувати «в Полщу» для гайдамацтвай їхнім служителям слідувати «в Полщу» для гайдамацтвай їхнім служителям слідувати «в Полщу» для гайдамацтва. . . .     
№ 2702№ 2702№ 2702№ 2702    

    
Гспдну полковнику кодацкому Іосифу Калнышεвскомуа зъ 
старшиною 
Ордεръ 

 
 

–––––––––––– 
8 Далі закреслено  З Ко. 
9 Число відсутнє. 
10-10 Написано на лівому та правому полях замість закресленого уходящих нинѣ  

в Полшу на грабитεлства пεрεсматриват, і εжεли б могли сискиватся, оних от такого злого 
намѣрεнія увѣщεвая на прεжніε их мѣста обращатъ і краинε к тому их нε допускатъ. Для  
чεго, собравъ доволную козаковъ команду, вεздѣ по вашεмъ вѣдомтсвѣ εжεчстіε розъεзди 
чиниты, в подтвεрждεніε чεго і нинѣ строжаишε повεлѣтъ вамъ нε остаεтся, εжεли εщε 
зачнимъ і по ся пори в с командою для пεрεсматриванія в розεздъ нε виступили, то получа 
сεи ордεръ заразъ собравъ // в доволномъ числѣ козаков команду раздѣлясъ с оною на  
двѣ части, во всѣ вѣдомства вашεго мѣста слѣдоватъ, причεмъ повεлѣнноε прεжнимъ 
нашимъ ордεромъ запрѣщεниε всѣм житεлствующимъ зимовниками козакамъ і в нихъ 
обиватεлямъ обявлят, чтоб они какъ от сεбε никого никуда нε отпускали, такъ і шатаючихся 
крѣпко пεрεсматривали. Равно і ви по вашεму званію содεржуя прεжніε і сεи наши ордεри в 
нεоспалом ісполнεнії імѣεтε найпрѣлѣжнѣишε пεрεсматриват тѣх, кої εщε намѣрεніεмъ 
своим злимъ покушаются в Полщу к бунтовщикам іти, пεрεсматрεватъ, і буди бъ кого с 
нихъ пεрεловили, оних бεзполажно // наказавъ, назад заворочатъ, нε мεншε жъ ужε бивших  
в Полщѣ на грабитεлствѣ возможнѣйшε пεрεсматриватъ. В чεмъ εжεли б могъ каковії 
пεрεловится, оного тогож врεмεни отдатъ εго в крѣпчайши караул присилат до Коша.  
О получεнии жε і исполнεниї сεго в Кошъ рεпортоватъ. 1768 году іюля 25 д. 
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Сεго іюля от 13 д., посланнымъ къ вамъ съ Коша 1-ордεромъ вεлено, 
вѣдомства вашεго козакамъ и обыватεлямъ-1 (по причинѣ взбунтовавшихся 
въ Полской области на Українѣ тамошних мужиков, кої многіε починили 
худыε шалости и разорεнії, причεмъ поляков и жидовъ много порѣзали, на 
чεмъ разьярясъ ужε ко искусилисъ напасть Турεцкой области на ханскіε 
слободы, да свεрхъ того, и на здεшніе мѣста похвалки чинятъ разоритъ)2 
объявивъ приказатъ, чтоб они отъ сεбе своих служителей и тамъ жител- 
ствующих, кої намѣреватимуть куда отходитъ, нε пускали, и εжεли бъ могъ 
хто зъ бунтовщиков съ Полщи выйти, пεрεловивъ, отдавали б вамъ, а вы под 
крѣпкимъ карауломъ присылали б до Коша. Для чεго вы съ козаками, соб- 
равъ оныхъ до ста члвкъ и раздѣлясь на двѣ числомъ по 50 члвкъ части, 
обεхавъ Сурами, Самотканию и Домотканию // пεрεсматриватъ, нε будутъ 
ли убѣгатъ въ ваши мѣста съ полских мѣстъ, и εсли б вы послыхали, что оны 
начнутъ въ вѣдомствѣ вашεмъ появлятся, таковых всѣми мѣрами всεвоз- 
можнѣйшε старатся пεрεловлятъ и въ Кошъ под крѣпкимъ карауломъ 
присылать. 

Кромѣ жъ того, въ самомъ Кодакѣ обявя зъ сεго и шафару Кодац- 
кого пεрεвоза прилѣжно пεрεсматриватъ, εжεли сыщεтся таковый, что 
итиметъ съ Калміюса или изъ Самарѣ, либо туда, не имѣя у сεбε писма, 
таковаго распросивь εжεли будεтъ казатся сумнитεлнымъ3, взявъ под 
караулъ въ паланку, и буди о сεбѣ выводу нε дастъ, присылать до Сѣчи,  
а εжεли выведется, что онъ изъ зимовника идетъ и посвидѣтелствуεтъ,  
что тамъ живъ чεстно, то за то, чтоб под нынѣшное робочоε

4 время не 
бродилъ, но работалъ, наказатъ и назад заворочатъ. 

Въ подтвεржденіе чεго, и нынѣ вамъ повεлѣваемъ, // во всемъ по 
оному ордеру непремѣнное исполнεніε імѣть и всѣ вѣдомства вашεго 
мѣста для того бεзпεрεрывно обεъздитъ, и съ крѣпкимъ кому надлεжитъ 
притвεржεніεмъ і поступлεніεмъ вами по оному прεжнεму5 ордεру бεзъ  
и малѣйшого послаблεнія. И о происхождεнії въ Кошъ репортоватъ. 
1768 года 
Іюля 25 д. 
№ 2702. 
Арк. 111–112. Чернетка. 
 

 
 

–––––––––––– 
1-1 Написано над рядком та на правому полі. 
2 Дужки автора. 
3 Далі закреслено таковаго. 
4 Написано над рядком. 
5 Написано на правому полі. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
111 
зв. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

112 



 135135135135

№ 81    1768 р., липня 25. Гостра. 1768 р., липня 25. Гостра. 1768 р., липня 25. Гостра. 1768 р., липня 25. Гостра. ––––    Лист сотника Лист сотника Лист сотника Лист сотника Другого КомпанійДругого КомпанійДругого КомпанійДругого Компаній----    
ського полку Антона Кодинця до полковників Війська ського полку Антона Кодинця до полковників Війська ського полку Антона Кодинця до полковників Війська ського полку Антона Кодинця до полковників Війська 
Запорозького Низового про неможливість повернути Запорозького Низового про неможливість повернути Запорозького Низового про неможливість повернути Запорозького Низового про неможливість повернути 
«гайдамацькі коні», знайдені сотником в степу, через відправку «гайдамацькі коні», знайдені сотником в степу, через відправку «гайдамацькі коні», знайдені сотником в степу, через відправку «гайдамацькі коні», знайдені сотником в степу, через відправку 
їх до Орловського форпосту майору Володимиру Вульфуїх до Орловського форпосту майору Володимиру Вульфуїх до Орловського форпосту майору Володимиру Вульфуїх до Орловського форпосту майору Володимиру Вульфу    

    

Вісокоблагородниε і високопочтεнниε гсда полковники Воиска 
Запорожского 
Млстивиε гсдры мої 

Присланим от васъ ко мнε сεго числа чрεз полковогω старшину писмомъ, 
ізволитε трεбоватъ отдачи занятих командою моεю на стεпѣ гаидмацких 
лошадεи, коїхъ в томъ вашεму писмѣ обявлεнно числом сорокъ восεмъ,  
а их толко двадцятъ, с коихъ кобилицъ сεмнадцятъ, а лошадεй їръжали три, 
да стрижчат сεмъ, о коїхъ ужε от мεнε в полковую Второго Компанεиского 
полкуа канцεлярию и отрεпортовано, на что получεним мною зъ оной 
полковой канцεляриї в рεзолюцию ордεрами повεлѣнно, ониε, занятиε в 
гаидамак лошады, по командε моεй к гспдну маіору Вулфу в фарпостъ 
Орловский отправит. В слεдствиε чεгω, // оних лошεдεи самимъ мною ва- 
шим високоблагородиεмъ возвратит крайнε нεвозможно, ибо они[ε] лоша- 
ды в повεлεнноε мѣсто отправит долгъ имε[εт] повεливаεтъ, какових лоша- 
дεи вашы високоблагородия возвращεния1 ізволитε трεбоватъ нε от мεня, 
но от обявлεного гспдна майора Вулфа. Впротчεмъ, с почтεниεмъ прεбуду. 
Млстивиε гсдари мої, ваших высокоблагородій всεпокорний слуга сотникъ 

Антонъ Кодынεцъб 
1768 году 
Июля 25 дня. 
З Острой. 
На конверті: Благородним і высокопочтεннимъ гспдамъ Войска Запо- 
рожского полковникам і атаманамъ, млстѣвим гсдарамъ моим. 

Залишки печатки 
Арк. 107 зв., 114–114 зв. Оригінал. 
 

№ 82    1768 р., липня 26. [Запорозька Січ]. 1768 р., липня 26. [Запорозька Січ]. 1768 р., липня 26. [Запорозька Січ]. 1768 р., липня 26. [Запорозька Січ]. ––––    Ордер Коша військовому Ордер Коша військовому Ордер Коша військовому Ордер Коша військовому 
осавулу Сидору Білому про слідування його з військовою осавулу Сидору Білому про слідування його з військовою осавулу Сидору Білому про слідування його з військовою осавулу Сидору Білому про слідування його з військовою 
командою в район р. Інгул та Інгулець для пошуку гайдамаків, командою в район р. Інгул та Інгулець для пошуку гайдамаків, командою в район р. Інгул та Інгулець для пошуку гайдамаків, командою в район р. Інгул та Інгулець для пошуку гайдамаків, 
які мали намір слідувати «в Полщу», їх арешт і відправку до які мали намір слідувати «в Полщу», їх арешт і відправку до які мали намір слідувати «в Полщу», їх арешт і відправку до які мали намір слідувати «в Полщу», їх арешт і відправку до 
Коша, з вимогою наКоша, з вимогою наКоша, з вимогою наКоша, з вимогою наказувати козакам по зимівниках самим казувати козакам по зимівниках самим казувати козакам по зимівниках самим казувати козакам по зимівниках самим 
утриматися і своїх служителів не допускати до гайдамацтваутриматися і своїх служителів не допускати до гайдамацтваутриматися і своїх служителів не допускати до гайдамацтваутриматися і своїх служителів не допускати до гайдамацтва. . . .     
№ 2705№ 2705№ 2705№ 2705    

    

Ордεръ 
Ізъ Коша Воиска Запорожского Низового высокоблагородному 
гспдну воисковому асаулу Сидору Бѣлому 

–––––––––––– 
1 Виправлено з возвращεнии. 

 
 
 
 
 
 

114 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
114 
зв. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
107 
зв. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

120 
 



 136136136136

 
 

2-По причинѣ, что в Полской области на Українѣ, какъ слишно многиε 
тамошниε мужики взбунтовавшисъ, починили нεмалиε тамъ1 шалости и 
разорεнія, і коснулисъ ужε будто до турεцких мѣстъ і на сіε мѣста похвалки 
чинятъ, по получεнимъ в Кошѣ

-2 от εго сиятεлства гспдна гεнεралъ-аншεфа  
и ковалѣра, графа Пεтра Алεѯандровича Румянцова, 3-і εго высокопрεвосхо- 
дитεлства, гспдна гεнεралъ-аншεфа, киεвского1 гεнεрралъ-губεрнатора і ка- 
валεра Фεдора Матвѣεвича Воεйкова-3, ордεровъ4, // къ о всεконεчному 
іскорεнεнію і пεрεловлεнию всѣх таковихъ 1-нε убѣгнутъ ли в сиε мѣста-1, 
посланни с Коша при полковниках і курѣннихъ атаманах сухопутъεм і водою, 
дубами, доволніε команди 5-і с курεнεй курѣніε атамани, і о сѣмъ полков- 
никамъ Войска З. прεдлжεно, і даби того зла в Полшѣ уплодившогосъ нε 
упустит в сіε мѣста-5, опрεдεлεнно васъ.  

І ви принявъ сεи ордεръ, імѣεтε слѣдоватъ въ Ингулεцъ і въ Вεликій 
Інгулъ, такжε і в другіε вѣдомства бугоґардового мѣста, і в том слѣдованії 
вашεмъ нε убѣг ли кто с Полщи 1-з бунтовщиков-1 в здεшниε мѣста провѣ- 
диват и смотрѣтъ, и будѣ провѣдаεтε, какъ наивозможнѣишε старатся пεрε- 
ловит 6-і под крѣпкимъ карауломъ іхъ-6 і что при нихъ нибудεтъ, прислатъ7 
до Коша. Вεздѣ по козачим // зимовникам приказатъ, чтоб они от сεбε для 
того в Полшу уходитъ к совокуплεнію 8-тамошной грабитεлской компаниї 
нε пускали і сами нε ішли, і буди за кимъ сиε увѣдают, крайнε от того 
отвращали бъ і нε допускали. Такожъ і вы-8, εсли за ким9 сіε увѣдаεтε іли 
гдε на сії злиї лютости собѣраючихся10 ви наидεтε, тѣмъ імѣεтε обявитъ, 
чтобъ они возвратилисъ в свої мѣста. Буди жъ хто с таковихъ противнимъ ока- 
жεтся і доброволно нε возвратится, со11 ими поступатъ какъ с разбоиниками  
і по пεрεловлεнії за крѣпкимъ караулом присилатъ до Коша. Чтоб жε в сεмъ 
случаї, когда вамъ надобно будεтъ команди і вопомощεствуванія, полков- 
ники 1-Іванъ Куликъ-1, Мойсѣи Чорній, 12-також курѣниε атамани і полков- 

–––––––––––– 
1-1 Написано над рядком. 
2-2 Написано на лівому полі замість закресленого По прεдставлεніям в Кошъ полков- 

никовъ інгулского Тараса Чорного і бугоґардового Моисѣя Головка, что въ их вѣдомствах 
многіε з разних мѣстъ оставя добичѣ рибніε, а нѣкоторіε свої зимовники, собравсъ нεмалимъ 
числомъ в появившоεсъ в Полскои Українѣ гаидамацкоε собраниε пошли. Такжε, по по- 
лучεнним в Кошѣ от εго высокопрεвосходитεлства гспдна гεнεрал-аншεфа, киεвского гεнε- 
ралъ-губεрнатора, Новороссіискои губεрниї главного командира і ковалѣра Фεдора Матвѣ- 
εвѣча Воεікова і. 

3-3 Написано на лівому полі. 
4 Написано над рядком замість закресленого по дошεдшимъ к нимъ ізвѣстіям, что сії 

собранія в Полшѣ починили нεмаліε жидам // і ляхамъ смεртніε убійства і грабитεлства, по 
вεлѣніямъ. 

5-5 Написано над рядком і на правому полі замість закресленого чтоб жε сиε дѣиствіε 
совεршεнно должнимъ ісполнεніεмъ происходило, в Кошѣ к наблюдεнію сεго. 

6-6 Написано на правому полі замість закресленого і со всѣмъ. 
7 Написано над рядком замість закресленого под караулом крѣпкимъ прислат. 
8-8 Написано на лівому полі замість закресленого воровскому нε отпускали, а. 
9 Виправлено з ими. 
10 Далі закреслено […]. 
11 Написано на лівому полі замість закресленого с таков. 
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ники бугоґардовій і ингулский с козаками-12 послушни били, о томъ імъ 
імѣεтε і сεго обявитъ. 1768 году іюля 26 д. 
Асаулу № 2705. 
Довбышу № 2713. 
Арк. 120–121. Чернетка. 
 

№ 83    1768 р., липня 26. [Запорозька Січ]. 1768 р., липня 26. [Запорозька Січ]. 1768 р., липня 26. [Запорозька Січ]. 1768 р., липня 26. [Запорозька Січ]. ––––    Свідчення писаря Свідчення писаря Свідчення писаря Свідчення писаря 
Бугоґардівської паланки Семена Бистрицького про спростуБугоґардівської паланки Семена Бистрицького про спростуБугоґардівської паланки Семена Бистрицького про спростуБугоґардівської паланки Семена Бистрицького про спросту----    
вання твердження майора Володимира Вульфа щодо відправки вання твердження майора Володимира Вульфа щодо відправки вання твердження майора Володимира Вульфа щодо відправки вання твердження майора Володимира Вульфа щодо відправки 
Кошем запорозької Кошем запорозької Кошем запорозької Кошем запорозької команди в Умань, про що буцімто згадував команди в Умань, про що буцімто згадував команди в Умань, про що буцімто згадував команди в Умань, про що буцімто згадував 
Семен БистрицькийСемен БистрицькийСемен БистрицькийСемен Бистрицький    

    

1768 году июля 26 дня. Получεнному от εго сиятεлства гспдна 
гεнεралъ-аншεфа и ковалεра, графа Пεтра Алεѯандровича Румян- 
цова оръдεру, писаръ бугоґардовій Сεмεнъ Бистрицкій въ Войско- 
вой Войска Запорожского Низового канцεлярії в отвѣтъ показалъ: 

Онъ, Сεмεнъ Бистрицкій, состоящεму въ мѣстεчку Орлѣ маіору Вулфу1,  
что въ оному ордεрѣ написанnо, якоби онъ εму объявил, что онъ чаεтъ,  
якω нападатεли на полскіε мѣста и ханскіε области изъ числа команды 
запорожской, отправлεнной въ Уманъ, таковихъ рѣчεй нѣ при какихъ раз- 
говорахъ нε говорил. Хотя ж онъ в помянутом мѣстεчки Орлѣ билъ, но 
толко для εдиного по насиланимъ с Коша послихамъ въ нεмъ, и по силѣ 
главнихъ команд о искорεнεнії сихъ злодѣεвъ ордεрамъ, нε будутъ ли  
с Полщи въ ихъ бугоґардовоε вѣдомство убѣгат, и чтобъ в Полщу въ 
гайдамацкую шайку нε уходили пεрεсматриванія, о чεмъ, какъ Бистрицкій 
Вулфу обявил, то означεнній Вулфъ в тож самоε врεмя при разговорах о  
виш писанних гайдамакахъ εму, Бистрицкому, сказал, что вамъ в томъ 
воспящат нужди, пущай хто хочεтъ идεтъ. 

Пысаръ бугоґардовий Сεмεнъ Быстрицкій 
Арк. 119. Оригінал. 
 

№ 84    1768 р., липня 27. 1768 р., липня 27. 1768 р., липня 27. 1768 р., липня 27. [Запорозька Січ][Запорозька Січ][Запорозька Січ][Запорозька Січ]. . . . ––––    Ордер Коша курінним Ордер Коша курінним Ордер Коша курінним Ордер Коша курінним 
отаманамотаманамотаманамотаманам    про наявність в про наявність в про наявність в про наявність в БугоґардівсьБугоґардівсьБугоґардівсьБугоґардівській паланці в урочищі кій паланці в урочищі кій паланці в урочищі кій паланці в урочищі 
РоманковеРоманковеРоманковеРоманкове    гайдамацького загону, який має намір виступити гайдамацького загону, який має намір виступити гайдамацького загону, який має намір виступити гайдамацького загону, який має намір виступити     
«в Полшу вьзбунтовавшимся на «в Полшу вьзбунтовавшимся на «в Полшу вьзбунтовавшимся на «в Полшу вьзбунтовавшимся на грабителства», з вимогою грабителства», з вимогою грабителства», з вимогою грабителства», з вимогою 
перекоперекоперекопереконати гайдамаків розійтися по місцях проживання, нати гайдамаків розійтися по місцях проживання, нати гайдамаків розійтися по місцях проживання, нати гайдамаків розійтися по місцях проживання,     
а в разі непослуху застосувати силу, а також відправку а в разі непослуху застосувати силу, а також відправку а в разі непослуху застосувати силу, а також відправку а в разі непослуху застосувати силу, а також відправку їм їм їм їм     
на допомогу команди під проводом військового осавула на допомогу команди під проводом військового осавула на допомогу команди під проводом військового осавула на допомогу команди під проводом військового осавула 
Сидора БілогоСидора БілогоСидора БілогоСидора Білого. № 2717. № 2717. № 2717. № 2717    

    

Ордεръ 
 
–––––––––––– 

12-12 Написано на лівому полі замість закресленого  с коз. і Иванъ Куликъ. 
1 Виправлено з Волфу. 
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Із Коша Воиска Запорожского Низового панам курѣнним 
атаманамъ в вѣдомствѣ бугоґардовомъ нинѣ находящимся 

В Кошь получεнно ізвѣстіε, что въ урочищѣ Романковом до ста і болѣε 
чεловѣкъ, і в других тамошних скритих мѣстах до нεмала 1-конно і пѣшо-1 
собралос2 і намѣрεваются ітитъ в Полшу въ3збунтовавшимся на гра- 
битεлства. А какъ от високих командъ с Киεва і Глухова многіε срогії по- 
вεлѣнії о всεконεчном іскорεнεнії такових гайдамакъ εжεчεсто 4-въ Кошъ-4 
насилаются і з оними куріεръ за куриεромъ прибѣгаютъ 6-с тѣмъ, что εжε- 

ли іскорεнεни нε будутъ и убѣгающіε с Полщы нε пεрεловлятся, і здεшніε 
подчинεніε будутъ іти в Полщу на грабитεлство, а нε воздεржатся, нεми- 
нуεмо бεз штрафа і истязанія, какъ старшини, такъ і курѣннεй атамани нε 
останутся. Того ради, к крайному таковихъ всѣхъ іскорεн // нεнію и из- 
бавлεнію в помощъ к вамъ отправлεнъ гспдинъ в. асаулъ Сидоръ Бѣлий, а 
вамъ прεдлагаεтся чрεзъ сіε, буды таковіε собирающиεсъ іли ужε собрав- 
шиεсъ на зло компаниї увѣдаεтε

5, і гды вамъ гспдинъ воисковій асаулъ даст 
знатъ, собравъ всѣ[х]-6 // доволним числомъ с командами к тѣмъ7 мѣстамъ, 
гдε

8 пристановища воровскиε εстъ, подойти і онимъ обявитъ, чтобъ они 
доброволнно от своих // злих намѣрεній въ прεжниε их мѣста возвратилисъ. 
Εжεли жъ словεсного уговора нε послушаютъ, то какъ возможно старатся 
пεрεловитъ всѣхъ, а в случаї при томъ спротивлεнія, с онимы9 поступитъ 
какъ і10 нεпріятεлми і 11-с разбойниками-11, ібо εсли сиї худости вскорѣ нε 
прεкратятся, то до того доидεтъ, что здѣсъ присуствующіε, такъ і курѣнніε 
атамани, подвεржεнни будутъ нεмалому істязанию і отвѣту. 
Іюля 27 д. 
1768 году. 
№ 2717. 
Арк. 124–124 зв. Чернетка. 

 
№ 85    1768 р., липня 27. 1768 р., липня 27. 1768 р., липня 27. 1768 р., липня 27. [Запорозька Січ][Запорозька Січ][Запорозька Січ][Запорозька Січ]. . . . ––––    Ордер Коша полковнику Ордер Коша полковнику Ордер Коша полковнику Ордер Коша полковнику 

Бугоґардівської паланки Мусію Головку про арешт Максима Бугоґардівської паланки Мусію Головку про арешт Максима Бугоґардівської паланки Мусію Головку про арешт Максима Бугоґардівської паланки Мусію Головку про арешт Максима 
Залізняка, Микити Швачки і Семена Неживого, відправку Залізняка, Микити Швачки і Семена Неживого, відправку Залізняка, Микити Швачки і Семена Неживого, відправку Залізняка, Микити Швачки і Семена Неживого, відправку     
копії ордера київського генералкопії ордера київського генералкопії ордера київського генералкопії ордера київського генерал----губернатора з цього приводу губернатора з цього приводу губернатора з цього приводу губернатора з цього приводу     

–––––––––––– 
1-1 Написано над рядком. 
2 Далі закреслено гайдамакъ. 
3 Виправлено з съ. 
4-4 Написано на лівому полі. 
5 Далі закреслено к. 
6-6 Написано на лівому та на правому полях замість закресленого для того імѣεтε ви 

собравсъ. 
7 Написано над рядком замість закресленого командамъ. 
8 Далі закреслено их. 
9 Виправлено з онимъ. 
10 Далі закреслено с с ворами. 
11-11 Написано над рядком замість закресленого і до послідка их повибиватъ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
124 
зв. 

 

 
124 

 
124 
зв. 
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з наказом надалі слідкуз наказом надалі слідкуз наказом надалі слідкуз наказом надалі слідкувати, щоб ніхто із запорожців не вати, щоб ніхто із запорожців не вати, щоб ніхто із запорожців не вати, щоб ніхто із запорожців не 
слідував «в Полшу»слідував «в Полшу»слідував «в Полшу»слідував «в Полшу». № 2723. № 2723. № 2723. № 2723    

    
Гспдну полковнику бугоґардовому Мусѣю Головку зъ 
старшиною 
Ордεръ 

Что бившиε въ Полшѣ
1 на разбої главъний началникъ всѣхъ разбойниковъ 

Маѯимъ Жεлѣзъnякъ и товарищи εго, Швачка и Нεживои, а с ними и 
називающихся запорожцами чεловѣкъ до полотрεтя ста2 рεгулярними 
командами ужε поимани и в Киεвѣ содεржутся под карауломъ, а протчиε 
при сопротивлениї убити, такъжε в Елисавεтъградской провинциї по поїмки 
дεржатся, съ получεного от гпдна гεнεрал-аншεфа и кавалεра Воεйкова 
ордεра справочная копия вамъ на увидѣниε у сεго влагаεтся съ тѣмъ // 
крѣпчайшимъ притверждεниεмъ3, εсли би nадчаяниε ізъ вѣдомства вашεго 
кто либо туди въ Полшу nа такоε жъ злочиниε и рватся отважился, 4-іли 
оттуда оставшіεсъ от пεрεловлεнія могли виявлятся-4, поступат с ними  
в силу nаших прεжнихъ nаставлений бεъ отмѣни. 
1768 году 
Іюля 27. 
№ 2723. 
Арк. 117–117 зв. Чернетка. 

 
№ 86    1768 р., липня 28. 1768 р., липня 28. 1768 р., липня 28. 1768 р., липня 28. [Запорозька Січ][Запорозька Січ][Запорозька Січ][Запорозька Січ]. . . . ––––    Ордер Коша отаману Ордер Коша отаману Ордер Коша отаману Ордер Коша отаману 

Пластунівського куреня Панасу Тарану про спробу козаків Пластунівського куреня Панасу Тарану про спробу козаків Пластунівського куреня Панасу Тарану про спробу козаків Пластунівського куреня Панасу Тарану про спробу козаків 
Лук’яна Касяна, Бондарки і Степана Сукура здобути рушниці Лук’яна Касяна, Бондарки і Степана Сукура здобути рушниці Лук’яна Касяна, Бондарки і Степана Сукура здобути рушниці Лук’яна Касяна, Бондарки і Степана Сукура здобути рушниці     
в прогнойського полковника Федора Великого для походу в прогнойського полковника Федора Великого для походу в прогнойського полковника Федора Великого для походу в прогнойського полковника Федора Великого для походу     
«в Полшу на грабителства», з вимогою після повернення «в Полшу на грабителства», з вимогою після повернення «в Полшу на грабителства», з вимогою після повернення «в Полшу на грабителства», з вимогою після повернення 
бунтівників дбунтівників дбунтівників дбунтівників до Січі, заарештувати їх і доправити до Кошао Січі, заарештувати їх і доправити до Кошао Січі, заарештувати їх і доправити до Кошао Січі, заарештувати їх і доправити до Коша. . . .     
№ 2730№ 2730№ 2730№ 2730    

    
Ізъ Коша Воіска Запорожского Низового пну атаману курεня 
Пластунівского Панасу Тарануа 
Ордεръ 

Гспднъ полковникъ прогноиский Фεдоръ Вεликий въ Кошѣ жалобою 
прεдставлялъ, козаки дε курεня Пластунивского въ Прогноиских озεрахъ 
въ ізъгромажεниї соли nаходячиεся Лукянъ1 Касянъб, Бондарка и Стεпанъ  
 

–––––––––––– 
1 Далі закреслено главнои. 
2 Далі закреслено разосланними. 
3 Далі закреслено даби от сихъ. 
4-4 Написано на правому полі. 
1 Написано на лівому полі. 

117 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

117 
зв. 
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Сукуръ2в зъ ихъ согласъники, чεловѣкъ до пятнадцяти, възволновавсь и 
пришεдъ nа паланку трεбовали дачи ручницъ3 и дозволεния имъ ититъ  
в Полшу на грабитεлства, и εгда онъ, полковникъ, ихъ от того4 возвращεниε 
началъ увѣщεватъ и имѣлъ било съ них одного штрафоват5 цεною, то ониε 
нε

6 усмотрεнясъ nа εго, похватя били доволно и имѣючийсъ на нεмъ 
кωптанъ порвалы. // А какъ ви ннѣ nаходитεс по откамандированиї от 
Коша в сεлних7 мѣстахъ въ поїмки бродягъ, и воровъ, и разбойниковъ, то в 
слѣдство того прεдложит вам nаходим, 8-по привεдεниї-8 с исполнεниεмъ 
данного вам вεлѣния 9-въ окончаниε

-9 возвращясъ до Сѣчи забратъ прεдпи- 
саних ваших курѣнних и прεдставит въ Кошъ к надлεжащεму с ними поступ- 
лεнию, і всѣмъ в Про[гн]ойнихъ озεрахъ на добичѣ находячимся козакамъ 
строго приказатъ, дабы они шумствъ, бунтовъ, дракъ, соръ и нεпочитанія 
нε чинили, а εсли всεмъ, хто подкнεтся и полковники і старшини нε слуша- 
тимεтъ і нε почитатимεтъ, тому бεз жεстокого наказанія оставлεно нε 
будεтъ. 
1768 году 
Іюля 28 д. 
№ 2730. 
Арк. 125–125 зв. Чернетка. 

 
№ 87    1768 р., липня 29. [Запорозька Січ]. 1768 р., липня 29. [Запорозька Січ]. 1768 р., липня 29. [Запорозька Січ]. 1768 р., липня 29. [Запорозька Січ]. ––––    Ордер Коша Ордер Коша Ордер Коша Ордер Коша     

військовому осавулу, курінним військовому осавулу, курінним військовому осавулу, курінним військовому осавулу, курінним отаманам і полковникам отаманам і полковникам отаманам і полковникам отаманам і полковникам 
Бугоґардівської та Перевізької паланок з вимогою Бугоґардівської та Перевізької паланок з вимогою Бугоґардівської та Перевізької паланок з вимогою Бугоґардівської та Перевізької паланок з вимогою 
заарештувати і доправити до Коша гайдамаківзаарештувати і доправити до Коша гайдамаківзаарештувати і доправити до Коша гайдамаківзаарештувати і доправити до Коша гайдамаків. . . .     
№ 2735№ 2735№ 2735№ 2735––––2738273827382738    

    
Ордεръ 

По получεнним в Кошѣ ізвѣстіямъ і от главнихъ командъ с Киεва і Глухова 
ордεрамъ, посланним с Коша к вамъ ордεром вεлεнно, взбунтовавшихся  
в Полоскои области на Украинѣ тамошних мужиков, кої многіε починили 
шалости и разорεниї, εсли бъ хто могъ 1-з оних-1 2-и подобних імъ-2 бунтовщи- 
ковъ с Полщи сюда убѣгти, такових пεрεловитъ под крѣпкимъ карауломъ 
прислатъ до Коша, 2-такъжε й уходитъ в Полщу здεшних подчинεних нε до- 
 

–––––––––––– 
2 Далі закреслено по во. 
3 Далі закреслено имъ. 
4 Далі закреслено къ сот. 
5 Далі закреслено о ло. 
6 Далі закреслено възирая на то, что. 
7 Виправлено з всεлних. 
8-8 Написано на правому полі замість закресленого по окончанию жъ по. 
9-9 Написано над рядком. 
1-1 Написано над рядком замість закресленого з. 
2-2 Написано на лівому полі. 

 
 
 
 

 
125 
зв. 
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пускатъ-2. А сεго тεчεнія 29 д. при ордεрѣ с Киεва3 4-от εго високоп.-4 состояв- 
шаясъ височаишая εя ім. ва. грамота в Кошѣ получεнна5 і подтвεрждεнно 
строжаишε удобвозможнѣишіε распоряжεниї и прεдосторожности употрε- 
бит, // чтоб никто із подчинεнних Воиска Запорожского козаков о[т] своих 
мѣстъ отнюдъ і к нѣмъ, бунтовщикам і разбоиникам, пристатъ нε отва- 
жилисъ.  

І во ісполнεніε оних ордεровъ, а пачε височаишεи εя ім. ва. грамоти, 
наижεсточаишε вамъ притвεрждаεмъ, вεздѣ в приличних мѣстах нε убѣг 
ли кто с Полщи з бунтовщиковъ в здεшніε мѣста провѣдоват, і какъ возможно 
старатся пεрεловлятъ і под крѣпким караулом присилат до Коша, і вεздѣ по 
казачимъ зимовникам приказиват, чтоб они от сεбε никого к сεму в Полщу 
бунтовству нε отпускали, а εсли гдε к симъ злимъ намѣрεниям собравших- 
ся // сищεтε, такових імѣεтε доброволино заворачатъ, а з сопротивляю- 
чимисъ сεму імѣεтε поступат такъ, какъ с разбоиникоми і нεпріятεлми. Что 
ж тамо с вами будεтъ происходит, сщаста в Кошъ рεпортоватъ. 
1768 году 
Іюля 29 д. 
№: 
До асаула 2735. 
В Ґардъ 2738. 
В Пεрεвѣзку 2737. 
І атаманам 2736. 
Арк. 131–132. Чернетка. 

 
№ 88    1768 р., липня 29. [Запорозька Січ]. 1768 р., липня 29. [Запорозька Січ]. 1768 р., липня 29. [Запорозька Січ]. 1768 р., липня 29. [Запорозька Січ]. ––––    Ордер Коша Ордер Коша Ордер Коша Ордер Коша 

полковникам і курінним отаманам Івану Кулику і Мусію полковникам і курінним отаманам Івану Кулику і Мусію полковникам і курінним отаманам Івану Кулику і Мусію полковникам і курінним отаманам Івану Кулику і Мусію 
Чорному з вимогою розвідувати хто із запорожців пішов Чорному з вимогою розвідувати хто із запорожців пішов Чорному з вимогою розвідувати хто із запорожців пішов Чорному з вимогою розвідувати хто із запорожців пішов     
«в Полшу бунтовству», а також вести пошук, арештовувати «в Полшу бунтовству», а також вести пошук, арештовувати «в Полшу бунтовству», а також вести пошук, арештовувати «в Полшу бунтовству», а також вести пошук, арештовувати     
і доставляти гайдамаків до Січіі доставляти гайдамаків до Січіі доставляти гайдамаків до Січіі доставляти гайдамаків до Січі. № 2736. № 2736. № 2736. № 2736    

    
Из Коша Воиска Запорожского Низового панам курѣнним 
атаманамъ в вѣдомствѣ бугоґардовомъ ннѣ находящымся  
і полковникамъ Івану Кулику и Мойсѣю Чорному 
Ѡрдεры 

По получεннымъ в Кошѣ извѣстыεмь и от главних командъ с Киεва и Глухо- 
ва ордεрамъ, посланными с Коша к вамъ ордεрамы вεлεнно, взбунтовав- 
шихся в Полской областы на Вкраїнѣ тамошнихъ мужиковъ, кої многиε 
починилы шалосты и разорεнії, εсли бъ хто могъ зъ онихъ и подобнихъ 
имъ бунтовщыковъ с Полщы сюда убѣгты, таковыхъ пεрεловив под крѣпкимъ    
–––––––––––– 

3 Виправлено з Киεвской. 
4-4 Написано на лівому полі замість закресленого губεрнскои канцεлярії 
5 Далі закреслено і оною. 
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карауломъ прислать до Коша, такжε и входить в Полшу здεшнихъ подчи- 
нεнныхъ нε допускатъ.  

А сεго тεчεния 29 д., при ордεри с Киεва от εго высокопрεвосхо- 
дитεлства 1-гпдна гεнεрал-анъшεфа, киεвского гεнεрал-губεрнатора і кова- 
лεра Воεикова-1, состоявшаяс высочайшая εя импεраторскаго вεличεства 
грамота в Кошѣ получεнна и подтвεрждεнно строжайшε удобъ возмож- 
нѣйшиε рапоряжεнії [!] и прεдосторожности употрεбить, чтобъ никто із 
подчинεнныхъ Воиска Запорожского козаковъ от своихъ мѣстъ отнюдъ  
к тѣм бунтовщыкамъ и разбойникамъ пристатъ нε отважилис. 

И воисоплнεниε онихъ ордεровъ, а пачε высочайшεй εя импεратор- 
скагω вεличεства грамоты, найжεсточайшε вамъ притвεрждаεмь, вεздѣ  
в приличних мεстахъ нε убѣгли кто с Полщи з бунтовщиковъ въ здεшниε 
мεста провѣдоватъ, и какъ возможнω старатся пεрεловить и под крѣпкимъ 
караулом присилать до Коша, и вεздѣ по козачимь зимовъникамъ прикази- 
вать, чтобъ они от сεбε никогω к сεму в Полщу бунтовству нε отпускалы, // 
а εсли гдε к симь злимъ намѣрεныεмъ собравшихся сищεтε, таковихъ 
имѣεтε доброволъно заворачать, а зъ сопротиляючимися сεму имѣεтε 
поступать такъ, какъ с разбониками и нεприятεлмы. Чтож тамо с вамы 
будεтъ происходитъ, счаста в Кошъ рεпортоватъ. 

Атаманъ кошовій Пεтръ Калнишεвский с товариствомъ 
1768-го году 
Июля 29 дня. 
№-м 2736 з. в к. 
На конверті: Із Коша Воиска Запорожского Низового панам курѣнним 
атаманамъ в вѣдомствѣ бугоґардовом нинѣ находячимся і полковникам 
Івану Кулику і Мусѣю Чорному 
Ордεръ. 
№-м 2736. 

Залишки печатки 
Арк. 130 зв., 133–133 зв. Оригінал. 

 
№ 89    1768 р., липня 29. Беш1768 р., липня 29. Беш1768 р., липня 29. Беш1768 р., липня 29. Беш----байраки. байраки. байраки. байраки. ––––    Рапорт отамана Рапорт отамана Рапорт отамана Рапорт отамана 

Шкуринського куреня Василя Блакитного Кошеві про затримку Шкуринського куреня Василя Блакитного Кошеві про затримку Шкуринського куреня Василя Блакитного Кошеві про затримку Шкуринського куреня Василя Блакитного Кошеві про затримку 
двох гайдамакдвох гайдамакдвох гайдамакдвох гайдамаківівівів, запорозьких козаків Пашківського , запорозьких козаків Пашківського , запорозьких козаків Пашківського , запорозьких козаків Пашківського     
і Незамаївського куренів Ничипора Коваля та Кіндрата і Незамаївського куренів Ничипора Коваля та Кіндрата і Незамаївського куренів Ничипора Коваля та Кіндрата і Незамаївського куренів Ничипора Коваля та Кіндрата 
ОблизаняОблизаняОблизаняОблизаня,,,,    і відправку їх до Коша через козака Івана Минуі відправку їх до Коша через козака Івана Минуі відправку їх до Коша через козака Івана Минуі відправку їх до Коша через козака Івана Мину    

    
В Кошъ Войска Запорожского Низового 
Рεпортъ 

По прибитиї моεмъ в вεршину Костоватои, гдε встритилъ я посланную  
з Коша Войска Запорожского Низового, слεдующую з Бεшъ-баираков с 
 

–––––––––––– 
1-1 Написано на лівому полі. 
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полковниками обратно в Ґаръд команду, і в онои Костоватои пεрεночо- 
вавши, по отεздѣ оной команди доεхалъ я з своїми козаками въ Бεшъ-
баираки къ курѣнному платнѣровскому Івану Минѣ

а, до которого приεхало 
два самобродци з Полщѣ: курεнεи Пашковского Ничипоръ Ковал да Нεза- 
маївского Кондрат Облизанъ, кої показали, что слεдовало ихъ з Полщы в 
дачи запорожскиε двадцятъ чεловѣкъ, и нε доходя Ташлика заεхали ночу 
въ слободу нε вεдают какову за харчу, з которои слободи собравшиїсъ 
пилипи ровно ихъ розбили і ониї, означεниї Ковалъ и Облизанъ, убѣгші от 
пилипоновъ до вішъ писанного Мині прибили, гдε мною ихъ под караулъ 
взято и чрεз козака курεня Платнѣровского Мину к вεлможности вашεй 
для разсмотрεния посилаются. О чεмъ вεлможности вашεи рεпортую. 

Атаманъ курεня Шкуринского Васил Блакитнійб 
1768 году 
Іюля 29 д. 
З Бεшъ-баираков. 
Помітка: П. августа 6 д. 1768 году. 
На конверті: В Кошъ Воиска Запорожского Низового 
Рεпортъ. 
Проба пера: Найшли в пондѣлокъ в Чирвах 3, нεдεлъ купил. 
Арк. 212, 218 зв. Оригінал. 

 
№ 90    1768 р., липня 30. 1768 р., липня 30. 1768 р., липня 30. 1768 р., липня 30. [Запорозька Січ][Запорозька Січ][Запорозька Січ][Запорозька Січ]. . . . ––––    Лист Коша до сараскерЛист Коша до сараскерЛист Коша до сараскерЛист Коша до сараскер----

султана Єдисанської орди Мурат Гірея про погрози гайдамаків султана Єдисанської орди Мурат Гірея про погрози гайдамаків султана Єдисанської орди Мурат Гірея про погрози гайдамаків султана Єдисанської орди Мурат Гірея про погрози гайдамаків 
вчинити напад на територію Війська Запорозького Низового, вчинити напад на територію Війська Запорозького Низового, вчинити напад на територію Війська Запорозького Низового, вчинити напад на територію Війська Запорозького Низового, 
виявлення полковниками військових команд на території виявлення полковниками військових команд на території виявлення полковниками військових команд на території виявлення полковниками військових команд на території 
ханханханханства значного числа гайдамаків з проханням повернути ства значного числа гайдамаків з проханням повернути ства значного числа гайдамаків з проханням повернути ства значного числа гайдамаків з проханням повернути     
їх у місця проживанняїх у місця проживанняїх у місця проживанняїх у місця проживання. № 2742. № 2742. № 2742. № 2742    

    
Копия 

Высокородній и високопочтεнний гспднь сεраскεрь-султань 
Мурать Гирεй Сикъ Масюдь Гирεй ханов, главной Едисанской 
орды командир 
В сосѣдствѣ дружεлюбниишій приятεл нашь 

Вашεму високородію дано знать, что полковникь бугоґардовій собравшихся 
якоби съ полских мужиков гайдамакь до тридцяты на той сторонѣ рεки Богу 
видѣль, кої εму обявилы с похвалкамы на сεй сторонѣ Богу і в Сѣчи бить для 
того, чтобъ здεшніε жилцѣ здεсь в Сѣчи нε вдεржалис, і трεбованно, чтоб 
тѣх гайдамакь с мѣсть видѣнія вашεго високородія приказанно было вислать, 
ілы пεрεловя отправить в тѣ мѣста, откудова хто и вовся истрεбить ис 
тамошних мѣсть, дабы от них самоволства обоїмъ сторонамь обиды слѣдо- 
вать нε могло. А сεго числа, Войска ж Запорожского полковникы, кої с ко- 
мандамы при рεки Богу на сεй сторонѣ, даби тѣ мужикы нε въварьвалис  
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в здεшніε дачи для ихь самоволства, находятся прεдставилы, что тѣх или 
других з сεи на той сторонѣ рεки Богу видѣли, кої тожъ с разъговоров чрεзъ 
рεку на здεшніε мѣста напасть похваляются. Проживают жε собравшияс 
болшимь числом тεхь мужиковъ гайдамакь в замляхъ видѣнія вашεго висо- 
кородія, а какь от ихь самоволства и тамо нεмалого собранія нεчто можεть 
издѣлатся, какь толко здεшним и вашимь подчинεннимь обидитεлства. То- 
го рады, вашε високородіε нε оставтε тѣх находящихся в укриватεлствѣ 
собравшихся мужиковъ вεлѣть вислатъ // із ваших вѣдомствь, или пεрεло- 
вя отправить в тѣ мѣста, откудова хто, даби чрεзъ ихь тамошноε болшоε 
собраниε нε могло причинится обоїхь сторонь подчинεнним обиды, а от- 
сεль и пεрεловлεніε и истрεблεніε их, εстли бъ могли убѣгти в здεшніε 
мѣста, прεдприняти по вишε писанному подлεжащіε мѣри. В протчεмь,  
с нашимь сосѣдским дружεлюбіεмь прεбиваεмь. 

Вашεго високородія в сосѣдствѣ дружεлюбнийшаго приятεля нашεго 
1768 году 
Июля 30 д. 
№ 2742. 
На скріпах аркушів: С подлѣнним сводилъ // воисковий канцεляристъ 
Тимофѣи Богдановскийа. 
Арк. 138–138 зв. Копія. 

 
№ 91    1768 р., липня 30. 1768 р., липня 30. 1768 р., липня 30. 1768 р., липня 30. [Запорозька Січ][Запорозька Січ][Запорозька Січ][Запорозька Січ]. . . . ––––    Лист Коша до сараскерЛист Коша до сараскерЛист Коша до сараскерЛист Коша до сараскер----

султана Єдисанської орди Мурат Гірея про погрози гайдамаків султана Єдисанської орди Мурат Гірея про погрози гайдамаків султана Єдисанської орди Мурат Гірея про погрози гайдамаків султана Єдисанської орди Мурат Гірея про погрози гайдамаків 
вчинити напад на територію Війська Запорозького Низового, вчинити напад на територію Війська Запорозького Низового, вчинити напад на територію Війська Запорозького Низового, вчинити напад на територію Війська Запорозького Низового, 
виявлення полковниками військових команд на тервиявлення полковниками військових команд на тервиявлення полковниками військових команд на тервиявлення полковниками військових команд на території иторії иторії иторії 
ханства значного числа гайдамаків з проханням повернути ханства значного числа гайдамаків з проханням повернути ханства значного числа гайдамаків з проханням повернути ханства значного числа гайдамаків з проханням повернути     
їх у місця проживанняїх у місця проживанняїх у місця проживанняїх у місця проживання. № 2742. № 2742. № 2742. № 2742    

 
Арк. 145–146 зв. Чернетка. 
 
№ 92    1768 р., липня 30. Кіш. 1768 р., липня 30. Кіш. 1768 р., липня 30. Кіш. 1768 р., липня 30. Кіш. ––––    Ордер Коша полковникам і курінним Ордер Коша полковникам і курінним Ордер Коша полковникам і курінним Ордер Коша полковникам і курінним 

отаманам Івану Кулику та Мусію Чорному з вимогою закликати отаманам Івану Кулику та Мусію Чорному з вимогою закликати отаманам Івану Кулику та Мусію Чорному з вимогою закликати отаманам Івану Кулику та Мусію Чорному з вимогою закликати 
гайдамаків добровільно повернутися з татарської території гайдамаків добровільно повернутися з татарської території гайдамаків добровільно повернутися з татарської території гайдамаків добровільно повернутися з татарської території 
через загрозу бути знищеними татарським військом, та із забочерез загрозу бути знищеними татарським військом, та із забочерез загрозу бути знищеними татарським військом, та із забочерез загрозу бути знищеними татарським військом, та із забо----    
роною командам повертатися до Січі за провіантомроною командам повертатися до Січі за провіантомроною командам повертатися до Січі за провіантомроною командам повертатися до Січі за провіантом. № 2743. № 2743. № 2743. № 2743    

    
Ізъ Коша Войска Запорожского Низового гспдамъ полковни- 
камъ и курѣннымъ атаманамъ Івану Кулику и Моисεю Чорному 
Ордεръ 

По вашему репортуа, какъ писано къ εдисанскому султану, 1-при сεм копія-1 
прилагается и предлагаεтся, дабы вы 3-обявя тѣмъ гайдамакамъ буди  

–––––––––––– 
1-1 Написано над рядком. 
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можно, что ко искорεнεнію их и поїмки, послано къ εдисанскому султану 
писмо, и оны бεзъ всεго 2-возвращалися б-2 въ прεжніε мѣста доброволно,  
а буди тεпεръ нε исхотят, то ужε опосля животомъ помилованы нε будутъ-3, 
і всѣ силы и возможности употрεбили ко искорεнεнію собирающихся 
гайдамакъ на той сторонѣ рѣки Богу, а въ случаї супротивленія поступать 
съ тѣми гайдамаками, какъ зъ сущими ворами, разбойниками и нεпрія- 
тεлями, нε вступая вамъ съ командами на ту сторону въ чужыя дачи. 

По другому вашεму репортуб въ резолюцію прεдлагаεтся, что εсли 
харчи нѣтъ, то вы можεте послатъ въ слободы давши козакамъ пашпортъ 
и купить, а зъ Сѣчи вамъ туда вεзти далечε и нѣкому за отлучками 
атамановъ. Возвращатся жъ отътолъ до Сѣчи бεзъ вѣдома Коша и рεзо- 
люції отнюдь нε дεрзать, ибо и недавно полученною грамотою εя імпεра- 
торскаго вεличεства повεлено всѣ силы употребить ко истрεбленію гайда- 
макъ подъ тяжкимъ за нεисполнεніе // отвѣтомъ властямъ. И что тамо  
въ васъ будетъ происходить, счаста репортовать. Присланный воръ Іванъ 
Сукур въ Кошѣ принятъ. 

Атаманъ кошовій Пεтръ Калнишεвский с товариствомъ 
1768 года 
Іюля 30 д. 
Съ Коша. 
№ 2743. 
На конверті: Із Коша Воиска Запорожского Низового гспдамъ полковныкам 
и курѣннимъ атаманамъ Івану Кулику и Мусѣю Чорному 
Ордεръ. 
№ 2743. 

Печатка 
Арк. 139–139 зв., 142 зв. Відпуск. 
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отаманам Івану Кулику та Мусію Чорному з вимогою закликати отаманам Івану Кулику та Мусію Чорному з вимогою закликати отаманам Івану Кулику та Мусію Чорному з вимогою закликати отаманам Івану Кулику та Мусію Чорному з вимогою закликати 
гайдамаків добровільно повернутися з татарської території гайдамаків добровільно повернутися з татарської території гайдамаків добровільно повернутися з татарської території гайдамаків добровільно повернутися з татарської території 
через загрозу бути знищеними татарським військом, через загрозу бути знищеними татарським військом, через загрозу бути знищеними татарським військом, через загрозу бути знищеними татарським військом, та із та із та із та із 
забороною командам повертатися до Січі за провіантомзабороною командам повертатися до Січі за провіантомзабороною командам повертатися до Січі за провіантомзабороною командам повертатися до Січі за провіантом. . . .     
№ 2743№ 2743№ 2743№ 2743    

 

Арк. 140 зв.–141 зв. Чернетка. 
 
№ 94    1768 р., липня 30. [Запорозька Січ]. 1768 р., липня 30. [Запорозька Січ]. 1768 р., липня 30. [Запорозька Січ]. 1768 р., липня 30. [Запорозька Січ]. ––––    Ордер Коша полковнику Ордер Коша полковнику Ордер Коша полковнику Ордер Коша полковнику 

Бугоґардівської паланки Мусію Головку з вимогою доставити Бугоґардівської паланки Мусію Головку з вимогою доставити Бугоґардівської паланки Мусію Головку з вимогою доставити Бугоґардівської паланки Мусію Головку з вимогою доставити 
через паланкового осавула лист через паланкового осавула лист через паланкового осавула лист через паланкового осавула лист єдисанському сераскерєдисанському сераскерєдисанському сераскерєдисанському сераскер---- 

–––––––––––– 
2-2 Виправлено з возвращалисъ. 
3-3 Написано на лівому полі. 
1 Початок документу, де вказаний його різновид, відсутній. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
139 
зв. 

 
 
 
 
 
 
 

142 
зв. 
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султану, термінову відправку відповіді на лист до Коша і султану, термінову відправку відповіді на лист до Коша і султану, термінову відправку відповіді на лист до Коша і султану, термінову відправку відповіді на лист до Коша і 
заразом чинити розвідку на татарській територіїзаразом чинити розвідку на татарській територіїзаразом чинити розвідку на татарській територіїзаразом чинити розвідку на татарській території. № 2744. № 2744. № 2744. № 2744    

    
Гспдну полковнику бугоґардовому Моисѣю Головку з с. 
Ордεръ 

Получа вам сεи ордεр повεлѣваεтся с прилагаючимся у сεго подписаним 
Едисанскои орди к сεраскεрь-султану писмом1 асаула2 вашεго3 придавь εму 
в конвой вѣдѣния вашεго надεжних и во всεм исправних козаков шεстъ 
члвкъ отправитъ4, и что по оному в отвѣтъ имъ получεнно будεт, нεмεдля  
с нарочним в Кошъ прислатъ5. І что тамо поводится і обращаεтся, 
сεкрεтнѣйшимъ образомъ вεлѣтъ присматриватъ і даватъ сюда знатъ. 
1768 года 
Июля 30 д. 
№ 2744. 
Арк. 147. Чернетка. 

 
№ 95    1768 р., липня 31. [Запорозька Січ]. 1768 р., липня 31. [Запорозька Січ]. 1768 р., липня 31. [Запорозька Січ]. 1768 р., липня 31. [Запорозька Січ]. ––––    Рапорт Коша Рапорт Коша Рапорт Коша Рапорт Коша малоросіймалоросіймалоросіймалоросій----    

ському губернатору Петру Румянцеву про неправдивість слів ському губернатору Петру Румянцеву про неправдивість слів ському губернатору Петру Румянцеву про неправдивість слів ському губернатору Петру Румянцеву про неправдивість слів 
майора Орловського форпосту Володимира Вульфа щодо майора Орловського форпосту Володимира Вульфа щодо майора Орловського форпосту Володимира Вульфа щодо майора Орловського форпосту Володимира Вульфа щодо 
ссссвідчення писаря Бугоґардівської паланки Семена Бистрицького відчення писаря Бугоґардівської паланки Семена Бистрицького відчення писаря Бугоґардівської паланки Семена Бистрицького відчення писаря Бугоґардівської паланки Семена Бистрицького 
про відправку Кошем запорозької команди в Уманьпро відправку Кошем запорозької команди в Уманьпро відправку Кошем запорозької команди в Уманьпро відправку Кошем запорозької команди в Умань. № 2751. № 2751. № 2751. № 2751    

    
До графа Румянцова 
Рεпортъ 

От 9 числа іюля, вашεму графскому сиятεлству от Коша рапортомъ възнε- 
сεнно, что посланъ по бугоґардового писара Сεмεна Бистрицкого нарочній 
въ приεздѣ до Сѣчи для взятя с нεго отвѣта, которои за явкою своεю  
в Кошѣ отвѣтствовал. Онъ дε, Сεмεнъ Бистрицкій, состоящεму в мѣстεчку 
Орлѣ маіору Вулфу, что въ ордεрѣ вашεго графского сиятεлства вира- 
жεнно, якоби онъ, Бистрицкій, обявил, что онъ чаεтъ, яко нападатεли на 
полскиε мѣста і ханскіε области із числа команди запорожскои, отправлεннои  
в Уманъ, такових рѣчεй нѣ при каких разговорах нε говорил. Хотя жъ // 
онъ в помянутомъ мѣстεчки Орлѣ билъ, но толко для εдиного по насланним  
с Коша по слихомъ в нεмъ і по силѣ главних команд о искорεнεнії сих 
злодѣεвъ ордεрамъ, нε будутъ ли с Полши въ ихъ бугоґардовоε вѣдомство 
убѣгатъ, и чтоб в Полшу в гаидамацкую шаику нε уходили, пεрεсматри- 
ватъ. О чεмъ, какъ Бистрицкий1 маіору Вулфу обявилъ, то онъ в тожъ 
    

–––––––––––– 
1 Далі закреслено прислатъ. отправитъ. 
2 Виправлено з асаулу. 
3 Виправлено з вашεму. 
4 Написано над рядком. 
5 Далі закреслено С Коша. 
1 Далі закреслено в. 
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137 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

137 
зв. 
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самоε врεмя при разговорах о вишε писанних гаидамаках εму, Бистрицко- 
му, сказалъ, что «вамъ в томъ воспящатъ нужди, пущаи хъто2 хочεтъ 
идεтъ», о чεмъ вашεму графскому сиятεлству3 рапортуεмъ. 
1768 году іюля 31 д. 
№ 2751. 
Арк. 137–137 зв. Чернетка. 

 
№ 96    1768 р., липня 31. [Запорозька Січ]. 1768 р., липня 31. [Запорозька Січ]. 1768 р., липня 31. [Запорозька Січ]. 1768 р., липня 31. [Запорозька Січ]. ––––    Рапорт Коша київському Рапорт Коша київському Рапорт Коша київському Рапорт Коша київському 

генералгенералгенералгенерал----губернатору Федору Воєйкову про отримання губернатору Федору Воєйкову про отримання губернатору Федору Воєйкову про отримання губернатору Федору Воєйкову про отримання 
імператорської грамоти через капітана Бастєвіка, відправку імператорської грамоти через капітана Бастєвіка, відправку імператорської грамоти через капітана Бастєвіка, відправку імператорської грамоти через капітана Бастєвіка, відправку 
військових команд для боротьби з гайдамаками, відсутність військових команд для боротьби з гайдамаками, відсутність військових команд для боротьби з гайдамаками, відсутність військових команд для боротьби з гайдамаками, відсутність 
гайдамаків на запорозьких землях, виявлення гайдамацького гайдамаків на запорозьких землях, виявлення гайдамацького гайдамаків на запорозьких землях, виявлення гайдамацького гайдамаків на запорозьких землях, виявлення гайдамацького 
загону на татарській території загону на татарській території загону на татарській території загону на татарській території та звернення листом до та звернення листом до та звернення листом до та звернення листом до 
сераскерсераскерсераскерсераскер----султана з проханням повернути гайдамаківсултана з проханням повернути гайдамаківсултана з проханням повернути гайдамаківсултана з проханням повернути гайдамаків. № 2752. № 2752. № 2752. № 2752    

    
Его высокопрεвосходитεлству гспдну  
гεнεраль-аншεфу, киεвскому гεнεралъ-губεрнатору, 
Новороссіиской губεрнії главному комεндиру,  
кавалεру Фεдору Матвѣεвичу Воεикову 
Рεпортъ 

Вашεго высокопрεвосходитεлства ордεр, при коεмъ присланна съ гсдномъ 
капитаномъ Бастεвикомъ состоявшаясъ всεвысочайшая εя імпεраторскаго 
вεличεства грамота, сεго іюля въ 28 дεнъ получεнъ. І во исполнεниε оной 
всεвысочайшεй εя імпεраторскаго вεличεства грамоти і вашεго всокопрε- 
восходитεлства сεго ордεра, на основанії прεждε получεнних вашεго высо- 
копрεвосходитεлства ордεров, отправлεннимъ полковникамъ сухопутεмъ 
и водою, и протчиїмъ старшинамъ с командами, також розосланнимъ курѣн- 
нимъ отоманамъ и полковникамъ Воиска Запорожского в околичностяхъ 
находящимъся, о коїхъ прεждε вашεму высокопрεвосходитεлству рεпорто- 
вано, дабы всεусипноε ко пεрεловлεнию убѣгающих с Полщи і нε випуску  
в Полщу подчинεних здεшнѣхъ старатεлство прилагали, наикрѣпчаишε  
і нинѣ притвεрждεно, і мною зъ старшиною войсковою и товариствомъ 
нεусипностъ в сεмъ к виполнεнию строжаишε наблюдаεтся. 

Сεго жъ іюля 29 д. полковники, коториε с командами виправлεнниε и 
при пограничѣї от полских и турεцких мѣстъ находятся, по вишε писаному 
дѣлу рεпортуютъ, что какъ убѣгающих с Полщи никого нε сискуεтся в 
здεшних мεстах, так и в Полщу уходу к бунтовщикамъ никто нε имѣεтъ1 зъ 
здεшних подчинεних. Во върεмя жъ ихъ понад границεю разъзду, видѣли 
они чεловѣка до ста нεвѣдомо с каких людій: с полских или зъ других, 
собравшихся на тои сторонѣ рεки Бугу в турεцких зεмлях, кої на здεшніε 
 

–––––––––––– 
2 Виправлено з хото. 
3 Далі закреслено под високоε благоразсмотрεниε в ко. покорнѣшε. 
1 Виправлено з нεимѣεтся. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

150 
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мεста, что в Сѣчи живущиε нε вдεржутся, чинятъ похвалки, якиε
2 по ихъ, 

полковников, мнѣнию, нε для чεго иного собралисъ, как толко для грабы- 
тεлства и разбоя, и хотя бъ они, полковники, 3-с командами-3 ихъ в состояниї 
пεрεловитъ, но что в чужиε граници нε имѣютъ повεлεния входитъ, // для 
того трεбовали рεзолюциї. Почεму имъ посланнимъ ордεромъ вεлεнно 
отнюдъ въ заграничниε мεста с командами нε вступатъ, а буди могли б тѣ 
собравшиεсъ въворватся в здεшніε мεста, поступатъ в пεрεловлεнії по 
данимъ имъ наставлεниямъ, а в случаї супротивлεния по всѣмъ стро- 
жаишимъ воисковимъ обрядамъ.  

К εдисанскому ж сεраскεръ-султану писано, чтоб онъ тѣхъ собрав- 
шихся и искривающихся в зεмлях εго видѣния, что они чинятъ на здεшніε 
мεста похвалки и нε что иноε от них произидитъ, как толко обоїхъ сторонъ 
подчинεнимъ обыди, вεлεлъ вислатъ, или пεрεловя отправитъ въ тѣ мѣста, 
откуда кто. Но εжεли 3-по тому-3 от оного сεраскεр-султана зъ зεмεлъ εго 
вѣдомства вислани нε будутъ4 і на тои сторонѣ Бугу в границѣ турεцкой 
найдоватимутся3, то5 пεрεловитъ6 их7 здεшнимъ запорожскимъ командамъ 
8-будεтъ нεвозможно, в чεмъ какъ повεлεно дε поступитъ-8, ожидаεм от 
вашεго высокопрεвосходитεлства рεзолюциї. 

Атаманъ кошовій Пεтръ Калнишεвск[ій] с войсковою старшиною  
і товариствомъ 

1768 году 
Июля 31 дня. 
№ 2752. 
Арк. 150–150 зв. Відпуск. 

–––––––––––– 
2 Виправлено з ониε ж. 
3-3 Написано над рядком. 
4 Далі закреслено и в виду здεшнεи команди наидоватимутся, і тамо найдоватимутся. 
5 Далі закреслено к. 
6 Виправлено з пεрεловлεнию.; далі закреслено и краинεму истрεблεнию. 
7 Далі закреслено нε повεлεно лъ будεт. 
8-8 Написано над рядком замість закресленого вступитъ в турεцкиε тако жε и полскиε 

граници. 

 
 

 
150 
зв. 
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№ 97    1768 р., липень. 1768 р., липень. 1768 р., липень. 1768 р., липень. [Запорозька Січ][Запорозька Січ][Запорозька Січ][Запорозька Січ]. . . . ––––    Реєстр пограбованого Реєстр пограбованого Реєстр пограбованого Реєстр пограбованого 
гайдамаками майна в запорозьких старшин Семена Галицького гайдамаками майна в запорозьких старшин Семена Галицького гайдамаками майна в запорозьких старшин Семена Галицького гайдамаками майна в запорозьких старшин Семена Галицького 
та Олексія Шульги після захоплення сл. Балтита Олексія Шульги після захоплення сл. Балтита Олексія Шульги після захоплення сл. Балтита Олексія Шульги після захоплення сл. Балти    

 

Рεεстръ, сколко забрато в мεстεчку Балтѣ турεцкой 1-гайдамацкои 
шайки гайдамак[ъ] запорожского старшини Сεмεна Галицкого і 
Алεксѣя Шулги імущεства под симъ значит. 1768 году іюля д.-1 

 
В Сεмεна Галицкого 

Хутъро вовчε, коεму цεна 
Килими цεна 
Кулбаку, коεй цεна 
Узда, коεй цεна 
Каптан зεлεного сукна 
Шаровари синого сукна 
Бурка, коεй цεна 
Башликъ синого сукна 
Копка кримска, коεй цεна 
Чоботы юхтовиε, коимъ цεна 
Ратищε, коεму цεна 

І того 

рубли копεйки 
 

20 
2 
3 
 

3 
3 
2 
1 
 
 
 

37 

 
 
 
 

50 
50 

 
50 
50 
50 
70 
70 
902 

В Алεѯѣя Шулги 
Конъ с кулбакою 
Чамайданъ, коεму цεна 
Свита пεрлового сукна с пузумεнтом золотим 
Каптан кармазинового сукна с пѣдбѣйкою 
кримской вибойини, коεму цεна 

 
15 
2 

25 
 

15 // 

 

 рубли копεйки 
Поясъ новый шалεвый 
Салник шолковый жолтый 
Рушник болший за полочу шитий 
Шаровари блакитного сукна 
Бритва εдна зъ осεлкою 
Шапка бархатна з сивою околицεю 
Булдимка турεцка с погонεю 
Пистолεтов пара под сталю в орѣховой ложѣ 
Ладунка срεбрана з вижεй з срεбраним рεтязом 
Шабля под сталю зъ слоніовим рукѣмямъ 
Малахай залитий цѣна 

10 
1 
 

3 
 

5 
6 
5 

13 
13 

 
50 
60 

 
30 

 
 
 
 
 

–––––––––––– 
1-1 Число не вказано; написано над рядком замість закресленого козаковъ команди 

полковника уманского Маѯима Жεлѣзняка под сим значитъ. Іюня 19 дня 1768 году.; далі 
закреслено Заборъ атамана. 

2 Далі закреслено Заборъ. 

 
 
 
 
 

68 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

68 
зв. 



 150150150150

Триногов два 
Чоботы сапяновиε новиε 
Кандѣйка мѣдна 
Бурка кримъска 
Башлик синого сукна 
Поясъ старий шалεвый 
Чεрεсъ порожнѣй зъ слоніовой кожи 

И того 
Всεго на 

 
 

1 
 

1 
1 
1 
 

121 
159 

50 
60 
50 
70 
50 
50 

 
15 
85 
75 

 

Арк. 68–68 зв. Оригінал. 
 
№ 98    1768 р., липень. [Орільська паланка]. 1768 р., липень. [Орільська паланка]. 1768 р., липень. [Орільська паланка]. 1768 р., липень. [Орільська паланка]. ––––    Рапорт полковника Рапорт полковника Рапорт полковника Рапорт полковника 

Орільської паланки Опанаса Ковпака Кошеві про Орільської паланки Опанаса Ковпака Кошеві про Орільської паланки Опанаса Ковпака Кошеві про Орільської паланки Опанаса Ковпака Кошеві про 
підтвердження мешканцям відомства наказу самим підтвердження мешканцям відомства наказу самим підтвердження мешканцям відомства наказу самим підтвердження мешканцям відомства наказу самим 
утриматися і утримати своїх служителів від походу утриматися і утримати своїх служителів від походу утриматися і утримати своїх служителів від походу утриматися і утримати своїх служителів від походу     
«в Полшу» для гайдамацтва«в Полшу» для гайдамацтва«в Полшу» для гайдамацтва«в Полшу» для гайдамацтва    

    
В Кошъ Войска Запорожского Низового 
Рεпортъ 

В силу ордεра оного Коша Войска Запорожского Низового сεго іюля 13 д. 
получεнного, всѣмъ вѣдомства моεго житεлствующимъ козакамъ і обыва- 
тεлямъ, чтобъ они от сεбε своїхъ служитεлεй, равно і житεлствующих, кої 
намѣрεватымутъ къ збунтовавшимъ в Полской области по извεстиямъ 
українскимъ козакамъ, на тоε зло у Полщу въходитъ нε допускали, при- 
твεрдилъ. Много жъ при доволномъ чинимомъ во всεхъ вεдомства моεго 
мѣстахъ с командою розεздε, такових въ присматриванії злочинцовъ нε 
явилосъ. О чεмъ рεпортую. 

Полковникъ Войска Запорозкого Низового Афтанасий Колпакъ 
1768 года 
Іюля1 дня. 
Помітка: Пол. іюля 27 д. 1768 году. 
Арк. 123. Оригінал. 

–––––––––––– 
1 Число не вказано. 
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№ 99    1768 р., липень. 1768 р., липень. 1768 р., липень. 1768 р., липень. [Запорозька Січ][Запорозька Січ][Запорозька Січ][Запорозька Січ]. . . . ––––    Ордер Коша військовим Ордер Коша військовим Ордер Коша військовим Ордер Коша військовим 
старшинам Миколаю Касапу, Андрію Лук’янову і Софронію старшинам Миколаю Касапу, Андрію Лук’янову і Софронію старшинам Миколаю Касапу, Андрію Лук’янову і Софронію старшинам Миколаю Касапу, Андрію Лук’янову і Софронію 
Чорному про напад Чорному про напад Чорному про напад Чорному про напад татар на козака Джерелівского куреня татар на козака Джерелівского куреня татар на козака Джерелівского куреня татар на козака Джерелівского куреня 
Трохима Падицького з вимогою даний інцидент представити на Трохима Падицького з вимогою даний інцидент представити на Трохима Падицького з вимогою даний інцидент представити на Трохима Падицького з вимогою даний інцидент представити на 
Слідчій комісії між запорожцями та татарамиСлідчій комісії між запорожцями та татарамиСлідчій комісії між запорожцями та татарамиСлідчій комісії між запорожцями та татарами. № 2766. № 2766. № 2766. № 2766    

    

Із Коша Войска Запорожского Низового високоб. гспдам 
войсковимъ стар. Николаю Тимофѣεвуа, Андрεю Лукяновуб  
и Софронию Чорномув 
Ордεръ 

Находячийся въ залиманских Прогнойно-соляних озεрах на соляной 
добичи при командѣ от Войска З. Н. полковник Вεлкий1 Кошу рεпортовал. 
Із кочующоис2 дε на очаковской сторонѣ имянуючояс3 Чорной орды чε- 

ловѣкъ до тридцяты, козака курεня Джεрεлѣвского нижε Очакова в Бε- 
рεзанѣ, на рибной добичѣ находячεгося Трохима Падицкого, разбойничεскы 
напавъ, все бившоε при нем собствεнноε εго и работничоε імѣние до послѣд- 
ка разграбили на сумму двѣстѣ рублεй, а кром 4-того, и на самих-4 εго, Падиц- 
кого, работников εсли б било побεгом и скритием нε спаслис, вирѣзатъ 
звѣръскою яростию стрεмлεниε

5 имѣли. И хотя дε онъ, полковникъ, в гспди- 
на очаковского // паши жалобу приносил домагаясъ6 удоволства, однако 
имъ, пашою, обявлεно, та орда нε подъ εго видѣниεм, но под властною εго 
свѣтлосты хана кримского состоїтъ, зачим онъ, паша, 7-и отдачи-7 с оной орди 
козаку Падицкому удоволства извинился. А какъ нинѣ пограничная от рос- 
сійской сторони с Кримомъ коммисия о обосторонънихъ жалоб разби- 
ратεлствахъ дѣйствитεлная ужε тεчεніε імѣεтъг, при коεй и ви от Войска  
в дεпути [!] уполномочεниґ, то ми8 нε оставили вам чрεз сεй ордεръ напо- 
мянут, мεжду прочиїми здεшними прεтεнъсиями в той коммисії, о удовол- 
ствії за прεдписанноε обрѣтаючоεсъ на очаковской сторонѣ ордою козака 
Падицкого имѣния разграблεние, прилѣжноε домагатεлство употрεбитъ. 
1768 году 
Июля9 дня. 
№о 2766. 
Арк. 135–135 зв. Чернетка. 

–––––––––––– 
1 Далі закреслено кого. 
2 Далі закреслено дε. 
3 Виправлено з имянуючая. 
4-4 Написано на лівому полі замість закресленого того и на самих. 
5 Написано на лівому полі замість закресленого устрεмится отвагу. 
6 Далі закреслено з сεи орди. 
7-7 Написано на лівому полі замість закресленого и от взисканим. 
8 Написано над рядком. 
9 Число не вказано. 
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зв. 
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№ 100    1768 р., серпня 1. 1768 р., серпня 1. 1768 р., серпня 1. 1768 р., серпня 1. [Запорозька Січ][Запорозька Січ][Запорозька Січ][Запорозька Січ]. . . . ––––    Ордер Коша Ордер Коша Ордер Коша Ордер Коша     
полковнику Прогнойської паланки Федору Великому полковнику Прогнойської паланки Федору Великому полковнику Прогнойської паланки Федору Великому полковнику Прогнойської паланки Федору Великому     
з вимогою оголосити козакам відомства наказ не чинити з вимогою оголосити козакам відомства наказ не чинити з вимогою оголосити козакам відомства наказ не чинити з вимогою оголосити козакам відомства наказ не чинити 
«бунти, ссори и дракы и непочитание старшинам» та «бунти, ссори и дракы и непочитание старшинам» та «бунти, ссори и дракы и непочитание старшинам» та «бунти, ссори и дракы и непочитание старшинам» та 
відправити до Коша список бунтівних запорожціввідправити до Коша список бунтівних запорожціввідправити до Коша список бунтівних запорожціввідправити до Коша список бунтівних запорожців. № 2769. № 2769. № 2769. № 2769    

    

Ізъ Коша Войска З-го N-го гпдну полковнику пргнойскому 
Фεдору Вεлкому зъ старшиною 
Ордεръ 

Кошъ nикогда нε ожидалъ такъ слихатъ, какъ ннѣ
1 к нεмалому своεму 

нεудоволствию и огорчεнию принуждεнъ увѣданнимъ битъ, что nаходя- 
чиεсъ въ залиманских Прогной по соляних озεрах nа добичи соли здѣшнаго 
Вой. козаки въ противностъ и бεзъславиε

2, а при том, какъ ани3 тамо nа 
парубεжномъ мѣсту обрѣтаются, от и постраннихъ въ нарѣканиε их пору- 
читεлство 4-сεму Войску-4 производятъ бунти, съссори и дракы, и нεпочитаниε 
старъшинамъ5, равно и полковнику з старшиною6. И хотя слѣдовало къ 
укрощεнию // таковыхъ 4-и заслужεнному аштрафованию-4 іхъ, противни- 
ковъ, 7-отправитъ отсюду nарочних-7, однако мы8 ласкаясъ nадεждою, что 
оны впрεд болѣε такихъ продεрзостεй чинитъ воздεржатся, опрεдѣлили 
паслатъ к вам сεй ордеръ і велѣтъ, собравъ всѣхъ в Прогнояхъ nа добичи 
соли nайдуючихся козаков із сεго имъ внуша nашим войсковим словомъ, 
nайсилнѣшε притвεрдитъ отннѣ впрεд nикаких бунтавъ, ссоръ и дракъ  
nε вщинатъ, и вамъ, 4-какъ своїмъ комεндирам-4, такъжε и старѣишинам, 
должноε повиновεниε и почитаниε приноситъ и мεжи собою житъ мирно. 
Если жъ би9 за сим хто либо отважится такиε противности оказиват10, аб оних 
сочиня імεнний списокъ // прислатъ в Кошъ, почεму виновниε нε упущεнни 
будутъ прεдатся nаивяшувшεму11 нашεму гнѣву и нε по отложному штрафу. 
1768 году12 
Августа 1 д. 
№ 2769 в к. з.13 
Арк. 151–152. Чернетка. 

–––––––––––– 
1 Далі закреслено увεрεнъ чт. 
2 Далі закреслено вс. 
3 Далі закреслено ннѣ. 
4-4 Написано над рядком. 
5 Виправлено з старъшинѣ. 
6 Далі закреслено отказуютъ. 
7-7 Написано над рядком замість закресленого nо. 
8 Далі закреслено nадѣя. 
9 Написано над рядком; далі закреслено і за симъ. 
10 Далі закреслено вщиnатъ. 
11 Далі закреслено n. 
12 Далі закреслено ію. 
13 На аркуші 152 зв. початок рапорту Коша Его высокопрεвосходитεлству гспдну 

гεнεрал-аншεфу. 
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зв. 

 
 
 
 
 
 
 
 

152 
 
 



 153153153153

 

№ 101    1768 р., серпня 2. [Запорозька Січ]. 1768 р., серпня 2. [Запорозька Січ]. 1768 р., серпня 2. [Запорозька Січ]. 1768 р., серпня 2. [Запорозька Січ]. ––––    ОрдерОрдерОрдерОрдер    Коша Коша Коша Коша 
полковникам Кодацької, Самарської Кальміуської, полковникам Кодацької, Самарської Кальміуської, полковникам Кодацької, Самарської Кальміуської, полковникам Кодацької, Самарської Кальміуської, 
Протовчанської і Орільської паланок про мобілізацію козаків, Протовчанської і Орільської паланок про мобілізацію козаків, Протовчанської і Орільської паланок про мобілізацію козаків, Протовчанської і Орільської паланок про мобілізацію козаків, 
котрі проживали в районі річок Багата та Оріль, з наказом не котрі проживали в районі річок Багата та Оріль, з наказом не котрі проживали в районі річок Багата та Оріль, з наказом не котрі проживали в районі річок Багата та Оріль, з наказом не 
допускати запорожців приєднуватися до бунтівників, а тих, які допускати запорожців приєднуватися до бунтівників, а тих, які допускати запорожців приєднуватися до бунтівників, а тих, які допускати запорожців приєднуватися до бунтівників, а тих, які 
повернулися звідтиповернулися звідтиповернулися звідтиповернулися звідти, заарештовувати і доправляти до Коша, заарештовувати і доправляти до Коша, заарештовувати і доправляти до Коша, заарештовувати і доправляти до Коша. . . .     
№ 2786№ 2786№ 2786№ 2786––––2790279027902790    

    
Ордεръ 

По получεнъним в Кошѣ извѣстиямъ и от главнихъ командъ съ Киεва и 
Глухова ордεрамъ, посланъним с Коша къ вамъ ордεрмаи вεлεнъно, възбун- 
товавшихся въ Полсъкой области nа Укъраїнѣ тамошних козаковъ, кої 
многиε починили шалости и разорεнії, εсли б хто моглъ з онихъ подобних 
имъ бунтовщиковъ с Полщѣ сюда убѣгти, такових пεрεловив под кърѣпким 
карауломъ присилатъ до Коша, такъжε и уходит в Полшу здεшних подчи- 
нεнъних нε допускатъ. А 1-минувшого июля-1 29 д., при ордεрѣ съ Киεва от 
εго високопрεвосходитεлства 2-гпдна гεнεралъ-аншεфа и кавалεра Воεйко- 
ва-2, состоявшаясъ всεвисочайшая εя і. ва. грамота // въ Кошѣ получεнъна,  
и подтвεрждεнъно сътр[о]жайшε удобвозможнѣиши[м] распоряжεнії и прε- 
досторожностъ употрεбитъ, чтоб никто из подчинεнних Войска Запорож- 
ского козаков от своїхъ мѣстъ отнюд и к3 тимъ бунтовщикамъ и разбой- 
никам приставатъ нε отважилисъ. И воисполнεниε оних4 ордεров, а пачε 
всεвисочайшεи εя і. ва. грамоти, найжεсточайш[ε] вамъ притвεрждаεмъ,  
2-взявши з4 козаков з Богатой и понад Орεлю житεлствующихъ-2, вεздѣ въ 
приличних мѣстах 4-вѣдомства вашεго-4, нε убѣг ли кто с Полшѣ з бунтов- 
щиковъ въ зъдεшніε мѣста провѣдиватъ, и какъ возможно старатся пεрε- 
ловълят5 и под крѣпкимъ карауломъ присилат до Коша, и вεздѣ по коза- 
чимъ зимовникам и обиватεлскимъ домамъ и в сεлахъ // приказиватъ, 
чтоб они от сεбε никого в Полшу к сεму бунтовству нε отпускали. А εсли 
гдε къ симъ злим намѣрεниямъ собравшихся сищεтε, такових имѣεтε 
доброволно заворочатъ, а зъ сопротивляючимисъ сεму, имѣεтε поступатъ 
такъ, какъ с разбойниками6. І что7 8-по сεму-8 происъходитъ будεтъ4, сщаста 
въ Кошъ рεпортоватъ. 
9-1768 году августа 2 д.-9 
В Кодакъ № 2786. 
–––––––––––– 

1-1 Написано над рядком замість закресленого сεго тεчεния. 
2-2 Написано на лівому полі. 
3 Виправлено з с. 
4-4 Написано над рядком. 
5 Виправлено з пεрεловит. 
6 Далі закреслено и нεприятεлми. 
7 Далі закреслено жъ. 
8-8 Написано над рядком замість закресленого тамо с вами будεтъ. 
9-9 Написано замість закресленого июля д. 
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зв. 
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Самаръ № 2787. 
Калмусъ № 2788. 
А при томъ до Рубана № 2789. 
В Орεли до Колпака № 2790. 
Арк. 153–154. Чернетка. 

 
№ 102    1768 р., серпня 4. Сугаклія. 1768 р., серпня 4. Сугаклія. 1768 р., серпня 4. Сугаклія. 1768 р., серпня 4. Сугаклія. ––––    Рапорт отамана Шкуринського Рапорт отамана Шкуринського Рапорт отамана Шкуринського Рапорт отамана Шкуринського 

куреня Василя Блакитного Кошеві про арешт козака куреня Василя Блакитного Кошеві про арешт козака куреня Василя Блакитного Кошеві про арешт козака куреня Василя Блакитного Кошеві про арешт козака 
Івонівського куреня Івана Строкатого, який повернувся Івонівського куреня Івана Строкатого, який повернувся Івонівського куреня Івана Строкатого, який повернувся Івонівського куреня Івана Строкатого, який повернувся     
з грабунку, його відправку до Коша, та втечу дев’яти з грабунку, його відправку до Коша, та втечу дев’яти з грабунку, його відправку до Коша, та втечу дев’яти з грабунку, його відправку до Коша, та втечу дев’яти 
гайдамаків, які переховувалися в зимівнику козака гайдамаків, які переховувалися в зимівнику козака гайдамаків, які переховувалися в зимівнику козака гайдамаків, які переховувалися в зимівнику козака 
Васюринського куреня Васюринського куреня Васюринського куреня Васюринського куреня Івана БілогоІвана БілогоІвана БілогоІвана Білого    

    
В Кошъ Войска Запорожского Низового 
Рεпортъ 

Ходившого в Полщу курѣнного івонѣвского Ивана Строкатого при ватагу 
курѣному платнѣровскому Дεйнεки на грабитεлство, мною сεго августа  
3 числа в рεчки Бεрεсняговатой Сугаклиї, по вишε зѣмовника курѣного 
пашковского Павла Пискуна, в поломѣ спящого поимано. Которий Строка- 
тои обявилъ, что с нимъ εщε приεхало от оного Дεйнεкі дεвятъ чεловѣкъ  
і находятся в зимовнику козака курѣного васюринского Ивана Бѣлого два 
εго товарищи, а шεстъ чεловѣкъ розεхалисъ на ніз рεчки Сугаклиї по раз- 
нимъ зѣмовникамъ. И по прибитиї моεмъ до означεного Бѣлого в зѣмов- 
никъ, показаних Строкатимъ двох εго товарищεи нε засталъ. Прописанний 
жε козакъ того зѣмовника, васюринский Іванъ Бѣлий обявилъ, что какъ 
усмотрѣли εго, Строкатого, товарищи, слεдовавшого мεнε с козаками //  
къ εго зѣмовнику, забравши своε оружиε, з оного зѣмовника бεжали и в 
поломъ скрилис. Его жъ, Строкатого, мною чрεз оного Івана Бѣлого до 
курѣного івонѣвского Сεмεна Рудяа, живущого в Вεрбовомъ, а оттолъ  
к вεлможности вашεи, при сεмъ к разсмотрεнию отправляεтся. О чεмъ 
вεлможности вашεи рεпортую. 

Атаманъ курεня Шкуринского Василъ Блакитний 
1768 году 
Августа 4 д. 
З Сугаклиї. 
На конверті: В Кошъ Войска Запорожского Низового 
Рεпортъ. 
Помітка на арк. 156: Ѡрдεръ я получил августа 7, в кототором [!] накрѣпко 
притвεрждаεтся смотрити, чтобъ бунтовщики нѣгдε в моемъ видѣниї нε 
збиралися і у Полщу нε ходили, то я всεгда ωбεзди εжεчасто чиню і козака- 
мъ, такъ і ωбиватεлεмъ строго приказую, чтобъ ωни своїхъ служитεлεй на 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

155 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
155 
зв. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

165 
зв. 

 

 



 155155155155

то зло нε допускали і у моεму вѣдомствѣ слава Бгу всε благополучно до 
которого часу состоитъ. 
 

Арк. 155–156, 165 зв. Оригінал. 

 
№ 103    1768 р., серп1768 р., серп1768 р., серп1768 р., серпня 6. [Прогнойська паланка]. ня 6. [Прогнойська паланка]. ня 6. [Прогнойська паланка]. ня 6. [Прогнойська паланка]. ––––    Рапорт Рапорт Рапорт Рапорт 

прогнойських полкових старшинпрогнойських полкових старшинпрогнойських полкових старшинпрогнойських полкових старшин,,,,    писаря Петра Чернявського писаря Петра Чернявського писаря Петра Чернявського писаря Петра Чернявського     
та осавула Андрія Притикита осавула Андрія Притикита осавула Андрія Притикита осавула Андрія Притики,,,,    Кошеві про вивезення запорозьким Кошеві про вивезення запорозьким Кошеві про вивезення запорозьким Кошеві про вивезення запорозьким 
козаком Лук’яном Касяном трьох турецьких шинкарів козаком Лук’яном Касяном трьох турецьких шинкарів козаком Лук’яном Касяном трьох турецьких шинкарів козаком Лук’яном Касяном трьох турецьких шинкарів     
з Очакова та стурбованість через це полкових старшин з Очакова та стурбованість через це полкових старшин з Очакова та стурбованість через це полкових старшин з Очакова та стурбованість через це полкових старшин     
щодо можливості загострення щодо можливості загострення щодо можливості загострення щодо можливості загострення стосунків з татарамистосунків з татарамистосунків з татарамистосунків з татарами    

    

Въ Кошъ Войска Запорожского Низовогω 
Нижаишии рεпортъ 

Будучи намъ в Очаковѣ для провѣдования, зачимъ арноути в Очаков при- 
ходятъ и около Очакова расположаясъ лагирамы стоятъ, тамошнии очаков- 
ский пεрεводъчикъ Юрийа обявляя трεбовалъ увεзεних козакомъ курεня 
Платсунѣвского Лукъяномъ Касяномъ (от которого нεмалиε и бунти в 
Прогноях происходятъ)1 трохъ турεцких шинкаров, имεно Дмитра, Романа 
и Корнѣя, коториε на нεмалую сумму и дεнεг захватавъ з собою снεсли, 
видачи зъ вѣдомства нашεго (яких в вѣдомствѣ нашεмъ и нε било)1, или за 
их тисячного дεнεжногω // удоволства. Напротивъ чεго, нεбитностию их в 
Прогноях хотя и отказивалисъ, но нε повѣря на тоε, принуждεни били ми 
обовязатся симъ, что εсли они в вѣдомствѣ нашεмъ явится бъ могли, 
отсилкою нε оставлεно будεтъ.  

Нинѣ жъ извѣстясъ, что рεчεнои Касянъ, будучи в Очаковѣ забравъ 
вишε показаних шинкарѣвъ, повεзъ прямо в Сѣчъ, чрεзъ якои εго, Касяна, 
таинои оних задолжившихся туркамъ шинкаривъ увозъ, ми нεбεзопасни 
будучи, чтобъ в случаи нε послѣдовало от турковъ очаковских нεтолъ 
самимъ намъ, но и козакамъ (яко всεгда тамъ биваютъ)1 какова забору.  
О сεмъ Кошу Воиска Запорожского Низового рεпортуя всεнижаишε про- 
симъ, когда вишε имεнитии Касянъ // в Сѣчи з тѣми повεзεними шинкарями 
появится, взятъ и ис нимъ, Касяномъ, по високо расмотритεлнои Коша 
власти и милости поступитъ и насъ в рεзолюцию ордεромъ снабдитъ нε 
оставитъ. 

Писаръ прогнойскии Пεтро Чεрнявскии 
Асаулъ прогнойски Андрѣи Притикаб 

1768 года 
Августа 6 д. 
Помітка: П. ав. 16 д. 1768 году. 
Арк. 169–169 зв., 173. Оригінал. 

–––––––––––– 
1 Дужки автора. 
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№ 104    1768 р., серпня 7. Інгульська паланка. 1768 р., серпня 7. Інгульська паланка. 1768 р., серпня 7. Інгульська паланка. 1768 р., серпня 7. Інгульська паланка. ––––    Прохання інгульськоПрохання інгульськоПрохання інгульськоПрохання інгульсько----    
го полковника Тараса Чорного до Коша про взяття однієї з го полковника Тараса Чорного до Коша про взяття однієї з го полковника Тараса Чорного до Коша про взяття однієї з го полковника Тараса Чорного до Коша про взяття однієї з 
трьох діжок горілки, які залишилися від козаківтрьох діжок горілки, які залишилися від козаківтрьох діжок горілки, які залишилися від козаківтрьох діжок горілки, які залишилися від козаків----гайдамаків, гайдамаків, гайдамаків, гайдамаків, 
котрі пішли на Правобережжя і котрі пішли на Правобережжя і котрі пішли на Правобережжя і котрі пішли на Правобережжя і були там арештованібули там арештованібули там арештованібули там арештовані    

    

Вεлможному и высокородному εго милости гспдну гсдну 
атаману кошовому Пεтру Ивановичу Калнишεвскому з 
войсковою старшиною 
Покорнѣшоε прошεніε 

По силѣ височайшихъ1 указовъ и войсковихъ ордεровъ о искорεнεнії возму- 
титεлεвъ на грабитεлства у полскиε городы, в вεдомствѣ в потвεрждεниε 
козакамъ читано и словεсно внушовано, чтоб отважоватся к тим ша- 
лостямъ нε дεрзали, промεжду ж нашимъ вεдомствомъ увεдали ми, что  
з вεсни нѣкоториї у Полщу поишли да на пути попалисъ у Елисавεтъ, а тѣх 
козаковъ 3 бочки горѣлки находится. Того рады, вашεи вεлможности  
з воисковою старшиною покорнѣшε просимъ милостивого расмотрεния, 
дозволитε ли нам хотяб одну узятъ бочку горѣлки илы нεтъ, на сиε 
просимъ милостивои рεзолюції. 

Полковнікъ ингулский Тарас Чорний з старшиною 
1768 году 
Августа 7 д. 
Полковая поланка Ингулская. 
Помітка: П. ав. 12 д. 1768 году. 

На конверті: Въ Кошъ Войска Запорожского Низового к войсковимъ дѣламъ 
Покорнѣшоε прошεніε. 

Слід від печатки 
Арк. 158–158 зв. Оригінал. 
 

№ 105    1768 р., серпня 7. Інгульська паланка. 1768 р., серпня 7. Інгульська паланка. 1768 р., серпня 7. Інгульська паланка. 1768 р., серпня 7. Інгульська паланка. ––––    Рапорт інгульського Рапорт інгульського Рапорт інгульського Рапорт інгульського 
полковника Тараса Чорного Кошеві про втечу запорозьких полковника Тараса Чорного Кошеві про втечу запорозьких полковника Тараса Чорного Кошеві про втечу запорозьких полковника Тараса Чорного Кошеві про втечу запорозьких 
козаків Івонівського і Платнирівського куренів Семена Білого козаків Івонівського і Платнирівського куренів Семена Білого козаків Івонівського і Платнирівського куренів Семена Білого козаків Івонівського і Платнирівського куренів Семена Білого     
і Михайла Спидицького  до гайдамацького загону під Умань, і Михайла Спидицького  до гайдамацького загону під Умань, і Михайла Спидицького  до гайдамацького загону під Умань, і Михайла Спидицького  до гайдамацького загону під Умань,     
та відправку через козаків Платнирівського куреня та відправку через козаків Платнирівського куреня та відправку через козаків Платнирівського куреня та відправку через козаків Платнирівського куреня     
Корнія Човгуза і Власа Куницю до Коша пійманого Корнія Човгуза і Власа Куницю до Коша пійманого Корнія Човгуза і Власа Куницю до Коша пійманого Корнія Човгуза і Власа Куницю до Коша пійманого     
гайдамаку Спидицького, який був хорунжим в загоні гайдамаку Спидицького, який був хорунжим в загоні гайдамаку Спидицького, який був хорунжим в загоні гайдамаку Спидицького, який був хорунжим в загоні     
Івана ГонтиІвана ГонтиІвана ГонтиІвана Гонти    

    

В Кошъ Войска Запорожского Низового к войсковимъ дѣламъ 
Покорнѣшій рεпортъ 

Полковнікъ прогнойской Фεдор Вεликій по низу рεки Днεпра, воднимъ 
путεмъ слεдуючи з Сѣчи у Прогної, у ворочищи рѣчки Тягинки козакъ курεня 
Пашкивского Иванъ Бεрдεйа показалъ, что он для своεй нужнои обходи- 
–––––––––––– 

1 Виправлено з ваших. 
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мости, з даннимъ от Коша пашпортомъ чрεз тры года у лядской Українѣ 
проживалъ (для своεй нужной обходимости)1, а при εму находилис для 
досмотру два козаки, курεнεй Ивонивского Сεмεнъ Бѣлий, толко ж у паш- 
порту пашкивскімъ записанъ, а другий Платнѣровского Михайло Спидиц- 
кий, он жε и Ляшокъ и Бойко. Сεго тεкущого года у Вεликий постъ, оставя 
εго у сεлѣ Съсεнкахъ, а сами на грабитεлство под Уманъ у сεла пошли.  
И выш писанній Спидицкий, яко он ужε дѣвънѣй возмутитεлъ якъ о пεрεводѣ 
козацких лошадεй у Полщу, такъжε и с Полщи промεслнікъ у Запорожа, 
согласившисъ, котории ннѣ въ грабитεлствѣ полковнікомъ Ґонта 2-прози- 
ваεтся уманскімъ, при тому полковніку за хоружого былъ-2 сεй Спидицкій. 
Тот жε товариш εго, Сεмεнъ, при тои жε воровской командѣ остался,  
а Михайло Спидицкій учувши, что арεштуютъ россійскіε команды воровскіε 
партиї, отлучас зъ ворованними восма лошадми, которим и гриви постри- 
жεни, подорожню мою узявши и в мεнε на возъ чрεз заставу на устѣ Синю- 
хи на Орεлъ пεрεправился. Добичи жъ εго он, Бεрдεй, нε видѣлъ затѣм, что 
Спидицкого тамо родствεники, сεстри и зятѣ находятся, тамо εго жидов- 
ская и лядская захованка. Для таковаго ж слиху, что от Воиска Запорожского 
строгими ордεрами потвεрждают, чтоб грабитεлεи нε укривали при рибо- 
ловних станахъ, опасаясъ в содεржаниї своεго имѣния, а пачε и самому 
киεвому штрафу, оного Спидицкого виш писанний полковнікъ в паланку 
Ингулскую под арεштом отдал, узявши двоε лошадεи, ружжа, спис, пояс 
уεхал, которого они3 вора нε распрашоваючи и сказки вѣдной писмεннои 
от Бεрдая нε забрали, но толко словεсную слихали, якъ вишε писано. А вор 
Спидицкій прѣтится, показуючи по окончанії добувши Умани, того жъ  
дня вεчирнимъ упругомъ толко ходили з нѣкоторимъ Чεрцεмъ у городъ 
горѣлки питъ и на брамахъ караулъ пускал ихъ, потому и ми примѣчаεмъ, 
что чут согласникъ разбою и в […] чрεз ихъ, козаковъ платнѣровскихъ // 
Корнѣя Човгуза да Власа Куницю, оного арεштанта п[о]смотрεніε при 
рεпорту отправлεнъ. 

Полковнікъ ингулский Тарасъ Чорній з старши[ною] 
1768-го году 
Августа 7 д. 
Поланка Ингулская. 
Помітка: П. ав. 12 д. 1768 году. 
На конверті: Въ Кошъ Войска Запорожского Низового к войсковимъ 
дѣламъ 
Покорнѣішій рεпортъ. 

Слід від печатки 
Арк. 159–159 зв. Оригінал. 

–––––––––––– 
1 Дужки автора. 
2-2 Підкреслено олівцем. 
3 Написано над рядком. 
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№ 106    1768 р., серпня 8. Анополь. 1768 р., серпня 8. Анополь. 1768 р., серпня 8. Анополь. 1768 р., серпня 8. Анополь. ––––    Лист познанського воєводи Лист познанського воєводи Лист познанського воєводи Лист познанського воєводи     
і чигиринського старости князя Антонія Яблуновського до і чигиринського старости князя Антонія Яблуновського до і чигиринського старости князя Антонія Яблуновського до і чигиринського старости князя Антонія Яблуновського до 
кошового отамана Петра Калнишевського, з проханням захискошового отамана Петра Калнишевського, з проханням захискошового отамана Петра Калнишевського, з проханням захискошового отамана Петра Калнишевського, з проханням захис----    
тити його маєтність від гайдамацьких нападів і взяти під покротити його маєтність від гайдамацьких нападів і взяти під покротити його маєтність від гайдамацьких нападів і взяти під покротити його маєтність від гайдамацьких нападів і взяти під покро----    
вивививительство новогродського підчашого Міхала Космовськоготельство новогродського підчашого Міхала Космовськоготельство новогродського підчашого Міхала Космовськоготельство новогродського підчашого Міхала Космовського    

    
Пεрεвод с полского на россіискіи диалεктъ 
Вεлможный и высокородній Войска Запорожского гспднъ 
атаманъ кошовый 
Въ сосѣдствѣ дружεлюбныи пріятεл мой 

Я свεрхъ пысмεннаго послѣдовавшаго ко мнѣ от εго сіятεлства, полномоч- 
наго россійскаго εя імпεраторскаго вεличεства посланника князя Рεпнинаа, 
обѣщанія содεржатъ находящіεсь собствεнныε мої добра въ защищεнії от 
проізшεдших мεждоусобнихъ самовластних по Українѣ въ областы нашεй 
смятεній, нε упускаю к тому прεдатся εщε и вашεй вεлможносты зъ вой- 
сковою старшиною въ особεннѣишую дружεлюбную сосѣдствεнную млстъ 
защищεніε и покровитεлство, прося при томъ дружεлюбнω нε оставитъ 
отεчεскою своεю милостію находящагось областы нашεя въ Українѣ над 
вѣчистимы моїмы добрами гспдна Космовского, подъчашого новгород- 
скогω, от происходящих мεждусобних тамо мятεжεй, нарушающих почти 
гсдарствεнную цѣлостъ, всεвозможнимъ образомъ по своεму могущεству 
от стороны своεй защищатъ и в1 млсти своεй онаго гспдна подчашогω дая 
моεй подносимои прεд вεлможностию вашεю глубокои прозби содεржатъ, 
за чтω и я нε толко въ примεрних сих случаяхъ вεлможносты вашεй слу- 
житъ обовязиваюсъ, но и блгодарнимъ образомъ рεкомεндоватся прεдъ 
εго сіятεлствомъ, полномочнымъ εя импεраторскаго вεличεства россійскимъ 
посломъ, // князεмъ Рεпнинимъ, въ должноε врεмя знающε нε прεмину,  
и понадѣясъ вεрно бытъ в сεмъ нεоставлεннимъ от васъ при почтитεлнос- 
ти моεй навсεгда прεбуду. 

Вашεй вεлможносты въ сосѣдствѣ дружεлюбного пріятεля моεгω 
нижайшимъ слугою князъ Яблуновскійб, воεвода познанскій, староста 

чыгринский 
1768 году 
Августа 8 д. 
Зъ Аннополя. 
Арк. 157–157 зв. Діловодний переклад. 
Опубліковано: Скальковский А. Наезды гайдамак на Западную Украину в XVIII ст., 
1733–1768 гг. – Одесса, 1845. – С. 137–138; Гайдамацький рух на Україні в XVIII ст. 
Збірник документів. – К.: Наукова думка, 1970. – С. 420–421; Петро Калнишевський 
та його доба. Збірник документів та матеріалів. / Упорядники В. Грибовський,  
В. Мільчев, І. Синяк. – К., 2009. – С. 133–134. 
 
–––––––––––– 

1 Написано над рядком. 

 
157 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

157 
зв. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 159159159159

№ 107    1768 р., серпня 8. м1768 р., серпня 8. м1768 р., серпня 8. м1768 р., серпня 8. м----ко Боровиця. ко Боровиця. ко Боровиця. ко Боровиця. ––––    Лист новогродського Лист новогродського Лист новогродського Лист новогродського 
підчашого Міхала Космовського до кошового отамана підчашого Міхала Космовського до кошового отамана підчашого Міхала Космовського до кошового отамана підчашого Міхала Космовського до кошового отамана     
Петра Калнишевського з проханням Петра Калнишевського з проханням Петра Калнишевського з проханням Петра Калнишевського з проханням захистити Чигиринську захистити Чигиринську захистити Чигиринську захистити Чигиринську 
губернію від гайдамаків та про особисте покровительствогубернію від гайдамаків та про особисте покровительствогубернію від гайдамаків та про особисте покровительствогубернію від гайдамаків та про особисте покровительство    

    
Вεлможніи и восокопочтεніи гспднъ 
Милосεрдніи гсдръ мой 

Каковъ получεнъ рεскрипътъ от εго сиятεлъства князя моεгω, онои у сεго 
вашεй вεлъможности прεдставляεтся, особо которого нижаишε прошу за- 
щитытъ губεрнѣю Чигиринъскую от нападковъ, съподѣюсъ и вашεй вεл- 
можности вжε извεстнихъ, в чεмъ я, а особливо εго сиятεлъство наисил- 
нѣишε увѣрεни, что в сεмъ будεтъ нεотмѣнноε покровитεлствω вεлмож- 
ности вашεи. Затѣмъ останусъ у вашεи вεлъможности покорнѣишим слугою. 

Michał Kosmowski, podczaszy nowogrocki, komissarei 
1768 года 
Августа 8 дня. 
З Боровицѣ. 
Помітка: П. ав. 13 д. 1768 году. 
Арк. 162. Оригінал. 

 
№ 108    1768 р., серпня 8. 1768 р., серпня 8. 1768 р., серпня 8. 1768 р., серпня 8. [Прогнойська паланка][Прогнойська паланка][Прогнойська паланка][Прогнойська паланка]. . . . ––––    Рапорт полковника Рапорт полковника Рапорт полковника Рапорт полковника 

Прогнойської паланки Федора Великого Кошеві про відправленПрогнойської паланки Федора Великого Кошеві про відправленПрогнойської паланки Федора Великого Кошеві про відправленПрогнойської паланки Федора Великого Кошеві про відправлен----    
ня до Коша запорозького козака Платнирівського куреня ня до Коша запорозького козака Платнирівського куреня ня до Коша запорозького козака Платнирівського куреня ня до Коша запорозького козака Платнирівського куреня 
Михайла Спидицького, який був хорунжим в загоні Івана ГонтиМихайла Спидицького, який був хорунжим в загоні Івана ГонтиМихайла Спидицького, який був хорунжим в загоні Івана ГонтиМихайла Спидицького, який був хорунжим в загоні Івана Гонти    

    
Въ Кошъ Воиска Запорожского Низового 
Рεпортъ 

Случилосъ мимоεздомъ из Сѣчи битъ мнѣ в козака курεня Пашкивского 
прозиваεмого Бεрдая, кої мнѣ обявилъ, что вишεдшии ис Полщи бившии 
на грабитεлствѣ Балти и Голти козакъ курεня Платнѣровского Михаило Спи- 
дицкий з тамошними полскими житεлми, имεнно з Ґонтεнкомъ, кои Спи- 
дицкии в должности хоружεскои тамъ билъ, въ εго, Бεрдая, скриваεтся  
и отолъ намѣрεвалъ подмовивши εго, Бεрдая, молодиков, коих ужε и под- 
мовлялъ ити обратно в Полщу на грабитεлство, якого взявши я под арεстъ 
отправилъ в Ингулскую // паланку для отсилки εго оттолъ до Коша, равно 
жъ и других подобних сεму оттолъ убѣгаючих (буди бъ могли появится)1 
отсилкою в силѣ насланих ордεровъ нε промину. О чεмъ в Кошъ Воиска 
Запорожского Низового рεпортую. 

Поковнікъ [!] прониискый [!] Фεдор Вεлъкый 
1768 года 
Августа 8 д. 
–––––––––––– 

1 Дужки автора. 
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Помітка: П. ав. 16 д. 1768 году. 
Арк. 168–168 зв. Оригінал. 

 
№ 109    1768 р., серпня 8. 1768 р., серпня 8. 1768 р., серпня 8. 1768 р., серпня 8. [Прогнойська паланка][Прогнойська паланка][Прогнойська паланка][Прогнойська паланка]. . . . ––––    Рапорт полковника Рапорт полковника Рапорт полковника Рапорт полковника 

Прогнойської паланки Федора Великого Кошеві про Прогнойської паланки Федора Великого Кошеві про Прогнойської паланки Федора Великого Кошеві про Прогнойської паланки Федора Великого Кошеві про 
перебування загону татар чисельністю сто перебування загону татар чисельністю сто перебування загону татар чисельністю сто перебування загону татар чисельністю сто осіб в урочищі осіб в урочищі осіб в урочищі осіб в урочищі 
Сторожова могила, переправу орди з Кінбурна до Очакова та Сторожова могила, переправу орди з Кінбурна до Очакова та Сторожова могила, переправу орди з Кінбурна до Очакова та Сторожова могила, переправу орди з Кінбурна до Очакова та 
чутки про можливе прибуття в Очаків кримського ханачутки про можливе прибуття в Очаків кримського ханачутки про можливе прибуття в Очаків кримського ханачутки про можливе прибуття в Очаків кримського хана    

    
В Кошъ Воиска Запорожского Низового 
Покорнии рεпортъ 

От турεцкои сторони з Очакова татаръ до ста чεловѣкъ въ урочищи Сто- 
рожовои могили над Вишимъ Прогноεмъ при всεи воїнскои исправности  
и εднимъ клεиномъ на бεкεтѣ состоитъ, а для чεго и хтω в онои за 
комεндира находится, знатъ нε можно. Кримская ж орда в многомъ числѣ 
на Кинбурнъ комѣникомъ и при воїнскомъ исправности начала ити, а с 
Кинбуру в Очаковь пεрεправлятся и гдε тамъ дѣватся будεтъ, нѣпочεму 
знатъ. // Ханъ жε кримскии и самъ, какъ слишно, вскорости в Очаковъ 
слεдоватимεтъ и когда в Очаковь прибудεтъ, тотъ часъ и увѣдомитъ Кошъ 
рεпортомъ нε проминεмъ. О чεмъ в Кошъ Воиска Запорожского Nизового 
покорно рεпортуεмъ. 

Полковникъ прогниискый Фεдоръ Вεлкый из старшиною 
1768 года 
Августа 8 д. 
Помітка: П. ав. 16 д. 1768 году. 
Арк. 170–170 зв. Оригінал. 

 
№ 110    1111768 р., серпня 9. Кодак. 768 р., серпня 9. Кодак. 768 р., серпня 9. Кодак. 768 р., серпня 9. Кодак. ––––    Рапорт полковника Кодацької Рапорт полковника Кодацької Рапорт полковника Кодацької Рапорт полковника Кодацької 

паланки Йосипа Калнишевського Кошеві про відсутність паланки Йосипа Калнишевського Кошеві про відсутність паланки Йосипа Калнишевського Кошеві про відсутність паланки Йосипа Калнишевського Кошеві про відсутність     
в його відомстві гайдамакв його відомстві гайдамакв його відомстві гайдамакв його відомстві гайдамаківівівів    

    
Въ Кошъ Войска Запорожского Низового 
Рεпортъ 

По насланному съ Коша Войска Запорожского Низового высокому ордεру, 
дабы вѣдомства здεшнεго кодацкого по всѣмъ мѣстамъ съ командамы 
εздя какъ воровъ, такъ и намѣривающих в Полщу на грабитεлство ититъ, к 
пεрεловлεнію сътаратεлство імѣли, за коїмы пεрвіε съ командою нε въ 
вεликомъ числѣ отправливанъ билъ старшина, паланскій асаулъ, потомъ в 
другой разъ раздѣлясъ на двѣ часты з доволнимъ чысломъ командамы от 
устя до вεршины Сурамы, Самотканъю и Домотканъню обεхавъ, чиня по- 
искъ и опитуя, нε миная і εдного зимовника, и такових, кої бы приуго- 
товляли сεбε на грабитεлство иты или оттудова ужε поворотившихъсъ 
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в здεшнεмъ вѣдомствѣ и εдного нε сискалы, о чεмъ Кошъ Войска Запо- 
рожского Низового рεпортую. 

Кодацкій полковникъ Іωсифъ Калнишεвский з старшиною 
1768 году 
Августа 91 д. 
Кодакъ. 
Помітка: П. ав. 13 д. 1768 году. 
На конверті: Въ Кошъ Войска Запорожского Низовогω 
Рεпортъ. 

Залишки печатки 
Арк. 167, 174 зв. Оригінал. 
 
№ 111    1768 р., серпня 10. [Протовчанська паланка]. 1768 р., серпня 10. [Протовчанська паланка]. 1768 р., серпня 10. [Протовчанська паланка]. 1768 р., серпня 10. [Протовчанська паланка]. ––––    Рапорт Рапорт Рапорт Рапорт 

полковника Протовчанської паланки Йосипа Рубана полковника Протовчанської паланки Йосипа Рубана полковника Протовчанської паланки Йосипа Рубана полковника Протовчанської паланки Йосипа Рубана     
Кошеві про організацію роз’їздів в паланковому відомстві, Кошеві про організацію роз’їздів в паланковому відомстві, Кошеві про організацію роз’їздів в паланковому відомстві, Кошеві про організацію роз’їздів в паланковому відомстві,     
з вимогою безпаспортних осіб брати під арешт і доправляти з вимогою безпаспортних осіб брати під арешт і доправляти з вимогою безпаспортних осіб брати під арешт і доправляти з вимогою безпаспортних осіб брати під арешт і доправляти     
до паланкидо паланкидо паланкидо паланки    

    
Въ Кошъ Войска Запорожскаго Низового 
Покорний рεпортъ 

О присматриваниї възбунтовавшихся в Полщи тамошних мужиковъ, какъ 
самимъ мною с командою, такъ и здεшнимы старшинами εжεчастиε по 
всεму вѣдомству протовчанскому чинятся розεзди, и кромε того, всѣмъ 
атаманамъ и обиватεлямъ в срожаиших тεрмѣнахъ заказанно такових 
примѣчатъ и εжεлы найдутся гдε, присилатъ до паланки. Особливо жε 
приказанно бεз вѣдома паланки бεзпашпортнихъ и другихъ сумнитεлних 
людεй, въ домовую свою работу нε приниматъ, такъжε и своих служитεлεй 
по окончаниї наεмного тεрмѣну свободно никуда нε отпущат, ω чεмъ 
рεпортую. 

Полковникъ Іосифъ Рубанъ з старшиною 
1768 году 
Августа 10 дня. 
Помітка: П. ав. 13 д. 1768 году. 
Арк. 166. Оригінал. 

 
№ 112    1768 р., серпня 13. [Запорозька Січ]. 1768 р., серпня 13. [Запорозька Січ]. 1768 р., серпня 13. [Запорозька Січ]. 1768 р., серпня 13. [Запорозька Січ]. ––––    Ордер Коша полковнику Ордер Коша полковнику Ордер Коша полковнику Ордер Коша полковнику 

Інгульської паланки Тарасу Чорному з вимогою уточнити Інгульської паланки Тарасу Чорному з вимогою уточнити Інгульської паланки Тарасу Чорному з вимогою уточнити Інгульської паланки Тарасу Чорному з вимогою уточнити 
місцезнаходження діжок з горілкою місцезнаходження діжок з горілкою місцезнаходження діжок з горілкою місцезнаходження діжок з горілкою заарештованих запорожцівзаарештованих запорожцівзаарештованих запорожцівзаарештованих запорожців----
гайдамаків, про які раніше писав інгульський полковникгайдамаків, про які раніше писав інгульський полковникгайдамаків, про які раніше писав інгульський полковникгайдамаків, про які раніше писав інгульський полковник. № 2881. № 2881. № 2881. № 2881    

    
Гспдну полковнику інгулскому Тарасу Чорному з старшиною 

–––––––––––– 
1 Виправлено з 8. 
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Ордεръ 
Прошεниε вашε, в коεм обявляεтε

1, что с вѣдомства вашεго нѣкоторіε 
пошли в Полшу εщε з вεсни на шалости і по извѣстію ониε ужε по поїмки 
содεржатся в крѣпости Святия Елисавεти, коїхъ шалостниковъ осталосъ 
три бочки горѣлки, і проситε с тѣх бочокь εдну вамъ узятъ дозволεния, 2-в 
Кошѣ получεно-2а. А понεжε, в томъ вашεмъ прошεнії нε обяснεнно, в каком 
імянно мѣстѣ тѣ бочки находятся. Для того, повεлѣваεмъ вамъ заразъ об 
оних бочках в каком они мѣстѣ оставлεни і находятся // увѣдомит, почεму 
вамъ полная рεзолюция, что с ними дѣлат імѣεтъ битъ насланна. 1768 году 
августа 13 д. 
№ 2881. 
Арк. 163–163 зв. Чернетка. 

 
№ 113    1768 р., серпня 13. [Запорозька Січ]. 1768 р., серпня 13. [Запорозька Січ]. 1768 р., серпня 13. [Запорозька Січ]. 1768 р., серпня 13. [Запорозька Січ]. ––––    Ордер Коша полковнику Ордер Коша полковнику Ордер Коша полковнику Ордер Коша полковнику 

Інгульської паланки Тарасу Чорному про втечу гайдамаки Інгульської паланки Тарасу Чорному про втечу гайдамаки Інгульської паланки Тарасу Чорному про втечу гайдамаки Інгульської паланки Тарасу Чорному про втечу гайдамаки 
Михайла Спидицького від козаків, які його супроводжували, Михайла Спидицького від козаків, які його супроводжували, Михайла Спидицького від козаків, які його супроводжували, Михайла Спидицького від козаків, які його супроводжували,     
з наказом на майбутнє із наказом на майбутнє із наказом на майбутнє із наказом на майбутнє інструктувати запорожців, які нструктувати запорожців, які нструктувати запорожців, які нструктувати запорожців, які 
доправлятимуть гайдамаків, ретельніше їх пильнуватидоправлятимуть гайдамаків, ретельніше їх пильнуватидоправлятимуть гайдамаків, ретельніше їх пильнуватидоправлятимуть гайдамаків, ретельніше їх пильнувати. . . .     
№ 2882№ 2882№ 2882№ 2882    

    
Гспдну полковнику інгулскому Тарасу Чорному з старшиною 
Ордεръ 

Рεпортъ вашъ, коїмъ прεдставляεтε, что воръ Михаило Спидицкій чрεз 
козаковъ платнѣровских Корнѣя Човгуза да Власа Кыяницю отправляεтся, 
в Кошѣ получεнъа. А яко ониε козаки таковаго от васъ отправлεнного вора 
в Кошъ нε прεдставыли, а за явкою своεю обявили, что оній случаино бε- 

жаль1, то за сию их нεбрεжностъ тутъ рεпрεмандованно, а вамъ повεлѣваεмъ, 
въпрεдъ εсли будутъ такови 2-в Кошъ-2 отправки, крѣпко козакамъ при- 
казиватъ, // чтоб они с прилѣжним бεрεжεніεмъ ониε

3 доставляли в Кошъ, 
ібо εсли εщε сиε моглоб впрεд учинится, то ужε за такоε слабоε смотрѣніε 
жεстоко наказивани будутъ кыями. 
1768 году 
Августа 13 д. 
№ 2882 в к. з. 
Арк. 164–164 зв. Чернетка. 

–––––––––––– 
1 Виправлено з обявляεтся. 
2-2 Написано над рядком. 
1 Виправлено з побεгомъ спасся. 
2-2 Написано на лівому полі. 
3 Написано над рядком. 
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№ 114    1768 р., серпня 13. Запорозька Січ. 1768 р., серпня 13. Запорозька Січ. 1768 р., серпня 13. Запорозька Січ. 1768 р., серпня 13. Запорозька Січ. ––––    Лист кошового отамана Лист кошового отамана Лист кошового отамана Лист кошового отамана 
Петра Калнишевського познанському воєводі і чигиринському Петра Калнишевського познанському воєводі і чигиринському Петра Калнишевського познанському воєводі і чигиринському Петра Калнишевського познанському воєводі і чигиринському 
старості князю Антонію старості князю Антонію старості князю Антонію старості князю Антонію Яблуновському про неможливість Яблуновському про неможливість Яблуновському про неможливість Яблуновському про неможливість 
захистити його маєтності через заборону російського уряду захистити його маєтності через заборону російського уряду захистити його маєтності через заборону російського уряду захистити його маєтності через заборону російського уряду 
вступати на територію Речі Посполитої, а опікуватися нововступати на територію Речі Посполитої, а опікуватися нововступати на територію Речі Посполитої, а опікуватися нововступати на територію Речі Посполитої, а опікуватися ново----    
гродським підчашим Міхалом Космовським лише у випадку гродським підчашим Міхалом Космовським лише у випадку гродським підчашим Міхалом Космовським лише у випадку гродським підчашим Міхалом Космовським лише у випадку 
його приїзду на Запорожжя, та про відправку військовихйого приїзду на Запорожжя, та про відправку військовихйого приїзду на Запорожжя, та про відправку військовихйого приїзду на Запорожжя, та про відправку військових    кокококо----    
манд для недопущення гайдамак «в Полскую область»манд для недопущення гайдамак «в Полскую область»манд для недопущення гайдамак «в Полскую область»манд для недопущення гайдамак «в Полскую область». № 2889. № 2889. № 2889. № 2889    

    

Сыятεлнѣйшый князъ, высокопрεвосходитεлнѣйшій гспднъ 
воεвода познанскій, староста чигринскій 
В сосѣдствѣ милостивій приятεль мой 

Вашεго сиятεлства почтεнноε писаныε, ω содεржанії въ защищεнії и покро- 
витεлтсвѣ находячεгосъ области Полской въ Українѣ над вѣчистимы вашε- 
го сиятεлства добрамы гспдна Космовского, подчашого новгородского, от 
происходящихъ мεждуусобнихъ тамъ мятεжεй, я сεго тεчεния въ 13 д. 
імѣлъ чεсть получитъа і на оноε вашεму сиятεлству имѣю чεстъ обявить. 
Хотя я всѣмъ усεрдиεмъ от сихъ мятεжεй оного гспдна Космовского го- 
товѣшій бы защищатъ, но яко онъ находится в тамошних, вашεго сиятεл- 
ства принадлεжащихъ мѣстахъ, куда намъ въεзду імѣть с командамы бεзъ 
повεлѣния височайшаго нεвозможно, для того трεбуεмого чинить нε мо- 
жεмъ. Если жε упомянутий гспднъ Космовскій в подсуствεнныхъ здεшнεму 
Войску сторонахъ вьεздом случится бытъ, в такомъ случаї я зъ старшы- 
ною войсковою по всεвысочайшεй монаршεй власти, чтоб ни от кого, какъ 
посторонныхъ, такъ и здεшныхъ подчинεних, і малѣйшεй обыды εму, гспдну 
Космовскому, // причинεнно нε было, въ защищεнії крайняго старатεлства 
приложить готовѣйшимъ сεбε нахожу. 1-Чтоб жε із здεшнихъ подчинεнихъ 
в Полскую област мεжду мятεжники нихто уходу нε ймѣлъ, о томъ от мε- 

нε з старшиною крѣпчайшε наблюдаεмо было і нинѣ равно такова жъ 
строгостъ одεрживаεтся бытъ імѣεтъ-1. В протчεмъ, при восписаниї вашε- 

му сиятεлству моεго іскрεнѣйшого уклона зъ сосѣдствεнною благоприяз- 
нию імεноватся имѣю навсεгда таковимъ. 

Вашεгω сиятεлства в сосѣдствѣ милостивого пріятεля моεго, іскрεній и 
доброжεлатεлний сосѣдъ і слуга всεгдашнѣи, атаманъ кошовій Пεтръ 

Калнишεвскій 
1768-го году 
Августа 13 д. 
Сѣчъ Запорож. 
№ 2889. 
Арк. 160–160 зв. Відпуск. 
Частково опубліковано: Скальковский А. Наезды гайдамак на Западную Украину в 
XVIII ст., 1733–1768 гг. – Одесса, 1845. – С. 138–139. 
–––––––––––– 

1-1 Написано на лівому полі. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

160 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

160 
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№ 115    1768 р., серпня 13. [Запорозька Січ]. 1768 р., серпня 13. [Запорозька Січ]. 1768 р., серпня 13. [Запорозька Січ]. 1768 р., серпня 13. [Запорозька Січ]. ––––    Лист Коша новогродЛист Коша новогродЛист Коша новогродЛист Коша новогрод----    
ському підчашому і комісару Чигиринського староства ському підчашому і комісару Чигиринського староства ському підчашому і комісару Чигиринського староства ському підчашому і комісару Чигиринського староства Міхалу Міхалу Міхалу Міхалу 
Космовському про неможливість захисти маєтності князя Космовському про неможливість захисти маєтності князя Космовському про неможливість захисти маєтності князя Космовському про неможливість захисти маєтності князя 
Антонія Яблуновського від гайдамакАнтонія Яблуновського від гайдамакАнтонія Яблуновського від гайдамакАнтонія Яблуновського від гайдамаківівівів    через заборону російчерез заборону російчерез заборону російчерез заборону росій----    
ського уряду вступати на територію Речі Посполитоїського уряду вступати на територію Речі Посполитоїського уряду вступати на територію Речі Посполитоїського уряду вступати на територію Речі Посполитої. № 2890. № 2890. № 2890. № 2890    

    
Высокоблагородній і достоинопочтεнній гспднъ Михаилъ 
Космовскій, подчашій новгородскій і коммисаръ староства 
Чигринскогоа 
Всεгдашнии благодѣтεлъ 

Вашεго высокоблагородія пріятноε пысаніεб, при которомъ і конвεрт от εго 
сиятεлства князя Яблоновского1, воεводи познанского, в защищεнії губεрнії 
Чигринскои от нападковъ, я сεго тεчεнія в 13 д. імѣл чεстъ получитъ, на 
котороε вашεго высокоблагородія пысаніε сымъ въ отвѣтъ служу. Хотя я2 к 
защищεнію всѣ свої сили і возможности готовъ3 употрεбитъ, но о сεм, чтоб 
с командами в полскіε мѣста въεздитъ от высочаишεи власти повεлѣнія  
нε імѣю. // Чтоб жε ізъ здεшнεго Воиска подчинεнніε в Полскую областъ  
на такови нападки нε уходили, то сиε 1-от мεнε

-1 по въвѣрεннои мнѣ от εя 
ім. ва. всεвозможнѣшεи власти крѣпчаишε наблюдаεмо была і нынѣ рав- 
но такова жъ строгостъ одεрживаεма бытъ імѣεтъ. В протчεмъ, при отда- 
нії вашεму высокоблагородію уклона прεбуду таковимъ. 
Августа 13 д. 
1768 году. 
№ 2890. 
Арк. 161–161 зв. Чернетка. 

 
№ 116    1768 р., серпня 15. Київ. 1768 р., серпня 15. Київ. 1768 р., серпня 15. Київ. 1768 р., серпня 15. Київ. ––––    Лист київського Лист київського Лист київського Лист київського генералгенералгенералгенерал----

губернатора Федора Воєйкова Кошеві про вихід із Січі губернатора Федора Воєйкова Кошеві про вихід із Січі губернатора Федора Воєйкова Кошеві про вихід із Січі губернатора Федора Воєйкова Кошеві про вихід із Січі 
гайдамацького загону чисельністю двісті чоловік, з проханням гайдамацького загону чисельністю двісті чоловік, з проханням гайдамацького загону чисельністю двісті чоловік, з проханням гайдамацького загону чисельністю двісті чоловік, з проханням 
більш ретельніше чинити пошук гайдамакбільш ретельніше чинити пошук гайдамакбільш ретельніше чинити пошук гайдамакбільш ретельніше чинити пошук гайдамаківівівів    із забороною із забороною із забороною із забороною 
переходу військових команд на татарський бікпереходу військових команд на татарський бікпереходу військових команд на татарський бікпереходу військових команд на татарський бік. № 383. № 383. № 383. № 383    

    
Высокоблагородныи и высокопочтεнный гсднъ Войска 
Запорожского кошεвой атаманъ съ старшиною 

На два ваши рапорта отъ 31-го минувшаго іюляа и два доношεнія от того  
ж числа, да сεго мсца от 1-го числа, кои всѣ исправно здѣсъ получεны, 
слѣдующее прεдписываю. Что принадлежитъ до командированных по моε- 
му ордеру Войска Запорожского Низового господъ полковников с партіями 
для прεкращεнія выхода изъ Сѣчи въ Полшу казаковъ и поимки возвра- 
 

–––––––––––– 
1-1 Написано над рядком. 
2 Далі закреслено к защи. 
3 Написано на лівому полі замість закресленого рад би. 

 
161 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
161 
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щающихся оттуда, хотя ими и рапортовано, что будучи въ разѣздѣ они 
нигдѣ таковых бродягъ нε наѣзжали, однако изъ допросовъ самихъ тѣхъ 
запорожцовъ, кои вчεра толко изъ Полши сюда прислани, явствуетъ, что 
человѣкъ до двухсотъ изъ самой Сѣчи 29 прошлаго іюня, раздѣлясь на 
разные части въ Полшу для истрεблεнія поляковъ и жидовъ и для грабεжа 
отправились, изъ чεго видно, что командированные въ разъѣздах своих нε 
такъ прилѣжны были, какъ должность и служба того требовала, инако бы 
сіи своεволники конεчно пεрεловлεны быть могли. И для того вновь наипри- 
лѣжнѣйше рεкомендую, по содεржанію // высочаишεй εя імпεраторскаго 
вεличεства грамоты, в силу прεжних моих ордεровъ нεусыпное приложить 
стараніе къ прεсѣчεнію тѣмъ самоволнымъ злодѣямъ входа в Полшу, и къ 
пεреловлεнію выходящих оттуда съ грабежами, чεмъ ваше высокоблаго- 
родіе нε толко наносимое от сосѣдствεнных дεржавъ на похвалное Воиско 
Запорожское бεзъславіε отвратить можεте, но и рεвнителнымъ исполнε- 
ниемъ высочаишаго εя імпεраторскаго вεличεства соизволεнія всεмлсти- 
вѣйшаго сεбѣ и всему Воиску приобрѣтεте благоволεнія. А что до усмо- 
трεнной разѣздомъ за Бугомъ на турεцкой сторонѣ толпы людεй, то данной 
отъ вашεго высокоблгородія по тому ордеръ, чтобъ разъѣзды отнюдъ не 
дерзали заграницу для поимки таковых злодѣевъ пεрεходить, апробуется  
и симъ найсилнѣйше подтвεрждается, равно какъ и увѣдомлεніе сεраскεръ-
султана Едисанской орды, о пεрεловлεніи находящихся на ихъ сторонѣ 
разбойников изрядно. 

По второму, касающεмуся до развѣдыванεй полковника Вεлькія, яко 
служащεму толко для вѣдома, присовокупит нѣчεго. // Тожъ и на доношε- 
ніе, о возвращεніи по силѣ моεго ордεра татарскимъ комисарамъ чаба- 
новъ, ибо о доставлεнии Воиску Запорожскому за нихъ удоволствія, от 
меня куда надлежитъ найсилнѣише писано быт имѣетъ. 

По второму ж, εлико до командировъ мѣстечεкъ Китайгорода, Цари- 
чина и Нεхворощи принадлежитъ, то от меня прεдписано гсдну полковнику 
Одабашеб подлежащее по тому учинить разсмотрεніе и наисправεдливѣй- 
шим образомъ ко мнѣ прεдставить, причεмъ для способнѣишаго разбира- 
телства и сысканія настоящεи правды нεобходимо бытъ должно и съ вашей 
стороны дεпутатамъ. 

Вашεго высокоблгородія охотный слуга Фεдоръ Воεйковъ 
Кіевъ 15 августа 
1768 году. 
№ 383. 
Помітка на арк. 189: Его высокоблгородію Калнишевскому. 
Помітка: П. августа 20 д. 1768 году. 
Арк. 189–190. Оригінал. 
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№ 117    1768 р., серпня 16. [Запорозька Січ]. 1768 р., серпня 16. [Запорозька Січ]. 1768 р., серпня 16. [Запорозька Січ]. 1768 р., серпня 16. [Запорозька Січ]. ––––    Ордер Коша Ордер Коша Ордер Коша Ордер Коша 
військовому старшині Макару Нагаю про військовому старшині Макару Нагаю про військовому старшині Макару Нагаю про військовому старшині Макару Нагаю про спорядженняспорядженняспорядженняспорядження    
військової команди до р. Мигійський Ташлик для військової команди до р. Мигійський Ташлик для військової команди до р. Мигійський Ташлик для військової команди до р. Мигійський Ташлик для     
недопущення переходу недопущення переходу недопущення переходу недопущення переходу запорожцівзапорожцівзапорожцівзапорожців----гайдамаків «в Полскую гайдамаків «в Полскую гайдамаків «в Полскую гайдамаків «в Полскую 
Україну», з наказом у разі багаточисельності розбійників, Україну», з наказом у разі багаточисельності розбійників, Україну», з наказом у разі багаточисельності розбійників, Україну», з наказом у разі багаточисельності розбійників, 
звертатися за допомогою до паланкових полковників, звертатися за допомогою до паланкових полковників, звертатися за допомогою до паланкових полковників, звертатися за допомогою до паланкових полковників, 
військового старшини Олексія Чорного та військового старшини Олексія Чорного та військового старшини Олексія Чорного та військового старшини Олексія Чорного та ддддоооо    командування командування командування командування 
пікінерських, компанійських і гусарських полківпікінерських, компанійських і гусарських полківпікінерських, компанійських і гусарських полківпікінерських, компанійських і гусарських полків. № 2917. № 2917. № 2917. № 2917    

    
Изъ Коша Воиска Запорожского Nизового высокоблагород- 
ному гспдну воисковому старшинѣ Макару Нагаюа 
Ордεръ 

Многими ордεрами от εго сиятεлства гспдна гεнεрал-аншεфа, ковалεра, 
графа Румянцова, и гспдна гεнεралъ-аншεфа, губεрнатора киεвского Воεй- 
кова, Кошу прεдлаганно, даби къ възбунтовавшимсъ въ Полской области 
на Українѣ тамошнимъ подданнимъ народамъ въ сообщεство зъ здεшних 
подчинεннихъ нихто уходитъ и оттуду зъ тѣхъ бунтовъщиковъ въ сиε 
граници возвращатся нε могли, къ сиску и пεрεловлεнию таковихъ възятъ 
от Коша всεвозможниε срεдства, о чεмъ і высочайшεю εя импεраторскаго 
вεличεства грамотою, с нарочънимъ обεръ-афицεромъ присланною, Воиску 
Запорожскому Nизовому сътрожайшε подтвεрждεнно. И хотя εщε до вос- 
послѣдования тѣхъ высочаишεй грамоты и гεнεралѣтεтскихъ ардεровъ, 
яко и въ пополнεниε онихъ от Коша въ принадлεжавшиε мѣста пристоиниε 
команди при камεндирахъ посиланны и по возвратѣ прεдставляли, что при 
проходѣ ихъ по границѣ ни отсюда въ Полскую Україну къ произвождεнию 
бунтовъ, ниоттуда въ здεшниε мѣста никто уходящиε нε явилисъ. Однако, 
въ Кошѣ Воиска Запорожского Низового за нεобходимо разсуждεнно, къ 
нεдрѣманному // таковихъ высочайшεго εя импεраторскаго вεличεства и 
гεнεралѣтεтских вεлѣний саблюдεнию, въ пεрεсматриваниї и поїмки иногда 
могущих битъ покусится ходомъ въ Полскую Україну на зловрεдниї содѣ- 
ствиї въ сопряжεниε тамашнимъ подданнимъ, възбунтовавшимся народамъ, 
зъдѣшнихъ подчинεнних, и оттолъ съ Полши с такова нεдоброучинства 
убѣгающихъ, выкомандироватъ из Войска здѣшного двѣ въ приличномъ 
числѣ козаковъ команди при комεндирахъ, въ томъ числѣ при васъ εдну.  
И въ слѣдство того, вамъ сεй ордεръ дать и даεтся, зъ такимъ притвεрждε- 
ниεмъ, принявъ сεй ордεръ и команду1, поступатъ по нижε слѣдующεму: 

1-ε 
Слѣдоватъ з тою командою въ бугоґардовоε вѣдомство, и ставъ въ 

Мигийскомъ Ташликѣ въ пристойних закритихъ мѣстахъ, імѣтъ вεздε по 
здεшнимъ мѣстамъ бεзъпрεривниε розъεзди и въсεпрεлѣжно, нε отважится 
хто зъ тутεчнихъ подвластнихъ отлучытся въ Полскую Україну въ εдино- 
мислиε къ тамошнимъ бунтовщикам, и либо таковихъ жъ нε будут ли убѣгатъ 
–––––––––––– 

1 Далі закреслено  по нижε писанному. 
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оттуда въ здѣшниε мѣста, присматриватъ, и буди могли бъ явитисъ, старатся 
пεрεловивъ присилатъ до Коша съ тѣм, что при ихъ нибило бъ. 

2-ε 
Если би надчаяниε зъ сихъ злочинцовъ за многимъ ихъ // саборищεмъ 

гдε либо с оною вашεю командою взятъ нεудобнε могло казатисъ, при 
такомъ случаε вамъ от сεбε нарочними, такъ гспдамъ полковникамъ буго- 
ґардовому и ингулскому, яко учрεждεннои, равно какъ и при васъ къ та- 
кимъ жε розъεздамъ въ Бεшъ-баиракахъ командѣ, 2-с которою надобностъ 
будεтъ-2 3-гспдин старшина Чорний-3б, а буди надобностъ укажεтъ, то имѣю- 
щимся пикинεрамъ, компанѣискимъ и гусарскимъ командамъв, о дачи 
вамъ въспомажεния дават знатъ. Во врεмя жъ сопротивлεния ихъ, пос- 
тупатъ съ ними примѣрно какъ с разбоиники и нарушитεлми народной 
тишины, и по пεрεловлεниї онихъ противъ 1-го пункта, присилатъ в Кошъ 
со всѣмъ при них будучимъ. 

6-3 
Ежεли в Елисавεтъградской провинциї о воровскомъ собранії гдε 

увѣдаεтε, в такомъ случаї об онихъ воровскихъ собранияхъ датъ знатъ та- 
мошнимъ командамъ, // і согласясъ з тамошними командирами4 вмѣстѣ  
с ними в тѣ мѣста, гдε воровскоε собраніε, слѣдуватъ і старатся іхъ 
пεрεловивъ5, присилатъ по вишε писанному.-6 // 

Будучи вамъ в сεи командировки поступатъ по виш писанному и 
команду в надлεжащεмъ порядкε содεржатъ, и никому обидъ нε чинитъ 
под опасεниεмъ отвѣта. 
1768 году 
Августа 16 д. 
№ 2917. 
Помітка: Зъ сεго Алεѯѣю Чεрному, опрεдѣлεнному битъ в Бεш-байракахъ, 
писанъ № 2918. 
Арк. 175–176 зв. Чернетка. 

 
№ 118    1768 р., серпня 16. [Запорозька Січ]. 1768 р., серпня 16. [Запорозька Січ]. 1768 р., серпня 16. [Запорозька Січ]. 1768 р., серпня 16. [Запорозька Січ]. ––––    Лист Коша до полковЛист Коша до полковЛист Коша до полковЛист Коша до полков----    

ника Жовтого гусарського полку Федора Чорби з проханням ника Жовтого гусарського полку Федора Чорби з проханням ника Жовтого гусарського полку Федора Чорби з проханням ника Жовтого гусарського полку Федора Чорби з проханням 
заарештувати гайдамацький загін ватажка Семена Сараджина, заарештувати гайдамацький загін ватажка Семена Сараджина, заарештувати гайдамацький загін ватажка Семена Сараджина, заарештувати гайдамацький загін ватажка Семена Сараджина, 
який знаходився в Густих який знаходився в Густих який знаходився в Густих який знаходився в Густих байраках у вершині р. Вискабайраках у вершині р. Вискабайраках у вершині р. Вискабайраках у вершині р. Виска. № 2920. № 2920. № 2920. № 2920    

    
Высокоблагородный и высокопочтенный господин полковникъ 
1-Жолтого гусарского полку-1а Федоръ Арсенεвичъб 

–––––––––––– 
2-2 Написано над рядком. 
3-3 Написано на лівому полі. 
4 Далі закреслено в тѣ. 
5 Далі закреслено отправитъ по ру. просимъ от К. 
6-6 Написано внизу аркуша та на звороті. 
1 Написано над рядком. 

 
176 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
176 
зв. 

 
176 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
180 



 168168168168

Гсдръ nашъ 
Изъвѣстно въ Кошѣ, что отставный гусаръ, прозваніεмъ Сараджинъ, соби- 
раεтъ2 бродѧгъ, 8-с намѣрεниεмъ ититъ в Полшу на грабитεлство, в бивших 
Новосεрбскихъ мѣстахъ, в урочищѣ Густих байраках на вεршинѣ Виски.  
А яко таковихъ істрεблятъ височайшими εя і. ва. указами і гεнεралѣтεтскими 
ордεрами повεлεно, то того рады3, даби тѣ

4 бродягы, собирающиεсъ, пεрε- 
ловлεни5 і истрεблεни были6, вашεму высоко // благородию чрεзъ сиε обяв- 
ляεмъ, ібо εсли тѣ, собырающиεсъ бродягы, пεрεлавлεни нε будутъ, то они 
вворвавшисъ в заграничъніε і здεшніε мѣста могутъ причинитъ нεмалия 
обиды і разорεния7. К пεрεловлεнію ж онихъ, здεшнимъ командамъ от 
Коша прεдложεно-8. // 

Вашегω высокоблагородіѧ гсдрѧ nашегω 
1768 году 
Августа 16 д. 
№ 2920. 
Арк. 180–180 зв. Відпуск. 

 
№ 119    1768 р., серпня 16. [Запорозька Січ]. 1768 р., серпня 16. [Запорозька Січ]. 1768 р., серпня 16. [Запорозька Січ]. 1768 р., серпня 16. [Запорозька Січ]. ––––    Ордер Коша Ордер Коша Ордер Коша Ордер Коша 

військовому осавулу Сидору Білому з наказом з’ясувати військовому осавулу Сидору Білому з наказом з’ясувати військовому осавулу Сидору Білому з наказом з’ясувати військовому осавулу Сидору Білому з наказом з’ясувати 
наявність бочки горілки в козака Кальниболотського куреня наявність бочки горілки в козака Кальниболотського куреня наявність бочки горілки в козака Кальниболотського куреня наявність бочки горілки в козака Кальниболотського куреня 
Копила, яку йому залишив запорожецьКопила, яку йому залишив запорожецьКопила, яку йому залишив запорожецьКопила, яку йому залишив запорожець----гайдамака Таран, гайдамака Таран, гайдамака Таран, гайдамака Таран,     
а також упіймати козака Артема Кальниболотського, який а також упіймати козака Артема Кальниболотського, який а також упіймати козака Артема Кальниболотського, який а також упіймати козака Артема Кальниболотського, який 
переганяв ногайські коніпереганяв ногайські коніпереганяв ногайські коніпереганяв ногайські коні    через р. Мигійський Ташликчерез р. Мигійський Ташликчерез р. Мигійський Ташликчерез р. Мигійський Ташлик. № 2921. № 2921. № 2921. № 2921    

    
До воискового асаула 
Ордεръ 

Ізвѣстно в Кошѣ, что в рεчки Інгулѣ в урочищѣ Балацковом1 нижε брода, в 
козака курεня Калниболоцкого Копіла2а, нεвѣдомо какий козакъ прозваніεмъ 

–––––––––––– 
2 Написано над рядком замість закресленого шатаючихъсѧ. 
3 Далі закреслено вашεму високоблагородию. 
4 Далі закреслено гайдамаки. 
5 Далі закреслено были. 
6 Далі закреслено что тѣ мѣста, гдε іхъ зборищε. 
7 Далі закреслено в протчεмъ прεбываεмъ. 
8-8 Написано над рядком, на лівому полі і внизу документа замість закресленого соби- 

рас в нѣякогось затѧгу нужε какъ слишнω и собрав члвкъ сотъ до двохъ, и по собранії съ 
ωnими nаходилъсѧв урочищѣ Густихъ буεраков nа вεршинѣ Вискы, а хто от него с теми 
собранними необираεмими бродяги nечтω иное можетъ послѣдоват, какъ толко оны худос- 
ти, та даби болѣе ωт nихъ nе собирал и съ ωнимы шатаѧсь какого воровства и худосты въ 
здѣшних либо на какихъ другихъ мѣстахъ причинѧт nе могъ, либо nе отправилсѧ бъ туда  
nа грабитεлства, вашε высокоблагородіе изволте кому надлежит приказат реченногω гу- 
сара Сараджина и тѣх им собранных бродѧгъ пεреловить, дабы чрезъ могущіе от него 
происходить худосты nа здѣшнихъ подчинεнних нарεканій, а паче обидъ здεсъ причинѧεмω 
nе билω. 

1 Виправлено з Балацкового. 
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Таранъ, оставя бочку горѣлки пошεлъ на грабитεлство. Вамъ приказу- 
εтся, в означεнномъ мѣстѣ с козаком Копыломъ справится, εст ли в εго 
оставшаясъ бочка горѣлки і εсли εстъ, то оную і буди3 εщε что к онои боч- 
ки4 того козака сищεтся, взявъ и запεчатавъ оную прислатъ до Коша. Ещε 
жъ покучεнно [!] ізвѣстіε, что козакъ Артεмъ Калниболоцки жε, пεрε- 

гнал конεй нагаиских с нѣсколко і находится с ними в Мигииском Ташликѣ 
над Богомъ. Вы імѣεтε заразъ по получεни сεго // съεхатъ к тому мѣсту 
учинит справку, і εстли тамо і онъ с тѣми лошадми находится, старатся 
пεрвиε самого козака пεрεловитъ, а потомъ всѣ тѣ лошади занявъ, прεд- 
ставитъ до Коша. 
Августа 16 д. 
1768 году. 
№ 2921. 
Арк. 183–183 зв. Чернетка.    

 
№ 120    1768 р., серпня 16. 1768 р., серпня 16. 1768 р., серпня 16. 1768 р., серпня 16. [Запорозька Січ][Запорозька Січ][Запорозька Січ][Запорозька Січ]. . . . ––––    Лист Коша Лист Коша Лист Коша Лист Коша     

полковнику Першого компанійського полку Мойсею Кодинцю полковнику Першого компанійського полку Мойсею Кодинцю полковнику Першого компанійського полку Мойсею Кодинцю полковнику Першого компанійського полку Мойсею Кодинцю 
про відмову сотника Антона Кодинця повернути викрадені про відмову сотника Антона Кодинця повернути викрадені про відмову сотника Антона Кодинця повернути викрадені про відмову сотника Антона Кодинця повернути викрадені 
ногайські коні, з проханням віддати їх Війську Запорозькому ногайські коні, з проханням віддати їх Війську Запорозькому ногайські коні, з проханням віддати їх Війську Запорозькому ногайські коні, з проханням віддати їх Війську Запорозькому 
Низовому для представлення до СлідчНизовому для представлення до СлідчНизовому для представлення до СлідчНизовому для представлення до Слідчої комісії з татарамиої комісії з татарамиої комісії з татарамиої комісії з татарами. . . .     
№ 2922№ 2922№ 2922№ 2922    

    

Высокоблагородный і высокопочтεнный1 Пεрвого 
Компанѣиского полку гспднъ полковникъ Моисεй 
Кыриловычъа 
Приятный гсдръ 

Посиланнои2 от Коша с комаnдою в розεздъ Воиска Запорожского Нізового 
гспднъ полковныкъ Кулыкъ, за поворотом в Кошѣ Воиска Запорожского 
донεсъ, что он, будучи в розεздѣ сыскал тясму угнатых ворами с нагайскои 
стороны лошадεй, которою тясмою к сиску их и слεдовал, nо упрεдя εго, 
полковныка Кулика, команди вашεго в. б. сотника Антона Кодинця козаки, 
nа тои жε тясмѣ  всѣх тѣх лошадεй сискав3, к их ставки угнали, которих хочай 
онъ, полковныкъ Куликъ, чрεзъ вышо4 упоминаεмого сотныка Кодинця отда- 
чи εму и трεбовал, точию онои сотныкъ Кодинεцъ к нεму соотвѣтствовал, 
яко тѣ лошады nім по командε εго в фарпост Орловский отправлεнны. //     
А какъ тѣ нагайскіε лошаді всѣ куда с нагайскои стороні імѣются, само- 
нужнѣишε при ннѣшнεй с татарами коммысѣї потрεбні. Для того,  вашε  в. б. 
–––––––––––– 

2 Виправлено з Кобила. 
3 Далі закреслено б. 
4 Написано на лівому полі. 
1 Далі закреслено гп. 
2 Написано над рядком замість закресленого Бившый. 
3 Написано над рядком замість закресленого коѣхъ числомъ било. 
4 Далі закреслено усв. 
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зв. 
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nε оставтε
5 у кого nадлεжыт вышε писанныε занятіε сотника Кодинця коман- 

дою nага[й]ские лошади отіскавъ, з сым nарочно посланним в Кошъ к 
отдачи оных отсεлъ6 сопроізводившуюсъ nінѣ при Ныкитинѣ с татарами 
коммисию прислат. Ми жъ, с nашыми всεгдашнім почтεніεмъ прεбіваεм. 

Вашεго в. б. приятной гсдря 
1768 году 
Августа 16 д. 
№ 2922 в к. з. 
Арк. 185–185 зв. Чернетка. 

 
№ 121    1768 р., серпня 16. [Запорозька Січ]. 1768 р., серпня 16. [Запорозька Січ]. 1768 р., серпня 16. [Запорозька Січ]. 1768 р., серпня 16. [Запорозька Січ]. ––––    Ордер Коша Ордер Коша Ордер Коша Ордер Коша 

полковникам Бугоґардівської і Інгульської паланок полковникам Бугоґардівської і Інгульської паланок полковникам Бугоґардівської і Інгульської паланок полковникам Бугоґардівської і Інгульської паланок     
Мусію Головку та Тарасу Чорному про спорядження Мусію Головку та Тарасу Чорному про спорядження Мусію Головку та Тарасу Чорному про спорядження Мусію Головку та Тарасу Чорному про спорядження     
двох військових команд військових старшин Макара двох військових команд військових старшин Макара двох військових команд військових старшин Макара двох військових команд військових старшин Макара     
Нагая і ОлексіяНагая і ОлексіяНагая і ОлексіяНагая і Олексія    Чорного для пошуку і арешту гайдамаків, Чорного для пошуку і арешту гайдамаків, Чорного для пошуку і арешту гайдамаків, Чорного для пошуку і арешту гайдамаків,     
які слідували «в Полскую Україну» або поверталися звідтиякі слідували «в Полскую Україну» або поверталися звідтиякі слідували «в Полскую Україну» або поверталися звідтиякі слідували «в Полскую Україну» або поверталися звідти. . . .     
№ 2923№ 2923№ 2923№ 2923––––2924292429242924    

    
Гспдамъ полковникамъ бугоґардовому Мусѣю Головку и 
ингулскому Тарасу Чорному з старшинами порознъ 
Ордεръ1 

От Коша Войска Запорожского Nизового гспда войсковиε старшини Макар 
Nагаи и Олεѯѣи Чорний съ камандами2 в силу высочайшεй3 εя і. ва. грамо- 
ти4 и гεнεралѣтεтских ордεров, къ присматриванию и пεрεловлεнию иногда 
могущих5 въ Полскую Україну къ взбунтовавшимся тамошнимъ поддан- 
нимъ в сообщεство nа худиε поступки6 покусится ходомъ зъдѣшних подчи- 
нεнних, и оттуда в сиε мѣста7 возвращатся выкомандированни. І вεлεнно 
имъ расположится, Нагаю в Мигийскомъ Ташлики, а Чорному въ Бεшъ-
баиракахъ, коториε // старшини εгда при потрεбномъ случаε вострεбуютъ 
от васъ къ пεрεловлεнию такових зловрεдниковъ въ споможεния каман- 
дами, въ томъ8 чинитъ бεзъотложноε и скороε ісполнεниε

9. И самимъ вамъ, 

–––––––––––– 
5 Далі закреслено кому nадлεжит гдε n. 
6 Написано на лівому полі замість закресленого в учрε. 
1 Далі закреслено Егда викомандированниε. 
2 Далі закреслено къ присматриванию и. 
3 Виправлено з высочайшия. 
4 Далі закреслено і в. 
5 Далі закреслено изъ здѣшних подчинεннихъ. 
6 Далі закреслено съижатъ. 
7 Далі закреслено во. 
8 Далі закреслено им. 
9 Далі закреслено […]. 
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буди гдε увѣдаεтε о собрании10 каких11 злодѣиствεнних людεи, въ таковом 
жε пεрεловлεниї імѣтъ всεприложноε стараниε 12-с коsаками вѣдомства 
вашεго-12, и по надобности дават знат, а оним старшинам, кої в том равно 
жъ вам способствоватъ могутъ. 
1768 году 
Августа 16 д. 
№ 2923 въ Ґардъ. 
№ 2924 въ Ингулъ. 
Арк. 177–177 зв. Чернетка. 

 
№ 122    1768 р., серпня 16. 1768 р., серпня 16. 1768 р., серпня 16. 1768 р., серпня 16. [Запорозька Січ][Запорозька Січ][Запорозька Січ][Запорозька Січ]. . . . ––––    Рапорт Коша Рапорт Коша Рапорт Коша Рапорт Коша 

київському генералкиївському генералкиївському генералкиївському генерал----губернатору Федору Воєйкову губернатору Федору Воєйкову губернатору Федору Воєйкову губернатору Федору Воєйкову     
з проханням заарештувати гайдамацький загін ватажка з проханням заарештувати гайдамацький загін ватажка з проханням заарештувати гайдамацький загін ватажка з проханням заарештувати гайдамацький загін ватажка     
Семена Сараджина, який знаходився в Густих байраках Семена Сараджина, який знаходився в Густих байраках Семена Сараджина, який знаходився в Густих байраках Семена Сараджина, який знаходився в Густих байраках     
у у у у вершині р. Вискавершині р. Вискавершині р. Вискавершині р. Виска. № 2925. № 2925. № 2925. № 2925    

    
    

До кіεвского губεрнатора Воейкова 
Репортъ 

Ізвѣстно1 в Коше2, что проживаючій в Новои Сербіїа отставной гусар, 
проsиваемій Сараджин, 6-в бивших3 новосεрбскихъ4 мѣстах в урочищѣ 
Густихъ байракахъ на вεршинѣ Выски, собираεтъ бродягъ с намѣрεниεмъ 
ітитъ в Полшу на грабитεлство, и ужε собралъ до двохъ сотъ чоловѣкъ. [О] 
пεрεловлεниї коїхъ и истрεблεниї хотя5 гспдну полковнику Чорбѣ писано  
с Коша-6б, // однакъ и вашεму выс. прву представляя покорно просим, в 
пεрεловлении оsначенного гусара Сараджина і тεх имъ собраnихъ бродягъ, 
8-чтоб7 было рачитεлноε стараниε

-8, кому nадлεжитъ предложитъ. А чтоб  
 

–––––––––––– 
10 Далі закреслено сихъ. 
11 Далі закреслено зд. 
12-12 Написано над рядком і на правому полі. 
1 Виправлено з ізвистие. 
2 Далі закреслено получено. 
3 Виправлено з бившεй. 
4 Виправлено з Новой Сεрб. 
5 Далі закреслено палко. 
6-6 Написано на лівому полі замість закресленого съ имючихся бродягъ сообщатся в 

nѣякоисъ затягъ и уже какъ слишно и собрал члвкъ  сотъ до двохъ и по собранії съ оними 
nаходился въ урочищѣ Густих буераков nа вεршинѣ Вискы, а яко не для чего болшъ оних  
с теми собранными и собіраемыми бродяги nечто иное можеть послѣдоватъ, какъ одни 
худосты і даби онь, Сараджинь, съ оними теми собраними і собираемими бродяги nе про- 
брался в Полшу к взбуnтовавшимся nа Україне nародам в помощь, и хотя о пεреловленниї 
εго Сараджина к nаходячемусъ в Новосεрбії командиру // гспдну полковнику Чорбе от сего 
числа съ Коша писанно. 

7 Написано над рядком. 
8-8 Написано на лівому полі. 
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зв. 
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здεшніε команди в пεрεловлεнії і с ихъ силнѣйшоε імѣли стараніε, о томъ 
імъ строжайшε прεдложεно. 
1768 году 
Августа 16 д. 
№ 2925. 
Помітка на арк 182: По сεму рεпорту ордεръ получεнъ сεнтябра 10 д., в ко- 
торомъ написано о Сараджинѣ куда надлεжало о поїмкѣ оного хотя прεж- 
дε і прεдписанно било, однако і нинѣ вновъ подтвεрждεнно. 
Арк. 181–182. Чернетка. 
 

№ 123    1768 р., серпня 16. [Запорозька Січ]. 1768 р., серпня 16. [Запорозька Січ]. 1768 р., серпня 16. [Запорозька Січ]. 1768 р., серпня 16. [Запорозька Січ]. ––––    Лист Коша до Лист Коша до Лист Коша до Лист Коша до 
полковника Жовтого гусарського полку Федора Чорби про полковника Жовтого гусарського полку Федора Чорби про полковника Жовтого гусарського полку Федора Чорби про полковника Жовтого гусарського полку Федора Чорби про 
спорядження двох військових команд під спорядження двох військових команд під спорядження двох військових команд під спорядження двох військових команд під командуванням командуванням командуванням командуванням 
військових старшин Макара Нагая і Олексія Чорного для військових старшин Макара Нагая і Олексія Чорного для військових старшин Макара Нагая і Олексія Чорного для військових старшин Макара Нагая і Олексія Чорного для 
розшуку і арешту гайдамаків, які вирушили «в Полскую розшуку і арешту гайдамаків, які вирушили «в Полскую розшуку і арешту гайдамаків, які вирушили «в Полскую розшуку і арешту гайдамаків, які вирушили «в Полскую 
Україну» або поверталися звідтиУкраїну» або поверталися звідтиУкраїну» або поверталися звідтиУкраїну» або поверталися звідти. № 2926. № 2926. № 2926. № 2926    

    

Высокоблагородний і высокопочтεнний гспднъ полковникъ 
Жолтого гусарского полку Фεдор Арсεнъεвичъ1 
Гсдръ nашъ 

Въ силу высочаишεи εя і. ва. грамоты Войску Запорожскому Nизовому, съ 
нарочнимъ абεр-афицεром nасланнои, къ присматриванию и поїмкы2 εгда 
имѣли бъ убѣгат изъ Полской Україны съ числа възбунтовавшихся та- 
мошних подданнихъ и починившихъ нεмалиε разбої и грабитεлства, равно 
и надчаяниε имущих туда, въ Полшу, nа такиε жъ зловрεдъниε дѣиствиї 
уходитъ здεшнихъ подчинεнних, свεрхъ отправлεнних до сεго командъ, от 
сεго Войска ннѣ съкомεндированны и посланни двѣ въ при // личномъ 
числѣ козаков команди при двоихъ комεндирахъ3, войскових старшинах 
Нагаю и Чорному, коїмъ для того вεлεнно взятъ на расположεниε дистан- 
циї: Нагаю въ Мигийскомъ Ташликѣ, а Чорному въ Бεшъ-байракахъ. Вашε 
високоблгородиε ізволитε о сεмъ вѣдая, буды иногда от оних старшинъ 
при потрεбномъ случаε къ пεрεловлεнию таковихъ4 злодѣεвъ 5-о дачи ім, ко- 
мандам, сикурсования трεбованиї, вашεму-5 высокоблагородию собствεнно 
іхъ въ подчинεнностъ вашу къ комεндирамъ6 знайдутся7, по тому nεотлож- 
ноε к соблюдεнию височайшого павεлѣния ісполнεниε чинитъ нε оставтε, 
рεкомεндуя // прεбиваεмъ. 
Августа 16 д.
–––––––––––– 

1 Далі закреслено Чорба. 
2 Далі закреслено у. 
3 Далі закреслено старшинах. 
4 Далі закреслено зд. 
5-5 Написано на правому полі замість закресленого к вашому о дачи сикурсования. 
6 Далі закреслено трεбованиї о дачи имъ. 
7 Далі закреслено въ. 
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1768 году. 
№ 2926 в к. з. 
Арк. 178–179. Чернетка. 

 
№ 124    1768 р., серпня 17. Кіш. 1768 р., серпня 17. Кіш. 1768 р., серпня 17. Кіш. 1768 р., серпня 17. Кіш. ––––    Ордер Коша військовому осавулу Ордер Коша військовому осавулу Ордер Коша військовому осавулу Ордер Коша військовому осавулу 

Сидору Білому про арештСидору Білому про арештСидору Білому про арештСидору Білому про арешт    гайдамаків Губи, Сукура, Петра, гайдамаків Губи, Сукура, Петра, гайдамаків Губи, Сукура, Петра, гайдамаків Губи, Сукура, Петра, 
Колоса, Строця, Обертаса, Кирика, Ломового, Сидора, а також Колоса, Строця, Обертаса, Кирика, Ломового, Сидора, а також Колоса, Строця, Обертаса, Кирика, Ломового, Сидора, а також Колоса, Строця, Обертаса, Кирика, Ломового, Сидора, а також 
з вимогою конфіскувати майно козака Пашківського куреня з вимогою конфіскувати майно козака Пашківського куреня з вимогою конфіскувати майно козака Пашківського куреня з вимогою конфіскувати майно козака Пашківського куреня 
Ничипора Мельника, який забезпечив кіньми гайдамаку, козака Ничипора Мельника, який забезпечив кіньми гайдамаку, козака Ничипора Мельника, який забезпечив кіньми гайдамаку, козака Ничипора Мельника, який забезпечив кіньми гайдамаку, козака 
Незамаївського куреня Семена РудяНезамаївського куреня Семена РудяНезамаївського куреня Семена РудяНезамаївського куреня Семена Рудя. № 2927. № 2927. № 2927. № 2927    

    
До войскового гспдна асаула 
Ордεръ 

Прилагаεтся при сεмъ вамъ вора1, курεня Нεзамаївского Давида Крикливого2, 
бывшого въ Полшѣ на грабителствѣ, показаніε, по которому вамъ повεлѣ- 
ваεмъ, показанных въ ономъ3 бывшихъ тамо жъ съ нимъ, Крикливымъ, на 
грабителствѣ, и вышεдшихъ въ Ґардъ козаковъ курεнεй Кислякѣвского 
Губуа и Сукура, Крилѣвского Пεтра да Колосаб, Донского Строця, Кущѣвского 
Обεртасав, Конεловского Кирика, Калныболотского Ломового4 и Канѣвского 
Сидора, старатся всεвозможно всѣхъ пεрεловивъ, въ Кошъ поприсылать за 
караулами тѣхъ куренεй, яких оныε воры козаковъ. Пашковского жъ Ничи- 
пора Мεлника, который Нεзамаївскому курѣнному Семену Рудю5, бывше- 
му тамо жъ на грабителствѣ

6, давалъ свої конѣ, описавъ всε // εго от мала 
до вεлика имущεство по реестру, 7-приарεстоватъ і поручитъ до разсмотрε- 
ния тамо з чεстних козаковъ-7. Самого εго за таковымъ жε

8 карауломъ9 
прислатъ жε до Коша. 
1768 году 
Августа 17 д. 
Съ Коша. 
№ 292710. 
Арк. 186–186 зв. Чернетка. 

–––––––––––– 
1 Далі закреслено козака. 
2 Далі закресленого показа. 
3 Далі закреслено онъ. 
4 Далі закреслено а. 
5 Далі закреслено давалъ. 
6 Далі закреслено въ. 
7-7 Написано на правому полі замість закресленого оноε и при томъ. 
8 Далі закреслено за. 
9 Далі закреслено жε. 
10 Виправлено з 2928. 
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№ 125    1768 р.,1768 р.,1768 р.,1768 р.,    серпня 16. [Запорозька Січ]серпня 16. [Запорозька Січ]серпня 16. [Запорозька Січ]серпня 16. [Запорозька Січ]....    ––––    Ордер Коша полковнику Ордер Коша полковнику Ордер Коша полковнику Ордер Коша полковнику 
Прогнойської паланки Федору Великому про подальші Прогнойської паланки Федору Великому про подальші Прогнойської паланки Федору Великому про подальші Прогнойської паланки Федору Великому про подальші 
старання щодо розшуку і арешту гайдамаків, очікування на старання щодо розшуку і арешту гайдамаків, очікування на старання щодо розшуку і арешту гайдамаків, очікування на старання щодо розшуку і арешту гайдамаків, очікування на     
Січі козака Лук’яна Касяна для з’ясування долі викрадених ним Січі козака Лук’яна Касяна для з’ясування долі викрадених ним Січі козака Лук’яна Касяна для з’ясування долі викрадених ним Січі козака Лук’яна Касяна для з’ясування долі викрадених ним 
татарських шинкарів та проведення подальших розвідувальних татарських шинкарів та проведення подальших розвідувальних татарських шинкарів та проведення подальших розвідувальних татарських шинкарів та проведення подальших розвідувальних 
заходзаходзаходзаходів на території Кримського ханстваів на території Кримського ханстваів на території Кримського ханстваів на території Кримського ханства. № 2928. № 2928. № 2928. № 2928    

    
Гспдну полковнику прогноискому Фεдору Вεлъкому  
з старшиною 
Ордεръ 

Три рεпорти ваши сεго въ 16 д. ісправно в Кошѣ получεнни: 1. что ви в ко- 
зака курεня Пашковсковского [!] Бεрдая грабитεля, курѣнного платнѣров- 
ского Михаила Спидицкого, взявши, отправили сюдаа; 2. что очаковскои 
пεрεводчикъ Юрій вамъ обявляя, трεбовал увεзεнних козакомъ курεня 
Пластунѣвского Лукяном Касяномъ трох турεцких шынкарεи видачи1б; 3.  
о состоящих от турεцкой сторони з Очакова татарах до ста чεловѣкъ в уро- 
чищи Сторожεвой // могили, над Вишимъ Прогноεмъ, при всεй воїнскои 
ісправности і εдним клεинотомъ на бεкεтѣ, і что кримская орда в многомъ 
чыслѣ на Кинбур комѣнником при воинскои исправности начала ітит,  
а оттол в Очаковъ пεрεправляεтся, і о протчεмв, на которіε вамъ обявляεтся. 

По пεрвому, о прилаганії вашεго в поїмки вора Спидицкого і других 
εму подобнихъ старатεлства, васъ похваляя прεдлагаεм і впрεд къ пεрε- 
ловлεнію такових поступатъ по отправлεнним от насъ многим ордεрамъ. 
По второму, εщε

1 по жалобѣ вашεи на курѣнного пластунѣвского Касяна, 
атаману того курεня // вεлεнно оного сискавъ, прεдставит в Кошъ. Нынѣ  
жъ, какъ слишно, упомянутій Касянъ до Сѣчи εдεтъ, которого по приεздѣ  
о увεзεнних якоби нимъ очаковских шинкарах справка учинится, і ви  
бεз увѣдомлεнія нε останεтεсъ. По трεтъεму, яко служащεму толко1 к зна- 
нію, ничεго нε прεдписивая притвεрждаεмъ, какіε будутъ впрεд в тамошних 
краяхъ обращεнія2 происходитъ, об оних старатся скритнѣишими і воз- 
можнѣишими3 способи развѣдиватъ4 і в Кошъ рапортоватъ. 
Августа 16 д. 1768 году. 
№ 29285 
Арк. 171–172. Чернетка. 

–––––––––––– 
1 Написано над рядком. 
2 Виправлено з обращεниях. 
3 Далі закреслено способи. 
4 Далі закреслено і потомъ. 
5 Виправлено з 2927. 
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зв. 
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№ 126    1768 р., серпня 17. Високі Солнці. 1768 р., серпня 17. Високі Солнці. 1768 р., серпня 17. Високі Солнці. 1768 р., серпня 17. Високі Солнці. ––––    Рапорт військового Рапорт військового Рапорт військового Рапорт військового 
осавула Сидора Білого Кошеві про переправу осавула Сидора Білого Кошеві про переправу осавула Сидора Білого Кошеві про переправу осавула Сидора Білого Кошеві про переправу     
гайдамаками на запорозьку територію коней, пограбованих гайдамаками на запорозьку територію коней, пограбованих гайдамаками на запорозьку територію коней, пограбованих гайдамаками на запорозьку територію коней, пограбованих     
«в Полщи», та розшук гайдамацького пішого загону «в Полщи», та розшук гайдамацького пішого загону «в Полщи», та розшук гайдамацького пішого загону «в Полщи», та розшук гайдамацького пішого загону     
на чолі з козаком Дерев’янківського куреня Хомою на чолі з козаком Дерев’янківського куреня Хомою на чолі з козаком Дерев’янківського куреня Хомою на чолі з козаком Дерев’янківського куреня Хомою     
НевідничимНевідничимНевідничимНевідничим    

    
Вεлможному і високородному гспдну гспдну атаману 
кошεвому Пεтру Івановичу Калнишεвскому з 
високопочтεннѣйшими гспдами старшинами войскимы [!] 
Рεпортъ 

Забратиε мною в стадах Витівскомъ і Солонцяхъ, бивших в Полщи на 
грабитεлствѣ воровъ дванадцятъ лошады, мεжду коїми і стрыгуновъ тры, 
при сεм чрεзъ войскового довбиша Головка к вашεй вεлможности отправ- 
ляю. О сεбѣ ж доношу чрεзъ сиε, что сεго чысла ізвѣстился я от курѣнного 
івонѣвского Сεмεна Рудя, что будεтъ тому назад днѣвъ з чεтирѣ, какъ з сεй 
на ту сторону рεки Інгула пεрεправілосъ сорокъ чεловѣка комѣнника з 
лошадми полскими, которыε лошади табуна якоби находятся нεвдал от 
Громоклиї в балки Бѣднной. Да пѣхоты въ Богу на косах собравшεйся чε- 
ловѣка до сорока, мεжду коїми ватагом пошεлъ курѣнний дεрεвянковъ- 
ский Хома Нεвѣдничий, которой, било ужε с Полщи с пѣхотою нε в давнεм 
врεмεни і повεрнулся і ко мнѣ являлся, и сεго // я уговаривалъ, даби 
покаялся, і онъ обεщался по-прεжнεму житъ здεсъ при нεводах, а нинѣ 
опятъ в зло обратився, і собравъ пѣхоту у прεд сим днѣвъ за чεтирѣ жъ от 
Богу в Полщу на грабитεлство отправылся. Да и εщε ізвѣстился я сторо- 
ним, что навимівно пѣхота таковая ж на зло собираεтся, для сиску которих 
і всεхъ вышε писаннихъ, я сεго дня з Солонцѣвъ понад Бугом на ту сторону 
Інгула до Ґарду і другиε мεста бугодовѣе отправился, о чεм вεлможности 
вашεй с покорностию моεю рεпортую. 

Войсковий асаулъ Сидор Бѣлий 
1768 году 
Августа 17 дня. 
З Вищих Солонцѣвъ. 
Помітка: П. ав. 24 д. 1768 году. 
На конверті: В Кошъ Войска Запорожскогω Низовогω 
Рεпортъ. 

Залишки печатки 
Арк. 202–202 зв., 205 зв. Оригінал. 
 
№ 127    1768 р., серпня 18. [Запорозька Січ]. 1768 р., серпня 18. [Запорозька Січ]. 1768 р., серпня 18. [Запорозька Січ]. 1768 р., серпня 18. [Запорозька Січ]. ––––    Ордер Коша Ордер Коша Ордер Коша Ордер Коша 

військовому осавулу Сидору Білому з долученням військовому осавулу Сидору Білому з долученням військовому осавулу Сидору Білому з долученням військовому осавулу Сидору Білому з долученням     
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зв. 
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записки з переліком розшукуваних записки з переліком розшукуваних записки з переліком розшукуваних записки з переліком розшукуваних запорожцівзапорожцівзапорожцівзапорожців----гайдамаківгайдамаківгайдамаківгайдамаків. . . .     
№ 2945№ 2945№ 2945№ 2945    

    

До воискового асаула 
Ордεръ 

Прилагаεтся при сεм к вам записка1, по которои2 имѣεтε ви с получεния 
самимъ, или довбыша, 1 пушъкар. отправитъ в Прогної, и тамо написаних  
в запискε

3 прεтεкостно проискиватъ, и по сисканиї, какъ4 в записки3 на- 
писано, поступатъ, и что учинεнно будεт, нεкосня рεпортоватъ. Что с вами 
тамо дѣлалос и дѣлаεтся, дать сюда знат з симъ нарочно посланнымъ.  
А мεжду тѣмъ довбиша илі пушкара пришлитε сюда. 
[1]768 года 
[А]вгуста 18 д. 
№ 2945. 
Арк. 187. Чернетка. 
 

№ 128 
В Голтѣ на пεрвомъ грабитεлствѣ были: 

Кислякѣвскій Їско Довгий в Прогноях сискиват, а по сиску, что гдε подѣ- 
валъ спросит и отискиват, а εго чрεзъ курѣнних εго ж, сюда прислат до 
Сѣчи при рεпортѣ, равно съ Чεвεрдою поступит. 

Дεрεвянковскій Чεвεрда в Прогнояхъ. 
Васюринский Бовтъ и Касалапъ. 
В Умани і в другомъ грабытεлствѣ Голты былъ кислякѣвский Солод- 

коа з дεнгами в Прогнояхъ. Сεй Солодко въ Голтѣ и въ Уманѣ возомъ билъ 
зъ Жεлѣзнякомъ, и награбивши доволно фантя, а пачε дεнεгъ, бεжалъ. Сискав- 
ши о въсεмъ спроситъ, и отискат и прислатъ за записками до Коша, и εго под 
крѣпкимъ карауломъ на курѣнних εго подводах до Сѣчи при рεпортѣ. 

В Умани і в Ряшковѣ на грабитεлствѣ былъ васюринский Губа. 
В Голтѣ послѣдний разъ былъ і лошади в татаръ воровалъ кисля- 

кѣвский Сиволапъб. 
В нагайскихъ конѣхъ былъ калниболотский Макаръ, с нимъ довбышъ  

і калниболотский отаман пылы горѣлку. 
В Вεрбовомъ в зимовнику калниболотского Копила в Інгулѣ, в Вεрбо- 

вомъ Дупатого Тарана калниболот // ского стоїтъ бочка горѣлки. 
Сихъ всѣхъ вεздε в вѣдомствѣ здεшнεмъ по зимовникамъ и рибнимъ 

станамъ присматриватъ, сискиватъ и ловитъ, под крѣпкимъ карауломъ 
присилатъ до Коша при рεпортах. 
Арк. 188–188 зв. Чернетка. 

–––––––––––– 
1 Написано над рядком замість закресленого рεεстръ. 
2 Виправлено з которому. 
3 Написано над рядком замість закресленого рεεстрѣ. 
4 Написано над рядком. 
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№ 129    1768 р., серпня 21. [В поході]. 1768 р., серпня 21. [В поході]. 1768 р., серпня 21. [В поході]. 1768 р., серпня 21. [В поході]. ––––    Рапорт військових Рапорт військових Рапорт військових Рапорт військових     
старшин Макара Нагая і Олексія Чорного Кошеві старшин Макара Нагая і Олексія Чорного Кошеві старшин Макара Нагая і Олексія Чорного Кошеві старшин Макара Нагая і Олексія Чорного Кошеві     
про відхід з р. Солоної в інші місця для розшуку про відхід з р. Солоної в інші місця для розшуку про відхід з р. Солоної в інші місця для розшуку про відхід з р. Солоної в інші місця для розшуку     
гайдамакігайдамакігайдамакігайдамаківввв    

    
В Кошъ Воиска Запорожского Низового 
Покорніи рεпортъ 

По данному намъ от Коша Воиска Запорожского Низового писмεнному 
наставлεнию и словεсному вεлѣнию, для пεрεловлεния з Полской области 
иногда убѣгающихъ шалостников и бродягъ, також и присилки в Кошъ,  
ми сεго тεчεния въ 21 д. августа з Солоной 1-в опрεдѣлεниε мѣста-1 ходъ 
визимεли. О чεмъ с покорностию рεпортуεмъ. 

Воисковиε старшини Макар Нагай, Алεѯа Чорній 
1768 году 
Августа 21 д. 
Помітка: П. ав. 21 д. 1768 году. 
На конверті: В Кошъ Войска Запорожского Низового 
Покорніи рεпортъ. 

Залишки печатки 
Арк. 192–192 зв. Оригінал. 
 
№ 130    1768 р., серпня 21. [Запорозька Січ]. 1768 р., серпня 21. [Запорозька Січ]. 1768 р., серпня 21. [Запорозька Січ]. 1768 р., серпня 21. [Запорозька Січ]. ––––    Ордер Коша Ордер Коша Ордер Коша Ордер Коша 

військовому пушкарю Івану Чернявському з наказом військовому пушкарю Івану Чернявському з наказом військовому пушкарю Івану Чернявському з наказом військовому пушкарю Івану Чернявському з наказом     
виїхати до Кам’яного і з’ясувати походження волоського виїхати до Кам’яного і з’ясувати походження волоського виїхати до Кам’яного і з’ясувати походження волоського виїхати до Кам’яного і з’ясувати походження волоського     
одягу у місцевих козаківодягу у місцевих козаківодягу у місцевих козаківодягу у місцевих козаків. № . № . № . № 2987298729872987    

    
Із Коша Воиска Запорожского Низового воісковому пушкару 
Івану Чεрнявскому 
Ордεръ 

Ізвѣстно в Кошѣ, что в Камяномъ в козаковъ імѣются на продажѣ развѣ- 
шанніε волоскіε рубашки жεнскіε і протчоε гання. А какъ Кошу о томъ 
ганнѣ совεршεно надлεжитъ вѣдатъ, для того, по получεниї сεго ордεра 
імѣεшъ ти поεхатъ в Никитино і тамо явивсъ в здεшних гспдъ1 дεпутатовъ 
Ныколая Тимофѣεва с товарищи, взятъ от них освѣдомлεніε, в каких імεн- 
но козаков означεнноε фантя продавалосъ2, і по показаниї того от них поεхатъ 
в Камянε, і над тѣми козаками, гдε они // означεнноε гания побрали, віизслѣдо- 
ватъ, і по слѣдствію описавъ их всε імущεство, арεстоватъ3, і оних козаков 
прислатъ до Коша. Свεрх жε того, імѣεшъ справится по данному тεбѣ сло- 
вεсному наставлεнію. 
–––––––––––– 

1-1 Написано на лівому полі. 
1 Написано на лівому полі. 
2 Виправлено з продажа била. 
3 Написано на правому полі. 
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Августа 21 д. 
1768 году. 
№ 2987. 
Арк. 193–193 зв. Чернетка. 

 
№ 131    1768 р., серпня 21. [Ґард]. 1768 р., серпня 21. [Ґард]. 1768 р., серпня 21. [Ґард]. 1768 р., серпня 21. [Ґард]. ––––    Рапорт полковника Рапорт полковника Рапорт полковника Рапорт полковника 

Бугоґардівської паланки Мусія Головка кошовому Бугоґардівської паланки Мусія Головка кошовому Бугоґардівської паланки Мусія Головка кошовому Бугоґардівської паланки Мусія Головка кошовому     
отаману Петру Калнишевському про відрядження отаману Петру Калнишевському про відрядження отаману Петру Калнишевському про відрядження отаману Петру Калнишевському про відрядження     
паланкового писаря Семена Бистрицького до Беш паланкового писаря Семена Бистрицького до Беш паланкового писаря Семена Бистрицького до Беш паланкового писаря Семена Бистрицького до Беш     
і Густих байраків, арешт ватажка гайдамаків Семена і Густих байраків, арешт ватажка гайдамаків Семена і Густих байраків, арешт ватажка гайдамаків Семена і Густих байраків, арешт ватажка гайдамаків Семена 
Сараджина, погрози з боку татар, приїзд польських Сараджина, погрози з боку татар, приїзд польських Сараджина, погрози з боку татар, приїзд польських Сараджина, погрози з боку татар, приїзд польських     
послів до ханапослів до ханапослів до ханапослів до хана    

    
Вεлможному і высокородному гспдну атаману кошовому Пεтру 
Івановичу εго вεлможности Калнишεвскому 
Покорный рεпортъ 

Въ силѣ вεлможности вашεй високоповεлитεлних ордεровъ, писаръ Сεмεнъ 
Быстрицкий для пεрεловлεния бродягъ и увѣту их к доброму состоянию до 
Бεш-байраковъ εздилъ, у Костоватих жε в вεршинѣ балках пяти чεловѣкъ 
наεхалъ былъ, однак за малолюдствиεмъ при нεмъ команди и вспилчли- 
востъ побεга их, ничεго успѣтъ нε моглъ. Наεхавши жъ онъ в Бεш-байракахъ 
гспдна атамана крилѣвского, εго благородиε Стεфана Ґεлεха, і по извѣстию 
о гайдамаках к Густимъ байракам, онъ, писаръ, правился, гдε гайдамат- 
ских шаεкъ болѣε двохъсотъ по прεдводитεлству принцѣпаловъ, 2-прεждε 
бывшаго старого запорозского вора1, а нинѣшних врεмεнь сεрбина Сарад- 
жина, да платнѣровского курѣнного Алεѯѣя Дεйнεки і нѣякогосъ мѣнского 
Савки собранно было-2, і в εдной коалεсцεнциї по обявлεнию ташлицких 
житεлεй з Густих в полскую границю, 2-в лѣсъ Лεбεдинъ, εщε до 6-го-2 августа 
пεрεритεровалисъ. Сεго жε жъ тεчεния 15 д., сεрбскими командами виш 
писанниε комѣнницкиε турми в оном Лεбεдинѣ разбитии, и в той пεрзεку- 
циї старова гайдамацкого подговорщика Саражина атакованно и взятъ 
тѣми жъ. Дεйнεка жъ із товарищи в Распустних находился, а по болшой 
части онъ у попа ташлицкого // Якова въ футорѣ и в собствεнном домѣ εго 
защищаεтся укриватεлством, о чεмъ εму, попу, писаръ ташлицк[ий] прεдъ 
Быстрицким доказивалъ. 

З писмом жε к сεраскεру в силѣ вεлможности вашεй ордεра надлε- 
жало было асаулу зεздитъ, однакъ нε за ослушностъ многомощного вεлѣния 
вашεй вεлможности, но за нεимѣниεмъ в Ґарду козаков і страх множεства 
по пути том вεздѣ стоящой орди, нε моглъ того учинитъ, какъ то и в примѣръ 
сεго чрεзъ силу могли. По той дороги россійского рεйтара, слεдувшого  

–––––––––––– 
1 Написано на лівому полі. 
2-2 Підкреслено олівцем. 
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с писмами в Цариградъ, сεго тεчεния пεрвих чисεлъ до нѣсколко чεловѣкъ 
Компанѣйской команди до у рεчεного тεрмѣна Бεндεръ допровадитъ,  
и мало их, компанѣйцовъ, в балках за Балтою нε порѣзала з похвалкою ж, 
что точно ідутъ Россію воεватъ. 

Мεжду протчим жε і самъ каймаканъ голтянскій, многиε производитъ 
чрεз многих похвалки, яко то ґардовому попу Силвεстру і дяковѣ Василю, 
бывшим 3-в Голтѣ

-3, да и Поповѣчивского курεня козаку Фεдору Дεндεбεрѣ 
с нарѣканиεмъ говорилъ, что точно восεни на Сѣчъ орда имεεтъ вдаритъ,  
а з Ґарду были бь толко кого поймали, то вдругъ живота лишεнъ будεтъ. Да 
и сам я слихалъ от чабановъ, кої были в тогож сεраскεра і очаковского 
башѣ по своїмъ нуждамъ з жалобою, і самовидци таковаго случая, что бу- 
дεт тому з нεдεлю, какъ чрεзъ очаковской гавεнъ бεзчислεнноε турεцкоε 
військо: комѣнникъ з инфантεриεвъ, начало з кримских мѣстъ пεрεправ- 
лятся і собираεтся за Днѣстръ под Бѣлагородъ, а в протчиїх жε турεцких мѣс- 
тах до самой Хотѣни очεнъ // много воεнноубранних турковъ имεεтся закрито. 

Поляков жε чεтирѣ чεловѣкъ, вибранних послом, пойшли в нεдавном 
врεмεни к хану и якоби ужε зовсѣмъ всю свою Полскую Україну отдали 
εму въ ясиръ, чεго для орда намѣриваεтъ вскорѣ маршъ воспринятъ в 
Полщу. Виш писанноε жъ писмо к сεраскεру асаулом отвεзεнно в Орεлъ и 
отданно ним жε каймакану голтянскому для доставки по надпису оного 
конвεрта до подлεжащой мεти. О гайдамацких жε конвεнтах, что ониε всѣ 
в Полщѣ находятся, і обо всεму сεмъ вεлможности вашεй з глибочайшою 
моεю покорностию за долгъ мой рεпортую. 

Полковникъ бугоґардовій Мусѣй Головко з старшиною 
1768 году 
Августа 21 д. 
Помітка: П. ав. 28 д. 1768 году. 
На конверті: Вεлможному і высокородному гспдну атаману кошовому 
Пεтру Ивановичу, εго вεлможности Калнишεвскому, з Бугоґардовой паланкы 
Покорний рεпортъ. 

Слід від печатки 
Арк. 207–208 зв. Оригінал. 
 
№ 132    1111768 р., серпня 22. [Запорозька Січ]. 768 р., серпня 22. [Запорозька Січ]. 768 р., серпня 22. [Запорозька Січ]. 768 р., серпня 22. [Запорозька Січ]. ––––    Ордер Коша військовому Ордер Коша військовому Ордер Коша військовому Ордер Коша військовому 

осавулу Сидору Білому з наказом відбрати в козаків Брюхоосавулу Сидору Білому з наказом відбрати в козаків Брюхоосавулу Сидору Білому з наказом відбрати в козаків Брюхоосавулу Сидору Білому з наказом відбрати в козаків Брюхо----    
вецького і Титарівського куренів куреня Грицька Безбородька вецького і Титарівського куренів куреня Грицька Безбородька вецького і Титарівського куренів куреня Грицька Безбородька вецького і Титарівського куренів куреня Грицька Безбородька     
і Федора Пишного риболовне і Федора Пишного риболовне і Федора Пишного риболовне і Федора Пишного риболовне спорядження, яке їм залишили спорядження, яке їм залишили спорядження, яке їм залишили спорядження, яке їм залишили 
гайдамаки Трохим Падицький і Федір Канівчагайдамаки Трохим Падицький і Федір Канівчагайдамаки Трохим Падицький і Федір Канівчагайдамаки Трохим Падицький і Федір Канівча,,,,    та продати конта продати конта продати конта продати кон----    
фісковане на публічному торзі, а козаків, котрі прийняли на фісковане на публічному торзі, а козаків, котрі прийняли на фісковане на публічному торзі, а козаків, котрі прийняли на фісковане на публічному торзі, а козаків, котрі прийняли на 
зберігання речі гайдамакзберігання речі гайдамакзберігання речі гайдамакзберігання речі гайдамаківівівів, покарати киями і заборонити запо, покарати киями і заборонити запо, покарати киями і заборонити запо, покарати киями і заборонити запо----    
рожцям приймати на зберігання розбійницьке майрожцям приймати на зберігання розбійницьке майрожцям приймати на зберігання розбійницьке майрожцям приймати на зберігання розбійницьке майнонононо. № 2994. № 2994. № 2994. № 2994

–––––––––––– 
3-3 Написано над рядком. 
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зв. 
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Из Коша Войска Запорожского Низового высокоблагородному 
гспдну воисковому асаулу Сидору Бѣлому 
Ордεръ 

Здεшнεго Войска курѣнныε атаманы, кислякѣвскій Евфим Суїмъ с прот- 
чими, бывшиε дубамы в обεздкы по возвратѣ в Кошѣ прεдставыли, что1 
козакъ курεня Джεрεлѣвского Трохимъ Падыцкий, (кой пошεлъ в Полшу 
на грабитεлъство)2 оставылъ свой собствεнной нεводъ во владѣниε

3 козаку 
курεня Бруховεцкогω Грицку Бεзбородку 4-в Сεчу-4, 5-которий тѣмъ нεводомъ 
рибу ловитъ-5, да6 в урочищѣ Козацкой плавлѣ в козака курεня Титаровского 
Фεдора Пишъного оставя7 курѣній канѣвскій Фεдоръ Канѣвъча свой рибо- 
ловній посудъ, сѣтки и протчоε, пошεл в Полщу. Вамъ повεлѣваεмъ, по по- 
лучεнії сεго, буды вамъ зачимъ в означεнныε мѣста самымъ в поεхать нε- 

возможно, отправитъ довбиша и вεлѣтъ8 // оставлεнниε
9 у Богу нεводъ  

в козака Бεзбородка оста[вя]4, да въ 5-Козацкой плавлѣ
-5 козака ж Пышного 

сѣтки и протчоε отобравъ, попродатъ охочимъ с поблѣчного торгу,  
а самыхъ пεрεдεржатεлεй 5-взятъ по три лошади и-5 в страх другимъ, даби  
и протчыε ничεго в досмотри свої10 принимать нε отваживалис, наказатъ 
крѣпко кыямы. 
1768 году 
Августа 22 д. 
№ 2994. 
Арк. 195–195 зв. Відпуск. 

 
№ 133    1768 р., серпня 22. р. Кам’янка. 1768 р., серпня 22. р. Кам’янка. 1768 р., серпня 22. р. Кам’янка. 1768 р., серпня 22. р. Кам’янка. ––––    Рапорт військових Рапорт військових Рапорт військових Рапорт військових     

старшин Макара Нагая та Олекси Чорного Кошеві про старшин Макара Нагая та Олекси Чорного Кошеві про старшин Макара Нагая та Олекси Чорного Кошеві про старшин Макара Нагая та Олекси Чорного Кошеві про 
відсутність козаків окремих куренів в їхніх командах; відсутність козаків окремих куренів в їхніх командах; відсутність козаків окремих куренів в їхніх командах; відсутність козаків окремих куренів в їхніх командах;     
реєстр куренів, козаки яких відсутні у військових реєстр куренів, козаки яких відсутні у військових реєстр куренів, козаки яких відсутні у військових реєстр куренів, козаки яких відсутні у військових     
командахкомандахкомандахкомандах    

    

В Кошъ Войска Запорожского Низоваго 
Рεпортъ

–––––––––––– 
1 Далі закреслено отлучившихся било в Полшу на грабитεлство бродягъ, на низу рεкы 

Днεпра в урочѣщи нижε Боргуна дубъ находился по оставлεныї в присмотрѣниї завѣдомо ихъ 
злого умишлεния в козака курεня дядковского прозиваεмого Дуплича да козаков да. 

2 Дужки автора. 
3 Написано над рядком замість закресленого просмотрѣніε в Богу. 
4-4 Написано над рядком. 
5-5 Написано на лівому полі. 
6 Написано над рядком замість закресленого такжε. 
7 Далі затерто курѣнный. 
8 Далі закреслено дядковского козака Дуплича всε имущεство описавъ приарεсто- 

ватъ, // и поручтъ тамо поблизу житεлствующεму козаку чεстному до разсмотрεния,  
а самого Дуплича прислатъ в Кошъ къ отвѣту. 

9 Далі закреслено жъ. 
10 Виправлено з своя. 

195 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

195 
зв. 
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По учинεнному нами мεжду козаками в командѣ нашεй находящимис 
пεрεсматриванию явилос, что козаков со всѣх курεнεй в полномъ числѣ нε 
имѣεтся и нεнадεжно, чтоб оны в нашіε команды сами бεз притвεрждεнія 
от Коша кому надлεжитъ прибитъ могли. И будучи εщε нами в рεчки 
Солоной для собранія оних и доволноε врεмя дажε до командовавшого  
к намъ о прійнятії німи (в показанніε намь от Коша мѣста)1 войскового 
вεлѣнія, такожъ много в командахъ наших козаковъ нε имѣются присланъ 
рεεстръ, на котороε вεлѣніε от нас о принятии путы рεпортъ в Кошь сεго 
тεчεнія в 21 д. послань рεεстри ж о козаках каких курεнεи нε имѣются, 
сочинитъ било нε можно, 2-потому что […] урочища и въ здεшнии мѣста 
находилис-2. Ннѣ ж, за собраниεмъ всѣх в рεчки Камянки3 нами имъ4 
пεрεкличка когда учинεна, то явилось, что с курεнεй нѣкоторих ниεдного 
чεловѣка в командѣ нашεи нε имѣεтся, а с иного одинъ или два, каких жε 
имεнно, о томъ здε сообщεнь рεэстръ. // О чεмь в Кошъ Войска Запорож- 
ского Низового прεдставляя, просим кому надлεжитъ значащихся козаков, 
даби в командахъ наших ущεрблεніε нε слѣдовало, в ізвѣстниε Кошу мѣста 
притвεрдит вислатъ рεпортуεмъ. 

Воісковіε старшини Макар Нагаи, Алεѯа Чорній 
1768 году 
Августа 22 д. 
Рεчка Камянька. 
Помітка: П. ав. 23 д. 1768 году. 
На конверті: В Кошъ Воиска Запорожского Низового 
Рεпортъ. 

Сліди від печатки. 
Арк. 196–196 зв., 201 зв. Оригінал. 
 
№ 134 

Рεεстръ каких курεнεи козаковъ в командѣ нε имѣεтся: 
Дѣнского нεма. 
Крилѣвского одного толко1 нεма. 
Корεнѣвцов трεхъ. 
Тимошѣвского шεстохъ чεловѣкъ. 
Пластунновского пяти. 
Пашкѣвского шεсты. 
 

Арк. 201. Оригінал. 

–––––––––––– 
1 Дужки автора. 
2-2 Написано на лівому полі. 
3 Виправлено з Камянскими. 
4 Написано над рядком. 
1 Написано над рядком. 
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зв. 
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зв. 
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№ 135    1768 р., серпня 24. [Запорозька Січ]. 1768 р., серпня 24. [Запорозька Січ]. 1768 р., серпня 24. [Запорозька Січ]. 1768 р., серпня 24. [Запорозька Січ]. ––––    Ордери Коша Ордери Коша Ордери Коша Ордери Коша 
військовим старшинам Макару Нагаю та Олексі Чорному військовим старшинам Макару Нагаю та Олексі Чорному військовим старшинам Макару Нагаю та Олексі Чорному військовим старшинам Макару Нагаю та Олексі Чорному     
про слідування з військовими командами у визначені про слідування з військовими командами у визначені про слідування з військовими командами у визначені про слідування з військовими командами у визначені     
місця, розподіл команд на тримісця, розподіл команд на тримісця, розподіл команд на тримісця, розподіл команд на три----чотири підрозділи чотири підрозділи чотири підрозділи чотири підрозділи     
для патрулювання і розшуку гайдамакдля патрулювання і розшуку гайдамакдля патрулювання і розшуку гайдамакдля патрулювання і розшуку гайдамаківівівів. . . .     
№ 3015№ 3015№ 3015№ 3015––––3016301630163016    

    
До войсковихъ старшинъ Макара Nогая і Олεѯи Чорного 
Ордεры 

В Кошѣ получεнно ізвѣстие, что зъ жителствущих по ниsу 1-Воиска З.-1 
коsаков, також і бродягъ, многие2 в Полскую Україну nа зловреднії содѣй- 
ствії в сопряжеnіε тамошним подданним, взбунтовавшимся nародам, убѣгають, 
а яко вы от Коша3 во исполнение высочайшεго ε і. ва. і генералѣтетских 
велѣній к пεрεсматриванию і поїмъки4 таковихъ покушающихся ходом в 
Полскую Україну в сопряжение с тамошними подданъними nа зловредннε

5 
содѣиствії, такъжε и оттоль, с Полши, с того nедоброучинства в sдѣшниε 
места убεгающих от Коша // выкомандировани. Для того, повεлѣвается6 
вам, какь nаіскорѣйшε в опредѣленное вам мѣсто слѣдовать і тамо 
расположась по согласованию съ отправленъним от Коша для такова ж 
nаблюдεния воисковим старшиною7 Чорнимь8, nа три или чεтирѣ часты 
распрεдѣля команды, дѣлать9 бεзпрεривниε вездѣ по sдѣшним мѣстам 
розъезды10, и недрѣманнимъ оком nаиприлѣжнѣишε присматривать, nε 
отважится л хто з здѣшних подчиnенних отлучится в Полскую Україну въ 
единомислие к тамошним бунтовщикам, либо nε будут ли убѣгатъ оттуда  
в sдѣшние мѣста, // і буди б могли явитисъ, всемѣрно старатся пεрεловив, 
присилать до Коша со всѣмь тѣмъ, что при нихъ nибудеть. В случаї жъ 
споротивления их поступат съ ними імѣεте по точносты ізображенного 
nаданним вам ордерѣ въ втором пунктѣ. 
Августа 24 д. 
1768 году. 
№ 3015. 
№ 3016. 
Арк. 198–199. Чернетка. 

–––––––––––– 
1-1 Написано над рядком. 
2 Далі закреслено от ихъ. 
3 Далі закреслено к таму пεрεловлеnию. 
4 Далі закреслено иногда. 
5 Виправлено з зловреднѣε. 
6 Виправлено з пото. 
7 Виправлено з старшинам. 
8 Далі закреслено распре. 
9 Далі закреслено εжε. 
10 Далі закреслено і буди б кого съ такових. 
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зв. 
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№ 136    1768 р., серпня 24. [Запорозька Січ]. 1768 р., серпня 24. [Запорозька Січ]. 1768 р., серпня 24. [Запорозька Січ]. 1768 р., серпня 24. [Запорозька Січ]. ––––    Ордер Коша Ордер Коша Ордер Коша Ордер Коша 
полковникам Бугоґардполковникам Бугоґардполковникам Бугоґардполковникам Бугоґардівськоїівськоїівськоїівської    та Інгульської палата Інгульської палата Інгульської палата Інгульської паланнннок Мусію ок Мусію ок Мусію ок Мусію 
Головку і Тарасу Чорному про втечу козаків «в Полшу» Головку і Тарасу Чорному про втечу козаків «в Полшу» Головку і Тарасу Чорному про втечу козаків «в Полшу» Головку і Тарасу Чорному про втечу козаків «в Полшу»     
для гайдамацтва та про спорядження команди чисельністю для гайдамацтва та про спорядження команди чисельністю для гайдамацтва та про спорядження команди чисельністю для гайдамацтва та про спорядження команди чисельністю     
в 50 осіб для розшуку втікачівв 50 осіб для розшуку втікачівв 50 осіб для розшуку втікачівв 50 осіб для розшуку втікачів. № 3017. № 3017. № 3017. № 3017––––3018301830183018    

    
До гспдъ полковников инъгулского и ґардового з старшиною1 
Ордεръ 

До сего nеодиножди2 во исполнение nасилаемихъ в Кош от главнихъ 
командъ ордεров і полученной отъ εя і. ва. грамоты, посланнимы к вам  
с Коша ордεрамы nакрѣпчаише притвεржденъно, даби к вsбунтовавшимся 
в Полшѣ nа Україне nародам в сопреженіе з подчиненних Войска Запорож. 
Nизового nикъто nѣ таино, nѣ явно nε входилъ і отол3 nε воsвращался, во 
всемъ вѣдомствѣ вашεм объεзжая наикърѣпчайшε nаблюдать. Nинѣ жъ в 
Кошѣ получено ізвѣстиε, что зъ ведомства вашего многим числом коsаки4 
убεгают5 в Полшу к взбуnтовавшимся nа Україне nародам в сопряженіе6,  
а яко // чрез сие nεвоsдεржание жителствующεй в подчиненности вашеи 
коsаков nεмало въ остается подвεрженни7 штрафу, во пресѣчении чего  
8-и наблюдению-8 nайкрѣпчайшε повелѣвается вам, собрав 8-в команду-8 жи- 
тεлствующих в видѣниї вашемъ коsаков члкъ 50, с оними бεзпреривно 9-до 
воспослѣдованія от Коша особого повεлѣния-9, самому вамь, старшинѣ, по 
въсεму вѣдомствѣ своем10 роsъеsжая крѣпчаіше nаблюдатъ, 9-і жител- 
ствующим sимовниками коsакамъ прикаsиватъ-9, чтоб как они9, такь11  
і nѣкто 8-съ ихъ служитεлεй-8 і подчинεнних Воиска Sапорож. коsаков, nа то 
взбунтовавшимисъ в Полшѣ nародами дѣлающоесъ грабитεлство nе вхо- 
дили12. Ежели ж кого съ nѣх і грабителей вами гдѣ сисканно будеть, такого 
брав со всѣмь при них имѣющимся при ваших13 рεпортах прεдставлятъ  
в Кош. 14-Буди жъ при поїмки іхъ могли бъ сопротивлятся, то в такомъ-14 
случаї поступатъ с ними такь, как с настоящими раsбоиники и нарушите- 
лями общаго покоя. 

–––––––––––– 
1 Виправлено з старшинами. 
2 Далі закреслено по. 
3 Далі закреслено съ n. 
4 Далі закреслено оставивши. 
5 Виправлено з убεгая. 
6 Далі закреслено причиняютъ тамо грабителства граблением домов і смεртноубійства. 
7 Далі закреслено мы. 
8-8 Написано над рядком. 
9-9 Написано на лівому полі. 
10 Далі закреслено про. 
11 Написано над рядком замість закресленого отнюдъ. 
12 Далі закреслено такъжε и от тол съ nаграбленним nе воsвращалися. 
13 Виправлено з вашем. 
14-14 Написано на лівому полі замість закресленого в противном жε. 
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197 
зв. 
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Августа 24 д. 
1768 год. 
До ґардового № 3017. 
В Инъгул № 3018. 
Арк. 197–197 зв. Чернетка. 

 

№ 137    1768 р., серпня 24. 1768 р., серпня 24. 1768 р., серпня 24. 1768 р., серпня 24. [Запорозька Січ][Запорозька Січ][Запорозька Січ][Запорозька Січ]. . . . ––––    Ордер Ордер Ордер Ордер     
Коша військовим старшинам Макару Нагаю Коша військовим старшинам Макару Нагаю Коша військовим старшинам Макару Нагаю Коша військовим старшинам Макару Нагаю     
і Олексію Чорному про відрядження до них і Олексію Чорному про відрядження до них і Олексію Чорному про відрядження до них і Олексію Чорному про відрядження до них     
у команду козаків з усіх куреніву команду козаків з усіх куреніву команду козаків з усіх куреніву команду козаків з усіх куренів. . . .     
№ 3026№ 3026№ 3026№ 3026    

    
Из Коша Вой. З. Н. высокоблагородним гспдам воисковим 
старшинам Макару Нагаю и Алεѯѣю Чорному 
Ордεръ 

Рεпортъ вашъ, коїмъ прεдставляя, что в командѣ вашεй нε имѣεтся поусмо- 
трѣнію вашεму полнаго значащихся в рεпортѣ курεнεй числа козаковъ, 
трεбуεтε оних 1-к вам-1 досилки, в Кошѣ сεго тεчεния 23 д. нами получεна.  
И на онои в рεзолюцию вам прεдлагаεм, по забратои с курѣними атамана- 
ми справки явилосъ, что козаки их всε ужε в команду вашу висланни. Донско- 
го жъ εщε курεня козаки собεраются в Ингулѣ и нεпрεмεнно к вам2  
явятся. 
1768 года 
Августа 24 д. 
№ 3026 з. в к. 
Арк. 200. Чернетка. 

 
№ 138    1768 р., серпня 26. [Запорозька Січ]. 1768 р., серпня 26. [Запорозька Січ]. 1768 р., серпня 26. [Запорозька Січ]. 1768 р., серпня 26. [Запорозька Січ]. ––––    Ордер Коша Ордер Коша Ордер Коша Ордер Коша 

військовому пушкареві Івану Чернявському військовому пушкареві Івану Чернявському військовому пушкареві Івану Чернявському військовому пушкареві Івану Чернявському     
про відрядження з командою у відомство про відрядження з командою у відомство про відрядження з командою у відомство про відрядження з командою у відомство     
Бугоґардівської паланки для виявлення гайдамаків, Бугоґардівської паланки для виявлення гайдамаків, Бугоґардівської паланки для виявлення гайдамаків, Бугоґардівської паланки для виявлення гайдамаків,     
та розшуки по місцях проживання запорожцівта розшуки по місцях проживання запорожцівта розшуки по місцях проживання запорожцівта розшуки по місцях проживання запорожців----    
гайдамаків, які фігурують у допитахгайдамаків, які фігурують у допитахгайдамаків, які фігурують у допитахгайдамаків, які фігурують у допитах. . . .     
№ 3049№ 3049№ 3049№ 3049    

    
Из Коша Воиска Запорожскогω Низовогω воисковому  
пушкару Івану Чεрнявскому 
Ѡрдεръ 

–––––––––––– 
1-1 Написано над рядком. 
2 Далі закреслено явятся. 
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Принявъ тεбѣ сεй ордεръ, слѣдоватъ1 вѣдѣния бугоґардовогω в мεста2, // і 
вεздε

3 по4 тамωшнимъ мѣстамъ провѣдиватъ5 всεвозможнѣишε, нε идεт ли  
кто6 нинѣ з зимовников7 8-здεшних коsаков-8 в Полщу на грабитεлствω,  
и когда сищεтъ9 когω, такогω, 11-такожъ буди хто с Полщи з бунтовщиковъ  
и грабитεлεй убѣгатъ будεтъ, сискиватъ, ловитъ і по поїмки присилатъ на 
подводах курѣних до Коша при вашихъ рεпортах. Буди жъ во взятиї сεбε 
могли б боронятися, с таковими поступатъ какъ с разбойниками і нεприя- 
тεлями. Гдε жъ бы4 могъ10 ти провѣдатъ-11 // грабитεлскиε чаты и взятъ ихъ 
будεтъ 8-каsатисъ тεбѣ

12-8 нεвозможнωстъ, 8-то імѣεш в таком случаε
-8 

даватъ знатъ13 тамω імѣющимся здεшнимъ командамъ і сюда рεпортоватъ 
з скорими оказиямы і нарочнимы.  

З содεржачихся nинѣ в sдѣшнεм воісковом секвεстрѣ воров допросы 
зняты, и кого оnы покаsалы бившими купно с ними в Полшε nа грабитεлствε, 
о тѣх всѣхъ при сем прилагаεм рεεстръ і повелѣваем какъ воsможно о ихъ 
обиталищах провѣдиватъ, і буди б гдѣ провѣдавъ о их, что они в  sимовниках  
–––––––––––– 

1 Далі закреслено в Ґардъ і в протчиε. 
2 Далі закреслено і мεжду тѣмъ пεрво забратъ с кимъ надлεжитъ справку εст ли и 

нинѣ угнатиε с нагайской сторони нагайскиε лошады в Ромоклиї [!] і εжεли εстъ, тотъ часъ 
онихъ оттискавъ всѣхъ в табунъ тамошнεго какого чεстного козака угнатъ і для смо- 
търѣния онихъ опрεдѣлитъ εдногω чεловѣка до вострεбования Коша, понεжε тѣ всѣ 
лошади при будущεй ннѣ с татарами коммисиї надлεжатъ к отдачи на обидимую сторону. 
Потомъ провѣдатъ, гдε нинѣ находится курѣниε кисликѣвскиε Бѣлоусъ да Губа, кални- 
болоцкиε Макаръ Ковалъ да Косий, и буди ониε εстъ гдε и тобою сищутся, того врεмεни 
забиратъ ихъ // под крѣпкий караулъ, кої курѣннεй прислатъ на подводѣ до Коша, а иму- 
щεство ихъ на рεεстръ пεрεписатъ с поручεным в смотрѣниε ж чεстному козаку. Извѣстно  
в Кошѣ, что корсунский Нεмна пошεлъ в Полщу на грабитεлство, а имущεствω всε своε 
оставил в своεмъ зимовнику состоящεмъ в Ингулѣ. Тεбѣ о томъ надлεжитъ справится і по 
справки сколкω оногω Нεмниногω имущεства будεтъ, такжε пεрεписатъ на рεестръ, всε 
споручитѣ оноε знатному і чεстному какому козаку в соблюдεниε, а εгω, Нεмну, прика- 
зиватъ козакамъ и самимъ вамъ смотрѣтъ нε убѣжитъ ли онъ в здѣшниε дачи і к εгω зи- 
мовнику и когда убѣжатъ всѣми мѣрами старатся жε поимат // і за крѣпкимъ карауломъ 
прислатъ до Коша. Такожъ. 

3 Виправлено з извѣснимъ. 
4 Написано над рядком. 
5 Далі закреслено всεвозъмо. 
6 Далі закреслено и. 
7 Виправлено з зимовниках. 
8-8 Написано на лівому полі. 
9 Виправлено з сищεтε. 
10 Виправлено з могли. 
11-11 Написано над рядком і на лівому полі замість закресленого заворачиватъ на их 

обиталища. Буди жε добрωволнω нε возвратятся, в таком случаї поступатъ с ними какъ  
с разбоиниками. Смотрѣт жε и тѣхъ, коѣ εстъ в Полщѣ на грабитεлствѣ нε убѣгут ли в 
какиε здѣшниε мѣста к укриватεлству, и когда где сищεшъ убѣгающиε, убѣгших старатся 
всѣхъ онихъ их пεрεловитъ на подводахъ курѣнних ихъ козаковъ за крѣпкимъ карауломъ 
прислатъ до Коша при таковихъ рεпортахъ. О всεмъ жε тамω происходящεмъ имѣεтε частω 
в Кошъ рεпортоватъ гдѣж провѣдаεтε. 

12 Написано над рядком замість закресленого вамъ. 
13 Далі закреслено тамошнимъ. 
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либо гдѣ
8 в стεпѣ nаходится могли, онихъ всемѣрно старатся пεрεловив, со 

всѣм при них імѣючимся при рεпортах присилат до Коша. В случаї жъ их 
сопротивления, імѣεшъ поступатъ такъ, какъ с раsбоиники поступаεтся.  
8-В протчεмъ, поступатъ тεбѣ в забратѣ скота, да и с чабанами тεбѣ вру- 
чεними14 по данному словεсному наставлεнію-8. 
1768 году 
Августа 26 д. 
№ 3049. 
Арк. 203–204 зв. Чернетка. 

 
№ 139    1768 р., серпня 28. 1768 р., серпня 28. 1768 р., серпня 28. 1768 р., серпня 28. [Запорозька Січ][Запорозька Січ][Запорозька Січ][Запорозька Січ]. . . . ––––    Ордер Коша Ордер Коша Ордер Коша Ордер Коша     

полковнику Бугоґардівської паланки Мусію Головку полковнику Бугоґардівської паланки Мусію Головку полковнику Бугоґардівської паланки Мусію Головку полковнику Бугоґардівської паланки Мусію Головку     
про розшук на території Війська Запорозького Низового про розшук на території Війська Запорозького Низового про розшук на території Війська Запорозького Низового про розшук на території Війська Запорозького Низового 
гайдамаківгайдамаківгайдамаківгайдамаків. № 3054. № 3054. № 3054. № 3054    

    

До полковника ґардового Головка і с. 
Ордεр 
 

Репортъ вашъ, что с предводителεй грабитεлскихъ εдного вора, сεрби- 
на Сараджина, гусарскими командами при раsбитѣ ихъ шаекъ поіманно,  
а здεшние подчиненниε, курѣнние платnѣровский Алεѯѣи Дейнека да 
мѣнский Савка, nаходятся в бεгах, и с них Дεйнека в ташлицкого попа 
Якова в дому і в хуторѣ под укривателством nаходится, сεго числа в Коше 
полученъа. І по оному, значащихся воров Дεйнεку і Савку сискиватъ тѣхъ 
курεнεй атаманам прикаsанно, і вам в подтвεрждεние прεждε посланних 
ордεров крѣпчайшε повелѣваεм, отнюд nикого з подчинεнних ваших nа 
грабитεлство в Полшε взбуnтовавшимис nародами // дѣлающоεсъ, nε впус- 
катъ і кто би с ни[х] могъ битъ поім[ан]1, 2-с оних-2, равно і за возвраща- 
ю[чи]мисъ с того грабитεлст[ва] і убѣгающими к скривалищу в sдεшние 
мѣста nεдрѣманно смотрѣтъ і ловить, і по поїмки со всεм при них имѣв- 
шимся за крѣпким караулом к подлεжащому присилатъ до Коша. Для чεго 
со всѣми вѣдомства вашего коsаками εжεчастие і бεзпεрεривниε роsεзди 
імѣтъ і о всεм вεздε, чтоб коsаки sа собоε і за служитεлми своіми, даби nа 
худом nε важилисъ, смотрѣли по [зи]мовникам прикаsиватъ, так і вишε 
писанних Дεйнεку и Савку съ их товарищы, какь воsможно старатся пεрε- 
ловитъ. І что происходитъ будεтъ, счаста в Кош рεпортоватъ. 
1768 год 
Августа 28 д. 
№ 3054. 
Арк. 206–206 зв. Чернетка. 

–––––––––––– 
14 Далі закреслено поступитъ. 
1 Далі закреслено таковаго жестоко с протчим nакаsиват ки[ями]. 
2-2 Написано на лівому полі. 
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№ 140    1768 р., серпня 29. [Запорозька Січ]. 1768 р., серпня 29. [Запорозька Січ]. 1768 р., серпня 29. [Запорозька Січ]. 1768 р., серпня 29. [Запорозька Січ]. ––––    Рапорт Коша Рапорт Коша Рапорт Коша Рапорт Коша 
київському генералкиївському генералкиївському генералкиївському генерал----губернатору Федору Воєйкову губернатору Федору Воєйкову губернатору Федору Воєйкову губернатору Федору Воєйкову     
про спорядження військових команд для розшуку про спорядження військових команд для розшуку про спорядження військових команд для розшуку про спорядження військових команд для розшуку     
гайдамаківгайдамаківгайдамаківгайдамаків. № 3088. № 3088. № 3088. № 3088    

    

До киεвского губεрнатора 
Рεпортъ 

Что в Полской области появиласъ во взбунтованії гаидамацкая шайка, то  
1-по извѣстиямъ і по повεлѣниямъ, чтоб здεшніε подчинεніε нε уходили туда 
і-1 нε убѣгнут ли з онои шайки2 хто в сиε мѣста, а εжεли убѣгнутъ, к пεрε- 
ловлεнію всѣх такових, посланни с Коша3 команди с полковниками 4-и 
прочиїми чинами сухопутεмъ і водою-4 1-і вεлεнно на основанії вашεго 
високо. ордεра поступатъ в пεрεловлεнії і наказиват по воісковимъ обря- 
дамъ-1, вашεму высокопрεвосходитεлству о сεмъ от Коша взнεсεнно. 
 

25-А сεго августа 1 д. от полковниковъ, кої сухопутεмъ с командами5 
разεжаютъ, рεпортъ получεнъ, что они в розεздѣ будучи наεхали вшεдших6 
в запорожскіε зεмли с турεцкой сторони от нεводовъ7, в низу рεки Днεпра 
імѣющихся, // коїхъ по пεрεловлεниї и по допросамъ, что8 показали, яко 
они ішли в Полщу послихавши собравшиεсъ тамо толпы, 9-потому при-9 собра- 
ниї10 из зимовниковъ козаковъ тажчайшε на дѣлѣ наказано11. Полковникы 
жъ, якиε

12 водою отправилисъ, рεпортуютъ, что сискали13 они чεтирεх чεло- 
вѣка ідущихъ пѣшо2 с Полщи, і вставши14 из дубовъ сухопутεмъ пѣшо гналисъ  
к пεрεловлεнию іхъ, но въдогнатъ онихъ нε могли. Із тѣхъ жε εдного15 , // 
разслаблεного ногами поймали, которий допросомъ16 показалъ, что17  
с протчиїми от нεводовъ в турεцких мѣстахъ находящихся, пойшли били, 
чтоб пробратся в Полщу18 к собравшимся тамо, в Полщѣ

19. Как жε
19 на дорогѣ 

–––––––––––– 
1-1 Написано на лівому полі. 
2 Написано над рядком. 
3 Далі закреслено двѣ. 
4-4 Написано над рядком та на лівому полі замість закресленого і вεлεнно на осно- 

ваниї вашεго високопрεвосходитεлства ордεру поступатъ в пεрεловлεниї поступатъ полков- 
никамъ нε будεтъ ли кто з здεшнихъ мѣстъ на тоε зло уходитъ, всѣма возможними 
способами пεрεсматриват і ловитъ. 

5 Далі закреслено нахо. 
6 Виправлено з ушεдших. 
7 Далі закреслено тамо. 
8 Далі закреслено обявили. 
9-9 Написано над рядком замість закресленого за что іхъ. 
10 Виправлено з собравши. 
11 Далі закреслено ост. 
12 Виправлено з яким. 
13 Написано над рядком замість закресленого видѣли. 
14 Далі закреслено сухопутεм. 
15 Далі закреслено пойма. 
16 Далі закреслено обя. 
17 Далі закреслено сискани. 
18 Далі закреслено пойшли били. 
19 Далі закреслено по. 
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освѣдомилисъ, яко20 командами тѣ собранія розогнаты и позабирани,  
то они убоясъ, нε чиня нигдε воровства21 и грабитεлства возвратилисъ, 
якого22 // тяжчаишε

23 по войсковому обряду наказано24. Атамани ж курѣниε, 
возвратившис обратно в Кошь прεдставили, что нѣкоторε с них, жεлаю- 
щихъ іти в Полщу, наказали, коїхъ за то самонаказавъ, под присмотръ ко- 
закамъ, сидящимъ зимовниками, поотдавали, 1-а инихъ в Кошъ попривози- 
ли, коїхъ тож жεсточаишε наказивано-1. Даби жъ отнюдъ в Полщу входу  
і оттолъ убѣлища нε било, для всεгдашного тамо разεзду два воисковіε 
стар1-шини, 2-Макаръ Нагай і Алεксѣи Чорній-2, с командами 2-к границѣ 
полскои--21 отправлεни.-25 // 

 

1768 году 
Августа 2926 д. 
№ 3088. 
Помітка на арк. 211: По сεму рεпорту ордεръ получεn сεнтябра 10 д., в ко- 
тором nаписанно, опрεдѣлεнниε в силу εго высокопрεвосходытεлства ордε- 
ра разѣзди, для прεсѣчεнія входа в Полшу бродягам и тѣми возвращаю- 
щихся оттуда в запорожскыε дачи, апробуεтца: которими за зѣздами про- 
дεржатъ nудобно до совεршεннаго в Полшε всѣх гаидамаков істрεблεнія,  
о чεм в своε врεмя Кошу от εго высокопрεвосходытεлства узнатъ данно будεтъ. 

Сεй ордεръ положεn в сεкрεтном дѣлѣ. 
Арк. 209–211. Чернетка. 
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паланки Сидора Чалого Кошеві про зачитування в неділю біля паланки Сидора Чалого Кошеві про зачитування в неділю біля паланки Сидора Чалого Кошеві про зачитування в неділю біля паланки Сидора Чалого Кошеві про зачитування в неділю біля 
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із зимівників служителів на гайдамацтво, їхній арешт тіз зимівників служителів на гайдамацтво, їхній арешт тіз зимівників служителів на гайдамацтво, їхній арешт тіз зимівників служителів на гайдамацтво, їхній арешт та а а а 
доправлення до Кошадоправлення до Кошадоправлення до Кошадоправлення до Коша    

    

Въ Кошъ Войска Запорожского Низового 
Рεпортъ 

Трεмя пущεннимы оного Коша ордεрами: пεрвимъ от 9 д. прошлого июля, 
а получεнъ в паланкы здѣшнεй тогож июля 20 д.а, на которой и рεпортованноб; 

–––––––––––– 
20 Написано над рядком замість закресленого что. 
21 Далі закреслено в. 
22 Далі закреслено пока. // козаками. 
23 Виправлено з тяжчаишεмъ. 
24 Далі закреслено і отпущεно. 
25-25 Написано на обох полях замість закресленого Вдобавокъ жε, опрεдѣлεнніε с Ко- 

ша к тѣмъ командамъ два воісковіε старшини с командами в Кошъ рεпортуютъ, что при 
розъходѣ их вишεдших с Полскои области // бивших тамо на грабитεлствѣ гаидамакъ 
сискано, коих хотя к пεрεловлεнію старалисъ, однако они в турεцкіε зεмлѣ убѣгли, і что 
здεшнимъ командам в тѣ мѣста вεздитъ запрεщεнно, ониε бεз пεрεловлεния осталисъ. Да 
ихъ товарищи, посанніε водою дубами, за поворотом в Кошѣ обявили. 

26 Виправлено з 27. 
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другимъ прошлогож июля от 25 д.в, а в паланкѣ сεго августа 23 д. получεн- 
нимъ, а трεтимъ тож августа от 2 д.г, а получεннимъ жε в паланкы сεго тε- 
чεнія 23 д., прεдлагаεтся в вѣдомствѣ нашεмъ жытεлствующим козакамъ  
и обиватεлямъ (по причинѣ, что многиε въ Полской области мужикы възбун- 
товавшис, нεмалиε озарничεства и смεртноубійства тамо починилы, и ужε 
коснулис до турεцких границь, да и на здεшниε мεста нεмалиε похвалкы 
чинять)1 обявив приказать, чтоб они от сεбε своїхъ служитεлεй и тамъ житεл- 
ствующих, кої намεрεватимуть на тоε зъло уходить в Полшу, нε пускали,  
и εжεли бъ хтω могъ з бунтовщиковъ с Полшы сюда убѣгти, пεрεловив 
отдавали бь намъ в паланку, а нам взяв, под крѣпким карауломъ присилать 
до Коша. Для чεго намъ съ козакамы доволним числомъ всѣ вѣдомства на- 
шεго мѣста обεхавъ пεрεсматриват, нε будутъ ли убѣгать в мѣста вѣдомства 
нашεго ис полскых мѣстъ, и εсли бъ ми послихали, что они начнутъ в вѣдом- 
ствѣ нашεмъ появлятся, такових всѣми мѣрамы всεвозможнѣишε старатся 
намъ пεрεловив и в Кошъ под крѣпкимъ карауломъ прислати, и уходить  
в Полшу на то зло нѣкогω с подчинεнних наших нε допускать, опасаяс 
намъ за слабость тяжчайшого отвѣта. Коїхъ, в силу ордεров, какъ прεждε, 
такъ и ннѣ, прεд цεрковою в нεдεлѣ и под часъ праздников о пεрεсъмат- 
риваниї и поεмкы буди сищутся в видѣнії нашεмъ вишε упомянутиε бун- 
товщики, ониε пεрεловив, отдавали бъ намъ в паланку для отсылкы въ 
Кошъ, да и чтоб всякъ от сεбε // козаки своїхъ служитεлεй и тамъ про- 
живающих людεй, кої в Полшу намεрεватимуть ити на то зло нε допускали 
бъ, крѣпкоε притвεрждεниε чинεно и чинится. Да и з насъ всякъ старшина 
εжεчасто обεжая своε вѣдомство смотрит, а когдаб гдѣ таковиε гдε появи- 
лис, либо кεмъ намъ въ паланку оних прεдставлεнно било, нεумεдлитεлно 
въ Кош Войска Запорожского Низового за крεпким карауломъ отправкою 
здѣлалосъ би, рεпортуεмъ. 

Полковникъ калмиюскій Сыдор Чы[лий] з старшин[ою] 
1768-го году 
Августа 29 д. 
С Калмиюса. 
Помітка: П. сεн. 11 д. 1768 году. 
На конверті: Въ Кошъ Войска Запорожского Низовогω 
Рεпортъ. 

Печатка 
Арк. 230–230 зв., 234 зв. Оригінал. 
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–––––––––––– 
1 Дужки автора. 
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доправлення на Січ запорожцівдоправлення на Січ запорожцівдоправлення на Січ запорожцівдоправлення на Січ запорожців----гайдамаків Олексія Дейнеки, гайдамаків Олексія Дейнеки, гайдамаків Олексія Дейнеки, гайдамаків Олексія Дейнеки, 
Савки Тарана та СтависькогоСавки Тарана та СтависькогоСавки Тарана та СтависькогоСавки Тарана та Стависького. №3097. №3097. №3097. №3097    

    
Промемория 
Изъ Коша Воиска Sапорожского Nиsового въ 
Елисаветъградскую провинъциялную канцелярию 

Із присланного 1-здεшнεго Войска-1 от гспдна полковника2 бугоґардового 
Головка зъ старшиною репорта Кошу ізвѣстно, яко въ3 собираючейся при4 
отставному сегобочного сербского поселεния гусару, прозиваемому Сарад- 
жину, гайдамацкой партії три5 члкъ 7-запорожцы6 курѣнниε

-7, да8 платнѣ- 
ровский9 10-Алεксѣй Дεйнεка-10, 7-минский Савка да мишастовский Стави[с]- 
кій, імѣются-7, с коїхъ Дейнека, какь писар плетеноташлицкой при писару 
бугоґардовому Бистрицкому, попу плетеноташлицкому Якову1, что въ его, 
попа11, в домѣ и хуторѣ под укривателствомъ nаходится12, докаsивал, съ 
чего упователно, что13 Савка 1-и Ставиский-1 в тамошних же слободскихъ селе- 
ниях в шатании і укриватεлствѣ εстъ14. А понеже, высочаишεю15 εя импεра- 
торскаго вεличεства грамотою15, 16-в Кошѣ получεною-16, повεленно такових17 
всемѣрно старатся переловъля истрεбитъ. Во ісполнение18 по19велѣній, отъ 
Коша Воиска Sапорожского Nизового за прεдписанними20 курѣнъними, 
тоεстъ ко взятю Дейнекы с под укривателства попа плетеноташлицкого 
Якова, и сиску в тамошних мѣстах шатающихся21 Савкы 1-и Ставицкого-1 и 
представлению в Кошъ къ указному nадъ nими поступлению, отправленны  

–––––––––––– 
1-1 Написано над рядком. 
2 Далі закреслено здѣшнεго Войска. 
3 Виправлено з жъ. 
4 Далі закреслено главному гайдамацкому разбоnическому походу. 
5 Написано над рядком замість закресленого два. 
6 Виправлено з запорожскіε козаки. 
7-7 Написано на лівому полі. 
8 Написано над рядком замість закресленого Алεѯѣи Дейнεка і Савка слився запо- 

рожцами курεнниε Дейнека. 
9 Виправлено з платнѣровскими. 
10-10 Написано над рядком та на лівому полі замість закресленого а Савка мѣнским. 
11 Далі закреслено Якова. 
12 Виправлено з nаходился. 
13 Далі закреслено і. 
14 Написано над рядком замість закресленого находятся. 
15 Виправлено з высочаишихъ. 
15 Написано на правому полі. 
16 Написано над рядком замість закресленого укаsами. 
17 Далі закреслено воров и раsбоиников. 
18 Далі закреслено чинених. 
19 Написано над рядком замість закресленого указнихъ. 
20 Далі закреслено сискивающимис здѣшними. 
21 Виправлено з шатающейся. 
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атаманы тѣхъ куреней: Мѣнского Иосифъ Усъа, 1-Мишастовского Моисѣй 
Чорній-1 да Платнѣровского Евстафій Іванов. 

И въ послѣдованіе того, в Кошѣ Воиска Sапорожского Nизового 
опрεдѣленъно, въ Елисаветъградскую провинциялную канцелярию послатъ 
сию промеморию зъ тѣм трεбованием, даби от оной провинциялной кан- 
целярії благоволεнно било в соблюдение высочаишихъ εя импεраторскаго 
величества повелѣній, // какъ ωним атаманам во вsятъї Дейнекы з под 
укривателства попа ташлицкого для представления в Кошъ к надлежащему 
съ нимъ по укаsамъ і воисковим ωбичаямъ поступления, воспрещения nе 
учинитъ, яко и сиску и поїмки и присилки до Коша Савкы 1-і Ставиского-1 с 
подчиненъних той провинциялной канъцелярії мѣстах чрезъ предложения 
распублѣковат, а sа такова реченъним ташлицким попом Яковом оно- 
го22 Дейнеки завѣдомо, что онъ 23-в гаидамацкой компанії, сутъ-23 в укрива- 
телствѣ содержаниε, во страхъ, даби онъ, попъ, і другие впрεдъ такихъ 
вѣдая, их в себε въ укривателствах не пεредεрживали, εму, попу, бεзъ 
заслуженного штрафа и істязания по срогости законов не упуститъ. Зъ 
Запорожской Сѣчи 1768 году августа 30 дня.24 
№ 3097. 
Арк. 213–213 зв. Відпуск. 
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управителю слободи Плетений Ташлик про відрядження управителю слободи Плетений Ташлик про відрядження управителю слободи Плетений Ташлик про відрядження управителю слободи Плетений Ташлик про відрядження     
до нього курінних отаманів Мінського, Мишастівського і до нього курінних отаманів Мінського, Мишастівського і до нього курінних отаманів Мінського, Мишастівського і до нього курінних отаманів Мінського, Мишастівського і 
Платнирівського куренів для доправлення на Січ Платнирівського куренів для доправлення на Січ Платнирівського куренів для доправлення на Січ Платнирівського куренів для доправлення на Січ     
запорожцівзапорожцівзапорожцівзапорожців----гайдамаків Олексія Дейнеки, Савки Тарана гайдамаків Олексія Дейнеки, Савки Тарана гайдамаків Олексія Дейнеки, Савки Тарана гайдамаків Олексія Дейнеки, Савки Тарана     
та Стависькогота Стависькогота Стависькогота Стависького. № 3098. № 3098. № 3098. № 3098    

    
Ізъ Коша Воиска Запорожского Низового гпдну слободи 
Плεтεноташлицкои управитεлю 
Прεдложεныε 

Ізъ присланного 1-здεшнεго Войска-1 от гпдна полковника2 бугоґардового 
Головка зъ старшиною рεпорта, Кошу ізвѣстно, яко въ3 собирающεйся при4 
отставному сεгобочного сεрбского посεлεния гусару, прозиваεмому Сара- 
жину, гайдамацкои партиї тры5 чεловѣкъ 6-запорожцы, курѣніε платнѣров- 

–––––––––––– 
22 Далі закреслено вами разбоиника. 
23-23 Написано над рядком замість закресленоо сутъ такова состояния. 
24 Далі закреслено Атаманъ кошовій Пεтръ Калнишεвский с товариствомъ. 
1-1 Написано над рядком. 
2 Далі закреслено здѣшного Воиска. 
3 Виправлено з изъ. 
4 Далі закреслено главном разбоиничεмъ важду. 
5 Написано над рядком замість закресленого два. 
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скій-6 Алεѯѣи Дεйнεка, минский7 Савка 8-да мишастовскій Ставискій, імѣ- 
ются-8, съ коїхъ дε Дεйнεка в попа плεтεнноташлицкого Якова въ домѣ  
и хуторѣ подъ укриватεлствомъ, какъ оному попу при писару бугоґардо- 
вому писаръ плεтεнноташлицкий доказивалъ, находится, съ чεго уповатεл- 
но, что9 Савка 1-и Ставискій-1 въ тамошних жε слободских сεлεнияхъ въ 
шатаниї и укриватεлствѣ εстъ. А понεжε, высочаишεю10 εя импεраторска- 
го вεличεства 11-грамотою, в Кошѣ получεною, повε

-11лεнно таковихъ12 
въсεмѣрно старатся пεрεловя истрεблятъ. 

Во исполнεниε якихъ по13вεлѣний, от Коша Воиска Запорожского 
Низового за прεдписанними14 курѣнними, тоεстъ и о взятию Дεинεки зъ 
подъ укриватεлства попа плεтεнноташлицкого Якова, // и сиску въ тамош- 
них жε мѣстахъ шатающихся15 Савки 1-і Ставиского-1 и прεдставлεнию  
в Кошъ къ указному над ними поступлεнию, отправлεнни атамани тѣхъ 
курεнεй: Минского Иосифъ Усъ, 1-Мишастовского Мойсѣй Чорний-1 и Плат- 
нѣровского Евстафий Івановъ, которимъ атаманамъ какъ во взятъї Дεйнεки 
съ подъ укриватεлства ташлицкого попа и въ проискε Савки 1-и Ставиского-1  
по тамошнимъ околичностямъ, или гдѣ случится въ шатаниї наидую- 
чіхся16, так и во взяттѣ для прεдставлεния до Коша, вы, гпднъ слободи 
Плεтεнноташлицкои управитεлъ, нε оставтε учинитъ в согласиε высочаи- 
шихъ повεлѣній17 должноε въспоможεниε. О чεмъ і въ Елисавεтъградскую 
провинциялную канцεлярию зъ Коша промεмория посланна. 

Атаманъ кошовій Пεтръ Калнишεвский с товариствомъ 
1768 году 
Августа 30 д. 
Зъ Запорожскои Сѣчи. 
№ 3098. 
На конверті: Ізъ Коша Воіска Запорожского Nизового гспдну въ 
Плεтεноташлицкои слободѣ управитεлю 
Прεдложεныε. 
№ 3098 в к. з. 
Арк. 214–214 зв., 217 зв. Відпуск.

–––––––––––– 
6-6 Написано на лівому полі. 
7 Написано над рядком замість закресленого и. 
8-8 Написано над рядком замість закресленого словутся запорожцами курѣнними 

Дεйнεка платнѣровскимъ, Савка мѣнскимъ. 
9 Далі закреслено и. 
10 Виправлено з высочаишимы. 
11-11 Написано над рядком замість закресленого указамы повε. 
12 Далі закреслено воровъ и разбоиниковъ. 
13 Написано над рядком замість закресленого указних. 
14 Далі закреслено словущимисъ здѣшъними. 
15 Виправлено з шатающимисъ. 
16 Виправлено з наидуючεися. 
17 Написано над рядком замість закресленого указовъ. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
214 
зв. 
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зв. 
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№ 144    1768 р., серпня 31. [Запорозька Січ]. 1768 р., серпня 31. [Запорозька Січ]. 1768 р., серпня 31. [Запорозька Січ]. 1768 р., серпня 31. [Запорозька Січ]. ––––    Ордер Коша військовим Ордер Коша військовим Ордер Коша військовим Ордер Коша військовим 
старшинам Олексію Чорному і Макару Нагаю з оголошенням старшинам Олексію Чорному і Макару Нагаю з оголошенням старшинам Олексію Чорному і Макару Нагаю з оголошенням старшинам Олексію Чорному і Макару Нагаю з оголошенням 
їм догани за те, що вони відпустили гайдамацького ватажка їм догани за те, що вони відпустили гайдамацького ватажка їм догани за те, що вони відпустили гайдамацького ватажка їм догани за те, що вони відпустили гайдамацького ватажка 
ГоловкаГоловкаГоловкаГоловка. № 3109. № 3109. № 3109. № 3109––––3110311031103110    

    

Ізъ Коша Воіска Запорожского Низового высокоблгородному 
гпдну воісковому старшинѣ 
Ордεръ 

Въ Кошѣ подлѣнно ізъвѣстно, что вишεдших зъ здεшних мѣстъ в Полшу  
в намѣрεниї злих прεдприятий здεшъних подчинεнних бродягъ 1-Головка 
кислякѣвского съ чатою-1, сискавъ поймавшы 2-и поотбиравши ружжε

-2, 
бεзъ и малѣишого за то их пакушεниε оштрафования отпустили. А понεжε,  
в данъномъ вамъ зъ Коша па силѣ высочаишихъ εя і. ва. повεлѣний 
откритомъ ордεрѣ срого притвεрждεнно, в случаε при розεздах вашихъ 
сиску3 // уходящих в Полшу на грабитεлство здεшних подчинεнних и 
оттуду въ тутεчниε границѣ иногда могущих ворватся, таких жε зловрεд- 
ников сискиват і ловитъ, і за паїмкою съ тѣмъ, чтоби при них ни имѣлосъ, 
за карауломъ до Коша присилатъ къ указному надъ ними поступку. Но, 
какъ видно, вы сиε с тѣми поиманними било вами поступили краинε селъ 
отмѣнінѣх высочаишεго повεлѣния и данного вамъ от Коша ордεра, и тѣмъ 
заслужили прεд воискомъ прεдосуждεниε

4, ибо εжεли вашими командами 
увѣданно (чεму і миноватъ всячεски нεможно)5 будεтъ, // то за того высоко- 
монарших срогих въ конεчномъ истрεблεниї таковихъ зловрεдников па- 
вεлѣниεмъ нε саблюдεниε нε Кошъ, но сами ви, εлико к тому от Воиска 
ізбранни і викомεндированни, буди прεбиватимεтся отвѣтъстваватъ гдε 
надлεжатимεтъ (коεго і избѣгнут нε можεтε)5, Воискомъ прεдани битъ імѣεтε. 

Чεго рады, въ подтвεрждεниε оних прεжних ордεровъ вамъ і ннѣ 
прεдожитъ нε оставляεмъ, съ таковимі покушаючимся къ ходу въ Полшу 
на зловрεдниε содѣиствиї тутεчними подчинεнними и ис Полши въ  
сие мѣста иногда убѣгающими // такими жъ грабитεлми поступат6 на 
ωснованиї высочаиших вεлѣний и воіскового вамъ в Кошѣ вручεнного 
откритого листа бεзъ и малѣишεі отмѣни, апасаяс7 за отмѣну, по якому 
высочаишεму повεлѣнию прεд Воіскомъ истязания і штрафа, о чεм 8-в 
равнои силѣ

-8 і к гспдну вой. стар. N. ордεрованно. 
31 августа 
1768 году. 

–––––––––––– 
1-1 Написано на лівому полі. 
2-2 Написано над рядком. 
3 Написано над рядком замість закресленого сиску. 
4 Написано на правому полі замість закресленого нε похвалу. 
5 Дужки автора. 
6 Далі закреслено бεзъ и малѣишεи отмѣни. 
7 Далі закреслено εжεли. 
8-8 Написано над рядком замість закресленого імъ н. 
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Алεѯѣю Чорному №2 3109. 
Макару Нагаю № 3110. 
Арк. 215–216 зв. Чернетка. 

 
№ 145    1768 р., вересня 1. 1768 р., вересня 1. 1768 р., вересня 1. 1768 р., вересня 1. [Прогнойська паланка][Прогнойська паланка][Прогнойська паланка][Прогнойська паланка]. . . . ––––    Рапорт Рапорт Рапорт Рапорт 

полковника Прогнойської паланки Федора Великого кошовому полковника Прогнойської паланки Федора Великого кошовому полковника Прогнойської паланки Федора Великого кошовому полковника Прогнойської паланки Федора Великого кошовому 
отаману Петру Калнишевському про напад гайдамаків на отаману Петру Калнишевському про напад гайдамаків на отаману Петру Калнишевському про напад гайдамаків на отаману Петру Калнишевському про напад гайдамаків на 
паланкову тюрму і визволення козака Левушківського куреня паланкову тюрму і визволення козака Левушківського куреня паланкову тюрму і визволення козака Левушківського куреня паланкову тюрму і визволення козака Левушківського куреня 
Микиту Головатого та заколот козаківМикиту Головатого та заколот козаківМикиту Головатого та заколот козаківМикиту Головатого та заколот козаків    Ведмедівського куреняВедмедівського куреняВедмедівського куреняВедмедівського куреня    

    
    

Вεлможному, високородному и високопочтεному гпдну 
атаману кошовому Пεтру Ивановичу, εгω вεлможности гспдну 
Калнишεвскому 
Нижаиший рεпортъ 

Вишεдшого ис Полщи, бившого на грабитεлствѣ Балти и Голти козака 
курεня Лεвушкивского Микиту Головатого (кой мнѣ три рублѣ и дεнεгъ 
должεнъ)1 хотя в силѣ насланих ордεровъ под арεстъ для отсилки в Кошъ и 
взялы било, но товарищи εго, таковиε жъ сутъ ис Полщи вишεдшиε, болѣε 
тридцяти чεловѣкъ, каких жε они курεнεи, допитатся краинε нε можно, 
понεжε одинъ другому показиватъ своих курεнεи и имεнъ и прозваний 
запрεщаютъ, гвалтомъ набεжавъ на паланку зъ ножами и дручεмъ, пεрвиε 
бранили досхотя своεи, какъ кому заугодно било, и стовпъ ножами рѣзали, 
а потомъ отбивъ замокъ и εго, Головатого, свободивъ, бросилисъ било къ 
минѣ з ножами битъ. Я жъ, видячи // такоε злоумишлεноε и нахалничεс- 
коε нападεниε, в силу спася. Посля жε того, будучи они тѣмъ нε доволни, 
разомъ до пятяночнимъ врεмεнεмъ пришεд противъ паланки и посѣдавъ 
очεртою, з ружа зарядивши пулями по узъ паланку палбу чрεзъ всю ночъ 
провождаютъ, чεмъ нε толко состоящимъ нεподалεку Прогной на бεкεтѣ 
очаковскимъ туркамъ (о которих нεоднократно приεжая мнѣ приказъ  
билъ учинεнъ, чтобъ палби ночнимъ врεмεнεмъ козаки нε дѣлали)1, но и коза- 
камъ в Вишεмъ Прогної состоящимъ, тривогу подаютъ и тѣмъ нεспокою εстъ. 

Минувшого жъ августа 25 числа, козаки курεня вεдмεдовского Василъ 
Мамай и Грицко Волъа, да и другиε подобниε имъ, о которих всεгда нεмалиε 
бунти происходятъ, и всѣмъ подая приводъ, понεжε оних вεдмεдивцовъ до 
сорока и болѣε чεловѣкъ наидуεтся, збунтовавшисъ сами собою, появив- 
шиεсъ било в одномъ толко озирцѣ, прозиваεмом Бакирεвомъ, солъ, ко- 
торой мнѣ нѣ малой // части нε давши, и нε довεлосъ мимо вѣдомомою 
изгрεбши, доволствуясъ. Я жь за таковоε их самоволноε изгрεблεниε 
собравши сходку хотя и жаловался, но они, всѣ козаки, будучи къ тому 
согласники, нε прεдявляя в томъ нам никакои вини, болшε εщε склонясъ 
всякъ къ тому своεму лεгкомислию, продεрзости и самоволства прεдяв- 
 

–––––––––––– 
1 Дужки автора. 
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зв. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

220 
 
 
 



 195195195195

ляя, какъ хотя прεнεбрεгая мой приказь дѣлаютъ и ослушъними сεбε по- 
казали и показуютъ, от яких их злоумишлεних и самоволних здε поступокъ 
и продεрзостεи краинε спинить нε могу и εщε опаснимъ сεбε в томъ нахо- 
жу, чтобъ в случаї нε послѣдовало мнѣ и старшинѣ моεи от них смεртного  
и убииства. Того ради, вашεй вεлможности донося, всεнижаишε прошу 
податъ в томъ всεдобвозможниε милостивиε свої очεскиε мѣри, или для 
упину и пεрεловлεния приходящих с Полщи присълатъ сюда нарочних опрε- 

дѣлεния. 
Полковнікъ прогниискый Фεдоръ Вεлкый 

1768 года 
Сεнтябра 1 д. 
Помітка: П. сεн. 8 д. 1768 году. 
Арк. 219–220. Оригінал. 

 
№ 146    1768 р., вересня 6. Беш1768 р., вересня 6. Беш1768 р., вересня 6. Беш1768 р., вересня 6. Беш----байраки. байраки. байраки. байраки. ––––    Рапорт військових старшин Рапорт військових старшин Рапорт військових старшин Рапорт військових старшин 

Макара Нагая і Олексія Чорного Кошеві про ліквідацію ватаги Макара Нагая і Олексія Чорного Кошеві про ліквідацію ватаги Макара Нагая і Олексія Чорного Кошеві про ліквідацію ватаги Макара Нагая і Олексія Чорного Кошеві про ліквідацію ватаги 
гайдамаків, очолюваної Семеном Сараджином, а також арешт гайдамаків, очолюваної Семеном Сараджином, а також арешт гайдамаків, очолюваної Семеном Сараджином, а також арешт гайдамаків, очолюваної Семеном Сараджином, а також арешт     
і відправлення до Коша гайдамаків, козаків Кущівського і і відправлення до Коша гайдамаків, козаків Кущівського і і відправлення до Коша гайдамаків, козаків Кущівського і і відправлення до Коша гайдамаків, козаків Кущівського і 
Мінського куренів Лавріна Кравця і Остапа ДонаМінського куренів Лавріна Кравця і Остапа ДонаМінського куренів Лавріна Кравця і Остапа ДонаМінського куренів Лавріна Кравця і Остапа Дона    

    

В Кошъ Воиска Запорожского Низового 
Покорніи рεпортъ 

Собиравшогосъ в Полской Українѣ на зловрεноε содѣиствиε ватага Сарад- 
жина сεрбскою командою совсѣмъ разогнато и в сопротивлεния ихъ, бро- 
дягъ Сараджина с товарищи, до пятидεсятъ чεловѣкъ въ смεртъ убито. 
Такжε с того нεдоброучинства в здѣшниε мѣста убѣгшиε козаки курεнεи 
Кущѣвского Лаврѣнъ Кравεцъ и Мѣнского Остапъ Донъа в урочищε Чорной 
Ташликъ, 1-и тамо-1 совокупилисъ зъ платнѣровским Иваномъ Пастриґою 
да мѣнским Савкою нѣякимсъ, скривалисъ в стεпѣ, минувшого ж августа въ  
30 дεнъ розъεздною командою поимани, забравъ ихъ в ножниε колодки  
и при нарочномъ конвоεм для тяжчаишого наказания в Кошъ отправлεни, 
рεпортуεмъ. 

Воисковиε старшини Макар Нагай, Алεѯѣй Чорніи 
[Сε]нтябра 6 д. 
[176]8 году. 
Бεшъ-байраки. 
Помітка: П. сεн. 14 д. 1768 году. 
На конверті: В Кошъ Воиска Запорожского Низового 
Покорніи рεпортъ. 

Залишки печатки 
Арк. 255–255 зв. Оригінал. 
–––––––––––– 

1-1 Написано над рядком. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
255 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

255 
зв. 
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№ 147    1768 р., вересня 7. Кам’янка. 1768 р., вересня 7. Кам’янка. 1768 р., вересня 7. Кам’янка. 1768 р., вересня 7. Кам’янка. ––––    Рапорт полковника Інгульської Рапорт полковника Інгульської Рапорт полковника Інгульської Рапорт полковника Інгульської 
паланки Тараса Чорного Кошеві про відхід на гайдамацтво паланки Тараса Чорного Кошеві про відхід на гайдамацтво паланки Тараса Чорного Кошеві про відхід на гайдамацтво паланки Тараса Чорного Кошеві про відхід на гайдамацтво 
ватаги козаків чисельністю 10 чоловік і неможливість зібрати ватаги козаків чисельністю 10 чоловік і неможливість зібрати ватаги козаків чисельністю 10 чоловік і неможливість зібрати ватаги козаків чисельністю 10 чоловік і неможливість зібрати 
команду для їх пошуку через відмову козаків мобілізовуватисякоманду для їх пошуку через відмову козаків мобілізовуватисякоманду для їх пошуку через відмову козаків мобілізовуватисякоманду для їх пошуку через відмову козаків мобілізовуватися    

    
В Кошъ Войска Запорожского Низового к войсковимъ дѣламъ 
Покорнѣшій рεпортъ 
 

Козаки курεнεй Нεзамаївского Цѣванεнко да Дядкоского Таранъа, которий 
на добичи рибной зъ Дупличεмъ находился нижε Козацкой плавълѣ Фро- 
ловой, з протчиїми курѣнними члвкъ до дεсяти, согласившисъ на воровство 
изшεдшаго августа остатнихъ чисεлъ у εдичкулскіхъ нагайцовъ лошадεй 
двоε: огировъ два, кобилицъ чотири поворовали, коториї нагайцѣ слѣдъ вεли 
к риболовнимъ станамъ, гдε стоятъ в Западной Каїри курεнεй Минского 
Данило Салдатъб да жεрεлѣвской Остапъ Ґулийв, за которихъ поруки состо- 
ятъ, и въ Кошъ они сами з войсковимъ долбишεмъ уεхали для справки. 
Однакъ жε, они лы вѣдаютъ или нѣтъ, хто имεнно к тому воровству при- 
личεнъ, то подлѣнно справку забрато за двоїхъ воровъ, какъ виш писано,  
а тѣ нεвѣстими, бо ониї воры и чабанамъ, коториї поблизости Кизикεр- 
мεна находятся з отарами, причинили грабитεлство дεнгами, свитами, шкура- 
ми овчинними и протчимъ. По силѣж дε ордεровъ, слεдоват бы с командою за 
тѣми ворами для отискания на обидимую сторону, но козаки в обεздку нε 
хотят и отговор имѣютъ: «Яких курεнεй воры тѣ, атамани своїми казаками 
искатъ будутъ, а ми доволни и своїми обεздъками по курѣнному повεлε- 
нию». О сεмъ и в Кош под расмотрεніε покорнѣшε рεпортую. 

Полковнікъ інгулскій Тарас Чорній з старшиною 
[1]768-го году 
Сεнтябра 7 д. 
Камянка границεй. 
Помітка: П. сεн. 11 д. 1768 году. 
На конверті: В Кошъ Войска Запорожскаго Nизовогω к войсковымъ дѣламъ 
Покорнѣшій рεпортъ. 

Слід від печатки 
Арк. 231–231 зв. Оригінал. 
 
№ 148    1768 р., вересня 8. [Запорозька Січ]. 1768 р., вересня 8. [Запорозька Січ]. 1768 р., вересня 8. [Запорозька Січ]. 1768 р., вересня 8. [Запорозька Січ]. ––––    Лист Коша до Лист Коша до Лист Коша до Лист Коша до 

очаківського трибунчучного паші Джаніб Мустафи очаківського трибунчучного паші Джаніб Мустафи очаківського трибунчучного паші Джаніб Мустафи очаківського трибунчучного паші Джаніб Мустафи     
з обіцянкою віднайти вбивць татарського купця Ібрагіма з обіцянкою віднайти вбивць татарського купця Ібрагіма з обіцянкою віднайти вбивць татарського купця Ібрагіма з обіцянкою віднайти вбивць татарського купця Ібрагіма     
Баши з проханням надати їхні прикметиБаши з проханням надати їхні прикметиБаши з проханням надати їхні прикметиБаши з проханням надати їхні прикмети    

    
Высокородній і прεвосходитεлній гспднъ очаковскій 
трεбунчучній паша Джаниб Мустафа 
Нашъ въ сосѣдствѣ дружεлюбній і ласкавій пріятεлъ 
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Почтεнноε вашεго прεвосходитεлства пысаніε чрεзъ полковника Войска 
Запорожского Низового, въ Прогноиских озεрахъ находящогосъ, пущεнноε 
о пропавшεмъ якобы въ здεшнεй сторонѣ вашεмъ купεчεскомъ суднѣ, и о 
убивствѣ εдущого по купεчεству в Балту въ урочищѣ Рускои коси Ибра- 
гимъ Башу, якобы риболовними запорожскими козаками и о вовзятьї  
у нεго шεстисотъ рублεй дεнεгъ и протчεго, истрεбованіεмъ сиску причи- 
нитεлεй сεго і возвращεнія тѣхъ дεнεгъ и протчого, мы получили, и на оноε 
вашεму прεвосходитεлству дружεлюбнѣйшε обявляεмъ. О пропавшεмъ 
якобы в здεшнεй сторонѣ вашεмъ купεчεскомъ суднѣ, в какихъ оно точно 
здεшних мѣстахъ пропало или кимъ узято, ожидаεмъ отъ вашεго прεво- 
сходитεлства з симъ нарочно посланнимъ увѣдомлεнія, такожъ и о причи- 
нившихъ Ібрагиму Башѣ смεртноубійство і ограблεніε.  

Хотя, какъ с писма вашεго прεвосходитεлства значится, нε в здεш- 
нихъ мѣстахъ, но в подсузεтвεннихъ вашεму прεвосходитεлству послѣдо- 
вало, однакъ нε убѣгнут ли таковіε въ здεшніε мѣста, поиски и поїмкы 
отсεлъ чинεнны імѣютъ бытъ. Толко при таковомъ обискѣ надлεжитъ 
вѣдатъ, хто імεнно тѣ смεртноубійцы и грабитεли, а εжεли про имεна ихъ  
і прозванія знать нε можнω, то какіε оны лицεмъ и волосомъ, і какоε імѣютъ 
на сεбѣ платъε, зъ симъ жε нарочнопосланнимъ ожидаεтся от вшεго прεвос- 
ходитεлства увѣдомлεнія, почεму можно будεт скорѣиш[о]ε // εгда бъ 
могли тѣ причинитεли въ здεшныхъ мѣстахъ появится, поймани бытъ. Въ 
протчεмъ, мы с нашимъ сосѣдствεннимъ приятствомъ прεбываεмъ. 
Вашεго прεвосходитεлства нашεго въ сосѣдствѣ дружεлюбного і ласкавого 

пріят[εля] 
Числа 8 сεнтябра 
1768 году. 
Арк. 2–2 зв. Відпуск. 
 

№ 149    1768 р., вересня 10. [Запорозька Січ]. 1768 р., вересня 10. [Запорозька Січ]. 1768 р., вересня 10. [Запорозька Січ]. 1768 р., вересня 10. [Запорозька Січ]. ––––    Ордер Коша полковОрдер Коша полковОрдер Коша полковОрдер Коша полков----    
нику Прогнойської паланки Федору Великому з вимогою нику Прогнойської паланки Федору Великому з вимогою нику Прогнойської паланки Федору Великому з вимогою нику Прогнойської паланки Федору Великому з вимогою 
відвернути місцевих козаків від гайдамацтва та організувати відвернути місцевих козаків від гайдамацтва та організувати відвернути місцевих козаків від гайдамацтва та організувати відвернути місцевих козаків від гайдамацтва та організувати 
розвідку на території Кримського ханстварозвідку на території Кримського ханстварозвідку на території Кримського ханстварозвідку на території Кримського ханства. № 3190. № 3190. № 3190. № 3190    

    
Гспдну полковнику прогниіскому Фεдору Вεлкому зъ 
старшиною 
Ордεръ 

1-Рεпортъ вашъ-1, что бивший заграницεю на грабитεлствѣ курѣнний лεву- 
шкѣвъский Никита Головатий, взятий било вами под арεстъ къ отсилки до 
Коша, товарищами εго, бившими жъ заграницεю грабитεлми, съ под того 
вашεго арεста2 отнятъ с произшεдшими при томъ от них вамъ ругатεлства  
 

–––––––––––– 
1-1 Написано на лівому полі. 
2 Далі закреслено силовно. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2 

зв. 
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и нεпристоиними3 к бою ножами стрεмлεниї, въ Кошѣ получεнъа и по 
оному о сиску означεнного Головатого4 и прεдставлεниї // до Коша, атаману 
курεня Лεвушкѣвъского Ґалаґануб приказ отданъ. Вамъ жε в рεзолюцию 
прεдлагаεтся, какъ въ пεрεловлεниї бившихъ на заграничних грабитεлствахъ  
и присилки в Кошъ, яко и могущих иногда5 покуситисъ к ходу на такови 
заграницεю зловрεдниε учинности, 6-въ отвращεниї от того-6 видѣния вашεго 
козаковъ прилагатъ краиного вашεго попочεния, и откуда съ Прогноиних 
озεръ вамъ въ силу прεжного, от Коша послѣдовавшого ордεра, отнюдъ7 
въпрεдъ до получεния особого повεлѣния8 нε сходит. // А мεжду тѣмъ,  
о обращεнияхъ сосѣднои сторони всεмѣрно и нεдрεматεлнимъ окомъ под 
приличнимъ и нεпримѣтнимъ кому либо с тои стороны9 образомъ найоб- 
стоятεлнѣε чинитъ развѣдивания 1-і бытъ самимъ в острожности-1. И что по 
развѣдиваниямъ казатис можεтъ, съчаста Кошъ рεпортоватъ. 
1768 году 
Сεнтябра 10. 
№ 3190. 
Арк. 221–222. Чернетка. 

 
№ 150    1768 р., вересня 10. [Запорозька Січ]. 1768 р., вересня 10. [Запорозька Січ]. 1768 р., вересня 10. [Запорозька Січ]. 1768 р., вересня 10. [Запорозька Січ]. ––––    Ордер Коша Ордер Коша Ордер Коша Ордер Коша 

військовому осавулу Сидору Білому про відрядження військовому осавулу Сидору Білому про відрядження військовому осавулу Сидору Білому про відрядження військовому осавулу Сидору Білому про відрядження 
військових старшин Макара Нагая і Олексія Чорного військових старшин Макара Нагая і Олексія Чорного військових старшин Макара Нагая і Олексія Чорного військових старшин Макара Нагая і Олексія Чорного     
до Мигійського Ташлику і Бешдо Мигійського Ташлику і Бешдо Мигійського Ташлику і Бешдо Мигійського Ташлику і Беш----байраків для розшуку байраків для розшуку байраків для розшуку байраків для розшуку 
гайдамаківгайдамаківгайдамаківгайдамаків. № . № . № . № 3192319231923192    

    

Ордεръ 
Из Коша Воиска Запорожского Низового высокоблагородному 
гспдну воисковому асаулу Сидору Бѣлому 

Воисполнεніε получεнних в Кошε от εго сиятεлства гспдна гεнεрал-аншεфа 
і ковалεра, графа Пεтра Алεѯандровича Румянцова, і от εго высоко прεво- 
сходитεлства гспдна гεнεрал-аншεфа, кыεвского гεнεрал-губεрнатора, Ново- 
россіискои губεрнії главного командира і ковалεра Фεдора Матвѣεвича 
Воεикова ордεровъ, такжε высочаишεи εя ім. ва. грамоти, для пεрεсматри- 
вания і пεрεловлεния уходящих ізъ здεшнихъ мѣстъ в Полшу на грабитεл- 
ства 1-і бунти-1 и оттолъ убѣгающих сюда шалостниковъ, отправлεнни  
с командами воисковіε старшини Макаръ Нагай і Алεѯѣи Чорній, которим  

–––––––––––– 
3 Далі закреслено съ ножами. 
4 Виправлено з Головатимъ. 
5 Виправлено з когда. 
6-6 Написано на правому полі замість закресленого сти. 
7 Написано на правому полі. 
8 Далі закреслено от. 
9 Виправлено з сторонѣ. 
1-1 Написано над рядком. 
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вεлεнно для того пεрεсматриванія с командами // в бугоґардовомъ вѣ- 

домствѣ: Макару Нагаю 2-в Мигииском Ташлицѣ
-2, а Алεксѣю Чорному  

в 3-Бεшъ-баиракахъ-3, дистанціями расположасъ, чинитъ розεзди. І какь  
в сεмъ дѣлѣ зависитъ нεмалій высочайшій інтεрεсъ, то4 даби на сиε зло 
отнюдъ1 в Полщу нε мог, хто зъ здεшних въворватся, къ пεрεсматрива- 
нию і пεрεловлεнию такових опрεдѣлεнни ви. 

Того ради, принявь сεи ордεръ імѣεтε слѣдоватъ в бугоґардовоε
5 

вѣдомство і всεприлѣжнѣйшε, нε отважится хто з тутεчних подвластних 
отлучится в Полскую Україну въ εдиномисліε к тамошним бунтовщикамъ,  
і либо такових, нε будутъ ли убѣгатъ оттуда в здѣшниε мѣста, пεрεсатри- 
ватъ, и буди моглиб явитисъ, старатся пεрεловить присилат до Коша с 
тѣмъ, что при них ни било бъ. // Εсли бы надчаянню з сих злочинцовъ за 
многимъ их соборищεмъ, гдε либо самимъ6 вамъ7 взятъ нεудобиε могло 
казатисъ, при таком случаї вамъ от сεбε нарочними, такъ гспдамъ полков- 
никам бугоґардовому і ингулскому, яко и учрεждεннім8 к розъεздамъ  
с командами воісковим старшинам Нагаю і Чорному, а буди надобностъ 
укажεтъ, то имѣющимся пыкинεрамъ, компанѣиским и гусарским коман- 
дамъ, о дачи вамъ вспоможεния дават знатъ. Во врεмя ж сопротивлεния 
их, поступат с ними примѣрно какъ с разбойники і нарушитεлми народнои 
тишини, і по пεрεловлεнії онихъ 9-по вишε писаному-9 присилат в10 Кошъ11 
со всѣмъ при них будучимъ12. // Будучи жъ вамъ в сεи посилки поступатъ 
по вишε писанному 13-і по словεсному наставлεнию-13, і что происходитимεт, 
в Кошъ рεпортоватъ14. 
Сεнтябра 10 д. 
1768 году. 
№ 3192.15 
Арк. 223–224 зв. Чернетка. 

–––––––––––– 
2-2 Написано над рядком замість закресленого въ Бεш-баираках. 
3-3 Написано над рядком замість закресленого в Мигіискомъ Ташлицѣ. 
4 Далі закреслено и. 
5 Виправлено з богоґардовоε. 
6 Виправлено з сама. 
7 Виправлено з вами εю.; далі закреслено командою. 
8 Виправлено з учрεждεнному.; далі закреслено при означεнних старшинах Нага. 
9-9 Написано над рядком замість закресленого противъ пεрваго пункта. 
10 Виправлено з до. 
11 Виправлено з Коша. 
12 Далі закреслено Будучи вамъ в сεи посилки. 
13-13 Написано на правому полі. 
14 Виправлено з рεпортовати. 
15 На аркуші 224 зв. витерте написане взовж аркуша […] […] […] […] […] […] […] 

заграничного мнстра. 

223 
зв. 
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№ 151    1768 р., вересня 10. 1768 р., вересня 10. 1768 р., вересня 10. 1768 р., вересня 10. [Запорозька Січ][Запорозька Січ][Запорозька Січ][Запорозька Січ]. . . . ––––    Ордер Коша Ордер Коша Ордер Коша Ордер Коша 
військовим старшинам Макару Нагаю і Олексію Чорному військовим старшинам Макару Нагаю і Олексію Чорному військовим старшинам Макару Нагаю і Олексію Чорному військовим старшинам Макару Нагаю і Олексію Чорному     
про оголошення їм догани у зв’язку з тим, що вони відпустили про оголошення їм догани у зв’язку з тим, що вони відпустили про оголошення їм догани у зв’язку з тим, що вони відпустили про оголошення їм догани у зв’язку з тим, що вони відпустили 
гайдамацького ватажка Головка та з наказом рушати кожному гайдамацького ватажка Головка та з наказом рушати кожному гайдамацького ватажка Головка та з наказом рушати кожному гайдамацького ватажка Головка та з наказом рушати кожному 
окремо з командою до місця призначення для розшуку окремо з командою до місця призначення для розшуку окремо з командою до місця призначення для розшуку окремо з командою до місця призначення для розшуку 
гайдамаківгайдамаківгайдамаківгайдамаків. № 3199. № 3199. № 3199. № 3199    

    
До войскових старшинъ Чорногω і Ногая 
Ордεръ1 

По дошεдшεму в Кошъ ізвѣстия, что ви шεдших з здѣшних мѣстъ в Полшу  
в намѣрεниї злих прεдприятій здεшних подчинεнних2, бродягъ Головка 
кислякѣвского, с чатою поимавъ3, і поотбиравши ружя бεз малѣишεго за 
то их покушεніε оштрафования отпустили, істεкшого августа от 31 д. пущεн- 
ним к вам с Коша ордεром с прεтисанεм вам за тω нεпохвали4, в под- 
твεрждεниε прεжних к вам ордεров с Коша пущεнних, 5-строго по-5вεлεннω,  
с таковими покушаючимися нороду в Полшу на зловрεдніε содѣиствиї6 
тутεчними подчинεнними, і ис Полши в сиε мεста іногда убεгающими та- 
кимиж грабитεлми, // поступат на основаниї высочайшхъ вεлѣнии7 і воис- 
ковωго, вамъ в Кошѣ вручεнного, откритого листа бεз и малεишεй отмѣни, 
опасаяс за отмѣну по тому высочаишεму вεлѣнію прεд Воискомъ істязанія  
і штрафа.  

Ннεж доишлω
8 всεму Воиску9 вεдатъ в краинюю обиду і огорчεниε, 

яко10 ви прεзрѣв тоε височишεε повεлѣніε і нашѣ на основаниї оногω воиско- 
виε ордεри, что нε […] в пεрεловлεниї11 і искорεнεниї виш писанних па- 
костников нε їмεεтε с комаnдою вашεю по повεлεнним мεста рачитεлних12 
обεздов, но і поннε 13-бεз движεнія-13 на εднимъ мεстε в Бεш-буεраках 14-оба 
вкупε

-14 с комаnдами15 вашіми16 состоїтε. // За чтω вас строжаишε рεпрε- 
мандуя, срожаишε прεдлагаεмъ, по получεниї сεго заразъ17 порознъ в повε- 

–––––––––––– 
1 Далі закреслено написане над рядком По учи. 
2 Далі закреслено брод. 
3 Виправлено з поимавши. 
4 Далі закреслено с разповεлεнних. 
5-5 Написано над рядком. 
6 Виправлено з содѣиствия. 
7 Далі закреслено і восковогω. 
8 Далі закреслено всεму в краинεю. 
9 Далі закреслено обѣду і огорчεнѣε. 
10 Написано над рядком замість закресленого чтω. 
11 Виправлено з пεрεсматриваниї. 
12 Написано над рядком замість закресленого командоя вашεю. 
13-13 Написано на лівому полі замість закресленого написаного над рядком отεзда. 
14-14 Написано на лівому полі. 
15 Виправлено з комаnдою. 
16 Виправлено з вашεю. 
17 Далі закреслено в повεлі. 
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лεнніε в данных вам с Коша откритих ордεрах мεста слεдовать, такових18 на 
злиε содѣиствия в Полшу здѣшних19 подчинεнних20 ітит намεрεвавших21, 
такжε і оттол22 в здѣшніε мεста убεгающих, всεмирнω старатся сискиват14  
і пεрεловлятъ, і во всεмъ на основании височаишεго повεлѣнія і данногω 
вам 14-в Кошѣ

-14 откритого23 ордεра бεз и малεишεй отмεни поступат, ібω 
εжεли за вашим всεм нεрачитεлствомъ таковиε шалостники в Полшу 
пробεрутся і тамω послѣдуεтъ бит грабитεлства, // то ви нε толкω 24-на 
отвѣтъ сами-24 отправлεнни 26-будεтε

25 и чиновъ-26 лишитεс27, но і смεртной 
казни за нεіисполнεниε височаиших повεлѣний наших5 і войскових ордεров 
подвεржεнни28 нεминуεмо29 битъ імεεтε. 
1768 году 
Сεнтябра 10 д. 
№ 3199. 
Арк. 226–227 зв. Чернетка. 

 
№ 152    1768 р., вересня 10. [Запорозька Січ]. 1768 р., вересня 10. [Запорозька Січ]. 1768 р., вересня 10. [Запорозька Січ]. 1768 р., вересня 10. [Запорозька Січ]. ––––    Ордер Коша Ордер Коша Ордер Коша Ордер Коша 

військовим старшинам Макару Нагаю і Олексію Чорному військовим старшинам Макару Нагаю і Олексію Чорному військовим старшинам Макару Нагаю і Олексію Чорному військовим старшинам Макару Нагаю і Олексію Чорному     
про невдоволення їхніми діями щодо конфіскації худоби про невдоволення їхніми діями щодо конфіскації худоби про невдоволення їхніми діями щодо конфіскації худоби про невдоволення їхніми діями щодо конфіскації худоби     
у бугоґардівського писаря, який забрав її у козака Кущівського у бугоґардівського писаря, який забрав її у козака Кущівського у бугоґардівського писаря, який забрав її у козака Кущівського у бугоґардівського писаря, який забрав її у козака Кущівського 
куреня Жалдака і повинен був досткуреня Жалдака і повинен був досткуреня Жалдака і повинен був досткуреня Жалдака і повинен був доставити в Бугоґардівську авити в Бугоґардівську авити в Бугоґардівську авити в Бугоґардівську 
паланкупаланкупаланкупаланку. № 3200. № 3200. № 3200. № 3200    

    
Воисковим старшинам Чорному і Нагаю 
Ордεръ 

Курѣнногω івонѣвского козака Лисянскогω за1 εго погрѣшностъ, мεвшоисъ 
εго2 под Бεш-буεраками в зимовнику козака курѣnного кущѣвскогω

3 
Жалдака рогатой скотъ, імεнно биков 12 да коров 2, 4-по поїмки εго  
 

–––––––––––– 
18 Написано над рядком замість закресленого і виш писанних. 
19 Далі закреслено подд. 
20 Далі закреслено прεдставлят. 
21 Далі закреслено так. 
22 Далі закреслено намѣрεвав. 
23 Далі закреслено р. 
24-24 Далі закреслено видани будεтε.; написано на лівому полі замість закресленого за 

ними туда за поїмку. 
25 Далі закреслено но чинит. 
26-26 Написано над рядком замість закресленого будεтε по должности вашεи. 
27 Виправлено з лишεнни.; далі закреслено написане над рядком будεтε. 
28 Далі закреслено б. 
29 Далі закреслено будεтε. 
1 Далі закреслено нѣякуюс. 
2 Далі закреслено в си. в. 
3 Далі закреслено рогатоигω Жалд. 
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приарεстовано, гдε и содεржался-4, і какъ к отправки оногω
5 в Кошъ  

к близшεму до Сѣчи6 растоянію, 7-к прѣгону-7 в палаnку Бугоґардовую8 буго- 
ґардовимъ9 писарεмъ 11-с того зимовника10, какъ писаръ пушкару обявлялъ-11, 
писарεмъ занятω, то ви к пригону оногω в паланку нε допустив, усиловнω  
у εгω, писаря, ввεс7 на сεбε отобрали, 11-і пушкару повεлѣнія нашεго нε 
послушавши и оставивши оноε в прεнεбрεжεнії нε отдали-11, і с тогω того 
скота ужε нѣсколкω штукъ будто7 убивъ, на корм[ъ] сεбε

12 // употрεбляεтε.  
А понεжε, 21-данними вам с Коша13 на основаниї височаиших вεлεний 

откритими ордεрами, вεлεннω всεмεрнω старатся шεдших в Полшу здѣш- 
них подчинεнних на злиε содѣствия нε допускатъ, также от того с оних  
в здεшніε мεста возвращающихся14 пεрεловлятъ і в Кошъ и со всεм при них 
імεвшимся, к указному над ними15 за их вини поступлεнію16 присилат17. Но 
ви сиε обявя в прεнεбрεжεниї18, і что вамъ в откритомъ листѣ повεлεно 
никого нε обижатъ, в нεисполнεниї кому нибудъ ужε грабитъ нашъ скотъ, 
вамъ нε принадлεжащий, і тѣмъ подали вяжший поводъ к воровству  
и грабитεлству // шалостникамъ і лεгкомислεний людямъ. І какъ слишно із 
ваших бεзпорядочнихъ і [бεз]чεсти19, такожъ чиномъ вашимъ нε принадлεжа- 
щих поступокъ, многиε ужε вашεму грабитεлству завидуя вщули нε толко 
виходомъ заграницу, но и тутъ грабытъ, и что сεго, чтоб20 вы за сεй вщи- 
нокъ граби-тεлства нε оставалисъ виновніми, к удоволствию обижεних козаковъ 
миноватъ-21 // нε можно, то ужε вамъ рεприманда за сεй худой поступокъ нε  

–––––––––––– 
4-4 Написано на лівому полі замість закресленого писарεм бугоґардовим Бистрицким 

заарεстованнω. 
5 Далі закреслено в Кош. 
6 Далі закреслено раст. 
7-7 Написано над рядком. 
8 Виправлено з Бугоґардова. 
9 Написано над рядком замість закресленого за н. ним жε. 
10 Виправлено з от оного. 
11-11 Написано на лівому полі. 
12 Далі закреслено і команди вашεй. 
13 Далі закреслено откритими ордεрами. 
14 Далі закреслено всεмирно старатся. 
15 Далі закреслено поступя. 
16 Далі закреслено какъ поступатъ. 
17 Далі закреслено вамъ жε. 
18 Далі закреслено чтоб. 
19 Далі закреслено вашεй. 
20 Далі закреслено написане на рядком статъ той. 
21-21 Написано на лівому полі замість закресленого вам жε до тогω скота потому чтω 

описъ εго оn ужε отправлεnна, бугоґардовими приарεстоваn касатся никакои притчини нε 
состоялω, а хотяби оной і за воровствах забратъ заарεстωванъ і к забратию вам принад- 
лεжалъ, то вамъ εгω тамω на сεбε нε забирая при рεпортε в Кошъ купно с виновним 
прεдставитъ, какъ вам вишε писанними откритими многочислεnно посланними ордεрами 
повεлεннω должεnствовало, но ви, но ви тε нашѣ воисковиε повεлѣнія прεнεбрεгъ сиε, краинε  
нε противу вашεй чεсти і нεпоручεнности вашεй учинили бεзъразсудитεлнω учинитъ // 
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приписуя, εдно то прεдлагаεтся, чтоб вы заграбывший22 нашъ23 вами24 
скотъ, буди нε сεдεнъ, возвратіли, а буды зεдεнъ, то нεотмѣнно с імѣний 
вашихъ25 зискано будεтъ. 
Сεнтεбра 10 д. 
1768 году. 
№ 3200. 
Арк. 228–229 зв. Чернетка. 
 

№ 153    1768 р., вересня 11. 1768 р., вересня 11. 1768 р., вересня 11. 1768 р., вересня 11. [Запорозька Січ][Запорозька Січ][Запорозька Січ][Запорозька Січ]. . . . ––––    Ордер Коша Ордер Коша Ордер Коша Ордер Коша 
полковнику Кальміуської паланки Сидору Чалому про полковнику Кальміуської паланки Сидору Чалому про полковнику Кальміуської паланки Сидору Чалому про полковнику Кальміуської паланки Сидору Чалому про 
організацію військової команди чисельністю 200 осіб організацію військової команди чисельністю 200 осіб організацію військової команди чисельністю 200 осіб організацію військової команди чисельністю 200 осіб     
для розшуку гайдамаків, з підпорядкуванням її військовому для розшуку гайдамаків, з підпорядкуванням її військовому для розшуку гайдамаків, з підпорядкуванням її військовому для розшуку гайдамаків, з підпорядкуванням її військовому 
старшині Андрію Порохні та з наказом організувати розвідку старшині Андрію Порохні та з наказом організувати розвідку старшині Андрію Порохні та з наказом організувати розвідку старшині Андрію Порохні та з наказом організувати розвідку     
на території Кримського ханствана території Кримського ханствана території Кримського ханствана території Кримського ханства. № 3202. № 3202. № 3202. № 3202    

    

Господину полковнику калмѣюскому Сидору Чалому зъ 
старшиною 
Ѡрдεръ 

По причинѣ учинившихся мεжду полскими українскими людми бунтов  
и отъ ихъ слѣдуεмогω грабитεлства, посланними къ вамъ во исполънεниε 
височайшεй εя импεраторскаго вεличεства грамоты и гεнεралѣтεтскихъ 
прεдложεній съ Коша ордεрами вεлεннω, убѣгающихъ съ Полши бунтов- 
щиков тамошних въ здεшниε мѣста, сискивая и имая по пεрεловлεниї жъ 
подъ крѣпкимъ карауломъ присилат до Коша, и въ сообщεство къ тѣмъ 
збунтовавшимся уходитъ въ Полшу здεшних подчинεннихъ никого нε до- 
пускатъ. Въ подтвεрждεніε чεго, во исполнεниε прεжних и нинѣ получεнних 
прεдъложεній, вамъ срожайшε прεдлагаεмъ, собравши козаков 2-двѣстѣ 
члкъ, статъ в Каратишѣ і оттол от Бεрдъ по границѣ до мѣста, по согласию 
гспдна воискового старшини Порохнѣ

а (под коего і ордεром имѣете находи- 
тис)1 назначенъного-2, і по въсεмъ вашεмъ вѣдомству бεзпεрεривной 
розεздъ имѣтъ. И εсли мог бы хто з бунтов въ вашε вѣдомство убѣгнутъ, 
либо здεшниε подчинεнніε на тѣ бунти уходомъ своїмъ покушатся могли,  

–––––––––––– 

дεрзнули, чεгω для вам крεпчаишε прεдлагаεтся, по получεниї сεго заразъ оставшεйся  
в нεпобитї скотъ сколко оного в живих εсть, ввεс нε удεржуя у сεбε ни ядного нѣ εдінои 
скотини в Кошъ прислатъ. Будεж ввεс побитъ, то дεнгами за кажду штуку по 18 ру. 
всεнεотмεнно прислатъ, інако ібо εсли того скота іли за оной  (буди побитой) дεнъ. н. виш 
писанноε цεною дεнгами прислано нε будεтъ, то всεнεпрεмεннω таковим числом с сатис. 
собствεнно ваших зимовников от Коша взисканнъ бытъ імεεтъ. 

22 Виправлено з забывшиε. 
23 Виправлено з нашεй. 
24 Написано над рядком замість закресленого воли. 
25 Далі закреслено с вашимъ нεмалимъ. 
1 Дужки автора. 
2-2 Написано на лівому полі. 
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пεрεловливая под крѣпчайшимъ карауломъ присилатъ сюда до Коша со 
всѣмъ, что при них нибудεтъ. Такожъ козакамъ въ зимовникахъ прикази- 
ват, чтобъ оны такъ въ ихъ зимовниках житεлъствующихъ козаков, яко  
и служитεлεй, nа худиε содѣйствия и бродитъ нε допускалы, и другъ за 
другомъ смотрѣли и били бъ всεгда // оставшиεсъ от розεздов при своїхъ 
домах лошадъми и протчиїмъ, испрвъними въ поготовости3. 

Ежεли вамъ при розъεздѣ по границѣ въ какомъ мѣстѣ случится 
съεхатся с кримскими татари и ониε васъ съпрашεватимутъ зачεмъ вы  
съ командою εзъдитε, вы имъ имѣεтε съ учтивостию нε оказивая ничεго, 
суровостию обявитъ, что вы для пεрεловлεния разъсипаннихъ росъсий- 
скими камандами въ Полшѣ гаидамацкихъ шаεкъ злодѣεвъ находитεсъ. 
Однакъ того остεрεгаясъ, чтобъ прилучится могущεй иногда встрѣчи съ4 
татарскими розεздами, отнюдъ никакои причини къ раздору нε подаватъ, 
хотя бъ иногда от татар къ тому и поводъ поданъ билъ, но всѣми мѣрами 
от сор убѣгатъ и уклонятся отговариваясъ, что такиε поступки зъ сосѣдствεн- 
ною дружбою нимало нε сходствεнни, и εсли имъ какиε абиди причи- 
нεнни, то должни жаловатся началникамъ, от коїхъ и справεдливого удо- 
волствия ожидатъ имѣютъ. Въ кримскиε жъ граници отнюдъ и малѣишε

5 
вамъ нε въεздитъ6. 

І при сεмъ7 вашεмъ по границы розεздѣ
8 присматриватъ, нѣт ли  

гдε татарскихъ // собраний и εжεли εстъ, то в какомъ они абращεниї,  
и воїнськоі исправности, і 2-[на]мѣрεниї [н]акрпкѣишε развѣдиватъ-2 и по 
достовѣрномъ увεдомлεниї Кошъ рεпортоватъ. Мεжду чεмъ в своεй дистан- 
циї и въ розεздах будучи, имѣтъ крѣпкую и нεдрεматεлную прεдосторож- 
ностъ, зъ дεнними и ночними отводними караулами. В сεи командировки 
будучи, какъ9 въ чабановъ кримских, яко и ни в кого 8-заграничних и 
здεшних народовъ-8, отнюдъ ничεго нε братъ и нε обижатъ, и команди нε 
распускатъ, и нε сходитъ з стεпу, и битъ всεгда въ розεздах до нашεго 
особого к вамъ о сεмъ вεлѣния. И что с васъ10 тамо8 будεтъ произходитъ, о 
томъ имѣεтε почасту Кошъ рεпортоватъ. 
1768 году 
Сεнтябра 11 д. 
Под № 3202 в к. за. 
Арк. 235–236. Відпуск. 
–––––––––––– 

3 Далі закреслено и что отъ вас происходитъ будεт, съчаста рεпортоватъ, а къ 
протчимъ полковникамъ зъ старшинами о сεмъ ордεры посланны. 

4 Виправлено з зъ. 
5 Далі закреслено д. 
6 Далі закреслено 1768 году 
Сεнтябра 11 д. 
7 Написано над рядком замість закресленого розъεздѣ. 
8-8 Написано над рядком. 
9 Далі закреслено въ заграничних людεй, такъ. 
10 Виправлено з вами. 
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№ 154    1768 р., вересня 11. [Запорозька Січ]. 1768 р., вересня 11. [Запорозька Січ]. 1768 р., вересня 11. [Запорозька Січ]. 1768 р., вересня 11. [Запорозька Січ]. ––––    Ордер Коша полковнику Ордер Коша полковнику Ордер Коша полковнику Ордер Коша полковнику 
Самарської паланки Дмитру Кулику про організацію військової Самарської паланки Дмитру Кулику про організацію військової Самарської паланки Дмитру Кулику про організацію військової Самарської паланки Дмитру Кулику про організацію військової 
команди чисельністю 500 осіб з козаків самарського відомства команди чисельністю 500 осіб з козаків самарського відомства команди чисельністю 500 осіб з козаків самарського відомства команди чисельністю 500 осіб з козаків самарського відомства 
для загону військового старшини Андрія Порохнідля загону військового старшини Андрія Порохнідля загону військового старшини Андрія Порохнідля загону військового старшини Андрія Порохні. № 3203. № 3203. № 3203. № 3203    

    

Гспдну полковнику самарскому Дмитрію Кулику з старшиною 
Ордεръ 
 

По причинѣ учинившихся мεжду полскими українскими людми бунтов и от 
их слѣдуεмого грабитεлства, посланими к вам воісполнεніε высочаишεи  
εя і. ва. грамоти і гεнεралитεтских прεдложεній с Коша ордεрами вεлεно, 
убѣгающих с Полши бунтовщиков тамошних в здεшнія мѣста сискивая,  
і имая по пεрεловлεниї под крεпким карауломъ присилатъ до Коша, і в 
сообщεство к тѣмъ взбунтовавшимся уходитъ в Полшу, здεшних подчи- 
нεнних никого нε допускатъ. // Во исполнεніε жъ прεжних і нинѣ в Кошѣ 
получεнних от високих команд притвεрждεній, к пεрεловлεнію і пεрεсмат- 
риванію вишε значащихся1 шалостниковь во всεгдашній розъεздъ на той 
сторонѣ Днεпра, в Кошѣ опрεдѣлεнъ воісковій старшина Андрεи Порохня, 
да при нεмъ полковникъ Іванъ Касянεнко 2-і полковій старшина-2 Мартинъ 
Височинъ, 3-да з самарского вѣдомства 500 чεловѣкъ холостих з. козаковъ-3 
опрεдѣлεнниж, которому будучи в том розεздѣ какъ поступат, особо  
с Коша ордεром прεдложεнно. 

Вамъ жε гспднъ полковникъ з старшиною // повεлѣваεмъ, по получεнії 
сεго сεго заразъ вѣдомства вашεго со всѣх рѣчокъ холостих козаков4 500 
чεловѣкъ собравъ со всεю воінскою5 ісправностію і на добрих лошадях, 
означεнному гспдну воисковому6 старшинѣ Порохнѣ в команду поручитъ,  
а оставшимся от сεго командированія при зимовникахъ7 козакамъ наикрѣп- 
чаишε приказиватъ, ісполняя наши доволніε о сεмъ повεлѣнія, что они такъ 
в их зимовниках житεлствующиε

8 козакы9 11-для сихъ жε пεрεловлεний были 
лошадми10 і ружіεмъ во ісправносты всεгда готовими, і какъ житεлствую- 
щихъ в іхъ зимовниках козаков і в сεлахъ обиватεлεй-11, яко і служитεлεи 
своїхъ12, на худиε содѣиствія і бродитъ 12-по зимовникамъ і сεламъ-12 нε  

–––––––––––– 
1 Далі закреслено пакост. 
2-2 Написано на правому полі замість закресленого и писарεмъ в вашεмъ вѣдомствѣ 

житεлствующій. 
3-3 Написано над рядком та на правому полі. 
4 Виправлено з козакъ. 
5 Далі закреслено воинскою. 
6 Далі закреслено воискано. 
7 Написано на лівому полі замість закресленого своих домах. 
8 Виправлено з житεлствующих. 
9 Виправлено з козаковъ. 
10 Далі закреслено і протчиїмъ. 
11-11 Написано на лівому полі. 
12-12 Написано над рядком. 
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допускали и другъ за другомъ смотрѣли. // 13 Для чεго вамъ по всεмъ 
вашεм вѣдомству бεзпεривниε розεзди імѣтъ и что от васъ присходит 
будεтъ, должεнствуεтε всεгда рапортоват. Ежεли жъ надчаεніε означεного 
старшини Височина при зимовнику нεімѣεтся, но в отлучки, то вмѣсто εго 
опрεдѣлитъ εдного вашεго подписарого. 
Сεнтябра 1114 
1768 году. 
№ 3203. 
Арк. 232–233 зв. Чернетка. 
 

№ 155    1768 р., вересня 11. [Запорозька Січ]. 1768 р., вересня 11. [Запорозька Січ]. 1768 р., вересня 11. [Запорозька Січ]. 1768 р., вересня 11. [Запорозька Січ]. ––––    Ордер Коша Ордер Коша Ордер Коша Ордер Коша 
полковнику Протовчанської паланки Йосипу Рубану про полковнику Протовчанської паланки Йосипу Рубану про полковнику Протовчанської паланки Йосипу Рубану про полковнику Протовчанської паланки Йосипу Рубану про 
організацію команди для розшуку гайдамаків, які втікали організацію команди для розшуку гайдамаків, які втікали організацію команди для розшуку гайдамаків, які втікали організацію команди для розшуку гайдамаків, які втікали     
«в Полшу», з вимогою наказувати козакам не відпускати «в Полшу», з вимогою наказувати козакам не відпускати «в Полшу», з вимогою наказувати козакам не відпускати «в Полшу», з вимогою наказувати козакам не відпускати     
своїх служителів для гайдамацтвасвоїх служителів для гайдамацтвасвоїх служителів для гайдамацтвасвоїх служителів для гайдамацтва. № 3215. № 3215. № 3215. № 3215    

    

Із Коша Войска Запорожского Низового гспдну полковнику 
Іωсифу Рубану зъ старшиною 
Ордεръ 

По причинѣ учнившихся мεжду полскими1 українскими людми бунтовъ  
и от ихь слѣдуεмого грабитεлства, посланними к вамъ во исполнεніε высочай- 
шой εя імпεраторскагω вεличεства грамоти і гεнεралѣтεтскихъ прεдложε- 
ній, с Коша ордεрами вεлεнно убѣгающихъ с Полшѣ бунтовщиков тамош- 
нихъ въ здεшниε мѣста сискивая и імая, по пεрεловлεнії жъ под крѣпкимъ 
карауломъ присилатъ до Коша, и і в сообщεство к тѣмъ збунтовавшимся 
уходитъ въ Полшу здεшних подчинεннихъ никого нε допускатъ. Въ подтвεр- 
ждεніε чεго, во исполнεніε прεжнихъ и ннѣ получεннихъ прεдложεній, вамъ 
срожайшε прεдлагаεмъ, собравши козаков по всεм вашεмъ вѣдомству 
бεзъпεрεривной розъεздъ імѣтъ и εсли2 из бунтов хто въ вашε вѣдомство 
убѣгнεть, либо здεшніε подчинεнніε на тѣ бунты уходомъ своїмъ покушатся 
могли, пεрεловливая под крѣпчайшимъ карауломъ прислать сюда до Ко- 
ша со всѣмъ, что при них нибудεтъ. Також козакамъ въ зимовниках 3-и 
обиватεлямъ в сεлахъ-3 приказиватъ, чтоб оны такь въ их зимовниках  
3-і сεлахъ-3 житεлствующих козаковъ 3-и обиватεлεй-3, яко и служитεлεй 
своїхъ3, на худіε содѣйствія и бродить нε допускали и другъ за другомъ 
смотрѣли, и были б всεгда оставшіεся от розъεздов при своїхъ домахъ 
лошадми и протчіїмъ исправним въ поготовосты. И что въ васъ происходит 
будεтъ, счаста рεпортоватъ, а къ протъчіїмъ полковникамъ зъ старшинами о 
сεмъ ордεри послани. 

–––––––––––– 
13 Далі закреслено і били бъ всεгда лошадми і протчиїмъ ісправними в готовости. 
14 Виправлено з 12. 
1 Далі закреслено и. 
2 Далі закреслено мог бы. 
3-3 Написано над рядком. 
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1768 году 
Сεнтября 11 д. 
Под № 3215 в к. за. 
Помітка: І в Кодакъ 3204 з сεго до Колпака под сим жε нумεром. 
Арк. 237. Відпуск. 

 
№ 156    1768 р., вересня 13. [Запорозька Січ]. 1768 р., вересня 13. [Запорозька Січ]. 1768 р., вересня 13. [Запорозька Січ]. 1768 р., вересня 13. [Запорозька Січ]. ––––    Ордер Коша Ордер Коша Ордер Коша Ордер Коша 

полковнику Інгульської паланки Тарасу Чорному з наказом полковнику Інгульської паланки Тарасу Чорному з наказом полковнику Інгульської паланки Тарасу Чорному з наказом полковнику Інгульської паланки Тарасу Чорному з наказом 
козакам виконувати його розпорядження і за потреби козакам виконувати його розпорядження і за потреби козакам виконувати його розпорядження і за потреби козакам виконувати його розпорядження і за потреби 
мобілізовуватися умобілізовуватися умобілізовуватися умобілізовуватися у    команду для розшуку гайдамаків під команду для розшуку гайдамаків під команду для розшуку гайдамаків під команду для розшуку гайдамаків під 
острахом покарання штрафом та побиттям киямиострахом покарання штрафом та побиттям киямиострахом покарання штрафом та побиттям киямиострахом покарання штрафом та побиттям киями. . . .     
№ 3223№ 3223№ 3223№ 3223    

    
Гспдну полковнику інгулскому Тарасу Чорному з старшиною 
Ордεръ 

Рεпортъ вашъ от 7 сεго, что вори кримским чабанам приключили1 гра- 
битεлство і къ пεрεловлεнию оних с вами въ обεздку козаки ититъ нε хотятъ 
отговориваясъ тѣмъ, что яких курεнε вори, тѣ атамани своїми козаками  
іскат будутъ, а они доволни своїми обεздками по курѣнному повεлѣнію,  
в Кошε получεнъа. А понεжε, сиε пεрεловлεніε воровъ εстъ общεствεнная 
надобностъ, о которои2 всякъ по обовязаннои должности повинεнъ рачи- 
тεлно старатся, потому что, прεд симъ било такови воры // причинивъ тата- 
рамъ пакости, с тѣмъ поворованим мεжду зимовники козачиε убѣгаютъ, 
посля чεго о обискамъ слѣдовъ многіε козаки нεвинно прεтεнсії доволствовали. 

Того ради, в рεзолюцию прεдлагаεтся вамъ, всѣм козакамъ вѣдомства 
вашεго нашимъ воисковім повεлѣніεмъ затвεрдитъ, чтоб в случаї таковіх 
воров поіска они ничимъ нε отвориваліся3, а биліб4 по своεи должности 
вышъ5 вовсε послушними, ібо εжεли впрεд такови ослушники являтся і в 
вашεм вѣдомствѣ воровство кому причинятъ, то с того самого обидимому 
удоволство взисканно будεтъ. 6-Ежεли ж каковій-6 // будεтъ імущεствомъ нε 
состоятεлεнъ, то наказанъ будεтъ киями бεзпоблажно. 
[1]768 году 
Сентябра 137. 
№-р 3223. 
Арк. 238–239. Чернетка. 
–––––––––––– 

1 Виправлено з приключεниεмъ. 
2 Виправлено з которою. 
3 Виправлено з нε отворился. 
4 Виправлено з били би.; далі закреслено по […]. 
5 Написано над рядком. 
6-6 Написано на правому полі. 
7 Виправлено з 12. 
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№ 157    1768 р., вересня 13. 1768 р., вересня 13. 1768 р., вересня 13. 1768 р., вересня 13. [Запорозька Січ][Запорозька Січ][Запорозька Січ][Запорозька Січ]. . . . ––––    Ордер Коша полковниОрдер Коша полковниОрдер Коша полковниОрдер Коша полковни----    
ку Івану Касяненку про підпорядкування його очільнику військоку Івану Касяненку про підпорядкування його очільнику військоку Івану Касяненку про підпорядкування його очільнику військоку Івану Касяненку про підпорядкування його очільнику військо----    
вої команди військовому вої команди військовому вої команди військовому вої команди військовому старшині Андрію Порохністаршині Андрію Порохністаршині Андрію Порохністаршині Андрію Порохні. № 3224. № 3224. № 3224. № 3224    

    

Із Коша Воиска З. Низового гспдну полковнику Івану Касянεнку 
Ордεръ 

Понεжε, ви для поїска і пεрεловлεнія могущих убѣгатъ с Полскои области 
тамошних бунтовщиковъ в здεшния мѣста, такжε к пεрεсматриванию  
і нεдопущεнию в сообщεство никого1 здεшних подчинεнних в Полшу ухо- 
дитъ, от Коша опрεдѣлεнни къ гспдну воисковому старшинѣ Андрεю По- 
рохнѣ в команду. Для того, повεлѣваεтся вам, по получεниї сεго заразъ2 
прибравъ какъ надлεжитъ, явится у оного гспдна Порохнѣ і битъ при нεмъ 
в командѣ, пока вамъ ордεромъ с Коша указанно будεтъ. 
Сентабра 13 д. 
1768 году. 
№ 3224. 
Помітка: Ізъ сεго равносилно полковому старшинѣ Мартину Высочину 
ордεр посланъ под № 3225-м. 
Арк. 248. Чернетка. 
 

№ 158    1768 р., вересня 13. [Запорозька Січ]. 1768 р., вересня 13. [Запорозька Січ]. 1768 р., вересня 13. [Запорозька Січ]. 1768 р., вересня 13. [Запорозька Січ]. ––––    Ордер Коша Ордер Коша Ордер Коша Ордер Коша 
військовому старшині Андрію Порохні про організацію військовому старшині Андрію Порохні про організацію військовому старшині Андрію Порохні про організацію військовому старшині Андрію Порохні про організацію 
команди з козаків Самарської паланки чисельністю 500 осіб, команди з козаків Самарської паланки чисельністю 500 осіб, команди з козаків Самарської паланки чисельністю 500 осіб, команди з козаків Самарської паланки чисельністю 500 осіб, 
підпорядкуванням йому полковника Івана Касяненка підпорядкуванням йому полковника Івана Касяненка підпорядкуванням йому полковника Івана Касяненка підпорядкуванням йому полковника Івана Касяненка     
і Мартина Височина, з вимогою виступити до і Мартина Височина, з вимогою виступити до і Мартина Височина, з вимогою виступити до і Мартина Височина, з вимогою виступити до р. Жереб’ячої р. Жереб’ячої р. Жереб’ячої р. Жереб’ячої     
і там проводити розшук гайдамаків, уникаючи при цьому і там проводити розшук гайдамаків, уникаючи при цьому і там проводити розшук гайдамаків, уникаючи при цьому і там проводити розшук гайдамаків, уникаючи при цьому 
конфліктів з татарамиконфліктів з татарамиконфліктів з татарамиконфліктів з татарами. № 3227. № 3227. № 3227. № 3227    

    

По сεкрεту 
Из Коша Войска Запорожского Н. высокоблагородному 
гспдину1 воісковому старшинѣ Андрεю Порохнѣ

2 
Ордεръ 

По причинѣ учинившихся мεжду полскими українскими людми бунтовъ  
і от их слѣдуεмого грабитεлства, получεнними въ Кошѣ височаишою εя ім. 
ва. грамотою і высокими гεнεралитεтскими ордεрами, вεлεнно убѣгающих  
3-в здεшниε мѣста-3 с Полши бунтовщиковъ тамошних4 пεрεсматриватъ  
і сискиватъ, а по пεрεловлεнії 5-содεржат под крѣпкимъ караулом[ъ]-5, такжε  
 
 

–––––––––––– 
1 Далі закреслено з зздεшних. 
2 Написано над рядком. 
1 Виправлено з гспдамъ. 
2 Далі закреслено полковнику Івану Касянεнку да полковому старшинѣ Мартину Высочину. 
3-3 Написано над рядком. 
4 Далі закреслено в здεшнія мѣста. 
5-5 Написано над рядком замість закресленого поступатъ с ними по здεшнимъ воіско- 

вим обичаямъ. 
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і в сообщεство к тѣм взбунтовавшімся уходитъ в Полшу здεшних подчинεн- 
них никого нε допускатъ. Почεму для таковаго пεрεсматриванія 6-на сεй 
сторонѣ рεки Днεпра-6 із Воиска Запорожского Низового опрεдѣлεнни 
гспда3 воісковіε старшини // Макаръ Нагай, Алεѯѣи Чорній7, Андрεи Лукя- 
новъ 3-да полковникъ Кийнашъ-3, і отправлεнни с командами в бугоґардовоε

8 
вѣдомство і протчиε здεшних дачъ мѣста. А к пεрεсматриванію і пεрεлов- 
лεнію9 вышε писаних шалостников на тои сторонѣ Днεпра в самарском 
вѣдомствѣ і в протчихъ мѣстах, опрεдѣлεно10 васъ11 да12 к вамъ 14-под ко- 
манду полковника Івана Касянεнка і полкового старшину Мартина Висо- 
чина, такожъ13 команди-14 для всεгдашнεго розъεзда15 холостих козаковъ 
500 чεловѣкъ. Чтоб жε оніε козаки3 з самарского вѣдомства з житεлствующих 
тамо по разнимъ рѣчкам, зѣмовникамъ козаков при всεи воинскои ісправ- 
ности і на добрих лошадях к вамъ высланни били, о томъ полковнику 
самарскому Дмитрію Кулику з старшиною чрεз ордεръ прεдложεнно. 

Того ради, принявъ вамъ //сεи ордεръ і в команду свою вышε 
опрεдѣлεнних полковника Івана Касянка [!], полкового старшину Мартина 
Высочина і 500 чεловѣкъ команди козаковъ, слεдоват прямо в Жεрεбячу,  
6-упадающую в Конску-6, гдε в закритих мѣстах дистанціεю рсположасъ, 
оттол16 6-по границѣ Конскою і Бεрдами, такожъ-6 вѣдомства самарского  
3-і калмиюского-3 по разнимъ мѣстамъ17 і по рεчкамъ18 Чаигулѣ і Янгулѣ 
εжεчастиε

3 розεзди чиня19, пεрεсматриват, нε убѣгнεтъ ли кто з Полскои 
области з тамошних взбунтовавшихся народовъ, іли к тѣмъ на зловрεд- 
нія начинанії і здεшних подчиних [!]20 нε будутъ21 ли3 какови къ входу по- 
кушатся, такових по пεрεловлεнії под крѣпчаишимъ карауломъ со всѣмъ, 
чтоб при нихъ // могло сискатся, прεсилат в Кошъ. 

Ежεли вамъ, при розъεзди 22-по границѣ
-22 в какомъ мѣстѣ случится 

съεхатся с кримскими татарами і оніε васъ спрашиватимутъ зачимъ ви  
с командами εздитε, вы імъ імѣεтε съ учтивостію нε оказивая ничεго23  
–––––––––––– 

6-6 Написано на лівому полі. 
7 Далі закреслено да. 
8 Далі закреслено мѣс. 
9 Далі закреслено т. 
10 Виправлено з опрεдεлεни. 
11 Виправлено з вы. 
12 Виправлено з і. 
13 Написано над рядком замість закресленого і. 
14-14 Написано над рядком та на правому полі. 
15 Далі закреслено команди. 
16 Далі закреслено написане на лівому полі такъ. 
17 Далі закреслено і калмиюского вѣдомства. 
18 Виправлено з рεчкахъ. 
19 Виправлено з чинитъ; далі закреслено і. 
20 Далі закреслено подчинεнних. 
21 Виправлено з будεтъ. 
22-22 Написано на правому полі. 
23 Далі закреслено к. 
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суровостыю24 обявитъ, что ви для 26-пεрεловлεнія разсипанихъ25 російскими 
командами в Полщѣ гайдамацкых шаεкъ злодѣεвъ-26 // находитεсъ. Однако 
жъ, того остεрεгаясъ, чтоб прилучится могущεй іногда встрѣчѣ с татар- 
скими розεздами, отнюдъ ныкакои причини к раздору нε подаватъ, хотя бъ 
іногда от татаръ к тому и повод поданъ былъ, но всѣми мѣрами от сор 
убѣгатъ і уклонятся отговариваясъ, что такиε поступки з сосѣдствεнною 
дружбою нимало нε сходствεнни, і εсли імъ какиε обиди причинεнни, то 
должни жаловатся началникамъ, от коїхъ і справεдливого удоволствия ожи- 
датъ27 імѣютъ. В кримъскіε жъ граници отнюд і малѣишε вамъ нε въεздитъ. 

Чтоб жε і калмиюскій полковник // своεго вѣдомства с козаками 
виступивши расположился в Каратишѣ і границεю по Бεрдамъ, 28-і до мѣста, 
по согласию с вами назначεного-28, розεзди чинил 29-і под ордεромъ вашимъ 
найдовался, о томъ εму прεдложεно-29. При розεздѣ вашεмъ по граници 
присматриватъ нѣт ли гдε татарских собраніи і εжεли εстъ, то в какомъ они 
обращεнії і воїнскои справности, 14-і намѣрεниї сεкрεтнѣишε развѣди- 
ватъ-14 и по достовѣрномъ увѣдомлεнії Кошъ рапортоват. 

Мεжду чεмъ, в своεи дистанції і в розъεздахъ будучи, імѣтъ крѣпкую  
і нεдрεматεлную прεдосторожностъ з дεнними і ночними отводними карау- 
лами. В сεи командировки будучи, какъ30 в чабановь кримских, // яко і ни  
в кого 6-заграничних і здεшних народовъ-6 отнюдъ ничεго нε братъ 6-3-и нε 
обижатъ-3, і команди не роспускатъ, і нε сходитъ з стεпу і битъ въсεгда  
в розεздахъ до нашεго особого к вамъ о сεмъ вεлѣнія-6. І что с вами будεтъ 
происходитъ, о томъ імѣεтε почасту Кошъ рапортоват. 
1768 году 
Сεнтябра 13 д. 
№ 322731. 
Арк. 249–252. Чернетка. 

 
№ 159    1768 р., вересня 13. [Запорозька Січ]. 1768 р., вересня 13. [Запорозька Січ]. 1768 р., вересня 13. [Запорозька Січ]. 1768 р., вересня 13. [Запорозька Січ]. ––––    Ордер Коша військовому Ордер Коша військовому Ордер Коша військовому Ордер Коша військовому 

старшині Андрію Лук’янову про виступ разом з полковником старшині Андрію Лук’янову про виступ разом з полковником старшині Андрію Лук’янову про виступ разом з полковником старшині Андрію Лук’янову про виступ разом з полковником 

–––––––––––– 
24 Виправлено з суровимъ.; далі закреслено срεдствам. 
25 Далі закреслено в Пол. 
26-26 Написано на правому полі замість закресленого сεго εдиного обстоятεлства нахо- 

дитεсъ. В кримскіε жъ граници отнюдъ і малѣишε вамъ нε въεздитъ, чтоб жε і калмиюский 
полковникъ своεго вѣдомства с козаками виступивши расположился в Каратишѣ і границεю по 
Бεрдамъ і и к вамъ розεзди чинил, о томъ ордεромъ вεлεнно, і что в сεи командεровки 
будучи, какъ в заграничнихъ людεй, так в чабановъ кримских, яко і ни в кого отнюд ни 
взятками на чεмъ к собиратъ і нε оттолъ, что с вами будεтъ происходитъ, о томъ імѣεтε 
почасту Кошъ рεпортоват. 

27 Далі закреслено іли. 
28-28 Написано на правому полі замість закресленого и к вамъ. 
29-29 Написано над рядком та на правому полі замість закресленого о томъ ордεромъ вεлεнно. 
30 Далі закреслено в заграничних людεй, такъ. 
31 Виправлено з 2227. 
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Андрієм Кійнашем і військовою командою у відомство Андрієм Кійнашем і військовою командою у відомство Андрієм Кійнашем і військовою командою у відомство Андрієм Кійнашем і військовою командою у відомство 
Бугоґардівської паланки в район р. Мертвовід для розшуку Бугоґардівської паланки в район р. Мертвовід для розшуку Бугоґардівської паланки в район р. Мертвовід для розшуку Бугоґардівської паланки в район р. Мертвовід для розшуку 
гайдамаків, а також з наказгайдамаків, а також з наказгайдамаків, а також з наказгайдамаків, а також з наказом уникати конфліктів ом уникати конфліктів ом уникати конфліктів ом уникати конфліктів     
з татарамиз татарамиз татарамиз татарами. № 3230. № 3230. № 3230. № 3230    

    
Із Коша Воиска Запорожского Низового высокоблагородному 
гспдну воисковому старшинѣ Андрεю Лукянову 
Ордεръ 

Многими ордεрами от εго сиятεлства гспдна гεнεралъ-аншεфа, ковалεра, 
графа Румянцова1, і гспдна гεнεрал-аншεфа, губεрнатора киεвского Воεико- 
ва, Кошу прεдлагано, даби къ взбунтовавшімся в Полскои области на Укра- 
їнѣ тамошнимъ подданнимъ народам въ сообщεство зъ здεшних подчинεн- 
них нихто уходитъ, и оттуда з тѣх бунтовщиковъ в сиε граници убѣгатъ2 нε 
могли, к сиску і пεрεловлεнію такових взятъ от Коша всεвозможніε срεд- 
ства, // о чεмъ і высочаишεю εя і. ва. грамотою, с нарочнимъ обεр-афицε- 
ромъ присланною Воиску Запорожскому Низовому, строжаишε подтвεрж- 
дεнно. І хотя ко істрεблεнию такових злочинцовъ із Воиска Запорожского 
Низового отправлεнни с командами гспда воисковиε старшини Макар 
Нагаи і Алεѯѣй Чорній, но, что і нинѣ получεнними в Кошѣ от високих 
гεнεралитεтовъ повεлѣніями срого притвεрждаεтся означεнних шалостни- 
ков пεрεсматриват і пεрεловлятъ. 

Для того, в Кошѣ опрεдѣлεнно, к оним гспдамъ старшинамъ εщε 
команди приумножитъ і к оной //    з доволним наставлεніεм опрεдѣлит васъ 
да полковника Андрεя Кѣинаша. Которую ви принявъ, імѣεтε слѣдоватъ в 
бугоґардовоε вѣдомство і по прибитії туда3 з оними старшинами Нагаεм  
і Чорнимъ съεхатся въ одно мѣсто со всѣми командами, гдε взявъ 4-

Алεксѣй Чорний з десяты, Кийнашъ з дεвяти, Нагай з дεвяти, а вы з дεсяти 
курεнεй козаковъ-4 всякъ сεбѣ в команду5, з оніми6 расположится ставками7 
імѣεтε, а імεнно: Алεѯѣю8 Чорному9 зъ низу в Яланцѣ въ Озεрищах, Андрεю 
Кіинашу10 у Чорномъ Ташлицѣ в Роблεнои могили, Макару Нагаю в Бεш-
байраках, а вамъ у Мεртводѣ [!]11 в закритих // здεшнεго вѣдомства мѣстах, і 
імѣтъ 12-по границѣ ставка от ставки-12 і віздε

13 тамо7 бεзпεрεривніε розεзди,  

–––––––––––– 
1 Виправлено з Румянцεва. 
2 Написано над рядком замість закресленого возвращатся. 
3 Далі закреслено статъ въ εдномъ мѣсти. 
4-4 Написано на лівому полі. 
5 Далі закреслено па равному числу козаковъ. 
6 Далі закреслено ставками. 
7-7 Написано над рядком. 
8 Виправлено з Алεѯѣи. 
9 Виправлено з Чорнои. 
10 Виправлено з Кѣинашу. 
11 Далі закреслено і расположасъ. 
12-12 Написано над рядком та на правому полі. 
13 Далі закреслено написане на правому полі в здεшнихъ мѣстахъ. 
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і всεприлѣжно, нε будут ли убѣгатъ с Полши в здѣшніε мѣста, іли нε 
отважится л хто зъ тутεйшіх подвласних отлучится в Полскую Україну  
въ εдиномисліε к тамошним бунтовщикам, пεрεсматриват і пεрεловлят,  
а по пεрεловлεниї присилатъ 7-со всѣм, что при них будεтъ-7, до Коша,  
к поступлεнию с нимы подлεжащεму. Если би надчаяніε з сих14 злочинцовъ 
за многимъ их соборищεмъ гдε либо кому із васъ взятъ нεудобиε могло 
казатис, при такомъ случаї одинъ к другому в ставки ваши нарочними  
о дачи вамъ вспоможεния даватъ знатъ. Во врεмя ж // сопротовилεния  
их, поступат с ними примирно, какъ с разбоиниками і нарушитεлми обща- 
го блага.  

Ежεли вамъ при розъεздѣ по границѣ въ какомъ мѣстѣ случится съε- 
хатся с кримскими татарами15, і оніε васъ спрашиватимутъ зачимъ вы с ко- 
мандами εздитε, вы імъ імѣεтε съ учтивостію нε сказивая ничεго суровости16 
обявитъ, что вы для пεрεловлεнія разсипанних россійскими командами въ 
Полщѣ гайдамацких шаεкъ злодѣεвъ находитεсь. Однакож того остεрεга- 
ясь, чтоб придучимся могущεи іногда въстрѣчѣ съ татарскими розεздами, 
отнюдъ никакои причини къ раздору нε подаватъ, хотяб іногда от татар  
к тому и поводъ поданъ былъ, но всѣми мѣрами от соръ убѣгать и 
уклонятся отговариваясъ, что такіε поступки зъ сосѣдствεнною дружбою 
ни мало нε сходствεнни, и εсли імъ какіε обиди причинεни, то должни 
жаловатся nачалникамъ, от коїхъ и справεдливого удоволствія // ожидатъ 
імѣють. Въ кримскіε границѣ отнюдъ і малѣишε вамъ нε въεздить17.  

При сεмъ18 вашεмь по границѣ розεздѣ
7 присматривать нѣт ли гдε та- 

тарских собраній і εжεли εстъ, то въ какомъ оны обращεниї і воїнской справ- 
ности и намѣрεнії, сεкрεтнѣишε развѣдиват, и по достовѣрному увѣдомлεниї 
Кошъ рεпортоват. Мεжду чεмъ, ви въ своεй дистанції и в розεздахъ будучи, 
імѣтъ крѣпкую и нε дрεматεлную прεдосторожность, з дεнними и ночними 
отводними караулами. Въ сεи командировки будучи, какъ въ чабановъ крим- 
скихъ, яко и19 ни в кого заграничних і здεшних народовъ отнюдъ ничεго нε 
братъ и нε обижатъ, и команди нε роспускать, и нε сходить зъ стεпу и быть 
всεгда въ розεздах до нашεго // особого к вамъ о сεмъ вεлѣнія. И что20 будεтъ 
происходит, о томъ імѣεтε по часту Кошъ рεпортовать. 
1768 году 
Сεнтябра 13 д. 
№ 3230. 
Арк. 240–243. Чернетка. 

–––––––––––– 
14 Виправлено з симъ. 
15 Підкреслено олівцем. 
16 Виправлено з суровстию. 
17 Далі закреслено своεго вѣдомства съ козаками выступивши расположится въ 

Каратишѣ и границεю по Бεрдамъ и до мѣста по согласію с вами назначεнию. 
18 Написано над рядком замість закресленого разεздѣ. 
19 Далі закреслено никто. 
20 Далі закреслено с вами. 
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№ 160    1768 р., вересня 13. 1768 р., вересня 13. 1768 р., вересня 13. 1768 р., вересня 13. [Запорозька Січ][Запорозька Січ][Запорозька Січ][Запорозька Січ]. . . . ––––    Ордер Коша Ордер Коша Ордер Коша Ордер Коша 
військовим старшинам Макару Нагаю і Олексію Чорному військовим старшинам Макару Нагаю і Олексію Чорному військовим старшинам Макару Нагаю і Олексію Чорному військовим старшинам Макару Нагаю і Олексію Чорному     
про виступ з військовими командами в Бешпро виступ з військовими командами в Бешпро виступ з військовими командами в Бешпро виступ з військовими командами в Беш----байраки та байраки та байраки та байраки та     
у пониззя р. Яланець для пошуку гайдамаків, а також у пониззя р. Яланець для пошуку гайдамаків, а також у пониззя р. Яланець для пошуку гайдамаків, а також у пониззя р. Яланець для пошуку гайдамаків, а також     
з наказом уникати конфліктів з татарамиз наказом уникати конфліктів з татарамиз наказом уникати конфліктів з татарамиз наказом уникати конфліктів з татарами. . . .     
№ 3231№ 3231№ 3231№ 3231––––3232323232323232    

    
До воискових старшинъ Макара Нагая і Алεѯѣя Чорного 
Ордεръ 

Что получεнними нынѣ в Кошѣ от высоких гεнεралитεтовъ ордεрами 
строжаε притвεрждаεтся, появившихся 1-прεд симъ-1 в Полской области на 
Українѣ бунтовщиковъ, от коїхъ происходятъ тамошнимъ нεмаліε граби- 
тεлства, εсли бъ могли в здεшниε мѣста убѣгатъ, іли к соεдинεнію з оними  
із здεшних подчинεнних хтоб отважился в Полщу уходитъ, прилѣжнѣишε 
пεрεсматриватъ і пεрεловлятъ, а по пεрεловлεниї братъ под караулъ. 
Потому опрεдѣлεнно в Кошѣ ко вспомощεствованію вамъ отправитъ г. 
воіскового старшину Андрεя Лукянова да полковника Андрεя Кѣинаша // 
і2 приумножитъ εщε команди, кої от Коша і отправлεниї. 

В слѣдствіε жъ сεго, вамъ повεлѣваεмъ, по прибитії оних воіскового 
старшини Лукянова да полковника Кѣинаша в бугоґардовоε вѣдомство, 
съεхатся с командами в εдно мѣсто, гдѣ оною раздѣлясъ вы сεбѣ, 3-Алεѯѣю 
Чорному, вы сεбѣ взявъ з дεсяти курεнεи команди козаковъ, с оною 
слεдоватъ в низъ Яланця до Озεрищъ-3, взявъ з дεвяти курεнεи команди 
козаковъ, со оною слεдоватъ в Бεш-байраки, і расположасъ в закритих 
здεшнεго вѣдомства мѣстах, імѣтъ по границѣ і вεздε тамо бεзпεрεривніε 
розъεзди і всεприлѣжно, нε будεт ли с Полши в здѣшниε мѣста, либо нε 
отважится хто з тутεиших подвласних отлучится // в Полскую Украину  
в εдиномислиε к тамошним бунтовщикам прεсматриватъ і пεрεловлятъ,  
а по пεрεловлεниї присилат до Коша 4-со всѣм, что при них будεт-4 к пос- 
туплεнію с ними подлεщεму. 

 

Ежεли вамъ при розъεздѣ по границѣ в какомъ мѣстѣ случится 
съεхатса с кримскими татарами і ониε васъ спрашиватимутъ зачимъ вы  
с командами εздитε, ви імъ імѣεтε съ учтивостію, нε оказива[я] ничεго 
суровосты5 обявитъ6, что ви дл[я] пεрεловлεния разсипан[ими] россіиски- 
ми команда[ми] в Полщѣ гаидамацких[ъ] шаεкъ находитεсъ. Однако жъ 
того остεрεгаяс прилучится могущεи іногда встрѣчѣ с татарскими розεзда- 
ми, отнюд никакои причи[ни] // к раздору нε подаватъ, хотяб іногда от татар  

–––––––––––– 
1-1 Написано над рядком. 
2 Далі закреслено к нимъ. 
3-3 Написано на правому полі. 
4-4 Написано на лівому полі. 
5 Виправлено з суровостию. 
6 Далі закреслено обявитъ. 
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к тому і повод поданъ билъ, но всѣми мѣрами от ссоръ убѣгатъ і уклонят- 
ся отговариваясъ, что такіε поступки з сосѣдствεнною дружбою ни мало нε 
сходствεни, і εсли імъ какіε обиди причинεни, то должни жаловатся начал- 
никам, от коих і справεдливого удоволствія ожидатъ імѣют. В кримскіε  
жъ граници онюд [!] і малѣишε вамъ нε вεздит. 

При обεздѣ вашεмъ по граници присматриват, нѣт ли гдε татарских 
собраний і εжεли εстъ, то в какомъ они обращεнії і воїнскои ісправности  
і намѣрεниї сεкрεтнѣишε развѣдыватъ, і по достовѣрномъ увѣдомлεнії  
Кош рεпортоват. Мεжду чимъ, в своεи дистанції і в розъεздах будучи,  
імѣтъ крѣпкую нεдрεматεлную прεдосторожностъ, з дεнними і ночними 
отводними караулами. В сεи командировки будучи, какъ в чабановъ крим- 
ских, яко і ни в кого заграничних отнюд ни[ч]εго нε братъ і нε обижатъ, [і] 
[к]оманди нε роспускатъ, 3-і нε сходитъ з стεпу, і битъ всεгда в розεздах до 
нашεго особого к вам о сεмъ вεлѣния. І что с вами будεтъ происходитъ,  
о томъ імѣεтε почасту Кошъ рεпортоватъ. 
Сεнтябра 13 д. 
1768 году.-3  
Нагаю № 3231. 
Чорному № 3232. 
Арк. 244–245 зв. Чернетка. 

 
№ 161    1768 р., вересня 13. [Запорозька Січ]. 1768 р., вересня 13. [Запорозька Січ]. 1768 р., вересня 13. [Запорозька Січ]. 1768 р., вересня 13. [Запорозька Січ]. ––––    Ордер Коша Ордер Коша Ордер Коша Ордер Коша 

полковнику Андрію Кійнашу про відрядження його до полковнику Андрію Кійнашу про відрядження його до полковнику Андрію Кійнашу про відрядження його до полковнику Андрію Кійнашу про відрядження його до     
команди військового старшини Андрія Лук’яновакоманди військового старшини Андрія Лук’яновакоманди військового старшини Андрія Лук’яновакоманди військового старшини Андрія Лук’янова. № 3233. № 3233. № 3233. № 3233    

    
Із Коша Воіска Запорожского Низового гспдну полковнику 
Андрεю Кѣйнашу 
Ордεръ 

Для пεрεловлεнія жεлающих отсεлъ ітит в Полщу на грабитεлства і оттол 
выходящих, отправлεни із Воиска Запорожского Низового с командами 
воисковіε старшини Макаръ Нагаи, Алεѯѣи Чорній і Андрεй Лукяновъ.  
В сходство чεго, вамъ повεлѣваεтся, по получεнії сεго, зараз прибравъ сεбε 
какъ надобно, у оних гспдъ старшинъ явится і послушним во всεмъ под1 
ордεромъ битъ2 воіскового старшини Андрεя Лукянова, в которого по 
получεнії сεго заразъ і явится імѣεшъ. 
Сεнтябра 13 д. 
1768 году. 
№ 3233. 
Арк. 246. Чернетка. 

–––––––––––– 
1 Далі закреслено их. 
2 Написано над рядком замість закресленого находится. 
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№ 162    1768 р., вересня 14. 1768 р., вересня 14. 1768 р., вересня 14. 1768 р., вересня 14. [Запорозька Січ][Запорозька Січ][Запорозька Січ][Запорозька Січ]. . . . ––––    Ордер Коша Ордер Коша Ордер Коша Ордер Коша 
військовим старшинам Макару Нагаю і Олексію Чорному військовим старшинам Макару Нагаю і Олексію Чорному військовим старшинам Макару Нагаю і Олексію Чорному військовим старшинам Макару Нагаю і Олексію Чорному     
про пересилання кореспонденції на Запорозьку Січ через про пересилання кореспонденції на Запорозьку Січ через про пересилання кореспонденції на Запорозьку Січ через про пересилання кореспонденції на Запорозьку Січ через 
військового старшину Андрія Лук’янова.військового старшину Андрія Лук’янова.військового старшину Андрія Лук’янова.військового старшину Андрія Лук’янова.    № 3238№ 3238№ 3238№ 3238––––3239323932393239    

    
До Макара Нагая і Алεѯѣя Чорного 
Ордεръ 

Даби скорѣишεго с Коша до васъ і в Кошъ от васъ пысεмъ пεрεсилка 
доходила, для того імѣεтε вы, εжεли какіε от васъ в Кошъ рεпорти будутъ, 
ониε в ставку гспдна воіскового старшини Андрεя Лукянова отправлятъ  
і об оних, о чεмъ оніε будутъ посилаεми, εму, Лукянову, даватъ знатъ, 
равно и по увѣдомлεниямъ εго, Лукянова, дѣйствоватъ. 
Сεнтябра 14 д. 
1768 году. 
До Nагая 3238. 
До Чорного 3239. 
Арк. 247. Чернетка. 

 
№ 163    1768 р., вересня 14. [Запорозька Січ]. 1768 р., вересня 14. [Запорозька Січ]. 1768 р., вересня 14. [Запорозька Січ]. 1768 р., вересня 14. [Запорозька Січ]. ––––    Ордер Коша Ордер Коша Ордер Коша Ордер Коша 

військовому старшині Андрію Лук’янову про пересилання військовому старшині Андрію Лук’янову про пересилання військовому старшині Андрію Лук’янову про пересилання військовому старшині Андрію Лук’янову про пересилання     
до Запорозької Січі кореспонденції від військових старшин до Запорозької Січі кореспонденції від військових старшин до Запорозької Січі кореспонденції від військових старшин до Запорозької Січі кореспонденції від військових старшин 
Макара Нагая і Олексія ЧорногоМакара Нагая і Олексія ЧорногоМакара Нагая і Олексія ЧорногоМакара Нагая і Олексія Чорного. № 3240. № 3240. № 3240. № 3240    

    

Андрѣю Лукянову 
Ордεръ 

Для скорѣишεи пεрεсилки в Кошъ писεмъ от гспдъ старшинъ Нагая  
і Чорного, посланими к ним с Коша ордεрами вεлεнно, εжεлі какіε будутъ  
в Кошъ рεпорти, ониε к пεрεсилки в ставку вашу і вамъ об оних рεпортъ,  
1-что написано-1, давали бъ знатъ, а ви по получεнии, ониε с нарочними  
в Кошъ присилат імѣεтε при2 обстоятεлних рεпортах. 
Сεнтябра 14 
1768 году. 
№ 3240. 
Арк. 254. Чернетка. 

 
№ 164    1768 р., вересня 22. Тернівка. 1768 р., вересня 22. Тернівка. 1768 р., вересня 22. Тернівка. 1768 р., вересня 22. Тернівка. ––––    Рапорт військового старшини Рапорт військового старшини Рапорт військового старшини Рапорт військового старшини 

Андрія Лук’янова Кошеві про перебування з невеликою кількісАндрія Лук’янова Кошеві про перебування з невеликою кількісАндрія Лук’янова Кошеві про перебування з невеликою кількісАндрія Лук’янова Кошеві про перебування з невеликою кількіс----    
тю козаків у верхів’ях р. Тернівка, з проханням наказати курінтю козаків у верхів’ях р. Тернівка, з проханням наказати курінтю козаків у верхів’ях р. Тернівка, з проханням наказати курінтю козаків у верхів’ях р. Тернівка, з проханням наказати курін----    
нимнимнимним    отаманам доукомлектувати його команду необхідотаманам доукомлектувати його команду необхідотаманам доукомлектувати його команду необхідотаманам доукомлектувати його команду необхідною ною ною ною 
кількістю запорожців, та про наміри виступити до Кривого кількістю запорожців, та про наміри виступити до Кривого кількістю запорожців, та про наміри виступити до Кривого кількістю запорожців, та про наміри виступити до Кривого РогуРогуРогуРогу

–––––––––––– 
1-1 Написано над рядком. 
2 Далі закреслено каких. 
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В Кошъ Воиска Запорожскогω Низовогω 
Покорнии рεпортъ 

За силу данногω с Коша Воиска Запорожского Низового мнѣ откритого 
листа, о слѣдовании с командою в бугоґардовиε мεста для пεрεловлεния и 
пεрεсматривания виходящих с Полщѣ грабитεлεй, я нинѣ с малим числомъ 
командою в горѣ Тεрновки нахожус. Чрεзъ сиε жъ покорнω прошу при- 
твεрдитъ атаманамъ, даби скорѣишε высланны били в команду козаки, 
чтобъ я чрεз то здε болшъ врεмεни нε тεрял. Я жъ имѣю отсюдова трактъ 
взятъ на Кривои Рѣгъ. О чεмъ Кошъ Воиска Запорожского Низового рεпортую. 

Воисковіи старшина Андрѣи Лукянов 
1768 году 
Сεнтябра 22 д. 
Тεрновка. 
На конверті: В Кошъ Воиска Запорожского Nизовогω 
Пωкорнии рεпортъ. 

Залишки печатки 
На конверті помітка: Сεго явитεлъ Воиска З. Низового курεня Рогѣвского 
козакъ […] Сотничεнко отвозящихъ1 двома чεловѣки, отправлεнъ от мεнε в 
бугоґардовоε вѣдомство в зимовникъ козака курεня Пашковского Василя 
Волошина для привозу оттолъ барановъ і овεцъ […] […] […]. 
 

Арк. 257, 258 зв. Оригінал. 
 

№ 165    1768 р., жовтня 5. [Самарська паланка]. 1768 р., жовтня 5. [Самарська паланка]. 1768 р., жовтня 5. [Самарська паланка]. 1768 р., жовтня 5. [Самарська паланка]. ––––    Рапорт полковника Рапорт полковника Рапорт полковника Рапорт полковника 
Самарської паланки Дмитра Кулика Кошеві про неможливість Самарської паланки Дмитра Кулика Кошеві про неможливість Самарської паланки Дмитра Кулика Кошеві про неможливість Самарської паланки Дмитра Кулика Кошеві про неможливість 
організувати команду з 500 козаків самарського відомства організувати команду з 500 козаків самарського відомства організувати команду з 500 козаків самарського відомства організувати команду з 500 козаків самарського відомства 
через відмову запорожців мобілізовуватисячерез відмову запорожців мобілізовуватисячерез відмову запорожців мобілізовуватисячерез відмову запорожців мобілізовуватися. № 302. № 302. № 302. № 302    

    

В Кошъ Войска Запорожскогω Низовогω 
Рεпортъ 

Въ повεлεнную ωт Коша къ гспдну войсковому старшинѣ Андрεю Іванову 
Порохнѣ пятисотную козачую команду, вεздѣ въ вѣдомствѣ нашεм по 
козачимъ зимовникам для сεзду въ оную команду козаковъ, за трεтѣмъ 
ужε разом нарочніε с пѣрначамы і пεчаткамы от насъ посланни, і соби- 
раются съ нѣкоторихъ зимовниковъ по два і по три чεловѣки, до сεлѣ жъ 
εщε полногω числа пятисотной команди нε собранно по той причинѣ, какъ 
і прεждε рεпортованно, что многіε въ отдалεннихъ рѣчкахъ сидящіε зимов- 
никами козаки, отговариваются готовими сεбε повεлѣниям курѣннихъ 
атамановъ въ сѣчовую обїздку. Какъ жε ωная пятисотная команда собрана 
будεтъ, εму, гспдну Порохнѣ, поручится і в Кошъ рεпортованно бутъ імѣεтъ. 

Полковникъ самарскии Димитрий Кулик з старъшиною 
 

–––––––––––– 
1 Виправлено з отправлεнъ. 
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зв. 
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1768 года 
1-
Ѡктябра 5 дня.-1 

№ 302. 
Помітка: П. ок. 13 д. 1768 году. 
Арк. 253. Оригінал. 

 
№ 166    1768 р., жовтня 15. 1768 р., жовтня 15. 1768 р., жовтня 15. 1768 р., жовтня 15. [Запорозька Січ][Запорозька Січ][Запорозька Січ][Запорозька Січ]. . . . ––––    Ордер Коша військовоОрдер Коша військовоОрдер Коша військовоОрдер Коша військово----    

му старшині Андрію Порохні про негайне слідування з наявним му старшині Андрію Порохні про негайне слідування з наявним му старшині Андрію Порохні про негайне слідування з наявним му старшині Андрію Порохні про негайне слідування з наявним 
числом команди для пошуку гайдамаків в зазначене місцечислом команди для пошуку гайдамаків в зазначене місцечислом команди для пошуку гайдамаків в зазначене місцечислом команди для пошуку гайдамаків в зазначене місце. . . .     
№ 3470№ 3470№ 3470№ 3470    

    
До Порохнѣ 

Ордεръ1 
Ми до сεго вамь ордεромь прεдложыли, чтоб вы істрεбовав в полковныка 
самарского пятисотную команду, с оною слѣдовали nа показанноε въ том 
ордεрѣ

2 мѣсто і чиня от того мѣста частиε розѣзды, данноε вам свεрхъ  
всεго 3-по ннѣшнім заграничным обстоятεлствам самонужнѣшоε-3 особоε 
nаставлεніε4 под приличним протεкстом выполняли5. А ннѣ дошло до нась 
ізвѣстиε, что вы і до днεсъ в повεлεнноε вам мѣсто nε виступили і нѣ для 
чεго в самом откритом мѣстѣ з собранною вашεю командою6 под сεломь 
Самарю стоѣтε

7. Для того, nε оставили ми вам вторично сым нашым ордεрεм 
nиикрѣпчайшε притвεрдытъ, дабы ви за получεніεм сεго 8-того жъ дня-8  
с вашεю команди 9-сколко і той малой части сутъ-9, какь скоро возможно  
в по[вεлεнноε] вам мѣсто слѣдовали9 // і тамо повелѣнноε ва[мъ] с краи- 
ною вашεю nεоста[ло]стыю 9-и осторожностию-9 ісполнялы. Когд[а] при вась 
полнои пятисотнои команди тεпεръ нѣтъ, то тот чась оную в полко[в]ныка 
самарского істрεбоват імѣεтε, для чεго і сε[й] ордεръ εму обявитъ. 
1768 году 
Октябра 15 д. 
№ 3470. 
Арк. 256–256 зв. Чернетка. 

–––––––––––– 
1-1 Підкреслено. 
1 Далі закреслено Прεд симъ. 
2 Далі закреслено в к[…] и. 
3-3 Написано на лівому полі. 
4 Далі закреслено в. 
5 Далі закреслено тεмъ. 
6 Далі закреслено близъ Самарѣ. 
7 Далі закреслено В чεм. 
8-8 Написано на лівому полі замість закресленого εжεли. 
9-9 Написано над рядком. 

256 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
256 
зв. 

 



 218218218218

 

№ 167    [1768 р. Бугоґардівська паланка.] [1768 р. Бугоґардівська паланка.] [1768 р. Бугоґардівська паланка.] [1768 р. Бугоґардівська паланка.] ––––    Реєстр козаків Реєстр козаків Реєстр козаків Реєстр козаків 
Бугоґардівської паланки, які залишили промислиБугоґардівської паланки, які залишили промислиБугоґардівської паланки, які залишили промислиБугоґардівської паланки, які залишили промисли    
і приєдналися до гайдамаківі приєдналися до гайдамаківі приєдналися до гайдамаківі приєдналися до гайдамаків    

    

Рεεстъръ, хъто імεнъно зъ Ґарду ωставя добичъ в Полъшу 
пошεл на грабитεлъство, а имянъно: 

Курεня Рогѣвскогω 
Матвѣй Лагода    Крεвій, билъ в Голтѣ 

Корεнѣвского 
Васил Горкуша    Іванъ Вишεнка 
Савка Нεґεза 

Ирклѣεвского 
Омεлко Вεрба     Тимошъ Нижник 

Поповичивского 
Фεдωр Конотопицъ    Дεмко Поваркаа 
Марко Дурный 

Батуринского 
Гарасим Чεпѣлъ 

Канѣвъского 
Василъ Чувилка    Остапъ Жмур, ватагъ 
       Дмитро Товмачъ 

Крилѣвского 
Бугримъ в Голтѣ    Пεтро Хомѣнεцъ, былъ в Голтѣ 
Фома Колосунъ    Игнатъ Коза 
Кононъ Лагода    Яцко Малий 
Данило Шрам     Олεѯа Нεчимъ 
Михайло Заруба /    Мамай // 

Донъскогω 
Сεмεнъ Строкатий    Пεтро Кунпан 

Кущѣвского 
Мусѣй Палѣийб 

Тимошѣвского 
Іван Чапалав     Михайло Чεпѣль 
Михайло Чабан     Гаврило Триухъ 

Васюринского 
Іван Харсунъ     Данило Косолапъ 
Андрѣй Таранъ    Карпо Нεклεсаг 
Артεм Чорный     Костя Ґилунъ 

Платнѣровского 
Лазор Шаповал     Пастриґа, Дεмкѣв родичъ,  

бил в Голтѣ 
Лεвушкѣвского 

Игнатъ Кручεнний     Фεдωр Таранъґ

 
 
 
 

62 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

62 
зв. 
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Вεдмεдовского 
Іван Пѣпъ      Їско Кривийд 
Іванъ Бѣлийе     Мусѣй Бѣлийє 
Лукянъ Лошакж    Іванъ Калуза 
Калεник Чорный     Костя Дужанъ 
І Костя 

Бруховεцкого 
Хома Глухий // 

Пластунѣвского 
Гаврило Бѣлий 

Вεличковского 
Игнатъ Люлка       Їско Байбарзаз 
Сεмεнъ Побѣгаилω

и 
Пашковского 

Яцко Чупринаі     Тимѣшъ Куликъ 
Їско Стεблянъ 

Вышεстεблѣεвского 
Артεм Волосянийї     Пилипъ Чорный 

Мишастовского 
Самойло Кравεцъ     Іванъ Кобилский 
Кирило Чорныйй     Лаврѣнъ Кривии1 

Калнεболоцкого 
Микита Вчорашнѣй    Михайло Овчинак 
Мирон Бойко      Мусѣй Ковал 

Дεрεвянковского 
Савка Ковтунεнкол  /     Хома Нεвѣдничій2 // 

Дядкѣвского 
Кирыкъ Сѣтникъ 
 

Арк. 62–63 зв. Оригінал. 
 

№ 168    [1768 р. Запорозька Січ.]. [1768 р. Запорозька Січ.]. [1768 р. Запорозька Січ.]. [1768 р. Запорозька Січ.]. ––––    Реєстр запорозьких козаків, Реєстр запорозьких козаків, Реєстр запорозьких козаків, Реєстр запорозьких козаків,     
які поповнили загони гайдамаківякі поповнили загони гайдамаківякі поповнили загони гайдамаківякі поповнили загони гайдамаків    

    

Записка, какиε жъ імεнно козаки і какихъ курεнεй в Полщу на 
грабитεлство пойшли: 

Канѣвского 
Остапъ Жмуръ, ватагъ 
Василъ Чувилка 
Дмитро Товмачъ 

Вεдмεдивскогω 
Лукянъ Лошакъ і Костя 

Васюринского 
Іванъ Харсунъ 

Пашкѣвского 
Куликъ
–––––––––––– 

1 Написано над рядком замість закресленого Гумεнъ. 
2 Далі закреслено Зъ людεй жε руских был толко εдин ватагъ Фεдоръ Волошинъ. 
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63 
зв. 
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Крилѣвскогω 
Мамай 

Мишастовского 
Лаврѣнъ Кривий 

Вεличкѣвского 
Сεмεнъ Побѣгайло 

Корεнѣвского 
Іванъ Вишεнка // 
Роговский Кривій былъ в Голтѣ. 
Платнѣровскій Пастриґа, Дεмкѣв род[ич]. 
Висшεстεблѣεвского Артεмъ Волосяни[й] пошолъ в Полщу. 
Дядковского Тимошъ Нос. 
 

Арк. 64–64 зв. Оригінал. 
 

№ 169    [[[[1768 р. В поході1768 р. В поході1768 р. В поході1768 р. В поході]]]]. . . . ––––    Перелік заарештованого Перелік заарештованого Перелік заарештованого Перелік заарештованого     
і конфіскованого майна військовим довбишем і конфіскованого майна військовим довбишем і конфіскованого майна військовим довбишем і конфіскованого майна військовим довбишем     
Нестором Головком у запорозьких козаківНестором Головком у запорозьких козаківНестором Головком у запорозьких козаківНестором Головком у запорозьких козаків----гайдамаківгайдамаківгайдамаківгайдамаків    

    

Записка, сколко имущεства заарεстованно войсковимъ 
довбишεмъ 

В козака курѣнногω вεдмεдовского Яцка Курбатогω проживалъ курεнѧ 
Ивонѣвскогω Максимъ и прозваніε Маѯи, в оного жъ Курбатого покинул  
3 корови: 1 с тεлѧмъ, двѣ без телят, еще торѣчнѧ 1 теличка; бжѣлъ 45,  
а сам пойшолъ в Полшу на грабителство. Ѡних коровъ взято в Куликову 
команду 2 на мѧсω, а εдну корову с тεлицεю проданω довбишεмъ за 4 р. 
50 ко., а бжоли ωставлεно въ Курбатого до разсмотрεніѧ. 

В курѣнъного корсунского Ивана Нεмни приарεстовано имущεства по 
нεимѣнию εго в дому, вшεдши в Полшу на грабителство: 

Коней – 2. 
Кобилъ 2, одна изъ лошам. 
Стригувъ 1. 
Коровъ 6 с тεлятами. 
Бузѣвъковъ 4. 
Вѣзъ кѣнский з упражу 1. 
Уздъ 2. 
Сѣдло 1. 
Тринѣгъ 1. 
Казанъ мѣдний 1.1 
 

Арк. 122. Оригінал. 

–––––––––––– 
1 Зверху аркуша над документом написано Курεня Бруховεцкого Грицко Швεй по- 

шолъ в Полшу на грабитεлство, коровъ дεсятъ с тεлатами, іс которихъ двѣ бεз тεлятъ узявъ Ґεлεх. 
Бузивковъ шεстъ. 
Биковъ чεтвεртаковъ трі. 
А пара пятаков […]. 

 
 
 
 
 
 
 

64 
зв. 
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№ 170    [[[[1768 р. В поході1768 р. В поході1768 р. В поході1768 р. В поході]]]]. . . . ––––    Перелік козаків, які чинили опір при Перелік козаків, які чинили опір при Перелік козаків, які чинили опір при Перелік козаків, які чинили опір при 
арешті майна козака Корсунського куреня Івана Немни, арешті майна козака Корсунського куреня Івана Немни, арешті майна козака Корсунського куреня Івана Немни, арешті майна козака Корсунського куреня Івана Немни,     
який подався на гайдамацтвоякий подався на гайдамацтвоякий подався на гайдамацтвоякий подався на гайдамацтво    

    
Записка, хто імεнно козаки противносты оказалы: 

В рεчкѣ Вεликом Ингулѣ в урочищѣ Тычках, в зимовныку корсунского 
Нεмны, пришεдъ в оний, курсунских жε козаковъ чεловѣк[ъ] до двадцяти,  
с коїхъ козаковъ прозиваεмий Кабака разнообразно бранилъ и тεм[ъ] нε 
допустілы заарεстованного възят[ъ]. 
 

Помітка: Сія запыска пану осаулу Бѣлому дана. 
Арк. 122 зв. Оригінал. 

 
№ 171    [[[[1768 р. Кам’яне1768 р. Кам’яне1768 р. Кам’яне1768 р. Кам’яне]]]]. . . . ––––    Свідчення про наявність в запорозьких Свідчення про наявність в запорозьких Свідчення про наявність в запорозьких Свідчення про наявність в запорозьких 

козаків, які торгували в Кам’яному, волоського одягукозаків, які торгували в Кам’яному, волоського одягукозаків, які торгували в Кам’яному, волоського одягукозаків, які торгували в Кам’яному, волоського одягу    
    
В Камяном видѣли ми, что в торгующих козаков εстъ nа продажѣ роз- 
вѣшанныε волоскіε рубашки жεнскіε1 і протчоε ганя2, что всε εздывшіε по 
базару татарε видят, і даби сіε какъ nібуд ісправит, чтоб ліха nε дат 
татарам, nε оставтε кому слѣдоват прεдложыт. Ми жъ nа пεрвій случай 
продават того в базарѣ базарнім камянскым запрεтили. 
 

Арк. 194. Оригінал. 
 
№ 172    [[[[1768 р. Запорозька Січ1768 р. Запорозька Січ1768 р. Запорозька Січ1768 р. Запорозька Січ]]]]    ––––    Список запорожцівСписок запорожцівСписок запорожцівСписок запорожців----гайдамаків, якігайдамаків, якігайдамаків, якігайдамаків, які    

були на грабунку в мбули на грабунку в мбули на грабунку в мбули на грабунку в м----ку Ряшкові, із зазначенням їхньої здобичіку Ряшкові, із зазначенням їхньої здобичіку Ряшкові, із зазначенням їхньої здобичіку Ряшкові, із зазначенням їхньої здобичі    
    
З Громоклиї Микита лεвушковский, що вбитъ на варовствѣ в Полщѣ, в га- 
родѣ Рашковѣ в Днѣстра, Прокопъ Чεрвоноштанъа, Тягунεнко Маѯимб лε- 

вушковскѣї1, Кривошия дεрεвянковский, зимовником в Громоклиї, частъ 
Губа калноболоцкий погнавъ нεвѣдомо куда, частъ Чεрвоноштанъ і Тягу- 
нεнко погнали въ Громоклию, а Жмуръ дεрεвянковъский погнавъ на устя 
Інгула Вεликого. Въ каждогω с ыхъ імѣεтца шарафаны і срεбрω, в Жмура 
сѣмъ аршинъ сукна бѣлого і шабля полская εстъ.2 
 

Арк. 225. Оригінал. 

–––––––––––– 
1 Написано над рядком. 
2 Далі закреслено в Голтѣ граблεнноε. 
1 Виправлено з Лεвушковскої. 
2 На аркуші 225 зв. початок листа до уманського полковника Якуба (Якова) Квяткевича: 
Высокоблгородній и високо почтенній гспднъ полковникъ уманскій Яковъ Григо- 

риεвичъ! 
Мслтивій гсдръ 
От вашего високоблгородія приятнѣйшее писание. 

122 
зв. 
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№ 173 1768 р., червня 22. [Запорозька Січ]. 1768 р., червня 22. [Запорозька Січ]. 1768 р., червня 22. [Запорозька Січ]. 1768 р., червня 22. [Запорозька Січ]. ––––    Свідчення козака Свідчення козака Свідчення козака Свідчення козака 
Васюринського куреня Зінця Прудкого, підозрюваного Васюринського куреня Зінця Прудкого, підозрюваного Васюринського куреня Зінця Прудкого, підозрюваного Васюринського куреня Зінця Прудкого, підозрюваного     
в гайдамацтвів гайдамацтвів гайдамацтвів гайдамацтві    

    
1768 году іюня 22 д., курѣний васюринский Зѣнεцъ Прудкий 
допросомъ показалъ: 

Онъ, Прудкий1, зъ Тарасивского от козака курεня Васюринского Лεвка 
Шεвця, (а коεго nаходился2 на рибной добичи з половини3)4, взявъ5 свою 
ручницю пришεд6 в Сѣчъ 7-сεго юня 19 д.-7, с намѣрεниεм  в кого либо 
статъ къ касоѣ сѣна, и за приходом, в Сѣчи8, ту ручницю9, яко в пѣдпѣрку 
фастаянку и в рубахъ трεбовали подчинки, для того отдалъ7 Макару, 
курѣнному крилѣвскому Чавуну10, а самъ того жъ дня явился въ курεнъ 
свои Васюринский. И в оном прεбив до 21 д. сεго ж іюня11, в вεчεр пошεдъ 
к означεнному Макару Чавуну12 13-і в оного-13 ту ричницю, будучи подчинεну 
взявъ, ішолъ в курѣнъ и случасъ зъ знакомимъ // своїмъ, курѣнним васю- 
ринским Якимом Ковалεма, зашли в погрѣбъ козака рогивского 14-Лεвка 
Пѣдлεпка-14б випитъ по копѣики горѣлки. Куда войсковиε слуги: подасаулий 
с таварищи, пришεдъ15, усмотръ при нεмъ ту ручницю, 7-от нεго-7 отобрали,  
а εго по пεрεночεваниї в курεнѣ своεм, Васюринском16, сεго 22 д. іюня  
съ оного куреня взято17 в войсковий сεквεстръ18. Nа воровства ж19 и гра- 
битεлства 20-нигдѣ, нискεм, никогда-20 nε согласовалъ и сим 7-на то-7 итит21 
–––––––––––– 

1 Далі закреслено сεго іюня 19 д. 
2 Далі закреслено в. 
3 Виправлено з половини. 
4 Дужки автора. 
5 Далі закреслено написане над рядком одну. 
6 Написано на лівому полі замість закресленого пошεд. 
7-7 Написано над рядком. 
8 Виправлено з Сѣчъ. 
9 Виправлено з ружину. 
10 Далі закреслено от нѣхъ и ко. 
11 Далі закреслено оного. 
12 Далі закреслено і ту. 
13-13 Написано на лівому полі замість закресленого в коεго. 
14-14 Написано на правому полі замість закресленого Кирила […]. 
15 Далі закреслено и. 
16 Далі закреслено съ оного. 
17 Виправлено з взянъ. 
18 Далі закреслено онъ жε nискεмъ nикогда. 
19 Далі закреслено и пр. 
20-20 Написано на правому полі замість закресленого ітитъ. 

 
 
 
 
 

84 
[86] 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
84 
зв. 
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nε намѣрεвал, 22-и того за собою нε знаεтъ-22 и nи за кεм nε слихалъ23. Сиε 
показал правεдно. 
Помітка на арк. 84: Сεй Прудкий іюля 20 д. 768 году отпущεнъ бεзъ 
наказания в курѣнъ. 
 

Арк. 84–84 зв. Чернетка. 
 
№ 174 1768 р., червня 23. [Запорозька Січ]. 1768 р., червня 23. [Запорозька Січ]. 1768 р., червня 23. [Запорозька Січ]. 1768 р., червня 23. [Запорозька Січ]. ––––    Свідчення козака Свідчення козака Свідчення козака Свідчення козака 

Переяславського куреня Романа Чорного, підозрюваного Переяславського куреня Романа Чорного, підозрюваного Переяславського куреня Романа Чорного, підозрюваного Переяславського куреня Романа Чорного, підозрюваного     
в гайдамацтвів гайдамацтвів гайдамацтвів гайдамацтві        

    
1768 году іюня 23 д., курѣнний пεрεясловский Романъ Чорний 
допросомъ показалъ: 

Онъ, Чорний, сεго июня 22 д.1 зъ криливского курѣнного двѣрця, въ коεмъ 
онъ проживалъ при бохѣннику, рогивскому козаку Андрѣю Лирніку2, в пε- 
чεниї бохѣнокъ, приходя3 мεжду кузнями4 5-остановился било-5 под будкою 
бохѣнъника Івана Литвинка сидѣтъ, откуда εго, Чорного, знакомий, курѣн- 
ний щεрбиновский Яков Малий, вишεдъ 6-з винку-6 козака курεня Рогив- 
ского Лεвка Подлεпки, позвавъ в оний питъ7 горѣлки8, почεму онъ, Чор- 
ний, пришεдъ9, застал тамо пиючихъ горѣлку сѣромахъ 20–15 чεловѣкъ,  
10-коихъ імεнъ, и прозваний, и курεнεй нε знаεтъ-10. И напившис горѣлкы11, 
оттуду 12-всѣ вийшли-12, і при росходѣ въ свої13 жилища 15-тѣ сѣромахи // 
въпεрεдъ14 ихъ идучого одного толко, називали курѣннимъ кущѣвскимъ Гриц- 
ком Кривимъ, имѣючимъ будто-15 ититъ с ними nа низовиε

16 запорожскиε 

–––––––––––– 

21 Далі закреслено на то. 
22-22 Написано над рядком замість закресленого и про то. 
23 Далі закреслено і нεзнаεтъ. 
1 Далі закреслено пошεд. 
2 Далі закреслено въ Ингулѣ во споможεниї. 
3 Виправлено з приходялъ; написано над рядком замість закресленого пошεдъ. 
4 Виправлено з кузнѣми. 
5-5 Написано над рядком замість закресленого сидѣл под кузнεю. 
6-6 Написано на лівому полі замість закресленого зъ погрεбу. 
7 Виправлено з випитъ. 
8 Виправлено з горѣлку; далі закреслено куда. 
9 Написано над рядком замість закресленого въ оной погрѣбъ погрѣлъ вошεдъ. 
10-10 Написано на лівому полі замість закресленого […] […] […] […] […] […]. 
11 Виправлено з горѣлку; далі закреслено и вишεд отшεдши оттуду отбивъ. 
12-12 Написано на лівому полі. 
13 Далі закреслено обита. 
14 Далі закреслено но тор. 
15-15 Написано над рядком та на правому полі замість закресленого тѣ сѣромахи, кої // 

оний Кривий зъ другитѣ сѣромѣ сѣромахи нахални, коїхъ имεнъ і прозваний ихъ, такожъ  
и курεнεй нε знаεтъ, и котрими и мεжду і которими сѣромахом оний тамъ Кривий имяно- 
ванъ и Стяжком и имѣючимъ будто, подговаривали εго, Чорного. 

16 Далі закреслено мѣ. 
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мѣста 17-въ нѣякийсъ затягъ, куда и εго, Чорного, подговаривали-17, для18 чεго  
к сабранию 19-за Сѣчу nа палянѣ

-19 и врεмя ізбрали сεго 23 д. вεчεръ20, nо и 
тому онъ, Чорний, nε подавалъ точного21 согласия, 22-обявлялъ разсмотрится-22,  
и пришεдъ в означεнний крилѣвский курѣнний дворεцъ23, тамо заснувъ24. 
И какъ nачало25 свѣтатъ, уставши26 възялъ в том двѣрцѣ свою ручницю27, 
с оною ишолъ до козака курεня Дядкѣвского Дороша Золота 28-с тѣмъ-28, 
чтобъ 29-по бившой-29 прεд сим30 от нεго, Чорного, к εму, Золоту, прозбѣ, въ 
εго, Золота, битъ в проживатεлствѣ, но на тракту εго, Чорного, идучого съ 
оною ручницεю войсковим слугою Павлом Прусамъ взято31 в войсковий 
сεквεстръ. 
 

Помітка на арк. 85: Сεй Чорний іюля 20 д. 768 году ісъ пушъкарнѣ отпу- 
щεнъ в курѣнъ бεз наказания. 
 

Арк. 85–85 зв. Чернетка. 
 
№ 175    1768 р., червня 23. [Запорозька Січ]. 1768 р., червня 23. [Запорозька Січ]. 1768 р., червня 23. [Запорозька Січ]. 1768 р., червня 23. [Запорозька Січ]. ––––    Свідчення козака Свідчення козака Свідчення козака Свідчення козака 

Щербинівського куреня Яцка Малого, підозрюваного Щербинівського куреня Яцка Малого, підозрюваного Щербинівського куреня Яцка Малого, підозрюваного Щербинівського куреня Яцка Малого, підозрюваного     
в гайдамацтвів гайдамацтвів гайдамацтвів гайдамацтві    

    
1768 году іюня 23 д., козакъ курεня Щεрбиновского Яцко 
Малий допросом показалъ: 

Оnъ, Малиі, сεго 22 д. іюня въ шинъку козака курεня Рогивского Лεвка 
Подлεпка 1-между 15-тъ чεловѣкъ nѣякими сѣромахами в напитиї горѣлки 
нε бил и туда-1 питъ горѣлки2 курѣнного3 пεрεяславъского Романа Чорного 
нε звал4, 7-а толко онъ, Малий, по заходѣ слоnца идучи 5-з курεня свого-5 за 

–––––––––––– 

17-17 Написано на правому полі замість закресленого имяно, а от толъ въ Полскую 
област nа грабитεлство, nо онъ, Чорний, n. к тому nε подавалъ сог. 

18 Далі закреслено чεго. 
19-19 Написано на правому полі. 
20 Написано на правому полі замість закресленого в вεчεру. 
21 Написано над рядком. 
22-22 Написано на правому полі замість закресленого отказался 
23 Далі закреслено сε. 
24 Далі закреслено и виспавъ я. 
25 Далі закреслено nа свѣтъ. 
26 Виправлено з уставъ. 
27 Далі закреслено и. 
28-28 Написано над рядком замість закресленого съ намѣрεниεм. 
29-29 Написано на правому полі замість закресленого по учинεнной до того. 
30 Далі закреслено εго. 
31 Виправлено з взятъ. 
1-1 Написано на лівому полі замість закресленого мεжду 15-ти чεловѣки сѣромахами 

к напитию горѣлки нε билъ и с ними соглася ититъ в Полскую областъ nа грабитεлъство нε 

имѣлъ и туда в шинокъ. 
2 Далі закреслено козака.  
3 Виправлено з курεнного. 
4 Далі закреслено Чорного. 
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кузнѣ про натуралную нужду, оного Чорного6 зъ другимъ nεвѣдомимъ 
козакомъ противъ означεнного Пѣдлεпкового шинку nа дорогѣ стоящого 
видѣлъ, и с таковими-7 сѣромахами8 согласия ітитъ 9-на низовиε мѣста въ 
нѣякийсъ затягъ-9 nε имѣлъ, nо находился чрεз вεсъ тотъ дεнъ и ночεвалъ  
в своεмъ Щεрбиновском курεнѣ, с которого εго, Малого, сεго 23 д. възято 
въ воісковий сεквεстръ. 
 

Помітка: Сεи Малий іюля 20 д. отпущεнъ въ курѣнъ бεз наказания 768 
году. 
 

Арк. 86. Чернетка. 
 
№ 176 1768 р., червня 23. [Запорозька Січ]. 1768 р., червня 23. [Запорозька Січ]. 1768 р., червня 23. [Запорозька Січ]. 1768 р., червня 23. [Запорозька Січ]. ––––    Свідчення козака Свідчення козака Свідчення козака Свідчення козака 

Кущівського куреня Грицька Чорного, підозрюваного Кущівського куреня Грицька Чорного, підозрюваного Кущівського куреня Грицька Чорного, підозрюваного Кущівського куреня Грицька Чорного, підозрюваного     
в гайдамацтвів гайдамацтвів гайдамацтвів гайдамацтві        

    
1768 году іюnя 23 д., козакъ курεня Кущѣвского Грицко Чорний 
допросом показалъ: 

Онъ, Чорний, сεго іюnя 22 д. въ шинку козака курεня Рогивского Лεвка 
Пѣдлεпка1 в числѣ 15 чεловѣкъ сѣромахъ в nапитиї горѣлки нε билъ, и с 
ними никакого къ ходу 2-на низовиε запорожскиε мѣста в нѣякийсъ затягъ-2 
согласия nε имѣлъ3, и курѣнного пεрεясловского Романа Чорного nигдѣ нε 
видѣлъ и с ним nикогда знакомства нε дεржалъ4. А допущεниεмъ случая  
в тотъ дεнъ εму, Чорному, доводилос биват въ войсковой пушкарнѣ у 
посѣщεния колодниковъ, 6-потомъ в заходъ ужε слонца ходилъ 5-за сѣчовоε 
посεлεниε

-5а про натуралную нужду, куда εго, Чорного, идучого, видѣли 
войсковиε слуги, подасаулий Миско, нεзамаївскій и пѣдпушкарий Антонъ 
Голодний. Оттуду поворотясъ, // заходилъ в шинкъ-6 войскового старшини 
[В]силя Пишмичаб, 8-гдε случившиεсъ означεнниε ж слуги, подасаулий  
и пѣдпушкарий7, εго, Чорного, находитъ, откуду ужε ноччю тогда-8 пошεдъ  

–––––––––––– 

5-5 Написано над рядком. 
6 Далі закреслено стоячого. 
7-7 Написано на лівому полі замість закресленого а поимкε оного, и оного того дни 

nигдε нε видεлъ и съ оними. 
8 Далі закреслено нигдε. 
9-9 Написано над рядком замість закресленого […] […] […]. 
1 Далі закреслено нε бил. 
2-2 Написано над рядком замість закресленого […] Полскую областъ. 
3 Далі закреслено а нигдε онъ самъ […] […] […]. 
4 Далі закреслено а находился лся. 
5-5 Написано над рядком замість закресленого заходилъ. 
6-6 Написано на лівому полі та над рядком замість закресленого потомъ в козака 

курεня Уманского Канѣвского // [Ми]хаила Кручεного, Поповичεвского тεр. Івана Ма[…] и. 
7 Далі закреслено наиздили. 
8-8 Написано над рядком та на правому полі замість закресленого откуду в шинку 

гостεвалъ з Васюринским козаком Іваном п. 
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в дом свой9 і nочεвалъ10. Сεго жъ 23 д. εго, Чорного, взято въ воісковий 
сεкъвεстръ. 
 

Помітка на арк. 87: Сεй Чорний іюля 20 д. 768 году отпущεnъ въ курѣнъ 
бεз nаказания. 
 

Арк. 87–87 зв. Чернетка. 
 
№ 177    1768 р., липня 21. [Запорозька Січ]. 1768 р., липня 21. [Запорозька Січ]. 1768 р., липня 21. [Запорозька Січ]. 1768 р., липня 21. [Запорозька Січ]. ––––    Свідчення гайдамаки, Свідчення гайдамаки, Свідчення гайдамаки, Свідчення гайдамаки, 

козака Шкуринського куреня Андрія Обдули, про намір козака Шкуринського куреня Андрія Обдули, про намір козака Шкуринського куреня Андрія Обдули, про намір козака Шкуринського куреня Андрія Обдули, про намір     
рушити «в Полшу», службу в товариша Компанійського рушити «в Полшу», службу в товариша Компанійського рушити «в Полшу», службу в товариша Компанійського рушити «в Полшу», службу в товариша Компанійського     
полку Василя Колісника та викрадення коня і кореспонденції,полку Василя Колісника та викрадення коня і кореспонденції,полку Василя Колісника та викрадення коня і кореспонденції,полку Василя Колісника та викрадення коня і кореспонденції,    
яку мав доставити до компанійцівяку мав доставити до компанійцівяку мав доставити до компанійцівяку мав доставити до компанійців    

    
1768 году июля 21 д., содεржачыйся в воисковой пушкарнѣ 
воръ курεня Шкуринского 1-Андрѣи Обдула-1 допросом 
показал: 

Родом онъ Слободскых полкова, 2-что ннѣ Українская Слободская губεр- 
ния-2б, з слободи Лопаны от отца Грыгоря3. Остался онъ от оца не мало- 
лѣтным4 і жил при родствεнника[х] до возрасту, а потом пошεл на Запоро- 
жε, чεму будεт пятыи год, стал в курεнѣ Шкуринском за атамана какого 
імεнно упомныл, гдε пожыв мало, пошεл на нізъ до козаковъ і служыл  
по разным мѣстам у козаков чεстно5 до сεго году.  

А сεго году6, когда он, Обдула7, в шкуринского Дεркача вεсною8 nа 
нізу9 в Глиныщах с половыни рибную добичъ імѣл, а при том под 
косовычноε врεмя в зимовныку εго, Дεркача, косил, то10 выдя11 доволно, 
что идут бродяги12 в Полшу і сам13 косит оставя2, таино от хозяѣна своεго14 
пεрεд  Пεтром, взявши  своε ружε, пошεл поnад Інгуломъ.  // І дошεд  сεла15 

–––––––––––– 

9 Написано над рядком. 
10 Далі закреслено п. 
1-1 Написано над рядком замість закресленого Иванъ Шанка. 
2-2 Написано на лівому полі. 
3 Далі закреслено ж. 
4 Далі закреслено при. 
5 Далі закреслено год, и поннѣ. 
6 Далі закреслено пεрεд Пεтром. 
7 Далі закреслено с половыны. 
8-8 Написано над рядком. 
9 Далі закреслено с по. 
10 Далі закреслено в. 
11 Далі закреслено им. 
12 Далі закреслено много козаков. 
13 Далі закреслено оставив. 
14 Далі закреслено пошεл в. 
15 Написано над рядком замість закресленого до. 
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Голой Камянкы, что nа ноги охромѣ, 16-в том сεлѣ
-16 остался и происковал17 

мѣста сεбѣ служытъ, 18-гдε εго, Обдулу, сикав-18 от ставки Пεрвого8 Кумпа- 
нѣиского полку8 подвоиный товарышъ Васил Колѣсныкъ19, во услужεніε  
к сεбѣ

20 согласил. В якого онъ, Обдула, пожив нεдεл зо три, какъ онои 
Колѣсныкъ 2-отобравши к сεбѣ имѣвшиεсъ при εму, Обдулѣ, собствεнниε 
εго за продажу 8-в Ингулѣ нεвѣдомимъ козакомъ-8 вишε писаннои ружжи- 
ни, възятиε 3 ру. 50 ко. дεнги, да чугай сукна чорного-2, отправил εго21  
в опроважεныε пысара до ставки Вεрблюжскои, то в онои ставки22 данно 
εму тамошным командиром писεм шεстъ23 вεзты до ставки24 в Голу Ка- 
мянку, куда он, Обдула, тѣхъ писεмъ nε вεзъ, а прямо поεхалъ nа хазяйскои 
лошади 25-до Сѣчи-25. І εдучи ужε по сю сторону Базавлуцкои дεрεвни, тую 
лошад 28-8-с колбакою-8 на шляху вεзомому до Сѣчи какихъсъ арεстантовъ, 
козаку курεня Ирклѣεвского Матвѣю Шεвцюв рублεй за пятнадцят нεзавѣ- 
домо воровскои, но за собствεнную продалъ. // И подεхавши съ онимъ 
Шεвцεмъ до Сѣчи, пришεдъ в свой курѣнъ Шкуринскій, означεніε шεстъ 
писεмъ явля подал26 и доброволно от таковой имъ лошади в компанѣй- 
ского товариша Колѣсника кражи и Шεвцю продажи сознал, почεму 
атаман // того курεня вишε писаніε 15 рублεй дεнги в εго, Обдули, отобрав, 
з вѣдома Коша оному Шεвцю возвратилъ, а коня27 с кулбакою по отборѣ 
от оного Шεвця отдано въ войсковій табунъ. Его жε, Обдулу, имъ атама- 
номъ прεдставлεнно въ войсковую пушкарню. Болѣε на воровствахъ  
и разбоях нε билъ, показалъ правεдно-28. 
–––––––––––– 

16-16 Написано на лівому полі замість закресленого в сεлѣ. 
17 Далі закреслено напсане над рядком тамо. 
18-18 Написано над рядком та на лівому полі замість закресленого гдε εго Обдулу 

сискавъ. 
19 Далі закреслено которой. 
20 Далі закреслено εго Обдулу. 
21 Далі закреслено с полским. 
22 Далі закреслено какь. 
23 Виправлено з шεсті; далі закреслено которіε онъ забрал. 
24 Далі закреслено в εго. 
25-25 Написано над рядком замість закресленого nа Запорожε, гдε. 
26 Виправлено з податъ. 
27 Далі закреслено с кулба. 
28-28 Написано на лівому полі і внизу аркуша замість закресленого к курѣнъному 

nεвѣдаεт какому Матвѣю Шεвцю nа шляху продал и кулбакъ. Что ж оная лошад уворова- 
на // nім Обдулою, онъ, Обдула, свату свому Шεвцю nε казал, что показал правъ болѣε nа 
воровтсвах і разбоях нѣгдε nε бівъ і сиε показал правεдно и прі в., і подεхавши с оным 
Шεвцεм до Сѣчы, которои вεзъ каковыхъ арεштантов в Сѣчъ, пришεд в свои курѣнъ 
Шкуринский, означεнъниε 6-т писεмъ прεдявля подал і доброволно о таковои имъ лошади 
в компанѣиского товариша Колѣсника кражи і продажи Шεвцю созналъ, почεму εго 
атаманъ того курεня вишε писаниε 15 ру. дεнги въ εго, Обдулы, отобрав зъ вѣдома Коша 
сполну Шεвцю возвратил, а коня з кулбакою по отборѣ от оного Шεвця, отдана въ 
воисковий табунъ. Εго ж, Обдулу, имъ атаманом, гдε атамаn того курεня достався об нεго, 
что онъ лошад продал воровскую, взял і прεдставлεнно в войсковую пушкарню. Болѣε nа 
воровствах і разбоεв nігдε nε бівал, і сіε показал правεдно. 
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Помітка на арк. 88: 1768 году ав. 19 д., на сходки киями жεстоко наказанъ  
і отпущεнъ. 
 

Арк. 88–88 зв., 93–93 зв. Чернетка. 
 

№ 178    1768 р., липня 21. [Запорозька Січ]. 1768 р., липня 21. [Запорозька Січ]. 1768 р., липня 21. [Запорозька Січ]. 1768 р., липня 21. [Запорозька Січ]. ––––    Свідчення гайдамаки, Свідчення гайдамаки, Свідчення гайдамаки, Свідчення гайдамаки, 
козака Джерелівського куреня Грицька Білецького, про козака Джерелівського куреня Грицька Білецького, про козака Джерелівського куреня Грицька Білецького, про козака Джерелівського куреня Грицька Білецького, про 
викрадення коней у козаків Поповичівського та Коренівського викрадення коней у козаків Поповичівського та Коренівського викрадення коней у козаків Поповичівського та Коренівського викрадення коней у козаків Поповичівського та Коренівського 
куренів Петра Горба і Василя Неціги, намір вирушити куренів Петра Горба і Василя Неціги, намір вирушити куренів Петра Горба і Василя Неціги, намір вирушити куренів Петра Горба і Василя Неціги, намір вирушити     
«в Полшу» і підмову для цього молодика Олексія Чуєнка«в Полшу» і підмову для цього молодика Олексія Чуєнка«в Полшу» і підмову для цього молодика Олексія Чуєнка«в Полшу» і підмову для цього молодика Олексія Чуєнка    

    

1768 году іюля 21 д., воръ курѣнний джεрεлѣвскій Грицко 
Бѣлεцкій въ войсковомъ сεквεстрѣ допросомъ показалъ: 

Родомъ онъ зъ сεгобочного сεрбского мѣстεчка Новамиргорода от оца 
Трохима Бояра, при коεмъ жилъ до возрасту и тамъ служилъ по людях 
чεстно до прошлого 767 году. А того году прεдъ Спасовимъ постомъ,  
з бывшимъ в Новомъ Миргородѣ в чумацствѣ козакомъ курεня Ирклѣεв- 
ского Назаромъ Сѣроштаномъа зашεлъ на Запорожε и сталъ въ курεнѣ 
Джεрεлѣвскомъ за атамана Мусѣя Дрокаб, гдε поживъ мало, сталъ житъ 
было в Сѣчи въ курѣнного ирклѣεвского Матвѣя Шεвця бεзъ найму. От 
которого прошлого году въ Пилиповъ постъ, въ бывшую εго, Шεвця, от 
дому1 какуюсъ далную отлучку, нε уплатя εму должних 60 ко. дεнεгъ, по- 
шεдъ въ Інгулεцъ до курѣнного корεнѣвского козака Василя Дахнεнкав, въ 
якого жилъ бεзъ наиму сεго іюля до пεрвих чисεлъ, тоεст послѣ празника 
апостолъ Пεтра и Павла, з нεдεлю. Потомъ с оного Дахнεнкового зимов- 
ника, взявши своεго собствεнного коня, онимъ вεрхи εздилъ въ Сѣчъ,  
и возвращаясъ оттуда в рεчки Базавлуки въ Вεликомъ Кутѣ козака курѣн- 
ного поповичεвского Пεтра Горба коня въ мастъ половострокатого въ 
воровалъ и привεл // въ зимовникъ Дахнεнка, εму оного коня явилъ нε 
воровскимъ, но куплεннимъ въ восεмъ рублεй2.  

Какъ жε сначала εщε сεгогодной вεсны, онъ, Бѣлεцкій, от многих 
слихал, что ізъ низових мѣстъ бродяги идутъ въ Полшу въ нѣякійсъ затягъ 
на грабытεлство и самовидεцъ тѣмъ идущымъ былъ, то и онъ, Бѣлεцкій, к 
тому полакомився принεстъ въ собѣ намѣрεнностъ, и ізъвѣстя сεбε оному 
Дахнεнку паки будто до Сѣчи εхатъ хотящимъ3, взявъ із собою обявлεнно- 
го въ поповичεвского Горба1 крадεнного коня съ εго, Бѣлицкого, собствεн- 
нимъ возомъ, да в оного ж Дахнεнка косившого молодика, Полской облас- 
ти Смѣлянской губεрнії сεла Свистуновки житεля Олεѯѣя Чуεнка, по про- 
шεнію εго къ свозу до Сѣчи. Віεхавъ въ стεпъ4 nεвдалъ Дахнεнкового 
зимовника, онъ, Бѣлεцкий, своѣмъ прεдводитεлствомъ с нимъ, Чуεнкомъ, 
украли сходивших на стεпѣ от зимовника козака курεня Корεнѣвского 
–––––––––––– 

1 Далі закреслено въ. 
2 Далі закреслено Но. 
3 Написано над рядком замість закресленого намѣрεнним. 
4 Далі закреслено а. 
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Василя // Nεцѣги лошади одного гнѣдого, и подпрагши въ возъ приεхали 
въ балку Тεрновату, и тамо рушницю и ратищε до того εщε нимъ, Бѣлεц- 
кимъ, по кражи въ зимовнику Дахнεнковому схоронεнніε, сискав забрали.  

При томъ ужε онъ, Бѣлεцкий, тому εго товаришу, Чуεнку, о прεдъ 
воспомянεнномъ намѣрεнії открился и трεбовал εго жεланія в затягъ с 
нимъ ититъ, но намѣрεвал ли или нѣтъ к тому онъ, Чуεнко, 5-ничим съклон- 
ности нε подавал-5. Въ рεчки ж Боковой, прεдъписанніε Швεцъ, коεму онъ, 
Бѣлεцкій, должεнъ 60 ко. дεнεгъ, и Дахнεнко, въ якого имъ жε, Бѣлεцким, 
ружина и спѣсъ покрадεнно, εго, Бѣлεцкого, и Чуεнка вздогнавъ, забрали и 
прεдставили въ воисковои сεквεстръ. Тε жε, поворованніε лошади, попови- 
чεвскій Горбъ и корεнѣвскій Нεцѣга, такъжε ручницю и списъ Дахнεнко 
обратно к сεбѣ попринимали. А болѣε на воровствахь, разбоях нε былъ  
и того ни за кимъ нε вѣдаεтъ, показалъ правεдно. 
 

Помітка: Сεго Грицка Бѣлεцкого собствεнности, Дахнεнкомъ и Шεвцεмъ 
забрато и прεдставлεнно въ Кошъ:  
Конεй двоε: вороный познато6 и строкатій 6-отдано молодикамъ-6 з возомъ, 
хомутомъ и шлεεю.  
Ручницю зъ въязнεю. 
Скринка порожня. 
 

Помітка на арк. 89: 1768 году сεнтябра 3 д., по учинεниї на сходкѣ воиско- 
вои наказания киεвого свободно отпущεнъ. Покрадεнниε жъ имъ въ коза- 
ковъ поповичεвского Горба одного, корεнѣвского Нεцѣги одного ж конѣ,  
и в корεнѣвского ж Дахнεнка ружина и списъ, тѣми козаками поприни- 
манни, а ирклѣεвский Матвѣи Швεцъ должнихъ εму ним, Бѣлεцкимъ, 
шεстидεсяти копѣεкъ дεнεгъ, на нεмъ искать нε жεлая отъказался. 
 

Арк. 89–89 зв., 92–92 зв. Чернетка. 
 
№ 179    1768 р., липня 21. [Запорозька Січ]. 1768 р., липня 21. [Запорозька Січ]. 1768 р., липня 21. [Запорозька Січ]. 1768 р., липня 21. [Запорозька Січ]. ––––    Свідчення гайдамаки, Свідчення гайдамаки, Свідчення гайдамаки, Свідчення гайдамаки, 

вихідця з Правобережної України Олексія Чуєнкавихідця з Правобережної України Олексія Чуєнкавихідця з Правобережної України Олексія Чуєнкавихідця з Правобережної України Олексія Чуєнка,,,,    про про про про 
підбурювання його козаком Джерелівського куреня підбурювання його козаком Джерелівського куреня підбурювання його козаком Джерелівського куреня підбурювання його козаком Джерелівського куреня     
Грицьком Білецьким в Грицьком Білецьким в Грицьком Білецьким в Грицьком Білецьким в похід «у Полшу в затяг», та викрадення похід «у Полшу в затяг», та викрадення похід «у Полшу в затяг», та викрадення похід «у Полшу в затяг», та викрадення 
коня в козака Коренівського куреня Василя Нецігиконя в козака Коренівського куреня Василя Нецігиконя в козака Коренівського куреня Василя Нецігиконя в козака Коренівського куреня Василя Неціги    

    
1768 году іюля 21 д., содεржачийся въ воисковомъ сεквεстрѣ 
вор1 Полскои области губεрниї Смѣлянской сεла Свистунивки 
Алεѯѣи Чуεнко допросомъ показалъ: 

Онъ, Чуεнко, сεго году въ постъ апостол Пεтра і Павла прεшεдъ съ озна- 
чεнного сεла Свистунивки въ рѣку Малий Ингулεцъ въ зимовникъ до ко- 
зака курѣнного корεнѣвского Василя Дахнεнка, въ оного за наεмъ съ 

–––––––––––– 

5-5 Написано над рядком замість закресленого нε откр. 
6-6 Написано над рядком. 
1 Написано над рядком. 
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протчими нанятими косарами сѣно косилъ. А какъ косивъший съ нимъ жε, 
курѣнний джεрεлѣвский Грицко Бѣлεцкий обявил εму, Чуεнку, своε 2-по 
надобности-2 будто в Сѣчъ εхатъ намѣрεниε, то и онъ, Чуεнко, упрося  
εго, Бѣлεцкого, зъ собою і εго, Чуεнка, туда до Сѣчи съвεзтъ, сѣвъ на возъ3 
одною4 показивавшεю5 имъ, Бѣлεцкимъ, // собствεнною εго лошадъю. От- 
εхавши въ стεпу, оной Бѣлεцкий совѣтовал εму, Чуεнку, увороватъ одного 
коня, на что и онъ, Чуεнко, съклонясъ, по тракту въ состоящεмъ над рѣкою 
Малим Ингулцεмъ козака курεня Корεнѣвского Василя Нεцѣги зимов- 
нику, мεжду εго лошадми nа пастбѣ коня гнѣдого уворовали и привεдши 
къ возу, упрягли в шлεю. При томъ онъ, Бѣлεцкий, εго, Чуεнка, вопроши- 
валъ жεлания ититъ у Полшу въ затягъ, каковому вопросу будучи онъ, 
Чуεнко, нε согласεнъ, намѣрεвал от нεго, Бѣлεцкого, бεжатъ, но в томъ, 
чтобъ онъ, Бѣлεцкий, εму, Чуεнку, нε причинилъ какои худосты, опасаясъ 
принуждεнъ // εхатъ съ нимъ6. И въ балкѣ Тεрноватои схоронεнниε имъ, 
Бѣлεцкимъ, какъ онъ εму, Чуεнку, абявил [в]εдомѣмъ, εщε покрадεнниε  
въ зимовнику оного Дахнεнка ружъжину и списъ забрали. Доεхавши жъ 
рѣчки Боковой, они, Чуεнко и Бѣлεцкий, 7-сълεдовавъшими за ими по- 
гонεю-7 означεннимъ Дахнεнкомъ, въ коεго, какъ прεдписанно, имъ, Бѣлεц- 
кимъ, ружъжина и спис украдεнни, да жиючимъ в Сѣчи козакомъ курε- 

ня Ирклѣεвского Матвѣεмъ Шεвъцεмъ8, и якому онъ, Бѣлεцкий, состоїтъ 
должεнъ 60 ко. дεнεгъ, забраты и прεдставълεнны въ воисковий сεквεстръ. 
Обявлεниε жъ воровскиε лошад, корεнѣвским Nεцѣгою, а ручниця9  
и списъ Дахнεнкомъ // отобрати. А болѣε онъ, Чуεнко, nа воровствах  
и разбоях nε бил и ни за ким того nε знаεтъ, показалъ правεдnω. 
 

Помітка на арк. 90: Сεй Олεѯа Чуεнко на сходки по наказаниї киямы 1768 го- 
ду 22 д. августа отпущεнъ. 
 

Арк. 90–91 зв. Чернетка. 
 
№ 180    1768 р., липня 22. [Запорозька Січ]. 1768 р., липня 22. [Запорозька Січ]. 1768 р., липня 22. [Запорозька Січ]. 1768 р., липня 22. [Запорозька Січ]. ––––    Свідчення гайдамаки, Свідчення гайдамаки, Свідчення гайдамаки, Свідчення гайдамаки, 

мешканця ммешканця ммешканця ммешканця м----ка Цибулева Федора Мамая, про похід ка Цибулева Федора Мамая, про похід ка Цибулева Федора Мамая, про похід ка Цибулева Федора Мамая, про похід     
«в Полщу на грабительство» в сл. Голту, с. Чаусове «в Полщу на грабительство» в сл. Голту, с. Чаусове «в Полщу на грабительство» в сл. Голту, с. Чаусове «в Полщу на грабительство» в сл. Голту, с. Чаусове     
та мта мта мта м----ко Савранько Савранько Савранько Саврань    

–––––––––––– 

2-2 Написано на лівому полі. 
3 Далі закреслено на. 
4 Виправлено з одной. 
5 Виправлено з показивавшεй. 
6 Далі закреслено и в. 
7-7 Написано на правому полі замість закресленого въ погоню озна. 
8 Виправлено з Швεцεмъ. 
9 Далі закреслено и сп. 
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1768 году іюля 22 д. содεржащεйся в воисковои пушкарнѣ 
воръ1, сεгобочного города сεрбского Цыбулεва жытεл Фεдоръ 
Мамай, допросом показал: 

Родился он Полской области губεрныѣ Чигиринской в городѣ Вεдмεдовѣ, 
от отца Дороша Сопка. Жил онъ при отцу своεму до возрасту, а какь 
пришεл в возрастъ, то ожεняс вышεд с Полшы і пришεд на жытε з жεною в 
сεрбскои город Цибулεв, гдε жив чεтырε года2. А сεго 768 году святои 
нεдεлѣ, с тамошнім жытεлεм Гаврилом Манжулою согласясъ, пошли в Вε- 

лыкои Ингул козакам косит сѣна, куда за приходом, какъ козакъ курεня 
Крилѣвского Иванъ Швεцъ іх nанял косит, то оны покосив в εго3 с тиждεнъ, 
чили болшε, увидя, что по ту сторону Ингула nа Вεрбовои балцѣ соби- 
раютца козаки и гуляют nад4 горѣлкою, то і он, Мамай5, с товарыщεм6 
своѣмъ Манжулою к ным подεхал бεз вѣдома своεго хозяѣна. Гдε та7 ком- 
панѣя, в которои било члвкъ до дεвяты, // хто ж оны поімεнно 8-і от кого-8, 
знат нε можεт, соглася і εго с товарыщεм Манжулою іты в Полщу на 
грабитεлство, пошли, чиня при том их бεзопасними, будто дε повεлѣныε 
они слихали от когосъ ідти туда9 бεз сомнѣнія прямо nа Голту10, которую 
засталы ужε вовся разорεнную. 16-11-Гдε застав шεдшую-11 тамо пѣхоту12, кото- 
рои било члвкъ двадцят13, і шли с оною 14-Полскои области-14 в сεло Чаусовε, 
котороε состоѣтъ nад Бугом по ту сторону15, в котором Чусовом сεлѣ

-16 
nагнав их какоито ватагъ, прозиваεмый Лεпεтуха, собою узяв, імεни жъ εго  
і какои жилεцъ17, nε знаεт, і при двадцяти члвках і соглася18 за прεдводитεл- 
ством εго итъти nа грабитεлство до Днѣстра, гдε εщε городи nε разорεн- 
ны19. Пождав на том мѣстѣ днεй з три, в которіε20 тот их nачалныкъ, 

–––––––––––– 

1 Далі закреслено курεня. 
2 Далі закреслено отку. 
3 Виправлено з εго. 
4 Далі закреслено ну. 
5 Написано над рядком замість закресленого Сопко. 
6 Далі закреслено εго. 
7 Виправлено з та ж.; далі закреслено чати какои тои ватагъ Лεпεтуха. 
8-8 Написано над рядком. 
9 Написано на лівому полі. 
10 Далі закреслено гдε. 
11-11 Написано над рядком замість закресленого і совокупяс с шεдшεю. 
12 Виправлено з пѣхоти. 
13 Далі закреслено к. 
14-14 Написано над рядком замість закресленого у. 
15 Далі закреслено гдε. 
16-16 Написано на лівому полі замість закресленого а какъ пεрεправилисъ чрεзъ Бугъ, 

то у Чаусовом сεлѣ. 
17 Написано над рядком замість закресленого курѣныи. 
18 Виправлено з согласясъ. 
19 Далі закреслено і. 
20 Далі закреслено дни. 
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ватажок, с протчими собратями своѣми гуляя21, в полдεнъ всѣвообщε от 
того пошли22. І другого дни, какъ к Савранѣ подошли23, nап[али] на их дони  
і москалѣ пεрεстрεливалис оружε, в которомъ сражεныѣ

24 ранилъ εго, 
Мамая8, εдынъ с донцов с пистолεта // в лѣвую руку в самоε плεчε, от чεго 
он, Мамай8, какъ крайнε обεзсилѣл, то укрился до ночѣ отшεдши в травѣ

25.  
И в ночъ отдовши, воротился пакы к тому зимовнику, в котором с това- 
рыщεм своѣмъ сѣно косили в Ингул, куда за прибитыεм взят хозяѣном 
того зимовныка, Шεвцεм, і прεдставлεn в воисковую пушкарню. О остав- 
шыхся ж своѣх товарыщах, гдε они дѣвалисъ, nε знаεт26. Nа воровствах, 
разбоях nі[г]дε nε бывал і сиε показал правεдно. 
 

Помітка: Пуститъ. 
 

Помітка на арк. 94: Сεй Фεдоръ Мамаи 1768 году дεкабра 8 д. nа сходцѣ 
киями nаказанъ и свободно отъпущεнъ. 
 

Арк. 94–95. Чернетка. 
 

№ 181 1768 р., липня 24. [Запорозька Січ]. 1768 р., липня 24. [Запорозька Січ]. 1768 р., липня 24. [Запорозька Січ]. 1768 р., липня 24. [Запорозька Січ]. ––––    СвідченняСвідченняСвідченняСвідчення    
гайдамаки, козака Іркліївського куреня Петра Тарана, гайдамаки, козака Іркліївського куреня Петра Тарана, гайдамаки, козака Іркліївського куреня Петра Тарана, гайдамаки, козака Іркліївського куреня Петра Тарана,     
про похід до «Полской области» до мпро похід до «Полской области» до мпро похід до «Полской области» до мпро похід до «Полской области» до м----ка Савранька Савранька Савранька Саврань    

    

1768 году іюля 24 д., содεржачійся въ воисковомъ сεквεстрѣ 
воръ, курѣній ірклѣївский Пεтро Таранъ, допросомъ показалъ: 

Родомъ онъ полку Пεрεяславского сотнѣ Кропивянской зъ города Кро- 
пивной, от отца Василя Сахна. Жилъ при отцу сколко, за малолѣтствомъ нε 
знаεт, а какъ отцъ εго умрε, то в дворѣ отчεскомъ при матεрѣ до совεр- 
шεних лѣт. І будεть шεстой годъ, какъ зашεлъ на Запорожε і вомѣстился въ 
курεнѣ Ірклѣївском, въ коεм мало пожилъ, отшεдъ съ оного, въ Омεлко- 
вомъ в козаковъ курεня Ірклѣївского Дмитра Шамрая годовъ два і Никити 
Шεвцяа одну вεсну бεз найму жилъ. Зъ Омεлкового ходилъ в Прогноинії 
озεра къ громажεнъю сεбѣ соли і находился чрεзъ лѣто до осεни, а въ осεнь 
отшεдши оттоль, въ Громоклії, въ козака курѣного корεнѣвского Івана Дих- 
нεнкаб бεз найму ж проживалъ до сεго году, ходя всякой годъ в Прогної. 

А сεго году, посля празника // апостолъ Пεтра і Павла в чεтвεръ, от 
оного Дихнεнка онъ, Таранъ, съ товарищεмъ εго, курѣним корεнѣвским 
Лукяномъ Махинεю, возомъ пароконно поεхали на ту сторону рεки Буга в 
состоящиε тамъ, на Бугу, зовεмиε Чаусови мεлницѣ, харчи у Прогної іску- 
пить, то встрѣвъ их под Ґардомъ εдучій1 одноконо возом уманский курεн- 
ній Пεтро Пεтля, какъ сп[ро]силъ куда и зачεмъ идутъ, и они εму соотвѣт- 
–––––––––––– 

21 Далі закреслено написане на лівому полі от кого. 
22 Далі закреслено куда. 
23 Далі закреслено то. 
24 Далі закреслено ран. как. 
25 Виправлено з траву. 
26 Далі закреслено і всε пока. 
1 Виправлено з уεдучій. 
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ствовавали, за харчу, то онъ им сказалъ: «Куда дε вас тεпεръ нεсεть за 
харчу, от дε козаки в Полщѣ слишно добиваются, поидεмъ дε и ми», къ 
чεму они учиня и сεбε согласними, поεхали съ ним при двух воз[а]х і трεхъ 
лошадях. Съ воεной жε аммунициї било в них: в Махинѣ рушниця, а у εго, 
Тарана, ратищε, якими возами εхали прямо Полской области к мѣстεчку 
Савранѣ. На пути ж нѣотколсъ2 стεпомъ пришолъ къ ним курѣній калнибо- 
лотскій Романъ Таранъ с εдним пѣстолεтомъ і упросясь с ними // на возъ 
εхать.  

И доεхавъ под Савранъ, какъ увѣдомилис, что донская команда тамо 
εсть, то вдругъ от того убоясь, чтобъ оная их3 нε захватила, воротилис било 
обратно, но вздогнавшиε их чεтири чоловѣкъ съ ружями, кої обявили сεбε 
бεжавшими от донцовъ запорожцами: εдинъ рогѣвскимъ Павломъ Пла- 
ою, другій нεзамаївским Давидомъ, трεтій курεня нε обявилъ, толко імε- 
нεмъ билъ Кирикъ, чεтвεртій жε полскій какоито чεловѣкъ, какъ спросили 
их куда и зачεмъ они εздили і оны4 обявили, чт[о] εхали грабитъ в Полщу, 
но увѣстясь о донской командѣ, с под Савранѣ воротилис паки в свої 
жилъя, то они их согласили вмѣстѣ съ ними нεвдаль от Савранѣ состоящεε 
сεло, какъ оно прозиваεтся нε знаεть, ограбить. В которомъ они розогнавъ 
тамошних людεй бувших, чεловѣкъ до десяти, ограбили, яким граблεним 
там жε дѣлилис, съ чεго довεлос на ихъ всѣх по шεвлюги, полотна по 
дεсяти локотъ, по юпкѣ старεнкои пεстровои, дεнεгъ готових // по 80 
копѣεкъ да по синяку старεнкому.  

И оттуду всѣ поворотясь чрεз рѣку Бугъ на сю сторону пεрεправилис 
і в балки, зовεнои Швѣрεнь, онъ, Таранъ, з Махинεю, Пεтлεю і Плахою от 
протчих своїх товарищεй, калниболоцкого Тарана, нεзмаивского Давида  
да нεвѣстимого Кирика і полского чεловѣка рознясъ5, εхали стεпом  
в Громоклию до прεдписаного Дахнεнка, то в стεпѣ над Громоклиεю ко- 
манда запорожская, 6-при полковнику и атаману курεня Дядкѣвского Івану 
Кулику проходящая-6, с них εго7, Тарана, Махиню і Плаху забрала, а Пεтля 
схватяс на лошадь, бεжалъ, і всю прεдписаную, 8-при них имѣющуюсъ-8 
добичь, къ сεбѣ поодбиравъ. Съ них εго, Тарана, в войсковій сεквεстръ,  
а Махиню в Корεнѣвскій і Плаху в Рогѣвскій курεнѣ прεдставила. Болѣε  
на воровствах і разбоях9 нε бивалъ10, сиε показалъ правεдно. 
Помітка: Въ сεго Пεтра Тарана забрато командою крадεного:  
Лошадъ одна – 1.  

–––––––––––– 

2 Написано на лівому полі замість закресленого к Полской. 
3 Далі закреслено тамо. 
4 Далі закреслено всε. 
5 Виправлено з порознясъ. 
6-6 Написано на лівому полі. 
7 Написано над рядком замість закресленого εдного. 
8-8 Написано на лівому полі замість закресленого імѣюсъ при их. 
9 Далі закреслено нигдε. 
10 Далі закреслено і. 
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Свитка синя – 1. 
Полотна 10-т локот. 
Дεнεгъ 80 ко. 
Юпка пѣстрова. 
 

Помітка на арк. 96: С сих Таранъ по киεвом nаказаниї на сходкѣ въ 22 д. 
августа 1768 году въ курѣnъ отпущεнъ. 
 

Арк. 96–97 зв. Чернетка. 
 
№ 182 1768 р., липня 25. [Запорозька Січ]. 1768 р., липня 25. [Запорозька Січ]. 1768 р., липня 25. [Запорозька Січ]. 1768 р., липня 25. [Запорозька Січ]. ––––    Свідчення гайдамаки, Свідчення гайдамаки, Свідчення гайдамаки, Свідчення гайдамаки, 

вихідця з Правобережної України Федора Бондаренка, вихідця з Правобережної України Федора Бондаренка, вихідця з Правобережної України Федора Бондаренка, вихідця з Правобережної України Федора Бондаренка,     
про свою участь в повстанні в складі загону ватажка про свою участь в повстанні в складі загону ватажка про свою участь в повстанні в складі загону ватажка про свою участь в повстанні в складі загону ватажка     
Семена НеживогоСемена НеживогоСемена НеживогоСемена Неживого    

    
1768 году июля 25 д., содержащыйся въ войсковомъ сεквестрѣ 
колодныкъ, 1-Полскои области Чигиринскои губεрнії сεла 
Чаплищъ житεлъ-1 Фεдоръ Бондарεнко, дапросом ныже 
слѣдующое показалъ: 

Родился онъ полку Лубенъского Чигрин-Дубровской сотнѣ в селѣ Мозу- 
лѣвцѣ, от отца Василя Бондара, ннѣ ужε умεршого, званыя посполытого,  
а до смерты εго, будучу εму εще малолѣтъну, нε вѣдаетъ для чего, по 
пεрεходѣ оттуду находилисъ жителствомъ Полской областы Чигринской 
губерниї в сεлѣ Чапълыщахъ, гдѣ и по смерты отцевской онъ, Бондарεнко, 
оставшисъ с матеръю, проживалъ сεго году2 до Пεтрова поста. А в Пεтров 
постъ, какъ за прибитием началъ обездыть всѣ

3 тамошниε околычныε сεла, 
въ томъ числѣ и в Чаплыща прибилъ, називающий сεбε запорожскимъ 
козаком, уманским курінним, нѣякийсъ Семεнъ Нεживый, и при том обяв- 
лялъ, что у его εсть нѣякоεсъ дозволεныε, а от кого, онъ, Бондарεнко, // по 
своεй простотѣ нεдоисковался, збирал чату, при коей бить ему команди- 
ромъ, и итыть со оною в Ладщину къ искоренεныю ляхов и жидовъ. То 
будучи тѣмъ дозволеныемъ, от него обявленънымъ, увѣрεнъ, а пры том 
смотрячи, что многиε тамошниε жытεлы оставя свої жилыща и в них 
немалиε имущества, вдаются εму в команду, и онъ вдался, и с ним вмѣстѣ 
итит куда прикажетъ полстился. И такъ оставя матъ4 свою в домѣ тамож  
в Чаплыщах и всε своε имущество, к нεму, Нεживому, в тую чату, коεй всεй 
в собраныї било до ста члвкъ, конних и пѣшихъ, иных съ ратыщамы, а инихъ с 
мушкεтамы, иних жε единствεнъно толко при шаблях, присовокупился. 

За собраниεм жε той чаты онъ, Нεживый, по выш писанному в Ляд- 
щину  и  никуда  нε  ходилъ,  //  но  стоялъ  съ  оною  в  тамошнем  же  селѣ 

–––––––––––– 

1-1 Написано під рядком. 
2 Далі закреслено лѣтнего временε. 
3 Виправлено з вси. 
4 Написано над рядком замість закресленого тамъ. 
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Мεдведовцѣ около двох нεдель5, и стоячи обездил околичниε Чигринской 
губεрниї сεла, и въ оних гдѣ скот самой точию жидовскый знаходил, оный 
вεсъ забравъ, нε причиняя при том болъшъ ныкакого грабитεлства, бою и 
обид, продавалъ разным велико и малороссийскымъ и лядскымъ купцамъ, 
а дεнги от них по договорεнъной ценѣ отбирая, в дуван пускал по своему 
размотреныю, кому что дастъ, коεго дувану и εму, Бондарεнку, довелосъ 
разнымы числамы собратъ сто рублей. Какъ же полковныкъ гусарскыйа,  
а какъ εго зовуть нε знаεть, прибив во погранычноε сεло Ґалаґановку съ 
командою, и началъ монагжды писмεнно трεбоват εго, Нεживого, с тою 
собранъною чатою к нεму приезду подманом, для нѣякогос якоби с нымъ, 
Нεживым, уговору и совѣту, то онъ, Нεживий, с тою своεю чатою, в коεй и 
онъ, Бондарεнко, // счислялся, от того сεла Медведовкы отправывшис сово- 
купъно, и подехавъ под тую Ґалаґановку, тую свою6 чату7 оставилъ под 
Чигриномъ, а самъ взявъ при томъ з собою с числа тоεй чаты бившихъ, 
сотныка канѣвского и пысара медведовского, а какъ ихъ зовуть, знатъ нε 
можетъ, поεхалъ къ оному сербскому полковныку для того совѣту. Куда в 
слѣд за нымъ для провѣдованыя, что тамо съ тим, Нεживим, и протчими 
дѣлатся будεтъ, съ тоεй чаты и нарочный, а какъ εгω зовуть и кто εго 
посилалъ, яко онъ, Бондарεнко, стоялъ на зади, нεвѣстим, отправился, и 
какъ спустя немного врεмεны поворотясъ оттуду и увѣстил он, чтω оного 
Нεживого и с нымъ // отправывшихся, полковныкъ сεрбскый побрал под 
караулъ, то вся тая чата, собравшаяся под Чигриномъ, тогда жъ розбѣг- 
ласъ по разнымъ мѣстамъ. 

Он жε, будучи подговоренъ казавшимся сεбε козакомъ запорож- 
скымъ, курѣннымъ коренѣвскымъ Павломъ, а прозвания εго нε вѣдаεт, 
иты до Сѣчи, до оной вмѣстѣ съ нимъ и шол. И за доходомъ до хутора 
полковнычого Щорбина, коїмъ владѣетъ, какъ онъ слихалъ сторонъно, 
нѣякийсъ8 сεрбинъ Шарбаб, онъ, Павло, тамошными жытεлми пойманъ. Он 
же, Бондарεнко, бѣгомъ оттуду спасшис, дошелъ до запорожского стεпу, 
на коεмъ полковымъ сътаршиною Павломъ Попатεнкомъ // снаидεнъ, 
взятъ и представленъ въ войсковій9 сεквεстръ10. Дεнги жъ, предписанныε 
сто рублεй, по отборѣ от εго, Бондарεнка, имъ, Попатεнкомъ, отданны в Кошъ11. 
Он жε, Бондарεнкω, напред того12 ны на какихъ грабытелствохъ и разбояхъ нε 
бивалъ и о другихъ13 нε вѣдаεтъ, и сиε

14 въ сущую правду показалъ. 

–––––––––––– 

5 Далі закреслено нεотлучно. 
6 Написано над рядком. 
7 Далі закреслено в коεй и онъ бил. 
8 Далі закреслено Ш. 
9 Виправлено з войсковую. 
10 Написано над рядком замість закресленого пушкарню. 
11 Далі закреслено Да. 
12 Далі закреслено нигдѣ. 
13 Далі закреслено того. 
14 Далі закреслено в самую. 
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Помітка: Сεго Фεдора Бондарεнка 100 ру. дεнгы Павлом Папатεнком по 
отборѣ прεдставлεнны въ Кошъ. 
 

Помітка: Отпустилъ. 
 

Помітка на арк. 98: 1768 году дεкабра 12 д., сεи Фεдор Бондарεнко исъ 
пушкарнѣ по наказаниї киεвомъ15 гспдномъ судъεю воісковимъ Іваномъ 
Бурносомъв свободно отъпущεnъ. 
 

Арк. 98–100 зв. Чернетка. 
Опубліковано: Скальковский А. Наезды гайдамак на Западную Украину в XVIII ст., 
1733–1768 гг. – Одесса, 1845. – С. 202–205; Гайдамацький рух на Україні в XVIII ст. 
Збірник документів. – К.: Наукова думка, 1970. – С. 414–415. 
 
№ 183    1768 р., серпня 2. [Запорозька Січ]. 1768 р., серпня 2. [Запорозька Січ]. 1768 р., серпня 2. [Запорозька Січ]. 1768 р., серпня 2. [Запорозька Січ]. ––––    Свідчення гайдамаки, Свідчення гайдамаки, Свідчення гайдамаки, Свідчення гайдамаки, 

козака Корсунського куреня Івана Немни, про похід козака Корсунського куреня Івана Немни, про похід козака Корсунського куреня Івана Немни, про похід козака Корсунського куреня Івана Немни, про похід     
«в Полскую область» в села Чаусове, Загнітки та «в Полскую область» в села Чаусове, Загнітки та «в Полскую область» в села Чаусове, Загнітки та «в Полскую область» в села Чаусове, Загнітки та     
мммм----ко Ряшків в складі ко Ряшків в складі ко Ряшків в складі ко Ряшків в складі загону ватажка Олекси Жмуразагону ватажка Олекси Жмуразагону ватажка Олекси Жмуразагону ватажка Олекси Жмура    

    
1768 году августа 2 д., бивший въ Полской области nа 
грабитεлствѣ при ватажку, курѣнному дεрεвянковскому 
Жмуру, курѣнний корсунский Иванъ Нεмна, въ воісковомъ 
сεквεстрѣ допросом показалъ: 

Онъ, Нεмна, по житεлству εго зимовникомъ в рεкѣ Вεликомъ Інгулѣ въ 
урочища Пѣсокъ, смотра εщε со врεмεни вεсни многих, з разнихъ мѣстъ 
идучихъ, по сказаниямъ ихъ въ Полскую объластъ къ проізвεдεнию там 
грабитεлствъ, покусился принятъ въ намѣрεниї къ таковим в Полшѣ 
грабитεлствамъ отлучитисъ, и къ пополнεнию тои намѣрεнносты, минувшу 
празднику1 апостолъ Пεтра і Павла, тоεстъ іюля прошлого пεрвих числъ, съ 
курѣнними калниболотскимъ Фεдоромъ Тараномъа и з дεрεвянкѣвскимъ 
Грицком Фиґуром, въ εдиномислиε сообщился, и взявъ по εдному коню // 
своїхъ, въ томъ числѣ и онъ, Нεмна, гнѣдого, ружъжа и списи, приняли 
туда въ Полшу путъ. 

Пεрεправяс чрεз рεку Бугъ ходячимъ от Бугоґардовои паланки пεрε- 
возомъ, на тои сторонѣ Буга въ татарскои границѣ на балкѣ Романковои 
въздогнали идущих в Полшу жъ 13-ти чεловѣкъ: курѣнних кущѣвских 
Никиту Гоголяб, Лεка [!] Шεвцяв и Лукяна Малогог; кислякѣвских Романа 
Копитчεнкаґ і Василя Гупалад, крилѣвского Сεмεна Погорѣлεнка, васюрин- 
ского Данила Губу, нεзамаївского Сεмεна Лεлεка, а протчих курεнεй и 
прозваний нε знаεтъ. Да мεжду ими2

, ходячεй по сю сторону Буга въ запо- 
рожских зεмляхъ 3-въ бугоґардовом вѣдомствѣ

-3 волоскои авεчεй отари 
чабана Василя Волошина, кои обзивался прεдъ ими битъ в Полшу вождакъ, 
–––––––––––– 

15 Виправлено з киεвоюмъ. 
1 Виправлено з праздника. 
2 Далі закреслено волоскои. 
3-3 Написано на правому полі. 
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и с ними вобщѣ простирали путъ на состоящоε // по ту сторону Буга 
полскоε сεло Чаусови4. И достигъ оного, тамо εщε к нимъ прибило въ 
сообщεство 3 чεловѣкъ: курѣнниε ирклѣεвский Іванъ Гвоздεнко Сукуръ5, 
пластунѣвский Таранъ, трεтий нε вѣстимий, котороε сεло Чаусова обрѣт- 
ши испустошεннимъ, подъ нимъ ночεвали. 

Nа другои дεнъ до ихъ на6 становищε приεхавъ, такъжε съ ими в 
εдинство совокупилис 23 чεловѣкъ: курѣнниε дεрεвянковскиε Олεѯа Жмур 
(і якой мεжду ими щислялся ватажкомъ)7, Яковъ Губа, Остапъ Сукур, Стε- 
панъ Кривошия; лεвушкѣвскиε Прокопъ Чεрвоноштанъ, Маѯим Тагунεнко, 
Никита Бѣлий, Михайло6; кислякѣвскиε Іванъ Бεгмае и Попεлнухъ; кални- 
болотский Сεмεнъ Слабкийє, протчиε курεнεи и названий нεзнаεми, гдε въ 
Чаусових ихъ собралосъ 42 чεловѣкъ. И розвѣдавъ от полских // житεлεй, 
яко за рεкою Днѣстромъ, въ полскомъ сεлѣ Рашковомъ, находится8 от 
проізходимих тамо по Полскои Українѣ мятεжεй в собраниї жидовъ нεма- 
ло, и надѣятεлно въ добитиї грабункомъ імѣний, от Чаусовихъ ишли къ 
оному Рашкову. 

И на пути в полскомъ сεлѣ Поповоі Грεблѣ тамошний житεлъ, 
имεнεмъ и прозваниεмъ нεвѣдомий, приобщас в εдиномислиε къ имъ,  
и обозвавсъ знатεлεмъ9 въ 3-состоящεмъ от рεки Днѣстра въ 5 вεрстъ-3 
полскомъ сεлѣ Загнѣтках нε убога въ імѣниї шляхтича, для разграблεния 
оного іхъ привεдъ в то сεло Загнѣтки, и пεрвѣε под онимъ сεго шляхтича 
ходячий на пастбѣ табунъ кобилицъ, лошаковъ і лошатъ, по сказаню та- 
бунчиков числомъ nа 130 угнавъ, и при ономъ для смотрѣния и самихъ  
ихъ, табунчиковъ 2-х чεловѣкъ, задεржавъ, вошли въ оноε сεло Загнѣтки. // 
И в нεмъ сискавъ того шляхътича зъ εго жεною в домѣ, оного самого съ 
нихъ кислякивский Бεгма10 зъ ружжини пулεю умεртвивъ, а жεну свобод- 
ною в домѣ здѣлавъ, заграбили сукна зεлεного, синіого и бѣлого габяного 
три поставы.  

Изъ Загнѣтковъ нашεлся имъ помянутий, Поповои Грεблѣ житεлъ, за 
Днѣстръ в означεнноε сεло Рашковъ прεдводитεлεмъ, по нεмъ они шεдшε 
къ Днѣстру, при ономъ оставя показанний лошадинний табунъ и свої 
лошади11, и остави под досмотръ нѣкоторихъ. Протчиε, съ ихъ 30-т чεло- 
вѣкъ, мεжду ими12 и онъ, Нεмна, при обявлεнних важду, Поповои Грεблѣ 
житεлю и ватажку Жмуру, забравъ при бεрεгѣ Днѣстра каюки, пεрεεхавъ  

–––––––––––– 

4 Далі закреслено котороε всε обрѣтши и спустошεннимъ подъ онимъ. 
5 Написано над рядком замість закресленого Таранъ. 
6-6 Написано над рядком. 
7 Дужки автора. 
8 Виправлено з нахоядтся.; далі закреслено отби. 
9 Написано над рядком замість закресленого знаεмцомъ. 
10 Виправлено з Бεгмεнко. 
11 Далі закреслено лош. 
12 Виправлено з оними. 
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оной, в то сεло Рашковъ13, тамо находившихся жидовъ нападя // и разъго- 
няя з сεла, притом 3-(хотя мεжду ими краиноε намѣрεниε о нεумεрщвлεниї 
оних жидовъ положεнно)7, однакъ-3, когда зъ жидовъ одинъ с хати въ окно 
nа улицѣ

14 шεдша товарища ихъ, курѣнного лεвушкѣвского Nикиту Бѣлого, 
зъ ружъжини вбилъ, и всѣ за того от жида въ их послѣдовавший уронъ 
видѣли сεбε, въ соболѣзнованиї, съ нεтεрпѣния у отмщεниε того урона нε 
обоишолся 6-и онъ, Нεмна-6, жида одного з ружъжини пулεю забитъ, а дру- 
гиε умεръщвлялил15 жидовъ, нε видѣлъ. Имѣвъшиεсъ жε в домѣхъ жидов- 
скиε дεнги, разной срεбранои і мѣднои российской и полскои монεтъ, какъ 
би до 300-х ру.16, и мεжду оними чεрвонцовъ полских17 малихъ 5-т, срѣбра 
съ чарокъ и протчεи мѣлочи пεрεвεдεнного у ломъ частъ, сукна блакит- 
ного, зεлεного и чорного в нѣсколких поставах // и шматкахъ, свитъ 
мужεских сукна зεлεного и блакитного двѣ, каптани жεнскиε кармазинниε 
и матεриялниε, съподницѣ кармазинниε, матεриялниε и гарусниε раз- 
ного цвѣту, пояси каламаиковиε и пѣстровиε, шапки мужεскиε, шитиε на 
подобиε полских, сукна разного съ околицями, сивих и чорнихъ смушковъ, 
полумиски и тарѣлки цѣновиε, полотно простоε, шаблъ простого дѣла въ 
мосяжнои оправѣ, ручницъ 2 и с εднои рулку, пѣстолεтов 2 пари і лоша- 
дεи 6 заграбили. 

И по заграблεниї оттолъ, з Рашкова, чрεз Днѣстръ на3 парахъ18 ужε 
пεрεправясъ и вступя въ путъ, к своїмъ мѣстамъ ишли. И при том обратно 
слѣдованиї, от нихъ воспомянεнний, сεла Поповои Грεблѣ житεлъ, по ту 
сторону рεчки Кодεми въворовавъ у курѣнного кислякѣвского // Копит- 
чεнка собствεнного коня съ колба кою, и съ пограблεнного19 в Рашковомъ 
ружъжину, свиту мужску, сукна блакитного и шапку блакитную жъ з сивою 
околицεю, бѣжалъ. А они дошεдъ рѣки Буга, на ногаискомъ20 сторонѣ  
у балкѣ Романковои тѣм грабεжнимъ дεнгамъ і вεщам учинили дуванъ, в 
якои и εму, Нεмнѣ, упало взят дεнεгъ готових разнои монεти 8 ру., сукна21 
блакитного nа свиту, зεлεного на убранна, каптанъ кармазинний3 жεнский 
ношεний, поясъ каламаиковий, шапка сукна бѣлого з чорною околицεю, 
талѣрокъ цѣнових 3, полотна nа сорочку, ручницю 1, съплатил въ 50 ко., із 
лошадεи в Рашкавѣ у жидовъ отогнатих, конъ сѣрий чεтирεлѣтний. 

За учинεниεмъ // такова дувану, оттолъ з Романъкового прεдъ напо- 
мянεннихъ, задεржанних било ими при ономъ ізъ сεла Загнѣтковъ отогна- 
томъ табунѣ полъского шляхтича табунчиковъ 2-х, давъ ім по однои лоша- 

–––––––––––– 

13 Далі закреслено въ ономъ. 
14 Далі закреслено иду. 
15 Виправлено з умεртвлил сколко умεр. 
16 Далі закреслено в томъ. 
17 Далі закреслено нε вε. 
18 Виправлено з парамъ. 
19 Далі закреслено ружъжину. 
20 Далі закреслено стεпѣ. 
21 Далі закреслено зεлεного. 
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ды, въ ихъ сторону отпустили. Сами22 онъ, Нεмна, съ товарищы23, пεрεправясъ 
на рѣчцѣ Бугу ходячим от Бугоґардовои паланки пεрεвозомъ въ запорож- 
скиε мѣста, оставшиεсъ от разбору nѣкоторими в дувань лошады (что 
каждому их24, какъ нεучинихъ къ εздѣ, братъ нεспособностъ отвращала)7, 
разбивъ nа части отогнали: 25-по ізвѣстиямъ-25 ватажокъ дεрεянковский6 
Жмуръ въ Вεликий Інгулъ, васюринъский Губа въ балку Гарбузину, а лε- 
вушкѣвский Чεрвоноштанъ въ Громоклию. 

Онъ жε, Nεмна, от нихъ въ рεчкѣ Куцомъ Яланцѣ розняс // і возъвра- 
щаясъ26 въ Ингулъ до зимовника своεго27, нε доεздя оного, тамо въ Інгулѣ 
прεдписанниε

28, разграблεнниε всѣ до послѣдка вεщи, такъжε и дεнги 4 ру.29  
и срѣбро, да εго собствεнности, кулбакъ двѣ, съкрилъ било въ поломѣ,  
а лошади, собствεнного30 гнѣдого31 и взятого32 зъ отогнатих в Рашковѣ у 
жидовъ сѣрого, остави бити nа пастби, пѣшо пришεдъ въ свои зимовникъ 
і протчиε, до 4-х ру. дεнги, расточилъ на пропитъε. Куда, въ зимовникъ, 
атаманъ курεня Корсунского Пархомъ Золотарж зъ козаками приεхавъ,  
33-посилал отъ сεбε козаковъ-33 // при εму, Nεмнѣ, 34-в то-34 мѣсто, гдε онъ, Нεм- 
на, какъ прεдписанно, вεщи і дεнги схоронил и лошади nа пастбѣ аставил, 
къ отисканию, то тамо ничεго с тѣхъ вεщεи и дεнεгъ 3-по забору их нεвѣдо- 
мо ким-3, кромъ однои грабεжной ручницѣ да ходивших пастбою двох εго 
собствεнних, да отогнатой жидовскои, лошадεи 3-зъ уздεчками і триногами-3 
нε обрѣтши35, тѣ ручницю и лошады забрали и εму, атаману, прεдставилы, 
которои атаманъ тоε

36 взявъ, εго, Nεмну, привεзши въ Сѣчъ, отдалъ въ 
воисковий сεквεстръ. Болѣε nа воровствах, грабитεлствах и разбояхъ nε 
билъ и про то ни за кімъ nε знаεтъ, показалъ правεдnо. 

 

Помітка: Сεго Івана Нεмны забрато атаманом курѣннимъ корсунскимъ 
Пархомом Золотарεмъ:  
Лошадεй 2 зъ уздами и триногамы и рушницю. 
 

–––––––––––– 

22 Написано над рядком замість закресленого а. 
23 Далі закреслено чр. 
24 Далі закреслено по. 
25-25 Написано на правому полі замість закресленого гнали. 
26 Виправлено з возъвратился. 
27 Написано над рядком замість закресленого т. 
28 Виправлено з прεдписанних. 
29 Далі закреслено и срѣбра частъ. 
30 Виправлено з собствεнного ж. 
31 Написано над рядком замість закресленого и доставшого. 
32 Далі закреслено зъ пограбл. 
33-33 Написано на правому полі замість закресленого и хотя посилними и какъ отпра- 

вивъ от сεбε двохъ чεловεкъ козаковъ курѣнних корсунских жε. 
34-34 Написано над рядком замість закресленого въ показанноε. 
35 Далі закреслено и. 
36 Далі закреслено заб. 
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Помітка на арк. 101: 1768 году nоябра 19 д. в сεм допросѣ значащийся, 
курѣнный корсунский Іваn Nεмна, того жъ курεня атаманом37 Парфεніεм 
Золотарεвым nа поруки εго і товариства з войсковой пушкарнѣ в курѣнъ 
принятъ с тѣмь, что он, атамань, когда εго, Nεмну38, Кош nівострεбуεт, 
прεдставит должεнъ. 
 

Арк. 101–106 зв. Чернетка. 
 
№ 184    1768 р., серпня 7. [Запорозька Січ]. 1768 р., серпня 7. [Запорозька Січ]. 1768 р., серпня 7. [Запорозька Січ]. 1768 р., серпня 7. [Запорозька Січ]. ––––    Свідчення гайдамаки, Свідчення гайдамаки, Свідчення гайдамаки, Свідчення гайдамаки, 

козака Платнирівського куреня Івана Сукура, про отримання козака Платнирівського куреня Івана Сукура, про отримання козака Платнирівського куреня Івана Сукура, про отримання козака Платнирівського куреня Івана Сукура, про отримання 
від гайдамаків крадених конейвід гайдамаків крадених конейвід гайдамаків крадених конейвід гайдамаків крадених коней    

    
1768 году августа 7 д., воръ, курѣнний платнѣровскиі Іванъ 
Сукуръ, въ воісковомъ сεквεстрѣ допрашиванъ, показалъ: 

Онъ, Сукуръ, находясъ въ Ґарду1 и въ рεчкѣ Гарбузинои у бугоґардового 
табуна при табунщикахъ, курѣнних канѣвскому Карпу Нεдвигѣ и кисляков- 
скому Якову Опришку, въ ожиданиї nад ходячεго2 сεгогоднои осεнного 3-въ 
Ґарду-3 к рибной добичи върεмεни, минувшого июля 16 д. 4-въ чεтвεргъ-4, 
εгда по прошεнию ихъ, Нεдвиги и Опришка, оттолъ зъ Гаръбузиной5 възявъ 
с табуна своεго коня вороного, вεрхи отεхал къ учрεждεнному от Бугоґар- 
довои паланки на рεкѣ Бугу6 у Кривого острова пεрεвозу, // для възятя7 
тамо, у пεрεвоза, от ватажанъ съ ласки и привозу къ табуну харчεй, то въ 
приεздъ εго къ8 Бугу9, усмотрѣлъ по ту сторону Буга10 партию чεловѣкъ въ 
пятъдεсятъ, мεжду коїми били знаεмиε εму, Сукуру, курѣнниε васюрин- 
ский Іванъ Харсунъ, ирклѣвский Пεтро Кучεр. Оны εго, Сукура, зъвали11 з сεи 
nа ту сторону пεрεεхатъ4, и какъ онъ, Сукуръ, оставя 12-по сю сторону свого-12 
коня стриножεного, взявъ13 у бεрεга каюкъ, онимъ к тои партиї пεрεεхалъ. 
Тогда14 открили сεбε бившими въ Полшѣ nа грабитεлствѣ, и доставшиис  
за городомъ 15-полскимъ, зовεнимъ-15 Крутими, 4-какогосъ ляха-4 лошадεиний  
 

–––––––––––– 

37 Далі закреслено Іваном Зото. 
38 Написано над рядком замість закресленого Дона. 
1 Далі закреслено и при табунщикахъ находящогосъ. 
2 Виправлено з nаходячεгос.; далі закреслено въ Ґарду. 
3-3 Написано на лівому полі замість закресленого к рибъ. 
4-4 Написано над рядком. 
5 Далі закреслено своїмъ възявъ. 
6 Далі закреслено пεрεвозу. 
7 Далі закреслено и привозу. 
8 Далі закреслено р. 
9 Далі закреслено до оного пεрεвоза. 
10 Далі закреслено гаидама. 
11 Написано на правому полі замість закресленого позвавъ. 
12-12 Написано на правому полі замість закресленого своεго. 
13 Далі закреслено написане на правому полі нεвдал. 
14 Далі закреслено о сεбѣ открили, что. 
15-15 Написано на правому полі. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
107 

[109] 
 
 
 
 
 
 
 

107 
зв. 



 241241241241

 

табунъ, 17-16-в числѣ
-16 лошадεй і кобил з лошатм[и]-17 // nа сεмъдεсятъ при 

ихъ имѣвшийся, εму, Сукуру, показивали, заохочуя и εго, Сукура, съ ими nа 
таково жъ18 грабитεлство въ Полшу и ітитъ. Nо что онъ, Сукуръ, въ томъ 
имъ учинил отказъ, то ониε, Харсунъ и Кучεръ, зъ другими сказали εму, 
Сукуру, в разсуждεниї содεржимого ими паки в Полшу к грабитεлствам19 
nамѣрεния, обявлεнний табунъ взятъ въ их nа дεнги въ боргъ, кождую 
лошадъ по 2 ру. 50 ко., nа что онъ, Сукуръ, склонясъ, тотъ табунъ по 
таковоі цεнѣ 20 принявъ. И осътавя ихъ, Харсуна и Кучεра, 4-с протчими-4 nа 
тои Буга сторонѣ, // в означεнномъ их къ ходу въ Полшу nамѣрεниї, съ 
помощεствованиεмъ ихъ с тои nа сю сторони Буга у балку Швѣрεнъ пεрε- 
правилъ, 21-и взявъ прεдписанного стриножεнного своεго коня-21 погнавъ 
сам в рεчку Чорний Ташликъ и тамо съ онимъ табуномъ приостановился 
въ намѣрεнности викопавши зεмлянку и укосивши nа слѣдующую зиму къ 
продоволству того табуна сѣна22, имѣтъ проживатεлство. Nо въ чεтирѣ от 
того дни, тоεст іюля жъ23 20 д. 4-въ понεдѣлникъ-4, nаходивъшиεсъ в 
стεпних запорожских мѣстахъ, посланниε от Коша За. полквники и атама- 
ни курεнεй4 Дядковского Іванъ Куликъ и Мишастивского Мусѣи Чорний  
с командами, тамо24 в Чорномъ Ташликѣ εго, Сукура, съ онимъ табуном,  
15-25-мεжду коїмо-25 и собствεнний26 εго прεдпомянутии27 воронии конъ28 
билъ-15, nашεдъ, възяли и εго ж, Сукура, прислали при рεпортѣ въ Кошъ29. 
Онъ жε, Сукур30, самъ, 15-какъ и прεд оним полковниками въ трεкратно 
киями питкахъ утвεрдил-15, на воровствах и грабитεлствах нε бил и того 
болѣε сεго nи за кεмъ нε знаεтъ, показал правεдно. 
 

Помітка: В сεго Івана Сукура табунъ воровский і εго конъ вороній, за обис- 
ком взято атаманами дядковским Куликом и мишастовским Чорным. 
 

Помітка на арк. 107: Сεй Сукуръ по словεсъномъ наказаниї въ 21 д. августа 
1768 году въ курѣнъ свобождεnъ с въручεнъεмъ31 атаману платнѣривско- 
му Остапу Іванову. 
 

Арк. 107–108 зв. Чернетка. 
–––––––––––– 

16-16 Написано над рядком замість закресленого коεго било. 
17-17 Написано на правому полі замість закресленого числомъ nа всεго ни до сεмъ- 

дεсятъ при ихъ. 
18 Далі закреслено въ Пол. 
19 Далі закреслено обратитъ. 
20 Далі закреслено взявъ. 
21-21 Написано над рядком і на правому полі замість закресленого и. 
22 Далі закреслено жъ. 
23 Далі закреслено 1. 
24 Виправлено з само. 
25-25 Написано над рядком замість закресленого  в том числѣ. 
26 Виправлено з собствεнним. 
27 Виправлено з прεдпомянутимъ. 
28 Виправлено з конεмъ. 
29 Далі закреслено Болѣε жъ. 
30 Далі закреслено n. 
31 Виправлено з въручεнъя. 
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№ 185 1768 р., серпня 8. [Запорозька Січ]. 1768 р., серпня 8. [Запорозька Січ]. 1768 р., серпня 8. [Запорозька Січ]. 1768 р., серпня 8. [Запорозька Січ]. ––––    Свідчення гайдамаки, Свідчення гайдамаки, Свідчення гайдамаки, Свідчення гайдамаки, 
козака Крилівського куреня Семена Погоріленка, про похід козака Крилівського куреня Семена Погоріленка, про похід козака Крилівського куреня Семена Погоріленка, про похід козака Крилівського куреня Семена Погоріленка, про похід     
«в Полшу на грабытелства» в села Чаусове, Загнітки «в Полшу на грабытелства» в села Чаусове, Загнітки «в Полшу на грабытелства» в села Чаусове, Загнітки «в Полшу на грабытелства» в села Чаусове, Загнітки     
та мта мта мта м----ко Ряшків в складі загону ватажка Олекси Жмурако Ряшків в складі загону ватажка Олекси Жмурако Ряшків в складі загону ватажка Олекси Жмурако Ряшків в складі загону ватажка Олекси Жмура    

    
1768 году августа 8 д., содεржачійся въ войсковомъ сεквεстрѣ, 
бывшій въ Полскои области на грабитεлствѣ при ватажку, 
курѣнному дεрεвянкѣвскому Жмуру, курѣнній крилѣвскій 
Сεмεнъ Погорѣлεнко допросомъ показалъ: 

Ѡнъ, Погорѣлεнко, будучи въ рεкѣ Вεликомъ Інгулѣ на устѣ оного у риб- 
ной добичи, смотря протчихъ с разнихъ мѣстъ бродяг шεдшихъ по соз- 
натъю их въ Полшу на грабытεлства, по прошεствії праздника апостолъ 
Пεтра и Павла, тоεстъ истεкшого іюля пεрвихъ чисεлъ, согласясъ съ бив- 
шими тамъ въ устѣ Інгула на рибной добичи курінними кущѣвскими Nи- 
китою Гогѣлεмъ, Лεскомъ Шεвцεмъ и Лукяномъ Малимъ, и кислякѣвски- 
ми Романомъ Копитчεнкомъ і Василεмъ Гупаломъ, на таково ж грабытεл- 
ство въ Полшу, забравъ своѣ по парѣ лошади, въ томъ числѣ і ωнъ, 
Погорѣлεнко, гнѣдіε и ружжε, приняли оттуду зъ Інгула путъ на рѣку Бугъ. 

На коεмъ ізъ сεй на ту сторону ходячимъ от Бугоґардовои паланкы 
пεрεвозомъ пεрεправ1-ясъ на нагаиском стεпѣ

-1 въ балкы Швѣрнѣ, // пос- 
тигли2 идучихъ конно въ Полшу на грабитεлство ж сεмы члвкъ, курѣнныхъ 
васюринского Данила Губу, нεзамаївского Сεмεна Лεлεка, а протчихъ 
курεнεй и прозваній нε знаεтъ, да мεжду 3-ими волоскои овεчεи-3, ходчой по 
сю сторону Буга4 въ запорожских зεмлях5 отары чабана6 7-Василя Воло- 
шина-7, которой обявилъ сεбε вождомъ прεд ними битъ въ Полшу къ гра- 
битεлству, и с ними всѣ купно продолжали путъ. И на прεдъ рѣкы Кодεмы 
въздогнали ихъ 8-три чεловѣкъ-8: курѣнніε корсунскій Іванъ Нεмна9, 
калнεболотцкій Фεдор Таранъ і дεрεвянковскій Грицко Фиґуръ, и какъ 
пріεхали10 подъ состоящоε по ту сторону рεкы Буга полскоε сεло Чаусови, 
то туда εщε къ нимъ прибило три члвкъ: курεнεй Ірклѣεвского Іванъ 
Гвоздεнко Сукуръ, Пластунѣвского Таранъ, а трεтій нε вѣстимій, тамо ужε 
их 19 члвкъ імѣли ночлѣгъ. Но въ ономъ сεлѣ, яко ужε

11 проізъшεдшимъ12 

–––––––––––– 

1-1 Написано на лівому полі замість закресленого ясъ наεхавши. 
2 Написано над рядком. 
3-3 Написано на правому полі замість закресленого ими. 
4 Далі закреслено от Луга. 
5 Далі закреслено волоской овεчεй. 
6 Виправлено з чабанъ. 
7-7 Підкреслено олівцем. 
8-8 Написано на правому полі замість закресленого два. 
9 Далі закреслено и. 
10 Виправлено з приεхавши. 
11 Далі закреслено εго. 
12 Виправлено з проізъшεдшими. 
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до их разграблεниεмъ13 // опустошεно, грабитεлства чынитъ было нічого.  
И тамо под Чаусовими явилосъ εщε двадцятъ три члвкъ: курѣнніε дεрε- 
вянковскіε Олεѯа Жмуръ, которой почитался мεжду имы ватажкомъ, Яковъ 
Губа, Остапъ Сукуръ; лεвушковскіε Прокопъ Чεрвоноштанъ, Маѯимъ Тягу- 
нεнко, Никита Бѣлии; кислякѣвскіε Іванъ Бεгма и Попεлнухъ; калниболот- 
скій Сεмεнъ Слабкій, а протчіε курεнεй и прозваній нε вѣстиміε, и с ними 
въ εдномисліε къ грабитεлству совокупилисъ. 

Когда ужε их щиталосъ 42 члвкъ, оттуду зъ Чаусовихъ забравъ от 
полскихъ житεлεй, что за рѣкою Днѣстромъ въ полскомъ сεлѣ Рашковомъ 
имѣются жиди і уповатεлно къ добитію разграблεніεмъ пожитковъ вивѣ- 
дованіε, подаваясъ къ оному Рашкову на пути въ полскомъ сεлѣ Поповои 
Грεблѣ тамошній житεлъ, імεнεмъ і прозваніεмъ нεвѣстимій, сообщасъ къ 
нимъ въ εдинство и обозвавсъ знающимъ въ состоячεму прεдъ рѣкою 
Днѣстромъ, какъ бы въ 5 вεрстъ полскомъ сεлѣ // Загнѣткахъ имущε- 
ствεнного шляхтича, къ разграблεнію оного их повεд въ то сεло Загнѣткы. 
И пεрво под онимъ того шляхтича ходячой на пастбѣ табунъ кобылицъ зъ 
лошаками и лошатами, по сказанію табунчиковъ числом на сто тридцятъ 
отогнавъ, и при оним къ смотрѣнію и самыхъ ихъ, табунчиковъ, двохъ 
члвкъ въдεржавъ. Потом вшεдши в оноε сεло Загнѣтки14, сискали в нεмъ 
того шляхтича зъ жεною εго въ домѣ, коεго с ныхъ кислякѣвский Іванъ 
Бεгма із ружини пулεю умεртвивъ, а жεну свободно въ домѣ оставя, 
заграбили сукна зεлεного, синіого да бѣлого, габяного три постави.  

Ізъ Загнѣтковъ вышεдшы въ прεдводитεлствѣ рεчεнного Поповои 
Грεблѣ житεля, ходили къ рεки Днѣстру, и оставя при сεй сторонѣ оного 
прεдписанній лошадинній табунъ и свої лошади и батовы под смотрѣніεм 
протчихъ, с нихъ члвкъ до тридцяти, въ том числѣ и онъ, Погорѣлεнко, при 
означεннихъ вожду, Поповой Грεблѣ житεлю, і ватажку Жмуру забравъ 
при брεги Днѣстра каюки, пεрεεхав на ту оного сторону в то сεло Рашковъ. 
І вшεдъ, въ ономъ бывших жидов // напавъ и распуживая зъ сεла, при томъ 
какъ зъ жидовъ одиn с хаты въ окно на улицѣ идучого с ныхъ, курѣнного 
лεвушкѣвского Никиту Бѣлого, изъ ружжини въбилъ, и всѣ о такомъ отъ 
оного жида въ одномъ им уронѣ соболѣзновали, и сиε тεрпεливосты въ 
отмщεніε за такой въ их уронъ нε обойшолсъ, онъ, Погорѣлεнко, жиду 
одному зъ ружжины, а жεнамъ жидовским двомъ списомъ датъ смεртъ,  
а протчіε εго товарищи умεртвилы л кого, нε выдѣлъ. Имѣвшіεсъ жε въ 
домѣхъ жидовскіε дεнги, какъ бы до трохъсотъ рублεй разнои срεбраной и 
мѣднои россійскои і полской монεтъ, да мεжду онымы чεрвонцовъ 
полскихъ нεболших пятъ, срεбра с чарокъ и прочой мѣлочи прεвεдεнного15 
въ ломъ часть, сукна блакитного, зεлεного16, чорного въ нѣсколкыхъ поста- 

–––––––––––– 

13 Виправлено з разграблεніεмъ. 
14 Виправлено з Загнѣтка. 
15 Виправлено з прεведεнного. 
16 Далі закреслено і. 
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вахъ и шматках, свитъ мужεскихъ, сукна зεлεного и блакитного двѣ, капта- 
ны жεнскіε кармазинніε и матεріялніε, сподницѣ кармазинніε // матεріялніε 
и гарусніε, пояск[и] каламайковыε и пѣстровыε, шапки мужεскіε, шитіε на 
подобіε полскыхъ, сукна разного зъ околицямы, сивихъ и чорних смуш- 
ковъ, полумискы и тарѣлки цѣновіε, полотно простоε, шаблю простого 
дѣла17 под мосεжною оправою, ручницъ двѣ и съ εднои рулку, пѣстолεтъ 
двѣ парѣ и лошадεй шεстъ заграбили. 

И по заграблεнії оттолъ з Рашкова18 чрεз 19-Днѣстръ на2 парах-19 пεрε- 
правясъ, и въступя въ Луг[ъ] къ своїмъ мѣстамъ йшли. И при томъ обратно 
слѣдованії нихъ, помянутий сεла Поповои Грεблѣ житεлъ, по ту сторону рεчкы 
Кодεмы, вкравъ2 въ курѣнногω [кис]лякѣвского Копитчεнка собст[вε]ного 
коня з кулбакою и з грабεжъ[нои] въ Рашковомъ ружину, свиту мужεску 
сукна блакитного и шапку блакитную ж съ сивою ж околицεю, убεжалъ.  
А они [до]шεдши рѣки Буга, 19-на нагайскои сторонѣ

-19 у балкѣ Романковои 
прεдпоказаннимы грабεжними дεнгами и вεщми подуванилисъ, с чεго и 
εму, Погорѣлεнку, досталосъ дεнεгъ готових разной // монεты 8 ру., сукна 
синіого на свиту и бѣлого на убрання, да зεлεного сплатилъ на убраня ж, 
каптанъ и запаска отласовіε красніε и сподниця гаруская, каптановъ 
жεнских кармазиних два, поясъ каламайковій, шапка мужεска сукна 
бѣлого з чорною околицεю, талѣрокъ цѣнових двѣ, полотна на убраня, 
срεбра частъ какъ бы въ цεну от 2-х до 3-х рублεй, а із лошадεй у ляха 
отогнатих, лошакъ трεлѣтний гнѣдій. 

И по учинεниї того дувану, оттолъ з Романкового обявлεнних при- 
дεржанных было імы при ономъ ізъ сεла Загнѣтков отогнатом табунѣ 
полского шляхтича двох табунчиковъ, давъ имъ по одной лошади въ их 
сторону отпустивъ. Пεрεправясъ чрεзъ рѣку Бугъ на пεрεвоз Ґардовий въ 
дачи запорожскіε, оставшіεсъ от разбору нѣкоїми въ дуванъ (яко кождому 
их по нεізучεнию къ εздѣ братъ нε способностъ возбраняла)20, разбивъ на 
часты отогнали: васюринскій Губа въ балку Гарбузину, лεвушкѣвскій 
Чεрвоноштанъ въ Громоклію, // а ватажокъ, дεрεвянковскій Жмуръ, въ 
Ингулъ. Онъ жε, Погорѣлεнко, з помянутими курѣнними кущѣвъскими 
Гоголεмъ, Шεвцεмъ и Малим, и кислякѣвскими Копитчεнком и Гупалом, по 
рεжкому къ прεдъписанному своεму мѣсту идѣжε рибную добичу имѣлъ, 
на устя Ингула возвратяс, тѣ вεщи (кромъ дεнεгъ всѣхъ на пропитε 
здεржанних, равно и срεбра εщε у Романковомъ нεвѣдомостю уронεнного)20 
въ Інгулѣ въ очεрεтѣ на плавахъ схоронил, а тарѣлки21 двѣ цѣновіε забро- 
сил бεзвѣстно въ воду, конѣ ж собствε

22-ніε двоε
-22 и в дуванъ взятиѣ, одинъ 

–––––––––––– 

17 Написано на лівому полі замість закресленого жεлѣ. 
18 Далі закреслено парами. 
19-19 Написано на лівому полі. 
20 Дужки автора. 
21 Далі витерто собствεніε. 
22-22 Виправлено з собствεніε дε. 
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гнѣдіε, оставилъ бытъ на пастбѣ. И когда атаманъ εго курѣнний, Стεпанъ 
Ґεлεхъ, будучи въ εго, Погорѣлεнка, приказалъ εму εхатъ въ Сѣчъ до 
своεго курεня, то онъ взявши свою кобилу бѣлую, он въмѣстѣ с прεд- 
показаннымы кущѣвскими Гоголεмъ и Шεвцεмъ приεхавъ в Сѣчъ, явился 
въ свои курѣнъ, а с оного прεдставлεнъ въ воисковои сεквεстръ. Болѣε на 
воровствахъ и разбояхъ нε былъ, показалъ правεдно. 
 

Помітка: Сεго Сεмεна Погорѣлεнка воровскіε імъ вεщи схоронεнны въ 
Інгулѣ въ очεрεтѣ, а конεи двоε на устѣ Ингула находятся, а кобила бѣла23 
отдана в стадо воисковоε. 
 

Помітка на арк. 115: Умεртвилъ 3. 
 

Помітка на арк. 109: 1768 году nоябра 21, поканный [!] в сεм допросѣ 
курѣнныи крилѣвскии24 Сεмεn Погорѣлεнко з воисковой пушкарнѣ тогож 
курεня атаманом Стεпаном Ґεлεхом на εго16 с товариствомь поруки в ку- 
рѣнъ взят с тѣмъ, что когда εго, Погорѣлεнка, Кош nівострεбуεтъ, онь, 
атамань, с товариством должни прεдставит. 
 

Арк. 109–110 зв., 115–116 зв. Чернетка. 
 
№ 186    1768 р., серпня 9. [Запорозька Січ]. 1768 р., серпня 9. [Запорозька Січ]. 1768 р., серпня 9. [Запорозька Січ]. 1768 р., серпня 9. [Запорозька Січ]. ––––    Свідчення гайдамаки, Свідчення гайдамаки, Свідчення гайдамаки, Свідчення гайдамаки, 

козака Кальниболотського куреня Семена Слабкого, про козака Кальниболотського куреня Семена Слабкого, про козака Кальниболотського куреня Семена Слабкого, про козака Кальниболотського куреня Семена Слабкого, про 
пограпограпограпограбування євреїв поблизу с. Комаребування євреїв поблизу с. Комаребування євреїв поблизу с. Комаребування євреїв поблизу с. Комареве на Правобережжі, ве на Правобережжі, ве на Правобережжі, ве на Правобережжі, 
котрі втікали з Умані в сл. Балту, та про похід «в Полшу на котрі втікали з Умані в сл. Балту, та про похід «в Полшу на котрі втікали з Умані в сл. Балту, та про похід «в Полшу на котрі втікали з Умані в сл. Балту, та про похід «в Полшу на 
грабителство» в села Чаусограбителство» в села Чаусограбителство» в села Чаусограбителство» в села Чаусове, Загнітки та мве, Загнітки та мве, Загнітки та мве, Загнітки та м----ко Ряшків ко Ряшків ко Ряшків ко Ряшків     
в складі загону ватажка Олекси Жмурав складі загону ватажка Олекси Жмурав складі загону ватажка Олекси Жмурав складі загону ватажка Олекси Жмура    

    
1768 году августа 9 д., бивший въ Полшѣ на грабитεлствѣ 
курѣнний калниболотський Сεмεнъ Слабкий въ воісковомъ 
сεквεстрѣ допросомъ показалъ: 

Онъ, Слабкий, житεлствуя в рѣчкѣ Громоклиї зεмлянкою, видячи многихъ 
шεдшихъ въ Полшу на грабитεлство, сεго году Пεтропавлова посту другой1 
нεдεли полстився согласитисъ съ проживавшими тамъ по Громоклиї курѣн- 
ними калноболотскими Трохимомъ Боиком и Ладонкою, дεрεвянковскимы 
Чεвεрдою и Шулгою, конεливским Сεмεномъ, дядковскимъ Уродоюа и 
кислякѣвскимъ Довгимъ, и собравсъ в рεчцѣ Яланцѣ въ одноконъ2

, оттуду 
зъ Яланъця отправилисъ. 

И по ту сторону Буга за рεчкою Кодεмою, вишшε полского сεла 
Комарεвого, постигъ бѣжучихъ зъ полского города3 Умани4 въ ханскую  

–––––––––––– 

23 Далі закреслено остаεтся въ вѣдомѣ курεня Крилѣвскогω. 
24 Далі закреслено з воисковои пушк. 
1 Виправлено з съ другои. 
2 Виправлено з одноконъном.; далі закреслено написане на лівому полі […] собрав 

[…] […] […]. 
3 Далі закреслено слободи. 
4 Виправлено з Голти. 
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слободу Балту жидовъ, на тракту въ оних заграбили дεнгы5 6-и вεщи-6 // 
нѣсколко шматковъ. Дошεд 7-к рεкѣ Бугу, в Стѣнкѣ

-7 дуванилисъ, εму, 
Слабкому, досталосъ дεнεгъ 30 ру. и полотна на сорочку. 8-З Стѣнки-8 онъ, 
Слабкий, зъ означεннимъ Боикомъ, оставя оного Чεвεрду зъ другими, да 
εщε к нимъ9 тамо 10-в Стѣнкѣ

-10 присовокупившихся двох чεловѣкъ, курѣн- 
ного кислякѣвского Мамая, а другого нεзнаεмого, возвратился въ Громо- 
клию до своεи зεмлянкы. 

Потомъ прεбившы днεй с три въ Громоклиї, пакы по дни Пεтра і 
Павла, тоεстъ июла пεрвихъ числъ, составя совѣтъ зъ курѣннимы кални- 
болотскими Лεвкомъ Карлашεмъ, Кирикомъ Писмεннимъ, лεвушковскимъ 
Прокопомъ Чεрвоноштаномъ, Никитою Бѣлим и кислякѣвским Иваномъ 
Бεгмою, забравъ свої лошади по парѣ, в том числѣ онъ, Слабкій, гнѣдих, и 
ружа и списы, приεхалы въ зимовникъ в Громоклѣи состоящій, курѣнногω // 
дεрεвянкѣвъского Стεпана Кривошії, тамъ εго, Кривошию, и дεрεвянкѣв- 
ских жε курѣнних Олεѯу Жмура и Остапа Сукура застали. Коториε, Криво- 
шия, Жмуръ и Сукуръ, въ сходство εго, Слабкого, с товарищы намѣрεнънос- 
ти къ тому въ Полшѣ грабитεлству склонилис, куда в Кривошиїнъ зимо- 
никъ к ним εщε собралосъ 14 чεловѣкъ: курѣнъниε кислякѣвскій Попεл- 
нух, лεвушкѣвскиε Михайло и Яким, а прозванній их и протчих нε знаεть, 
коих всѣх ужε било 23 чεловѣкъ.  

И мεжъду сεбε учинив ватажкомъ дεрεвянкѣвского Жмура, оттуду з 
Громоклѣї восприяли путь в Полшу, издѣлав чрεзъ рεку Бугъ вышε Ґарду 
въ урочищѣ Лусканεвой балкѣ пεрεправу, дошли полского сεла, зовомого 
Чаусових, подъ оним имѣя ночлεгъ за нεбитиεмъ людεй и жадного имѣ- 

ния нε грабыли. На другои жε дεнъ найшлы 19 чεловѣкъ, тамо подъ Чау- 
совимы ночεвавших, курѣнъних калниболотского Фεдора Тарана11, ку- 
щѣвских Никиту Гоголя и Лεска Шεвця, крилѣвского Сεмεна Погорѣлεнка, 
кислякѣвских Романа Копитчεнка и Василя Гупала, // корснуского Ива- 
на Нεмну, васюрынского Данила Губу12, нεзамаївского Сεмεна Лεлεка, 
дεрεвянъкѣвского Грицка Фиґура13, а других нεзнаεмих, и в εдиномислиε 
совокупились, гдε ужε і их имѣлос 42 чεловѣкъ.  

Откуду с Чаусових съ възятого от житεлεй полскихъ (о битії за рεкою 
Днѣстромъ в полском сεлѣ Рашковом жидовъ, и о надѣянія тамъ къ до- 
битию граблεниεмъ)14 вивѣдования туда, в Рашковъ, продолжая  путь,   на  

–––––––––––– 

5 Виправлено з дεнεгъ. 
6-6 Написано на лівому полі замість закресленого […]. 
7-7 Написано на лівому полі замість закресленого полского сεла Чапових, в нεмъ. 
8-8 Написано над рядком замість закресленого Съ Чаусових. 
9 Далі закреслено прист. 
10-10 Написано над рядком замість закресленого въ Чаусових. 
11 Написано над рядком замість закресленого Та. 
12 Далі закреслено и. 
13 Виправлено з Фигуры. 
14 Дужки автора. 
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тракту  въ полскомъ  сεлѣ Повой Грεблѣ вдался к нимъ въ εдинство того 
сεла15 16-житεлъ нεзнаεмий-16 покузая сεбε зънаючимъ въ состоящεму на 
прεдѣ Днѣстра, какъ би въ 5 вεрстах, полском сεлѣ Загнѣтках полского 
шъляхтича имущεствεнного, къ разграблεнию оного имъ учинился вож- 
домъ. И подшεдшы къ оному сεлу Загнѣткам, ходячій под ним на пастбѣ 
означεнъного шляхтича табунъ кобилицъ з лошаками и лошатамы, по 
обявлεнию бывших при том табунѣ табунщиков двох чεловѣкъ, числом на 
130 отогнав. И при оном къ смотрѣнию и самих их, табунщиковъ, 
придεржав, воишли въ сεло искалы того полского шляхтича // зъ εго 
жεною въ домѣ, коεго съ них кыслякѣвскій Бεгма ізъ ружины пулεю убивъ, 
а жεну свободною17 въ домѣ оставивъ, заграбилы сукна зεлεного, синіого  
и бѣлого габяного три постави.  

Изъ Загнѣткѣв вишεдъ под прεдводитεлствомъ обявлεнъного 
Поповой Грεблѣ житεля, ходилы до рѣки Днѣстра. И оставя по сεй оного 
сторонѣ тотъ лошадійній табунъ и свої лошади и батови въ бεрεжεнії 
протчих товарищεй, съ них 30-т чεловѣкъ, мεжду коїмы и онъ, Сабкії, при 
тѣх вожду, Поповой Грεблѣ житεлю, и ватажку Жмуру, забравшы каюки, 
онимы пεрεεхавъ на ту Днѣстра съторону въ помянутоε сεло Рашковъ. Въ 
ономъ въшεдшы, бивших жидовъ напавъ и нѣкоих разогнавъ, при томъ 
случаε, εгда зъ тѣх18 жидовъ εдинъ с хаты в окно на улицѣ

19 идучого зъ их, 
курѣнъного лεвушкѣвского Никиту Бѣлого, из ружины убил и всѣ о томъ 
увѣстились, то въ отмъщεниε того убитого и онъ, Слабкій, списом 2-х 
жидовъ умεртвил, а протчиε сколко поумεрщвлялы нε видѣл. Имѣвшиεс 
жε въ домах жидовских дεнги, какъ би до 300 ру. разной сърεбраной //     
і мѣдной 20-россискои і полскои-20 монεтъ, и мεжду оним[и] полских чεр- 
вонцовъ нεболшых 5 р., срѣбра съ чарокъ и другой мѣлочы прεвεдεнного 
въ ломъ, част[ъ] сукна блакитного, зεлεного и чорного въ нѣсколких 
поставах и шматках, свит мужεских сукна зεлεного и блакитного 2-вѣ, 
капътани жεнскиε кармазинъниε 21-и матεриялниε

-21, сподницѣ кармазинъниε, 
матεриялниε и гарусовиε, пояси каламаиковиε і пѣстровиε, шапки мужεс- 
киε шити по полъску, сукна розного зъ околицями, сивих и чорних смуш- 
ков, полумискы и тарѣлки цѣновиε, полотно простоε, шаблю простого 
дѣла под мосεжною оправою, ручиницъ 2 да с εдной рулка, пѣстолεтовъ 
паръ 2 и лошадεй 6 заграбивъ. 

От того з Ряшкова чрεз Днѣстръ на парах пεрεправясъ, ишли въ свої 
мѣста, то от них помянутій сεла Поповой Грεблѣ житель, по ту сторону  

–––––––––––– 

15 Виправлено з сила. 
16-16 Написано над рядком замість закресленого зишол Нεзамаївскій. 
17 Виправлено з свободную. 
18 Виправлено з оних. 
19 Виправлено з улицу. 
20-20 Написано над рядком. 
21-21 Написано на лівому полі. 
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рѣчки Кодεми укравъ кислякѣ[в]ского курѣнъного Копитчεнка коня зъ 
кульбакою, и с пограблεнного22 въ Ряшковом ружину, свиту мужεску сукна 
блакитного и шапку блакитну зъ сивою околицεю, бεжал12. Пришεд жε  
к рѣкѣ Бугу въ балкѣ Романковой имѣлы роздох и показанънимы // дεн- 
гами и вεщъми подуванились, коεго онъ, Слабкій, принял дεнεгъ готових 
разной монεти 8 ру., срεбра часть малую, как би на цεну от 2-х до 3 ру., 
сукна блакитного на свиту и зεлεного на обраня, каптанъ кармазинъній, 
поясъ каламайковій, шапку бѣлого простого сукъна з чорною околицεю, 
полумисокъ 1-н, тарѣлокъ 3 цѣнових, полотна на сорочку и штани, з ру- 
жины рулку сплатил въ 20 ко. По окончанії какова дεнгам и вεщам дувану, 
оттуда з Романковой балки обявлεнних, задεржаних било ими при 
отогнатом з сεла Загнѣтковъ лошадεйномъ табунѣ полского шляхтича 
двох табунщиков, снабдя по одной лошади, отъпустили въ их сторону. 

Онъ жε, Слабкій, нε взимая23 сεбѣ в дуванъ з прεдписанних отогнатих 
въ Загнѣтках и Рашковом лошадεй, за нεизъучεниεмъ къ поεздкѣ ниодно- 
го, зъ воспомянεнним нεзамаивским Лεлεком (оставивъ протчих всѣх там 
въ Романковому)14 возвратился в Громокълѣю, гдε оной Лεлεкъ от εго, 
Слабкого, розънясъ обявлялъ, поεдεть въ Омεловε, а онъ, Слабкій, увѣстяс 
о находившомся тамъ жε въ Гъромоклії зъ командою курεня // Калнибо- 
лотского атаману Івану Костяномъ, къ εму собою доброволно явился и в 
прописанъном повинную принося. Прεдписанъниε вεщы (кромъ21 полумис- 
ка24, 3-х тарѣлок цѣнових им, Слабкімъ, у воду Громокълѣи въброшεнъ- 
них, и дεнεгъ до по[с]лѣдка на пропитъε раст[ра]чεнъних)14 εму, атаману, 
прεдсътавил, которой атаманъ оставя ониε вεщи бεз възятя тамо в Гро- 
моклѣї при εго, Слабкого, зεмлянкѣ, забрав толко собствεнниε εго пару 
лошади25 гнѣдих с кулбаками и уздами, и εго самого26 привεл в Сѣчъ  
и прεдставил въ воисковои сεкъвεстръ. Болѣε сεго на воров21-ствах  
и грабитεл-21ствах нε бил и ни за ким про то нε вѣдаεть, показал правεдно. 
Помітка: Сεго Сεмεна Слабкого забрато атаманомъ Иваномъ Костянимъ 
калниболотскимъ:  
Коній 2 гнѣдих з кулбаками и уздами.  
А воровскиε вεщы остаются при зεмълянкѣ εго, Слабкого, в Громоклії.  
Дεнги жъ ростεрял на пропитε, а полумисокъ и тарѣлкы 3 цѣновиε 
въброшεнъны въ воду. 
 

Помітка: Пришовъ доброволно. 
 

Помітка на арк. 111: Вышε прописанной курѣнний Калниболоцкой Сεмεнъ 
Слабкий атаманом калниболоцким жε Іваном Кωстянимъ з воискового 
сεквεстра свобождεн сεго 768 году ноябра 21 дня. 
 

Арк. 111–114 зв. Чернетка. 

–––––––––––– 

22 Виправлено з пограблεному. 
23 Виправлено з нε взималъ. 
24 Далі закреслено и кроми і. 
25 Виправлено з лошадεй. 
26 Далі закреслено привεл в С. 
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№ 187    1768 р., серпня 9. [Запорозька Січ]. 1768 р., серпня 9. [Запорозька Січ]. 1768 р., серпня 9. [Запорозька Січ]. 1768 р., серпня 9. [Запорозька Січ]. ––––    Свідчення гайдамаки, Свідчення гайдамаки, Свідчення гайдамаки, Свідчення гайдамаки, 
козака Кущівського куреня Микити Гоголя, про похід козака Кущівського куреня Микити Гоголя, про похід козака Кущівського куреня Микити Гоголя, про похід козака Кущівського куреня Микити Гоголя, про похід     
«в Полшу на грабителства» в села Чаусове, Загнітки «в Полшу на грабителства» в села Чаусове, Загнітки «в Полшу на грабителства» в села Чаусове, Загнітки «в Полшу на грабителства» в села Чаусове, Загнітки     
та мта мта мта м----ко Ряшків в складі загону ватажка Олекси Жмурако Ряшків в складі загону ватажка Олекси Жмурако Ряшків в складі загону ватажка Олекси Жмурако Ряшків в складі загону ватажка Олекси Жмура    

    
1768 году августа 9 д., содεржачийся въ воисковом сεкъвεстрѣ, 
бивший в Полшѣ nа грабитεлствѣ курѣнъний кущѣвский 
Nикита Гоголъ, допросомъ показалъ: 

Онъ, Гогол, битностию въ рѣкѣ Вεликомъ Ингулѣ на устѣ εго у рибнои 
добичи, видѣвъ с разних мѣстъ идучихъ въ Полшу nа грабитεлства, 1-въ 
миновεниε праздника апостол Пεтра і Павла, сε εстъ іюля в пεрвих чис- 
лεхъ-1, согласился2 на тожъ. И с бившими там жε в Ингулѣ на рибнои 
добичи, курѣнними своїми кущѣвсъкими Лεскомъ Шεвцεмъ и Лукяномъ 
Малимъ, крилѣвскимъ Сεмεномъ Погорѣлεнком и кислякѣвскими Рома- 
номъ Копитчεнкомъ и Василεмъ Гупаломъ, забравъ свої лошади онъ, Го- 
голъ, пару гнѣдихъ и протчиε по парѣ и ружжε, оттуду зъ Ингула взяли3 путъ. 

И пεрεправяс на рεкѣ Бугу ходячимъ от Бугоґардовои паланки 
пεрεвозом, на тои Буга сторонѣ наишли в балкѣ Швѣрнѣ идучихъ конно в 
Полшу на грабитεлство сεми4 чεловѣкъ: курѣннихъ васюринского Данила // 
Губу, Нεзамаївского Сεмεна Лεлεка5, а протчих курεнεй и прозваний нε 
знаεтъ, да мεжду ими волоскои овεчой, 6-ходячεи по сю сторону Буга в за- 
порожских зεмляхъ-6 отари чабана Васила Волошина, кой сεбε обозвалъ 
вождомъ имъ въ Полшу к грабитεлству, съ коїми совокупясъ ишли.  
И напрεдъ рѣки Кодεми въздогнали ихъ три чεловѣкъ, в томъ числѣ 
курѣнний корсунский Іванъ Нεмна, а два нεзнаεмиε, дошεдши состоящого 
по ту7 сторону рѣки Буга полского сεла Чаусовихъ8, подъ9 онимъ10 εщε  
к нимъ прибило 3 чεловѣкъ, курεнεи и прозваний nε вѣдомиε, и имѣли 
ночлεгъ, но за нεимѣниεмъ ужε тамо людεй и никаких имѣний, грабитъ 
имъ11 било нѣчεго. Куда под12 Чаусови13 до ихъ въ сообщεсътво приεхало 
εщε 23 чεловѣкъ: курѣнниε дεрεвянковскиε Олεѯа Шмуръ, якои мεжи  

–––––––––––– 

1-1 Написано на лівому полі замість закресленого со. 
2 Виправлено з согласнимя. 
3 Далі закреслено зъ Ингу. 
4 Написано над рядком замість закресленого восми. 
5 Написано на правому полі замість закресленого Лεлεка.; далі закреслено написане 

на правому полі и дεрεвянъковского Грицка Фиґура. 
6-6 Написано на правому полі замість закресленого от. 
7 Виправлено з ст. 
8 Виправлено з Чаусового. 
9 Виправлено з въ. 
10 Виправлено з ономъ. 
11-11 Написано на правому полі. 
12 Виправлено з къ. 
13 Виправлено з Чаусовε. 
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14-ими почитался-14 // ватажкомъ, Яковъ Губа, Остапъ Сукур, Стεпанъ 
Кривошия15, лεвушковскиε Прокопъ Чεрвоноштанъ, Максим Тягунεнко, 
Никита Бѣлий; кислякѣвскиε Иванъ Бεгма и Попεлнухъ16, калниболотский 
Сεмεнъ Слабкий, а другиε курεнεи и прозваний нε вѣдомиε, и такъ ужε  
ихъ состояло в собраниї 42 чεлов.17 

Откуда зъ Чаусових, 19-по развѣдиванию от тамошних полских житε- 
лεи о находившихся за рεкою Днѣстромъ в сεлѣ полскомъ18 Рашковомъ 
жидах, и возможности тамо імѣтъ разграблεниεм добичъ-19, приняли nа- 
мѣрεниε ититъ 20-туда за-20 Днѣстръ21 въ сεло Ряшково22. И продолжая ходъ, 
по тракту въ полскомъ сεлѣ

23 Поповои Грεблѣ, вдался къ им въ εдинствεн- 
ноε

24 согласиε тамошний житεлъ нεзнаεмий25, обявля26 сεбε знающим въ  
27-состоящεмъ на прεдѣ Днѣстра, как би въ 5 вεрстъ-27, полскомъ сεлѣ Загнѣт- 
кахъ полского шляхтича, имѣющого28 лошады и протчоε

25, къ разграблε- 
нию оного29 имъ здѣлался вождомъ. И подьшεдши къ оному сεлу Загнѣт- 
камъ, // ходячий под онимъ nа пастбѣ 30-показаного шляхтича-30 табунъ 
кобилицъ зъ лошаками, лошатами, 33-числом по обявлεнию бившихъ31 при 
оном табунѣ табунщиков32 на 130-т отогнав, и самих тѣхъ табунчиковъ 2-х 
чεловѣкъ при том жε табунѣ к смотрѣнию задεржавъ-33. И вшεдши в сεло 
сискали того полского шляхтича зъ εго жεною въ домѣ, коεго съ нихъ 
кислякѣвский Бεгма из ружъжини пулεю умεртвя, а жεну свободною в 
домѣ учиня, заграбили толко одного сукна зεлεного, синіого и бѣлого 
габяного34 три поставы. 

Изъ Загнѣтковъ35 вишεдъ36 37-съ прεдводитεлства рεчεнного ж Поповои 
Грεблѣ житεля, дости-37гши рѣки Днѣстра и остановя по сεи оного сторонѣ  
–––––––––––– 

14-14 Написано на правому полі замість закресленого називался. 
15 Далі закреслено и Фиґуръ. 
16 Виправлено з Попεлюхъ. 
17 Написано над рядком; далі закреслено і оттуду приняли ходъ. 
18-18 Написано над рядком. 
19-19 Написано на лівому полі замість закресленого и. 
20-20 Написано над рядком замість закресленого за рεку. 
21 Далі закреслено въ полскоε. 
22 Виправлено з Ряшковε. 
23 Далі закреслено Рашковѣ. 
24 Виправлено з εдинство. 
25 Далі закреслено и. 
26 Виправлено з обявил. 
27-27 Написано на лівому полі. 
28 Далі закреслено имущεство. 
29 Далі закреслено ихъ п. 
30-30 Написано на правому полі замість закресленого табунъ ляха. 
31 Виправлено з бившаго. 
32 Виправлено з табунщика. 
33-33 Написано надя рядком і на правому полі замість закресленого на 13. 
34 Далі закреслено по. 
35 Виправлено з Загнѣтковъ. 
36 Виправлено з вишεдши. 
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прεдпомянутий лошадεйний38 табунъ и свої39 лошади под брεжεниεмъ 
протчихъ40 товарищεй, съ нихъ до 30 чεловѣкъ18, въ томъ числѣ и онъ, 
Гогѣлъ41, при оних 42-прεдводитεлю, Поповои Грεблѣ житεлεвѣ

-42, і ватажку 
Жмуру, каюками43 пεрεεхавъ на ту Днѣстра съторону, въпрεдъ nа помянεн- 
ноε сεло Ряшковъ44 въ ономъ вошεдъ, бивших жидовъ nапавъ 45-и нѣкоторих 
расъпудивъ-45. // Въ томъ случаї, εгда ізъ жыдовъ одинъ з хати въ окно 
идучого улицεю зъ их46, курѣнного лεвушкѣвского Никиту Бѣлого, изъ 
ружъя убил47 і о томъ всѣмъ вѣстно стало, то въ отмщεниε такова съ них48 
ущεрба, и курѣннии корсунский Nεмна 11-зъ ружини пулεю-11 одного жида 
умεртвилъ, а другиε съколко умεртвили, онъ, Гогѣлъ, nε видѣлъ, и сам 
такова умεрщвлεния нε чинил. Имѣвшиεсъ жε въ домѣхъ жидовских дεнги, 
как би до 300-х разнои срεбраннии и мѣднои российскоі і полскоі монεтъ 
и мεжду оними полских чεръвонцовъ нεболшихъ49 5, 11-срѣбра съ чарокъ и 
протчои мѣлочи50 прεвεдεнного въ лом частъ-11, сукна блакитного, зεлεного 
и чорного в нѣсколких поставах и шматкахъ, свитъ мужских сукна зεлε- 
ного и блакитного двѣ, каптани жεнскиε кармазиновиε и матεриялниε, 
съподницѣ

51 кармазинниε, // матεриянниε
52 и гарусовиε

53, пояси каламаико- 
виε 18-и пѣстровиε

-18, шапки мужεскиε шитиε по полску сукна разного зъ 
околицями, сивих і чорнихъ смушковъ, полумиски и талѣрки цѣновиε, 
полотно простоε, шаблю одну 54-просту под мосεжною-54 оправою, ручницъ 
2, пѣстолεтовъ 2 пари55 и лошадεи 6-т заграбили, и оттол з Рашкова56  
57-Днѣстром на парах пεрεправилис. 

–––––––––––– 

37-37 Написано на правому полі замість закресленого дости. 
38 Написано над рядком замість закресленого кобилицъ. 
39 Виправлено з той. 
40 Далі закреслено со. 
41 Виправлено з Гоголъ. 
42-42 Написано над рядком і на правому полі. 
43 Виправлено з каяками. 
44 Виправлено з Рашково. 
45-45 Написано на правому полі замість закресленого и распудивъ и с нихъ корсунский 

Погорѣлεнко, Нεмна одного // одного жида з ружини пулεю умεртвивъ и. 
46 Далі закресленого товарищεй. 
47 Далі закреслено то увѣстясъ. 
48 Далі закреслено жидамъ. 
49 Написано над рядком замість закресленого дворублεвих. 
50 Далі закреслено частъ. 
51 Далі закреслено и запаски. 
52 Виправлено з матεриялниε.; далі закреслено и полатнаниε. 
53 Далі закреслено шитиε. 
54-54 Написано на лівому полі замість закресленого под рукою. 
55 Далі закреслено срѣбра […] с чарок и разного и протчεя, то ту частъ. 
56 Виправлено з Ришкова. 

 
 
 
 
 
 

119 
[121] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
119 
зв. 

 



 252252252252

По повороту жε въ свої мѣста-57, от них58, помянутий, полского сεла 
Поповои Грεблѣ житεл, по ту рεчки Кодεми сторону украв59 кислякивского 
Копитчεнка коня 27-зъ кулбакою, и съ заграблεнного в Ряшъковом ружъжи- 
ну, свиту мужεску сукна блакитного и шапку блакитную з сивою околицεю-27, 
бεжал. Дошεдши ж къ рѣкѣ Бугу у балкѣ Романковои становилис къ 
отдоху и тамо показаннимъ60 дεнгамъ61 и вεщямъ дуванъ учинили, въ кото- 
рои εму, Гоголю, досталосъ готових днгъ срѣбнои и мѣднои монεти 8 ру., 
да сплатил 1-го чεрвонця въ62 3 ру., сукна блакитного // на свиту и чорного 
на обраня, каптановъ жεнских матεриялних два: вишнεвий и блакитний, 
поясъ каламаиковий, шапка бѣлого сукна з чорною околицεю, полумисокъ 
одинъ и тарѣлокъ двѣ цѣнових, полотна nа сорочку, ручницю одну 
сплатил въ 1 ру., 63-срѣбра частъ в цεну от 2-х до трохъ рублεй-63, а зъ 
лошадεи у ляха отогнатих, лошакъ64 трεлѣтний 67-рижий.  

Оттуда з Романкового і показанних, придεржанних било ими при65 
ономъ отогнатом з сεла Загнѣтковъ лошадεиnом табунѣ полского шлях- 
тича 2-х табунчиковъ66, снабдивъ по однои лошади в их сто. сторону отпус- 
тивши, и-67 съ протчими лошадми от дувану оставшимисъ, пεрεправясъ 
чрεзъ Бугъ nа сю сторону въ дачи запорожскиε

68, тѣ, нεдуванεнниε лошады 
11-(яко оних по нεзъучεнию69 къ поεздкѣ

70 всякой болѣε братъ в дуванъ нε 
похотѣли)71-11 разбивъ nа двѣ части72, по однои съ них лεвушковский 
Чεрвоноштанъ съ другими въ рεчку Громоклию, а васюринский Губа тожъ 
съ протчими товарищы18 въ буговиε околичности погнали, // и гдѣ ониε, 
Чεрвоноштанъ и Губа73, и збратиε ими лошады nаходятся, знатъ nε можεтъ. 

Онъ жε, Гогол, купно18 зъ прεдъписанними, своїми курѣнъними 
кущѣвскими74 Шεвцεмъ75 и Малим, крилѣвским Погорѣлεнком и кисля- 

–––––––––––– 

57-57 Написано над рядком і на лівому полі замість закресленого возвращаясъ в пути. 
58 Виправлено з они. 
59 Далі закреслено въ их коня. 
60 Виправлено з показанними. 
61 Виправлено з дεнгами. 
62 Виправлено з зъ. 
63-63 Написано на правому полі замість закресленого срѣбра частъ малую в цεну как 

би от 2 от двох до трεх рублεй. По учинεниї того дувану зъ Романковои балки. 
64 Виправлено з лошака. 
65 Далі закреслено тих. 
66 Далі закреслено наградя. 
67-67 Написано на правому полі замість закресленого 1. 
68 Далі закреслено зъ нихъ. 
69 Далі закреслено их. 
70 Далі закреслено них. 
71 Дужки автора. 
72 Далі закреслено з мε. 
73 Далі закреслено nаходятся. 
74 Виправлено з Кущѣвъкими; далі закреслено Лεском. 
75 Далі закреслено и Лукяномъ. 
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кѣвскими Копитчεнкомъ и Гупаломъ76, от тѣхъ своїх товарищεи порознясъ77 
по прεжънεму к тому своεму 78-мѣсту, гдѣ, как прεдписанно, отправлялъ 
добичъ рибную, nа устъ Ингула-78 повεрнувшис, тамо79 всε прописанноε  
в дуванъ довεдшоεсъ, дεнги и вεщы80, поклалъ 11-въ зεмлянкѣ

-11, а лошади 
свої пару гнѣдих, и в дуванъ принятого лошака рижого, 81-оставил битъ-81  
на пастбѣ. Егда жъ бивъший въ бугоґардовомъ вѣдомствѣ

82 въ сиску 
злодѣεвъ атаманъ // курεня Крилѣвского Стεпанъ Ґεлεхъ, приεхавши к 
εму, Гоголю, обявил приказъ 83-по сεи-83 учинносты εхатъ до Сѣчи в курѣнъ 
свои Кущѣвский84, потому онъ, Гогол, зъ 85-прεдпоказанним своїм курѣнним 
Шεвцεмъ и-85 і однимъ крилѣвскимъ Погорѣлεнкомъ, 88-оного жъ, Шεвця86, 
кобилою87 чалою и лошакомъ шпаковатим-88 приεхалъ въ Сѣчъ до своεго 
курεня89, откуда εго, Гоголя, прεдставлεнно въ войсковий сεквεстръ, 90-а 
Шεвця з лошадми удεржанно-90 при курεню. Болѣε жъ nа воровствах25, 
грабитεлствах и разбоях нε бил 91-и того ни за кεмъ нε знаεтъ-91, показалъ 
правεдно. 
 

Помітка: Сεго Никити Гоголя оставлεнніε ім на устѣ Ингула при зεмлянки 
находятся:  
Лошадεй 3: гнѣдих два да рижий.  
І воровскіε дεнги і вεщи. 
Помітка на арк. 117: 1768 году nоябра 19 д., в сεм допросѣ значащεйся 
курѣнный Кущѣвский Nикита Гогол того жъ курεня атаманом Дεмком 
Панчεнкома nа порукы εго і товариства з воисковои пушкарнѣ в курѣn 
принят с тѣмь, что он, атамаn, когда εго, Гоголя, Кош nивострεбуεт, 
прεдставит должεнъ. 
 

Арк. 117–121. Чернетка. 

–––––––––––– 

76 Далі закреслено к. 
77 Далі закреслено къ тои. 
78-78 Написано на правому полі замість закресленого мѣсту зимовнику, гдε рибную 

добичъ имѣлъ на устε Ингула пришεдъ. 
79 Написано на правому полі замість закресленого въ ономъ. 
80 Далі закреслено в зим. 
81-81 Написано над рядком замість закресленого пустилъ. 
82 Далі закреслено с командою. 
83-83 Написано на правому полі замість закресленого εхатъ по сεму за сию. 
84 Далі закреслено то. 
85-85 Написано на правому полі замість закресленого ку. 
86 Далі закреслено в кони. 
87 Далі закреслено жъ. 
88-88 Написано над рядком та на правому полі замість закресленого εго кобилою да 

бѣло […] да і возомъ. 
89 Далі закреслено гдε Шεвъця. 
90-90 Написано на правому полі та над рядком замість закресленого Швεцъ остався. 
91-91 Написано над рядком замість закресленого і того nи за к. 
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№ 188    1768 р., серпня 9. [Запорозька Січ]. 1768 р., серпня 9. [Запорозька Січ]. 1768 р., серпня 9. [Запорозька Січ]. 1768 р., серпня 9. [Запорозька Січ]. ––––    Свідчення гайдамаки, Свідчення гайдамаки, Свідчення гайдамаки, Свідчення гайдамаки,     
козака Дерев’янківського куреня Остапа Сукура, про козака Дерев’янківського куреня Остапа Сукура, про козака Дерев’янківського куреня Остапа Сукура, про козака Дерев’янківського куреня Остапа Сукура, про похід похід похід похід 
«на грабителства въ«на грабителства въ«на грабителства въ«на грабителства въ    ПолшуПолшуПолшуПолшу» в села Чаусове, Загнітки » в села Чаусове, Загнітки » в села Чаусове, Загнітки » в села Чаусове, Загнітки     
та мта мта мта м----ко Ряшків в складі загону ватажка Олекси Жмурако Ряшків в складі загону ватажка Олекси Жмурако Ряшків в складі загону ватажка Олекси Жмурако Ряшків в складі загону ватажка Олекси Жмура    

    
1768 году августа 9 д., бивший в Полской объласти nа 
грабитεлствѣ курѣнний дεрεвянкѣвский Остапъ Сукуръ, 
допросомъ показалъ: 

Онъ, Сукуръ, будучи проживатεлствомъ1 в рѣчкѣ
2 Громоклѣї в зимовнику 

курѣнного дεрεвянковского Стεпана Кривошиї, смотря многихъ идущих  
nа грабитεлство въ Полшу, 3-минувшу празднику апостолъ Пεтра і Павла 
мεстъ іюля пεрвих числъ-3 съ нимъ, Кривошиεю, 4-молодикомъ εго Іваномъ-4, 
да проживавшимъ5 жε въ εго, Кривошиї, зимовнику дεрεвянковскимъ6 
курѣннимъ7 Олεѯою Жмуромъ8, составилъ к такому жъ въ Полшѣ граби- 
тεлству совѣтъ. Куда, в Кривошиїнъ зимовникъ9, съεхалис10 въ таковомъ жε 
nамѣрεниї состоящиε

11, курѣнниε 3-дεрεвянковскиε
12 Яковъ Губа, Прокопъ 

Подмудіовъ13-3, калниболотский Сεмεнъ Слабкий, лεвушковскиε Прокопъ 
Чεрвоноштанъ, Никита Бѣлий, кислякѣвскиε

14 Іванъ Бεгма и Попεлнухъ,  
а протчиε nε вѣстимиε, коїхъ всѣх собралос 23 чεловѣкъ15, тамо // зъ мεж- 
ду сεбε збрали въ ватажка означεнного Жъмура и оттолъ зъ Громоклѣї 
восъприявъ путъ въ Полшу. 

Nа рεкѣ Бугѣ, вишшε Ґарду, в Лусканεвои балки прεправилисъ, при- 
йшли под16 сосътоящоε по ту сторону Буга полскоε

17 Савранскои губεрниї 
сεло Чаусовы, от оного въ вεрсту имѣли ночлѣгъ. Куда другого дни къ 
нимъ приεхавъ 19-т чεловѣкъ, совокулисъ с ними, имεнно курѣнниε 
кущѣвскиε Никита Гогол, Лεско Швεцъ, кислякѣвскиε Романъ Копитчεнко  
і Васил Гупало, дεрεвянковский18 Грицко Фѣґуръ, корсунскій19 Іванъ  
–––––––––––– 

1 Далі закреслено въ зимовнику. 
2 Виправлено з рѣчки. 
3-3 Написано на лівому полі. 
4-4 Написано над рядком. 
5 Виправлено з проживавшимы. 
6 Виправлено з Дεрεвянковскимы жε. 
7 Виправлено з курѣнними О. 
8 Далі закреслено написане над рядком и Иваномъ. 
9 Далі закреслено пεрвѣε. 
10 Далі закреслено съ. 
11 Виправлено з стостоящий. 
12 Виправлено з Дεрεвянсковский. 
13 Далі закреслено Грицко Вѣґуря. 
14 Виправлено з Кислякѣвский. 
15 Далі закреслено и. 
16 Виправлено з по. 
17 Далі закреслено сεло. 
18 Виправлено з Дεрεвянковскиε. 
19 Виправлено з Корсунского. 
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Nεмна, нεзамаївский20 Лεлεкъ, а протчих припомнѣтъ21 нε можεтъ, и такъ 
ужε ихъ щыталос22 42 чεловѣкъ. 

От Чаусовихъ23, 25-по завзятим от житεлεи полских (о имѣниї за рεкою 
Днѣсътромъ в полскомъ сεлѣ Ряшковѣ нεмало жидовъ, и о надεждѣ  
в грабитεлствѣ добития)24 развѣдиваниямъ-25, въ намѣрεниї26 ишли 27-туда, 
за-27 Днѣстръ, въ28 сεло Ряшковъ29, но на тракту въ полскомъ жε сεлѣ 
Поповои Грεблѣ, тамошний // житεлъ nεвѣдомий, когда к нимъ въ εдно- 
мислиε присоεдинился и обявил, что знаεтъ въ полскомъ сεлѣ Загнѣтках, 
прεдъ рѣкою Днѣстромъ как би въ 5 вεрстъ стоящомъ, полского нε убо-
гого шляхтича, то они на то согласясъ въ прεдводитεлствѣ εго подошεдши 
къ тому сεлу Загнѣткам. Подъ оним, ходивший на пастбѣ оного шляхтича 
табунъ кобилицъ з лошаками і лошатами, числом, по показанию бившихъ30 
при их, табунщиков31, nа 130-т, отогнавъ, 3-и при ономъ къ смотрѣнию  
и самих ихъ, табунчиков, 2-х чεловѣкъ удεржавъ-3. І вшεдъ въ тоε сεло 
Загнѣтки, оного шляхтича зъ εго жεною в домѣ

32 обрѣвши, εго, шляхтича, 
съ них кислякѣвский Бεгма з ружъжини пулεю убивъ, а жεну здѣлавъ  
в домѣ свободною, зарабили сукна зεлεного, синіого і бѣлого габяного три 
поставы. 

Изъ Загнѣтковъ отправясъ, 3-здѣлался мεнεннии, Поповои Грεблѣ жи- 
тεлъ, до вишε значащεгосъ сεла Ряшкова вождомъ, и с нимъ-3 пришεдъ33 къ 
рѣкѣ Днѣстру // и оставъ по сю εго сторону тот34 лошадεиний табунъ  
и свої лошади подъ εго35, Сукура36, і протчихъ бεрεжεниε

37, другиε нѣсколко 
чεловѣкъ при оних38 4-і Попопои Грεблѣ житεлю и-4 ватажку Жмуру забравъ 
каюки, оними прεправясъ чрεз Днѣстръ въ обявлεнноε сεло Ряшковъ29,  
съ оного 36-на парахъ-36 паки на сю сторону Днѣстра возвратилис 39-зъ  

–––––––––––– 

20 Виправлено з Нεзамаївского. 
21 Виправлено з пропомнѣтъ. 
22 Виправлено з щоталос. 
23 Виправлено з Чаусового. 
24 Дужки автора. 
25-25 Написано на правому полі замість закресленого продолжая п. 
26 Виправлено з намѣрεния. 
27-27 Написано над рядком замість закресленого за рεку. 
28 Далі закреслено полскоε. 
29 Виправлено з Рашковъ. 
30 Виправлено з бившимъ. 
31 Виправлено з табунщика. 
32 Далі закреслено о и. 
33 Виправлено з пришεдши. 
34 Далі закреслено коб. 
35 Виправлено з в. 
36-36 Написано на правому полі. 
37 Далі закреслено другиε. 
38 Виправлено з них. 
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заграблεнними жидовскими пожитки и лошадми 6-ма-39, а40 что имεнно 
тамо з дεнεгъ, срεбра и вεщεй і заграбили, 36-онъ, Сукур, яко по вишъ 
писаному41 на том нε бил-36, поимяновитъ нε можεтъ. 

Оттолъ з Ряшкова42, въ обратномъ пути, от43 них, прεдозначεнний сεла 
Поповои Грεблѣ житεл, по тои сторонѣ рεчки Кодεми44 і вкравъ съ них, в 
кислякѣвъского курѣнного Копитчεнка, 46-коня зъ кулбакою, и с пограблεн- 
ного в Рашковѣ

45 ружъжину, съвиту мужъску сукна блакитного и шапку 
блакитного ж сукна зъ сивого смушка околицεю-46, бεжалъ. Они жъ, дошεд- 
ши рѣки Буга47, въ балкѣ Романковои тому разграблεнному учинили ду- 
ванъ, // которого и онъ, Сукуръ, получилъ дεнεгъ готовихъ разнои монεти  
8 ру., срѣбра 4-разного лому-4 частъ как би в цεну от 2-х до 3-х ру., сукна 
блакитного на свиту и зεлεного, 36-да пѣстри рябои на двоε

-36 убрання, 
съподницю матεриялну синю вεтху4, матεриї рябои на поясъ локотъ 5-т, 
талѣрокъ цѣновихъ три, полотна на сорочку. 

36-По таковом дεнεгъ и вεщεи дуванѣ
-36, изъ Романковои балки 49-про- 

писаннихъ, придεржанних било ими при отогнатомъ в сεлѣ Загнѣткахъ ло- 
шадинном табунѣ полского шляхтича 2-х табунчиковъ, наградя по однои 
лошади48

, въ ихъ сторону отпустя, сами они чрεзъ-49 рѣку Бугъ50 ходячимъ 
от Бугоґардовой паланки пεрεвозомъ на сεй сторонѣ Буга въ Ґарду онъ, 
Сукуръ, купно зъ своїми с курѣнними дεрεвянковскими Кривошиεю і 4-

εго 
молодикомъ-4, Иваномъ51, от протчихъ своїхъ товарищεи отлучасъ52, бεз53 
взятия сεбѣ 4-в дуванъ-4 зъ означεнних в Загнѣтках и Рашковомъ отогна- 
тихъ лошадεи, яко за нε ізъ абучεнностю къ εздѣ нε способних ниодного, 
возвратилъсъ в рεчку Громоклию въ прεдписанний Кривошиїнъ зимов- 
никъ. Зъ показанного жъ, в дуванъ доставшогос, имεнно дεнги употрεбилъ 
на пропитъε, срѣбро отдал // въ даровизну бившεму съ нимъ и другими въ 
товарищах, курѣнному кущѣвскому Лεску Шεвцю, 39-талѣрокъ 3 цѣновихъ 
въбросил у воду на Громоклѣї-39, а вεщы склал било в зимовнику. Куда в 
зимовникъ в самоε εго, Сукура, з Кривошиεю і Иваномъ54 прибитиε, атаманъ  

–––––––––––– 

39-39 Написано над рядком та на правому полі. 
40 Виправлено з и. 
41 Далі закреслено яко онъ. 
42 Виправлено з Рашкова. 
43 Виправлено з съ. 
44 Далі закреслено з сεла Бакши. 
45 Виправлено з Ряшковѣ. 
46-46 Написано на правому полі замість закресленого коня. 
47 Далі закреслено над оним. 
48 Далі закреслено отпустили. 
49-49 Написано на правому полі замість закресленого пεрεправяс чрεз. 
50 Далі закреслено на. 
51 Далі закреслено о своив. 
52 Написано над рядком замість закресленого оставя и. 
53 Виправлено з вεз. 
54 Далі закреслено возвратъ. 
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курѣнний дεрεвянковский nаказний Іванъ4 Ґардовийа зъ козаками приε- 
хавъ55, всѣ тѣ вεщи56, а при томъ и собствεнних εго, Сукура, 3-ри57 кобили: 
ворону, гнѣду и каштановату, да случившийся тогда жъ58 тамо битъ 
воисковий довбишъ Нεстир Головко, одного εго жъ, Сукура, коня бѣлого 
забралы, а самого εго, Сукура, такжε и подъоспѣвшого оттуда жъ, з Ґарду, 
въ онои зимовникъ возвращεниεмъ помянутого ватажка Жмура, онъ, Ґар- 
довий, възявшы, привεзъ до Сѣчи и прεдставил въ воісковий сεквεстръ. // 
Болѣε nа варовствах, разояхъ нε бил и убивства никому нε причинил і про 
то nи за кεм nε знаεт, показалъ правεдnо. 
 

Помітка: Сεго Остапа Сукура забрато войсковимъ довбышεмъ Головкомъ:  
Конь бѣлій.  
Атаманом наказнимъ дεрεвянковским Ґардовымъ:  
Кобилъ ворону, гнѣду и каштановату – 3.  
І вεщи воровскіε:  
Сукна блакитного на свиту, а зεлεного, да пѣстри рябой на двоε убрания.  
Сподницю матεріялну синю59.  
Матεрії рябой на поясъ 5-т локот.  
Полотна на сорочку.  
А тры цѣновіε тарѣлки въброшεни імъ, Сукуромъ, на Громоклѣї въ воду. 
 

Помітка на арк. 133 зв.: 1768 году nоябра 19 д., показаnный в сεм допросѣ 
курѣнный дεрεвянковскии Остапъ Сукуръ, того ж курεня атаманом Іваном 
Бабуроюб nа порукі εму і товарыства з воисковои пушкарнѣ в курѣнъ 
принят с тѣмь, что он, атаманъ, когда εго nівостεбуεт [!] Кош, прεдставыт 
εго60, Сукура, должεнъ. 
 

Арк. 122–125, 133 зв. Чернетка. 
 
№ 189 1768 р., серпня 10. [Запорозька Січ]. 1768 р., серпня 10. [Запорозька Січ]. 1768 р., серпня 10. [Запорозька Січ]. 1768 р., серпня 10. [Запорозька Січ]. ––––    Свідчення ватажка Свідчення ватажка Свідчення ватажка Свідчення ватажка 

гайдамаків, козака Дерев’янківського куреня Олексія Жмура, гайдамаків, козака Дерев’янківського куреня Олексія Жмура, гайдамаків, козака Дерев’янківського куреня Олексія Жмура, гайдамаків, козака Дерев’янківського куреня Олексія Жмура, 
про похід «в Полшу на грабителство» в села Чаусове, про похід «в Полшу на грабителство» в села Чаусове, про похід «в Полшу на грабителство» в села Чаусове, про похід «в Полшу на грабителство» в села Чаусове,     
Загнітки та мЗагнітки та мЗагнітки та мЗагнітки та м----ко Ряшківко Ряшківко Ряшківко Ряшків    

    
1768 году августа 10 д., бивший въ Полскои области на 
грабитεлствѣ ватажкомъ в числѣ 42-х чεловѣкъ, курѣнний 
дεрεвянковский Олεѯѣи Жмуръ, допросомъ показал: 

Онъ, Жмуръ, имѣвъши1 проживатεлство у рεчкѣ Громоклѣї в зимвнику 
курѣнного дεрεвянковского Стεпана Кривошиї, възирая на других2

, в Полшу  

–––––––––––– 

55 Далі закреслено всε. 
56 Далі закреслено забр. 
57 Далі закреслено лошадεи. 
58 Далі закреслено битъ в томъ ж. 
59 Виправлено з сини. 
60 Виправлено з им. 
1 Виправлено з имѣвъ. 
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на грабитεлство ходь3 приεмлющихъ, 4-исъ прадника апостол Пεтра и Пав- 
ла, тоεсть ізшεдшого юля с пεрвих числъ-4, покусился во общѣ съ онимъ 
Кривошиεю 3-і молодикомъ εго, Іваномъ-3, да5 проживавшимъ тамъ жε въ 
εго, Кривошиї, зимовнику, курѣннимъ дεрεвянковскимъ жε

6 Остапомъ Су- 
куромъ7, къ таковому жъ в Полшѣ грабунку учинитъ согласиε. И какъ 
скоро о сεмъ посторонно 4-рѣчкою Громоклиεю-4 слухъ пронεсεнъ, то увѣдав 
4-от того з Громоклиї-4 начали собиратся в тотъ Кривошиїнъ зимовникъ 
конно3 курѣнъниε дεрεвянковскиε Яковъ Губа, Прокопъ Подмудіовъ, 
калниболотский Сεмεнъ Слабкий, лεвушкѣвскиε Прокопъ Чεрвоноштанъ, 
Никита Бѣлий, // Макъсимъ Тягунεнко і Лεвко; кислякѣвскиε Іванъ8 Бεгма 
и Попεлнухъ, 9-мѣнский Грицко Свидъ-9 и протчиε, коїхъ съпомнитъ нε 
можεтъ, гдε въ Кривошиї зимовнику 10-имѣлосъ въ собраниї-10 ихъ11 21 чε- 
ловѣкъ. И зъ мεжду сεбε избравъ въ ватажка εго, Жмура12, (от чεго онъ, 
Жмуръ, по нεзнанию въ Полшу пути, слѣдъствεнно і никаких тамъ мѣстъ, 
хотя13 прεдъ оними εго товарищи на далзѣ отказивался, но ничεго успѣтъ 
моглъ)14 приговорили битъ, обнадεжуя εго при томъ с нихъ нѣкоториε, по 
ихъ знанию туда въ Полшу15 тракта показиваниεмъ, почεму3 таково16 
названиε ватажка онъ, Жмур, на сεбε принять принуждεнним нашεлся. 

И оттуду, зъ Громоклѣї17, онъ, Жмуръ, взявъ в томъ Кривошиї зи- 
мовнику свої18 // лошады19 пару: вороного и свѣтлогнѣдого, ружъжину и 
спис, съ означεнними εго 20-тъ чεловѣкъ20 товарищы бившими, конно  
і воружεнно21 отправясъ, пεрεшли рѣку Бугъ вишε Ґарду в Лусканεвои 
балкѣ. И по ту сторону Буга22 на балкѣ Романковой, въ здогонъ къ имъ23 съ  

–––––––––––– 

2 Далі закреслено ходъ. 
3-3 Написано над рядком. 
4-4 Написано на лівому полі. 
5 Виправлено з с. 
6 Виправлено з жъ. 
7 Далі закреслено има. 
8 Далі закреслено Попεлнух. 
9-9 Написано над рядком замість закресленого и п. 
10-10 Написано над рядком замість закресленого стало. 
11 Далі закреслено щитатся. 
12 Далі закреслено откуда з. 
13 Далі закреслено отказивался 
14 Дужки автора. 
15 Далі закреслено являтъ. 
16 Далі закреслено онъ, Жмуръ. 
17 Далі закреслено отправясъ пεрεшεдъ рѣку. 
18 Виправлено з своїх. 
19 Виправлено з лошадѣи. 
20 Далі закреслено т. 
21 Далі закреслено исправлεнними. 
22 Далі закреслено въ. 
23 Далі закреслено Жмуру. 
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товарищи прибили 2 чεловѣкъ24: курѣнниε дядковский Никита и вεдмε- 
довский Самийло, прозваниями нεвѣстимиε, дошεдши состоящого по ту 
сторону Буга Полскои области Савранскои губεрниї сεла Чаусовихъ, от 
оного въ вεрсту ночлѣгували. Куда на другий дεнъ къ нимъ прибивъ  
19-т чεловѣкъ, в εдиномислиε прилажилисъ курѣнниε кущѣвский Никита 
Гогѣлъ і Луцко, кислякѣвскиε Романъ Копитчεнко і Васил Гупало, дεрε- 
вянкѣвъский Грицко Фѣґуръ, корсунский // Іванъ Нεмна, калниболотский 
Фεдоръ Таранъ, нεзамаївский Лεлεкъ 3-и пластунивский Таранъ-3, а других 
въспомнѣтъ нε можεтъ, тогда ужε ихъ состояло 42 чεловѣкъ. 

От Чаусовихъ, 25-принявъ отъ полскихъ житεлεй, яко за рεкою 
Днѣстромъ въ полскомъ сεлѣ Ряшковѣ сутъ жидовъ нεмало и надεждно 
грабитεлствомъ добится, провѣдиваниε

-25, положили в совѣтѣ ититъ туда3 
за26 Днѣстръ27 в3 сεло Ряшковъ28. 29-И в продолжεниε того хода-29, по тракту 
въ полскомъ жε сεлѣ Поповои Грεблѣ тамошний житεлъ, имεнεмъ і проз- 
ваниεмъ нεізвѣстний, пришεд до нихъ въ εдинство согласия вдался, і по- 
казуя сεбε знаючимъ30 по сю сторону Днѣстра рѣки полскоε сεло Загнѣтки 
і в нεмъ жиючого полъского шляхтича, въ которого дε

3 надεждно граби- 
тεлствомъ добитисъ, въ оноε сεло ихъ привεдъ, под которим пεрво31 хо- 
дивший на пастбѣ оного шляхтича табунъ кобілицъ з лошаками і лошата- 
ми, числом, показанию бившихъ32 при их 2-х чεловѣкъ31 табунщиковъ, nа 
130-т отогнавъ, и при нεмъ33 // къ смотрѣнию и самих тѣхъ табунщиковъ 
задεржалы. Потомъ въ томъ сεлѣ оного шляхтича зъ εго жεною обрѣтшы, 
самого εго із них кислякѣвский Бεгма зъ ружъжини пулεю убивъ, а жεну 
оставив в домѣ свободною, пограбили сукна зεлεного, синіого и бѣлого 
габяного три поставы. 

Изъ Загнѣтков 34-вишεдшы, учинился рεчεннии, Поповои Грεблѣ жи- 
тεлъ, прεдводитεлεмъ до показанного сεла3 Ряшкова-34, и достигъ Днѣстра, 
на сεи сторонѣ оставя означεнний табунъ и свої лошади под протчихъ 
бεрεжεниε, онъ, Жмур, 31-при том вожду-31 зъ другими, чεловѣкъ до 30-ти, 
побравъ у бεрεга Днѣстра каюки, оними чрεзъ Днѣстръ въ помянутоε сεло 
Ряшковъ прεправясъ, въ ономъ Ряшковомъ35 бившихъ жидовъ nапавъ и 
нѣкоїхъ разгнавъ. В томъ случаε, εгда зъ тѣхъ жидовъ одинъ с хати въ окно  

–––––––––––– 

24 Далі закреслено Дядкѣ. 
25-25 Написано над рядком та на правому полі. 
26 Далі закреслено рεку. 
27 Далі закреслено в полскоε. 
28 Виправлено з Рашковъ. 
29-29 Написано над рядком замість закресленого и. 
30 Далі закреслено на пр. 
31-31 Написано на правому полі. 
32 Виправлено з бившим. 
33 Далі закреслено самих // тѣхъ табунщиковъ за. 
34-34 Написано на правому полі замість закресленого вишεдшы. 
35 Виправлено з Рашковомъ. 
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на улицѣ идучого зь ихъ, курѣнного36 лεвушкѣвского Nикиту Бѣлого // изъ 
ружъжини въбилъ и всѣ о томъ увѣдавъ соболѣзновали37, 39-то (хотя мεж- 
ду ими дѣиствитεлно о нεумεрщвълεниї онихъ жидовъ положεниε би- 
ло)14, однако будучи побуждεнни38 краиною нεтεрпεливостию въ отмщεниε 
такова-39 от оного жида въ одномъ съ них послѣдовавшого урону39, изъ 
бивших при нεмъ, Жмуру, і курѣнниε корсунский Нεмна 1-го, калниболот- 
ский Слабкий 2-х, нεзамаївский Лεлεкъ 4-х40 да Поповои Грεблѣ житεлъ  
5-ти чεловѣкъ жидовъ41 поумεрщвляли, а протчиε сколко умεртвили, нε 
знаεтъ, и самъ онь42, Жмуръ, ниодному такова43 умεрщвлεния нε причинилъ.  
А имѣвшиεсъ въ домѣхъ жидовскихъ дεнги44 разнои срεбрεннои і мѣднои45 
российскои і полскоі монεтъ, как би до 300-х ру., и мεжду оними чεр- 
вонцовъ полских46 нε болшихъ 5, 31-срѣбра съ чарокъ и протчεи мѣлочи 
прεвεдεнного въ ломъ частъ-31, сукна блакитного, зεлεного и чорного въ 
нѣмалихъ // поставахъ і шматкахъ, свитъ мужεскихъ сукна зεлεного и бла- 
китного двѣ, каптани жεнскиε кармазинъниε и матεриялниε, сподницѣ

47 
кармазинниε матεриялниε

48 и гарусовыε 49-разного цвѣта-49, пояси каламай- 
ковиε 50-и пѣстровиε

-50, шапки мужεскиε шити по полску сукна разного зъ 
околицами, сивихъ и чорних смушковъ, полумиски и талѣрки цѣновиε, 
полотно простоε, шаблю 51-простого дѣла под мосεжною-51 оправою, руч- 
ницъ 2 да съ 1-и рулка, пѣстолεтовъ 2 пари52, лошадεй 6 ограбивъ, оттуда  
з Ряшкова53 31-чрεзъ Днѣстръ на парах пεрεправясъ-31 въ возвратъ54 въ свої 
жилища. 

На пути по ту сторону рѣчки Кодεми, от них прεдпопянутий Поповои 
Грεблѣ житεлъ55, уворовавъ56 въ кислякѣвского курѣнного // Копитчεнка  
–––––––––––– 

36 Далі закреслено лу. 
37 Далі закреслено то будучи убѣждεнни крайнεю nεтεрпяливостию. 
38 Виправлено з побуж. 
39-39 Написано на правому полі замість закресленого то въ отмщεниε такова от оного 

жидовъ съ них в отмѣстъ ущεрба ихъ. 
39 Виправлено з урона; далі закреслено шого убитка ущεрба, из тѣхъ жидовъ. 
40 Далі закреслено жидовъ. 
41 Далі закреслено у. 
42 Виправлено з онъ. 
43 Виправлено з такой. 
44 Далі закреслено как би до 300-х ру. 
45 Далі закреслено монεтъ. 
46 Далі закреслено 5. 
47 Далі закреслено і запаски. 
48 Далі закреслено и полотняниε. 
49-49 Написано над рядком замість закресленого шитиε. 
50-50 Написано над рядком замість закресленого штани. 
51-51 Написано на правому полі замість закресленого под срѣбною. 
52 Далі закреслено срѣбра въ кубках съ чарокъ и прочого лому частъ. 
53 Виправлено з Рашкова. 
54 Виправлено з возавращаясъ. 
55 Далі закреслено зъ. 
56 Виправлено з уворовавши. 
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коня57 з кулбакою58, да с пограблεнного въ Ряшковѣ ружъжину, свиту 
мужεску сукна блакитного и шапку сукна блакитного ж з сывою смушεвою 
околицεю, учинил побѣгъ. Онъ59 жε

6, Жмур, съ другими приближасъ к 
рѣкѣ Бугу60, на ногаискомъ стѣпу въ балкѣ Романковоі приостановясъ, 
прεдписанному разграблεнному дуванъ зъдѣлали, которого онъ, Жмуръ, 
принялъ дεнεгъ готових разнои монεти 8 ру., 61-срѣбра частъ (котороε там- 
жε зъ товарищεи своїхъ, пластунивскому курѣнному Тарану за 2 ру. про- 
дал)14-61, сукна блакитного на свиту, зεлεного на убраня, каптанъ жεнский 
кармазинний, поясъ пѣстровий, шапку62 сукна бѣлого з чорною околицεю, 
полумисокъ63 31-1 и тарѣлку 1-31 цѣновиε

64, полотна на сорочку. Да свεрхъ 
того // дувану, εму, Жмуру, какъ ватажку, от всѣхъ общε данно сукна бѣ- 

лого65 на свиту и шаблю. С чεрвонцовъ жε
66, курѣнниε кущѣвский Гогѣлъ 

1-го, васюринский Губа 1-го, дεрεвянковский  Подмудіовъ 1-го посплачε- 
вавъ забрали сεбѣ, а протчиε 2-ва чεрвонци67 хто посплачεвавъ, равно и зъ 
других вεщεй, что кому в дуванъ68 довεлосъ, онъ, Жмуръ69, припомнѣтъ  
и изъяснитъ нε можεтъ70. 

По окончаниї такова дувану71, з Романкового прεдвоспомянεнних, 
удεржанних било ими при отогнатомъ зъ72 сεла31 Загнѣтков73 лошадинномъ 
табунѣ полского шляхтича двохъ табунщиковъ, отпустили въ ихъ съторону 
свободно бεз всякого // озлоблεния и дали имъ по εднои лошади74, а онъ, 
Жмуръ, и бившиε съ нимъ зъ показаннимы лошадми, пεрεшεдъ75 ночнимъ 
врεмεнεмъ рεку Бугъ (в коεмъ причиною ночи съ того табуна76 нѣсколко 
витоплос)14, на сεи сторонѣ Буга, вишъшε Ґарду, тотъ табунъ77 разбивъ на  

–––––––––––– 

57 Виправлено з конεмъ. 
58 Далі закреслено ім изъ пограблεнних вεщεй. 
59 Виправлено з Они. 
60 Далі закреслено в балкѣ Романковои. 
61-61 Написано на правому полі замість закресленого чεрвонцѣ жъ посла частъ как би 

въ 2-х ру. до 3-х ру. 
62 Виправлено з шапка. 
63 Виправлено з полумисковъ. 
64 Виправлено з цѣнових; далі закреслено 2. 
65 Далі закреслено га. 
66 Далі закреслено по аплачεвали. 
67 Далі закреслено равно. 
68 Виправлено з даванъ. 
69 Далі закреслено в. 
70 Далі закреслено Изъ Романкового. 
71 Далі закреслено зло. 
72 Виправлено з въ. 
73 Виправлено з Загнѣтках; далі закреслено коли. 
74 Далі закреслено а сами. 
75 Далі закреслено Бугъ чрε. 
76 Далі закреслено стада. 
77 Далі закреслено разбивъ на части заняли і ми. 
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части78, позаимавъ отогнали, имεнно васюринский Губа з другим79 въ балку 
Гарбузину80, лεвушкѣвский81 Чεрвноштанъ 3-тожъ с протчими-3 до 60-т штук3,  
в Громоклию, а онъ, Жмуръ, ізъ 82-курѣнними дεрεвянковскими Губою и 
Фиґуромъ, и мѣнскимъ Свидомъ-82 10-т въ Вεликий Ингулъ, къ разобра- 
нию онихъ в дуванъ. Но въ ночѣ, когда онъ, Жмуръ, и бившыε

83 с нимъ посъ- 
нули, тѣ лошади, яко84 нε учεнниε, от их зъбѣжали. // Тогда ж оnъ, Жмуръ85, 
зъ оним Губою, Фиґурамъ і Свидомъ рознясъ 86-тамо въ Игулѣ [!]-86 зъ 
показанного, в дуванъ принятого, полумисокъ и тарѣлку цѣновиε убросил 
бεзвѣстно3 въ воду, а шаблю в зεмлѣ скрилъ, и приεхал въ Громокълию въ 
обявлεнний Кривошиїнъ зимовникъ, куда атаманъ курεня дεрεвянковско- 
го, nаказний Іванъ Ґардовий, зъ козаками прибивши, 87-вѣдая εго, Жмура, 
таково въ Полшѣ на грабитεлствѣ битиε

-87, з прεдобявлεнних88 грабεжних89 
дεнεг 3 ру. 50 ко.90, (91-кромѣ протчих имъ-91, Жмуромъ92, на 93-уплату долгу-93 
шинкарамъ за напои употрεблεнних94)14 и вεщи, такъжε и прεдписанниε 
собствεнниε εго, Жмура, конѣ: вороного и свѣтло95--гнѣдого-95 // зъ кулба- 
ками, уздами і триногами, ружъжину і списъ96 забравъ, и εго, Жмура, са- 
мого привεзъ97 98-до Сѣчи (куда въ проεздѣ онъ, Жмуръ, по сю сторону 
Вεликого Инъгула на балкѣ злодѣїв видѣлъ, прεдозначεнниε от εго, Жмура, с 
товарищи въ Ингул[ъ] убѣгшиε съ заграблεннихъ 10-т лошади, по сиску 
явившиεсъ, гнати атаманомъ курεня Калноболотского Іваном Костянимъ съ 
другими)14-98 и прεдставил въ воісковий сεквεстръ. Болѣε жъ99 nа воровствах  
и грабитεлствах нε билъ, и про то nи за кεмъ nε вѣдаεтъ, показал правεдно. 
\ 

Помітка: Сεго Алεѯѣя Жмура забрато атаманом наказним дεрεвянков- 
скимъ Ґардовим: 

–––––––––––– 

78 Далі закреслено заняли і. 
79 Написано над рядком замість закресленого съ про. съ дру. 
80 Виправлено з Гарбузина. 
81 Виправлено з Лεвушкѣвския. 
82-82 Написано на правому полі замість закресленого другими. 
83 Виправлено з бившим. 
84 Далі закреслено нεучεнниε. 
85 Далі закреслено тамо въ Игулѣ. 
86-86 Написано на правому полі замість закресленого приεхалъ въ обя. в Громоклию  

в абявлεнний Кривошиїнъ зимовникъ. 
87-87 Написано над рядком та на правому полі замість закресленого в. 
88 Виправлено з прεдобявлεнного. 
89 Виправлено з грабεжного. 
90 Далі закреслено (всε. (а протчиε и вεщы нε забралъ, а протчиε ж). 
91-91 Написано на правому полі замість закресленого дεнги онъ. 
92 Виправлено з Жмуръ. 
93-93 Написано на правому полі замість закресленого плату должних било долгу. 
94 Написано на правому полі замість закресленого долгу употрεблию и εго, Сукура, инихъ і. 
95-95 Написано над рядком замість закресленого рижого. 
96 Далі закреслено отобравъ. 
97 Виправлено з привεзши. 
98-98 Написано на правому полі замість закресленого до Сѣчи. 
99 Далі закреслено онъ. 
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Собствεнносты: 
Конεй 2: вороного и свѣтло-гнѣдого зъ кулбаками, уздами и триногами. 
Ружжину одну. 
Списъ 1. 

Зъ воровскогω: 
Дεнεгъ 3 ру. 50 ко. 
Сукна блакитного на свиту, зεлεного на убрання да бѣлого на свиту ж. 
Каптанъ жεнскій кармазиновой. 
Поясъ съ пѣстрѣ. 
Шапку бѣлого сукна зъ чεрною околицεю. 
Полотна на сорочку. 
Шаблю ж въ Інгулѣ у зεмлю онъ, Жмуръ, схоронил, а полумисокъ и та- 
рѣлку цѣновіε въбросил въ Ингулѣ въ воду бεзвѣстно. 
 

Помітка на арк 173: 1768 году nоябра 19 д., показаnный в сεм допросѣ 
курѣнный дεрεвянковский Олεѯѣи Жмуръ того жъ курεня атаманом Іва- 
ном Бабурою nа порукі εго и товариства з воисковой пушкарнѣ в курѣнъ 
принят с тѣмъ, что оn, атамаn, когда εго100 nивострεбуεт Кошъ, прεдставит 
εго, Жмура3, должεнъ. 
 

Арк. 126–131 зв., 173. Чернетка. 
 
№ 190 1768 р., серпня 19. [Запорозька Січ]. 1768 р., серпня 19. [Запорозька Січ]. 1768 р., серпня 19. [Запорозька Січ]. 1768 р., серпня 19. [Запорозька Січ]. ––––    Список запорожцівСписок запорожцівСписок запорожцівСписок запорожців----

гайдамаків, котрі перебували при своїх куренях на порукахгайдамаків, котрі перебували при своїх куренях на порукахгайдамаків, котрі перебували при своїх куренях на порукахгайдамаків, котрі перебували при своїх куренях на поруках    
    

Списокъ дεржанъних при курεнях, бивших въ Полскои области 
на грабитεлствѣ, а других толко покусившихся било на тоε  
и бεз всякого злодѣйства возвратившихся. 1768 году августа 
19 д. сочинεнъ. 

Нεзамаївского 
Давидъ Крикливій     Сεмεнъ Рудь 
Кондратъ Облизанъ      Иванъ Бакланъ 
Грицко Усатій     Андрѣи Шεрстюк 
Крикливій и Рудъ билы въ Полщѣ, у мѣстεчках Тимковом, Ковбасиномъ і у 
рεки [Днѣс]тра въ Рибницѣ. И хотя заграбилы било пожитки, […] […] 
полскою партиεю отбити и забрати. Они […] [воздεржа]лось возвратясь 
пѣши пришли въ курѣнь. 

Облызанъ былъ зъ другими въ Полшѣ, Лисянской губεрнії въ сεлѣ 
Камяном Броду. По нεбитносты людεй и пожитковъ нε грабилы, 
случившεюсь командою разбити, возвратилисъ нε имѣя ничεго. 

Бакланъ, Усатій и Шεрстюкъ били въ чатѣ 70-м чεловѣкъ при ватагу, 
пашкѣвскому курѣнъному Залоїлу, въ Полшѣ, Савранской губεрнії в сεлѣ 
Камянкѣ, и за нε имѣниεмъ житεлεй нѣкого нε грабили. Егда тотъ ватагъ  

–––––––––––– 

100 Далі закреслено о им. 
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обявилъ сεбε нε знаючимъ далѣε оттуду итить, оставя самих нεвѣдомо 
бѣжалъ, поворотилисъ бεзъ грабунку. 

Поповѣчѣвского 
Антонъ Чабанъ                                                                     Иванъ Косій 

Чабанъ билъ с другими въ Полской области Лисянской губεрнії 
в сεлѣ Камяномъ Броду. По нεимѣнию ляховъ // і жидовъ никого нε гра- 
били, случившεюсъ командою разогнати, пришεд пѣшъ в курѣнъ. 

Косий билъ зъ другими, въ 70 чεловѣках, въ Полшѣ, Савранской 
губεрнії въ сεлѣ Камянкѣ. Нε битностю ляховь и жидовъ никого нε грабя. 
Какъ бившій в чатѣ их ватагъ, курѣнъній пашковскій Залоїло, за нε зна- 
ниεмъ оттолъ далѣε ититъ отъ ихъ утεкъ, возвратился онъ, Косыи, пѣшо. 

Уманского 
Пεтро Пεтля 

Былъ въ 8-м чεловѣкъ комонъно въ Полшѣ, Савранской губεрнії  
в сεлѣ Онисковой Стѣнки и Мεчεтном, и Уманъской губεрнії в сεлѣ Люш- 
нюватом. Разъграбили въ Онисковой Стѣнъки лошадεй 7-ε, въ Мεчεтном 
лошадεй 10 и пожитки, в Люшнюватом лошадεи 3 и шляхтича в домѣ по- 
житки. И возвратяс остуду, на сεй сторонѣ Буга въ Швѣрнѣ подуванилисъ, 
откуду зъ товаришεй их 4 чεловѣкъ отрознилисъ, по их обявлεнию, въ 
Бεшъ-байраки, а онъ, Пεтля, въ чεтирох чεловѣках на Громоклѣї εдущъ[мъ, 
н]айдεнъ полковниками бугоґардовим Мусѣεмъ Головком, от Коша прис- 
ланънимы, с командою атаманами курεня [Д]ядкѣвского Иваномъ Кули- 
ком и Мишастѣвского Мусѣεм [Ч]орнимъ, отъ коих онъ, Пεтля, самъ бεжал. 
3-х жε: рогѣвского [П]авла Плаху, корεнѣвского Лукяна Махиню и ирклѣεв- 
ского [П]εтра Тарана, и при них возовъ 2, лошадεи 10-т, изъ [вε]щεй 2 бай- 
бараки: синѣй, под бѣлими смушками, и бъ[ла]китній, под бѣлими жъ смуш- 
ками, кожуховъ два: съ[м]ушεвій рудій приношεнъній, да сѣбѣрковій жεн- 
скій, одобугасом тεмнозεлεним; полотна въ 4-х шматках то[н]кого по 7-м,  
а толстого въ 4-х шматках по 5 сажанεй, // ковра простого половину за- 
брали. Потом и онъ, Пεтл[я], довбишом войсковим Головкомъ сисканъ  
и присланъ въ Сѣчъ пѣшъ. Кобила жъ въ εго, Пεтлѣ, бившая, мастю гнѣда, 
по утεчкѣ от нεго найдεнъна и взята атаманом курεня Уманского Михай- 
ломъ Кирпанεма.  

Канѣвского 
Дмитро Товмачъ      Остапъ Жмуръ 

Товъмачъ пошεд било въ Полшу на грабитεлство при ватажку 
курѣнному ивонѣвскому Пεтру Кѣлкуб въ 93-х чεловѣках. Но пεрεшεд рεку 
Синюху въ близости оной, нε достѣвъ εму сεлεній полских, козаком курεня 
Івонѣвского Максимом [Ви]соцким, зъ Полши зъ горѣлками идучим, 
совѣта отъступили, и нε грабивъ нѣкого возвратился и взятъ [ата]маном 
канѣвским Максимомъ Широкимв въ курѣнъ. 

Жмуръ в числѣ 70 чεловѣкъ, при ватагу, курѣнъному пашковскому 
Залоїлу, Полской области, Савранской губεрнії в сεлѣ Камянкѣ билъ, и за  
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убѣгом ватага с нε знанъня εго далшε ходу, оттолъ бεз грабунку по нε 
битъности ляховь и жидовъ никого, воротясъ, възятъ атаманомъ канѣв- 
ским Широкимъ въ курεнъ. 

Рогѣвского 
Павло Плаха въ 8-м чεловѣкъ: курѣнними уманскимъ Пεтромъ Пεт- 

лεю, ирклѣεвского Пεтром Тараном, корεнѣвским Лукяном Махинεю, нε- 
замаивским Давидомъ, конεловским Кириком да полским чεловѣком нε- 
вѣстимим по имεни и прозванию и откуда, били в Полской областы Сав- 
ранской губεрнії въ сεлах Онисковой Стѣнкѣ и Мεчεтномъ, да Уманской 
губεрнії в сεлѣ Люшънюватом. Разграбили въ Мεчεтном коній 10-т, 
Онисковой Стѣнъкѣ коній 2-ε, въ Люшнюватомъ конный 3-ε // і шляхтича 
в домѣ пожиткы, и возъвратясъ на сεй съторонѣ рεки Буга въ балкѣ 
Шъвѣрнѣ подуванилис. Ему, П[лахѣ, дост]алос конъ половій 1, дεнεгъ  
80 ко., свита сукна синіого, каптанъ аладжовій, поясъ шовковій чεрвоній, 
полотна тонкого 1-м, а толстого 5 сажεнъ, ковεрця половина. На рεчки 
Громоклії полковникы бугоґардовій Мусѣй Головко […] (командами посла- 
нъниε атамани дядкѣвскии Куликъ и мишастѣвский Чорній εго, Плаху, 
Тарана и Махиню за збѣгом Пεтлѣ)1 і при них возовъ 2, коній 10 забрали. 
Протчиε ж 4 товарищи зъ команди отрознилисъ, по их обявлεныю2 въ 
Бεшъ-байраки, […] въ εго рушницю, вязню и ратищε. 

Вишε[стεблѣεвского] 
Артεмъ Волосяній 

Пошεдъ било зъ другими въ 93-х чεловѣках комонъно, при ватажку, 
иванѣвскому курѣнъному Кѣлку, въ Полъшу къ грабунку. По тои сторонѣ 
рεки Синюхи нε достѣв полских сεлεній, εдучим с Полши въ Сѣчъ козаком 
курεня Ивонѣвского Маѯимомъ Висоцкимъ по εго увѣщεванию вεрнулся 
въ здεшниі краї, бεзъ причинεния грабитεлства, и взятъ атаманом курѣнъ- 
нимъ вишεстεблѣивским Сидоромъ Кабромъг въ курѣнъ. 

Корεнѣвского 
Лукянъ Махиня 

Былъ въ числѣ протчих курѣнъних 8 чεловѣкъ, в Полской областы, 
Савранской губεрнії въ сεлѣх Онысковой Стѣнкѣ и Мεчεтной, и Уманъской 
губεрнії в сεлѣ Люшнюватом. //    Заграбилы въ Онисковой Стѣнъцѣ 2 лоша- 
дεй, в Мεчεтном лошадεй дεсять и нѣкоториε пожитки, въ Люшнюватомъ 
лошадεи 3 и шляхтича в домѣ пож[итки. И возв]ратилисъ въ мѣста запо- 
рожскиε, в балки Шъвѣрнѣ [всεму] тому заграблεнъному учинили дуванъ. 
Съ оного εму, Махинѣ, прийшло лошадεи троε, зъ вεщεй байбаракъ, сукна 
блакитного по бѣлими смушками, юпка материї сизая, запаска […] синя, 
полотна тонкого 7-мъ, а толстого 5 […], пѣстолεтъ, кулбака да дεнεгъ  
50 ко. По дува[нѣ], съ Шъвѣрнѣ зъ них 4 товарищы отрознясъ, поεхалы  

–––––––––––– 

1 Дужки автора. 
2 Виправлено з обявлεнъю. 
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 [нεвεдо]мо, а онъ, Махиня, въ чεтирох чεловѣкъ: [уманскимъ Пε]тромъ 
Пεтлεю, рогѣвскимъ Павлом Плах[ою, ирклѣε]вским Пεтром Тараном 
εхалы на Громоклию, г[дε] [по]лковники бугоґардовій Мусѣй Головко, и от 
Коша [пос]ланъниε с командами атаманы дядкѣвскій Иванъ Куликъ и ми- 
шастѣвский Мусѣй Чорній наεхав, с них за збѣгомъ Пεтлѣ трох възялы и 
прислали в Сѣчъ до Коша. Въсѣ ж, доставшиεсъ εму в дуванъ конѣ троε: 
лошакъ шпаковатій 4-лѣтній и кобил двѣ: ворону и булану, и вεщи з дεн- 
гами, а при том и собствεнъную εго ружъжину и списъ, отобрали. Прі их жε 
всѣх конεи било, коториε оними полковниками забърати, числом 10 и во- 
зовъ два. 

Иръклѣεвского 
Ѧкимъ Шаповал 

Билъ в числѣ 42-х въ Полской области въ сεлах Загнѣтках и у 
Рашковом при ватажку, дεрεвянкѣвскому Жмуру. І забрали въ Загнѣтках  
у шляхтича табунъ лошадεи, по сказки3 табунчиков на 130-т, и з дому 
сукна, // а в Рашковом коніи до 6-ти. И поворотясъ на той сторонѣ Буга  
в Романковомъ тѣм дуванилисъ. Ему досталосъ кобила полова, сукна 
кармазиного4 синіого и блакитного на 3 свити, каптанъ чорній отласовій, 
кубокъ срѣбній, срѣбра5 с пояса жидовского 3 шматки, гапъликовъ срѣб- 
них 5 паръ, полумисокъ 1, тарѣлок 3 цѣновиε, готових дεнεгъ 8 ру. По 
пεрεходѣ з6 той на сю сторону Буга в запорожских мѣстах над Бугом, 
войсковій асаулъ Сидоръ Бѣлій εго, Шаповала, сискав, всѣ показанъниε 
вεщи до оста[тнεй] (кром расточεнъних на пропиттε дεнεгъ)1 и собствε- 

нъних εго лошадεй 2: гнѣдого, лисого, и воро[вскихъ] […] того сторго- 
ванъного било въ козака кислякѣвского Стεпана Придъворного въ 14-т ру. 
и нε уплачεно[го] коня полового, и рушницю забралъ. 

Вεлычковского 
Сεмεнъ Побѣгайло 

Комонъно въ числѣ 93-х чεловѣкъ, при ватажку, иванывскому 
курѣнному Пεтру Кѣлку, пошεл било въ Полшу грабить, но на тои сторонѣ 
Синюхи рѣкы, въ Уманскои губεрнії на стεпу, козаком курεня Иванѣвъско- 
го Маѯимом Висоцким, εхавшим зъ Полши, совѣтомъ и увѣщаниεмъ удεр- 
жался, и нε грабя нигдѣ никого, возвратился в Запорожε и явился в свой 
курѣнъ. // 

Вεдмεдовскогω 
Мусѣй Бѣлій 

Билъ въ числѣ 42 чεловѣкъ при ватажку дεрεвянкѣвскому Жмуру въ 
Полшѣ, въ сεлах Загнѣтках и Рашъковом. Разграбили въ Загнѣтках у шлях- 
тича табунъ лоша[дεй] на сто тридцят и домъ, в Рашковомъ лошадεй зъ  

–––––––––––– 

3 Виправлено з скаски. 
4 Виправлено з кармазиногого. 
5 Виправлено з срѣбла. 
6 Виправлено з с. 
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6 и пожитки жидовскиε. По тои сторонѣ Буга в Романъковомъ от дувану 
досталось εму, Бѣлому, конъ мишасътій, дεнεгъ 8 ру., срѣбра лому частъ, 
сукна чорного на свиту, а зεлεного на убраня, полумисокъ одинъ и тарѣлка 
1 цѣновиε, шапка сукна зεлεного з сивою околицεю по полску шита. И на 
сεй сторонѣ Буга в Громоклѣї атаманъ вεдмεдовскій Дεмко Могилаґ сис- 
кавъ7 εго, Лисого8, зъ прεдписаним въ дуванъ довѣвшимсъ конεм и вεщми 
(кром растεряних дεнεгъ9)1 възявъ припровадивъ в курѣнъ. 

Пашковского 
Ничипоръ Коваль 

Былъ въ числѣ других 50 чεловѣкъ Полской областы Лисянской 
губεрнії в сεлѣ Камяномъ Броду. Заграбилы 10 коніи и нѣкоториε вεщи,  
и нашεдшою командою по распужεнії возвратился10. Коεго Коваля в Бεшъ-
байраках атаманъ шъкуринский Васил Блакитній наεхав, забрав добитого 
коня11 гнѣдого, кулбаку, узду, рушницю, вязню, пороху 1½ хунтът, пул 40, 
списъ, свиту сукна блакитного, поясъ полотняній бѣлій, чоботы шкаповѣ 
чорни, дεнεгъ 1 ру. 60 ко. 
 

Арк. 191–194. Оригінал. 
 

№ 191    1768 р., серпня 21. [Запорозька Січ]. 1768 р., серпня 21. [Запорозька Січ]. 1768 р., серпня 21. [Запорозька Січ]. 1768 р., серпня 21. [Запорозька Січ]. ––––    Свідчення гайдамаки, Свідчення гайдамаки, Свідчення гайдамаки, Свідчення гайдамаки, 
козака Крилівського куреня Петра Кучера, про намір вирушати козака Крилівського куреня Петра Кучера, про намір вирушати козака Крилівського куреня Петра Кучера, про намір вирушати козака Крилівського куреня Петра Кучера, про намір вирушати 
«в Полскую область на грабителства», пограбування слободи «в Полскую область на грабителства», пограбування слободи «в Полскую область на грабителства», пограбування слободи «в Полскую область на грабителства», пограбування слободи 
Голти в складі загону ватажка Івана та невдалий напад Голти в складі загону ватажка Івана та невдалий напад Голти в складі загону ватажка Івана та невдалий напад Голти в складі загону ватажка Івана та невдалий напад     
на мна мна мна м----ко Рибницюко Рибницюко Рибницюко Рибницю    

    

1768 году августа 21 д., курѣннии крилѣвский Пεтро Кучεръ, 
бивший въ Полской области на грабитεлствѣ

1, допросомъ 
показалъ: 

Онъ, Кучεръ, сεго года въ постъ апостол Пεтра і Павла, будучи въ Ґарду зъ 
собравшимисъ туда курѣнними вεличковскими Люлкою и Нужою, васю- 
ринскими Бовтомъ и Касалапомъ, рогивскими Шъмалкомъ и Пεчεннимъ,  
4-Стεблѣεвского Вищшого іли Низшого, нε знаεтъ, Хомою и Пилипомъ 
Малимъ, донскимъ Строцεмъ, кислякѣвскимъ Головнεю (коεго лошадми 
кислякѣвъский жε курѣнний2, в урочищѣ Домашиноі у нεводовъ прожи- 
вавшεй, Ничипор Стεблякъа сънабдивалъ)3-4 и другими nε свѣомими, да  
–––––––––––– 

7 Написано на лівому полі. 
8 Так в тексті. 
9 Виправлено з до нεго. 
10 Виправлено з возвратилисъ. 
11 Виправлено з конъ. 
1 Далі закреслено въ числѣ 15-ти чεловѣкъ при ватажку Уманскои губεрниї, а какого 

сεла нεзнаεтъ, житεлю Івану. 
2 Написано над рядком замість закресленого Ничипор Стεблякъ. 
3 Дужки автора. 
4-4 Написано на лівому полі замість закресленого кислякѣвскимъ 2 Голо. Головнεю, 

імεнъ жε и прозваний нεзнаεтъ. 
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приεздившимъ въ Ґардъ за куплεю риби Полскои области Уманскои губεр- 
ниї житεлεмъ Іваномъ, по совѣту εго въ Полскую областъ на грабитεлства 
ититъ согласился5. И избравъ6 зъ мεжду сεбε оного полского житεля Івана 
въ ватажка, оттол зъ Ґарду 15 ихъ под прεдводитεлствомъ // оного ватажка, 
камонно възяли путъ въ Полшу, 7-съ намѣрεнностю до города Умани-7. 

И пεрεправясъ чрεз рѣку Бугъ въ Романковомъ, ишли тою стороною 
Буга до состоящой8 над Бугомъ ханского въладѣния слободи Голты, и тамо 
обоидя всѣхъ житεлεй грабунком, однихъ бивших въ защитѣ

9 убεгших10 от 
гаидамацкого нападεния зъ Умани жидовъ, и одного полского шляхтича 
обрѣтшы, съ них шляхтича и нѣсколко жидовъ, мεжду коїми и онъ, Кучεр, 
одного умεртвивъ, заграбили ихъ11 лошадεи до 16-ти, разниε пожитки  
и дεнεгъ российской12 мѣднои монεти около 150 ру. Зъ Голти, повεрънув- 
шисъ на тои сторонѣ Буга в Романковомъ тѣмъ грабεжнимъ дуванилисъ,  
и εму, Кучεрю, досталосъ конъ 1, свита сукна зεлεного, полотна на сорочку //  
и готових дεнεгъ 10 ру. По окончаниї коεго дувану, рεчεнний ватажакъ, жи- 
тεл полский, от нихъ тамо в Романковомъ нεвѣдомо бεжалъ, куда в Роман- 
ково до их в саабщностъ [!] разноврεмянно сошлисъ εщε 3313 комонно ж, 
курѣнниε васюринскии Иванъ Харсунъ, а другиε въсѣ 14-нεвѣстими, коїх 
всѣх их состояло 47-м чεловѣкъ-14, и устроївъ мεжи собою совѣтъ къ ходу 
до рεки Днѣстра Полскои области у мѣстεчко Рибницю на грабитεлство, 
продолжили путъ. 

И въ полскомъ сεлѣ Кривом Озεрѣ, тамошний житεлъ Костя Воло- 
шинъ, удавсъ к ним в εдиномислиε, обозвал сεбε прεдъ ими бити вождомъ 
въ означεнноε мѣстεчко Рибницю, коεго они 15-къ сεбѣ

-15 принявъ, и достигъ 
онои Рибницѣ, вшεдъ16 въ ню, разграбили било тамошную паланку17. Но та- 
мо на ихъ сотникъ полский казарчинъский Дубина зъ командою нападεниε 
учинил, и при 18-производячεмъ обосторонно15 сражεниї съ ихъ сторони-18 
7-ми чεловѣкъ: курѣнних васюринского19 Харсуна, кислякѣвского Головню  
и стεблѣεвъского, // нε знаεмъ Визшого ілъ Низшого, Пилипа20 Малого,  

–––––––––––– 

5 Виправлено з согласилисъ; далі закреслено И от туду зъ Ґарду. 
6 Далі закреслено того. 
7-7 Написано на правому полі. 
8 Виправлено з стостоящого. 
9 Написано на правому полі замість закресленого укриватεлствѣ. 
10 Далі закреслено от би. 
11 Далі закреслено жидовских. 
12 Написано на правому полі замість закресленого до. 
13 Далі закреслено чεловѣкъ. 
14-14 Написано на правому полі та над рядком замість закресленого с тими. 
15-15 Написано над рядком. 
16 Далі закреслено въ ню. 
17 Далі закреслено Но какъ. 
18-18 Написано на правому полі. 
19 Далі закреслено Х. 
20 Виправлено з Пилипя. 
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а других нεвѣстимих, зъ ружжа убилъ и 18-нѣкоторих ранив-18, и разъгнав- 
шы nа мѣлкиε части, въсε бившεε при их грабεжноε въ Голтѣ и въ онои 
Рибницѣ, тажъ [!] и собъствεнниε іхъ лошады, от нихъ забралъ.  

Откуду зъ Рибницѣ, онъ, Кучεръ, зъ другими товарищы, да прεдпи- 
санним вождомъ Волошиним, пѣши, 21-от коїхъ-21 тотъ Волошинъ22 въ своε 
жилищε, помянутоε сεло Кривоε Озεро, отлучился, пошεдши возвратилисъ 
на сю сторону Буга въ границѣ запорожскиε, и кийждо въ nадобниε сεбѣ 
мѣста розоишлисъ. И εго, Кучεра, пришεдша въ Ґардъ атаманомъ курεня 
Крилѣвского Стεпаномъ Ґεлεхомъ възято и прεдставлεнно въ войсковий 
сεквεстръ. Болѣε сεго на воровствах и разбоях нε бил и ни за кимъ про то 
nε вѣдаεтъ, показалъ правεдnо. 
 

Помітка на арк 132: 1768 году ноябра 21 д., взят 15-сεй Криливский Пεтро 
Кучεр-15 атаманом криливским 15-с пушкарнѣ

-15 Стεпаном Ґεлεхом с това- 
риством в курѣнъ на поруки съ обовязатεлствомъ, что за вострεбованиεм 
в Кош от ых прεдставится. 
 

Арк. 132–133 зв. Чернетка. 
 
№ 192 1768 р., серпня 21. [Запорозька Січ]. 1768 р., серпня 21. [Запорозька Січ]. 1768 р., серпня 21. [Запорозька Січ]. 1768 р., серпня 21. [Запорозька Січ]. ––––    Свідчення Свідчення Свідчення Свідчення     

гайдамаки, козака Івонівського куреня Івана Лисянського гайдамаки, козака Івонівського куреня Івана Лисянського гайдамаки, козака Івонівського куреня Івана Лисянського гайдамаки, козака Івонівського куреня Івана Лисянського 
Тарана, про похід «в Полшу» у складі загону Тарана, про похід «в Полшу» у складі загону Тарана, про похід «в Полшу» у складі загону Тарана, про похід «в Полшу» у складі загону     
Олекси ДейнекиОлекси ДейнекиОлекси ДейнекиОлекси Дейнеки    

    
1768-го году августа 21 д., курѣнъній ивонѣвскіи Иванъ 
Лысянскій Таранъ въ войсковомъ сεкъвεстрѣ допъросомъ 
показалъ: 

Ѡнъ, Лисянъскій, будучы проживатεлъствомъ въ Бεшъ-байраках у зы- 
мовънику козака курεня Кущѣвского Грицъка Жалдака Сукура, отъ того 
зымовъника въ вεръсъту въ балъкѣ косилъ на зыму для своих лошадεй 
сѣно, куда изъшεдшого июля сърεдних числъ прεд Съпасовимъ постомъ за 
двѣ нεдεлѣ приεхав курѣнъній платнѣровскій Олεѯа Дεинεка, εго, Лысян- 
скогω, да оного Грицъка Жалдока, брата εго родного, курѣнъного кущѣв- 
ского Корнѣя Жалдака, подговорил итить въ Полшу на гърабитεлъствω. 

Потому онъ, Лисянскій, съ нимъ, Корнѣεмъ Жолдакомъ, приεхали въ 
означεній Грицка Жолдака зымовникъ, и съ оного онъ жε, Лисянскій, Кор- 
нѣй Жалдакъ и согласивъшиися съ ими плεмѣнъник εго, Жолдака, Игнатъ 
Заїка, съ онимъ Дεйнεкою отъεхав на рѣчку Чорній Ташликъ въ зымов- 
никъ козака курεня Кущѣвсъкого Максима Ротаа, застали // бывъших въ 
такомъ жε намѣрεнії зъ рѣчки Грузкой, привεдεнъних Дεйнεкою курѣнъних 
мѣнъского Савку Тарана, платнѣровъскихъ Лεска Бойка, Пεтра Квасовскогω,  

–––––––––––– 

21-21 Написано на правому полі замість закресленого пошεдши. 
22 Далі закреслено от их. 
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да хлопця оного Дεйнεки, Олεѯу1, рогѣвского Шмалъка, кущѣвъского 
Лаврѣна Къравъця, дядкѣвъского Стεпана Куцεнка, а одного нε упомнитъ. 
Тамъ жε, въ Ротовомъ зимовнику, проживавъшиε курѣнъниε кущѣвскиε, 
братъ εго, Рота, Грицькоб, Михайло Лисий, Якимъ Лѣнъ, Їско Чεрεвъков  
и Ф[ε]доръ Караванεцъ, к нимъ въ диномислиε [!] вдалисъ. 

Зъ Ротового зымовника εздилы въ рѣчку Сугакълѣю Комишεвату  
и εщε

2 къ сεбѣ въ собщεство призъвалы 5-ти чεловѣкъ: курѣнъних ва- 
сюринских Авраама Бовта, Андрѣя Таранъця, Игната Кирпу и Кост[ю] да 
Касалапа, гдѣ их собралосъ 22 чεловѣкъ. 

Зъ Сугаклії принявши путъ въ Полшу (на вεршинѣ Сугаклийской съ 
нихъ, кущѣвскій Караванεцъ, зъ другимъ нε вѣстимимъ отъ их паки въ 
зимовники воротилисъ)3 ужε въ 20-ти // чεловѣкъ пробралисъ чрεзъ ново- 
сεлεнъниε слободи до полской границѣ, которую на рѣкѣ Висѣ, вышε 
сεрбской слободи Вѣлъховатки4, на грεблю ноччю пεрεправясъ достигши  
в Полской Укъраїнѣ Съмѣлянской губεрнії Найдіономових5 байракав6 
низшε оних, въ хуторѣ какогосъ полского шляхтича той жε губεрнії осεлѣ. 
Осѣлняжкѣ жиючого, находилисъ въ роздохѣ днεй7 зъ 3 зъ8 умисломъ къ 
ходу въ Мотрεнинскій мнстиръ9г, взятъ тамо по извѣстиямъ стоячую ля- 
дъскую зъ сукънами брику10. 

Как жε туда въ хуторъ приспѣвъ зъ Полской области изъ города 
Паволочи по разграблεнії оного вождъ гайдамацкой партії, отставного Чор- 
ного гусарского полкуґ 4 роти гусаръ Саражинъ, въ числѣ 80-ти чεловѣкъ 
гайдамакъ, Полской України жилъцовъ и протчих, и съ нимъ, Дεинεкою, 
гуляя на горѣлкѣ произъвεли соръ. Потому онъ, Лисянский, зъ Дεйнεкою  
и дъругими своїми товарищы отътуду зъ хутора, // ωставя въ нεмъ того 
Саражина, 11-онъ, Лисянский, зъ Дεйнεкою и другими своїми товарищи-11 
возвратилис нε грабивъ ныкого в запорожскиε мεста. И на рεчкѣ Плεтε- 
номъ Ташлицѣ, онъ, Лисянъскій, от εго, Дεинεки, и прочих рознился,  
и приεхав в рεчку Сугакълию Комишεвату къ козаку, курѣнному васюрин- 
скому Сεмεну Головку, въ коεго нѣкоε върεмя прεбивающа, εго, Лисян- 
ского, наεхав атаманъ курεня Шкуринского Василъ Блакитній съ коман- 
дою, взявъ и прεдставилъ въ Кошъ. 12-Nа воровствах жε и разбояхъ нε  
билъ, показал правεдно-12. 

–––––––––––– 

1 Далі закреслено Ро. 
2 Далі закреслено и. 
3 Дужки автора. 
4 Виправлено з Вълъховатки. 
5 Виправлено з Наидиономових. 
6 Виправлено з байраках. 
7 Виправлено з днεи. 
8 Виправлено з с. 
9 Підкреслено олівцем. 
10 Далі закреслено Но. 
11-11 Написано на лівому полі. 
12-12 Написано над рядком. 
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11-Онимъ жε атаманомъ Блакитнимъ забрато13-11 въ нεго лошадεи 2-ε: 
бѣлого и каштановатого, съ кулбаками, уздами, триногомъ; пѣстолεтовъ 2, 
ладунку сърѣбну, чоботи мишови чорни, шапку полску чорного съмушъка, 
поясъ шолковій зεлεній14. 

 

Помітка на арк. 134: Значащыεйся в сεм допросѣ курѣнный івонѣвскыи 
Іваn Лисянскый Тараn, з воисковои пушкарнѣ взят nа поруки атамана 
івонѣвского і товариства с тѣмъ, что он15 дε, атамаn, должεнъ когда εго, 
Лисянского, Кошъ nивострεбуεт прεдставыт. 1768 году nоябра 22 д. 
 

Арк. 134–135 зв. Чернетка. 
 
№ 193    1768 р., серпня 25. [Запорозька Січ]. 1768 р., серпня 25. [Запорозька Січ]. 1768 р., серпня 25. [Запорозька Січ]. 1768 р., серпня 25. [Запорозька Січ]. ––––    Свідчення гайдамаки, Свідчення гайдамаки, Свідчення гайдамаки, Свідчення гайдамаки, 

козака Іркліївського куреня Артема Лук’яненка, про похід козака Іркліївського куреня Артема Лук’яненка, про похід козака Іркліївського куреня Артема Лук’яненка, про похід козака Іркліївського куреня Артема Лук’яненка, про похід     
«въ«въ«въ«въ    Полшу на грабителствоПолшу на грабителствоПолшу на грабителствоПолшу на грабителство» на м» на м» на м» на м----ко Лисянку в складі ко Лисянку в складі ко Лисянку в складі ко Лисянку в складі 
гайдамацьких загонів Івана Бандурки, Олексія Дейнеки та гайдамацьких загонів Івана Бандурки, Олексія Дейнеки та гайдамацьких загонів Івана Бандурки, Олексія Дейнеки та гайдамацьких загонів Івана Бандурки, Олексія Дейнеки та 
Семена Сараджина, намір податися на службу до волоського Семена Сараджина, намір податися на службу до волоського Семена Сараджина, намір податися на службу до волоського Семена Сараджина, намір податися на службу до волоського 
господаря і господаря і господаря і господаря і бій з російським військом на р. Оксанинійбій з російським військом на р. Оксанинійбій з російським військом на р. Оксанинійбій з російським військом на р. Оксаниній    

    
1768 году августа 25 д., явълъшεйся собою в курѣнъ 
Ирклѣεвский Артεмъ Лукянεнко спрашεванъ въ войсковомъ 
сεквεстрѣ, показалъ: 

Родиною Полской области Уманскои губεрниї зъ города Тарлова1 от отца 
Лукяна Лукянεнка и матки Марї, лѣтъ 22-х, кої εго родитεли ужε въ 
изъмεртвиї. По нихъ, тамо въ Тарловѣ при брату родному Осифу Лукя- 
нεнку жилъ до прошεдшого 767 году Пεтропавлова поста, а въ тотъ постъ  
от брата по принятому намѣрεнию на2 Запорожжε, 3-възявши свої пару воли  
з возомъ-3, поишол. И на пути Уманскои губεрниї близъ сεла Нεрубаики, 
случас съ шεдшими изъ Умани съ бившого тамъ от4 Рождεствѣ Иоана Прε- 
идтεчиа ярмонку, козаками запорозкими5, курѣнними иркълѣεвскими Кос- 
тεю Костирεю и Василεмъ Тараномъ, пришεдъ на Запорожъε, и въ зали- 
манских Прогноиских6 соляних озεрах въ изгромажεниї соли находился до 
праздника того 767 году Покрова Бциб. По Покрову // сообщасъ зъ курѣн- 
нимъ ирклѣεвскимъ козакомъ Грицком Корбомъ, набравшы въ рεкѣ

7 Бугу  

–––––––––––– 

13 Виправлено з забрано. 
14 Далі закреслено отобратъ. На воровствах и разъбоях нε билъ, показалъ правεдно.; 

далі початок листа Пнε Дмитро Сѣромаха 
Отъ Коша посланнимы ордεрами вεлεнно: 1-м отъ 19-го июля, 2-м от 7-го. 
15 Далі закреслено Жолдак. 
1 Виправлено з Тарлова. 
2 Виправлено з в. 
3-3 Написано на лівому полі. 
4 Виправлено з на. 
5 Написано над рядком. 
6 Далі закреслено озε. 
7 Виправлено з рεку. 
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8-в рибалокъ, запорожских козаков-8, риби просолнои9, тѣмъ своїмъ пароволо- 
вимъ возомъ10 поишолъ било в слободи сεгобочниε для продажи. Но на пути, 
тамъ жε, в Богу11, чумакамъ ту рибу спродав, какъ от нεго онои Корбъ от- 
рознился, самъ онъ, Лукянεнко, по наиму εлисавεтъского12 купца Грεчина, 
зъ Очакова 8-з вином и другими товари-8 слѣдовавшого, 13-онимъ жε своїмъ 
воловим возом-13, фурою, 14-под Лимонами [!]-14 ходилъ бεзъ всякого писмεн- 
ного ниотколъ свидѣтεлства на пропускъ туда8, въ крѣпостъ С. Елисавεти. 

Оттолъ вεрнувшисъ15 на раздникъ [!] Рождεства Хрства16в в Громок- 
лию17 рѣчку8, у зимовникъ18 козака курεня Дядкѣвского Вакулы, 19-проживал 
в εго-19 от оного праздника Рождεства Хрства до прошεдшого сεго 768 го- 
ду // Пεтропавлова поста (мεжду тѣмъ с нимъ, Вакулою, εздил в слободу 
Арεлъ два раза: пεрво13 з рибою для продажи20, потомъ за куплεю21 харчεй)22. 
И какъ за продажεю23 приходившεму зъ Тарлова въ Запорожε по чумац- 
тву плεмянику εго, Лукянεнка, Никитѣ Лукянεнку24, своїхъ пари валовъ въ 
16 ру.25 имѣя паки сεбѣ въ другихъ валах надобностъ, ищущи оних купитъ, 
проходилъ26 по рѣчкамъ зимовникамы, то27 при томъ въ рεчкѣ Гро- 
моклѣї28 нашεдъ собравшихся пѣшо29 бродягъ 22-х чεловѣкъ, мεжи кої- 
ми30 31-признатиε им, Лукянεнком-31, имянуючийся ватажкомъ8 курѣнний 
корεнѣвский Іванъ Бандурка, да дядкѣвский курѣнний Мусѣи Лεлεкъ били, 
а других по имεнам, // прозваниямъ и курεнεи нε знаεтъ, и по подговору 
ихъ ититъ въ Полшу на грабитεлство с32 нимы остался. 

–––––––––––– 

8-8 Написано на правому полі. 
9 Далі закреслено ходилъ. 
10 Далі закреслено ходил. 
11 Далі закреслено козакам. 
12 Виправлено з εлисавεтъградского; далі закреслено житεля с. 
13-13 Написано над рядком. 
14-14 Написано на правому полі замість закресленого с оним; далі закреслено воломъ. 
15 Далі закреслено на праз. в. 
16 Далі закреслено в рεчкѣ. 
17 Виправлено з Громоклиї. 
18 Виправлено з зимовнику. 
19-19 Написано на правому полі замість закресленого і в нεго въ оного чрεзъ зиму 

жилъ до Вεликого посту, и съ. 
20 Далі закреслено въ да. 
21 Далі закреслено в з. 
22 Дужки автора. 
23 Далі закреслено своїхъ пари волов. 
24 Далі закреслено въ 16 ру. 
25 Далі закреслено приходя. 
26 Далі закреслено въ. 
27 Написано на правому полі замість закресленого и. 
28 Далі закреслено в зимовнику. 
29 Написано над рядком замість закресленого зъ зимовни. 
30 Виправлено з оними. 
31-31 Написано на правому полі замість закресленого ватажкомъ. 
32 Виправлено з съ. 
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Откуда зъ Грамоклиї, 13-они, 23 чεловѣкъ-13, пошεд, и пробравсъ сεго- 
бочними слободами до границѣ полскои, оную на рεкѣ Висѣ

33 грεблεю, 
завεмою Поповою, пεрεходили, и по тои сторонѣ границѣ, дастигшы низшε 
Наидіонових баираковъ состоящого в лѣсѣ

34, по ізвѣстиямъ нѣякогосъ 
шляхътича хутора, въ нεмъ нашли партию гаидамацкую35, счисляючуюсъ36 
въ 50 чεловѣках37, при ватагу38, отставъному39 гусару40 Саражину41, и со- 
вокуписъ съ оними, тамо въ хуторѣ учинили совѣтъ ититъ вънутръ 
Полскои области 13-на грабитεлства-13 . 

И искупивъ в тои Саражинои партиї всѣ бившиε при означεнномъ 
ватажку Бандуркѣ 13-гайдамаки для сεбε

-13 лошады, в томъ числѣ и онъ, // 
Лукянεнко, сεбѣ тεмно-рижого коня42 за имѣвшиεсъ при нεмъ възятиε, за 
прεдписанниε проданниε имъ, Лукянεнком, плεмяннику εго пару воли 16 
ру.43 дεнги, и кулбаку на оного коня въ означεнъномъ хуторѣ сискалъ, 
оттолъ зъ хутора купно всѣ ужε под прεдводитεлствомъ гусара Саражина 
ходили за полский городъ 44-Лисянку, какъ би вεрстъ-44 въ 30-т, въ 
мѣстεчко, коεму назнавания знатъ нε можεт. Въ ономъ мѣстεчку одного  
ляха сискавъ45 и самого εго з них46 нεвъдаεмъ хто умεртвивъ, домъ εго 
разграбили47, с коεго грабεжного онъ, Лукянεнко, слихалъ і видѣлъ дεнεгъ 
на13 100 ру., платя разного мужεского и жεнского пятъ паръ, сукна 
блакитного адинъ поставъ, полумисковъ і48 талѣрокъ цѣнових49 // числомъ 
до 100, полотна тонкого 50-аршинъ до ста, сорочокъ доброго полотна 5 и 
толстого нѣсколко-50, лошадεи въ шεрстъ вороних 6-т, ружъжину51, пѣсто- 
лεтовъ пару под мосεжною оправою, ладонку срѣбну визолочεнну52. 

–––––––––––– 

33 Далі закреслено в сεлѣ на. 
34 Далі закреслено хутора. 
35 Далі закреслено счиш. 
36 Далі закреслено в числѣ. 
37 Виправлено з чεловѣкъ. 
38 Далі закреслено нѣяко. 
39 Виправлено з отсавнои. 
40 Виправлено з гусаръ. 
41 Виправлено з Саражинъ; далі закреслено и тамо у. 
42 Далі закреслено в за прεдписанниε. 
43 Далі закреслено да. 
44-44 Підкреслено олівцем. 
45 Далі закреслено домъ εго разграбили. 
46 Далі закреслено нεмо. 
47 Далі закреслено им. 
48 Виправлено з и. 
49 Написано на правому полі замість закресленого и кумановъ; далі закреслено поло. 

числа показатъ нε можεтъ. 
50-50 Написано на правому полі замість закресленого до ста, сорочокъ добро. 
51 Виправлено з ружъжини. 
52 Далі закреслено Съ то. 
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По разграблεниї оного ляха, вишεдши с того мѣстεчка возвращалисъ 
по прεжнεму въ прεдпоказанний53, низшε Наидіонових баиракавъ стаячий 
хутор, и нε доходи оного, тѣмъ граблεннимъ дуванилисъ, съ коεго εму, 
Лукянεнку, досталосъ дεнεгъ 1 ру.54, жупанъ жεнский сукна55 блакитного, 
талѣрокъ 2 цѣнових56, сорочка 1. По дуванѣ, прийшли въ тотъ хутор и 
засталы ватажка, прозиваεмого Дεинεку, зъ нѣсколкимъ числомъ гаидамакъ.  

Въ коεмъ хуторѣ
57, означεнъниε ватаги Саражинъ, Дεинεка // и Бан- 

дурка58 со своїми партиями, разсуждая возвратится в российскиε границѣ 
за проходящими къ сиску их командами нεвозможност, составили совѣтъ 
йтит59 въ Волоскую областъ и въдатся въ повинностъ къ службѣ волоскому 
господарю. И оттолъ, зъ хутора60, они, ватаги Саражинъ, Дεинεка і Бандур- 
ка, съ всεю партиεю61, коεи простиралос 120-т чεловѣкъ62, восприняли63 
било13 туда, въ Волощину, путъ, но на ономъ, въ Уманскои губεрниї у рεчкѣ 
Оѯанинои, ихъ, будучих на розъдолѣ, наспѣвъ команда гусар64 3 эскадро- 
на65 напала, и имѣя съ ними чрεзъ нѣсколко часов съражεниε, разогнала на 
мѣлкиε части. Мεжду тѣмъ, з ватажковъ Саражинъ з двома чεловѣки, от- 
дался доброволно // въ арεстъ тои камандѣ, а Дεинεка и Бандурка, какъ и гдε 
дѣвалисъ, нε видѣлъ, толко одним врεмεнεм присмотрѣлъ Дεинεку, бѣгущо- 
го от тои гусарскои команди, ранεнного въ груди, откол и къровъ ішъла8.  

Онъ жε, Лукянεнко, зъ двома чεловѣки13, 66-нε вѣдаεт какими курѣн- 
ними-66, от онои каманди съпасшисъ67 бѣгомъ, возвратился въ запорожскиε 
мѣста, гдε в рεчкѣ Жолтои от тихъ съ нимъ съ Полши убѣгших, рознясъ, 8-и 
на вεршинах Саксагани въ стозѣ сѣнномъ имѣвшиεсъ при нεмъ ружжину  
и спис съхоронивъ, вεрхи конεмъ-8 приεхалъ в Сѣчъ и явился въ курѣнъ 
Ирклѣεвский к щислεнию εго въ ономъ, и того курεня атаману Гарасиму 
Спичаку о такоі своεи въ Полшѣ на грабитεлствѣ битности, повинную 
принѣсъ, почεму εго, Лукянεнка, имъ, атаманом, възято и въ воисковий 
сεквεстръ прεдставлεнно8. Болѣε на воровствах и разбояхъ нε билъ и ни за 
ким того нε знаεт68, показал правεдно. 

–––––––––––– 

53 Далі закреслено у на. 
54 Далі закреслено сви. 
55 Написано на правому полі замість закресленого матεриї. 
56 Далі закреслено полотна. 
57 Далі закреслено состависти совѣтъ. 
58 Далі закреслено составили совѣтъ іми в разсуж. 
59 Виправлено з пойти. 
60 Далі закреслено в про. принявъ туда въ Волощину путъ всѣ. 
61 Далі закреслено коїхъ. 
62 Далі закреслено продолж. 
63 Виправлено з принявъ. 
64 Далі закреслено напавшы. 
65 Далі закреслено напавши нападεниε учинила. 
66-66 Написано на правому полі замість закресленого чεловѣки. 
67 Виправлено з съпася. 
68 Далі закреслено то. 

 

141 
[143] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

141 
зв. 



 275275275275

 

Помітка: При нεмъ, Лукянεнку, било и атаманом ирклѣεвским Спичакамъ в 
Кошъ прεдставлεнно конъ тεмно-рижий с вуздεчкою и кулбакою, бурка 
бѣла проста, дεнεгъ 1 ру., каптанъ жεнский суконний блакитний. 
 

Помітка на арк. 138: 1768 году ноябра 21 д., сεи Лукянεнко взят въ курѣнъ 
Ирклѣεвский атаманомъ Гарасимомъ Спичаком с товариствомъ на по- 
рукы с тѣмъ обовязатεлствомъ, что по вострεбованиї в Кошъ от их прεд- 
ставлεнъ будεтъ. 
 

Арк. 138–141 зв. Чернетка. 
 
№ 194    1768 р., вересня 5. [Запорозька Січ]. 1768 р., вересня 5. [Запорозька Січ]. 1768 р., вересня 5. [Запорозька Січ]. 1768 р., вересня 5. [Запорозька Січ]. ––––    Свідчення Свідчення Свідчення Свідчення     

арештованих гайдамакарештованих гайдамакарештованих гайдамакарештованих гайдамаківівівів    із зазначенням козаків, із зазначенням козаків, із зазначенням козаків, із зазначенням козаків,     
котрі постачали коні для гайдамацьких походівкотрі постачали коні для гайдамацьких походівкотрі постачали коні для гайдамацьких походівкотрі постачали коні для гайдамацьких походів    

    
Показания1 содεржачихся въ пушкарнѣ войсковой бивших в 
Полшѣ грабитεлεи, къто с козаковъ кому на грабитεлство ититъ 
лошадми снабдѣниε чинилъ. Слѣдовали въ присудствѣи 
гспдна асаула войскового Сидора Бѣлогω 1768-го году 
сεнтябра 5 д. 

Курѣнъного Кърилѣвского Пεтра Кучεра 
Кислякѣвъскій дε курѣнній, обитавшій въ урочищѣ Домашинъной у нεво- 
домъ Ничипоръ Сътεблянъ, бивъшεму с нимъ, Кучεромъ, […] и Рибницѣ 
кислякѣвскому Головънѣ, кой в Рибницѣ и убитъ, давалъ лошады. 

Курѣнъного Калъниболотъского Сεмεна Сълабкого 
Вεдмεдовскій дε курѣнъній, живъшій въ Громоклії въ зимовънику 

кислякѣвского козака Кирилла Бѣлоуса Самѣило Журавъскій Пластунъа, 
бивъшεму съ нимъ, Сълабкимъ, Загнѣтках и Рашковѣ калнεболотскому 
курѣнному Фεдору Тарану лошади давалъ. 

Калніболотскій курѣнъній, бавячийся по устѣ рѣчкѣ Бѣлоусовъкѣ 
рибною добичю Грицко Косійб, молодику εго, Калитѣ, давалъ лошади. 

Калниболотскій курѣнъній, въ Громоклії зимовникомъ жиючій Дεм- 
ко Дεркачъв, молодику εго давалъ кони въ заплату половиннимъ числомъ 
готовизъною, а половинним[ъ] боргомъ. //  

Дεрεвянковского Остапа Сукура 
Дεрεвянъковъскій дε курѣнъній, обитаεмій въ Громоклыї въ зимов- 

нику дεрεвянковъского жъ Стεпана Къривошії Андрѣи Вεнъґεринъ, моло- 
дика εго, Ивана, на своих двох лошадях въмѣстѣ зъ симъ Сукуромъ  
и другими въ Загънѣтки и Рашъково посилалъ. 
 

Арк. 189–189 зв. Оригінал. 

–––––––––––– 

1 Виправлено з Показаниε. 
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№ 195    1768 р., вересня 7. [Запорозька Січ]. 1768 р., вересня 7. [Запорозька Січ]. 1768 р., вересня 7. [Запорозька Січ]. 1768 р., вересня 7. [Запорозька Січ]. ––––    Свідчення гайдамаки, Свідчення гайдамаки, Свідчення гайдамаки, Свідчення гайдамаки,     
козака Вищестебліївського куреня Івана Шеремета, про козака Вищестебліївського куреня Івана Шеремета, про козака Вищестебліївського куреня Івана Шеремета, про козака Вищестебліївського куреня Івана Шеремета, про 
похід «в Полскую областъ похід «в Полскую областъ похід «в Полскую областъ похід «в Полскую областъ на грабителствона грабителствона грабителствона грабителство» та напад на » та напад на » та напад на » та напад на     
м. Білу Церкву в складі загону ватажка Семена Неживогом. Білу Церкву в складі загону ватажка Семена Неживогом. Білу Церкву в складі загону ватажка Семена Неживогом. Білу Церкву в складі загону ватажка Семена Неживого    

    
1768 году сεнтябра 7 д., курѣнний вишъшεстεблѣεвский Іванъ 
Шεрεмεтъ въ воисковомъ сεквεстрѣ допрашиванъ, показалъ: 

Родомъ с малороссийского Лубεнъского полку мѣстεчка Хмѣлова от отца 
Стεпана Карпεнка и матки Вѣвдѣ, звания козачого, отроду 1-лѣтъ 20-т. По 
с-1мεрти отца, коεго и нε помнит, жилъ при маткѣ годовъ зъ 13-т. Зъ 
Хмεлова, съ чумаками зашεдъ на Запорожъжε и прибивши в Сѣчъ, явился 
въ курѣнъ Вишъшεстεблѣεвский за атамана Савку Суворуа въ осεнноε врε- 
мя, от которого въ ономъ курεнѣ проживалъ чрεзъ зиму. По зимѣ отшεд- 
ши съ курεня, по разнимъ запорожскимъ козакамъ служилъ, наконεцъ въ 
товариша курεня Корсунского Пεтра Остроухаб в зимовнику у рѣчкѣ Ба- 
завлукѣ жилъ бεзъ наиму болѣε двохъ годъ2, дажε сεго году за прздниниї 
Рождεства Иоанна Прεдтεчи, тоεстъ июня 24 д. По томъ // праздникѣ онъ, 
Шεрεмεтъ3, взявши просбою въ проживаючого в томъ, Остроуховомъ зи- 
мовнику, курѣнъного поповичεвского Пεтра, прозвания нε знаεтъ, коня, 
сообщасъ зъ житεлствовавшимъ в оном жε, Остроуха зимовнку, курѣннимъ 
сεргиεвскимъ Игнатомъ Сотникомъ, которий имѣлъ собствεнниε εго возъ 
и конъ, оними парою лошадми и4 возамъ εздилъ5 бεзъ всякого6 писмεнного 
свидѣтεлства въ крѣпостъ Стия Елисавεти на тамошний Пεтропавловский 
ярмонокъ [!] исправитъ сεбѣ куплю пари волов и барилъ, къ произвож- 
дεнию в Кримъ по сол промисла. И какъ7 по6 исправлεниї покупки одних 
барилъ з того εлисавεтъградского ярмонку [!] отправивсъ, виεхали за Ели- 
савεтъ и имѣли ночлѣгъ, то на ономъ означεнниε, имѣвшиεсъ при ныхъ8 
пару // лошади, нε вѣдомо кимъ поворованно9, почεму онъ, Шεрεмεтъ, 
оставя εго, Сотника, возвратился въ Елисавεтъ, и случасъ зъ запорожскими 
козаками сεмъ чεловѣки: вεличковскимъ курѣннимъ Іваномъ Кобилою, 
а другихъ имεнъ и прозваний и курεнεи нε знаεтъ, согласился ититъ въ 
Полскую областъ на грабитεлство. 

И купивъ сεбѣ тамо въ Елисавεтѣ за имѣвшиεсъ при нεмъ взятиε 
било10, какъ вишε писанно, на куплю пари воловъ дεнги, коня гнѣдого въ  

–––––––––––– 

1-1 Написано на правому полі. 
2 Далі закреслено до Пεтрова за. 
3 Далі закреслено зъ пр. 
4 Виправлено з а. 
5 Далі закреслено в кр. 
6-6 Написано на лівому полі. 
7 Далі закреслено в томъ Елисавεт. по. 
8 Виправлено з нεмъ. 
9 Виправлено з поворованни. 
10 Далі закреслено на. 
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12 ру. 25 ко., кулбаку въ 4 ру., съписъ въ 25 ко., свинцю на пулѣ за 10 ко., 
пороху фунтъ за 30 ко., ружъжина жъ и уздεчка при нεмъ били собствεн- 
ниε εго, взятиε зъ Остроухового зимовника при поεздки до крѣпости 
Елисавεты, оттолъ зъ Елисавεты по праздникѣ Пεтра і Павла другого, 
тоεстъ іюля 1 д., приняли в Полшу путъ. // И пробравсъ слободами до пол- 
скои границѣ, оную визшε Чорного лѣса пεрεправлялисъ и достигъ пол- 
скои Чигиринскои губεрниї мѣстεчка Вεдмεдавъкы11, под онимъ увѣдавъ, 
что вождъ гаидамацкои партиї вεдмεдовский житεлъ, гон6-чарского художε- 
ства майстεръ-6 11-Сεмεнъ Нεживий-11, собравъ тои12 партиї зъ Полскои 
України житεлεи числомъ на 300 и съклонивъ тоε мѣстε

11-чко Вεдмεдавку-11 
въ повиновεниε

13 сεбѣ, въ тамошнεмъ замку14 ополчившисъ состоїтъ, туда, 
въ Вεдмεдовку, къ εму, Нεживому, съ нихъ прεдписанний вεличкѣвский 
Кобила отправлялся съ обявълεниεмъ15 намѣрεния ихъ6 о принятиї в εго, 
Нεживого, партию къ грабитεлствамъ, которои Нεживий, за явкою в εго 
оного Кобили, по εго с товарищи жεланию и дозволивъ ім к тои εго партиї 
соεдинится. 

И за входомъ // ихъ16, Шεрεмεта и другихъ, тамо въ Вεдмεдовкѣ въ 
εдиногласиї с тоεю, Нεживого, партиεю17, къ прεдпрыятию до полского 
города 11-Бѣлои Цεркви-11 на грабитεлство ходя имѣли чрεз три дни прεби- 
ваниε

18, притомъ εгда находивъшийся19 на российскои границѣ у слободѣ 
Ґалаґановки съ командою гусарских полковъ полковникъ Чорба, ласкатεл- 
нимъ призивомъ под образомъ нѣякогосъ совѣта оного Нεживого да  
с нимъ εдномѣстно бывшихъ20, сотника полского города Канεва, да писара 
под арεстъ забравъ21, и тою командою въступивши22 в оную Чигринъскую 
губεрнию, началъ23 надъ пришεдшεю било при ономъ, Нεживомъ24, на 
полскую // границю к обявлεннои слободѣ Ґалаґановки25 частю, тои гаида- 
мацкои партиї чεловѣк как би до 150-ти, в коεмъ числѣ и онъ, Шεрεмεтъ, 
билъ, продолжатъ поискъ. И достигъ Вεдмεдовки, принудил26 оставшуюсъ  

–––––––––––– 

11-11 Підкреслено олівцем. 
12 Виправлено з тии. 
13 Далі закреслено своε. 
14 Далі закреслено состоїтъ. 
15 Далі закреслено ихъ. 
16 Далі закреслено туда. 
17 Далі закреслено находилисъ днεи зъ тры. 
18 Далі закреслено мεжду. 
19 Далі закреслено на і. 
20 Виправлено з бывшаго. 
21 Далі закреслено и за тою партиεю. 
22 Далі закреслено въ Полшу. 
23 Далі закреслено над он. показанною гаидамацкою партиεю поискъ продолжанε  

и достигшы. 
24 Виправлено з Нεживому; далі закреслено къ полскои границѣ. 
25 Виправлено з Галаґановки. 
26 Далі закреслено д. 
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тамо27 таковои жε партиї частъ оттолъ з Вεдмεдовъки бѣгу удалитисъ, то 
онъ, Шεрεмεтъ28, мεжду другими гаидамак[и] до 200-т, въхватясъ въ Мот- 
рεнинский мнстиръ, тамо имѣлы29 бившимъ пры находившихся въ Вεдмε- 
довкѣ гаидамаках30 грабεжних31 ими8 до прибития εщε туда въ Вεдмεдовку 
εго, Шεрεмεта, зъ протчими 7-м чεловѣкы зъ Елисавεты, дεнгамъ дуванъ, 
съ которого и εму, Шεрεмεту, пришло двадцятъ копѣεкъ. // Потомъ онъ, 
Шεрεмεтъ, от приεздившого в тотъ мнстир зъ Вεдмεдовки шинкара32 
увѣрεнъ билъ, что подлѣнно прεдписанний бивший купно с ним33, Шεрεмε- 
томъ, курѣнний Вεличковский Кобила, под битностъ в оного шинкара на 
подпѣтку горѣлки помянутою гусарскою командою захвачεнъ. 

И съ тогож Мотрεнинского мнстира, тою34 жъ гусарскою35 коман- 
дою36 по вигонѣ

37 онои гайдамацкои партиї, съ нεя онъ, Шεрεмεтъ, зъ 
двома товарищи: курѣнними корсунъскимъ Михаиломъ и4 щεрбинов- 
скимъ Сукуромъ, удалившисъ нε грабивъ нигдε никого, возвратилисъ чрεз 
полску границю на слободу Нεстεривку въ Запорожъжε

38, и с них Сукуръ  
в рεчкѣ Зεлεнои, а Михаило въ рεчкѣ Сурѣ от εго, Шεрεмεта39, рознясъ 
сказивали: Сукур поεдεтъ на низовиε запорожскиε мѣста, а Михаило 
поидεтъ в Сѣчъ. Онъ жε, Шεрεмεтъ, прибилъ40 прεд прошεдшимъ // Спа- 
совимъ постом на Днεпровиε пороги в зимовникъ до курѣнного своεго, 
вишшεстεблѣεвского Назара Носа, къ которому приεхавъ атаманъ курεня 
Вишшεстεблѣεвского Сидор Кабро, вѣдая о таком εго в41 Полшѣ для 
грабитεлства битиї42, възявъ εго, Шεрεмεта, 43-под арεстъ-43, нимъ, Носомъ, 
прислалъ въ свои Вишшεсътεблѣεвский курѣнъ, а с курεня прεдставлεнъ 
въ воісковий сεквεстръ44. На грабитεлствах жε і воровствах нε билъ и ни за 
кимъ того нε вѣдаεтъ, показалъ правεдно. 
 

Помітка: Сεго Шεрεмεта, показуεтъ онъ, забрато атаманомъ Вишшεстεб- 
лѣεвскимъ Кабромъ: 

–––––––––––– 

27 Далі закреслено гаида. 
28 Далі закреслено написане на лівому полі оставя прεдписанного. 
29 Далі закреслено доставшимся. 
30 Виправлено з гаидамакъ; далі закреслено достатнимъ имы ра. 
31 Виправлено з грεбεжно. 
32 Далі закреслено подлѣнно. 
33 Далі закреслено курѣнн. 
34 Виправлено з тоя. 
35 Виправлено з гусарска. 
36 Виправлено з каманда; далі закреслено ихъ вигнавъ. 
37 Далі закреслено их. 
38 Далі закреслено и тамо. 
39 Далі закреслено от. 
40 Виправлено з приεха. 
41 Виправлено з с. 
42 Далі закреслено приказалъ оно. 
43-43 Написано над рядком. 
44 Далі закреслено Болѣε. 
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Конъ гнѣдий 1 зъ уздεчкою. 
Кулбака 1. 
Ручниця 1. 
Рѣгъ з малою частю пороху 1. 
Пулъ 30. 
Дεнεгъ готових, мεжду оними собствεнних εго 1 ру. 32 ко., а в дуванѣ 
грабεжних доставшихся 20 ко., всεго 1 ру. 52 ко. 
 

Помітка на арк. 142: 1768 году nоябра 21 д., сεи Шεрεмεтъ взятъ зъ 
пушкарнѣ в курѣнъ Вишшεстεблѣεвский атаманом Сидоромъ Кабром и 
товариствомъ nа поруки съ обовязатεлством, что от них за вострεбова- 
ниεмъ въ Кошъ имѣεтъ бит прεдставлεн. 
 

Арк. 142–145 зв. Чернетка. 
 
№ 196    1768 р., вересня 12. [Новоросійська губернія]. 1768 р., вересня 12. [Новоросійська губернія]. 1768 р., вересня 12. [Новоросійська губернія]. 1768 р., вересня 12. [Новоросійська губернія]. ––––    Промеморія Промеморія Промеморія Промеморія 

НоворосійськНоворосійськНоворосійськНоворосійської губернськоїої губернськоїої губернськоїої губернської    канцелярії Кошаканцелярії Кошаканцелярії Кошаканцелярії Коша    про втечу про втечу про втечу про втечу     
зззз----під охорони гайдамаків Омелька Сукура, Олексія Швидкого, під охорони гайдамаків Омелька Сукура, Олексія Швидкого, під охорони гайдамаків Омелька Сукура, Олексія Швидкого, під охорони гайдамаків Омелька Сукура, Олексія Швидкого, 
Михайла Кушнера, Василя Чернявського, Павла Найди, Михайла Кушнера, Василя Чернявського, Павла Найди, Михайла Кушнера, Василя Чернявського, Павла Найди, Михайла Кушнера, Василя Чернявського, Павла Найди,     
Івана Пуриса та Тимофія Січки, затримання перших Івана Пуриса та Тимофія Січки, затримання перших Івана Пуриса та Тимофія Січки, затримання перших Івана Пуриса та Тимофія Січки, затримання перших     
трьох втікачів та з вимогою продовжити розшук інших трьох втікачів та з вимогою продовжити розшук інших трьох втікачів та з вимогою продовжити розшук інших трьох втікачів та з вимогою продовжити розшук інших 
чотирьохчотирьохчотирьохчотирьох. . . . № 420№ 420№ 420№ 4204444    

    
Промεморія 

Ізъ канцεляріи Новороссіискои губεрніи в Кошъ Воиска Запорожского 
Низового. По указу εя імпεраторскаго вεличεства в канцεляріи Новорос- 
сіискои губεрніи по рεпорту Днεпровского пикинεрного полкуа Крεмεнчуц- 
кого ротного правлεнія въ коѣмъ обявлεно, присланныε дε изъ сεи канцε- 
ляріи во оноε ротноε правлεніε для содεржанія до рεзолюціи под карау- 
ломъ сεмъ чεловεк гаидамаки: Алεѯεи Швидкіи, он жε и Плосконосъ, Ва- 
силь Чεрнявскіи, Павло Наида, Иванъ Пурисъ, Тимофεи Сичка, Михаила 
Кушнεръ и Омεлко Сукуръ, изъ содεржащεися нεподалεку того правлεнія  
в состоящεи крεмεнчуцкого житεля Фомы Савчεнка каморε ночью ис по- 
грεбнои ямы вывεрнувъ чεстоколину и подкопався под стεну бεжали, за 
которыми хотя от того ротного правлεнія по здεшнимъ мεстамъ на двоε 
команды и разосланы и всεмъ здεшнимъ обыватεлямъ при публикаціи  
о присматриваніи и поимкε приказъ отъданъ, а в смεжные сεи роты мεста 
извεстиями писано, токмо нε поиманы. Состоявшиε жъ надъ оными гаида- 
маками караулныя тои жε Крεмεнчуцкои роты козаки Павло Хмара, Стε- 
панъ Рεзникъ, Назаръ Тавруи и Тишко Година, до получεнія от канцεляріи 
Новороссіискои губεрніи рεзолюціи, содεржатца под таким же карауломъ.  

А какъ ис тεхъ бεжавших колодников Омεлко Сукуръ, Алεѯεи Швид- 
кии, он жε и Плосконосъ, и Михаила Кушнεръ, по поимкε в Полскои области 
Чигиринскои губεрніи комисаромъ Космовским присланы за карауломъ 
Жεлтого гусарского полку шанца Крыловского к ротному командиру, а от  
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нεго при рεпортε и в сию канцεлярію, которыя допросами показали, что 
онε к тому побεгу имεли общεе согласиε и по подкопε тои ямы, когда 
товарищи ихъ ушли, онε потому что спали нε знаютъ, а проснувшись 
усмотря, что тεхъ, ихъ товарищεвъ, тамъ нεтъ, то послε их и онε уже 
бεжали. И нεдоходя мεстεчка Городища, взяв на бεрεгу лотку и пεрεεхав 
чрεзъ рεку Днεпръ в Полшу, пошли было для проходу в свои прεжния 
жилища, однако дε // вышε писаннымъ камисаромъ взяты под караулъ. 
Протчиε жъ ихъ товарищи куда бεжали, онε нε знаютъ, в чεмъ они и со 
увεщεванія присудствующих и свящεничεского утвεрдились. 

А по справкε в сεи канцεляріи Новороссіискои губεрніи оказалось, 
что вышε писанныε, по побεгε нε сысканныε гаидамаки, под карауломъ 
здεсь содεржались, по присилкε их при прεдставлεніи от находящεгося 
здεсь за обεръ-камεнданта брεгадира Чεртковаб, і из них в бытіи в Полшε  
в гаидамацкои партіи под прεдводитεлствомъ называющεгося атамана 
Нεживого, для грабитεлства и смεртного убивства тамъ поляков и жидов, 
Пурисъ и Сичка, а Чεрнявскои и Наида в намεрεніи итить туда ж и для 
таковаго ж злодεиства, которыε до того командою нε допущεны и в сло- 
бодε Онуфриεвкε поиманы. 

И для того опредεлено, о сыскε и поимкε вышε писанных бεжавших 
гаидамакъ Василья Чεрнявского, Павла Наиду, Ивана Пуриса и Тимофεя 
Сичку, и о присылкε ихъ для поступлεнія по законам в сию канцεлярію 
Новороссіискои губεрніи, Елисавεтградскую и Екатεрининскую правинци- 
алныε канцεляріи послат указы, а в Кошъ Воиска Запорожского Низового 
сообщить промεмориεю, коими указами вεлεть, а промεмориεю трεбоват, 
дабы о томъ гдε надлεжитъ учинεны были строжаишиε публикаціи. И Кошъ 
Воиска Запорожского Низового благоволить о вышε писанномъ учинить по εя 
імпεраторскаго вεличεства указомъ, а въ Елисавεтградскую и Екатεрининскую 
правинциалныε канцεляріи указы посланы. Сεнтября 12 дня 1768 году. 

Григорεй Булацεвъ 
Порутчикъ Маѯимъ Ракицки[й] 

Гεнεралной писарь Андрεй Нефεдъεвъ 
№ 4204. 
 

Помітка: П. сεн. 25 д. 1768 году. 
 

Арк. 3–3 зв. Оригінал. 
 
№ 197    1768 р., вересня 13. [Запорозька Січ]. 1768 р., вересня 13. [Запорозька Січ]. 1768 р., вересня 13. [Запорозька Січ]. 1768 р., вересня 13. [Запорозька Січ]. ––––    Свідчення гайдамаки, Свідчення гайдамаки, Свідчення гайдамаки, Свідчення гайдамаки, 

козака Мінського куреня Остапа Дона, про похід «в Полскую козака Мінського куреня Остапа Дона, про похід «в Полскую козака Мінського куреня Остапа Дона, про похід «в Полскую козака Мінського куреня Остапа Дона, про похід «в Полскую 
Украину на грабителство» в складі гайдамацького загону Украину на грабителство» в складі гайдамацького загону Украину на грабителство» в складі гайдамацького загону Украину на грабителство» в складі гайдамацького загону 
ватажка Семена Сараджина, напад на с. Жидівська Гребля, ватажка Семена Сараджина, напад на с. Жидівська Гребля, ватажка Семена Сараджина, напад на с. Жидівська Гребля, ватажка Семена Сараджина, напад на с. Жидівська Гребля, 
намір прослідувати до р. Дністер та бій з російським військом намір прослідувати до р. Дністер та бій з російським військом намір прослідувати до р. Дністер та бій з російським військом намір прослідувати до р. Дністер та бій з російським військом 
під с. Нерубайкипід с. Нерубайкипід с. Нерубайкипід с. Нерубайки    
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1768 году сεнтябра 13 д., курѣнний мѣнский Остапъ Донъ1 въ 
воисковомъ сεквεстрѣ допросомъ показалъ: 

Родиною Слободскихъ полковъ, что ннѣ Слободская Українская губεр- 
ния и гусарскиε полки, уεзду Сумского сεла Писаровъки от отца Андрѣя 
Шостачεнка, а матки Горпини, посполитих помѣщика Савича, лѣтъ отроду 
до 35-ти. По смεрти отца оставя матку, 2-будεт годов 16-т-2, зашεдъ на 
Запорожа до Сѣчи въ курѣнъ Мѣнский за атамана, ужε умεршого Грицка 
Горба. Проживалъ зъ разними козаками, добиваясъ на рибѣ добросостоя- 
тεлно, дажε сεго году до посту апостол Пεтра и Павъла. Въ Пεтропавловъ 
постъ, другои нεдεли в рεчкѣ Грузкои у зимовнику курѣнного мѣнского 
Лεвка Рабошапкиа, гдε и проживал онъ, Донъ, зъ курѣнними мѣнскими жъ 
Савкою Тараномъ и Іваномъ Вовкомъ, платнѣровскимъ Олεѯою Дεинεкою 
да с приεхавъшимъ туда зъ новосεрбских сεлεний гусариномъ Сараджи- 
номъ, учинили согласиε ититъ // въ Полскую Україну на грабитε[л]ство. 

Въ пополнεниε такова согласия, оттуду зъ Грузкои от Рябошапкѣ, 3-за 
прεдводитεлствомъ, назвавшогосъ мεжи ими за ватажка, оного Саражина, 
ходили пятъ ихъ чεловѣкъ-3 въ Полшу къ городу Бѣлои Цεрквѣ, в состо- 
щоε

4 нεвдалъ оного города сεло, завεмоε Жидивску Грεблю. Тамо постигъ 
εдучих 5-в полский город Уманъ, под защиту от проходячихъ по тамош- 
нимъ мѣстамъ гаидамацкихъ партий-5 ляховъ, за розбѣгомъ оних, остав- 
шиεсъ въ возках лошад[и] 25-т, дεнги и разноε фантя пограбили. И с того 
сεла Жидовскои Грεблѣ, повεрнувшисъ восъпятъ6, у Наидіонових баира- 
ковъ въ балкѣ тимъ грабεжнимъ дуванилисъ, съ коεго εму, Дону, прийшло 
коний 5-т, дεнεгъ 7 ру. российской мѣднои монεти, зъ фантя свитъ 
мужских двѣ синѣхъ, каптановъ два: матεриялний блакитний и суконий 
бѣлий, поясъ матεриї рабой, чоботъ мишових двѣ пари: жолтиε и чорниε, 
да пѣстолεтовъ полских5 пара под жεлѣзною аправою7 простого дѣла8. // 

По дуванѣ от Наидіонових баираков 9-заεздили въ стоячий-9 въ 
близъ10 от них11 пусътий12, нѣякогосъ ляха хуторъ13. Въ нεмъ, у находив- 
шоися14 в собраниї гидамацкой15 полских украинских житεлεи партиї16  

–––––––––––– 

1 Виправлено з Дѣнъ. 
2-2 Написано на правому полі. 
3-3 Написано на лівому полі замість закресленого по пароконъно ходили. 
4 Виправлено з состоящомъ. 
5-5 Написано на лівому полі. 
6 Далі закреслено къ и. 
7 Далі закреслено и. 
8 Далі закреслено па. 
9-9 Написано на правому полі замість закресленого εхали подаваясъ к границѣ ктосъ 

поεхалъ и доспѣвъ жε. 
10 Виправлено з близости. 
11 Далі закреслено стоячого. 
12 Виправлено з пустого. 
13 Виправлено з хутора. 
14 Виправлено з находившисъ. 
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2-з мεжду сεбε
-2 вожда17 Саражина оставили, и онъ, Донъ, зъ Тараномъ, 

Вовкомъ и Дεинεкою возвратилисъ въ Грузку къ поминаεмому Рябошапкѣ, 
въ коεго онъ жε, Донъ, зъ грабεжних конεи 4 и въсѣ вεщи въ досъмотръ 
аставилъ, дεнги жъ растεралъ на пропитъε

18. 
Послѣ того, въторично ужε по дни Пεтра і Павла, оттуду зъ Грузкои 

от Рабошапки онъ, Донъ, зъ Тараномъ, Вовкомъ и Дεинεкою согласясъ19, 
конно возвращалисъ туда жъ заграницю къ Наидіоновимъ баиракамъ въ 
тот лядский // пустинний хуторъ, и заставш[и] паминаεмого Саражина 20-съ 
имѣвшоюсъ при нεм гайдамацкою партиεю-20, стояли в томъ хуторѣ  
и разεзъжали въ прεдводитεлствѣ εго, Саражина, по разнимъ21 тамъ на 
Українѣ мѣстамъ, нε грабя никого, толко получая сεбѣ от тамошних 
житεлεи харчεвиε припаси, нεдεлъ как би чрεзъ шεстъ.  

От Найдіонових байраковъ, по прεдводитεлству Саражина, взяли 
било путъ к рεкѣ Днѣстру для грабитεлства полских городовъ, и в том 
проходѣ въ Уманскои губεрниї под сεломъ Нεрубаикою гусарская команда 
нашεдъ, ихъ разъгнала, откуду онъ, Донъ, зъ курѣнънимъ кущѣвскимъ 
Лаврѣномъ Кравцεмъ, сискавъ случаи ко спасεнию сεбε убεгомъ, возвра- 
тился въ границѣ запорожскиε, и на устѣ

22 рѣчки Плεтεного // Ташлика 
раззεздною23 запорожскою24, при воискових старшинах Макару Нагаю  
і Олεѯѣ Чорному абрѣтаючоюсъ 25-командою, онъ-25, Донъ26, съ онимъ 
Кравцεмъ27, сисканни і забраты, и от них, старшинъ Нагая и Чорного, 
присланни въ Кош. Болѣε сεго на грабитεлствах и воровствах нε бил, 
убииства никому нε причинилъ, показал правεдно. 
 

Помітка: Сεго Дона забрато: 
Ходившимъ з командою за полковника атаманомъ мишастовскимъ Мусѣ- 

εмъ Чорнимъ, аставлεнниε в досмотръ в Грузкои у мѣнского Лεвка Рабо- 
шапкы грабεжниε конεй 4 гнѣдих, два вороного и каштановатого, свитъ  
2 синѣхъ, каптанов 2: матεриялний блакитний и суконний бѣлий, поясъ  
1 матεриї рабои, чобѣтъ 2 пари мишових28: // жолтиε и чорниε, пѣстолε- 

тов полских пара да кулбаку 1. 
–––––––––––– 

15 Виправлено з гаидамацкою. 
16 Виправлено з партиεю. 
17 Написано над рядком замість закресленого одного εго. 
18 Далі закреслено […] […] многиε Таранъ, Вовкъ и Дεинεка учинивши с грабεжно- 

гоεго жъ Кривошапки Рябошапки согласиε. 
19 Далі закреслено по пароко. 
20-20 Написано на лівому полі замість закресленого с нимъ. 
21 Далі закреслено на. 
22 Далі закреслено по. 
23 Виправлено з раззεдная. 
24 Виправлено з запорожская. 
25-25 Написано над рядком замість закресленого εго. 
26 Виправлено з Дона. 
27 Далі закреслено сискавъ забрала будучиε на роздолѣ. 
28 Виправлено з мишовивихъ. 
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При словлεниї Нагаεм и Чорнимъ забрато: 
Коня29 вароного, кобилу гнѣду, кулбакъ 2, уздъ 2, путъ рεмѣних 2, ручницю 
1, вязню 1. 
 

Помітка на арк 146: 1768 году nоябра 19 д., в сεм допросѣ показанный 
курѣнный мѣнскый Остап Дѣнь, тогож курεня атаманом Юском Усом nа 
поруки εго і товариства з воисковои пушкарнѣ в курѣнъ принят с тѣмь, что 
он, атаман, когда εго, Дона, Кош nивострεбуεт, прεдставит должεнъ. 
 

Арк. 146–148 зв. Чернетка. 
 
№ 198    1768 р., вересня 13. [Запорозька Січ]. 1768 р., вересня 13. [Запорозька Січ]. 1768 р., вересня 13. [Запорозька Січ]. 1768 р., вересня 13. [Запорозька Січ]. ––––    Свідчення гайдамаки, Свідчення гайдамаки, Свідчення гайдамаки, Свідчення гайдамаки, 

козака Мінського куреня Савки Тарана, про участь козака Мінського куреня Савки Тарана, про участь козака Мінського куреня Савки Тарана, про участь козака Мінського куреня Савки Тарана, про участь     
у діях гайдамацького загону ватажка Семена Сараджинау діях гайдамацького загону ватажка Семена Сараджинау діях гайдамацького загону ватажка Семена Сараджинау діях гайдамацького загону ватажка Семена Сараджина    
і напад на с. Жидівська Гребляі напад на с. Жидівська Гребляі напад на с. Жидівська Гребляі напад на с. Жидівська Гребля    

    
1768 году сεнтябра 13 д., курѣнний мѣнский Савка Таранъ въ 
воисковомъ сεквεстрѣ допрашіванъ, показалъ: 

Родомъ малороссииского Лубεнского полку сεла Засулъяа, от отца Игната 
Сухопара и матки Ефросиниї, звания козачого, лѣтъ отроду 30-т. При отцу 
жилъ годовъ зъ 18-т, от отца будεтъ годовъ 12-т, зашεд зъ чумаками 
малороссийскими на Запорожа и прибивъ до Сѣчи, явился въ курѣнъ 
Мѣнский за атамана ужε умεршого Товкачѣвского, къ счислεнию εго тамъ 
курѣннимъ. От врεмεни приходу на Запорожжа, при разнихъ козаках 
служилъ, чумаковалъ и по рεкѣ Бугу въ рибнои добичи наидовался бεзъ 
всякого поминовεния до Пεтропавлова поста сεго году. 

Въ тотъ постъ другои нεдεли, въ проживатεлство εго в рεчкѣ Грузкои 
у зимовнику курѣнного мѣнского Лεвка Рабошапки, когда туда, въ зимов- 
никъ, // зъ новосεрбских сεлεний отставний гусаръ Чорного гусарского 
полку 4-и роти Сεмεнъ Сара1-жинъ-1 приεхалъ, и εго, Тарана, да житεлство- 
вавшыхъ2 жε тамъ жε, в Рабошапки зимовънику, курѣннихъ мѣнскихъ 
Остапа Дона и Ивана Вовка, и платнѣровского Олεѯу Дεйнεку, со всѣмъ къ 
ходу въ Полшу на грабитεлство побудилъ, то онъ, Таранъ, зъ Дономъ, 
Вовкомъ и Дεинεкою на то съклонилисъ. 

Къ привεдεнию чεго в дѣиство, изъ Грузкои от Рабошапки въ прεд- 
водитεлствѣ обозвавшойся мεжи ими ватажкомъ оного Саражина, 3-пятъ ихъ 
чεловѣкъ-3 ходили4 конно въ Полшу, подаваясъ къ городу Бѣлои Цεрквѣ въ 
состоящоε нεвдалъ оного города сεло, зовεмоε Жидивску Грεблю. Тамо по 
нεимѣнию никого зъ житεлεй, нε доставши въ грабεжъ5 ничого, постигъ  

–––––––––––– 

29 Виправлено з конεй; далі закреслено 2. 
1-1 Підкреслено олівцем. 
2 Виправлено з жиючого. 
3-3 Написано над рядком. 
4 Далі закреслено по паро. 
5 Виправлено з грабεжамъ. 
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одних, εдучихъ въ полский городъ Уманъ, // подъ защиту от проходящих 
по тамошнимъ мѣстамъ гаидамацких партий, ляховъ, при розбѣги ими 
брошεнниε въ возкахъ лошади 25-т, дεнги и разноε фантя пограбили. 

И с оного сεла Жидовскои Грεблѣ вεрнулисъ къ Наидіоновимъ 
баиракамъ и у балкѣ тому грабεжному чинили дуванъ. Съ оного εму, Та- 
рану, досталосъ коний 5-т, дεнεгъ россиискои мѣднои монεти 7 ру., зъ 
фантя свита кармазинови, каптанов 26: отласовий чорний да суконний 
синѣи, кожуховъ вовчихъ два критиε: одинъ кармазиномъ, другий сукномъ 
зεлεнимъ, поясъ шолковий рабий, лапсардаковъ сукна кармазиноваго три, 
пѣстолεтовъ три под мосεжною оправою простого дѣла, ладунка срѣбна 
под чεрню, карабинъ 1, шабля простого дѣла под жεлѣзною оправою, 
полотна7 два шматки: одинъ тонкого, 8-как би-8 на двѣ сорочки, другий // 
толстого, сорочокъ на чεтирѣ, полумисковъ два: одинъ цѣновий, болший 
зъ колцами въ двохъ мѣстах9, другий мѣдний, побѣліований цѣлюмани, 
килимовъ два: εдинъ зъ мохрами, другий простий, новѣε попѣнки суконна 
чεрвона зъ мохрами. 

По окончаниї дувану, отправившисъ на состоящий нεподалεку Наи- 
діонових баираковъ какогосъ ляха пустий хуторъ, въ ономъ, въ находив- 
шεися в собраниї гаидамацкои полских українских житεлεй парътиї, з нихъ 
Саражина осътавивъ10, ужε въ чεтирεхъ онъ, Таранъ, з Дономъ, Вовкомъ и 
Дεйнεкою возвратилисъ в Грузку до воспомянεнъного Рабошапки въ зи- 
мовникъ. 12-От которого онъ, Таранъ, εздилъ въ 11-рεчку Чорний Ташликъ-11 
в зимовникъ курѣнного кущѣвского Максима Рота, и εму в досмотръ-12 // 
тѣ грабεжниε фантя да коня одного, кромъ расточεнъних на пропитε 
горѣлкою дεнεгъ отдавъ, 8-протъ-8чиεжъ воровскиε лошади одного пропил, 
другого курѣнъному своεму, мѣнскому Лукяну Джуґану, даровалъ, а двоε 
оставил при сεбѣ имѣтъ. 

Тамо въ Рабошапки прεбивъ нεдεлъ з двѣ, по дни апостол Пεтра и 
Павла, паки онъ, Таранъ13, з14 Дεинεкою 15-и хлопцεмъ εго, Олεксою, поεхав на 
рѣчку Чорний Ташликъ-15 въ зимовникъ означεнъного курѣнного кущѣв- 
ского Макъсима Рота, тамъ с проживавшимы курѣнними кущѣвскими  
 

–––––––––––– 

6 Далі закреслено сукна матεрия. 
7 Далі закреслено одинъ. 
8-8 Написано на правому полі. 
9 Далі закреслено по и. 
10 Далі закреслено сами онъ. 
11-11 Написано над рядком замість закресленого Бεшъ-баираки. 
12-12 Написано на лівому полі замість закресленого и тамо въ досмотръ εго, Рабо- 

шапки, тѣ свої грабεжниε конѣ и фантя оставили, да коня одного, і кромъ расточεнних на 
пропитъε горѣлкою дεнεгъ, отдалъ, осталниε протчиε жъ воровскиε лошади одного про- 
пилъ, другого козаку курѣнному своεму мѣнскому, Лукяну Джуґану даровалъ. 

13 Далі закреслено зъ Дономъ. 
14 Виправлено з и. 
15-15 Написано над рядком та на правому полі замість закресленого поεхав в Бεшъ-

байраки. 
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Грицкомъ, Ротовимъ братомъ, Михайломъ Лисимъ, Искомъ Чεрεвкомъ16  
18-да сεхавшимис туда, к Роту, зъ Бεшъ-баираковъ, зъ зимовника курѣнного 
кущѣвъского ж Грицка Жолдака, 3-курѣнними кущѣвскими жъ-3, братомъ 
εго, Корнѣεм Жолдакомъ, и плεмѣнникомъ εго, Игнатом Заїкою17, иво- 
нивским Іваном Лисянским, кущѣвскимъ Лаврѣномъ Кравцεмъ-18 зъгово- 
рилис ититъ в Полшу на грабитεлство. 

Отъ Макъсима Рота19 онъ, Таранъ, с тѣми своїми согласники εздили 
въ рεчку Сугакълию Комишεвату, и в оной сътоя зъ дεнъ, приεхавших 
чεловѣкъ около дεсяти, нε знаεтъ онъ, Таранъ, каких курѣнних, въ εдно- 
мислиε // к нимъ приняли, гдε их собралос чεловѣкъ на двадцятъ. Зъ 
Сугакъклѣї отправившис проидилы прямо заграницю къ Найдіоновимъ 
байракамъ въ лядскій20 хуторъ, и въ ономъ застав часто речнъного Са- 
ражина съ имѣвъшимся при нεмъ гайдамацкою партиεю, прεбивали 
праздно, бεз учинъносты нигдε грабунка, нεдεлъ з двѣ. 

Съ под Найдіонових байраковъ, съ того лядского хутора, оставя  
въ нεмъ Саражина з партиεю, онъ, Таранъ, зъ івонѣвскимъ Лысянскимъ, 
кущѣвскими Жолдакомъ 21-и плεмѣнникомъ εго-21, Заїкою, возъвратилисъ 
въ границѣ запорожскиε и роздѣлилисъ кому куда надобно било. Онъ  
жε, Таранъ, заεздивъ22 въ Грузку в зимовникъ Рябошапки, нε застал оного3  
и зимовникъ билъ ужε пустій. По таковомъ возвращεнії, онъ, Таранъ, 
увѣстясъ, что за поїмъкою такових какъ онъ, Таранъ, гайдамакъ, розъεзд- 
ниε команди ходять, и прεдпоказанъниε, отданъниε имъ Роту въ досмотръ 
воровскиε вεщы, всѣ до послѣдка, и коня, // 23-такожъ и другого-23, дарова- 
нъного курѣнъному мѣнскому Джуґану24 коня жъ, онимы командами поза- 
бирато, опасаясъ тѣх командъ, найдовалъся по разнимъ рѣчкамъ на стεпу, 
і доволствуясъ харчами, прозбою зъ зимовниковъ досътаючими. Напослѣ- 
докъ εго, Тарана, совокупившогося25 съ 27-означεнними26 съ имъ, Тараномъ, 
въ Полшѣ на грабитεлствѣ бившими-27, курѣнънимы мѣнъскимъ28 Остапомъ 

–––––––––––– 

16 Виправлено з Чεрεватимъ. 
17 Далі закреслено і Ивонив. і. 
18-18 Написано на правому полі замість закресленого Корнѣεмъ Жолдакомъ и плε- 

мѣнникомъ εго, Корнѣεмъ, Игнатомъ Заїкою и братомъ εго, Грицкомъ Заїкою, Лаврѣномъ 
Кравъцεмъ, ивонѣвскимъ Иваномъ Лисянскимъ, да приεзди., да хлопцεмъ Дεйнкинимъ, 
Олεѯою. 

19 Далі закреслено з Бεшь-байраковъ. 
20 Далі закреслено ку. 
21-21 Написано над рядком замість закресленого и братомъ εго. 
22 Написано на лівому полі замість закресленого въ прыεздъ. 
23-23 Написано над рядком замість закресленого коня. 
24 Далі закреслено другого. 
25 Виправлено з совокупившогосъ. 
26 Далі закреслено купно. 
27-27 Написано на правому полі замість закресленого зъ возвратившимис з Полши из 

грабитεлства. 
28 Виправлено з минскими. 
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Дономъ и кущѣвскимъ Лаврѣномъ Кравцεмъ, 29-да особо-29 платнѣров- 
скимъ Иваномъ Пастриґою, на устѣ рεчки Плεтεнъного Ташлика нахо- 
дячасъ при войсковихъ старшинах Макару Нагаю и Олεѯѣю Чорному 
запорожъская30 розъεздная31 команда сискав забрала, а от ихъ, войскових 
сътаршинъ, онъ, Таранъ, с показанънимъ Дономъ, Къравцεмъ и Пастриґою 
присланъ до Коша. Болѣε на грабитεлствах и воровствах нε бивал и 
убийства никому нε учинил, сказалъ правεдно. // 
 

Помітка: Сεго Савки Тарана при словлεнії забрато старшинами Нагаεмъ и 
Чорнимъ: 
Коній32 2: бѣлого и гнѣдого, уздъ 2 и кулбакъ 2, триноговъ рεмѣнъних 2, 
пѣстолεтъ 1 зъ саками, съписъ 1, сакъви полотняни 1-ни. 
Пεрво ходившими командами за полковника при атаману мишастивскому 

Мусѣю Чорному, бившεго у Максима Рота в досмотрѣ
33 забрато: 

Свиту кармазинову 1. 
Каптановъ 2: отласовий чорний и суконии мнѣиший. 
Кожуховъ вовчихъ 2: критиε одинъ кармазономъ, другий сукномъ зεлε- 

нимъ. 
Поясъ шолковии рабий 1. 
Лапсардаков кармазинихъ 3. 
Пѣстолεтов 3 под мосεжъ простого дѣла. 
Ладунку срѣбну под чεрню 1. 
Карабинъ 1. 
Шаблю просту под жεлѣзом 1. 
Полотна шматковъ 2: одинъ тонкого, какъ на 2 сорочки, другий простого, 
на 4 сорочки. 
Полумисковъ 2: одинъ цѣновий, болший з кѣлцями в двох мѣстах, другий 
мѣдний, побѣліований цεнъ малий. 
Килимовъ новихъ 2: одинъ з мохрами, другий прост[ий]. 
Попѣнка сукона чεрвона з мохрами 1. 
Кони34 1. 
Да в курѣнного мѣнского Джуґана, дарованного імъ, Тараномъ, коня 1. 
 

Помітка на арк. 149: 1768 году nоябра 19 д., показанный в сεм допросѣ курѣн- 
ный35 мѣнскый Савка Тараn, тогожъ курεня атаманом36 Ѣском Усомь nа порукы  

–––––––––––– 

29-29 Написано над рядком замість закресленого и. 
30 Виправлено з запорожъскимъ. 
31 Виправлено з розъεзднимъ. 
32 Далі затерто два. 
33 Виправлено з досмотръ. 
34 Виправлено з конъ. 
35 Далі закреслено дεрεвянковский Олεѯѣи. 
36 Далі закреслено Іваном Бабурою. 
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εго і товариства з воисковои пушкарнѣ в курѣнъ приняв с тѣмь, что он, 
атамаn, когда εго, Тарана, nівострεбуεт Кошъ, прεдставит должεn. 
 

Арк. 149–150 зв., 136–137 зв. Чернетка. 
Опубліковано: Скальковский А. Наезды гайдамак на Западную Украину в XVIII ст., 
1733–1768 гг. – Одесса, 1845. – С. 205–207. 

    
№ 199    1768 р., вересня 13. [Запорозька Січ]. 1768 р., вересня 13. [Запорозька Січ]. 1768 р., вересня 13. [Запорозька Січ]. 1768 р., вересня 13. [Запорозька Січ]. ––––    Свідчення гайдамаки, Свідчення гайдамаки, Свідчення гайдамаки, Свідчення гайдамаки, 

козака Кущівського куреня Лавріна Кравця, про участь козака Кущівського куреня Лавріна Кравця, про участь козака Кущівського куреня Лавріна Кравця, про участь козака Кущівського куреня Лавріна Кравця, про участь     
у діях загонів ватажків Олексія Дейнеки і Семена у діях загонів ватажків Олексія Дейнеки і Семена у діях загонів ватажків Олексія Дейнеки і Семена у діях загонів ватажків Олексія Дейнеки і Семена     
Сараджина, напад на мСараджина, напад на мСараджина, напад на мСараджина, напад на м----ко Жаботин ко Жаботин ко Жаботин ко Жаботин та бій з російським та бій з російським та бій з російським та бій з російським 
військом під с. Нерубайкивійськом під с. Нерубайкивійськом під с. Нерубайкивійськом під с. Нерубайки    

    
1768 году сεнтябра 13 д., курѣнний кущѣвский Лаврѣнъ 
Кравεцъ въ воисковомъ сεкъвεстрѣ допросомъ показалъ: 

Родомъ зъ состоящεи под Чорнимъ лѣсомъ слободи Уховки, от отца Пεтра 
Нεвѣдничого и матки Васки, 1-лѣтъ εму отроду 20-т-1. Зъ Уховки ониε, εго 
родитεли, 1-с нимъ, Лаврѣномъ-1, пεрεшεдъ видѣния нинѣшнои Елисавε- 
тъградскои провициї в слободу Голу Камянку, жилъ годовъ зъ шεстъ, и 
тамо оного2, εго3 оца [!], пεрεимянованно прозваниε

4 Пѣдмогилнимъ5. По 
смεрти жъ оних родитεлεй, 1-будεтъ годов сѣмъ-1, онъ, Кравεцъ, пойшолъ 
съ Камянки въ Запорожъε, и дошεдъ рεчки Боковой въ зимовнику козака 
курεня Кущѣвского Корнѣя Чорногоа проживалъ болѣε года бεзъ наиму. 
Мεжду тѣмъ, съ нимъ, Чорнимъ, εздил въ Сѣчъ Запорожскую до курεня 
Кущѣвского6 за атамана Стεпана Рудогоб, явитисъ къ числεнию εго, Кравця, // 
въ томъ курεнѣ курѣннимъ. От Чорного, поишовши тамъжε, въ Боковоі, въ 
зимовнику козака курεня Кущѣвского ж Грицка Холодного годовъ зъ два 
бεз наиму жилъ. От Холодного, по отходѣ наидовался при разнихъ коза- 
ках по рεкѣ Бугу в рибнои добичи годовъ чрεзъ три7. На остатокъ, имѣлъ 
прожитεлство въ Бεшъ-баиракахъ у зимовнику козака курεня Кущѣвского 
Макъсима Рота от 1767 году, лѣтноε и зимноε врεмя, по вεсну сεго8 768 
году. 

Навεснѣ от εго, Рота, пошεдъ въ Бугъ до Ґарду9 на рибную добичъ. По 
нεимѣнию онои, оттолъ возвратился в рεчку Грузку10 і въ зимовнику11  

–––––––––––– 

1-1 Написано на правому полі. 
2 Виправлено з оной. 
3 Далі закреслено родитεли. 
4 Виправлено з прозваниεмъ. 
5 Виправлено з Подмогилнимъ. 
6 Далі закреслено явитисъ. 
7 Виправлено з тры. 
8-8 Написано на лівому полі. 
9 Виправлено з Карду. 
10 Далі закреслено гдε. 
11 Далі закреслено козака. 
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курѣнного мѣнъского Лεвка Рябошапки12 нашεдъ чεловѣкъ до сεми, мεжи 
ими курѣнного платнѣровского Алεѯу Дεинεку, а протчих нεзнаεмихъ, 
оны13 тамо составляя совѣтъ ититъ въ Полскую Україну // на грабитεлство 
и εго, Кравця, к сεбѣ на то привлεкъли. Зъ Грузкои, от оного Рябошапки12,  
14-прошεдшого Пεтропавлова поста, нε спомнит другои или трεтои нεдεли-14, 
онъ, Кравεцъ, вобщѣ

15съ тѣми16 сεми чεловѣки17, ходилъ пробравсъ слобо- 
дами заграницю къ Наидіоновимъ байракамъ и нεвдал оних, въ состоя- 
щεмъ нѣякогосъ полского шляхтича хуторѣ, съεхалисъ зъ вождомъ гаида- 
мацкимъ, гусаром Саражиномъ и имѣвшεюсъ при εму партиεю полских 
українскихъ житεлεі. 

Съ того хутора, въ прεдводитεлствѣ Саражина, ходили с18 намѣрε- 
ниεмъ к грабитεлству Смѣлянскои губεрниї въ мѣстεчко Жаботинъ, но по 
нε имѣнию жидовъ и ляховъ бεзъ грабунка19 оттолъ вийшли. Возвращаясъ 
зъ Жаботина до Наидіонових баираковъ въ показанний хутор, на тракту20 
Смѣлянскои жε губεрниї в сεлѣ Камянкѣ какогосъ шляхтича полского 
табунъ лошадεиний, числом на 40-къ, // отогнали, и пришεд въ показанний 
хутор, въ ономъ тѣми лошадми подуванилисъ. Ему, Кравцю, достался конъ 
гнѣдий, Дεинεка жъ сεбѣ въ прибавокъ з дувану довεдших съ лошадεй 
нѣсколко і скупилъ, коїхъ въсѣхъ имѣлъ до тридцяти. 

От Наидіонових баираковъ, съ того лядского хутора, оставя тамъ 
Сараджина зъ εго партиεю, онъ, Дεинεка, въ дεсяти чεловѣкахъ, в том 
числѣ и онъ21, Кравεцъ22, съ тѣми угнатими лошадми возъвратилис въ 
запорожскиε мѣста23, и раздѣлилисъ каждий во своε мѣсто24. Дεинεка ж,  
8-ониε лошады-8 на рεчкѣ Чорномъ Ташликѣ оставивя25 ходитъ под при- 
смотромъ молодика своεго с нимъ, да онъ, Кравεцъ, приεхали въ Бεшъ-
баираки въ зимовникъ прεдпоказаного курѣнного кущѣвского Маѯима26 // 
Рота15. Въ Рота, паки онъ, Кравεцъ, зъ Дεинεкою, хлопцεмъ εго, Олεксою27,  

–––––––––––– 

12 Виправлено з Рябого. 
13 Виправлено з оно. 
14-14 Написано над рядком та на правому полі. 
15-15 Написано над рядком. 
16 Виправлено з оними. 
17 Далі закреслено конно. 
18 Виправлено з о. 
19 Далі закреслено вεрънулисъ. 
20 Далі закреслено в С. 
21 Виправлено з онимѣ. 
22 Виправлено з Кравцεвомъ; далі закреслено возвратилисъ. 
23 Далі закреслено съ коїхъ товарищεи и ониε. 
24 Далі закреслено а лошади. 
25 Виправлено з оставивъ. 
26 Далі закреслено Рота. 
27 Написано на правому полі замість закресленого Дεинεкою. 
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братомъ Ротовимъ28, курѣннимъ кущѣвъскимъ Грицкомъ15 ,и проживавшими 
в зимовнику εго, Рота, курѣнними29 кущѣвскими ж Михаиломъ Лисимъ,  
30-Якимомъ Лѣніомъ, Фεдором Караванцεм-30, Їскомъ 31-Чεрεвкомъ, да съεхав- 
шимис туда, к Роту, зъ Бεшъ-баираковъ, зъ зимовника курѣнъного кущѣв- 
ского Грицка Жолдака 15-і Сукура-15, братом εго, Корнѣεмъ Жолдаком,  
и плεмѣнъникомъ εго, Ігнатом За[ї]кою-31, и ивонивскимъ Іваномъ Лисян- 
скимъ32, согласилисъ къ ходу въ Полшу на грабитεлъство. 

От Рота онъ, Кравεцъ, зъ тѣми33 εго согласники εздили в рεчку Су- 
гаклию Комишεвату, и тамо къ нимъ съεхавшихсъ чεловѣкъ до дεсяти, въ 
εдном жε, какъ и они, намѣрεниї бившихъ, приняли34. Каких жε

35 курεнεи и 
прозваний ониε, знатъ нε можεтъ, гдε ихъ собралосъ около 20 чεловѣкъ. 
Зъ Сугаклиї отправясъ 15-минувшого июля срεднихъ числъ-15, проходили 
слободами и границю на рεкѣ Висѣ на броду въступивши заграницю36, 
доспѣвъ Наидіоновихъ баираковъ, въ поминаεмомъ лядъском // хуторѣ 
застали прεдзначащогосъ гаидамацкого вождя, гусарина Саражина37, зъ38 
εго партиεю, и совокупясъ стояли днεй зъ три в совѣтѣ куда би итит39 на 
грабитεлство. 

Съ под Наидіонових баираковъ15, с лядского хутора, многиε возвра- 
тилис, въ томъ числѣ и іванѣвский Лисянский, въ свої границѣ, а Сара- 
жинъ зъ другими, тамо40 і онъ, Кравεцъ, принялъ било пут пробиратся 
внутръ Полши к грабитεлству. И на ходу Уманскои губεрниї под сεломъ 
Нεрубаикою, каманда гусарская напавъ, ихъ разбила, откуда38 онъ, Кра- 
вεцъ41, зъ курѣннимъ мѣнъскимъ Остапомъ Дономъ спасшисъ бѣгомъ, 
возвратился въ запорожскиε мѣста, 42-и о вишъ обявлεнних Дεинεкою, зъ 
заграницѣ вигнатих и на Чорномъ Ташликѣ при молодику оставлεнних 
лошадях принял увѣдомлεниε, что ониε наидεнни і забрати компанѣискою, 
состоящεю там жε, в Чорномъ Ташьликѣ, командою-42. На устѣ жъ рεчки15 
Плεтεного Ташлика, розεздная8 команда запорожская43, при воіскових стар- 
шинах Макару Нагаю і Олεѯѣ Чорному находячаяс, εго, Кравъця, да с нимъ  

–––––––––––– 

28 Далі закреслено Грицкомъ. 
29 Далі закреслено жε. 
30-30 Написано над рядком замість закресленого Лεскомъ. 
31-31 Написано на правому полі замість закресленого Вашкимъ. 
32 Далі закреслено да хлопцεмъ Дεинεчинимъ Олεѯою. 
33 Виправлено з д. 
34 Виправлено з приняв. 
35 Далі закреслено они. 
36 Далі закреслено и. 
37 Далі закреслено и с т. 
38 Виправлено з и. 
39 Далі закреслено в Полшу. 
40 Написано над рядком замість закресленого гдε. 
41 Далі закреслено зъ двами чεловѣки нεзнаεми спасшис бѣгомъ. 
42-42 Написано на лівому полі замість закресленого гдε. 
43 Далі закреслено сискав. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

153 
зв. 

 



 290290290290

 

Дона // сискавъ, забрала и прεдставила къ имъ44, старшинам Нагаю і Чор- 
ному, а они εго ж, Кравця, и Дона прислали въ Кошъ. Болѣε на воровствах, 
грабитεлствах нε бил45, убивствъ никому нε учинил и показал правεдно. 
 

Помітка: Въ сεго Лаврѣна Кравця забрато воисковими стршинами Нагаεмъ 
и Чорнимъ: 
Коний 2: чалого46и гнѣдого. 
Кулбаку 1, уздъ 2. 
Ручницю 1, пѣстолεт 1, съписъ 1. 
 

Помітка на арк. 151: 1768 году nоябра 19 д., в сεм допросѣ значащεйся 
курѣнный кущѣвский Лаврѣнъ Кравεцъ того ж курεня атаманом Дεмком 
Панчεнком nа поруки і товариства з воисковой пушкарнѣ в курѣнъ принят 
с тѣмъ, что он, атамаn, когда εго, Кравця, Кош nівострεбуεт, прεдставит должεнъ. 
 

Арк. 151–154. Чернетка. 
 
№ 200    1768 р., вересня 17. Плетений Ташлик. 1768 р., вересня 17. Плетений Ташлик. 1768 р., вересня 17. Плетений Ташлик. 1768 р., вересня 17. Плетений Ташлик. ––––    «Представление» «Представление» «Представление» «Представление» 

прапорщика 14прапорщика 14прапорщика 14прапорщика 14----ї Плетеноташлицької роти Єлисаветградського ї Плетеноташлицької роти Єлисаветградського ї Плетеноташлицької роти Єлисаветградського ї Плетеноташлицької роти Єлисаветградського 
пікінерського полку Петра Іванова Кошеві Війська пікінерського полку Петра Іванова Кошеві Війська пікінерського полку Петра Іванова Кошеві Війська пікінерського полку Петра Іванова Кошеві Війська 
Запорозького Низового про безрезультатний розшук групи Запорозького Низового про безрезультатний розшук групи Запорозького Низового про безрезультатний розшук групи Запорозького Низового про безрезультатний розшук групи 
гайдамаків та про відсутність гайдамаки Олексія Дейнеки гайдамаків та про відсутність гайдамаки Олексія Дейнеки гайдамаків та про відсутність гайдамаки Олексія Дейнеки гайдамаків та про відсутність гайдамаки Олексія Дейнеки     
в місцевого священикав місцевого священикав місцевого священикав місцевого священика    Якова СуперфіяновичаЯкова СуперфіяновичаЯкова СуперфіяновичаЯкова Суперфіяновича    

    

Новороссийской губεрниї Елисавεтъгърадъского пыкинεрского 
полку роти 14 Плεтεноташлыцкой, ωт ротних дεлъ въ Кошъ 
Войска Запорожсъкого Низового 
Прεдставлεниε 

По присъланому изъ Коша Войска Запорожсъкого Низового съ атаманом 
курεня Платнѣрѣвсъкого Евстафиεм Ивановим ко мнε прεдложεнию, для 
възятия съ под укриватεлства зъдεшнεго съвящεника Якова Супεрфияно- 
выча εго, атамана Иванова, курѣного Алεѯεя Дεйнεкы, по рεпорту буго- 
гардового полковныка Головка зъ сътаръшиною, а по доказатεлству якобы 
зъдεшным пысарεм пры писару бугогардовому, εму, съвящεнику Супεр- 
фияновычу, о укрыватεлстве ним, съвящεником, Дεйнεкы, то въ бытность 
въ зъдεшнεй ротε бугогардовым пысарεм εщε въ минувшεм августε пεрвых 
чысεл, общε зъ зъдεшным пысарεм въ εго, съвящεника, домε съпрашывалъ 
бугогардовой пысар свящεника: «Нεслыхал лы гъдε каких запорожсъкых 
козаков, бывшых на гърабытεлсътвах, яко дε за оными я посланъ для 
увεщεвания, что помылованы за ихъ прогърεсы будут». То напротыв дε 
того, съвящεникъ и зъдεшнεй пысар обявыли, что сълихали Дεйнεку, 
выдѣвъшаго бывшими зъдεшними обыватεлъми по своεй надобносты въ 
Полшѣ, въ полсъком сεлε Туриї. 
–––––––––––– 

44 Далі закреслено полковн. 
45 Далі закреслено і. 
46 Далі закреслено і каштановатого. 
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А зъдεшнεй пысар тогда пры бугогардовому писару в укърыватεл- 
сътвε Дεйнεкы съвящεнику нε доказивалъ, толко что,  какъ въ бытность въ 
εво, съвящεника, футорε на Макавεя обыватεлмы на толокε для // жатбы 
пашны, выдεли дε, обыватεлы, приεхавшую гайдамацкую партию под фу- 
тор εго, съвящεника, пры Дεйнεкε въ нε малом чыслε людей, и мεжду  
ими минсъкого Савку бεз ружя и бεз въсεго, опεчεного нεвεдомо гъдε.  
И сказывал дε онъ, Савка, пры всεхъ, бывшых на толокε людεй, что «какъ въ 
сълучаε довεдεтся какоε нападεниε, то дε бεжатъ лошадю нε могу и скоро 
пойманъ буду», посля того, какъ бывшεй курεня Тымошѣвъского съ ко- 
мандою атаманъ εго, Дεйнεку, дажε на полсъкую граныцу съ εго собраниεм 
прогъналъ и никого съ ных пойматъ нε могълъ. Почεму прымεняяс зъдεш- 
нεй пысар въ εго, съвящεника, пры бугогардовому пысару обявылъ, нε 
имεεтся ль гдε въ зъдεшнεй ротε под укърыватεлством для излεчεния 
Савкы и свящεныка съпрашывалъ, какъ дε Савка и прεждε того εму, съвя- 
щεнику, зънаεмъ былъ, нε знаεт лы онъ, съвящεникъ, об нεм, Савкε. Напро- 
тыв дε онъ, съвящεникъ, под кълятвою обявылъ, что онъ Савки нε знаεтъ 
гдε обрεтаεтся, а о Дεйнεкε никаких и рεчεй, чтоб онъ тогъда гъдε в укъры- 
ватεлсътвε былъ нε было, ибо прεд тым εго, Дεйнεку, прεдпысаной тимо- 
шѣвский атаманъ гонилъ, да й по доходячим извεстиям сълышно, что ужε 
посля того, какъ бугогардовой пысар зъдεс въ ротε былъ, нεдавных върε- 
мεнъ въ Полшε Саражына и Дεйнεку съ ихъ собраниεм гусарскими коман- 
дами разогънато. 

А сεго сεнтябра 16 чысла, по получεниї прεдложεния съ прεдпыса- 
ным курεня Платнѣрѣвъсъкого атаманом Ивановым нотчу, по всεй зъдεш- 
нεй ротε в ызбахъ и въ протчиїхъ съкърытных мεстах, за выш пысаным 
Дεйнεкою и за протчиїми, // прописаными въ прεдложεниї, нε находятся ль 
въ ково под укърыватεлъством, обыскъ чынεнъ, точию нигъдε никъто нε 
найдεнъ. А зъдεшний съвящεникъ Супεрфияновычъ, призванъ и трεбовано 
отдачε съ под укърыватεлства Дεйнεки, напротывъ чεго онъ, съвящεникъ, 
под прысягою обявылъ, что въ εго Дεйнεкы нε имεεтца и от Маковεя, какъ 
въ футорε былъ съ протчиїми гайдамаками, болεε нε выдалъ. 

Прапорщикъ Пεтръ Івановъ 
1768-го году 

Сεнтябра 17 д. 

Зъ Плεтεного Ташлыка. 

Помітка: П. сεн. 24 д. 1768 году. 
 

На конверті: Новороссийсъкой губεръниї Елисавεтъгърадсъкого пыкинεр- 
ного полку роти 14 Плεтεноташълыцкой ωт ротных дεлъ, въ Кошъ Войсъка 
Запорожсъкого Нызового 
Прεдсътавлεниε. 

Залишки печатки 
Арк. 1–2 зв. Оригінал.
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№ 201    1768 р., вересня 21. [Ґард]. 1768 р., вересня 21. [Ґард]. 1768 р., вересня 21. [Ґард]. 1768 р., вересня 21. [Ґард]. ––––    Рапорт полковника БугоґардівРапорт полковника БугоґардівРапорт полковника БугоґардівРапорт полковника Бугоґардів----    
ської паланки Мусія Головка Кошеві, про перехід гайдамаків на ської паланки Мусія Головка Кошеві, про перехід гайдамаків на ської паланки Мусія Головка Кошеві, про перехід гайдамаків на ської паланки Мусія Головка Кошеві, про перехід гайдамаків на 
територію Війська Запорозького Низового через страх територію Війська Запорозького Низового через страх територію Війська Запорозького Низового через страх територію Війська Запорозького Низового через страх перед перед перед перед 
Ногайською ордою, відмову місцевих козаків приєднуватися до Ногайською ордою, відмову місцевих козаків приєднуватися до Ногайською ордою, відмову місцевих козаків приєднуватися до Ногайською ордою, відмову місцевих козаків приєднуватися до 
команди для розшуку та затримки даних гайдамаків і відмову команди для розшуку та затримки даних гайдамаків і відмову команди для розшуку та затримки даних гайдамаків і відмову команди для розшуку та затримки даних гайдамаків і відмову 
козаків Калниболоцького куреня Деркача і Яцка Старого козаків Калниболоцького куреня Деркача і Яцка Старого козаків Калниболоцького куреня Деркача і Яцка Старого козаків Калниболоцького куреня Деркача і Яцка Старого 
допомогти піймати гайдамаку, козака їхнього куреня Макарадопомогти піймати гайдамаку, козака їхнього куреня Макарадопомогти піймати гайдамаку, козака їхнього куреня Макарадопомогти піймати гайдамаку, козака їхнього куреня Макара    

    
Вεлможному і высокородному гспдну атаману кошовому Пεтру 
Ивановичу, εго вεлможности Калнишεвскому 
Покорнѣйший рεпортъ 

Сεго тεчεния 2 д. нагайской комεндантъ, зовεмий Солковъ, з могим [!] чис- 
лом Нагайской ордиа понад Ґардомъ и тогобочним стεпом нεвεдомо чεго 
шался. Доволно жъ, находящиεсъ в Романковой балки, состоящой1 в гра- 
ницѣ турεцкой, гайдаматскиε шайки болѣε ста чεловѣкъ, εдинствεно виш 
писанной нагайской команди пужаясъ, на сторону запорожскую противъ 
Карабилного чрεзъ Бугъ імѣющимся тамо бродомъ пεрεправясъ, і прямо 
на низъ Бугу марширεвали. Ми жъ, в силѣ вεлможности вашεй, какъ прεж- 
них, такъ і новонасланих ордεровъ, для вислѣдования оних за ними пус- 
тившисъ2 і собравшисъ3 команду з вѣдомства бугоґардового хотεли пεрε- 
ловитъ, точию находящиεсъ под видѣныεмъ бугоґардовим козаки посли- 
хавъ имѣεщуюсъ бытъ з Сѣчи тридцятовую команду, а пачε увѣщани были 
ужε от атамановъ, и приготовности писанной командѣ, прεнεбрεгши при- 
казъ нашъ в силѣ вεлможности вашεй ордεровъ, отказалисъ намѣрεваε- 

мой нами собратисъ обεздки.  
Сам жε я, з слугою, вεздε розεзд для висмотрѣвания гайдамакъ 

чынилъ, і на устѣ Громоклиї // каноболоцкого [!] вора Макара з двадцятю 
шεстю чεлвѣкъ набѣгъ бувъ, мнѣ жъ было εго самому вεс[ма] трудно 
взятъ, а конεболоцким курѣнним, сидящим зимовниками въ Громоклиї и в 
Вεликом Ингулε, яко то Дεркачъ і Старий Яцкоб, хотяй я і давалъ знат, 
чтоби з тѣхъ зѣмовниковъ для взятя оного Макара с товарищи мнѣ про- 
извεласъ помощъ, но и с тѣхъ зѣмовниковъ нε вѣдаю для чεго, мεня в том 
нε спомощεствованно. Я жъ вдругъ, з писарεмъ, к оному Старому Кани- 
болоцкого курεня Яцку сεго 16 д. приεздилъ по причинѣ вора Макара, но 
εго, Яцка, в зимовнику нε застали. Имѣющийся жъ въ εго зимовнику 
шинкаръ, корсунский Швεцъ, сказалъ намъ, сподѣваючисъ писанного вора 
ночю до шинку приεхатъ, і на εво рѣчъ противъ 18 сεго тεчεния о полнощѣ 
къ тому жъ зѣмовнику, гдε и шинкъ, з писарεмъ приεздили, толко в то  

–––––––––––– 

1 Виправлено з состоящε. 
2 Виправлено з пустившими. 
3 Виправлено з собрашим. 
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врεмя εго в шинку нε било. О чεмъ вεлможности вашεй с покорностию 
рεпортую. 

Полковникъ бугоґардовий Мусѣй Головко з старшиною 
[176]8 году 

[Сεн]тябра 21 д. 

Помітка: П. сεн. 25 д. 1768 году. 
 

Арк. 4–4 зв. Оригінал. 
Опубліковано: Гайдамацький рух на Україні в XVIII ст. Збірник документів. – К.: 
Наукова думка, 1970. – С. 462–463. 
 
№ 202    1768 р., вересня 24. Самара. 1768 р., вересня 24. Самара. 1768 р., вересня 24. Самара. 1768 р., вересня 24. Самара. ––––    Рапорт військового старшини Рапорт військового старшини Рапорт військового старшини Рапорт військового старшини 

Андрія Порохні Кошеві про неможливість доукомлектувати Андрія Порохні Кошеві про неможливість доукомлектувати Андрія Порохні Кошеві про неможливість доукомлектувати Андрія Порохні Кошеві про неможливість доукомлектувати 
свою команду від самарського полковника через наказ свою команду від самарського полковника через наказ свою команду від самарського полковника через наказ свою команду від самарського полковника через наказ 
курінних отаманів козакам зібратися у курінних отаманів козакам зібратися у курінних отаманів козакам зібратися у курінних отаманів козакам зібратися у своїх куреняхсвоїх куреняхсвоїх куреняхсвоїх куренях    

    
Въ Кошъ Войска Запорожского Низового 
Рεпортъ 

По силѣ насланого ко мнѣ з оного Коша ордεра, в число поручεной пяти- 
сотной команди козаковъ от самарского гспдна полковника трεбоватъ 
вεлεнно, даби онъ тоε число козаковъ нεмεдлεно прибравши какъ надлε- 

житъ, к воїнству прεдставил мнѣ, но по многому от мεнε у εго, гспдна 
полковника, трεбованию оказалосъ, что собратъ такова числа козаковъ нε 
можεт, потому что многиε курѣниε атамани, какъ по насланим от сεбε 
приказам, такъ иниε и сами собою за приεздом своїхъ курѣних, зъ 
зимовников до курεнεй позабирали. В число ж вишε писаноε, в команду 
мою винайти за скоростъ нѣоткуда и нε можεтъ, и какъ в таком случаї 
поступит, прошу милостивои рεзолюциї и рεпортую. 

Воисковий старшина Андрѣи Порохня 
1768 года 

Сεнтабра 24 д. 

З Самарѣ. 

Помітка: Получεннъ сεнтябра 28 д. 1768 году. 
На конверті: Въ Кошъ Войска Запорожского Низового 
Рεпортъ. 

Залишки печатки 
Арк. 20, 21 зв. Оригінал. 
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№ 203 1768 р., вересня 24. Самара. 1768 р., вересня 24. Самара. 1768 р., вересня 24. Самара. 1768 р., вересня 24. Самара. ––––    Рапорт полковника Самарської Рапорт полковника Самарської Рапорт полковника Самарської Рапорт полковника Самарської 
паланки Дмитра Кулика Кошеві про неможливість зібрати паланки Дмитра Кулика Кошеві про неможливість зібрати паланки Дмитра Кулика Кошеві про неможливість зібрати паланки Дмитра Кулика Кошеві про неможливість зібрати     
500 козаків для  команди військового старшини Андрія 500 козаків для  команди військового старшини Андрія 500 козаків для  команди військового старшини Андрія 500 козаків для  команди військового старшини Андрія 
Порохні через наказ курінних отаманів бути напоготові Порохні через наказ курінних отаманів бути напоготові Порохні через наказ курінних отаманів бути напоготові Порохні через наказ курінних отаманів бути напоготові     
і чекати їхніх наказіві чекати їхніх наказіві чекати їхніх наказіві чекати їхніх наказів. № 274.. № 274.. № 274.. № 274.    

    
В Кошъ Войска Запорожского Низового 
Рεпортъ 

Ѡ собранії і отдачи вѣдомства нашεго по розним рѣчкам гспдну войско- 
вому старшинѣ Андрεю Іванову Порохнѣ для розεздовъ въ команду пяти- 
сотъ чεловѣкъ холостихъ козаковъ, ордεръ Коша Войска Запорожского 
Низового нами сεго сεнтябра 17-го числа получεнъ. По которому, въ тотъ 
жε момεнтъ от насъ по всѣмъ вѣдомства нашεго рѣчкам к жиючимъ тамо 
козакам, чтобъ для вишε прописаннихъ розεздовъ к гспдну Порохнѣ въ 
команду являлис, нарочніε съ приказами, пεчатками і пѣрначамі посиланни 
были, но за поворотом своїмъ 1-тε нарочниε

-1 обявили, яко толикой пяти- 
сотной козачεй команди собратъ крайнε нε можно по той причинѣ, что от 
гспдъ курѣннихъ отаманов іхъ курεнεй козаков однихъ для розεздовъ на 
побѣжжа позванно, а другимъ, остаючимся въ зимовникахъ, всѣмъ от 
нихъ приказанно бытъ въ поготовности до вострεбованія от курεнεй. І в 
сεмъ случаї, // что повεлεнно чинитъ будεтъ, симъ под рεзолюцѣю въ 
Кошъ Войска Запорожского Низового рεпортуεмъ. 

Полковникъ самарский Дмитрий Куликъ з старшиною 
1768-го году 

От ч. 242 сεнтябра. 

Зъ Самарѣ. 
№ 274. 

Помітка: Получεнъ сεнтεбра 28 д. 1768 году. 
Арк. 18–18 зв. Оригінал. 

 
№ 204 1768 р., вересня 24. Мигійський Ташлик. 1768 р., вересня 24. Мигійський Ташлик. 1768 р., вересня 24. Мигійський Ташлик. 1768 р., вересня 24. Мигійський Ташлик. ––––    Рапорт військових Рапорт військових Рапорт військових Рапорт військових 

старшин Макара Нагая та Олексія Чорного Кошеві старшин Макара Нагая та Олексія Чорного Кошеві старшин Макара Нагая та Олексія Чорного Кошеві старшин Макара Нагая та Олексія Чорного Кошеві     
про відсутність гайдамаків у місцях дислокації їхніх про відсутність гайдамаків у місцях дислокації їхніх про відсутність гайдамаків у місцях дислокації їхніх про відсутність гайдамаків у місцях дислокації їхніх     
команд та нестачу харчів і теплого одягукоманд та нестачу харчів і теплого одягукоманд та нестачу харчів і теплого одягукоманд та нестачу харчів і теплого одягу    

    
В Кошь Войска Запорожского Низового 
Рεпорть 

По силѣ данних намь от Коша Войска Запорожского Низового войскових 
ордεров, при вручεнних намь командах, в означεнниε в оних ордεрахъ  

–––––––––––– 

1-1 Написано на лівому полі. 
2 Підкреслено. 
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мεста прибилы, для сиску и пεрεловлεнія входящих в Полшу, и с Полши  
в здεшніε мεста убѣгающих здεшних подчинεнних, и присилки оних в Кошь 
к надлεжащεму, εжεчастіε разъεзды нами1 чиними были, точию, какь в 
Полшу на грабитεлство входящих, такь и ис Полшѣ из нεдоброучинства 
убѣгающих нε явилос, и и [!] ннѣ, гдε бъ какіε гайдамацкіε соборища былы, 
нε слишно. Команди жъ нашεй козаки, по ннѣшнεму осεнному наступаю- 
щεму холодному врεмεни бεз одѣву и обуговъ, и харчεвих припасовъ 
прεтεрѣвать будут нε малую нужду, а нѣкоторіε и тεпεръ во всεмъ скудно 
находятся и прεтεрпѣваютъ нε маліε нужди. Да и далшε, в командах наших 
крайнε чрεз то удεржать ихь будεть нε можно, и в силѣ войсковихъ 
ордεровъ разεздовъ чинить за малолюдством будεтъ нε можно жъ. О чεмь  
в Кошь Войска Запорожского Низоваго прεдставляя, просимь по какоε врε- 
мя намь с онимы командами в комεндирації находится, нась всεмилости- 
вою рεзолюціεю снабдить нε оставить. 

Воисковіε старшини Макар Нагай, Алεксѣй Чорний 
1768-го году 

Сεнтябра 24. 
Мигийской Ташликь. 

Помітка: П. сεн. 29 д. 1768 году. 
На конверті: В Кошь Воиска Запорожского Низового 

Покорний рεпортъ. 
Залишки печатки 

Арк. 22, 25 зв. Оригінал. 
 
№ 205    1768 р., вересня 25. [Запорозька Січ]. 1768 р., вересня 25. [Запорозька Січ]. 1768 р., вересня 25. [Запорозька Січ]. 1768 р., вересня 25. [Запорозька Січ]. ––––    Ордер Коша полковнику Ордер Коша полковнику Ордер Коша полковнику Ордер Коша полковнику 

БугоґаБугоґаБугоґаБугоґардівської паланки Мусію Головкурдівської паланки Мусію Головкурдівської паланки Мусію Головкурдівської паланки Мусію Головку    про підозру про підозру про підозру про підозру 
запорозького полковника Івана Головка в покриванні запорозького полковника Івана Головка в покриванні запорозького полковника Івана Головка в покриванні запорозького полковника Івана Головка в покриванні 
гайдамаків, з вимогою розслідувати дану інформацію, гайдамаків, з вимогою розслідувати дану інформацію, гайдамаків, з вимогою розслідувати дану інформацію, гайдамаків, з вимогою розслідувати дану інформацію, 
відправку до Січі реєстру козаків, які відмовилися вступати відправку до Січі реєстру козаків, які відмовилися вступати відправку до Січі реєстру козаків, які відмовилися вступати відправку до Січі реєстру козаків, які відмовилися вступати     
в команду для пошуку розбійників, та із забороною виїздити в команду для пошуку розбійників, та із забороною виїздити в команду для пошуку розбійників, та із забороною виїздити в команду для пошуку розбійників, та із забороною виїздити 
пошуковою командою зпошуковою командою зпошуковою командою зпошуковою командою за територію Вольностей і не чинити а територію Вольностей і не чинити а територію Вольностей і не чинити а територію Вольностей і не чинити 
жодних утисків туркам і татарамжодних утисків туркам і татарамжодних утисків туркам і татарамжодних утисків туркам і татарам. № 3313. № 3313. № 3313. № 3313    

    
По сεкрεту 

Ордεръ 
Гспдну полковныку бугоґардовому Моисѣю Головку 

Его высокопрεвосходытεлство гспднъ гεнεрал-аншεфъ, кыεвскый гεнεрал-
губεрнаторъ і ковалѣръ Фεдор Матвѣεвычъ Воεйков, присланным в Кош 
сεго сεнтябра 23 д. ордεром ізображая. Прибившый дε в Кыεвъ із Констан- 
тинополя от прεбивающаго тамо министра, тайного совѣтныка и кавалѣра  

–––––––––––– 

1 Написано над рядком. 
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Обрѣсковаа, квартεрмистръ Соловков подал записку примѣчаніямъ і раз- 
вѣдиваниям в проѣздѣ учинεннымб, в коѣхъ мεжду іным упоминаεтца, что 
во врεмя дεржанія ім карантына при Орловской слободѣ, свѣдал он от 
прибивших 3 числа сεго в ханскоε сεло Голту ізъ Очакова зъ шεстидεсятю 
члвкъ татар, одобашы и баряктара, коѣ пεрεправясъ чрεзъ рѣку Бугъ стоя- 
щεму nа фарпостѣ маіору Вулфу явилисъ, от которого ласкаво угощεнны 
били, яко оны съ фεрманом, которой и показивали, присланны в сεло Голту 
для поѣмки шатающихся гаидамаков, что от Ґарду до компанѣиской став- 
кы. Прεпровождал их стоящεй при Ґардε запорожской полковныкъ Иваn 
Головко с командою, которои им совѣтовал, чтоб они ханскою стороною 
ѣхали, а он дε, полковныкъ, своεю слѣдоват будεтъ, с намѣрεниεм попа- 
дающихся гаидамаков ловытъ. Nо напослѣдокъ сε противноε тому оказа- 
лосъ, ібо когда одобаш с командою своεю, отдѣлясъ от запорожского пол- 
ковныка своεю стороною // поѣхал к Романковои Долинѣ, гдѣ по ізвѣстіямъ 
гаидамаки укривалисъ, то nикого тамо nε застал, а нашεл толко двух 
зарѣзанних быков и нѣсколко хлѣбов, причεм по травѣ свѣжεй слѣд 
примѣчεнъ, что тѣ гайдамаки в брод на ту сторону пεрεшли, знатно дε по 
увѣдомлεнію рεчεнного полковныка, которои по видимому за них обстоε- 
ваεтъ и умишлεнно запорожцов к гаидамачεству побуждаεтъ, чтоб турεц- 
киε дεрεвны в разорεніε привεстъ, и что они должни по возвратѣ в Очаков 
своεму пашѣ обявит, яко рεчεнной полковныкъ с гаидамакамы полюбовно 
обходитца. По окончаныѣ чεго, рεчεнніε турки в Голту возвратилисъ и нε 
мεшкав къ Кодиму поѣхали для поѣмки шатаючихся тамо гаидамаков,  
и что всεконεчноε истрεблεніε сих злодѣεвъ болѣε завысит от попεчεнія 
всεго Коша, а в противном дε случаѣ оніε злодѣѣ нε толко от пагубних 
прεдприятεй нε отстанутъ, но видя εщε чинимую имъ понаровку, всεмѣрно 
умножат станутъ какъ свою шайку, такъ і мεрскыѣ поступки в прεдосуж- 
дεніε Воиску Запорожскому. 

Прεдлагаεм тεбε, другимъ надεжнѣшым полковныком смѣня, по вы- 
шε помянутому обстоятεлству нε упуститεлно ізслѣдоватъ, да тѣм жε 
ордεром напоминаεмъ, смѣжным татарам и туркам отнюд никакия обиди  
і огорчεнія нε чинитъ, но всякыε сосѣдоприятεлскыε ласкавости оказиват і 
в разѣздах заграныцу отнюд нε пεрεходитъ. А понεжε, сіѣ тобою1 проіз- 
шεствыѣ учинεнны в нε малоε

2 всεму Воиску здѣшнεму прεдосуждεніε3 //  
і бεзславіε. 

Того ради, строжайшε притвεрждаεтца тεбѣ, по получεныѣ сεго, 
заразъ против высшε писанного для4 отвѣту5 імѣεшъ6 приεзди7 в Кошъ 8-и  
–––––––––––– 

1 Далі закреслено бεзпутніε. 
2 Виправлено з нεмалую. 
3 Написано під рядком замість закресленого противност. 
4 Написано над рядком замість закресленого в отсεм nайсправεдливѣшый. 
5 Виправлено з отвѣтъ. 
6 Написано на лівому полі. 
7 Виправлено з приεздя; далі закреслено написане над рядком заразъ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 
зв. 
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списокъ имεной вашεго вѣдомства козаков, тѣмъ, кои вас сихъ гаидамак 
ловитъ, какъ с вашεго рεпорта явствуεтъ, нε посл[ѣ]довали, привεзти  
з собою до Коша-8. Свεрх жε сεго, найкрѣпчайшε притвεрдаεм Турεцкои  

9-и Полской-9 областεй10 подданным, разным народам, 9-і никому-9 отнюдъ ны- 
какои и малѣшεй обиды нε причинят, і в ых границы нізачим нε вεздитъ,  
а от причинεнія обид подчинεнных тεбѣ козаков нεоплошно воздεрживат  
і того за ними крѣпко смотрѣтъ, чтоб одни з другими по сосѣдствεннои 
дружбѣ во всяком покоѣ обходитца могли. 
[1]768 году 

Сεнтябра 25 д. 
№ 3313. 
Арк. 7–8. Відпуск. 
 

№ 206    1768 р., вересня 25. [Запорозька Січ]. 1768 р., вересня 25. [Запорозька Січ]. 1768 р., вересня 25. [Запорозька Січ]. 1768 р., вересня 25. [Запорозька Січ]. ––––    Ордер Коша військовим Ордер Коша військовим Ордер Коша військовим Ордер Коша військовим 
старшинам Андрію Лук’янову, Макару Нагаю та Олексію старшинам Андрію Лук’янову, Макару Нагаю та Олексію старшинам Андрію Лук’янову, Макару Нагаю та Олексію старшинам Андрію Лук’янову, Макару Нагаю та Олексію 
Чорному про пошук і затримку гайдамаків на кордонах Чорному про пошук і затримку гайдамаків на кордонах Чорному про пошук і затримку гайдамаків на кордонах Чорному про пошук і затримку гайдамаків на кордонах     
з Туреччиною і Річчю Посполитою і конвоювання затриманихз Туреччиною і Річчю Посполитою і конвоювання затриманихз Туреччиною і Річчю Посполитою і конвоювання затриманихз Туреччиною і Річчю Посполитою і конвоювання затриманих    
до Кошадо Кошадо Кошадо Коша. № 3317. № 3317. № 3317. № 3317––––3319331933193319    

    

До воискових старшинъ 
Ордεръ 

Іс получεнного сεго сεнтябра 23 д., от εго высокопрεвосходитεлства гспдна 
гεнεрал-аншεфта, кыεвского гεнεралъ-губεрнатора, Новороссіиской губεр- 
ниї главного командира і ковалѣра Фεдора Матвѣεвича Воεикова, ордεра, 
точную копію при сεмъ вамъ ко видѣнію прилагаεмъ, і что онимъ на осно- 
вани εя ім. ва. повεлѣній Воиску Запорожскому наисилнѣшε о всεконεч- 
номъ1 истрεблεнії прεсмикаючихся мεжду границами здεшнεю і турεцкою, 
такжε і полскою злодѣεвъ, рεкомεндуεтся. Для того, //    во ісполнεніε оного  
і прεжних εго високопрεвосходитεлства ордεров, всεприлѣжнѣишε при- 
твεрждаεмъ вамъ, таковіх шатаючихся злодѣεвъ со всεю вашεю возмож- 
ностію, чиня за ними εжεчастіε с командою розъεзди, старатся пεрεловлятъ, 
чεмъ би могли скоряε сії злоумишлεнности прεсѣчъся, і носящεεсъ на всε 
здѣшноε Воиско бεзславиε угаснут. По пεрεловлεнії жъ таковіх присилат  
в Кошъ под крѣпским карауломъ, к поступлεнію с нимъ за ихъ учинεнніε 
продεрзости, по законамъ2. Будучи жъ вамъ в разъεздах отнюдъ ни под  

–––––––––––– 

8-8 Написано над рядком і на лівому полі замість закресленого ібо εсли онои при- 
сланъ от тεбε в какои либо поступкѣ будεтъ нε в справεдливости и опосля про то увѣданно 
будεтъ, то за то нεмянуεмо за сиском наказаn жεсточайшε будεтъ. 

9-9 Написано над рядком. 
10 Виправлено з области. 
1 Виправлено з всεконεчному. 
2 Далі закреслено І. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 
[7] 

 
 
 
 
 
 
 

5 
зв. 
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какимъ видомъ3 за границу ни для чεго нε пεрεходитъ. І что происходитъ 
будεтъ, счаста рεпортоватъ, о чεмъ и к // гспдамъ старшинамъ в. Нагаю  
і Чорному ордεры посланы4. 
25 д. Сεнтябра 
1768 году. 
№: 

Андрεя Лукянова 3317. 
Макара Нагая 3318. 

Алεѯѣя Чорного 3319. 
Арк. 5–6. Чернетка. 

 
№ 207    1768 р., вересня 26. [Запорозька Січ]. 1768 р., вересня 26. [Запорозька Січ]. 1768 р., вересня 26. [Запорозька Січ]. 1768 р., вересня 26. [Запорозька Січ]. ––––    Ордер Коша Ордер Коша Ордер Коша Ордер Коша 

військовому старшині Андрію Лук’янову виступити зі своєю військовому старшині Андрію Лук’янову виступити зі своєю військовому старшині Андрію Лук’янову виступити зі своєю військовому старшині Андрію Лук’янову виступити зі своєю 
командою до р. Мертвовід для пошуку і арештукомандою до р. Мертвовід для пошуку і арештукомандою до р. Мертвовід для пошуку і арештукомандою до р. Мертвовід для пошуку і арешту    гайдамаків, гайдамаків, гайдамаків, гайдамаків, 
котрі йшли «в Полшу», з вимогою конвоювати їх до Кошакотрі йшли «в Полшу», з вимогою конвоювати їх до Кошакотрі йшли «в Полшу», з вимогою конвоювати їх до Кошакотрі йшли «в Полшу», з вимогою конвоювати їх до Коша. . . .     
№ 3325№ 3325№ 3325№ 3325    

    
Із Коша В. З. Н. високоблагородному гспдну оного ж Воиска 
воисковому старшинѣ Андрεю Лукянову 
Ордεръ 

Понεжε, по силѣ височаишεй εя ім. ва. грамоти, много наслаnими в Кошъ  
В. З. Н. от εгω высокопрεвосходитεлства г. гεнεрала-аншεфа, киεвского гε- 
нεрал-губεрнатора1 і Новороссійской губεрнії главного комεндира і ковалε- 
ра Фεдора Матвѣεвича Воεйкова ардεрами, всεприлεжнεйшε прεдлагаεтца 
всεми мεри і какъ найскоряε

2 гайдамацкую3 шайку4, с коεй і ннε в Полшε на 
злих учинках імεεтся5, старатся іскорεнятъ. // Для того, прεдлагаεтся вам, 
по получεниї сεго заразъ с имεвшоюс6 при вас в собраниї командою тогω 
мѣста, гдѣ находитεс, в повεлεнноε вам мεсто рεку Мяртвовод слεдоватъ,  
і тамω оною расположас по повεлεнним і другим скритим к собранию 
гаидамацкому мεстам, імεть бεзпεрεривниε розεзди, і тεми7 розεздами всε- 
прилѣжнѣишε старатся здѣшних подчинεнних к ходу в Полшу на зло- 
врεдніε их умишлεнія нε допускатъ, і ловитъ, і в Кошъ за караулом  

–––––––––––– 

3 Далі закреслено в гр. отнюдъ. 
4 Далі закреслено Сεнтябра 25 д.  
1768 году. 
1 Далі закреслено і ковалεра. 
2 Далі закреслено в искорεнεнії. 
3 Виправлено з гайдамацкиї. 
4 Виправлено з шайки.; далі закреслено імεть старатεлства. 
5 Далі закреслено в сεи. 
6 Далі закреслено при т. 
7 Виправлено з оними. 

 
6 

[8] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11 
[13] 

 
 
 
 
 
 
 

11 
зв. 
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к подлεжащεму прысилать 8-со всѣмъ-8. Ібо εсли // посля сεгω вашεго их 
бεрεжεнія, чрεз вашу к воискових старшиn Ногая і Чорного 9-таковиε жъ-9 
ставки таковиε

10 в Полшу на злыε их содѣиствіа пробεрутся, і 8-тамо в Пол- 
шε

-8 вεлико россіискими комаnдами поиманни будутъ, то нεктω болшε, 
какъ ви і виш писаnниε старшини Ногай і Чεрний, гдѣ надлεжатимεтъ 
отвεствоватъ будεтε всεнεотмѣннω. Для чεго сεй ордεръ вы імъ і обявитъ 
імѣεтε. 
1768 году 

Сεнтябра 26 д. 
№ 3325. 
Арк. 11–12. Чернетка. 

 
№ 208 1111768 р., вересня 26. [Запорозька Січ]. 768 р., вересня 26. [Запорозька Січ]. 768 р., вересня 26. [Запорозька Січ]. 768 р., вересня 26. [Запорозька Січ]. ––––    Ордер Коша Ордер Коша Ордер Коша Ордер Коша 

полковнику Бугоґардівської паланки Мусію Головку, з вимогою полковнику Бугоґардівської паланки Мусію Головку, з вимогою полковнику Бугоґардівської паланки Мусію Головку, з вимогою полковнику Бугоґардівської паланки Мусію Головку, з вимогою 
подати рапорт з переліком запорожців, які відмовилися подати рапорт з переліком запорожців, які відмовилися подати рапорт з переліком запорожців, які відмовилися подати рапорт з переліком запорожців, які відмовилися 
вступати в команду для розшуку гайдамаків, та відправити вступати в команду для розшуку гайдамаків, та відправити вступати в команду для розшуку гайдамаків, та відправити вступати в команду для розшуку гайдамаків, та відправити     
до Січі козаків Кальниболоцького куреня Деркача та Яцка до Січі козаків Кальниболоцького куреня Деркача та Яцка до Січі козаків Кальниболоцького куреня Деркача та Яцка до Січі козаків Кальниболоцького куреня Деркача та Яцка 
Старого, які відмСтарого, які відмСтарого, які відмСтарого, які відмовилися допомогти піймати злодія, козака овилися допомогти піймати злодія, козака овилися допомогти піймати злодія, козака овилися допомогти піймати злодія, козака 
їхнього куреня Макараїхнього куреня Макараїхнього куреня Макараїхнього куреня Макара. № 3326. № 3326. № 3326. № 3326    

    
Гспдну полковънику1 бугоґардовому Моисѣю Головку з 
старшиною 
Ордεръ 

Рεпортъ вашъ, чтω
2 с турεцкой сторони гайдамацкой шайки болѣε ста 

чεловѣкъ3 в Карабεлномъ4 чрεзъ Бугъ бродом на сю сторону пεрεправяс, 
пошли на низъ Бугу, за коїми к поїмки хотя ви собравши съ вεдомства 
вашεгω команду слεдоватъ намεрεвали, но находящиεс въ видѣниї вашεмъ 
козаки для тогω по вашεму приказанію5 εхатъ6 нε пожεлав, явилис ослуш- 
ними, в Кошѣ сεго тεчεния 25 д. получεнъа. А понεжε, что 7-в искорεнεниї 
такових зловрεдников-7 состоїтъ высочайший5 εя ім. ва. інътεрεсъ і о том, 
чтω оная гайдамацкая шаики 8-в граници-8 здѣшніε вошли по увεдом- 
лεнію 9-нагайских командиров-9 на Орловском // фарпостѣ

10, въ Киεвскую 

–––––––––––– 

8-8 Написано над рядком. 
9-9 Написано на лівому полі. 
10 Далі закреслено на злоε. 
1 Далі закреслено само. 
2 Далі закреслено ви. 
3 Далі закреслено с турεцкой сторони. 
4 Далі закреслено нанε. чрεз р. 
5 Далі закреслено я. 
6 Написано на лівому полі. 
7-7 Написано на лівому полі замість закресленого вам. 
8-8 Написано на лівому полі замість закресленого в. 
9-9 Написано над рядком замість закресленого состоящим. 

12 
[14] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9 
[11] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9 
зв. 
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губεрнскую11 канцεлярию12 прεдставлεнно, і настоятъ о впускε онои шайки 
в здεшніε мѣста 13-і нε прεловлεниї-13 прилεжнεишія виізслεдованія. 

Для тогω
14, строжаишε вам прεдлагаεтся, по получεниї сεго заразъ 

самовѣрнѣишε
15, кто16 імεннω по вашεму приказанію в ту партию ітитъ  

нε похотεлъ, справяс17 в Кошъ 18-з собою рεпортъ привозитъ-18. Что жε ка- 
саεтся до курѣнних калниболоцких, кої по вашεму ж трεбованію в поїмки 
их курѣнногω, вора Макара, вамъ19 в спомощεствованія нε учинили, то  
20-імѣεтε имъ приказатъ, чтоб прописанніε в вашεмъ рεпортѣ Дεркач и Ста- 
рий Яцко, нεпрεмѣно // для отвѣту с вами вмѣстѣ до Коша приεздили, кої 
εсли с вами доброволно приεздитъ нε похотятъ, то взятъ іхъ бεз і малѣй- 
ших іхъ отговорок-20. 
1768 году 

Сεнтεбра 26 д. 
№ 3326. 
Арк. 9–10. Чернетка. 

 
№ 209 1768 р., вересня 26. [В поході]. 1768 р., вересня 26. [В поході]. 1768 р., вересня 26. [В поході]. 1768 р., вересня 26. [В поході]. ––––    Рапорт військового старшини Рапорт військового старшини Рапорт військового старшини Рапорт військового старшини 

Андрія Лук’янова Кошеві, про відсутність достатньої кількості Андрія Лук’янова Кошеві, про відсутність достатньої кількості Андрія Лук’янова Кошеві, про відсутність достатньої кількості Андрія Лук’янова Кошеві, про відсутність достатньої кількості 
козаків в його команді для розшуку козаків в його команді для розшуку козаків в його команді для розшуку козаків в його команді для розшуку гайдамаків; реєстр куренів гайдамаків; реєстр куренів гайдамаків; реєстр куренів гайдамаків; реєстр куренів 
із зазначенням кількості козаків, яких необхідно відправити до із зазначенням кількості козаків, яких необхідно відправити до із зазначенням кількості козаків, яких необхідно відправити до із зазначенням кількості козаків, яких необхідно відправити до 
його командийого командийого командийого команди    

    

В Кошъ Воиска Запорожского Низового 
Покорний рεпортъ 

По силѣ получεнного мною с Коша ордεра, в коεмъ написано1 с каких 
імεнно курεнεй и сколкω козаков нε досланно будεтъ, описав всѣ курεнѣ 
при сочинεниї рεεстра в Кошъ при рεпортѣ прислат. Для чεго, в Кошъ 
Воиска Запорожскогω Низового при сεмъ рεпортѣ рεεстръ, сколко и з 
якогω курεня козаков нε висланно, прилагаεтся. Хотя жъ надлεжалω било  
і в прεждε посланномъ от мεнε в Кошъ рεпортѣ рεεстръ сочинитъ, сколкω  

–––––––––––– 

10 Далі закреслено к ним маіора Вулфа. 
11 Виправлено з губεрнию. 
12 Написано над рядком. 
13-13 Написано на правому полі. 
14 Далі закреслено вам строжайшε. 
15 Далі закреслено см. 
16 Далі закреслено по. 
17 Далі закреслено за. 
18-18 Написано на правому полі замість закресленого к подлεжащεму самоскорѣишε 

рεпортоватъ. 
19 Написано над рядком замість закресленого вас. 
20-20 Написано над рядком і на правому полі замість закресленого писанних к нахо- 

дящεмус ннε в полковни. мεстах гспдну воисковому асаулу Сидору Бѣлому // подлεжащоε  
с ними учинитъ. 

1 Далі витерто списат. 

 
 
 
 
 
 
 

10 
[12] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13 
[15] 
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и с каких курεнεи козаков в команду нε било, но за тим рεεстръ нε сочи- 
нεнъ билъ, чтω толкω з шεсти курεнεи козаки били, да и тω по малой части. 

Воисковіи старшина Андрѣи Лукянов 
1768 году 

Сεнтябра 26 д. 

Помітка: Получεнъ сεнтябра 26 д. 1768 году. 
На конверті: В Кошъ Воиска Запорожского Низового 
Покорний рεпортъ. 

Залишки печатки 
Арк. 13, 14 зв. Оригінал. 
 
№ 210 
 

Рεεстрь, сколкω нε досланнω с каких курεнεй козаков, под 
сим значитъ. 1768 году сεнтябра 26. 

число 

З Кущѣвского 
З Кислякѣвского 
З Вивонѣвского [!] 
З Конεловского 
З Сεргѣεвского 
З Донского 
З Батуринского 
З Поповичѣвского 
З Васюринского 
З Нεзамаївского 
З Ирклѣεвского 
З Щεрбиновского 
З Титаровского 
З Шкуринского 
З Корεнѣвского 
1-З Рогѣвского-1 
З Калниболоцкого 
З Уманского 
З Дεрεвянковскωго 
З Нижεстεблѣεвского 
З Вышεстεблѣεвского 
З Жεрεлѣвского 
З Пεрεясловского 
З Мишастовского 
З Минского 
З Тимошѣвского 
З Вεличковского 

20 
30 
25 
30 
30 
30 
20 
8 

10 
15 
10 
30 
10 
5 

30 
5 

29 
30 
5 
6 
5 

20 
5 

20 
2 

30 
30 

–––––––––––– 

1-1 Підкреслено. 
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З Лεвушкѣвского 
З Пластунѣвского 
З Дядковского 

10 
30 

30 // 
 число 
З Бруховεцкого 
З Платнѣровского 
З Пашковского 

30 
30 
28 

И того всѣх 649 
Арк. 13 зв.–14. Оригінал. 
 
№ 211 1768 р., вересня 26. [Запорозька Січ]. 1768 р., вересня 26. [Запорозька Січ]. 1768 р., вересня 26. [Запорозька Січ]. 1768 р., вересня 26. [Запорозька Січ]. ––––    Ордер Коша Ордер Коша Ордер Коша Ордер Коша 

військовому старшині Андрію Лук’янову з наказом військовому старшині Андрію Лук’янову з наказом військовому старшині Андрію Лук’янову з наказом військовому старшині Андрію Лук’янову з наказом     
відправити в його команду необхідну кількість козаків; відправити в його команду необхідну кількість козаків; відправити в його команду необхідну кількість козаків; відправити в його команду необхідну кількість козаків;     
реєстр куренів, з яких будуть відправлені козаки реєстр куренів, з яких будуть відправлені козаки реєстр куренів, з яких будуть відправлені козаки реєстр куренів, з яких будуть відправлені козаки     
до командидо командидо командидо команди. № 3332. № 3332. № 3332. № 3332    

    
Із Коша Воиска З. N. высокоблагородному гспдну1 воисковому 
старшынѣ Андрεю Лукянову 
Ордεръ 

Рεпортъ вашъ, что нε всѣ козаки в команду вашу явилисъ і многих нѣтъ в 
Кошѣ получεнъ, по которому с курεнями тѣми, коѣхъ козаков2 у васъ 
нѣтъ, справка чинεнна3. По учинεныї справкы 4-от кого-4 ужε высланны і с 
которого5 хочай і высланни, да в каком мѣстѣ дожыдаютца, при сεм 
імянный спысокъ вам прилагаεм. По которому, імѣεтε вы во всѣхъ тѣхъ 
мѣстах, в коѣхъ nазначεнно, что ожидают козаки3, гдε надлεжытъ зараз6 
стрεбоватъ, і сколко по вашεм істрεбованыї εщε і какых курѣнних, 7-і съ 
каких мѣстъ-7 нε доставатимεтъ вам, в Кош рεпортоватъ. Самим жε вам по 
получεныї сεго, зараз в повεлεнноε вам мѣсто в Мяртвовод сколко εст 
команди, с тою і слѣдоват. 
1768 году 

Сεнтябра 26 д. 
№ 3332. 
Арк. 15. Чернетка. 

–––––––––––– 

1 Далі закреслено асаулу во. 
2 Далі закреслено та. 
3 Далі закреслено і. 
4-4 Написано на лівому полі замість закресленого с которого курεня. 
5 Далі закреслено nε выс. 
6 Написано над рядком замість закресленого і. 
7-7 Написано на лівому полі замість закресленого і от кого. 
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№ 212 
 

Рогѣвцѣ з Носанѣвского будутъ. 
Корεнѣвцѣ зъ Ингулця и Ингула будутъ. 
Шкуринцѣ

1 з Омεлового и Камянки бу. 
Титарѣвцѣ з Вεликої Води, Тεрнѣвокъ бу. 
З Ирклѣεвскогω з Омεлового бу. 
Нεзамаївского з Омεловогω будутъ. 
Щεрбиновского всѣ рушили сεго дня. 
Васюринскогω з низу будутъ. 
Поповичѣвцѣ з Носанѣвского и Саксаганѣ будут. 
Батуринского сεго дня рушили. 
З Самарѣ Сεргѣεвскогω 15 будут, а пятнадцятъ з Сѣчи. 
Конεловскогω пѣшло 15, з Ингулця ωсталниε будутъ. 
З Івонѣвскогω з Ингула будутъ. 
Кислякѣвского сεго дня виишли. // 
З Калниболоцкого 29, nаказ. атаман сам в Базувлук поεхал висилан нεдавно. 
З Уманского 30, стоят готови, у Базувлукѣ 4-х, у Вεрбовому озму. 
З Дεрεвянковского 5 в Сакъсаганѣ. 
З Ныжεстεблѣεвского 6 в Саксаганѣ да в Ингулцѣ. 
З Вышεстεблѣ. 5 в Носакѣвскѣмъ. 
З Джεрεлѣвского 20 з Саксаганѣ. 
З Пεрεясловского 5, всѣ в командѣ εст, а каких нѣт, то там атамаn знаεт. 
З Мышастовского 20 в Громоклыѣ і в Ингулцѣ. 
З Мѣнского 2 с Чирви зараз будут. 
З Тимошѣвского 30, у Базувлучку всѣ готові. 
З Вεличковского 30 з Вовчоѣ будут скоро. 
З Лεушковского 10 у Громокліѣ. 
З Пластунѣвского 30 у Самарѣ, за коѣми атаман поѣхав. 
З Дядковского 30, всѣ в Ингулцѣ стоят. 
З Бруховεцкого 30, пошло сεго дня дεсят, а двадцят в Ингулцѣ в Ингулцѣ 
[!]. 
З Платнѣровского 30 в Ингулцѣ да у Громоклії. 
З Пашковского 28, сіѣ всѣ в Саксаганѣ. 
 

Арк. 16, 17. Чернетка. 
 
№ 213    1768 р., вересня 26. Устя Громоклії. 1768 р., вересня 26. Устя Громоклії. 1768 р., вересня 26. Устя Громоклії. 1768 р., вересня 26. Устя Громоклії. ––––    Рапорт військового Рапорт військового Рапорт військового Рапорт військового 

осавула Сидора Білого Кошеві, про відправку до Запорозької осавула Сидора Білого Кошеві, про відправку до Запорозької осавула Сидора Білого Кошеві, про відправку до Запорозької осавула Сидора Білого Кошеві, про відправку до Запорозької 
Січі гайдамаки, козака Кисляківського куреня Їська Довгого, Січі гайдамаки, козака Кисляківського куреня Їська Довгого, Січі гайдамаки, козака Кисляківського куреня Їська Довгого, Січі гайдамаки, козака Кисляківського куреня Їська Довгого, 
який брав участь в нападі на слободу Голту, та про звільнення який брав участь в нападі на слободу Голту, та про звільнення який брав участь в нападі на слободу Голту, та про звільнення який брав участь в нападі на слободу Голту, та про звільнення     
з полону гайдамаки, козака Дядківського куреня Василя Уз полону гайдамаки, козака Дядківського куреня Василя Уз полону гайдамаки, козака Дядківського куреня Василя Уз полону гайдамаки, козака Дядківського куреня Василя Уроди, роди, роди, роди, 

–––––––––––– 

1 Перша літера виправлена з З. 
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козаками того ж куреня Василем Шипликом, Мусієм Половим козаками того ж куреня Василем Шипликом, Мусієм Половим козаками того ж куреня Василем Шипликом, Мусієм Половим козаками того ж куреня Василем Шипликом, Мусієм Половим 
та Іваном Носомта Іваном Носомта Іваном Носомта Іваном Носом    

    
В Кошъ Войска Запорожскогω Нызовгω 
Рεпортъ  

Сысканной і пойманной мною на косах буговихъ пры станах рыбных, 
прыличившийся к грабитεлству убεгающих с турεцкой слободи Голти въ 
Полшу въ Кодимѣ на дороги жыдовъ, курѣнний кѣслякѣвский воръ Їско 
Довгий, при сεмъ за подлεжащим конвоεмъ чрεзъ козаковъ кѣрѣнних [!] 
кислякѣвскихъ Ивана Писмεнногоа с товарищи, въ оной Кошъ ωтправ- 
ляεтся. Бывший жε с ним, Довгим, въмѣстѣ на грабитεлствѣ курѣнний 
дядковский Василъ Урода, такжε мною при станах рыбних на косах Лы- 
манскихъ билъ пойманъ і отдаn для отвозу под караулом въ Кошъ козакам 
курεня Дядковскогω Василю Шиплику, Мусѣю Половому, Івану Насуб  
і протчим оного курεня, на косѣ в Бубликових жывущим козакам. Но, как 
нинѣ я получивъ ізвѣстиε, что обявлεнъныε козаки нε слушая моεго імъ 
повεлѣния, чтобь εго, Уроду, отвεстъ // в Кωшъ, самоволнω розбивъ зъ 
εгω набитую мн[ою] колоду, свободно εго отпустили, которой Урода якоби 
ужε сам своїмъ возом і лошадмы поεхал в Сεчъ. Ѡ чεмъ въ оной Кошъ За- 
порожскогω Войска въ покорности моεй симъ рεпортуя, покорно прошу, 
какъ с прописаннимы аслушниками і противниками моεму вεлѣнию повε- 
лεнно будεтъ от оногω Коша поступитъ, чрεзъ сεго нарочногω козака рεзо- 
люциεю снабдит нε оставитъ. 

Войсковий асаулъ Сидоръ Бѣлий 
1768-го гωду 

Сεнтябра 26 д. 
Устя Громоклиї. 

Помітка: П. сεн. 30 д. 1768 году. 

На конверті: В Кошъ Войска Запорожского Нызовогω 
Рεпортъ. 

Печатка 
Проба пера на конверті: Чεвεрда, Иванъ Дεрεвянко і Шулга, калниболот- 
ский Лодонка, Бойко. 
Конεливский Сεмεнъ Воεний. 
Шулзѣ да Ладонкѣ по кубку срѣбному. 
 

Арк. 26–26 зв., 31 зв. Оригінал. 
 
№ 214 1768 р., вересня 26. Устя Громоклії. 1768 р., вересня 26. Устя Громоклії. 1768 р., вересня 26. Устя Громоклії. 1768 р., вересня 26. Устя Громоклії. ––––    Лист військового Лист військового Лист військового Лист військового осавула осавула осавула осавула 

Сидора Білого до кошового отамана Петра Калнишевського Сидора Білого до кошового отамана Петра Калнишевського Сидора Білого до кошового отамана Петра Калнишевського Сидора Білого до кошового отамана Петра Калнишевського 
про відправку до Коша гайдамаки, козака Кисляківського про відправку до Коша гайдамаки, козака Кисляківського про відправку до Коша гайдамаки, козака Кисляківського про відправку до Коша гайдамаки, козака Кисляківського 
куреня Їська Довгого, інформацією про зберігання пограбовакуреня Їська Довгого, інформацією про зберігання пограбовакуреня Їська Довгого, інформацією про зберігання пограбовакуреня Їська Довгого, інформацією про зберігання пограбова----    
них речей козаком Василем Уродою в його курінного отамана, них речей козаком Василем Уродою в його курінного отамана, них речей козаком Василем Уродою в його курінного отамана, них речей козаком Василем Уродою в його курінного отамана, 
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відправку викраденивідправку викраденивідправку викраденивідправку викрадених коней до свого зимівника, через х коней до свого зимівника, через х коней до свого зимівника, через х коней до свого зимівника, через 
неможливість перегнати їх до Січі та про від’їзд з командою неможливість перегнати їх до Січі та про від’їзд з командою неможливість перегнати їх до Січі та про від’їзд з командою неможливість перегнати їх до Січі та про від’їзд з командою     
до р. Південний Буг на коси для пошуку гайдамаки Солодкадо р. Південний Буг на коси для пошуку гайдамаки Солодкадо р. Південний Буг на коси для пошуку гайдамаки Солодкадо р. Південний Буг на коси для пошуку гайдамаки Солодка    

    
Вεлможний панε 

Милостивѣйший батку мой Пεтръ Івановичъ 
По повεлѣнию вεлможности вашεй, възятой мною въ козака курεня 
Дεрεвянковского Стεпана Кривошиї с половинной части пчεлъ въ чεтирεхъ 
дѣжεчках мεдъ, на возѣ і пары лошадяхъ вора курѣнного кислякѣвского 
Їска Довгогω, да забратих в курѣнних калниболоцкихъ Сидора Важкого, 
Збаразского і Маиґура, 1-кої били вмѣстѣ з Макаромъ-1, кулбакъ чεтирѣ, 
рушницъ з вязнями двѣ да шкатулку, с пограблεнним оним жε вором Їском 
Довгим імущεством, і тарѣлокъ цѣнових три, пры сεмъ к вεлможности 
вашεй чрεзъ козака курѣнного кислякѣвского Івана Писмεнного отправляю.  

Дядковский жε курѣнний воръ, Василъ Урода, за словεсним спросом 
доброволно мнѣ обявил, что якобы пограблεнноε ним вмѣстѣ с пропи- 
санним Довгым імущεство і дεнεгъ тридцятъ рублεи отвεзъ до курεня 1-і 
отдал атаману, что-1 і находится всε въ атамана дядковского Кулика.  
Бочка горѣлки, которая била в Ингулѣ въ зимовнику козака курѣнного 
калниболоцкого Копила, аставлεнна пошεдшим в Полшу на грабитεлство 
курѣнним // калниболоцким жε Тараном, па справки мною прописанним 
Копиломъ мнѣ

1 обявлεнно, что обявлεнная бочка горѣлки атаманом кал- 
ниболоцким Костяним, εщε въ пεрвой разъ будучи въ Ингулѣ възята до 
Сѣчи. Лошадεй воровскихъ, вεлможний панε, въ здεшнεм бугоґардовом 
вεдомствε по стадах і другихъ мεстах па сиску собрал дεсятков болшε 
двохъ, коїх, что крайнε отсεлъ въ Сѣчъ отправит нѣким, намεрεнъ ониε 
лошади всѣ отправит для смотрѣния въ свой зимовник, для занятия ко- 
торих в Сѣчъ, покорнѣйшε прошу вεлможности вашεй нε оставит прислат 
ко мнѣ козаковъ ординарних двохъ, которыε б мεнε іскали іли дожидалися 
бъ въ Вεрбовом въ Титарнѣ. 

А сεбѣ ж, вεлможности вашεй, чрεзъ сиε доношу, что сεго ж числа по 
отправки сεго, імεю отправится до рεки Бугу на коси для сиску курѣнного 
кислякѣвского Солодка, о котором ужε сεкрεтно і провѣдавъ, понад рεкою 
ж Бугом слѣдоватъ намεрεнъ до Ґарду. Что вεлможности вашεй донεсши,  
с моїм глубочайшим упокорεниεм і прεданностию при нижайшεм уклонѣ 
смѣю імяноватся. 
Вεлможности вашεй милостивѣйшого моεго батка покорнѣйшим і вѣрним 

слугою Сидор Бѣл[ий], асаулъ воискови[й] 
1768-го году 

Сεнтябра 26 д. 
Устя Громоклиї.

–––––––––––– 

1-1 Написано над рядком. 
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Помітка: П. сεн.2 30 д. 1768 году. 
 

На конверті: Егω вεлможности Калнишεвскому, милостивѣйшεму моεму 
батку Пεтру Івановичу, в Сѣчи всεпокорнѣйшε. 

Печатка 
Арк. 27–27 зв., 30 зв. Оригінал. 
 
№ 215 1768 р., вересня 28. [Запорозька Січ]. 1768 р., вересня 28. [Запорозька Січ]. 1768 р., вересня 28. [Запорозька Січ]. 1768 р., вересня 28. [Запорозька Січ]. ––––    Ордер Коша Ордер Коша Ордер Коша Ордер Коша 

військовому старшині Андрію Порохні, про відправку військовому старшині Андрію Порохні, про відправку військовому старшині Андрію Порохні, про відправку військовому старшині Андрію Порохні, про відправку 
розпорядження самарському полковнику доукомплектувати розпорядження самарському полковнику доукомплектувати розпорядження самарському полковнику доукомплектувати розпорядження самарському полковнику доукомплектувати 
його його його його команду необхідною кількістю козаківкоманду необхідною кількістю козаківкоманду необхідною кількістю козаківкоманду необхідною кількістю козаків. № 3342. № 3342. № 3342. № 3342    

    
До Порохнѣ 
Ордεръ 

Рεпортъ вашъ от 24-го числа сεго, в Кошѣ получεнъ, что по вашεму 
трεбованію полковникъ самарскій в команду вамъ 500 чεловѣкъ собратъ 
нε можεтъ потому дε, что многіε курѣнніε атамани по насланним от сεбε 
приказам, такжε і сами за приεздом своїхъ курѣнних зъ зимовниковъ до 
курεнεи позабиралиа. А понεжε, показанніε атамани хотя к своїм курεням  
в команди козаковъ своїхъ курѣнних і забирали, однакъ, чтобъ ужε в 
вѣдомствѣ самарском, по εлику оноε разстоεніεм нε малоε, козаковъ нε 
доставало, нεнадεжно. Для того, посланнім к полковнику самарскому 
ордεром крѣпчаишε подтвεрждεно, чтоб онъ какъ возможно, нε прεд- 
ставляя в рεзонъ нѣкаких нεвозможностεй, // со всѣхъ зымовниковъ повε- 
лεнноε чысло козаковъ собравъ, в команду вамъ поручилъ. Что жъ по сεму 
вами прεдвидѣнно будεтъ, імѣεтε Кошъ рεпортоватъ. 
Сεнтябра 28 д. 
1768 году. 
№ 3342. 
Арк. 21–21 зв. Чернетка. 

 
№ 216 1768 р., вересня 28. [Запорозька Січ]. 1768 р., вересня 28. [Запорозька Січ]. 1768 р., вересня 28. [Запорозька Січ]. 1768 р., вересня 28. [Запорозька Січ]. ––––    Ордер Коша Ордер Коша Ордер Коша Ордер Коша 

полковнику Самарської паланки Дмитру Кулику з вимогою полковнику Самарської паланки Дмитру Кулику з вимогою полковнику Самарської паланки Дмитру Кулику з вимогою полковнику Самарської паланки Дмитру Кулику з вимогою 
відправити в команду військового старшини Андрія Порохні відправити в команду військового старшини Андрія Порохні відправити в команду військового старшини Андрія Порохні відправити в команду військового старшини Андрія Порохні     
по одному козаку від кожного зимівника і укомлектувати дану по одному козаку від кожного зимівника і укомлектувати дану по одному козаку від кожного зимівника і укомлектувати дану по одному козаку від кожного зимівника і укомлектувати дану 
команду необхідною кількістю людейкоманду необхідною кількістю людейкоманду необхідною кількістю людейкоманду необхідною кількістю людей. № 3343. № 3343. № 3343. № 3343    

    
До полковъника самарскогω з стар. 
Ордεръ 

На рεпортъ вашъ, в Кошѣ сεго числа получεnнои, коїм ви 1-прεдставляя, яко-1  
в повεлεнную от Коша гспдну воисковому старшинѣ Андрεю Порохнѣ

2  

–––––––––––– 

2 Далі витерто 20. 
1-1 Написано над рядком замість закресленого чтω. 

30 
зв. 
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зв. 
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пεтисотную команду 3-с вεдомства вашεго-3 козаков вистатчитъ по причинѣ 
тои, чтω курѣнніми4 атаманами5 до курεнεй6 в здѣшніε команди многих 
позвано, і ωсталния до вострεбованія туда ж о готовости битъ приказано7, 
чεмъ они8 і отговариваются, нε можнω, 3-проситε рεзолюциї-3. В рεзолюцию 
вам прεдлагаεтся, хотя с вѣдомства вашεго нѣкиε козаки курѣнними 
атаманами до курεнεй і позванны, а протчим в готовости битъ, куда9 жε по 
приказываннεм10 вамъ с тих жε зимовников, // і нѣεдиногω зимовника нε 
минуя, по εдиному козаку11, а буди по εдиному нε доставатимεтъ пεтисот- 
ного числа, то12 і туда в ту пεтисотную команду г. воисковому старшинѣ 
Порохнѣ бεз всяких их отговорокъ, ібω в сεм состоїтъ государствεннои 
інтεрεс13 вислатъ. 14-І какъ наискорεε і всεнεотмεнно всε

-14 полним числом, 
3-даби от εго, г. Порохнѣ, в Кошъ о сεм прεдставлεнии нε слѣдовало-3, вис- 
татчитъ15 εму16 поручитъ імεεтε. 
1768 году 

Сεнтябра 28 д. 
№ 3343. 
Арк. 19–19 зв. Чернетка. 
 

№ 217 1768 р., вересня 28. р. Інгул. 1768 р., вересня 28. р. Інгул. 1768 р., вересня 28. р. Інгул. 1768 р., вересня 28. р. Інгул. ––––    Рапорт військового осавула Рапорт військового осавула Рапорт військового осавула Рапорт військового осавула 
Сидора Білого Кошеві про відправку на Січ пограбованого Сидора Білого Кошеві про відправку на Січ пограбованого Сидора Білого Кошеві про відправку на Січ пограбованого Сидора Білого Кошеві про відправку на Січ пограбованого 
майна та коней, відібраних у гайдамаків, козаків Івонівського майна та коней, відібраних у гайдамаків, козаків Івонівського майна та коней, відібраних у гайдамаків, козаків Івонівського майна та коней, відібраних у гайдамаків, козаків Івонівського     
та Дядківського куренів Максима і Василя Уроди, через та Дядківського куренів Максима і Василя Уроди, через та Дядківського куренів Максима і Василя Уроди, через та Дядківського куренів Максима і Василя Уроди, через 
отамана Крилівського куреня Степана Ґелеха, та від’їзд отамана Крилівського куреня Степана Ґелеха, та від’їзд отамана Крилівського куреня Степана Ґелеха, та від’їзд отамана Крилівського куреня Степана Ґелеха, та від’їзд     
зі своєю командою до р. Південний Буг; реєстр майна зі своєю командою до р. Південний Буг; реєстр майна зі своєю командою до р. Південний Буг; реєстр майна зі своєю командою до р. Південний Буг; реєстр майна     
та коней, відібраних військовим осавулом Сидором Білим та коней, відібраних військовим осавулом Сидором Білим та коней, відібраних військовим осавулом Сидором Білим та коней, відібраних військовим осавулом Сидором Білим     
в Перевізці і Солонцяхв Перевізці і Солонцяхв Перевізці і Солонцяхв Перевізці і Солонцях    

    

Вεлможному і высокородному гспдну гспдну атаману 
кошεвому Пεтру Івановичу Калнишεвскому зъ 
високопочтεннѣйшими гспдами войсковимы старшинамы

–––––––––––– 

2 Далі закреслено с. 
3-3 Написано на лівому полі. 
4 Виправлено з курѣнніε. 
5 Виправлено з атамани. 
6 Далі закреслено мн. в здѣ. 
7 Далі закреслено нε можно. 
8 Далі закреслено і отв. 
9 Виправлено з […]. 
10 Далі закреслено однакъ. 
11 Далі закреслено в ту пεтистаю. 
12 Далі закреслено і полного. 
13 Далі закреслено брать. 
14-14 Написано над рядком замість закресленого і всεскорѣшε в сю. 
15 Далі закреслено імεεтε. 
16 Далі закреслено гспдну Порохнѣ. 

 
 
 
 
 
 
 

19 
зв. 
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Рεпортъ 
С побитихъ мною, с повεлѣния вашεй вεлможносты, ходившого въ Полшу 
на грабитεлство курѣнногω івонѣвского Маѯима пчεлъ въ двохъ дѣжкахъ 
мεдъ, на возѣ і лошадяхъ възятих въ вора, курѣнного дядковскогω Василя 
Уроди, да воровскихъ лошадεй, въ здεшнεмъ бугоґардовом вεдомствε по 
сискиванних і собраннихъ двадцятεро троε, ω коїх у сεго для усмотрεния 
вашεй вεлможности і рεεстръ прилагаεтся, чрεзъ гспдна атамана курεня 
Крилѣвъскогω Стεпана Ґεлεха, при сεмъ к вεлможнасти вашεй отправляю. 
Причεмъ і о сεбѣ доношу, что сεго чысла з Ингула до рεки Богу отправ- 
ляюсъ. 

Войсковий асаулъ Сидор Бѣлий 
1768-го году 

Сεнтябра 28 д. 

Рεка Інгулъ. 

Помітка: П. сεн. 30 д. 1768 году. 

На конверті: Въ Кошъ Войска Запорожского Нызовогω 
Рεпортъ. 

Залишки печатки 
Арк. 32, 35 зв. Оригінал. 
 
№ 218 

Рεεстръ сколко забрато въ стадахъ Пεрεвѣзкомъ і Солонцяхъ 
воровскихъ лошадεй, і чиїхъ імεннω, і за что і о протчεмъ. 
Учинεнъ 1768 году сεнтябра 28 д. 
Въ стадѣ пεрεвѣзком: 

Бывших вмѣстѣ с Макаром, калниболоцким, в стεпу курѣнних 
калниболоцкихъ жε, кої і протчиε курѣнниε калниболоцкиε в стεпу 

собравшисъ, въ чабановъ воли і вѣвцѣ брали: 
Сидора Важкого конεй 2: гнѣдого і каштановатого. 
Кулбакъ 2. 
Рушницю з вязнεю 1. 
Збаразкого конεй 2: сивого і рыжого. 
Кулбаку 1. 
Рушницю 1. 
Майґурового коня 1 каштановатого. 
Кулбаку 1. 
Ногайскихъ кобилъ 2: рыжу і ворону з лошатами. 
Курѣнного вεдмεдовского Самѣйла Журавскогω Пластуна, которой давалъ 

курѣнному калниболоцкому Лодонцѣ в Полшу на грабитεлство коня, 
забрато: 

Кобилъ1 бѣлу з лошом  і гнѣду 2.

–––––––––––– 

1 Виправлено з Кобилу. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

35 
зв. 
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Лошицю сиву 1. 
Стригуна гнѣдого лисого 1. 
Ему ж аставлεнно конεй сивого і гнѣдого 2. 
Кобилу з лошом  1. 
І стригуна 1. 
Калниболоцкого курѣнного Кырыка Писмεнного, которой билъ в Полшѣ на 
грабитεлствѣ, взято коня чалогω 1. // 
Курѣнного кислякѣвского Їска Довгого конεй взято гнѣдого і рыжого 2. 
Вѣзъ, хомут со всεю упряжю. 

В стадѣ, что в Солонцяхъ стоїтъ: 
Курѣнного дядковского Василя Уроды, которой билъ вмѣстѣ с Довгим, 

кислякѣвским, на грабитεлствѣ, забрато: 
Конεй рыжого, лисого, гнѣдих 2-х і вороного 4. 
Кобилъ бεз лошатъ каштановату гнѣду, слѣпу і рыжу лису 3. 
Вѣзъ, хомутъ со всεю упряжю. 
Ему ж, Уродѣ, аставлεнно коня гнѣдого, кобилу ворону з лошом і стригуна 
рыжого. 

Курѣнного лεвушковского Михаила, которой билъ в Полши в городѣ 
Рашковѣ на грабитεлствѣ, взято: 

Конεй чалого і гнѣдогω 2. 
Ногайского жεрεбця сивого 1. 

Въ Козацкой плавлѣ в козака курѣнного тытаровского Пишного, 
ходившого в Полшу на грабитεлство, курѣнного канѣвского Фεдора 

Канѣвчати взято: 
Конεй сивого і полового 2, кої проданни: сивий за 6 ру. 50 ко., половий за 2 
ру. 50 ко. 
Кулбаку 1. // 

Въ Кравця, курѣнного конεловского Яцка, за пεрεдεржатεлство вора Їска 
Довгого, воровскихъ вεщεй взято: 

Коня бѣлогω 1. 
Смушковъ чорних 45. 
Рудихъ кримских 10. 

І того всѣхъ конεй 25 
Арк. 33–34. Оригінал. 
 
№ 219    1768 р., вересня 28. Походіївський форпост. 1768 р., вересня 28. Походіївський форпост. 1768 р., вересня 28. Походіївський форпост. 1768 р., вересня 28. Походіївський форпост. ––––    Лист полковника Лист полковника Лист полковника Лист полковника 

Першого Компанійського полку Мойсея Кодинця до кошового Першого Компанійського полку Мойсея Кодинця до кошового Першого Компанійського полку Мойсея Кодинця до кошового Першого Компанійського полку Мойсея Кодинця до кошового 
отамана Петра Калнишевського, про отримання рапорту від отамана Петра Калнишевського, про отримання рапорту від отамана Петра Калнишевського, про отримання рапорту від отамана Петра Калнишевського, про отримання рапорту від 
сотника Антона Кодинця з обставинами затримки викрадених сотника Антона Кодинця з обставинами затримки викрадених сотника Антона Кодинця з обставинами затримки викрадених сотника Антона Кодинця з обставинами затримки викрадених 
гайдамаками коней, обґрунтованою відмовою повернути коні гайдамаками коней, обґрунтованою відмовою повернути коні гайдамаками коней, обґрунтованою відмовою повернути коні гайдамаками коней, обґрунтованою відмовою повернути коні 
Війську ЗапороВійську ЗапороВійську ЗапороВійську Запорозькому Низовому, оскільки вони викрадені зькому Низовому, оскільки вони викрадені зькому Низовому, оскільки вони викрадені зькому Низовому, оскільки вони викрадені     
«с Полши», а не в ногайців, та неправдиві наклепи запорозького «с Полши», а не в ногайців, та неправдиві наклепи запорозького «с Полши», а не в ногайців, та неправдиві наклепи запорозького «с Полши», а не в ногайців, та неправдиві наклепи запорозького 
полковника Івана Кулика на згаданого сотникаполковника Івана Кулика на згаданого сотникаполковника Івана Кулика на згаданого сотникаполковника Івана Кулика на згаданого сотника
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зв. 
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Вεлможний і высокородний гспднъ атаманаъ кошовий Войска 
Запорожского Низового 
Млствий добродѣю мой Пεтръ Івановичъ 

По писму вашεй вεлможности, состоявшомусъ по прεдставлεнию пол- 
ковника Кулика, о занятихъ командою сотника Антона Кодинца угнатихъ 
ворами якоби с нагайской сторони лошадεй, на отправлεнной от мεнε  
к оному сотнику Кодинцу ордεр, в присланном ко мнѣ сεго сεнтябра 26 д. 
рεпортε написалъ. Будучи дε в розъεздε з ставки Бεрεзоватой козакъ рε- 

портовалъ εму, сотнику, что видεл онъ на балки, прозиваεмой Пεчεной, до 
нεсколко члвкъ гайдамакъ. Почεму онъ за силу главной команди вεлѣний  
о искорεнεниї и поїмкε шатающихся по стεпу гайдамакъ, для сиску онихъ 
команду отпъравилъ, которою дε командою тεхъ гайдамакъ нε сисканно,  
а найдεнни толко оставлεнниε тεми гайдамаками лошади, которие поклεй- 
нанни разними цѣфѣрними писмεннами, номεрами, на заднѣхъ лεвихъ 
окаракахъ, и пригнати к нεму, сотнику, в ставку. Ониε ж дε лошади // нε 
нагайскиε, яко жъ в нагайцовъ клεймитъ лошадεй писмεнними номεрами 
никогда обикновεния нε бивало и нинѣ нεтъ, но с Полши онихъ вигнанно 
ворамы, какъ то і тясма к тому мεсту, гдε ониε заняти ис Полши, а нε с 
турεцкой съторони по узъ слободу Плεтной Ташликъ лεжала. Кої дε всε 
лошади и отправлεнни от нεго в полковую Второго Компанѣйского полку 
канцεлярию, а оттолъ, за силу ордεра гспдна примεръ-маиора Вулфа, пос- 
ланни в крεпост Святия Елисавεти къ εго высокородию гспдну за комεн- 
данта полковнику Корфу. 

Вишε упоминаεмий жε полковникъ Куликъ в Кошъ Войска Запорож- 
ского донεслъ нεсъправεдливо, потому что в то врεмя, какъ командою 
сотника Кодинца заняти лошади, онъ, Куликъ, тамо нε былъ и тясмою  
за оними нε εздилъ, и о тεх лошадεхъ ниоткого нε слихалъ потол, пока  
с нимъ, сотъникомъ, нε звидѣлся и об онихъ, занятихъ εго командою ло- 
шадяхъ, от самого сотника увѣдомлясъ, посля того ужε чрεзъ прислан- 
ного к нεму полкового старшину Василя Чεрнявского писмом, отдачи тεхъ 
лошадεй трεбовалъ, коториε εщε до получεния оного писма, какъ вишшε 
значитъ, по командѣ отправлεнни. 

Вашεй вεлможности млостиваго добродѣя моεго покорнѣйший слу[га] 
полковникъ Мойсѣй Кодинεць 

1768-го году 

Сεнтябра 28 д. 

Съ фарпоста Походεεвского. 
Помітка: Пол. 1768 году октябра 4 д. 
Арк. 38–38 зв. Оригінал. 

38 
[40] 
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№ 220 1768 р., вересня 29. [Новоросійська губернія] 1768 р., вересня 29. [Новоросійська губернія] 1768 р., вересня 29. [Новоросійська губернія] 1768 р., вересня 29. [Новоросійська губернія] ––––    Промеморія Промеморія Промеморія Промеморія 
Новоросійської губернської канцелярії Кошеві Новоросійської губернської канцелярії Кошеві Новоросійської губернської канцелярії Кошеві Новоросійської губернської канцелярії Кошеві Війська Війська Війська Війська 
Запорозького Низового про втечу з гауптвахти гайдамаки Запорозького Низового про втечу з гауптвахти гайдамаки Запорозького Низового про втечу з гауптвахти гайдамаки Запорозького Низового про втечу з гауптвахти гайдамаки 
Михайла КушнераМихайла КушнераМихайла КушнераМихайла Кушнера. № 4457. № 4457. № 4457. № 4457    

    

Промεмория 
Ис канцεляріи Новороссіискои губεрніи въ Кошъ Воиска Запорожского 
Низовогω. По указу εя імпεраторскаго вεличεства в канъцεляріи Новорос- 
сіискои губεрніи, слушавъ рεпорта поданногω от капитана Фурмана, въ 
коεмъ обявленω. Сεго дε сεнтября противъ 28 числа по полудни выходε 
второвонадεсят часу, находящεися въ гоубтвахтε на караулε Казловского 
пεхотного полку каптεнармусъ Василεи Пεрεмышлевъ рапортовалъ εму, 
что того ж 12 часу содεржащεися под карауломъ колодникъ, гаидамакъ 
Михаила Кушнεръ, ис под часовъ стоящεгω в колодничεи избε на чεсах 
салдата Петра Некεрεεва, во врεмя выхода εво, Кушнера, на дворъ будто 
бы для выпорожнения бεжалъ, почεму того жъ самогω часу онои каптенар- 
мусъ с салдатами для сыски и поимки εво, Кушнера, посланы, да и для 
таковои жε сыски и поимки отосъланіи командъ в здεшния фарпостную 
козацкую и гарнизонную команды, равнω и в Крεмεнчуцкоε ротноε прав- 
лениε в то ж самоε врεмя знатъ данω. Посланнои жε каптенармусъ с сал- 
датами для сыски εво, колодника, εщε не возвратился, а салдатъ Никεрεεвъ 
арεстованъ и содεржится под карауломъ, о чεмъ къ εго прεвосходителству, 
господину гεнерал-маиору и ковалεру Алεѯандръ Степановичу Исаковуа от 
него, Фурмана жъ, рεпортованω. 

А по съправкε в канцεляріи Новороссіискои губεрніи, означεннои, ко- 
лодникъ Михайла Кушнеръ житεлство своε з жεною имеεтъ Елисаветград- 
скои правиціи в слободε Весεломъ Куте и содεржался онъ, Кушнеръ, здεсъ  
в гоубтвахтномъ караулε с протчими колодниками по притчинε бытия εвω 
в Полше в гаидамацкои партіи для гърабителства и смεртного убивства 
жидовъ и поляковъ, опрεдεлεнω, о сыске и поимкε выше писанного бεжав- 
шегω гаидамаку Михаила Кушнεра и о присылкε εвω для поступления  
с нимъ по законамъ в сию канцεлярию въ Елисаветградскую и Екатери- 
нинскую правинциалныε канцεляріи, то ж и шанца Дъмитровского к ротно- 
му командиру, у коεгω слобода Вεсεлои Кутъ в вεдомствε состоит, послать 
указы, а в Кошъ Воиска Запорожскогω Низовогω сообщить промεмориεю, 
коими указами велεтъ, а промεмориεю трεбовать, дабы о томъ, гдε надлε- 
житъ учинены были стожаишиε [!] публикаціи, а особливω шанца Дмит- 
ровскогω ротному командиру, кому надлεжитъ приказатъ в слободε Вεсε- 
ломъ Кутε // присматривать, не приидεт ли онъ, Кушнеръ, иногда туда в 
домъ к жεне своεя. И Кошъ Воиска Запорожского Низовогω о выше 
писанномъ благоволитъ учинить по εя імпεраторскагω вεличεства ука- 
зомъ, а в выше писанныε места указы посланы. Сентября 29 дня 1768 года. 

Сεрεгεй Боровский 
Гεнεралной писарь Андрεи Нεфεдъεвъ 
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№ 4457. 
Помітка: П. ок. 17 д. 1768 году. 
Арк. 56–56 зв. Оригінал. 

 
№ 221    1768 р., вересня 30. [Запорозька Січ]. 1768 р., вересня 30. [Запорозька Січ]. 1768 р., вересня 30. [Запорозька Січ]. 1768 р., вересня 30. [Запорозька Січ]. ––––    Ордер Коша Ордер Коша Ордер Коша Ордер Коша 

військовому старшині військовому старшині військовому старшині військовому старшині Олексію Чорному про заборону Олексію Чорному про заборону Олексію Чорному про заборону Олексію Чорному про заборону 
розпуску команди без дозволу Коша, з вимогою не допускати розпуску команди без дозволу Коша, з вимогою не допускати розпуску команди без дозволу Коша, з вимогою не допускати розпуску команди без дозволу Коша, з вимогою не допускати 
переходу гайдамаків «в Полшу на грабыпереходу гайдамаків «в Полшу на грабыпереходу гайдамаків «в Полшу на грабыпереходу гайдамаків «в Полшу на грабытелствателствателствателства»»»». № 3348. № 3348. № 3348. № 3348    

    
Із Коша Воиска Запорожского Низового высокоблагородному 
гспдну воисковому старшинѣ Алεѯѣю Чорному 
Ордεръ 

Рεпортъ вашъ, что команди вашεй козаки по нинѣшнεму осεнному насту- 
пающεму холодному врεмεни, бεз одѣва і обуву, такжε і харчεвих припа- 
совъ прεтεрпѣватъ будутъ нεмалую нужду, а нѣкоторіε дε і тεпεръ во 
всεмъ нε достаточни находятся, і прεтεрпѣваютъ нεмалиε нужди, чрεз  
что в далшεε врεмя удεржатъ их будεтъ нε можно, в Кошѣ получεнъа.  
А понεжε, вы опрεдѣлεни і тамо нынѣ находитεс на основанії высочаишεй 
εя ім. ва. грамоты // для прεловлεнія шатаючихся в Полщу і ис Полщи 
бродягъ, для того 3-вамъ оттолъ отпуску скоро бытъ нε можно і найдоватся 
вамъ тамо до тѣх поръ, пока будутъ от Коша повεлѣниε, а бεз вѣдома 
Коша ни вамъ самимъ съездитъ, ни команди1 отпускатъ никакъ нε дεрзатъ, 
і в прεловлεниї убѣгающих в Полщу і оттолъ возвращающихся, поступатъ 
по даннимъ вамъ 2-с Коша2 наставлεниямъ повεлѣваεмъ-3. 

Что жъ прεдставляεтε, якоби входящих в Полшу на грабытεлства  
і оттуда возвращающихся, при чинимих вами розъεздах нигдε нε явилосъ  
і нε слишно, то о сεмъ в Кошѣ ізвѣстно, что в Полскои области находящи- 
мис вεликороссіискими // командами такови бродяги 4-чрεзъ вашѣ карау- 
ли проходящіε-4, бεзпεрεривно пεрεловляются і куда надлεжитъ отправляют- 
ся, кої5 ви імѣεтε какъ возможно іскорεнятъ, ібо εсли опосля оніε вора  
і бродяги гдε 6-в Полшѣ

-6 появлятся, то ви нεотмѣнно за нεрадѣніε отвѣт- 
своват будεтε. Буди жъ означεнний команди вашεй козакам пεрεмѣна 
прислатъ с которого курεня будεтъ, о чεмъ по курεнямъ і обявлεнно, то  

–––––––––––– 

1 Далі закреслено посилатъ нε. 
2-2 Написано над рядком замість закресленого […]. 
3-3 Написано над рядком та на правому полі замість закресленого повεлѣваεтся вамъ 

в пεрεловлεнії таковіхъ імѣтъ всεпрлѣжнѣишεε старатεлство і в опрεдѣлεнніх вамъ 
мѣстахъ находится і розεзди чинитъ до получεнія от надлεжащεй команди і от Коша о 
сходѣ вамъ вамъ от толъ дозволεния. 

4-4 Написано на лівому полі. 
5 Далі закреслено і. 
6-6 Написано над рядком. 
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в тѣ пори того курεня козаковъ7 по пεрεмѣнѣ отпуститъ, а бεз пεрεмѣни 
отнюд нε отпускат і самим нε сεздитъ. 
1768 году 

Сεнтябра 30 д. 
№ 3348. 
Арк. 23–24. Чернетка. 

 
№ 222 1768 р., вересня 30. Кіш. 1768 р., вересня 30. Кіш. 1768 р., вересня 30. Кіш. 1768 р., вересня 30. Кіш. ––––    Ордер Коша війсьОрдер Коша війсьОрдер Коша війсьОрдер Коша військовому осавулу ковому осавулу ковому осавулу ковому осавулу 

Сидору Білому з інформацією про Сидору Білому з інформацією про Сидору Білому з інформацією про Сидору Білому з інформацією про прийомприйомприйомприйом    гайдамаку Їська гайдамаку Їська гайдамаку Їська гайдамаку Їська 
Довгого разом з пограбованим майном, та покарання козаків Довгого разом з пограбованим майном, та покарання козаків Довгого разом з пограбованим майном, та покарання козаків Довгого разом з пограбованим майном, та покарання козаків 
Дядківського куреня Василя Шаплика, Мойсея Полового Дядківського куреня Василя Шаплика, Мойсея Полового Дядківського куреня Василя Шаплика, Мойсея Полового Дядківського куреня Василя Шаплика, Мойсея Полового     
і Івана Носа, які відпустили гайдамаку Василя Уродуі Івана Носа, які відпустили гайдамаку Василя Уродуі Івана Носа, які відпустили гайдамаку Василя Уродуі Івана Носа, які відпустили гайдамаку Василя Уроду. . . . № 3349№ 3349№ 3349№ 3349    

    
Из Коша Воиска Запорожского Nизового високоблагородному 
гспдну воисковому асаулу Сидору Бѣлому 
Ордεръ 

Присланиї от васъ при рεпортѣ вашεм поиманний на Буговихъ косахъ воръ 
курѣнний кислякѣвский Їско Довгий, от козака того жъ курεня Івана 
Писмεнного с товарищи в Кошѣ принятъ, такожъ и значащиεсъ по писму 
къ мнѣ писанному забратиε вами в сεго вора и другихъ воров вεщи, всѣ от 
нεго жъ, Писмεнного, принятии, конѣ пригнатиε с паномъ атаманомъ Кри- 
лѣвскимъ Ґεлεхомъ в Кошѣ ωт нεгω, Ґεлεха, принятии с вεщми по рεεстру. 
Что 1-воръ Урода до Сѣчи приεхалъ, а что-1 козаки курεня Дядковскогω 
Василъ Шаплик, Моисεй Половий, Іванъ Носъ нε слушая вашεго приказа2 
нε повεзли до Сѣчи и разбивъ колодку отпустили свободно, то, что они 
учинили сиε в нε малоε прεслушаниε в противностъ жε высочаишимъ и 
воисковимъ вεлѣниям, 3-за то с ними в приεздъ вашъ поступлεно будεтъ-3. //     
В поїмки воровъ по данному вамъ ис Коша откритому ордεру имѣεтε 
прилагатъ возможноε старатεлствω и чтω происходитъ будεтъ, съчаста 
рεпортоватъ. 

Атаманъ кошовий Пεтръ Калнишεвский с товариствомъ 
1768 году 

Сεнтябра 30 д. 
С Коша.

–––––––––––– 

7 Далі закреслено по причинѣ. 
1-1 Написано над рядком. 
2 Далі закреслено воръ Урода. 
3-3 Написано над рядком замість закресленого ви имѣεтε ихъ Шаплика, Половогω  

і Носа взятъ і с нарочними прислатъ сюда до Коша под крѣпкимъ караулом, имущεство ж 
ихъ искатъ от мала до вεлика // ωписатъ приарεстоват и поручит в смотрεниε тамо прε- 

бивающимъ чεстним козакам до далшого разсмотεнія. 
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№ 3349. 
На конверті: Із Коша Воіска Запорожского Нызового гспдну воисковому 
асаулу Сидору Бѣлому 
Ордεръ. 
№ 3349. 

Помітка на конверті: Вишεдшиε с Криму іс плѣна грузинци города Камεли 
Пεтро Бεри, Іванъ Макаръεвъ и Іванъ 2 намъ возам в своε отεчεство. 

Слід від печатки 
Арк. 28–28 зв., 29 зв. Відпуск. 
 
№ 223 1768 р., вересня 30. [Запорозька Січ]. 1768 р., вересня 30. [Запорозька Січ]. 1768 р., вересня 30. [Запорозька Січ]. 1768 р., вересня 30. [Запорозька Січ]. ––––    Свідчення гайдамаки, Свідчення гайдамаки, Свідчення гайдамаки, Свідчення гайдамаки, 

козака Кисляківського куреня Їська Довгого, про похід козака Кисляківського куреня Їська Довгого, про похід козака Кисляківського куреня Їська Довгого, про похід козака Кисляківського куреня Їська Довгого, про похід     
«в Полскую Україну» і напад на євреїв, які втікали з м. Умані«в Полскую Україну» і напад на євреїв, які втікали з м. Умані«в Полскую Україну» і напад на євреїв, які втікали з м. Умані«в Полскую Україну» і напад на євреїв, які втікали з м. Умані    

    
1768-го году сεнтябра 30 д., курѣнъній кислякѣвскій Їско 
Довгій въ войсковомъ сεкъвεстрѣ допросомъ показалъ: 

Родомъ малороссійского Миргородского полку сотънѣ Миргородской сεла 
Яръмякѣвъ, отца имεни1 за умεртвиεмъ въ малолѣтъство εго, Довъгого, нε 
знаεть, прозваниεмъ жε Харчεнка, а2 матки Мотрѣ, звания козачого, лѣтъ 
εму отроду болѣε тридцяти. По смεрти матъки въ шεсти годах оставшис, 
тамо въ Ярмаках служилъ по разънимъ людεмъ годовъ з дεсятъ. Зъ 
Ярмакѣвъ изъ запорожскими козаками будεтъ годовъ зъ 15-т зашεд въ 
Сѣчъ Запорожскую въ курѣнъ Кислякѣвский за атамана Гаврила Коваляа. 

По такомъ приходѣ на Запорожъжѣ, онъ, Довгій, на рибѣ добивался, 
а на конεцъ ужε трεтій годъ чумаковалъ з разними козаками бεз всякого 
потиновεния сεго 768-го году до Пεтропавълова поста вътория нεдεлѣ

3. // 
Тоя ндли онъ, Довъгій, зъ рѣчки Громоклії зъ зимовника курѣних ко- 
нεлѣвских Якова и Сεмεна Къравцѣвъ, совокупясъ зъ курѣнъними дяд- 
кѣвскимъ Василεмъ Уродою и дεрεвянкѣвскимъ Игнатомъ Чεвεрдою, дво- 
ма вози пятю лошадмы отεхалы било въ Полскую Укъраїну съ намѣрε- 
ниεмъ, чтобъ купитъ тамо горѣлки илы харчи. Въ которой проεздъ, на 
търакту по ту съторону рεки Буга на балкѣ Шъвѣрнѣ, въздогнали их 
конънω εхавшиε курѣнъниε, калниболотскиε Сεмεнъ Слабкій, Логвинъ 
Лодонка и Трохимъ Бойко, конεлѣвскый Сεмεнъ Кравεцъ и дεрεвян- 
кѣвскый Ничипоръ Шулга, кої4 имъ, что εдут въ Полшу на грабитεлство, 
открилис, и с ними онъ, Довгій, и товарищы εго, Урода и Чεвεрда, εхали до 
рεчки Кодεми. 

–––––––––––– 

1 Виправлено з имεнε. 
2 Виправлено з от. 
3 Далі закреслено тои нεдεлѣ. 
4 Написано над рядком. 
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Тамо у Кодεми от случившихся полских житεлεй подговорεни буду- 
чи, яко в то върεмя от гайдамацких нападεній жиди зъ полского города 
Умани побѣгъ чинятъ и надεжно въ их грабитεлствомъ добичъ получит, // 
онъ, Довгій, з тѣми сεми чεловѣки согласилъся5 они жидовъ ограбитъ, и 
побѣжавъ дорогою за тѣми жидами посътигъ их, разграбили дεнги и вε- 
щи при них бившиε, и оставив тѣх жидовъ пришεдъ6 къ рεкѣ

7 Бугу въ 
Сътѣнъкѣ тимъ грабεжнимъ дуванилисъ. Въ которомъ дуванѣ, εму, Довго- 
му, прійшло дεнεгъ 30 ру., свит жεнских кармазинних двѣ, лапсардакъ ма- 
тεрії голубой, поясъ шовъковій чεрвоній, да 8-свεрхъ того с числа тѣх дεнεгъ-8 
онъ, Довгій, въ дεрεвянкѣвского Шулги свит кармазинъних жεнских двѣ  
и лапсардакъ матεрії голубой въ 7 ру. 50 ко., 11-9-да от общεства полских-9 
чεрвонцовъ 14-т10 и маниста нѣсколко разков въ 20 ру. искупилъ-11. По 
дуванѣ, зъ них Слабкій и Бойко, оттолъ12 зъ Стѣнки вεрнулисъ въ запорож- 
скиε мѣсъта, а онъ, Довгій, с означεнъними пятю, да εщε къ нимъ нε 
вѣдаεть отколъ и каких курεнεй двома чεловѣки приεхавшими, отправи- 
лисъ било въ полскиε сεлεния на грабитεлство. // Но когда у полского сεла 
Кривого Озεра възяли изъвѣстиε, что команды россійскиε въ Уманы и въ 
протъчих мѣстах гайдамак разгоняют и ловят, то онъ, Довгій, зъ озна- 
чεними Уродою, Чεвεрдою, Кравъцεмъ и Шулгою устрашас тѣх командъ, 
оставя Лодонку да с нимъ показанъних нεзнаεмихъ εму, Довгому, 2-х чε- 
ловѣкъ, возвратилъся13 въ запорожскиε мѣста, и роздѣляс от тѣх своих 
товарищεй онъ, Довгій, у рѣчъкѣ Громоклѣї зъ показанъного въ дуван 
взятого и съкуплεнъного грабεжного свит 4 кармазиних и лапсардакъ въ 
зεмлю закопалъ. 

Потомъ находился въ лиманѣ на устѣ Днѣпра въ рибной добичи, гдε 
εго воисъковій асаул Сидоръ Бѣлій приεхавши сискав, взял со всѣмъ при 
нεмъ бивъшεмъ и прислалъ въ Кошъ. Въ Громокълії закопаних било свит и 
лапсардака за сискомъ и възятεмъ нεвѣдомо кимъ ужε онимъ14 асауломъ4 
нε наидεнъно. Болѣε на воровствах и разбоях нε бил, показалъ правεдно. 
 

Помітка: Сεго Довгого асауломъ воісковимъ Бѣлимъ забрато: 
Конεй 2: рижий и каштановатий, уздъ 2, хомутъ 1, вѣзъ 1, триноговъ 2, 
пасиногъ 1, путъ рεмѣнихъ 2, списъ з ратищεм 1, лапсардакъ матεриї 
голубои 1, свита сѣра 1, свεрдεлъ 1, долото 1, сакви портки 1, скринка 1  

–––––––––––– 

5 Виправлено з согласилисъ. 
6 Далі закреслено о. 
7 Виправлено з рεчкѣ. 
8-8 Написано на правому полі замість закресленого скупив. 
9-9 Написано над рядком замість закресленого д. да. 
10 Далі закреслено въ 20 ру., кої чεрвнцы. 
11-11 Написано на правому полі. 
12 Виправлено з от того. 
13 Виправлено з возвратилис. 
14 Виправлено з имъ. 

 
 
 
 

156 
[158] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

156 
зв. 

 
 



 316316316316

з разним дробязками, поясъ каламаиковий 1, дεнεгъ 40 ру., чεрвонцовъ 
14-т и манисто. 
 

Помітка на арк. 155: 1768 году nоябра 21 д., сεи Їско Довгий взят з пушкарнѣ в 
курѣнъ Кислякѣвский атаманом Юхимомъ Суимомъ зъ товариствомъ nа по- 
руки с тѣмъ, что отъ них при вострεбованиї в Кошъ будεтъ прεдставлεнъ. 
 

Арк. 155–156 зв. Чернетка. 
 

№ 224    1111768 р., жовтня 1. Яланець. 768 р., жовтня 1. Яланець. 768 р., жовтня 1. Яланець. 768 р., жовтня 1. Яланець. ––––    Рапорт військових старшин Рапорт військових старшин Рапорт військових старшин Рапорт військових старшин 
Макара Нагая і Олексія Чорного Кошеві про бій з гайдамаками Макара Нагая і Олексія Чорного Кошеві про бій з гайдамаками Макара Нагая і Олексія Чорного Кошеві про бій з гайдамаками Макара Нагая і Олексія Чорного Кошеві про бій з гайдамаками 
на р. Яланець, полонення трьох гайдамаків та бунт козаків на р. Яланець, полонення трьох гайдамаків та бунт козаків на р. Яланець, полонення трьох гайдамаків та бунт козаків на р. Яланець, полонення трьох гайдамаків та бунт козаків     
в командах військових старшин, які вимагали розділити в командах військових старшин, які вимагали розділити в командах військових старшин, які вимагали розділити в командах військових старшин, які вимагали розділити 
гайдамацьке майно між козаками, а не відправляти його до гайдамацьке майно між козаками, а не відправляти його до гайдамацьке майно між козаками, а не відправляти його до гайдамацьке майно між козаками, а не відправляти його до 
Коша; реєстр злодіїв, пійманих при р. Яланець; реєстр козаків, Коша; реєстр злодіїв, пійманих при р. Яланець; реєстр козаків, Коша; реєстр злодіїв, пійманих при р. Яланець; реєстр козаків, Коша; реєстр злодіїв, пійманих при р. Яланець; реєстр козаків, 
які вчинили бунт у командах військових старшин Макара Нагая які вчинили бунт у командах військових старшин Макара Нагая які вчинили бунт у командах військових старшин Макара Нагая які вчинили бунт у командах військових старшин Макара Нагая 
та Олексія Чорногота Олексія Чорногота Олексія Чорногота Олексія Чорного    

    

В Кошъ Воиска Запорожского Низового 
Рεпорть 

Будучи ми, по опрεдѣлεнію Коша Войска Запорожского Низового в опрε- 

дѣлεнних намь мѣстах с камандамы, для сиску и пεреловлεния входящих  
в Полскую Україну здѣшних подчинεнних на зловрεднії содѣйствія и от- 
толь з нεдоброучинства, паки в здѣшніε войсковіε воллосты убѣгающих, 
откудова хотя за таковими ворами и εжεчастіε розъεзды от нас чинимы 
былы, точію нигдε такових злочинщиков в тѣх мѣстахь нε сискивалос,  
какь от нас в прошεдшεм сεнтябрѣ срεднѣх числь и Кошъ рεпортомь 
увѣдомлεнь. 

А того жъ сεнтябра 26, полковник бугоґардовій намь чрεзь нароч- 
ного и пεрсонално самь обявиль, что многіε воровскиε соборища по низу 
рεки Буга дажε до Вεликого лиману в разних рεчкахь скривалища свої 
имѣють, тогда ми от оного полковника обстоятεлно о таких воровских 
обращεнияхъ увѣдомилис, то совокупясь в εдно мѣсто командамы и под 
назначащоюсь рεкою Бугом в тѣ мѣста отправились било. И того жъ 
сεнтябра 29, к вεчεру на усть рεчки Еланця прибилы, гдε сискали // сѣм- 
надцятъ чεловѣкъ воровъ, о которих здε имянній приложεнь рεґεстръ, 
которіε, когда ми начали к нимь приближатся и словεсно стали ихъ, даби 
они доброволно склонилис увѣщεватъ, то оны на то нашε прошεниε 
увѣщεваниεмь нε смотря, устрεмяс на нас бεзчεловѣчнимь свирѣпством 
начали по нас с ружεй и пѣстолεтовъ бити, но Божіїмь защищεніεмъ 
ниεдиного в нашεй командѣ от тѣхь сопротивников нε заражεнно. Что ми 
видεчи таковоε ихь бεзчεловѣчноε и вεсма опасноε сопротивлεніε, принуж- 
дεнни с оними поступитъ по точности вручεннаго намь воискового откри- 
того листа и против втораго1 пункта в ономь изображεнного, и начали по  
–––––––––––– 

1 Виправлено з пεрваго. 

39 
[41] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

39 
зв. 

 



 317317317317

 

них, какь на нεпріятεлεи, с ружεй бить, и когда ужε они видя сεбε в том 
крайнε болшь сопротивлятся нε могущих, принуждεнни бросится со всѣ  
в воду в плинь на тую сторону рεки2 Еланця, с мεжду которих поймано 
трεхь чεловѣкь: курεня Калниболотского Логвина Лодонку, Трохима Бойка; 
курεня Дѣнского Василя Калмаза, с мεжду сих трεх Лодонка ранεмь кулεю 
в груди. Оставшіεся жъ чεтирнадцятъ чεтирнадцять [!] чεловѣкь всѣ ли они 
от води или от стрεлби живи εстъ или нѣть нεизвѣстно, а толко на тую // 
сторону рεки Еланця пεрεбралос чεловѣкь до пяти, а кто имεнно, знатъ нε 
можно было, толко ж с оних εдинь примѣчεнь курεня Дѣнского Сεмεнь 
Строц, за которими гнатъ по наступающεму ночному врεмεни, да к тому ж 
и чрεзъ оную рεчку в скоросты пεрεправитса крайнε било3 нε можно. 

На другой жε того дεнь, тоεстъ 30-го числа, паки на тоε мѣсто, гдѣ с 
оними разбойниками происхождεніε било, εздили, и за призивомъ живу- 
щихъ тамо над Богом в у скѣтѣ запорожских козаковъ в оную рεчку с каю- 
ками сискивать, нε утон ли кто с тѣх разбойниковъ, на тую сторону рεтиро- 
вавшихся, то сисканно εдного, курεня Крилѣвского Павла Колосуна, кото- 
рой отоль витащεнъ и в зεмлю прεдань. Болшε жъ никого за глубокостю 
той рѣки хотяби и биль, сискатъ нε можно. Имѣниε жъ воровскоε: лошады 
с кулбаками и протчоε, хотя в силѣ войскових срогихь, намь вручεнних 
откритих ордεров, проти вторих пунктов во с тѣми ворами какъ прεждε, 
такь и ннѣ, отдаватъ в Кошъ слѣдовало. Но понεжε, нашεй команды козаки 
нε взирая на войсковія срогія к намь притвεрждεния (которіε при томь и 
имь обявлεнни были)4 и нε почитая нась за своїхь комεндировъ, сбунтовав- 
шис и с нεпристойними угрожεниями обявляя намь, даби оноε воровскоε 
имущεство нами имь роздуванεнно било, и εжεли дε ми к тому ихь совѣту 
пристатъ нε пожεлаεмь, то и сами они то здѣлатъ имѣють // и за оноε прεд 
Кошεмъ отвѣтствоватъ должни. И мы видячи, что нε токмо наших увѣ- 
щан[ий], но и войскових ордεровъ срожайшії повεлѣния от них в прεнεбрε- 
жεниї осталис и чтобъ било вивεсть оноε всε воровскоε имущεство на 
рεεстръ для прεдставлεнія в Кошъ, то оними нε допущεнно. И такь оніε всѣ 
воровскіε имущεства, какъ пεрвого конεлѣвского Головка чати, ружжя, 
такь и посланних от нас при рεпортѣ нашεмь чεтирεхь воровъ имущεства, 
ровно и нинѣшних, врось ими роскуплεнно, і собранніε за оную продажу 
дεнги на каждой курѣнь по дванадцяти рублεй и пятдεсятъ копѣεкь розду- 
ванεнни. Кто жъ с тѣхъ козаков главними к тому злу прεдводитεлями 
явилис, о томь здε имянний сочинεнъ рεεстръ. 

О чεмь в Коша Войска Запорожского Низового прεдставляя просимь, 
значащимся бунтовщикамъ и прεзритεлям войскових вεлѣний, бεз награж- 
дεнія за таковоε ихь бεзчинство и прεзрѣніε Коша штрафомъ нε оставить.  

–––––––––––– 

2 Написано на лівому полі. 
3 Написано над рядком. 
4 Дужки автора. 
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Вори жъ, которіε для подлεжащεго с нимы поступлεния в Кошъ Войска 
Запорожского Низового при сεмь нашεмь рεпортѣ посилаются, рεпортуεмъ. 

Воисковіε старшины Макаръ Нагай, Алѣѯий Чорний 
[17]68 году 
[О]ктябра 1 д. 

[Е]ланεць. 
Помітка: П. ок. 5 д. 1768 году. 
Арк. 39–40 зв. Оригінал. 

 

№ 225 
Рεεстръ, каких курεнεй вори в Еланцѣ сисканни и какъ  
они по имεнамъ и прозваніямъ 

Курεня Калниболотского 
Макар Слюсаръ, Логвинъ Лодонка, Микола Вѣдма, Трохимь Бойко, 
Гарасимь Шостопаль, Остапъ Попка. 

Кислякѣвского 
Трохимь Сиволапь. 

Конεлѣвского 
Кирикь, а прозванія нεизвѣстно. 
Крилѣвского Павло Колосунь (умεръ)1. 

Дѣнского 
Сεмεнь Строць, Василь Калмазъ. 

Корсунского 
Яцко Швεць. 

Мишастовского 
Лаврѣнь имε

2, прозваніε жъ нεизвѣстно. // 
Вεличкѣвского 

Игнатъ Люлка, Гарасимъ Нужа. 
Сεргѣεвского 

Хома и Кононь, прозванія жъ имь нεизвѣстно. 
 

Арк. 41–41 зв. Оригінал. 
 
№ 226 

Рεεстръ, каких курεнεй козаки взбунтовавшись в противность 
войсковихъ ордεровъ, воровскіε имущεства самоволно 
распродали1 и какь по имεнамъ и прозваніямь, о томь значить: 

Пашкѣвского Ивань Бѣлоусьа. 
Вεдмεдѣвского Їско Самεць. 
Бруховεцкого Ивань Смола.
–––––––––––– 

1 Дужки автора. 
2 Слово взято в квадратні дужки та підкреслено. 
1 Виправлено з разпродали. 
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Дядкѣвского Тарас Джукань. 
Пластунѣвского Ивань Малійб. 
Лεвушкѣвского Макар Бистрій. 
Вεличкѣвского Данило Пεчεнійв. 
Тимошѣвского Ивань Соваг. 
Полтавского Стεпань Узбѣгъ. 
Джεрεлѣвского Фεдѣръ Проданьґ. 
Вишεстεблѣεвского Максимь Малій. 
Дεрεвянкѣвского Улась Плись. 
Уманского Василь Чубъд. 
Калниболотского Павло Кабохлисть. // 
Кущѣвского Омεлко Лεлεтя. 
Кислякѣвского Матвѣй Уласεнкое. 
Ивонѣвского Ивань Литвинъє. 
Конεлѣвского Кирикь Хропко. 
Сεргѣεвского Пεтро Пѣвторацкій. 
Дѣнского Василь Стрижакьж. 
Крилѣвского Стεпанъ Дѣдεнкоз. 
Канѣвского Яцко Лεпεта. 
Батуринского Микита Дѣньи. 
Поповичѣвского Грицко Горкушаі. 
Васюринского Андрѣй Кіяницяї. 
Нεзамаївского Василь Штимбулй. 
Ирклѣεвского Назар Сѣроштань. 
Щεрбиновского Фεдоръ Щεрбинак. 
Шкуринского Олεкса Рудл. // 
Корεнѣвского Грицко Мовчаньм. 
Рогѣвского Ивань Коробочка. 
Корсунского Савка Скобковскій. 
 

Арк. 42–43. Оригінал. 
 
№ 227    1768 р., жовтня 2. [Запорозька Січ]. 1768 р., жовтня 2. [Запорозька Січ]. 1768 р., жовтня 2. [Запорозька Січ]. 1768 р., жовтня 2. [Запорозька Січ]. ––––    Ордер Коша військовому Ордер Коша військовому Ордер Коша військовому Ордер Коша військовому 

старшині Андрію Лук’янову про відправку наказу курінним старшині Андрію Лук’янову про відправку наказу курінним старшині Андрію Лук’янову про відправку наказу курінним старшині Андрію Лук’янову про відправку наказу курінним 
отаманам віотаманам віотаманам віотаманам відрядити частину козаків до йогодрядити частину козаків до йогодрядити частину козаків до йогодрядити частину козаків до його    команди; команди; команди; команди;     
реєстр куренів, де очікувалася замінреєстр куренів, де очікувалася замінреєстр куренів, де очікувалася замінреєстр куренів, де очікувалася заміна козаків і в яких а козаків і в яких а козаків і в яких а козаків і в яких     
зміна не передбаченазміна не передбаченазміна не передбаченазміна не передбачена. № 3373. № 3373. № 3373. № 3373    

    
Зъ Коша Воіска Sапорожского Nизового високоблагородному 
гспдну воисковому старшине Андрею Лукянову 
Ордεр1 

–––––––––––– 

1 Далі закреслено І. 
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З репорта вашего Кошу присланного2, что прεждε висъланним к воисковим 
старшинам Nогаю і Чорному в команъду с курεнεй по шεсти члвкъ коsакам 
пεрεмѣни nадобно, мы вѣстими, по которому3 вашεму репорту чрез по- 
силаннихъ всѣхъ курεней атаманам, о чинεниї тѣм коsакам пεремѣнъ 
прεдлаганъно, nо нѣкоторіе обявили, что будетъ учинεнна, а нѣкоторое 
nет. С которих же курεней4 точно тѣмъ коsакам пεрεмѣна учинится, а с 
которих nѣтъ, о том сочиненній реестръ у сεго вам для вѣдома прила- 
гается. 
1768 году 
Октябра 2 д. 
№ 3373. 
Арк. 36. Чернетка. 

 
№ 228 

Рεεстръ, которим козакам и какых курεнεй пεрεмѣна будεт,  
а с какових nе будεтъ 

Корсунскогω будутъ. 
Калниболотскогω нε будутъ. 
Уманского нε будутъ. 
Дεрεвянковского будутъ. 
Нижεстεблѣεвского нε будутъ. 
Вышεстεблѣεвского нε будут. 
Джεрεлѣвского послани 6 члвкъ. 
Пεрεясловского будутъ. 
Повтавского [!] нε будутъ. 
Мышастовского нε будутъ. 
Мѣнского нε будутъ. 
Тимошѣвского нε будутъ. 
Вεличковского нε будутъ. 
Лεвушковского нε будутъ. 
Пластунѣвского нε будутъ. 
Дядковского будутъ. 
Бруховεцкогω nε будутъ. 
Вεдмεдовскогω будутъ. 
Платнѣровскогω нε будутъ. 
Пашковского нε будутъ. 
Кущѣвского нε будутъ. 
Кислякѣвского нε будутъ. 

–––––––––––– 

2 Далі закреслено съ каки. 
3 Виправлено з якому. 
4 Написано над рядком. 
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Івонѣвского будутъ. Всѣхъ с их отпустит вεдεнний, хотябы якого въ ско- 
ромъ врεмεни и нε явилосъ. 
Конεловского нε будутъ. // 
Сεргѣεвскогω будутъ. 
Донскогω nε будутъ. 
Крилѣвскогω будутъ.  
Канѣвскогω будутъ. 
Батуринского нε будутъ. 
Поповичѣвскогω nε будутъ. 
Васюринского нε будутъ. 
Нεзамаївского будутъ. 
Ірклѣεвского будутъ. 
Щεрбиновского будутъ. 
Титаровского nε будутъ. 
Шкуринского будутъ. 
Корεнѣвского нε будутъ. 
Рогѣвского нε будутъ. 
 

Арк. 37–37 зв. Чернетка. 
 
№ 229    1768 р., жовтня 2. [Запорозька Січ]. 1768 р., жовтня 2. [Запорозька Січ]. 1768 р., жовтня 2. [Запорозька Січ]. 1768 р., жовтня 2. [Запорозька Січ]. ––––    Свідчення гайдамаки, Свідчення гайдамаки, Свідчення гайдамаки, Свідчення гайдамаки, 

козака Платнирівського куреня Івана Пастриґи, про похід козака Платнирівського куреня Івана Пастриґи, про похід козака Платнирівського куреня Івана Пастриґи, про похід козака Платнирівського куреня Івана Пастриґи, про похід     
«въ Полшу на «въ Полшу на «въ Полшу на «въ Полшу на грабителство» і невдалий напад на мграбителство» і невдалий напад на мграбителство» і невдалий напад на мграбителство» і невдалий напад на м----ко Рибницю ко Рибницю ко Рибницю ко Рибницю 
в складі загону ватажка Кості Волошинав складі загону ватажка Кості Волошинав складі загону ватажка Кості Волошинав складі загону ватажка Кості Волошина    

    
1768 году октябра 2 д., платнѣровский курѣнний Иванъ 
Пастриґа1 въ пушкарнѣ воисковой2 допрашиванъ, показалъ: 

То родомъ зъ Малои Россиї Прилуцкого полку сотнѣ Прилуцкой сεла 
Заїздивъ, от отца Якова Климεнка, матки Марї, звания козачого, отроду 
лѣтъ εму зъ 283. По смεрти отца4, тамо въ Заїздах находился при маткѣ

5 и 
по людεхъ в службѣ до 10 годовъ. Зъ Заїздовъ, будεтъ годовъ 12-т, 
завεзεнъ курѣннимъ платнѣривскимъ Тεрεшкомъ, Дεмковимъ братомъ въ 
Сѣчъ въ курѣнъ Платнѣривский за атамана Пилипа Стягаилаа. 

Съ прибития на Запорожѣ онъ, Пастриґа, наидовался6 пεрвиε
7 въ 

Инґулцѣ, в зимовнику дядка εго двоюродного, бившого воискового судъї 
Дεмка Старого, годъ, а въ8 рεчкѣ Тεрсѣ в зимовнику жъ товариша курεня  

–––––––––––– 

1 Виправлено з Пастряга. 
2 Виправлено з воисковомъ. 
3 Виправлено з 20-т. 
4 Далі закреслено при маткѣ. 
5 Далі закреслено и раз. 
6 Далі закреслено в службѣ. 
7 Далі закреслено въ зимовнику. 
8 Далі закреслено товари. 
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Платнѣровского Пилипа Стягаила у службѣ полтора года. Потомъ по 
прεжнεму // въ дядка εго, означεнного Дεмка Старого, въ Инґулцѣ

9 годовъ 
зъ два. Напослѣдок, при10 разнихъ11 козакахъ12 риболовил и чумаковалъ 
нεпорочно. 

Сεгож 768 году июля пεрвихъ числъ, по дни апостол Пεтра и Павла, 
видя шεдшихъ въ Полшу nа грабитεлство, покусился възятъ къ сεбѣ на тож 
умислъ, и послихавъ при тому собираючихся по ту сторону рѣки Буга въ 
урочищѣ Раманковѣ гаидамакъ, къ имъ в сопряжεниε nа своїхъ парѣ конях 
отправился. Гдε в Романковѣ, приεхавши онъ, Пастриґа, засталъ въ собра- 
ниї чεловѣкъ до 50-т, мεжи коїми курѣннихъ крилѣвского Пεтра Кучεра  
и васюринского Івана Харсуна, а протчихъ нε вѣстимихъ, и оними въ εдин- 
ство принятъ. 

Зъ Романкова принявши путъ имѣли до полского сεла Кривого 
Озεра, тамо житεлъ Костя Волошинъ приобщас имъ абозвался битъ вож- 
домъ до рεки Днѣстра въ полскоε мѣстεчко // Рибницю, почεму того 
Волошина принявъ, маршεровали до Рибницѣ. Доспѣвши Рибницѣ онъ, 
Пасътриґа, зъ другими оставливанъ билъ у батовъ на бεрεжεниї, а протчиε 
чεловѣкъ до 40 пѣшо13, вшεдъ туда, в Рибницю, разъграбили тамошную 
паланку. Въ самои тотъ случаи паланки ограблεния, сотникъ полский ка- 
зарчинъский Дубина з командою напавъ ихъ, и проізвεдя сражεниε, убил  
зъ нихъ 7-м чεловѣкъ, в том числѣ кислякѣвского Харсуна14, и въсε гра- 
бεжноε и15 лошади16 от нихъ отнявъ, распудивъ. 

Откуда з Рибницѣ онъ, Пастриґа, яко у батовъ бивши, зъ другим 
nεвѣдомим, вирвался на своїх пари лошадяхъ и вεрнулся на сю сторону 
рεкы17 Буга. Въ рεчкѣ Плεтεномъ Ташликѣ съεхался зъ возвратившимисъ 
зъ Полши зъ грабитεлства курѣннимы мѣнскими // Савкою Тараномъ и 
Остапом Дономъ, и кущѣвским Лаврѣномъ Кравцεмъ nамѣрεвали εхатъ 
въ Сѣчъ, явитис в свої курεнѣ принεсти павинную, но прεдваривъ тоε, 
приходившиε в стεпѣ от Воиска Запорож. старшини войсковиε Макар 
Нагаи и Олεѯа Чорний зъ командами εго, Пастриґу, съ оними Тараном, 
Дономъ и Кравцεмъ сискавъ18, забрали і прислали до Коша. Болѣε

19 nа 
воровствах жε и грабитεлствахъ нε бил, показал правεдно. 
 

Помітка: Сεго Пастриґи забрато старшинами Нагаεмъ и Чорнимъ: 

–––––––––––– 

9 Виправлено з Ингулцѣ. 
10 Написано на правому полі замість закресленого з. 
11 Виправлено з разними. 
12 Виправлено з козаками. 
13 Далі закреслено пошεдъ. 
14 Далі закреслено и распудивъ. 
15 Далі закреслено от нихъ отнялъ отбивш. и нѣсколко. 
16 Виправлено з лошадεи; далі закреслено з. 
17 Виправлено з рεку. 
18 Написано над рядком. 
19 Далі закреслено болѣε. 
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Коний 2 сивихъ, кулбаку 1, уздъ 2, абротъ рεмѣну 1, триноговъ 2, ручницю 
1, пѣстолεтовъ пару подъ мосяжю, списъ з ратищεмъ 1, вязню 1 зъ 
порохом и крεмѣннямъ. 
Атаманомъ платнѣровским Остапом Івановим Ткачом възято бившεго  
в Бεшъ-баираках в платнѣривского курѣнного Івана Мини в зимовнику εго 
жъ, Пастриґи, коня 1 мишастого. 
 

Помітка на арк. 157: 1768 году ноябра 21 д., сεи Пастриґа зъ пушкарнѣ 
възятъ в курѣнъ Платнѣровский тамошними атаманомъ Евстафиεм Івано- 
вимъ и товариствомъ nа поруки съ тѣмъ, что за восътрεбованиεмъ отъ 
нихъ в Кошъ прεдставлεнъ битъ імѣεтъ. 
 

Арк. 157–158 зв. Чернетка. 
 
№ 230    1768 р., жовтня 5. Вербове. 1768 р., жовтня 5. Вербове. 1768 р., жовтня 5. Вербове. 1768 р., жовтня 5. Вербове. ––––    Рапорт військових старшин Рапорт військових старшин Рапорт військових старшин Рапорт військових старшин 

Макара Нагая та Олексія Чорного Кошеві про бунт козаків Макара Нагая та Олексія Чорного Кошеві про бунт козаків Макара Нагая та Олексія Чорного Кошеві про бунт козаків Макара Нагая та Олексія Чорного Кошеві про бунт козаків     
в їхніх командахв їхніх командахв їхніх командахв їхніх командах    

    

В Кошъ Войска Запорожского Низоваго 
Покорний рεпортъ 

Козаки нашεй команды, нε дожидаясъ на посланний от нас в Кошь с про- 
шεніεмь по какоε врεмя о комεндираціи имь с нами находится в рεзолюцію 
ордεра, взбунтовавшис всы бεзостатка, оставя нас нипричεмь, разεхалис. 
Ми жъ, до послѣдования от Коша в рεзолюцію к нам ордεра остановилис,  
о чεмь Кошь Войска Запорожского Низового і просимъ нас милостивою 
рεзолюціεю снабдитъ нε оставитъ. 

Воисковіε старшини Макар Нагай, Алεксѣй Чорний 
1768 году 
Октябра 51 д. 

Вεрбовоε. 
Помітка: П. ок. 13 д. 1768 году. 
На конверті: В Кошъ Воиска Запорожского Низового 
Покорний рεпортъ. 

Залишки печатки 
Арк. 46, 53 зв. Оригінал. 
 
№ 231 1768 р., жовтня 6. [Запорозька Січ]. 1768 р., жовтня 6. [Запорозька Січ]. 1768 р., жовтня 6. [Запорозька Січ]. 1768 р., жовтня 6. [Запорозька Січ]. ––––    Свідчення гайдамаки, Свідчення гайдамаки, Свідчення гайдамаки, Свідчення гайдамаки, 

козака Дінського куреня Василя Кальмаза, про похід козака Дінського куреня Василя Кальмаза, про похід козака Дінського куреня Василя Кальмаза, про похід козака Дінського куреня Василя Кальмаза, про похід     
«в Полшу к грабителству» і невдалий напад на м«в Полшу к грабителству» і невдалий напад на м«в Полшу к грабителству» і невдалий напад на м«в Полшу к грабителству» і невдалий напад на м----ко Рибницю ко Рибницю ко Рибницю ко Рибницю     
в складі загону ватажка Кості Волошинав складі загону ватажка Кості Волошинав складі загону ватажка Кості Волошинав складі загону ватажка Кості Волошина    

    

1768 году октябра 6 д., дінский курѣнний Василъ Кальмазъ  
въ пушкарнѣ воісковои допрашεванъ, показалъ: 

–––––––––––– 

1 Виправлено з 4. 
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Урожεнεцъ Малои Россиї полку Нѣжинского сотнѣ Воронѣжской сεла 
Добротава1а, от отца Максима Онопрѣεнка, а матки Катрѣ, лѣтъ отроду 
εму зъ2 353. По смεрти отца въ Добротовѣ жилъ при матки годовъ возраста 
εго до 20-ти. 

Зъ Добротова, оставя матку назад 15 годъ, зашεдъ nа Запорожжа в 
курѣнъ Динский за атамана Стεпана Сѣрогоб. От приходу въ Запорожѣ 
онъ, Калмазъ, наидовался при разнихъ казакахъ с наиму4 и на добичах  
въ Пргноиних озεрахъ5 соли, и на Бугу рѣкѣ въ Ґарду рибы дажε

6 сεго 768 
году до дни апостолъ Пεтра і Павла. 

По дни Пεтра и Павла, си εстъ июля пεрвихъ числъ, въ проεздъ εго зъ 
Ґарду вεрховими своїми парою лошадми // въ Громоклию рѣку к происка- 
нию мѣста коситъ на слѣдующую зиму тѣмъ εго лошадям сѣна, nε доεздя 
Громоклиї съεхался зъ показивавшим сεбε курѣнним васюринским, по 
імεни і прозванию nε вѣстимим, и подговорεнъ им итит въ Полшу nа 
грабитεлство. Тогда7 возвратясъ от своεго 8-въ косбѣ сѣна-8 nамѣрεния, 
онъ, Калмазъ, съ онимъ васюринским9 εхалъ до балки10 Сагаидачнои, гдε 
нашли въ собраниї чεловѣкъ 30-т nε вѣстимихъ εму11, умисляющих в 
Полшу к грабитεлству ититъ, и къ нимъ въ сообщεство прεдалисъ. 

Зъ Сагаидачной долини онъ, Калмазъ, з тѣми εдиномислεнники 
принявши маршъ чрεзъ рѣку12 Бугъ, nа тои оного сторонѣ, в балкѣ Ро- 
манковѣ, nаεхали εщε чεловѣкъ до 20-ти подобних // [и]мъ ужε

8, возвра- 
тившихся13, по ихъ обявлεнию, по грабитεлствѣ зъ ханскои слободи Голти, 
мεжду коїми билъ знаεмии εму14, Калмазу15, курѣннии16 крилѣвский Пεтро 
Кучεръ17. Зъ Романкова продолжали путъ до полского сεла Кривого  
Озεра, гдε тамошний житεлъ Костя Волошинъ приложасъ въ εдинство 
имъ18, учинился вождом к рεкѣ Днѣстру въ полскоε мѣстεчко Рибницю  
на граблεниε. 

–––––––––––– 

1 Виправлено з Добротивъ. 
2 Виправлено з дε. 
3 Виправлено з 40. 
4 Далі закреслено и бεзъ оного. 
5 Виправлено з озεзъ. 
6 Далі закреслено до дни. 
7-7 Написано на лівому полі. 
8-8 Написано над рядком. 
9 Написано над рядком замість закресленого кислякѣвскимъ. 
10 Написано над рядком замість закресленого рѣчки. 
11 Далі закреслено nамѣ. 
12 Далі закреслено Бѣл. 
13 Далі закреслено ужε. 
14 Далі закреслено εго. 
15 Виправлено з Калмазъ. 
16 Виправлено з курѣнниε. 
17 Далі закреслено и платнѣровский Ів. 
18 Далі закреслено nазвался. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

159 
зв. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

160 
[162] 

 
 



 325325325325

 

Пришεдъ19 до Рибницѣ, в оную, мεжду протчими товарищи и онъ, 
Калмазъ, вошεдъ, паланку разграбили. Гдε nε успѣвъ εщε вибратся, они 
nападεнни сотникомъ полскимъ20 Дубиною с командою, и при проізвεдε- 
ним сражεниї лишεни убитимъ з мεжи сεбε nѣсколких чεловѣкъ, // и отεм- 
лεниεмъ всεго пограблεнного било, а свεрхъ того многиε і лошадεй. 

Откол з Рибницѣ онъ, Калмазъ, сискавши случаи21 къ убѣгу, свои[ми] 
лошадми поворотился nа сю сторону Буга, имѣя въ разнихъ убѣжищахъ 
скритиε. Наконεцъ 8-онъ, Калмазъ-8, з собрашимися22 по возвратахъ з Полш[и], 
бившими в разних чатах грабитεлми, курѣнними 7-дінскимъ Сεмεном Стро- 
цεмъ-7, калниболотскими Логвином Лодонкою, Трохимом Боиком, Мака- 
ромъ Слюсарεмъ, Николою Вѣдмою, Гарасимом Шостопаломъ, Оста- 
помъ23 Попкою, кислякѣвскимъ Трохимомъ Сиволапомъ, конεливскимъ 
Кирикомъ, криливскимъ24 Павломъ Колосомъ, корсунскимъ25 Яковомъ 
Шεвцεмъ, мишастивъским26 Лаврѣномъ Писмεннимъ, // вεличкѣвскими 
Игнатомъ Люлкою, Гарасимомъ Nужою, сεргиεвского Хомою и нεиз- 
вѣстнимъ курѣннимъ Конономъ, въ рѣчки Яланцѣ nаходился27 скриватεл- 
ством. 

Изътεкъшого жъ сεнтябра 29 д., тамо въ Яланцѣ 28-
εго, Калмаза, и 

помянутих с ним бившихъ-28, ходящиε стεпними мѣстами запорожскиε 
воисковиε старшини Макаръ Nагаи и Олεѯѣй Чорний29 с командами nа- 
шεд30, произвεдя на іх оружεиную палбу, принудили ворватся31 туда на 
Яланεцъ въ плинъ, гдε съ ихъ 14 чεловѣкъ, какъ уповат можно, εдни пото- 
пилисъ, а другиε пεрεпливъ Яланεцъ розбѣглис, имεнно жъ узнат32 за 
тогдашнεю ночи тεмнотою било нужно, точию въ утопших в Яланцѣ сис- 
канъ курѣнний крилѣвский Колосъ. Онъ жε, Калмазъ, зъ двома курѣнними 
калниболотскимы // Лодонкою і Боиком взятъ, присланъ до Коша. Болъшъ 
nа грабитεлствах, воровствахъ nε билъ, показалъ правεдnо. 
 

Помітка: Сεго Калмаза при поїмки старшинами Nагаεмъ и Чорнимъ з ко- 
мандами забрато: 
Коний 2 рижихъ, лисого и кологривого; уздъ 2, кулбакъ 2, триноговъ 2, 
малахаи 1, ручницю 1, вязню 1, списъ з ратищεмъ 1, сакви портниε 1.
–––––––––––– 

19 Далі закреслено к Ри. 
20 Далі закреслено казар. 
21 Далі закреслено возвратился. 
22 Далі закреслено б. 
23 Далі закреслено Поп. 
24 Виправлено з криливского. 
25 Виправлено з корсунского. 
26 Виправлено з мишастивского. 
27 Далі закреслено въ скритиї. 
28-28 Написано над рядком та на правому полі. 
29 Далі закреслено зъ. 
30 Далі закреслено εго, Калмаза, зъ другими и показаннихъ бившихъ с ним. 
31 Далі закреслено в плинъ на р. 
32 Написано над рядком замість закресленого показатъ било. 
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Помітка на арк. 159: Онои Калмазъ 1768 году дεкабра зъ 26-го nа 27 числа 
бунтовскою шаикою съ пушкарнѣ випущεнъ. 
 

Арк. 159–161 зв. Чернетка. 
 
№ 232 1768 р., жовтня 6. [Запорозька Січ]. 1768 р., жовтня 6. [Запорозька Січ]. 1768 р., жовтня 6. [Запорозька Січ]. 1768 р., жовтня 6. [Запорозька Січ]. ––––    Свідчення гайдамаки, Свідчення гайдамаки, Свідчення гайдамаки, Свідчення гайдамаки, 

козака Кальниболотського куреня Трохима Бойка, про похід козака Кальниболотського куреня Трохима Бойка, про похід козака Кальниболотського куреня Трохима Бойка, про похід козака Кальниболотського куреня Трохима Бойка, про похід     
«в Полску Україну» і напад на євреїв, які «в Полску Україну» і напад на євреїв, які «в Полску Україну» і напад на євреїв, які «в Полску Україну» і напад на євреїв, які втікали з м. Уманьвтікали з м. Уманьвтікали з м. Уманьвтікали з м. Умань    

    
1768 году октябра 6 д., курѣнний калниболотъский Трохимъ 
Боико въ воісковои пушкарнѣ допросом показалъ: 

Родомъ Полскои области въладѣния кнзя Дубεнскогоа сεла Янишполъя, от 
отца Василя Турчина и матки Горпини, лѣтъ εму отроду болѣε тридцяты. 
По смεрти родитεлεи оставшисъ малолѣтним, служилъ тамо въ Яниш- 
поллѣ по разнимъ людεмъ, какъ би до двадцяти возраста εго лѣтъ. Зъ 
Янишполя, будεтъ годовъ шεстнадцятъ, зашεдъ на Запорожε

1 въ курѣнъ 
Калниболотский за атамана Маркаб. 

От врεмεни приходу на Запорожѣ
2, имѣлъ з разними козаками до- 

бичъ рибную добросостоятεлно сεго 768 году Пεтропавлова поста до вто- 
рои nεдεлѣ. Тоεи жε нεдεлѣ онъ, Боико, зъ курѣнними калниболотскими 
Сεмεном Слабкимъ, Логвиномъ Ладонкою, конεливскимъ Сεмεном Крав- 
цεм и дεрεвянкѣвскимъ Nичипоромъ Шулгою, смотря nа другихъ идучих 
въ Полшу nа грабитεлство, учинилъ в рѣчкѣ Громколѣї совѣтъ итит туда 
жъ въ Полшу къ грабитεлству жε. // И оттуду, зъ Громоклѣї, конно отпра- 
вясъ и пεрεшεд рѣку Бу[гъ], по ту оного сторону nа балкѣ Швѣрнѣ 
въздогнали εдучихъ двома вози конно, курѣнних кислякивского Їска 
Довгого, дядкѣвского Василя Уроду и дεрεвянъковского Игната Чεвεрду. 
Они сεбε

3 εму4, Боику, с товарищи сказивали εдучими въ Полску Україну 
куплятъ горѣлки іли харчεй, и всѣ въ общѣ продолжали путъ до рѣчки 
Кодεми. 

У Кодεми от трафившихся полских житεлεи5 съ обявълεния, что  
в то врεмя от гаидамацких nападεний жиди зъ полского города Ума[ни] 
чинятъ побѣгъ и надεжно въ ихъ грабункомъ добичъ получитъ, принявъ 
поводъ и согласившис онъ, Боико, з тѣми εго товарищи 7-м чεловѣки, 
погнавъ в слѣдъ, оних жидовъ постигли на дороги у Кодεми жъ и разгра- 
били имѣвшиεсъ при их дεнги і вεщи, и остав тѣхъ жидовъ при возах  
і лошадях въ ихъ путъ слѣдоватъ, они, Боико с товарищи, пришεдъ къ Бугу 
въ Стѣнкѣ, тѣмъ грабεжнимъ роздуванилисъ. // Съ коεго εму, Боику,  
 

–––––––––––– 

1 Виправлено з Запорожскя. 
2 Виправлено з Запорожъ. 
3 Написано на лівому полі. 
4 Виправлено з имъ. 
5 Далі закреслено въ б. 
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доишло днгъ 30 ру., свитъ мужεских сукна6 тεмносиніого7 3, лапсардакъ 
ґолεвий8 блакитний 1, поясъ полушалεвий красний з квѣтками9. 

По дуванѣ онъ, Боико, з Слабкимъ зъ Стѣнки, оставя тамо протчихъ 
своїхъ товарищεи пяти чεловѣкъ, да εщε к ним приεхавших двохъ, курѣн- 
них кислякѣвского Василя Кривого и кущѣвского, имεни и прозвания нε 
знаεтъ, возвратился въ запорожскиε мѣста, и на Громоклиї онъ, Боико, зъ 
Слабкимъ роздѣлясъ, тѣ грабεжниε свити и лапсардакъ в саквахъ у Тεрну  
в полому10 схоронил11. Потомъ осмотря оних свитъ и лапсардака на томъ 
мѣстѣ, яко ужε кεмъсъ наидεни и забрати, нε сискавъ12, на рεчкѣ жъ Ялан- 
цѣ онъ, Боико, въ числѣ 17 чεловѣк, бивших в Полшѣ на грабитεлствѣ и 
оттуду возвратившихся, находился13 в скриватεлствѣ

14 от проходячих За- 
порожского Воиска 15-при воискових старшинах Макару Нагаю и Олεксѣю 
Чорному-15 розεдних [!] камандъ, но по увѣданиї тѣми командамы 16-ихъ 
тамо в Яланцѣ обитания-16, // 20-изшεдшого сεнтябра 29 дня причининнои  
17-над ими-17 поїмкы, за послѣдовавшимъ18 по тогдашнεму ночному врεмεни 
съ них 7-ми у рεчкѣ Яланцѣ утоплεниεмъ, да 7-м за розбѣгомъ19, въсεго 
14-ти чεловѣкъ, коїхъ поимεноватъ за нεзнаниεмъ нε можεтъ-20, онъ21, 
Боико, зъ курѣнними калниболотским Логвином Ладонкою и донским 
Василεмъ Калмазомъ сискан22 и присланъ23 до Коша. 
 

Помітка: Въ εго Боика забрато воисковими старшинами Nагаεмъ и Чорнимъ 
Собствεнного: 

Коний 2: чалого і шпаковатого зъ 2-м уздамы, 2-м кулбаками, 3-м триногамы. 
Бурку бѣлу 1, ручницю 1, вязню 1, списъ з ратищεм 1. 

Грабεжного: 
Поясъ чεрвоний полушалεвий зъ къвѣтками 1. 
Дεнεгъ готовихъ 10 ру.

–––––––––––– 

6 Далі закреслено синого. 
7 Виправлено з тεмносиного. 
8 Виправлено з голεвий. 
9 Виправлено з зεвѣтками. 
10 Далі закреслено зклавъ. 
11 Далі закреслено наи. 
12 Далі закреслено и εго, Боика. 
13 Виправлено з находясъ. 
14 Далі закреслено от проіз. 
15-15 Написано на правому полі та над рядком. 
16-16 Написано на правому полі. 
17-17 Написано над рядком замість закресленого и од. 
18 Далі закреслено с них. 
19 Виправлено з розго. 
20-20 Написано на лівому замість закресленого за розбѣгомъ 7-м и за в. за 

утоплεниεмъ в рεчкѣ по Бугу по 7-м утоплεниεм и за розбѣгом 7-м жъ, всεго 14 чεловѣкъ. 
21 Далі закреслено жε. 
22 Виправлено з съисканъни. 
23 Виправлено з присланни. 
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Помітка на арк. 162: Сεи Боико 1768 году дεкабра зъ 26 nа 27 числа 
бунътовскою шаикою съ пушкарнѣ випущεнъ. 
 

Арк. 162–163 зв. Чернетка. 
 
№ 233    1768 р., жовтня 6. [Запорозька Січ]. 1768 р., жовтня 6. [Запорозька Січ]. 1768 р., жовтня 6. [Запорозька Січ]. 1768 р., жовтня 6. [Запорозька Січ]. ––––    Свідчення гайдамаки, Свідчення гайдамаки, Свідчення гайдамаки, Свідчення гайдамаки, 

козака Кальниболотського куреня Логвина Ладонки, про похід козака Кальниболотського куреня Логвина Ладонки, про похід козака Кальниболотського куреня Логвина Ладонки, про похід козака Кальниболотського куреня Логвина Ладонки, про похід 
«в Полшу для грабителства», напад на євреїв, які втікали «в Полшу для грабителства», напад на євреїв, які втікали «в Полшу для грабителства», напад на євреїв, які втікали «в Полшу для грабителства», напад на євреїв, які втікали     
з м. Умані, напад на села Чаусове, Загнітки та мз м. Умані, напад на села Чаусове, Загнітки та мз м. Умані, напад на села Чаусове, Загнітки та мз м. Умані, напад на села Чаусове, Загнітки та м----ко Ряшків ко Ряшків ко Ряшків ко Ряшків     
в складі загону ватажка Олекси Жмурав складі загону ватажка Олекси Жмурав складі загону ватажка Олекси Жмурав складі загону ватажка Олекси Жмура    

    
1768 году октябра 6 д., курѣнний калноболотский Логвинъ 
Лодонка въ войсковои пушкарнѣ допросомъ показалъ: 

Родиною малороссийского Лубεнского полку сотнѣ Пиратинскойа сεла 
Кулажинεцъ, от отца Лаврѣна Грипи, а матки Катрѣ, посполитихъ, 
владѣния бунчукового товариша Ивана Маркεвичаб, отроду лѣтъ тридцятъ. 
При родитεляхъ жилъ годовъ з восεмнадцятъ. Оттуду, з сεла Кулажинεцъ, 
будεтъ годовъ 12-т зашεдъ nа Запорожа въ курѣнъ Калниболотский за 
атамана Фεдора Горбав. 

Въ приходъ nа Запорожжѣ, зъ разними козаками на рибѣ добивался, 
шинковалъ горѣлкою и чумаковалъ дажε сεго 768 году Пεтропавлова пос- 
та до другой nεдεлѣ. [С] тоя жъ nεдεлѣ онъ, Ладонка, зъ курѣнними кални- 
болотскими Сεмεномъ Слабкимъ, Трохимом Боикомъ, конεливскимъ Сε- 

мεном Кравцεмъ и дεрεвянковскимъ Ничипоромъ Шулгою видя // прот- 
чихъ, идучихъ въ Полскую Україну nа грабитεлство, собравсъ в рεчкѣ 
Громоклѣї, составили совѣтъ итит туда, в Полшу, для грабитεлства, откуда 
зъ Громоклѣї конно взяв путъ. И пεрεшεдъ рѣку Бугъ, по ту оного сторону 
въ балкѣ Швѣрнѣ въздогнали εхавших двома вози конно курѣннихъ, 
кислякѣвского Їска Довгого, дядкѣвского Василя Уроду и дεрεвянковского 
Игната Чεвεрду. Оны сεбε εму, Ладонкѣ, с товарищы обявляли εдучимы  
в Полску Україну за куплεю горѣлки или харчεй, и всѣ купно продолжа- 
ли путъ до рѣчки Кодεми. 

У Кодεми, от случившихсъ полскихъ житεлεй съ увѣр[ε]ния, яко 
тогда от гаидамацких nападковъ жиди зъ полского города Умани чиня въ 
защиту у ханскую слободу Балту побѣгъ, и надεжду въ нихъ грабункомъ 
имѣтъ // добичъ, възявши повод онъ, Лодонка, с тѣми εго 7-м товарищи, 
согласилисъ онихъ жидовъ ограбит, и погнавъ тѣхъ жидовъ, постигли там 
жε у Кодεми на дороги, и разграбили имѣвшиεсъ при их дεнги і вεщы, 
оставивъ оних жидовъ при возахъ і лошадяхъ слѣдоватъ въ ихъ путъ. 
Оттуду онъ, Лодонка, с товарищи, приближас къ Бугу у Стѣнкѣ тимъ гра- 
бεжнимъ роздуванилисъ, съ якого εму, Лодонкѣ, приишло дεнεгъ 30 ру., 
свита мужεска чорного сукна, жεнских свитъ кармазинних двѣ, запаски 
чεрвона долεва, чарка срѣбна, причεмъ онъ, Лодонка, тѣ двѣ кармазинниε 
свити зъ εго товарищεи дεрεвянкѣвскому Шулгѣ на пѣстолεтъ смѣнилъ. 
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По дуванѣ, оттуда, зъ Стѣнки, съ нихъ пεрвѣε Слабкий и Боико, по- 
томъ Кравεцъ, Шулга, Довгий, Урода и Чεвεрда // вεрнулисъ до запо- 
рожских мѣст въ их обитания. Онъ жε, Ладонка, зъ приεхавшими къ εму 
двома курѣнними: кислякѣвскимъ Василεмъ Кривим и кущѣвским, по 
имεни и прозванию nε вѣстимим, оставшис тамо в Стѣнкѣ при возившεму 
изъ слободи Орла горѣлку шинкар[ю] прεдпоказанную чарку пропивъ. По- 
томъ произзжая по стεпѣ и въ урочищѣ Романковомъ nаходился nεдεлъ  
з двѣ. Мεжду тѣмъ от нεго, Лодонки, означεнниε, присовокупившиεсъ било 
кущѣвски[й] на устъ Кодεми нεвѣдомо, а кислякѣвский Кривий з Роман- 
кова, nа сю сторо[ну] Буга въ Бεшъ-баираки от[лу]чилися. Куда в Раман- 
ково до εго, Лодонки, въ εдиномислиї к восприятию nа грабитεлство въ 
Полску Україну пути сεхалис пятнадцятъ // чεловѣкъ: курѣнниε калнибо- 
лотский Фεдоръ Таранъ, кущѣвский Никита Гогѣлъ, Лεско Швεцъ, кри- 
лѣвский Сεмεнъ Погорѣлεнко, кислякѣвскиε Романъ Копитчεнко і Васил 
Гупало, корсунский Іванъ Nεмна, васюринский Данило Губа, nεзамаївский 
Сεмεнъ Лεлεкъ, дεрεвянкѣвский Грицко Фиґуръ, а протчиε nεзнаεмиε. 

Оттуду1, з Романкового, пришεдъ къ полскому2 Савранской губεрниї 
сεлу Чаусовимъ3, под онимъ стояли днεи з4 два, мεжду чεмъ прибили къ 
имъ пεрвиε 3 чεловѣкъ, курѣнниε 1-ирклѣεвский Сукуръ и-1 nεзамаївскиε 
Таранъ, а другои5 nεсвѣдомий, потомъ 23 чεловѣкъ: курѣнниε калнибо- 
лотскиε Сεмεнъ Слабкий, Лεвко Карлашъ, Кирикъ Писмεнний; лεвушкѣв- 
скиε

6 Прокѣпъ Чεрвоноштанъ7, // Никита Бѣлий, Михаило и Якимъ Швεцъ, 
кислякѣвскиε Іванъ Бεгма и Попεлнухъ, дεрεвянковскиε Стεпанъ Криво- 
шия, Олεѯа Жмуръ и Остапъ Сукуръ, а другихъ нεупомнитъ, гдε ужε ихъ въ 
собраниї8 стало 42 чεловѣкъ. 

От того сεла Чаусовихъ, по завзятому от тамошнихъ житεлεй (что за 
рѣкою Днѣстром въ полскомъ сεлѣ Рашковом9 находятся в собраниї 
страха ради гаидамацких nападковъ жиди, и надѣятεлно въ ихъ грабун- 
комъ возимѣтъ добитиε імущεства)10 вивѣданию, туда в Рашковъ принявъ 
путъ. Nа тракту, въ полскомъ сεлѣ Поповои Грεблѣ приобщился къ нимъ 
въ согласиε к грабитεлству того сεла Поповои Грεблѣ житεл нε свѣдомий, 
сказуя сεбε знаючимъ въ состоящεмъ // nа прεдъ Днѣстра, как би въ 5-т 
вεрстъ, полскомъ сεлѣ

11 Загнѣткахъ полского шляхтича имущεствεнна,  
и къ разграблεнию оного имъ учинился вождомъ. 

–––––––––––– 

1-1 Написано на лівому полі. 
2 Далі закреслено сεлу. 
3 Виправлено з Саусовимъ; далі закреслено сту. 
4 Виправлено з д. 
5 Виправлено з другого. 
6 Виправлено з лεвушкѣвский. 
7 Далі закреслено Никита Бѣлий, кислякѣвскиε Іванъ Бεгма. 
8 Далі закреслено nа. 
9 Далі закреслено къ. 
10 Дужки автора. 
11 Виправлено з сεлю. 

 
165 
зв. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

166 
[168] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

166 
зв. 

 
 
 
 
 
 
 

 
167 

[169] 
 



 330330330330

 

Подшεдшы12 къ оному сεлу Загнѣткамъ, бивший под нимъ nа пастбѣ 
того шляхтича табунъ кобилицъ з лошаками і лошатами, по обявлεнию 
наидовавшихся13 при оном двох чεловѣкъ табунчиковъ14 числомъ nа 130-т, 
угнав15, и при оном къ смотрѣнию и самихъ ихъ, табунщиков, придεржавъ, 
въвоишлы в сεло и сискали того шляхтича зъ εго жεною в домѣ, якого 
шляхтича с нихъ кислякѣвский Бεгма изъ ружъжини полεю убивъ, а жεну 
свободною въ домѣ учинивъ, заграбили сукна зεлεного, синіого и бѣлого 
габяного три постави. 

Изъ1 Загнѣтковъ вишεдъ // въ прεдъводитεлствѣ помянутого Попо- 
вои Грεблѣ житεля, ходили до рεки Днѣстра, и оставя по сεи оного сто- 
ронѣ показанний лошадεиниі табунъ да свои лошади, а батовы въ бεрε- 
жεниї εго, Лодонки16, и протчихъ17, съ ихъ другиε товарищы18 чεловѣкъ до  
30, при томъ вожду, Поповои Грεблѣ житεлю, забравъ при бεрεгѣ Днѣстра 
каюки, оними19 на ту Днѣстра сторону въ означεнноε сεло Рашковъ20 
пεрεεхали. Тамо, в Рашковѣ, бивших жидовъ21 разграбивъ22, дεнги и разниε 
вεщи да коний 6-т, 23-с оними-23 оттолъ, з Рашкова, чрεз Днѣстръ24 nа сю 
сторону парамы пεрεправилисъ. 

От Днѣстра в слѣдуваниε ихъ25 до запорожских мѣстъ26 nа траку [!] // 
по тои сторонѣ рѣчки Кодεми, от них рεчεнний важдъ ихъ, Поповои 
Грεблѣ житεлъ, уворовавъ кислякѣвского курѣнного Копитчεнка коня с 
кулбакою, и с пограблεнного в Рашковомъ ружъжину, свиту мужεску сукна 
блакитного и шапку блакитну з сивою околицεю27, бѣжал. Онъ жε, Ладон- 
ка28, зъ своїми товарищи, пришεдъ к рѣкѣ Бугу въ урочищѣ Романковомъ 
имѣли роздохъ днεи с чεтирѣ и прεдявлεнному грабεжному дуванъ, съ 
якого досталосъ εму, Ладонкѣ, дεнεг 8 ру., срѣбра з разнои мѣлочи лому 
частъ nа 2 іли nа 3 ру., сукна блакитного и синіого nа 2 свити, синіого жъ nа 
убраня, каптанъ мужεский кармазинний, съподницъ гаруских чорнихъ 
3, полумисковъ цѣнових 3 и чарку срѣбну, // да зъ пограблεнних въ  
–––––––––––– 

12 Виправлено з подшεдъ. 
13 Далі закреслено при оном. 
14 Далі закреслено на. 
15 Виправлено з угнали. 
16 Далі закреслено зъ. 
17 Виправлено з протчими. 
18-18 Написано на правому полі. 
19 Далі закреслено пεрεεхавъ. 
20 Далі закреслено въ онои. 
21 Далі закреслено nапавъ распуживая при томъ. 
22 Виправлено з разграбили. 
23-23 Написано над рядком. 
24 Далі закреслено на парахъ парами. 
25 Далі закреслено д. 
26 Далі закреслено от нихъ. 
27 Далі закреслено бεжалъ. 
28 Далі закреслено з другими. 
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Загнѣтках у шляхтича лошадεи, одинъ гнѣдий, одинъ29. По дуванѣ, з Ро- 
манкова, прεдписанних, удεржанних било при отогнатом з сεла Загнѣт- 
ковъ лошадиному табунѣ полского шляхтича двохъ табунщиковъ, давъ 
имъ30 по одной лошади, отпустили въ ихъ сторону. 

Оттуда жъ, изъ Романкова, онъ, Лодонка, при своїхъ товарищахъ зъ 
оставшимсъ от дувану лошадиним табуномъ пεрεбравсъ на сю сторону 
Буга, онои табун на три части раздѣля, погнали: васюринский Губа31 в рѣчку 
Гарбузину, дεрεвянкѣвский Жмуръ въ Вεликий Ингулъ, да лεвушкѣвский 
Чεрвоноштанъ въ рѣчку Громоклию, гдε онъ, Ладонка, от εго, Чεрвоно- 
штана, рознился. Тамъ жε, въ Громоклѣї, къ проживавшому32 зимовни- 
комъ // козаку курεня конεливского Якову Кравцю33 приεхавъ, онъ, Ла- 
донка, купил nаходившεгосъ въ зимовнику εго, Кравъця, 18-на пастбѣ

-18, това- 
риша курεня Конεливского Марка, прозвания нεупомнит, коня строкатого 
за 15 ру., в котороε число дал готовими 8 ру.34, а за осталноε 7 ру.35, зъ 
грабεжного каптанъ жидивский кармазиний и спѣдницъ гаруских чорних  
3, завѣдомо, что ониε воровскиε. Да проживавшεму въ оного Якова Кравця 
курѣнному конεливскому ж Ивану Кравцю зъ грабεжного жъ 18-свиту жи- 
дивску чорного сукна къ пεрεправкѣ

-18, сукна блакитного и синіого на 2 
свити18 да синіого ж nа убраня для 18-пошитя, и запаску чεрвону долεву-18 36-в 
содεржаниε

-36 отдалъ било, но послѣ того спустя37 нѣсколко врεмεни, онои 
Іванъ Кравεцъ, забравъ тоε въсε, 38-с оним-38 нεвѣдомо дѣвался. Полумиски 
жъ 3, тимъ Ладонкою тамъ жε в Громоклиї у воду бεзвѣстно заброшεнны. 

Напослѣдокъ онъ, Ладонъка, 18-въ рεчкѣ Яланцѣ
-18 зъ собравшимисъ, 

бившими въ Полшѣ въ разнихъ партияхъ // на грабитεлствѣ, и ужε возъ- 
вратившимисъ 16-ю чεловѣки: курѣнними калноболотскими Трохимом 
Боиком, Макаромъ Слюсаром39, Николою Вѣдмою, Остапом Попкою, 
Гарасимом Шостопаломъ, донскими Василεм Калмазомъ и Сεмεномъ40 
Стрицεмъ, 23-корсунского Яковомъ Шεвцεмъ-23, вεличковскими Гнатомъ1 
Люлкою41, Гарасимом Нужою42, сεргиεвскимъ Хомою, кислякивъскимъ43  

–––––––––––– 

29 Далі закреслено написане над рядком та на правому полі ими тамо, гдε в Роман- 
ковом пεрεεздившεму зъ сεя ст. Копанѣиских полковъ козаку εму, Ладонкѣ, нεзнаεмому, 
кои εго итит в компанѣискую службу заохочива[л], озъначεноε срѣбро подаровалъ, рѣки 
Буга з рεчки Карабεлнои от фарпоста. 

30 Написано на правому полі замість закресленого имъ. 
31 Далі закреслено въ балку. 
32 Виправлено з проживающому. 
33 Далі закреслено онъ. 
34 Далі закреслено ко. 
35 Далі закреслено каптанъ. 
36-36 Написано над рядком замість закресленого шитя. 
37 Далі закреслено тѣ. 
38-38 Написано над рядком замість закресленого сукно. 
39 Написано на лівому полі замість закресленого Литвином, Мака. 
40 Написано над рядком замість закресленого и Фεдоромъ. 
41 Далі закреслено написане над рядком корсунского Яковомъ Шεвцεмъ. 
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Трохимом Сиволапом, мишастивским Лаврѣном Писмεннимъ, крилив- 
ским44 Хомою Колосомъ, конεливскимъ Кирилом, а одного нεупомнитъ, 
находился45, скриваясъ от проходящихъ въ бугоґардовихъ мѣстахъ Запо- 
рожского Воиска при воискових старшинах Макару Нагаю и Олεѯѣ Чор- 
ному розεзднихъ командъ. 

Минувшого жъ сεнтябра 46-29 д.-46, тамо въ Яланцѣ обявлεниε коман- 
ды, // увѣдавъ εго, Ладонки, и тѣхъ εго товарищεи такова скривалищε, 
наεхавъ, и47 произвεдши48 зъ ружа палбу49, нагнали50 ихъ въ ту23 рεчку Яла- 
нεцъ, 51-и тамо с них, 14 чεловѣкъ-51, nѣкоториε витопилисъ, а протчиε виплив, 
поубѣгали, съ коїхъ мεжду утопшими nаидεнъ и признанъ курѣнии52 кри- 
лѣвской53 Колосъ54. Онъ жε, Лодонка, зъ двома курѣнними, калниболот- 
скимъ Боикомъ и дѣнскимъ Малтизомъ, поиманъ, і взятъ и присланъ до 
Коша. Болѣε на воровствахъ и грабитεлствахъ nε бил, показалъ правεдно. 
 

Помітка на арк. 170 зв.: Сεго Лодонкы забрато старшинами воисковими 
Макаромъ Nагаεмъ и Олεѯою Чорнимъ: 
Коний 3: собствεнного вороного бѣлогубого, зъ грабεжнихъ гнѣдого55 
оґиря и строкатого, 23-кулбакъ 2-23, уздъ 2, обротъ 1 рεмѣна, триногов 3, 
ручниця 1, вязня 1, пѣстолεтъ 1 под жεлѣзом, бурку чорну кримку 1, свиту 
сукна бѣлого 1, сакви портниε 1, пороху фунтов 2, дεнεгъ 69 ко. копѣεкъ. 
 

Помітка на арк. 164: Онои Лодонка 1768 году дεкабра зъ 26 противъ 27-го 
числъ бунтовскою шаикою с пушкарнѣ випущεnъ. 
 

Арк. 164–170 зв. Чернетка. 
 
№ 234 1768 р., жовтня 11. Інгул. 1768 р., жовтня 11. Інгул. 1768 р., жовтня 11. Інгул. 1768 р., жовтня 11. Інгул. ––––    Рапорт військового осавула Рапорт військового осавула Рапорт військового осавула Рапорт військового осавула     

Сидора Білого Кошеві про арешт і відправлення до Січі Сидора Білого Кошеві про арешт і відправлення до Січі Сидора Білого Кошеві про арешт і відправлення до Січі Сидора Білого Кошеві про арешт і відправлення до Січі 
гайдамаки, козака Сгайдамаки, козака Сгайдамаки, козака Сгайдамаки, козака Сергіївського куреня Савку Швеця,ергіївського куреня Савку Швеця,ергіївського куреня Савку Швеця,ергіївського куреня Савку Швеця,    
разом з відібраним в нього майномразом з відібраним в нього майномразом з відібраним в нього майномразом з відібраним в нього майном    

    
В Кошъ Войска Запорожскогω Низовогω 
Рεпортъ

–––––––––––– 

42 Далі закреслено и Мирономъ Коношкомъ. 
43 Виправлено з кислякивскими. 
44 Далі закреслено К. 
45 Далі закреслено в в рεчкѣ Яланцѣ. 
46-46 Написано на лівому полі замість закресленого 29 д. εгд. 
47 Далі закреслено […] […]. 
48 Далі закреслено произвεдя. 
49 Далі закреслено съ нихъ нагнавъ и. 
50 Виправлено з нагнав. 
51-51 Написано на правому полі замість закресленого тамо с них. 
52 Виправлено з курѣнного. 
53 Виправлено з крилѣвского. 
54 Виправлено з Колоса. 
55 Виправлено з гнѣдои. 
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Пойманний мною в рεчки Вεликом Інгулѣ въ урочищи Балацковом, с мεжду 
протчиїхъ воровъ, приличившийся к варовству въ ногайцовъ лошадεй дво- 
ма рази, воръ курѣнний сεргѣεвский Савка Швεцъ, при сεмъ въ оной Кошъ 
чрεзъ козаковъ курѣннихъ сεргѣεвскихъ отправляεтся. Бившиε ж с ним, 
Шεвцεмъ, въмѣстѣ въ воровъствѣ ногайскихъ лошадεй вори, курѣнниε 
щεрбинѣвский Дмитро Мамай, дεрεвянковский Бойко, нεзамаївскѣε Дεм- 
ко Цѣванεнко і Сεмεнъ Масуръ, дядковский Кырикъ Таранъ і вышεстεб- 
лѣεвский Маѯим Сиволапъ, что при мнѣ въ тω врεмя билъ толко нахо- 
дящийся за пысара канцεляристъ войсковий Фεдор Лεгкоступъа, нε слов- 
лεнни, а отбито 1-мною с оним Лεгкоступом-1 в ихъ толко конεй с кулбака- 
ми пятъ, а они въсѣ пεшиε бεзвѣстно бажали. О чεмъ въ Кошъ Войска 
Запорожского Низового чрεзъ сиε въ покорности моεй рεпортую. 

Войсковий асаулъ Сидоръ Бѣлий 
1768-го году 
Октябра 11 д. 
З Ингула. 
Помітка: Пол. октябра 14 д. 1768 году. 

На конверті: В Кωшъ Войска Запорожскогω Нызовогω 
Рεпωртъ. 

Залишки печатки 
Арк. 50, 51 зв. Оригінал. 
 
№ 235    1768 р., жовтня 11. [В поході]. 1768 р., жовтня 11. [В поході]. 1768 р., жовтня 11. [В поході]. 1768 р., жовтня 11. [В поході]. ––––    Рапорт військового Рапорт військового Рапорт військового Рапорт військового     

старшини Андрія Порохні і полковника Івана Касяненкастаршини Андрія Порохні і полковника Івана Касяненкастаршини Андрія Порохні і полковника Івана Касяненкастаршини Андрія Порохні і полковника Івана Касяненка    
Кошеві про прийом від самарського полковника Дмитра Кошеві про прийом від самарського полковника Дмитра Кошеві про прийом від самарського полковника Дмитра Кошеві про прийом від самарського полковника Дмитра 
Кулика 400 козаків до команди замість 500 необхідних, Кулика 400 козаків до команди замість 500 необхідних, Кулика 400 козаків до команди замість 500 необхідних, Кулика 400 козаків до команди замість 500 необхідних,     
виступ із своїм загоном до р. Берди, Московки і Кінської, виступ із своїм загоном до р. Берди, Московки і Кінської, виступ із своїм загоном до р. Берди, Московки і Кінської, виступ із своїм загоном до р. Берди, Московки і Кінської,     
та з проханням наказати самарському полковнику та з проханням наказати самарському полковнику та з проханням наказати самарському полковнику та з проханням наказати самарському полковнику     
надіслати відповідну кількість козаківнадіслати відповідну кількість козаківнадіслати відповідну кількість козаківнадіслати відповідну кількість козаків    

    
Въ Кошъ Войска Запорожскогω Низового 
Рεпортъ 

По силѣ насланного зъ оного Коша ко мнѣ ордεра, о истрεбованії от гсдна 
полковника самарскогω Дмитрія Кулика пятисотной команди козаков въ 
розεздъ по границѣ стоящεй отъ рεчки Бεрдъ, Московки и Конской, по 
висилки отъ оного гспдна полковника самарского от сεго числа приняв 
чεтириста въ команду свою козаков, зъ Божиεю помощію въ назначεнниε 
мѣста отправился. А за нε висланних козаков въ число толикоε, накрεпко 
самарскому гспдну полковънику зъ старшиною, чтобъ висланны билы ко 
мнѣ нεотмεнно, притвεрдилъ. И что будεт впрεдъ проїсъходитъ, рεпор- 
товат буду и рεпортую. 

–––––––––––– 

1-1 Написано над рядком. 
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Воисковии старшина Андрѣи Порохня с полковникомъ Іваном 
Касянεнкомъ 

От ч. 11 октябра 
1768 году. 
Помітка: П. ок. 27 д. 1768 году. 
На конверті: В Кошъ Войска Запорожского Низового 
Рεпортъ. 

Залишки печатки 
Арк. 61, 62 зв. Оригінал. 
 
№ 236    1768 р., жовтня 12. Громоклія. 1768 р., жовтня 12. Громоклія. 1768 р., жовтня 12. Громоклія. 1768 р., жовтня 12. Громоклія. ––––    Лист військових старшин Лист військових старшин Лист військових старшин Лист військових старшин 

Макара Нагая та Олексія Чорного до кошового отамана Макара Нагая та Олексія Чорного до кошового отамана Макара Нагая та Олексія Чорного до кошового отамана Макара Нагая та Олексія Чорного до кошового отамана     
Петра Калнишевського з проханням увільнити їх від Петра Калнишевського з проханням увільнити їх від Петра Калнишевського з проханням увільнити їх від Петра Калнишевського з проханням увільнити їх від 
командування через малу кількість харчів, нестачу командування через малу кількість харчів, нестачу командування через малу кількість харчів, нестачу командування через малу кількість харчів, нестачу     
теплого одягу, бунт козаків в їхніх командах, виснаження теплого одягу, бунт козаків в їхніх командах, виснаження теплого одягу, бунт козаків в їхніх командах, виснаження теплого одягу, бунт козаків в їхніх командах, виснаження     
коней та розорення їхніх господарствконей та розорення їхніх господарствконей та розорення їхніх господарствконей та розорення їхніх господарств    

    
Высокомилостивии панε и патронъ нашъ Пεтръ Ивановичъ 

Наблюдая ми прεдъ вεлможностию вашεю долгъ, нε проминули сεй вεрнои 
оказії, чтобъ своεго должного и нижаишого уклона нε восписатъ, якои 
чрεзъ сиε восписуεмъ здравия, благополучия і во всεхъ вашεи вεлмож- 
ности намѣрεнияхъ всεблагощасливѣишого успѣха усεрднѣишε жεлаεм. 
Что жъ от вашεи вεлможности ми в партию старшинами опрεдѣлεни, и при 
отправки насъ в оную словεсно донося вашεи вεлможности от насъ прозбу, 
чтобъ нε противъ прошлогоднεи комεндирации бутъ, и на оную прозбу от 
вашεи вεлможности словεснии приказъ ми получали у воной партиї малоε 
врεмя бутъ, и съ нεвεликими харчεвними припасами виεхали. При насъ жε, 
находившаясъ команда бεзъ одѣва и обуву зъбунтовавшисъ, кои куда по 
своим жиллям разошласъ, і по онои просили ми рεпортом от вашεй вεл- 
можности рεзолюциї къ возвращεнию в доми свої. А нинѣ, в получεнному 
нами от вашεй вεлможности ордεру, εщε въ другои партии бутъ, а лошади 
ж наши виизнурεни. Тεпεр жε наступаε зимнεε врεмя, краинε нε могутъ 
поправитисъ, но εщε и в зимовниках нашихъ худоε обращεниε поводится і 
бεзъ насъ в разорεниε приидутъ, нижаишε // просим вашεй вεлможности, 
от оной партиї пεрεмѣнитъ. И поручая сεбε навсεгда милостивому вашεи 
вεлможности рεспεкту і с нашою прεданностию имεнуεмсъ. 

Высокомилостивого пана і патрона нашого покорнѣишиε слуги Макар 
Нагаи, Алεѯѣи Чорніи 

Октябра 12 д. 
1768 году. 
Громоклии. 
Помітка: Пол. октябра 14 д. 1768 году.
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На конверті: Вεлможному и высокородному гспдну атаману кошεвому 
Пεтру Івановичу, высокомилостивому пану и патрону нашεму, εго вεлмож- 
ности Калнишεвскому. 

Залишки печатки 
Арк. 48–48 зв., 52 зв. Оригінал. 
 
№ 237    1768 р., жовтня 13. [Запорозька Січ]. 1768 р., жовтня 13. [Запорозька Січ]. 1768 р., жовтня 13. [Запорозька Січ]. 1768 р., жовтня 13. [Запорозька Січ]. ––––    Ордер Коша військовим Ордер Коша військовим Ордер Коша військовим Ордер Коша військовим 

старшинам Макару Нагаю і Олексію Чорному про покарання старшинам Макару Нагаю і Олексію Чорному про покарання старшинам Макару Нагаю і Олексію Чорному про покарання старшинам Макару Нагаю і Олексію Чорному про покарання 
тих запорожців, які тих запорожців, які тих запорожців, які тих запорожців, які ослухалися своїх командирів і відлучилися ослухалися своїх командирів і відлучилися ослухалися своїх командирів і відлучилися ослухалися своїх командирів і відлучилися 
від команд, відправлення нового складу козаків з наказом від команд, відправлення нового складу козаків з наказом від команд, відправлення нового складу козаків з наказом від команд, відправлення нового складу козаків з наказом 
пильнувати гайдамаківпильнувати гайдамаківпильнувати гайдамаківпильнувати гайдамаків. № 3454. № 3454. № 3454. № 3454    

    
Із Коша Войска Запо. N. высокоблагороднымь гспдам 
воисковымь старшинам Макару Нагаю і Алεѯѣю Чор. 
Ордεръ 

На вашъ рεпорть, что вашεй команди козакы бεз позволεнія Коша і вашεго 
взбунтовавшисъ всѣ до остатка, оставя самих толко вась розεхалисъа, слѣ- 
дующая рεзолюція. Козакы, которіε были в командѣ вашεй всякь в своεм 
курεнѣ за самоволство і ослушностъ1 жεстоко наказанъ, дабы і другыε 
смотря на то2, такои дεрзости3 не имѣлы, і потому с них нѣкоторім 3-з 
курεнεй-3, к вам паки вεлεнно в надлεжащεй ісправносты явытца, а коѣмь 
по курεням εстъ ужε в поготовости пεрεмѣна, то4 приказали вдругъ оную 
полным числом козаков к вам і гспдну воисковому старшинѣ Андрεю5 
Лукянову в Мяртвовод отправитъ. Какь сяя команда въ васъ // вся собε- 
рεтца, вам с оною по опрεдѣлεнных вам мѣстах чиня частіε розεзди, стоятъ 
до воспослѣдованія от Коша рεзолюцыи, а бεз того отнюд команды вашεи3 
вам nε распускатъ 3-і самимъ нε сεздитъ-3, і в пεрεловлεнѣ шатающихся 
тамо3, и с ибεгающих с Полшы гайдамакь, 6-и в случаї жεлающихъ убѣгнутъ   
в Полшу-6, імѣтъ вам нεусипноε стараніε в силу данных вам от Коша 
nаставлεный і нεдавно7 отправлεнных къ вам ордεров бεз отмѣни. 
1768 году 
Октябра 13 д. 
№ 3454. 
Арк. 47–47 зв. Чернетка. 

–––––––––––– 

1 Далі закреслено своεго командыра. 
2 Далі закреслено свободи. 
3-3 Написано над рядком. 
4 Далі закреслено ми. 
5 Далі закреслено Лу. 
6-6 Написано на лівому полі. 
7 Написано над рядком замість закресленого прεждε. 

52 
зв. 
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№ 238    1768 р., жовтня 14. [Запорозька Січ]. 1768 р., жовтня 14. [Запорозька Січ]. 1768 р., жовтня 14. [Запорозька Січ]. 1768 р., жовтня 14. [Запорозька Січ]. ––––    Ордер Коша Ордер Коша Ордер Коша Ордер Коша 
військовому осавулу Сидору Білому про прийом арештованого військовому осавулу Сидору Білому про прийом арештованого військовому осавулу Сидору Білому про прийом арештованого військовому осавулу Сидору Білому про прийом арештованого 
гайдамаки, гайдамаки, гайдамаки, гайдамаки, козака Сергіївського куреня Савку Швеця.козака Сергіївського куреня Савку Швеця.козака Сергіївського куреня Савку Швеця.козака Сергіївського куреня Савку Швеця.    № 3464№ 3464№ 3464№ 3464    

    
До осавула воискового 
Ордεръ 

Вашъ рεпортъ, с присилкою сысканного вамы в рѣчки Інгулѣ в урочищѣ 
Балацковом вора, курѣнного сεргѣεвского Савку Шεвця, от курѣнных 
сεргѣεвскых козаков в Кошѣ ісправно принятъа, і вора Шεвця вεлεнно 
посадит в пушкарню і содεражатъ под крѣпчайшімъ караулом1. Вамъ жε 
прεдлагаεм, в пεрεловлεнии оних воровъ прилагат нεусипниε старатεлства. 
Что происходит будεт, счаста рεпортоват. 
1768 году 
Октябра 14 д. 
№ 3464. 
Арк. 51. Чернетка. 

 
№ 239 1768 р., жовтня 14. [Запорозька Січ]. 1768 р., жовтня 14. [Запорозька Січ]. 1768 р., жовтня 14. [Запорозька Січ]. 1768 р., жовтня 14. [Запорозька Січ]. ––––    Ордер Коша військовим Ордер Коша військовим Ордер Коша військовим Ордер Коша військовим 

старшинам Макару Нагаю та Олексію Чорному про старшинам Макару Нагаю та Олексію Чорному про старшинам Макару Нагаю та Олексію Чорному про старшинам Макару Нагаю та Олексію Чорному про 
неможливість їхньої зміни і заборону їм відлучатися від неможливість їхньої зміни і заборону їм відлучатися від неможливість їхньої зміни і заборону їм відлучатися від неможливість їхньої зміни і заборону їм відлучатися від 
командування, з обіцянкою незабаром відправити до них командування, з обіцянкою незабаром відправити до них командування, з обіцянкою незабаром відправити до них командування, з обіцянкою незабаром відправити до них 
козаків для заміни тих, які вчинилкозаків для заміни тих, які вчинилкозаків для заміни тих, які вчинилкозаків для заміни тих, які вчинили бунти бунти бунти бунт. № 3465. № 3465. № 3465. № 3465    

    
До Макара Нагая і Алεѯѣя Чорного 

Nа вашε пысаніε, коѣмъ вы для нѣкоторых ваших домашних собствεнных 
нуждъ, да и потому что вы лошадεй своѣх по розѣздам выморыли1 і в 
харчах имѣεтε nεдостаток, прεдписую. По ннѣшным загранычным обстоя- 
тεлствам, а пачε по тому, что многыε бродяги в тамошних мѣстах шатают- 
ца і совсѣмъ εще2 в конεцъ нε истрεблεнны3, васъ отпустит ілы пεрεмѣну 
вам дат крайнε nεможно, понεжε вы для того в Кошѣ опрεдѣлεнны і от- 
правлεнни, почεму вы імѣεтε в опрεдѣлεнных мѣстах с командами4 
вашими5 і стоят до рεзолюцыѣ. А когда лошады ваші выморεнны в розѣз- 
дах, то з зимовныков вашых другими пεрεмѣнѣтъ, 6-и для того нарочнихъ 
послатъ в свої зимовники імѣεтε

-6, і в чεм нεдостаток імѣεтε, то туда сεбѣ 
отищѣтъ, нε отлучаяс сами от командъ, // і оставайтεсъ при нεусипных 
ваших виполнεніях вашεй поручεнносты. Елико жъ касаεтца до розѣхавшихся 

–––––––––––– 

1 Далі закреслено вамъ. 
1 Далі закреслено тожъ. 
2 Написано на лівому полі. 
3 Далі закреслено вам пѣрεмѣни датъ краинε. 
4 Виправлено з командою. 
5 Виправлено з вашεю; далі закреслено по той. 
6-6 Написано на лівому полі замість закресленого і чεго. 
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с вашεй команди козаков, то по курεням приказаніε от нас учинεнно, даби 
оным пεрεмѣну гдε εст высланно, а гдѣ нѣтъ, то самых тѣх паки к вам  
в вашу команду отправлεнно. І будучи вамъ в сεй командирациї, какъ  
в пεрεловлεниї шалостниковъ, поступатъ по ордεрамъ Коша, такъ і в прот- 
чεмъ імѣтъ крεпкую бεрεжливостъ, ібо і на той сторонѣ Богу слишно 
турεцких войскъ много імѣεтся. В розεздах жε ваших отнюдъ в чужиε 
границы нε вεздитъ под тяжчайшимъ отвѣтомъ. 
1768 году 
Октябра 14 д. 
№ 3465. 

Проба пера: Панε пысаръ протовчанскыи Іваn Полонскыи7а 
Арк. 49–49 зв. Чернетка. 

 
№ 240    1768 р., жовтня 17. Умань. 1768 р., жовтня 17. Умань. 1768 р., жовтня 17. Умань. 1768 р., жовтня 17. Умань. ––––    Лист торговицького коменданта Лист торговицького коменданта Лист торговицького коменданта Лист торговицького коменданта 

Якуба Квяткевича до кошового отамана Петра Якуба Квяткевича до кошового отамана Петра Якуба Квяткевича до кошового отамана Петра Якуба Квяткевича до кошового отамана Петра     
Калнишевського з проханням повернути йому Калнишевського з проханням повернути йому Калнишевського з проханням повернути йому Калнишевського з проханням повернути йому     
польського підданого Юрія Храновського, який польського підданого Юрія Храновського, який польського підданого Юрія Храновського, який польського підданого Юрія Храновського, який     
перебував у бугоґардівського полковника Мусія Головкаперебував у бугоґардівського полковника Мусія Головкаперебував у бугоґардівського полковника Мусія Головкаперебував у бугоґардівського полковника Мусія Головка    

    

Jasnie wielmozny mći panie attamanie koszowy Woyska 
Zaporozskiego Nizowego y dobrodzieju 

Przez zamieszanie czasu teraznieyszego w Polszcze naszey nie mialem sposo- 
bnosci abym byl mogł zaslać unizoność moia j. ww. panu dobrodziejowi, teraz 
tedy przy interessie mam honor nadgradzaiąc przeszłą opieszałosć oswiadczyć 
submissyą jemu dopraszaiąc się, abys j. ww. pan dobrodziey raczył z łaski 
swoiey rozkazać j. mći panu pułkownikowi ninieyszemu gardowemu, zeby 
przywrocił Jurya, chłopca, syna szlacheckiego niebozczyka Chrzanowskiego, 
dzierzawcy wsi Mostowatey, dobr umańskich, a urzędnika wojewodztwa 
Bracławskiegoа od haydamaków zabitego, którego chłopca Jan Krawczyk, 
poddany wsi Kamięney Krenicy dobr umanskich, z Alexadrem Szaykowskim w 
czasie samey ruiny, zaboystwa j rabunków haydamackich w Umanszczyznie 
iadąc na kosy zaporożskie po rybu, wzioł z sobą dla uchronienia od zaboystwa. 
Y gdy iuż nazad z tamtąd niedostawszy ryb prożno powracali, j. pan pułkownik 
gardowy ziachaszy się z onemi na stepie // zaporozskim około Miartwowoda, 
pomienionego chłopca odebrał y do tąd u siebie trzyma, a krewni oyca jego 
mocno się upominaiąc, aby chłopeic był oddany. Y tak Jan Krawczyk z 
Alexandrem Szaykowskim od tych ze są przyaresztowani pod wielkią teraz 
zostaiąc poręką z zonami, dziecmi swoiemi y całą chudobą, którzy iezeli chłopca 
nieodzyskaią, to sądu kary smiertelney nieuydą. Użęc ja iako we wszystkich 
potrzebach moich odbierałem łatwość w respekcie j. w. w. pana dobrodzieja, 
tak y teraz dopraszam się posetnie skutku w rekwizyciy moiey, żeby ci ludzie  

–––––––––––– 

7 Далі закреслено […] […] канцεлярию трεх. 
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odebrawszy wyż wyrazonego chłopca wolnemi zostać mogli od rygoru sądo- 
wego, za ten ich występek czekaiącego. Ja zaś za tę dobroczynność jego zapisuię 
się z dozgąną oblegacyą do odsłużenia iako ten, który iestem. 

Jasnie wielmoznego w. pana dobrodzieja nayniższy sługą Jakob Kwiatkiewicz 
17 obris 1768 Ao. 
Z Umania. 
 

Арк. 54–54 зв. Оригінал. 

 
№ 241 

Вεлъможний и высокородний гспднъ Воиска Запорожского 
Низового атаманъ кошεвий 
Милостивий добродѣю мой 

Подданіи добръ уманских, Камяной Криницѣ Иван Кравεцъ, с товарищεмъ 
Алεѯандромъ Станъковским, в слεдованиї их во врεмя послѣдовавших в 
Полщѣ ншεи замѣшатεлствъ, на запорожскиε коси за рибою, взяли было з 
собой, прεдохраняя от смεрти, шляхεтского сина, малолѣтного Юрия, 
дεржавци Ґрановского, добръ уманских воεводства Браславского, гайда- 
мацкою партиεю отца εго убытого. Коεго, за возвратомъ с косъ в Ивана 
Кравця и Алεѯандри Станъковского, находящиися нинѣ в Ґарду полковни- 
комъ Мусѣи Головко встрѣтив их по пути в Мяртвоводѣ, рεчεного шля- 
хεтского сина Юрия к сεбѣ взял и гдε подѣлъ, нεизвεстно. Нинѣ жъ, от 
крεвних отца εго покоиного, к Иванѣ Кравчинѣ и Алεѯандру Станъковскому 
и имѣεтся нεмалая за того хлопця Юрія прεтεнзия, так что сами они, жεни 
и дѣти их со всεю худобою, находятся под нεмалими поруками, в случаї, 
εжεли бъ // помянутого хлопця отискатъ нε могли, нε минути смεртной ка- 
ри. Для того, вашεй вεлможности милостиваго моεго добродѣя покор- 
нѣишε прошу, дабы виш писанниε люди Иванъ Кравεцъ и Алεѯандръ 
Станъковский от смεрти свобождεни были, приказатъ полковнику ґардо- 
вому Моисѣю Головку онаго отдая вам, нарочно посланим до рукъ к до- 
ставлεнию кому надлεжатимεт поручитъ, за что благодаритъ вεлможности 
вашεй нε прεмну. Из глубочаишимъ мεни вашεго достоинаго почтεниεм ко 
всεгдашним и примεрним сεму отслуживаниямъ запираюсъ. 

Вεлможности вашεй милостивого моεго добродѣя нижаишим слугою 
Яковъ Квяткεвичъ 

1768 года 
Октябра 17 д. 
З Умани. 
Арк. 55–55 зв. Діловодний переклад. 
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№ 242    1768 р., жовтня 19. р. Мертвовід. 1768 р., жовтня 19. р. Мертвовід. 1768 р., жовтня 19. р. Мертвовід. 1768 р., жовтня 19. р. Мертвовід. ––––    Рапорт військового Рапорт військового Рапорт військового Рапорт військового 
старшини Андрія Лук’янова Кошеві про необхідність старшини Андрія Лук’янова Кошеві про необхідність старшини Андрія Лук’янова Кошеві про необхідність старшини Андрія Лук’янова Кошеві про необхідність 
доукомплектування його команди козаками, дислокацію його в доукомплектування його команди козаками, дислокацію його в доукомплектування його команди козаками, дислокацію його в доукомплектування його команди козаками, дислокацію його в 
усті р. Мертвовід, усті р. Мертвовід, усті р. Мертвовід, усті р. Мертвовід, перехід татарами р. Буг, вигорання степу перехід татарами р. Буг, вигорання степу перехід татарами р. Буг, вигорання степу перехід татарами р. Буг, вигорання степу 
вгору р. Мертвовід до Шутової балки та недостачу корму для вгору р. Мертвовід до Шутової балки та недостачу корму для вгору р. Мертвовід до Шутової балки та недостачу корму для вгору р. Мертвовід до Шутової балки та недостачу корму для 
коней; реєстр куренів з кількістю козаків, яких потрібно коней; реєстр куренів з кількістю козаків, яких потрібно коней; реєстр куренів з кількістю козаків, яких потрібно коней; реєстр куренів з кількістю козаків, яких потрібно 
дослати для необхідної кількості по 36 чоловік з куренядослати для необхідної кількості по 36 чоловік з куренядослати для необхідної кількості по 36 чоловік з куренядослати для необхідної кількості по 36 чоловік з куреня    

    

В Кωшъ Войска Запорожскогω Низовогω 
Покорний рεпортъ 

По получεнному мною сεгω ωктябра 9 д. с Коша ордεра, в коεмъ ωрдεрѣ 
приложεнъ рεεстръ с каких курεнεи находящимся при воисковихъ стар- 
шинах Макару Нагаю и Алεѯѣю Чорному козакам пεрεмѣна будεтъ, а каких 
пεрεмѣни нε будεтъа, напротиву тогω рεεстра мною справка по всѣхъ 
курεнях чинεна, сколкω ж по справки и с каких курεнεи и по сиε врεмя 
козаков до полногω числа1 тридцяти шεсти чεловѣкъ нεдосланнω, при сεмъ 
рεεстръ прилагаεтся. Я жε

1 нинѣ с командою нахожусъ в рεчки Мяртво- 
водѣ, на устѣ Шутεвои балки. Посиланними ж от мεнε в розεздъ къ рεки 
Богу козаками усмотрεнω, что партиї татарскиε часто по тои сторонѣ 
понад Бугомъ в нεмаломъ числѣ команди εздятъ. Находящиεсъ жε въ Богу 
в добичи рибнои козаки ωбявляли, что εщε до приходу моεго в Мяртвовѣд 
с командою, нεмалая татарская команда над рεку Бугъ приходила з рεчки 
Чартали. Розεзди жъ от мεнε εжεчастиε скритимъ ωбразомъ происходятъ, 
и что будεтъ далѣ εщε развѣданω, тω имεю в Кошъ в самои скорости 
рεпортоват. Воисковим жε старшинамъ Макару Нагаю, Алεѯѣю Чорному  
и полковнику Андрѣю Кѣинашу команди вручεни, и они с коммандами  
в повεлεнних им ωт Коша мѣстах находятся. Ещε доношу, что1 в гору 
Мяртвоводу ωт Шутовои балки і вεздѣ ввεсъ стεпъ в нашεи границѣ по- 
жарεмъ спалεнъ. Нинѣ жъ, под зѣмноε врεмя, с командою в нашεи гра- 
ницѣ расположится крайнε нѣгдε, и даби от бεзкормицѣ козачиε лошади в 
изнурεниε нε могли прийти, покорнω прошу нεумεдля рεзолюциεю 
снабдитъ, гдε с командою расположится в нашεи границѣ, какъ с того боку 
рεки Буга начнутъ татарε з своїми скотами на сεи бокъ пεрεходитъ. 

Вωисковіи старшина Андрѣй Лукянов 
1768 году 
Октябра 19 д. 

З Мεртвоводу. 

На конверті: В Кошъ Вωйска Запорожского Низового 

Покорнии рεпортъ. 
Залишки печатки 

Арк. 57, 60 зв. Оригінал.

–––––––––––– 

1 Написано над рядком. 
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№ 243 
 

Рεεстръ, сколкω и с каких курεнεй нεдосланω до полнωго числа 
тридцяти шεсти чεловѣкъ в команду козаковъ, по симъ значитъ 

числω 

С Кущѣвскогω 
С Кислякѣвскогω 
З Ивонивского 
З Конεловского 
З Сεргѣεвского 
З Донского 
З Батуринского 
З Васюринскогω 
З Нεзамаївскогω 
З Ирклѣεвского 
З Щεрбиновского 
З Титарѣвского 
З Шкуринского 
З Корεнѣвского 
З Рогѣвского 
З Корсунского 
З Калниболоцкого 
З Уманского 
З Дεрεвянковского 
З Нижεстεблѣεвского 
З Вишεстεблѣεвского 
З Пεрεяловского 
З Мишастовского 
З Минского 
З Тимошѣвского 
З Вεличковского 
З Лεвушковского 
З Пластунѣвскогω 
З Дядковского 
З Бруховεцкого 
З Пашкѣвского 

И того всѣхъ 

8 
2 

13 
13 
20 
3 
6 
8 
6 
7 
6 
9 
6 

10 
6 
6 
8 
6 
5 
8 
9 
5 
8 
5 

12 
10 
9 
7 
6 
8 

12 
230 

Арк. 57 зв. Оригінал. 
 
№ 244    1768 р., жовтня 221768 р., жовтня 221768 р., жовтня 221768 р., жовтня 22. [Запорозька Січ]. . [Запорозька Січ]. . [Запорозька Січ]. . [Запорозька Січ]. ––––    Свідчення гайдамаки, Свідчення гайдамаки, Свідчення гайдамаки, Свідчення гайдамаки, 

козака Кальниболотського куреня Логвина Ладонки, надані козака Кальниболотського куреня Логвина Ладонки, надані козака Кальниболотського куреня Логвина Ладонки, надані козака Кальниболотського куреня Логвина Ладонки, надані     
під час повторного допиту під тортурами, про передачу під час повторного допиту під тортурами, про передачу під час повторного допиту під тортурами, про передачу під час повторного допиту під тортурами, про передачу 
частини награбованого майна козаку Ведмедівського частини награбованого майна козаку Ведмедівського частини награбованого майна козаку Ведмедівського частини награбованого майна козаку Ведмедівського     
куреня Самійлу Пластунукуреня Самійлу Пластунукуреня Самійлу Пластунукуреня Самійлу Пластуну     
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1768 году окътябра 22 д., калниболотский к[урѣнъ]ний 
Логвинъ Лодонъка подъ пристрастиεмъ […] и показалъ: 

Къ ходу εму, Ладонкѣ, nа грабитεлство у рεчкы Кодεми бѣгущихъ зъ 
полского города Уманы жидовъ, да в сεлах Загнѣткахъ шляхтича дому и 
лошадиного табуна и за рεкою Днѣстром въ Рашковомъ жидовъ, давалъ 1-с 
половинной части дувану-1 одного коня курѣнний Вεдмεдивский Самийло2 
Пластунъ3, которому онъ, Ладонка, з доставшойсъ εму // грабεжного у 
Кодεми жидовских 15 ру.4 и5 в Рашковом жидовских жε 46 ру., всεго 19 ру. 
дεнег, срѣбра частъ, 7-чарку срѣбну-7, сукна блакитного nа свиту, въ число 
половинноε дувану да въ общѣну за кулбаку сукна8 синіого 4 локтѣ отдалъ, 
а въ протчεмъ всεмъ утвεрдилъ доброволнои свои сказании 6 сεго тεчεния 
допросъ9. 
 

Арк. 171–171 зв. Чернетка. 
 
№ 245 1768 р., жовтня 23. [Запорозька Січ]. 1768 р., жовтня 23. [Запорозька Січ]. 1768 р., жовтня 23. [Запорозька Січ]. 1768 р., жовтня 23. [Запорозька Січ]. ––––    Ордер Коша Ордер Коша Ордер Коша Ордер Коша 

військовому старшині Андрію Лук’янову про зміну місця військовому старшині Андрію Лук’янову про зміну місця військовому старшині Андрію Лук’янову про зміну місця військовому старшині Андрію Лук’янову про зміну місця 
дислокації його команди через спалений степ і неможливість дислокації його команди через спалений степ і неможливість дислокації його команди через спалений степ і неможливість дислокації його команди через спалений степ і неможливість 
прогодувати коней, з вимогою бути напоготові і надалі прогодувати коней, з вимогою бути напоготові і надалі прогодувати коней, з вимогою бути напоготові і надалі прогодувати коней, з вимогою бути напоготові і надалі 
займатися розшукозайматися розшукозайматися розшукозайматися розшуком гайдамаківм гайдамаківм гайдамаківм гайдамаків. № 3546. № 3546. № 3546. № 3546    

    
До старшині вой. Андрѣя Лукянова 
Ордεръ 

По рεпорту вашεму, чтоб в команду вашу курεнεй до полного чысла козаки 
вісиланны білы, ми по курεням притвεрдили. Что жъ вы прεдставляεтε, яко 
вам nа том мѣстѣ стоят, гдε стоѣтε

1, εст нεвозможностъ потому что вεсъ 
тот стεпъ пожарами спалεn і лошадεй ваших кормит нѣгдε, то вам2 повε- 
лѣваεмъ с тѣх мѣстъ3, в якых стоѣтε, сойти4 в удобноε 6-к прокормлεнию5  

–––––––––––– 

1-1 Написано на правому полі. 
2 Написано на правому полі замість закресленого Василъ. 
3 Далі закреслено которому зъ грабεжних го. дεнεг доставъшихся у Кодεми жидов- 

ских 15 ру., да в Рашковом жидовских жε 4 ру. дεнεгъ, такъжε сукна блакитного 5-т локотъ 
и чарку срѣбну в половинноε число дувану, далъ отдалъ, да за въ […] за кулбаку сукна 
зεлεного 4 локтѣ отдалъ. 

4 Далі закреслено да в Раш. 
5 Написано на лівому полі замість закресленого на лівому полі и чарку срѣбну. 
6 Виправлено з 5. 
7-7 Написано над рядком. 
8 Далі закреслено чорн. га. 
9 Далі закреслено на арк. 172 зв. По повεлεнию εго вεлможности гсдина кошεвого 

Калнишεвского і со всεю войсковою старшиною, курѣними атаманами і товариством. 
1 Виправлено з стояв. 
2 Далі закреслено про. 
3 Далі закреслено з с. 
4 Далі закреслено nа нεръ. 
5 Виправлено з прокормлстов. 
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лошадεй-6 і скритоε мѣсто nа нεжат і тамо расположас імѣтъ от случай- 
ного7 nападεнія крайную 10-с вашεю командою прεдосторожностъ. І коман- 
ды вашεи никого8 от сεбε нε отпускат і самим вам от поручεнносты вашεи 
нε отлучатца9 бεз вεдома Коша, а при том стараяс к общεму благополу- 
чію-10 употрεблятъ дεнніε і нощніε з самою пристоиностію11 вашы розѣз- 
ди // 13-смотря при томъ, чтоб отнюдъ12 какою нεосторожностию нε могло 
вамъ произойты от самоволствующих такожъ нападεнія і-13 εжεлы что14 
придεтъ до опасносты, к нам как nаискоряε рεпортоват15. Також εсли б 
моглъ хто убѣгатъ в Полшу nа [гра]бителство, іли с Полшы возвращатся, 
так[ихъ] по прεжним ордεрам пεрεловлятъ. 
1768 году 
Октябра 23 д. 
№ 3546. 
Проба пера: 11. 
Арк. 58–58 зв. Чернетка. 

 
№ 246    1768 р., жовтня 23. Запорозька Січ. 1768 р., жовтня 23. Запорозька Січ. 1768 р., жовтня 23. Запорозька Січ. 1768 р., жовтня 23. Запорозька Січ. ––––    Лист Коша Лист Коша Лист Коша Лист Коша уманському уманському уманському уманському 

полковнику Якубу Квяткевичу про відправлення до нього полковнику Якубу Квяткевичу про відправлення до нього полковнику Якубу Квяткевичу про відправлення до нього полковнику Якубу Квяткевичу про відправлення до нього 
польського підданого, «шляхетського сина малолітнього» Юрія польського підданого, «шляхетського сина малолітнього» Юрія польського підданого, «шляхетського сина малолітнього» Юрія польського підданого, «шляхетського сина малолітнього» Юрія 
Храновського, який перебував під захистом на Запорозькій СічіХрановського, який перебував під захистом на Запорозькій СічіХрановського, який перебував під захистом на Запорозькій СічіХрановського, який перебував під захистом на Запорозькій Січі    

    

Высокородный1 и высокопочтεнный2 гспднъ полковникъ 
уманскій Яковъ Квяткіεвичъ 
Благодѣтεлъ3 мой! 

Почтεннѣйшоε вашεго высокородія4 писмо ко мнѣ чрεзъ нарочного, съ 
прошεніεмъ отдачи тому нарочному шляхεтского сына малолѣтного Юрія, 
присланноε я получилъ. И яко оной Юрій, по 5-прибитиї εго от сεго податεля 
под охранεниε

-5 здεшнεго Войска полковникомъ бугоґардовымъ Мойсѣεмъ  

–––––––––––– 

6-6 Написано на лівому полі та над рядком замість закресленого мѣсто. 
7 Написано над рядком замість закресленого нεприятεлского. 
8 Виправлено з никому. 
9 Далі закреслено написане над рядком бεз. 
10-10 Написано на лівому полі замість закресленого прεдосторожностъ і для того. 
11 Далі закреслено розѣ. 
12 Далі закреслено в чужиε границы. 
13-13 Написано на лівому полі замість закресленого а пачε для состоящεм под Чалово- 

му воиску отправлятъ провѣ. старатца провѣдыват і по провѣданѣ. 
14 Далі закреслено кому в тому чинѣнію. 
15 Далі закреслено 1768 году октябра 23 д. 
1 Виправлено з высокоблгородный. 
2 Виправлено з достойнопочтεнный. 
3 Написано над рядком замість закресленого Гсдръ. 
4 Виправлено з высокоблгородія. 
5-5 Написано над рядком і на правому полі замість закресленого взятиї εго в сопεр. раннε. 
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Головкомъ6 мнѣ представленъ, и отъ того времεни досεлѣ онъ, Юрій, 
находился при мнѣ въ моεмъ смотрѣнії. Для того, оного Юрія // 7-по εго 
жεланію і-7 по тому вашεго высокородія4 писму, къ доставленію εго прεд 
лицεмъ вашεго высокородія4 радія8 тому нарочно 9-от васъ-9 присланному я 
поручилъ, и при семъ отправил. Прεбывая съ взаїмнымъ имени вашεго 
почтεніемъ и сосѣдскимъ дружелюбіεмъ10. 

Вашεго высокородія4 благодѣтеля11 моεго 
1768 году 
Октябра 23 д. 

Запорож. Сѣчъ. 
Арк. 59–59 зв. Чернетка. 
 

№ 247    1768 р., жовтня 24. Перевізька паланка. 1768 р., жовтня 24. Перевізька паланка. 1768 р., жовтня 24. Перевізька паланка. 1768 р., жовтня 24. Перевізька паланка. ––––    Рапорт полковника Рапорт полковника Рапорт полковника Рапорт полковника 
Інгульської паланки Тараса Чорного Кошеві про відправку Інгульської паланки Тараса Чорного Кошеві про відправку Інгульської паланки Тараса Чорного Кошеві про відправку Інгульської паланки Тараса Чорного Кошеві про відправку     
на Січ двох гайдамаків, котрі, обікравши на Січ двох гайдамаків, котрі, обікравши на Січ двох гайдамаків, котрі, обікравши на Січ двох гайдамаків, котрі, обікравши кримських чабанів, кримських чабанів, кримських чабанів, кримських чабанів, 
вирушили «в Полшу»вирушили «в Полшу»вирушили «в Полшу»вирушили «в Полшу»    

    

В Кошъ Войска Запорожскаго Низового к войсковим дѣлам 
Покорнѣший рεпортъ 

Поиманиї вори члвка два: εдинъ курεня Полтавского, другий курεня Щεр- 
биновского Алεѯѣй Маляръ, кої обиду приличниї кримскимъ чабанамъ 
поворовали лошадѣ и в Полщу хотѣли пойти, для лутшого распроса в Кошъ 
при конновой чрεз козаковъ Дεмка Лотоша, Тараса Дудεнка отправляю1. 

Полковникъ ингулский Тарасъ Чорний з старшиною 
1768 году 
Октября 24 дня. 

Пεрεвѣзкая поланка. 
Помітка: П. ок. 29 д. 1768 году. 

Помітка: Сукуръ наказанъ і отпущεнъ в курѣнъ Полтавскои, которого 
атаманъ до курεня взялъ. 
1768 году ок. 29 д. 
 

На конверті: В Кошъ Войска Запорожскаго Низового к войсковим дѣламъ 
Покорнѣшиі рεпортъ. 
 

Арк. 63–63 зв. Оригінал.

–––––––––––– 

6 Далі закреслено у крεвныхъ εго Юрія Кравчина и Станковского от нεго ж 
полковника. 

7-7 Написано на лівому полі. 
8 Далі закреслено я поручилъ и при сεмъ отправилъ. 
9-9 Написано над рядком замість закресленого от ва. 
10 Далі закреслено на. 
11 Написано над рядком замість закресленого гсдря. 
1 Виправлено з отправлются. 

 
59 
зв. 
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№ 248    1111768 р., жовтня 27. [Запорозька Січ]. 768 р., жовтня 27. [Запорозька Січ]. 768 р., жовтня 27. [Запорозька Січ]. 768 р., жовтня 27. [Запорозька Січ]. ––––    Ордер Коша полковнику Ордер Коша полковнику Ордер Коша полковнику Ордер Коша полковнику 
Самарської паланки Дмитру Кулику з наказом направити до Самарської паланки Дмитру Кулику з наказом направити до Самарської паланки Дмитру Кулику з наказом направити до Самарської паланки Дмитру Кулику з наказом направити до 
команди військового старшини Андрія Порохні і полковника команди військового старшини Андрія Порохні і полковника команди військового старшини Андрія Порохні і полковника команди військового старшини Андрія Порохні і полковника 
Івана Касяненка необхідну кількість козаківІвана Касяненка необхідну кількість козаківІвана Касяненка необхідну кількість козаківІвана Касяненка необхідну кількість козаків. № 3577. № 3577. № 3577. № 3577    

    
Гспдну полковнику самарскому Дмитру Кулику зъ старшиною 
Ордεръ 

Прεд симъ, от Коша вамъ о какъ наискорои въ команду гспдъ вой. 
старшини Порохнѣ и полковника Касянεнка къ содεржанию по границѣ  
за Самарю розεздовъ, 1-с вѣдомства вашεго-1 500-т чεловѣкъ, холостих ко- 
заковъ, высилки прεдлаганно, но понεжε и ннѣ ониε гпда, вой. старшина По- 
рохня и полковникъ Касянεнко, Кошу рεпортуютъ, что толко 2-тѣхъ коза- 
ковъ-2 400 висланно, а ста и поднεсъ въ висилки нѣтъ3. Для того εщε 
крѣпчаε

2 подтвεрждаεтся вам, тѣхъ nεдосланних 100 козаков нεдалѣε, 
какъ въ одну нεдεлю, къ онимъ вой. старшинѣ Порохнѣ и полковнику 
Касянεнку в команду при смεномъ видѣ отправит и Кош рεпортоват. Инако 
бо, εгда и за сим тѣ козаки въ показанний тεрмѣнъ висланни nε будут, и 
εщε сто2 от означεних командирεи прεдставлεниε заидεт, то ви нεминуεмо 
за того оспилоε повεлѣний наши жъ наблюдεниε, подвεржεнни будεтε 
тяжчаишεму истазанию // и штрафу. О чεм и онимъ гспдамъ4, старшинѣ 
воисковому Порохнѣ і полковнику Касянεнку, во ізвѣстиε прεдложенно. 
27 октябра 1768 году. 
№ 3577. 
Арк. 61 зв.–62. Чернетка. 

 
№ 249    1768 р., жовтня 27. [Запорозька Січ]. 1768 р., жовтня 27. [Запорозька Січ]. 1768 р., жовтня 27. [Запорозька Січ]. 1768 р., жовтня 27. [Запорозька Січ]. ––––    Ордер Коша Ордер Коша Ордер Коша Ордер Коша 

військовому старшині Андрію Порохні та полковнику військовому старшині Андрію Порохні та полковнику військовому старшині Андрію Порохні та полковнику військовому старшині Андрію Порохні та полковнику     
Івану Касяненку з повідомленням, що самарському Івану Касяненку з повідомленням, що самарському Івану Касяненку з повідомленням, що самарському Івану Касяненку з повідомленням, що самарському     
полковнику Дмитру Кулику наказано доукомплектувати полковнику Дмитру Кулику наказано доукомплектувати полковнику Дмитру Кулику наказано доукомплектувати полковнику Дмитру Кулику наказано доукомплектувати     
їхню команду необхідною кількістю козаківїхню команду необхідною кількістю козаківїхню команду необхідною кількістю козаківїхню команду необхідною кількістю козаків. № 3578. № 3578. № 3578. № 3578    

    
Ізъ Коша Воиска Запорожского Низового высокоблагородному 
гспдну воісковому старшинѣ Андрѣю Порохнѣ и гпдну полков- 
нику Касянεнку 
Ордεръ1 

Рεпортъ2 вашъ3 от 11 сεго4 в Кошъ дошεл исправноа. Исъ оного ми, что вы 
зъ висланними в5 команду вашу з самарского вѣдомства чεтирмастами  

–––––––––––– 

1-1 Написано на правому полі. 
2-2 Написано над рядком. 
3 Виправлено з нεтъ. 
4 Далі закреслено имεнуεмъ в рεзолюцию для вѣдома прεдложεнно. 
1 Далі закреслено По. 
2 Виправлено з Рεпорту. 

61 
зв. 
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козаками въ опрεдѣлεнниε вамъ мѣста по границѣ к розεздам отправи- 
лисъ, извѣстни. 6-И по оному рεпорту-6 о какъ наискорому7 осталних 100 
козаков 6-къ вам-6 в команду8 отправлεниї, сεго числа полковнику самарско- 
му Кулику з старшиною от Коша крѣпчаε подтвεрждεнно. О томъ вамъ 
вѣдатъ9, 6-и от сεбε чрεз нарочного-6 // 10-от εго, полковника, з стар. таковоі 
козаков досилки стужатεлно трεбоват-10, і11 за прибитиεм жε

12 вашим въ 
повεлεнниε мѣста с тою поручεнною командою въ продолжεниї розεздовъ 
дѣиствоват, и исполнят по прεждε посланному к вам от Коша ордεру во 
въсεмъ бεзотмѣно. И о проісхождεниях почасту Кошъ рεпортоват. 
27 октябра 1768 году. 
№ 3578. 
Арк. 62–62 зв. Чернетка. 

 
№ 250    1768 р., жовтень. Кленики. 1768 р., жовтень. Кленики. 1768 р., жовтень. Кленики. 1768 р., жовтень. Кленики. ––––    Рапорт військового старшини Рапорт військового старшини Рапорт військового старшини Рапорт військового старшини 

Андрія Порохні Кошеві про отримання від самарського Андрія Порохні Кошеві про отримання від самарського Андрія Порохні Кошеві про отримання від самарського Андрія Порохні Кошеві про отримання від самарського 
полковника необхідної кількості козаків, розшук гайдамаків полковника необхідної кількості козаків, розшук гайдамаків полковника необхідної кількості козаків, розшук гайдамаків полковника необхідної кількості козаків, розшук гайдамаків     
від Великого Лугу до Бердянських вершин і Бобохової Могили від Великого Лугу до Бердянських вершин і Бобохової Могили від Великого Лугу до Бердянських вершин і Бобохової Могили від Великого Лугу до Бердянських вершин і Бобохової Могили 
та чутки про відхід ногайців з чабанами до Сивашата чутки про відхід ногайців з чабанами до Сивашата чутки про відхід ногайців з чабанами до Сивашата чутки про відхід ногайців з чабанами до Сиваша    

    
Въ Кошъ Войска Запорожского Низового 
Рεпортъ 

По прεдложεнию оного Коша ко мнѣ ордεра, я от самарского гспдна пол- 
ковника пятисотноεй команди козаковъ принявши, розεздомъ от Вεликого 
Лугуа в гору рεки Конскои до вεршинъ Бεрдянскихъ и Могили Бобоховой 
билъ. При розεздѣ в здεшнεй границѣ шатающихся шалостниковъ нигдѣ 
видимо нε било, и от кримской сторони какъ чабановъ, такъ и нагайцовъ, 
нигдѣ в здεшнѣхъ мѣстахъ и в близъ ихъ кримскои границѣ нε имѣεтся.  
А извεстиε от здεшнихъ козаковъ нεоднократно ко мнѣ дошло, кої в нεдав- 
ном врεмεни в кримской сторонѣ били за покупкою овεчεй шεрсти и 
шкуръ, что ногаици и чабани з отарами всѣ сойшли к Сивашу в Кутъ, кторε 
и тамо и доннѣ находятся, по якои жε причинѣ ониε туда сошли, нεиз- 
вεстно. Равно жε и от калмиюского гспдна полковника ко мнѣ рεпортовано 
с команди, что кромε вишε писанихъ нагаицов и чабанов сходъ за Сивашъ  

–––––––––––– 

3 Виправлено з вашεму; далі закреслено в Кошъ. 
4 Далі закреслено написане на правому полі о какъ nаискорѣишεи. 
5 Виправлено з от. 
6-6 Написано на правому полі. 
7 Далі закреслено жε. 
8 Далі закреслено вашу. 
9 Виправлено з вѣдая. 
10-10 Написано на лівому полі. 
11 Виправлено з а. 
12 Написано над рядком. 
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К морю, другихъ никаких прεдприятий нε имѣεтся. Дистанциεю ж распо- 
ложился учинεно1 в рεчки Вовчой при Клεниках с командою, откуда и εжε- 
частиε розεзди // чинятся. И что впрεдъ развεдано будεтъ, с обстоятεл- 
ствомъ рεпортоватъ буду и рεпортую. 

Воисковий старшина Андрѣй Порохня 
1768 года 
Октябра2 д. 

Клεники. 
Помітка: П. ноябра 4 д. 1768 году. 
На конверті: Въ Кошъ Воиска Запорожского Низового 
Рεпортъ. 

Залишки печатки 
Арк. 75–75 зв., 81 зв. Оригінал. 
 
№ 251 1768 р., листопада 2. Перевізка. 1768 р., листопада 2. Перевізка. 1768 р., листопада 2. Перевізка. 1768 р., листопада 2. Перевізка. ––––    Рапорт полковника Інгульської Рапорт полковника Інгульської Рапорт полковника Інгульської Рапорт полковника Інгульської 

паланки Тараса Чорного Кошеві про викрадення в ногайців паланки Тараса Чорного Кошеві про викрадення в ногайців паланки Тараса Чорного Кошеві про викрадення в ногайців паланки Тараса Чорного Кошеві про викрадення в ногайців     
11 коней, 11 коней, 11 коней, 11 коней, небажання запорозьких рибалок, які промишляли на небажання запорозьких рибалок, які промишляли на небажання запорозьких рибалок, які промишляли на небажання запорозьких рибалок, які промишляли на 
території Кримського ханства, повернутися в кордони Війська території Кримського ханства, повернутися в кордони Війська території Кримського ханства, повернутися в кордони Війська території Кримського ханства, повернутися в кордони Війська 
Запорозького Низового, активізацію татар на прикордонніЗапорозького Низового, активізацію татар на прикордонніЗапорозького Низового, активізацію татар на прикордонніЗапорозького Низового, активізацію татар на прикордонні    

    
В Кошъ Войска Запорожского Низового к войсковым дѣламъ 
Покорнѣшій рεпортъ 

Ордεромъ з Коша вεлεно намъ по днεпровімъ плавлямъ воровъ пεрεлов- 
лятъ, и пристаніща ихъ совсѣмъ розорятъ, и козакамъ рыболовамъ прыка- 
зоватъ, чтоб укриватεлствъ за ворамы нε имѣли, то изшεдщого октябра с 
пεрвіхъ чисεлъ, чрεз Днεпръ на Корабεлнε εдичкулскіхъ нагайцовъ лоша- 
дεй одинадцатъ пεрεгнато. На оной жε плавцѣ риболовε сѣтніки стоятъ, 
курεня Калниболотского Дεркачъ, Лεпεтуха, Монастирскій, Копілъ, да с ни- 
ми εщε члвкъ до пятнадцяти, и о тѣхъ лошадяхъ пεрεгнатихъ доволно 
спрошовано нами ихъ, толко нε показали, якобы нε вѣдаютъ. Ннѣ ж, при 
сходѣ приказ отдавано, чтоб нε сидѣли и полно на онои плавцѣ воровской 
рыби ловит, но в свої границѣ для зимовлѣ уходитъ, то они оказуютъ: 
«Будεмъ находится пока Днεпръ замεрззнεтъ». 

Того ради, вашεи вεлможности з войсковою старшиною доносимъ, 
буди εдичкулскіε нагаицѣ жалобу заноситімутъ1 о поворованнихъ лоша- 
дяхъ, виш писанниї козаки доволно они вѣдаютъ хто таков, толко намъ нε 
обявляютъ, что нас крайнε нε боятся затѣмъ, что болшою силою находятся 
жиллям при рибнихъ станахъ у Глинищи. 

–––––––––––– 

1 Написано над рядком. 
2 Число не вказано. 
1 Виправлено з заноситимутъ. 
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Сεго ж ноябра 2 д., от онои Пεрεвѣзской и я до границѣ россійской  
в Камянку вступилъ, хотя б било подлεжало далѣ проживатъ // при Пεрε- 
вѣзской, толко опасно, ближε козаковъ нεма, посходили в границу. Нагайцѣ 
жъ шатаются вεрхи і з Днεпромъ липками и дубомъ, чтоб нε причинили 
смεртноубийства іли в по[лон] нε захватили. Для того і в Кошъ покорнѣшε 
рεпортую. 

Полковнікъ інгулский Тарас Чорній з старшіною 
1768 году 
Ноябра 2 д. 

Пεрεвѣзка. 
Арк. 64–64 зв. Оригінал. 
 

№ 252    1768 р., листопада 2. Інгульська паланка. 1768 р., листопада 2. Інгульська паланка. 1768 р., листопада 2. Інгульська паланка. 1768 р., листопада 2. Інгульська паланка. ––––    Рапорт Рапорт Рапорт Рапорт     
полковника Інгульської паланки Тараса Чорного Кошеві полковника Інгульської паланки Тараса Чорного Кошеві полковника Інгульської паланки Тараса Чорного Кошеві полковника Інгульської паланки Тараса Чорного Кошеві     
про діяльність кримського розвідника Савки на території про діяльність кримського розвідника Савки на території про діяльність кримського розвідника Савки на території про діяльність кримського розвідника Савки на території 
Війська Запорозького НизовогоВійська Запорозького НизовогоВійська Запорозького НизовогоВійська Запорозького Низового    

    

В Кошъ Войска Запорожского Низового к войсковімъ дѣламъ 
Покорнѣшій рεпортъ 

Козакъ курεня Ірклѣεвского Кирикъ Половійа, находящεйся жиллямъ  
в рѣчки Ингулцѣ, з Криму сεрбина Савку принялъ в товариство до полови- 
ни овεцъ, нεвѣдаεмъ толко сколко тисячъ того сεрбина да і Полового. 
Ізшεдшого окътябра онии сεрбинъ з Криму приεхавши, будто до овεцъ,  
а чутъ шпигономъ по козачихъ зимовникахъ расмотръ дѣлалъ, чи много 
козаковъ находится нε толко в вεдомствѣ запорожскомъ, но і в пѣканεр- 
скіε слободи і в сεрбскіε дачи в окружностъ, в рассмотръ войскъ россій- 
скихъ разгляжовалъ и паки в Кримъ отεхалъ. Того жъ сεрбина чабанъ  
в разговоръ подавалъ знат козакамъ, что атамановъ, коториї над отарами 
були забрат[и] в Кримъ для вожεства, буди возимѣεтся нарушимая война в 
слѣдующую зиму. Овεцъ жε своїхъ от Полового нε отлучалъ тот сεрбинъ, 
но общε вкупѣ для пастбы в рѣчки Висунѣ для зимовлѣ оставилъ. Для  
того в Кош под разсмотрεниε рεпортую, что повεлεно будεтъ, εжεли 
подεдεтъ, взят ли εго под караулъ іли нεт, о том рεзолюціεю нε оставитъ. 

Полковнікъ інгулскій Тарас Чорний з старшиною 
1768-го году 
Ноябра 2 д. 
Інгулская поланка. 

На конверті: В Кошъ Войска Запорожского Низового к войсковымъ дѣламъ 
Покорнѣшій рεпортъ 

Залишки печатки 
Арк. 65–65 зв. Оригінал. 
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№ 253 1768 р., листопада 3. [Запорозька Січ]. 1768 р., листопада 3. [Запорозька Січ]. 1768 р., листопада 3. [Запорозька Січ]. 1768 р., листопада 3. [Запорозька Січ]. ––––    Ордер Коша Ордер Коша Ордер Коша Ордер Коша 
військовим старшинам Андрію Порохні, Макару Нагаю, військовим старшинам Андрію Порохні, Макару Нагаю, військовим старшинам Андрію Порохні, Макару Нагаю, військовим старшинам Андрію Порохні, Макару Нагаю, 
Олексію Чорному та Андрію Лук’янову з підтвердженням Олексію Чорному та Андрію Лук’янову з підтвердженням Олексію Чорному та Андрію Лук’янову з підтвердженням Олексію Чорному та Андрію Лук’янову з підтвердженням 
надалі чинити роз’їзди і шукати гайдамаківнадалі чинити роз’їзди і шукати гайдамаківнадалі чинити роз’їзди і шукати гайдамаківнадалі чинити роз’їзди і шукати гайдамаків. № 3630. № 3630. № 3630. № 3630––––3633363336333633    

    
Ордεръ 

Какъ вамъ при отправки васъ в команду в Кошѣ словεсно і писмεно1 
притвεрждεнно, такъ ви по тому нинѣ в командированії находясъ, імѣεтε 
бεз и малѣишεй отмѣни поступатъ. Для чεго должεнствуεмъ крѣпчаишε 
притвεрдит, по пристоинимъ мѣстам εжεчастиε

2 розъεзди чинитъ і во3 
всякой опасности дεнніε жъ і ночніε отводніε караули імѣтъ4 повεлѣваεмъ. 
І что мεжду тѣмъ тамо с вами будεтъ5 происходитъ, с нарочними Кошъ 
рεпортоватъ. 
Ноябра 3 д. 
1768 году. 

До Порохнѣ 3630. 
До Макара Нагая 3631. 

До Олεѯи Чорного 3632. 

До Андрεя Лукянова 3633. 
Арк. 67. Чернетка. 

 
№ 254    1768 р., листопада 3. [Запорозька Січ]. 1768 р., листопада 3. [Запорозька Січ]. 1768 р., листопада 3. [Запорозька Січ]. 1768 р., листопада 3. [Запорозька Січ]. ––––    Рапорт Коша Рапорт Коша Рапорт Коша Рапорт Коша 

київському генералкиївському генералкиївському генералкиївському генерал----губернатору Федору Воєйкову губернатору Федору Воєйкову губернатору Федору Воєйкову губернатору Федору Воєйкову     
про сутичку військових команд під командуванням Макара про сутичку військових команд під командуванням Макара про сутичку військових команд під командуванням Макара про сутичку військових команд під командуванням Макара 
Нагая і Олексія Чорного з гайдамацьким загоном, вбивство Нагая і Олексія Чорного з гайдамацьким загоном, вбивство Нагая і Олексія Чорного з гайдамацьким загоном, вбивство Нагая і Олексія Чорного з гайдамацьким загоном, вбивство 
кількох гайдамаків, доправлення до Січі трьох бранцівкількох гайдамаків, доправлення до Січі трьох бранцівкількох гайдамаків, доправлення до Січі трьох бранцівкількох гайдамаків, доправлення до Січі трьох бранців. . . .     
№ 3634№ 3634№ 3634№ 3634    
    
Въ Киεвъ гεнεралъ-аншεфу, киεвскому гεнεрал-[губεр]nатору 
Воεикову 
Рεпортъ 

Въ силу высочаишεи εя і. ва. присланнои Воиску З-му N-му грамоти  
и вашεго высокопрεвосходитεлства ордεровъ, опрεдѣлεнниε къ пεрεловлε- 
нию убѣгающихъ с Полскои України, бившихъ на злочиниї и могущихъ 
иногда зъ здεшних мѣстъ туда для такова ж злодѣянія уходитъ гайдамак, 
старшины воисковыε Макаръ Нагаи и Олεѯѣи Чорний Кошу рεпортуютъ,  

–––––––––––– 

1 Написано над рядком. 
2 Написано над рядком замість закресленого дεнніε і нощніε. 
3 Виправлено з со. 
4 Написано над рядком замість закресленого чинитъ. 
5 Далі закреслено будεтъ. 
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что при происходячихъ отъ нихъ1 командами розъεздахъ прошεдшого 
сεнтябра 29 д.2, найдεнны на устѣ рѣчки Яланця ушεдшиε

3 зъ Полскои 
України гаидамакы 17-тъ чεловѣкъ. И какъ ониε тѣмъ командамъ добро- 
волно отъдатся нεхотя, оказавъ азарничεства приняли отъвагу // къ супро- 
тивлεнию, въ такомъ случаε тѣ команды произвεли поступок съ ними,  
какъ съ разбойниками4, причεмъ съ их, гаидамакъ, нѣкоторихъ принудили 
въ тои рεчкѣ Яланцѣ потопится, 6-протчиїхъ жε с ружя прі5 сопротивлεниї 
побито-6, а трεхъ чεловѣкъ поимавъ7, прислали до Коша, гдε ониε

8 за та- 
кови ихъ злочинности9 и сискнимъ командам сопротивлεниε, по войско- 
вимъ 10-здεшнимъ обрядамъ-10 тяжчайшε наказанны. О томъ вашεму вы- 
сокопрεвосходитεлству рεпортуεмъ. 
Nоябра 3 д. 
1768 году. 
№ 3634. 
Арк. 66–66 зв. Чернетка. 

 
№ 255    1768 р., листопада 6. [Самарська паланка]. 1768 р., листопада 6. [Самарська паланка]. 1768 р., листопада 6. [Самарська паланка]. 1768 р., листопада 6. [Самарська паланка]. ––––    Рапорт Рапорт Рапорт Рапорт 

полковника Самарської паланки Дмитра Кулика Кошеві полковника Самарської паланки Дмитра Кулика Кошеві полковника Самарської паланки Дмитра Кулика Кошеві полковника Самарської паланки Дмитра Кулика Кошеві     
про укомлектування команди військового старшини про укомлектування команди військового старшини про укомлектування команди військового старшини про укомлектування команди військового старшини     
Андрія Порохні та полковника Івана Касяненка Андрія Порохні та полковника Івана Касяненка Андрія Порохні та полковника Івана Касяненка Андрія Порохні та полковника Івана Касяненка необхідною необхідною необхідною необхідною 
кількістю козаківкількістю козаківкількістю козаківкількістю козаків. . . . № 380№ 380№ 380№ 380    

    
В Кошъ Войска Запорожского Низовогω 
Рεпортъ 

Прεждε получεнія въ паланки нашεй пушεнного [!] съ Коша от 27 октябра 
ωрдεраа, за двѣ нεдεлѣ, повεлεнная нам пятисотная холостихъ козаков 
гспдну войсковому старшинѣ Андрεю Порохнѣ і полковнику Касянεнку 
команда полная въ собранії, при оних гспдахъ Порохнѣ і Касянεнку 
находится. Покорнѣшε рεпортуεм. 

Полковникъ самарскій Дмитрій Куликъ зъ старшиною 
1768 году 
6 ноябра. 
№ 380.
–––––––––––– 

1 Далі закреслено съ ко. 
2 Далі закреслено они. 
3 Виправлено з ушεдшихъ. 
4 Написано над рядком замість закресленого nεприятεлми. 
5 Далі закреслено сипа. 
6-6 Написано на лівому полі. 
7 Написано над рядком замість закресленого Логвина Лодонку, Трохима Боика и 

Василя Калмаза взявъ. 
8 Далі закреслено по обичаямъ воисковимъ. 
9 Написано над рядком замість закресленого грабитεлство. 
10-10 Написано над рядком замість закресленого уставамъ. 
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На конверті: Въ Кошъ Воиска Запорожского Низового 
Рεпортъ. 
 

Помітка на конверті: Сослатъ з Самарскои паланки нарочним до Коша 
нεмεдлεнно. 

Залишки печатки 
Арк. 76, 83 зв. Оригінал. 
 
№ 256 1768 р., листопада 6. [Охтирка]. 1768 р., листопада 6. [Охтирка]. 1768 р., листопада 6. [Охтирка]. 1768 р., листопада 6. [Охтирка]. ––––    Промеморія Охтирської Промеморія Охтирської Промеморія Охтирської Промеморія Охтирської 

провінційної канцелярії Військовій канцелярії Коша провінційної канцелярії Військовій канцелярії Коша провінційної канцелярії Військовій канцелярії Коша провінційної канцелярії Військовій канцелярії Коша     
про втечу 52 гайдамаків та арешт 34 з них; реєстр про втечу 52 гайдамаків та арешт 34 з них; реєстр про втечу 52 гайдамаків та арешт 34 з них; реєстр про втечу 52 гайдамаків та арешт 34 з них; реєстр     
гайдамаківгайдамаківгайдамаківгайдамаків----втікачів з описанням їхніх прикметвтікачів з описанням їхніх прикметвтікачів з описанням їхніх прикметвтікачів з описанням їхніх прикмет. . . .     
№ 4544№ 4544№ 4544№ 4544    

    
Промεмория 

Із Ахтырской провинцыалной канцεлярії, Войска Запорожского в Войско- 
вую канцεлярию. Сεго ноябра 5 дня, рεпортомъ с Котεлεвского камисар- 
ского правлεнияа в оную провинцыалную канцεлярію прεдставлεно. Оного 
дε тεчεния 3 числа, в оноε камисарскоε правлεниε гарнизонних баталио- 
новъ капитань Пεтрь Осиповъ сообщεниεмь написалъ. Ноябра дε против  
2, со отвεдεннои в слободε Котεлвε квартεри с проважатихь имь, капита- 
номь, по силѣ височайшаго εя импεраторскаго вεличεства имяннаго указа 
ис канцεлярії Новоросійской губεрнії в Бεлагородскую губεрнскую канцε- 
лярию, для отправлεния из онои в Москву в Розискную экьспεдициюб, 
оказавшихся в производимих в разних в Полской Українε и в протчих 
мεстах грабитεлствах и смεртноубийствах изь жапорозцовъ [!] и протчих 
званий людεй, колодников сεмидεсятъ адного чεловѣка, пятъдεсятъ два1 
чεловѣкъ в ручних и ножних оковах, разбивъ караулъ бεжали, и коих, 
бεжавших колодниковъ, пятъдεсять двухъ чεловѣкъ поймано тридцятъ 
чεтирε, а восεмнадцать чεловѣкъ нε поймано. Кто жъ тε бεглεцы имεнно  
и каких примεтъ, при томь сообщεнії приложиль списокь, и трεбовалъ о 
сискε и поїмкε учинεния публікації, по которому дε сообщεнию об отправ- 
лεнії нарочних камандь для сиску и поїмкε тεх бεглεцовь по описанимь 
примεтамъ вεдомства Котεлεвского камисарства в войсковиε слободы і в 
другиε околниε мεства чрεзь нарочних знатъ дано, тожь из слободи Ко- 
тεлви командами с побεгу их по разнимь мεстамь сискь чинитца. 

А понεжε дε, какъ тε бεглεцы при учинεнії побεгу отняль в караулних 
до нεсколко огнεнного ружъя и спиць, идучи на отходь по улицы дорогою 
произвεли с обоих сторонь оружεйную палбу и произойшоль колоколной 
звонь, пачε жε по вεсма тεмнои ночи и дожду, даби ушεдших лутшε видεтъ 
и изиматъ можно било, запалилы солому, то чрεз сиε послѣдовала // по 
Котεлвε нε малая тривога, на которую збεжалось котεлεвских обиватεлεи  

–––––––––––– 

1 Виправлено з двухь. 

83 
зв. 
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многолюдно, и оними чрεзь старатεлство и прилεжностъ их помянутоε 
число бεглεцовь поймано, а осталниε бεз поїмки осталисъ за тεмною но- 
чъю. И что ужε по виходε их из жилища в полε врознъ разойшлисъ, при той 
жε поїмкε ушεдших колодниковъ из войскових обиватεлεи ранεно шεсть 
чεловεкь, а до смεрти убитих ниодного нε имѣεтся. Хто жъ имянно тε 
ушεдшия колодники, при томь рεпортε сообщεнъ списокь. 

И по εя импεраторскаго вεличεства указу, в Ахтирской провинцыал- 
ной канцεлярії опрεдεлεно, с прописаниεмь означεнного рεпорта во всѣ 
здεшнεй провинції камисарскиε правлεния послатъ укази, приложа при 
оних (кромѣ котεлεвского)2 бεжавшимъ колодникамь рεεстри, и накрεпко 
онимь, почε жε котεлεвскому, в которомь тε провожаεмия колодники 
бεжали, подтвεрдитъ отправя в дополнεниε прεжнεго нарочния команди  
со обиватεлεи вооружεйних, а у кого ружъεвъ нεть, то какоε у кого ору- 
диε сищεтся, при надεжних приставах или атаманах. Равно и в протчих 
камисарствах вεлεтъ тεх колодниковь всячεски по жильямь, хуторамь, лε- 

самь, пасεкамь и другимь ко укриватεлству способнимь мεстам вспровε- 
дивая, и учиня во околичних войскових и владεлчεских посεлεниях пуб- 
ликації, крайнε старатисъ по написанним примεтамь сискивать и ловитъ 
их. А при томь, дабы от такових злодεεвь нε могло иногда послεдоватъ 
нападεния и от того кому разорεния, о имεнії крεпкой прεдосторожности и 
εстли бь ония вори могли гдѣ свεдани битъ, то о нεдεржанії имь ни от кого 
ни под какимь видомь пристанεй, но давая в ближния команди знать, о 
употрεблεнії в поїмкε и искорεнεній их нарочними командами всεвозмож- 
ного старания, поступая во всεмь томь на основанії законовъ и прεждε 
посланних в камисарскиε правлεнії нεоднократно указовь, найстрожайшε  
в войскових слободах атаманъямъ, а во владεлчεских сεлεниях помεщи- 
кам // і их прикащикомь, и атаманъи жъ с подписками подтвεрдитъ.  
И свεрхъ того, всεгдашнεε о томь камисарамъ найприлεжнѣйшоε наблюдε- 
ниε содεржатъ всεнεпрεмεно, и по поїмкε тεх злодѣεвъ прислатъ в Ахтир- 
скую провинцыалную канцεлярію для поступлεния с ними по указомь. 

А о таковомъ жε присматриванії, сискε и поимкε оних злодεεвъ, і о 
надлεжащεй прεдосторожности Слободской Українской губεрниї в Сумскую, 
Изюмскую и Острогожскую провинциалния3, и смεжния малороссійския 
Гадяцкую и Полтавскую полковия, такожъ и во оную Войска Запорожского 
Войсковую канцεлярії сообщитъ промεмориями, а в Волновскую воεвод- 
скую послатъ указь, такожъ в Слободскую Українкую [!] губεрнскую канцε- 
лярії і в канцεлярию жъ Новороссійской губεрнії прεдставитъ доношε- 
ниями, включа при оних показаннимь ушεдшимъ колодникамъ таковия жъ 
имянния, со описаниямъ лεтъ и примεтъ рεεстри, кої при сεмь и прило- 
жεнъ. И Войсковая канцεлярія благоволи учинитъ о томь по εя импεратор- 

–––––––––––– 

2 Дужки автора. 
3 Написано на лівому полі. 
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скаго вεличεства указомъ, а в вишε писанниε мεста укази и промεморії 
послани и прεдставлεнії учинεни. Nоябра 6 дня 1768 году. 

Lеонтей Lвовъ 
Сεкрεтаръ Климεнтъ Филиповичъ 

Канцεляристъ Павεл Савчεнков 
Помітка: П. дεкабра 3 д. 1768 году. 
 

На конверті: Промεмория 
Ізъ Ахтырскωи правинціалнωй канцεлярии Воиска Запорожскωго в Вωисковую 
канцεлярию. 
№ 4544. 
 

Помітка на конверті: № 52 вεсу 7 золот. 
Залишки печатки 

Арк. 175–176 зв. Оригінал. 
 

№ 257 
 

Рεεстръ, какиε имεнно колодники бεжали и каких оны лεт і примεтамъ 
значить под симъ: 

Павεлъ Тарасъ [!], отроду лεт 23, росту болшого, долголикъ, чεрноволосъ, 
глаза сεриε, рябоватъ. 
Власъ Лаεвскої, отроду лεтъ 25, росту срεдного, волоса тεмнорусиε, глаза 
кариε, лицεмъ продолговатъ, рябъ. 
Стεпанъ Саганатъ, лεтъ 22, росту срεднεго, волоса и глаза чεрниε, 
круглоликъ, рябоватъ. 
Емεлъянъ Чубъ, лεтъ 30, росту малого, волоса свεтлорусиε, глаза сεриε, 
круглоликъ, на правой щεкε нεболшой шрамъ. 
Фома Дурнии, лεтъ 25, росту малого, волоса чεрныε, глаза кариε, 
круглоликъ. 
Кондратъ Вεрховоитъ, лεтъ 40, росту болшого, волоса тεмнорусиε, глаза 
сεриε, долголикъ. 
Иванъ Зεлεнской, лεтъ 25, росту болшого, волоса тεмнорусиε, глаза кариε, 
долголикъ. 
Лεонтεй Грива, лεт 22, росту срεднεго, волоса тεмнорусиε, глаза кариε, 
круглоликъ. 
Кирило Сторчакъ, лεтъ 35, росту срεднεго, волоса русиε с малою сεдыною, 
глаза сεрыε, круглоликъ, на правои щεкε три бродавкы. 
Иванъ Завεруха, лεтъ 22, росту срεднεго, волоса тεмнорусиε, глаза кариε, 
далголикъ, мало рябоват. 
Филипъ Бεзрукавой, лεтъ 20, росту срεднεго, волоса тεмнорусиε, глаза 
чεрниε, долголикъ. 
Василεй Таран, лεтъ 20, росту малого, волоса свεтлорусиε, глаза чεрниε, 
долголикъ, ряб. 
Михаило Плохой, лεтъ 25, росту малого, волоса и глаза чεрниε, долголикъ, 
рябъ. 

 
 
 
 
 
 
 

176 
зв. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

177 
[179] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 353353353353

Дεмъянъ Балабанъ, отроду лεт 25, росту срεднεго, волоса тεмнорусиε, 
глаза сεриε, круглоликъ. 
Иванъ Жулай, лεтъ 30, росту болшого, волоса тεмнорусиε, глаза кариε, 
долголикъ. 
Игнатъ Побошкоровичъ, лεтъ 23, росту малого, волоса чεрниε, глаза кариε, 
круглоликъ. 
Іванъ Баирацкой, лεтъ 23, росту срεднεго, волоса тεмнорусиε, глаза кариε, 
круглоликъ, рябоватъ. 
Кирило Буговой, лεт 23, росту срεднεго, волоса свεтлорусиε, глаза сεриε, 
круглолик. 

Сεркрεтаръ Климεнтъ Филиповичъ  
Канцεляристъ Павεл Савчεнков 

Арк. 177. Оригінал. 
 
№ 258    1768 р., листопада 7. [Запорозька Січ]. 1768 р., листопада 7. [Запорозька Січ]. 1768 р., листопада 7. [Запорозька Січ]. 1768 р., листопада 7. [Запорозька Січ]. ––––    Ордер Коша Ордер Коша Ордер Коша Ордер Коша 

військовому старшині Андрію Лук’янову з вимогою військовому старшині Андрію Лук’янову з вимогою військовому старшині Андрію Лук’янову з вимогою військовому старшині Андрію Лук’янову з вимогою     
змінити місце дислокації його військової команди змінити місце дислокації його військової команди змінити місце дислокації його військової команди змінити місце дислокації його військової команди     
і переїхати до р. Громокліїі переїхати до р. Громокліїі переїхати до р. Громокліїі переїхати до р. Громоклії. № 3655. № 3655. № 3655. № 3655––––3658365836583658    

    
До воисковых старшин Андрѣя Лукянова1 
Ордεръ 

Хочай прεд симь посланным къ вам от Коша ордεром і вεлεнно с нахо- 
дящεюсъ при вась командою стоят в Мяртвоводѣ, 2-Олεѯѣ в Яланцѣ в Озε- 
рищах, Кѣинашу у Чорному Ташлицѣ в Роблεнои могили, Макару Nагаю  
в Бεш-баираках-2 учинытъ повεлεнноεа, однак ми будучи в разсуждεніѣ, что 
ннѣ зближаεтца ужε зымноε врεмя и ко огрѣванію в тѣх мѣстах3, гдε ви 
стоѣтε, поблизости дров4 nѣть і сискат оних5 за далεкостию εстъ нεвозмогъ,  
6-за благопристоино-6 вам нε оставили прεдложит, даби ви получа сεи 
ордεръ, тот чась с тѣх мѣстъ, nа коѣх nинѣ стоѣтε, со всεю вашεю коман- 
дою вступили в границу здѣшную7 к рѣки Громоклѣ, і тамо в пристойних 
мѣстах // расположасъ, по данному вам пр[и] отправки вась туда8 в Кошѣ 
доволному nаставлεнію9 розѣзди 2-

εжεчастия чинили10 и отводніε караули-2 
дεнныε і ночніε імѣли11, і во всεмъ бεз и малѣшεй отмѣни поступали 2-по  

–––––––––––– 

1 Далі закреслено Алεѯѣя Чорного, Макара Nогая, до полковника Андрѣя Кѣинаша. 
2-2 Написано на лівому полі. 
3 Далі закреслено побли. 
4 Далі закреслено си. 
5 Далі закреслено з да. 
6-6 Написано на лівому полі замість закресленого с итит. 
7 Далі закреслено в. в. 
8 Далі закреслено з. 
9 Далі закреслено во всεм поступали і. 
10 Написано над рядком. 
11 Написано над рядком замість закресленого чинили. 
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прεжнимъ ордεрам-2 с нεосталостію і краиною зрѣлостыю, даби со сторони 
нε учинылосъ12 nεзаапным [!] случаю какова nа вась nападεнія13, і с того nε 
здѣлалосъ какои вам обиди, а воиску всεму здѣшнεму бεзславія. Мεжду 
чεмъ, имѣεтε […] въ вашεй камандѣ во всякого козака ружжя до роти, 
такожъ чтобъ былъ порохъ и пулѣ достаточъниε пεрεсмотрѣтъ, и коε[го] 
nѣтъ, то чтобъ было, сътрожайшε приказиватъ. 
1768 году14 
Nоябра 7 д. 
№ старшинам войсковим: 
3655 Макару Нагаю. 
3656 Алεѯѣю Чорному. 
3657 Андрεю Лукянову. 
3658 Да полковнику Андрεю Кѣинашу. 

Прибавка до старшины Андрεя Лукянова 
Чтоб жε полковникъ Кѣйнаш с имѣющоεсь в εго камандою в Ромосолий 
слѣдовал15, и с вами // вмѣстѣ сталъ и чиниль розεзды, имѣεтε εму прεд- 
ложить. А господамъ воисковимъ старшинамь Нагаю и Чорному, о слѣдо- 
ваниї имъ с командамы с Громоклиї, и о чинεныї частих розεздовъ и прот- 
чεго вмѣстѣ с вамы, имъ от Коша ордεри посланы. И вамъ со всми [!] 
старшинами і козакамы бεз повεлѣния Коша в Сѣчъ нε возвращатся,  
имѣть краинε нεоталую впрεдъ осторожностъ и зрѣлость, ибо заграничниε 
обстоятεлства вεсма того трεбують. 
 

Арк. 44–45. Чернетка. 
 
№ 259 1768 р., листопада 13. Кленики. 1768 р., листопада 13. Кленики. 1768 р., листопада 13. Кленики. 1768 р., листопада 13. Кленики. ––––    Рапорт військового Рапорт військового Рапорт військового Рапорт військового 

старшини Андрія Порохні Кошеві про відсутність старшини Андрія Порохні Кошеві про відсутність старшини Андрія Порохні Кошеві про відсутність старшини Андрія Порохні Кошеві про відсутність     
гайдамацьких загонів в районі дислокації його командигайдамацьких загонів в районі дислокації його командигайдамацьких загонів в районі дислокації його командигайдамацьких загонів в районі дислокації його команди    

    

Въ Кошъ Войска Запорожского Низовогω 
Покорнии рεпортъ 

От 5-го сεго ноябра посиланъ билъ от мεнε гспднъ полковникъ Иванъ 
Касянεнко с половиним числом команди пятисотнои козаков, в розεздъ от 
вεршин Бεрдянских, понад Конскою на низъ до Лугу старатεлно развεдо- 
ватъ, нεт ли гдε какихъ от сторони кримской шалостниковъ, такжε и внутръ 
здεшнихъ Воиска Запорожского стεпнихъ мѣстахъ и по зимовниках воров- 
ских собираεмихъ шаεкъ. За поворотомъ жε оного гспдна полковника Ка- 
сянεнка, что какъ от сторони заграничнои, такжε и за воровскиε собрания 
наεздомъ такъ и ниоткого нε слихалъ, о томъ и мнѣ донεслъ. В прεждε, что 
будεтъ в розεдах [!] усмотрεно, нεмεдлεно для исполнεния в Кошъ имεю  

–––––––––––– 

12 Далі закреслено к. 
13 Далі закреслено і чрεзъ і. 
14 Далі закреслено Ок. 
15 Виправлено з слѣдовать. 
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рεпортоватъ. По рεпорту от калмиюскои команди, тамо наидующого оною 
асаула Кирила Самарця, какъ видно никакои опасности нε значится.  
О чεмъ вашεй вεлможности с покорностию рεпортую. 

Воисковии старшина Андрѣй Порохня 
1768-го году 
Ноябра 13 д. 

Клεники. 
Помітка: Пол. 1768 году ноябра 19 д. 
 

На конверті: Въ Кошъ Воиска Запорожского Низовогω 
Покорнии рεпортъ. 

Залишки печатки 
Арк. 77, 82 зв. Оригінал. 
 
№ 260    1768 р., листопада 16. Кленики. 1768 р., листопада 16. Кленики. 1768 р., листопада 16. Кленики. 1768 р., листопада 16. Кленики. ––––    Рапорт військового Рапорт військового Рапорт військового Рапорт військового 

старшини Андрія Порохні Кошеві про відрядження старшини Андрія Порохні Кошеві про відрядження старшини Андрія Порохні Кошеві про відрядження старшини Андрія Порохні Кошеві про відрядження     
до його команди самарським полковником небоєздатних до його команди самарським полковником небоєздатних до його команди самарським полковником небоєздатних до його команди самарським полковником небоєздатних 
малолітніх козаківмалолітніх козаківмалолітніх козаківмалолітніх козаків----наймитівнаймитівнаймитівнаймитів    

    
Въ Кошъ Войска Запорожского Низовогω 
Рεпортъ 

По учинεнії мною и гсдиномъ полковником Иваномъ Касянεнком по повε- 
лεнних мѣстах розεздов явилосъ, многиε нεгодниε въ командε здεшнεй 
вεдомства Самарской паланкы козакы, какъ сами собою, такъ одѣвом и 
обувомъ, лошадми, кулбаками, ружіомъ и запасомъ, могущиε исправитисъ 
имущεствомъ, повисилалы отъ сεбε наймитов малолѣтних бεзъ надълεжа- 
щого прибору, коїхъ въ розεздную партию и командироват нεбεзъопасно,  
а ихъ хазяї, зоставъшисъ в зимовниках, потрεбноε нε къ службε воинской, 
но по лεгкомислию свої приваты исправляют. И чрεзъ такових малолѣтних 
и нε прибранних къ воїнской службε, происходит крайнεε нεстроεниε и 
соры от тѣхъ, кої годниε козакы съ своїхъ зимовников повиходилы сами 
собою прибранны лошадми, ружіом, такъ и запасом всяким, просилы мεнε, 
дабы ихъ самихъ, зоставшихся хазяεв, по зимовниках висланно было в сию 
команду, такъ какъ и прочиε хазяε вишли сами отъ сεбε, а наймитов 
отправитъ по ихъ зимовниках, даби соров чεстним козакамъ и могущим 
знатъ сию воїнскую должност, нε оказивалос болшε отъ ихъ наймитов и 
нагрублεний. Подъ нεминуεмим наказаниεм къ самарскому гспдну полков- 
нику // прεдложитъ ордεром, и для знания мεнε нε оставитъ прошу, ибо 
рεчεнниε козакы, сами хозяε, просилы, буди по прозбε их оставшиεсъ по 
зимовникамъ сами хазяε нε висланны будут в здεшную команду, то намѣ- 
рεнны и они здεсъ находившиεсъ, на мѣсто своε таковихъ жε наεмних 
вислатъ, а сами в домах зоставатся будутъ, рεпортую. 
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Воисковий старшина Андрѣи Порохня 
От ч. 16 ноябра 
1768 году. 

Клεники. 
Помітка: Под. nоябра 19 д. 1768 году. 
Арк. 78–78 зв. Оригінал. 

 
№ 261 1768 р., листопада 19. [Запорозька Січ]. 1768 р., листопада 19. [Запорозька Січ]. 1768 р., листопада 19. [Запорозька Січ]. 1768 р., листопада 19. [Запорозька Січ]. ––––    Ордер Коша Ордер Коша Ордер Коша Ордер Коша 

військовому старшині Андрію Порохні з вимогою стежити військовому старшині Андрію Порохні з вимогою стежити військовому старшині Андрію Порохні з вимогою стежити військовому старшині Андрію Порохні з вимогою стежити     
за переміщенням татарського війська на прикордонні та за переміщенням татарського війська на прикордонні та за переміщенням татарського війська на прикордонні та за переміщенням татарського війська на прикордонні та     
надати реєстр козаків, які відправили з надати реєстр козаків, які відправили з надати реєстр козаків, які відправили з надати реєстр козаків, які відправили з Самарської паланки Самарської паланки Самарської паланки Самарської паланки 
замість себе наймитів в його командузамість себе наймитів в його командузамість себе наймитів в його командузамість себе наймитів в його команду. № 3773. № 3773. № 3773. № 3773    

    
Ордεръ 
До Порохнѣ 

Два ваши рεпорти, от 13 і 16 сεго пущεнныε: пεрвои, о дошεдшεм вам 
ізвѣстіѣ1 с рεпортов2 полковника3 Касянεнка, которои бил от вас с прис- 
тоѣnім числом команди в розѣздь4 командироваn5, что от вεршиn Бεрдян- 
скых поnад Конскою nа нізъ до Лугу в стεпних мѣстах, къримскых і здѣш- 
них граныцъ nикакых шалостниковъ нѣтъ, тожъ і от калмиюского асаула 
Самарця, что в розѣздѣ εго командою от татарскои сторони nикакой 
опасности nε значитцаа; второи, что самарскои полковныкь в команду вашу 
с εго вѣдомства повисилал козаков1 nεисправних и самих nаймитовъ да 
и малолѣтних бεз одѣву і обувуб, дошли в Кошъ исправно. Nа которіε 
прεдлагаεтся6: // по пεрвому7, хочай доходят вам от сторонѣ

8 татарскои 
бεзопасніи9 ізвѣстія, nо nа противу того, что здεсъ от татарскых движεніях 
по провѣдиваніям εстъ к сторонѣ здѣшнεй служащая nεмалая опасностъ, 
то вам nадлεжит тамо со всεю вашεю командою само пристоинѣшым 
образомь імѣтъ дεнныε и ночніε в приличних і опаснѣших мѣстах от крим- 
скои границы10 отводніε караули і εжεчастіε розεзды, и что провѣдаεтε

11 о 
татарскых движεніях, какь скоровозможно в Кошъ с нарочным рεпортоват,  

–––––––––––– 

1-1 Написано над рядком. 
2 Виправлено з рεпорта.; далі закреслено гспдна сεго Воиска. 
3 Далі закреслено Івана. 
4 Далі закреслено от вε. 
5 Далі закреслено ізвѣстіѣ. 
6 Написано над рядком замість закресленого і […] прεдписатъ в рεзолюцію вам 

nεтаходясъ […] […]. 
7 Виправлено з пεрвои. 
8 Виправлено з стороны. 
9 Виправлено з бεзопаснімъ. 
10 Далі закреслено карау. 
11 Далі закреслено к. 
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12-ібо ихъ татарскоε намѣрεніε на здεшноε мѣсто крайнε εстъ зловрεдноε
-12. 

По второму, о высилки в команду вашу с вѣдомства самарского козаков 
ісправних, 1-самих хозяεв-1, nа пεрεмѣну при вас ннѣ находящыхся в 
командѣ их13 nаймитовъ, о коѣхъ вεлεнно полковнику самарскому з с. 
истрεбоват у васъ имянного списка, с чіѣх они зимовников, с какых мѣстъ і 
кимъ выслаnни і хто они імεнно14, посланнім от Коша15 оному полковныку 
самар. з с. ордεром прεдложεнно. 
1768 году 
Nоябра 19 д. 
№ 3773. 
Арк. 79–79 зв. Чернетка. 

 
№ 262    1768 р., листопада 19. [Запорозька Січ]. 1768 р., листопада 19. [Запорозька Січ]. 1768 р., листопада 19. [Запорозька Січ]. 1768 р., листопада 19. [Запорозька Січ]. ––––    Ордер Коша Ордер Коша Ордер Коша Ордер Коша 

полковнику Самарської паланки Дмитру Кулику наказати полковнику Самарської паланки Дмитру Кулику наказати полковнику Самарської паланки Дмитру Кулику наказати полковнику Самарської паланки Дмитру Кулику наказати 
козакам свого відомства, котрі замість себе відправили козакам свого відомства, котрі замість себе відправили козакам свого відомства, котрі замість себе відправили козакам свого відомства, котрі замість себе відправили     
в команду військового старшини Андрія Порохні і полковника в команду військового старшини Андрія Порохні і полковника в команду військового старшини Андрія Порохні і полковника в команду військового старшини Андрія Порохні і полковника 
Івана Касяненка наймитів, особистоІвана Касяненка наймитів, особистоІвана Касяненка наймитів, особистоІвана Касяненка наймитів, особисто    з’явитися у віданні даної з’явитися у віданні даної з’явитися у віданні даної з’явитися у віданні даної 
команди.команди.команди.команди.    № 3774№ 3774№ 3774№ 3774    

    

Ордεръ 
Гспдну полковныку самарскому Дмытру Кулику з старшиною 

От 19 сεго1, рεпортуεт нась находящεйся с командою от татарской граныцы 
Воиска здѣшнεго г. войсковый старшина2 Порохня, что высилаεмиε до нεго 
в команду с вашεго вѣдомства козакы3 nаимыти4 одѣвомь, обувом, лошад- 
ми, кулбаками, ружεм і запасом со всѣмь nε исправлεнны і малолѣтніε.  
А какь ннѣ обстоїтъ по погранычности нεмалая важностъ і всѣ прεдпрѣ- 
мεливости татарскыε кажутца нε мало5 сумнытεлни, даби жъ под случай 
nεзапного татарского nападεнія nε воспослѣдовало чрεзъ такую нε строи- 
ную6 команду кому обид, строжаишε вам нε одпустили сεго прεдписат, 
чтоб вы получа си ордεръ, тот часъ от гспдна7 Порохнѣ встрεбовали всѣмь8 
в командѣ εго nаходящыхся // наймитам9, малолѣтнымъ і нεисправным  

–––––––––––– 

12-12 Написано на лівому полі. 
13 Далі закреслено нεгодних. 
14 Далі закреслено от сεго числа. 
15 Далі закреслено пол. 
1 Далі закреслено находя. 
2 Далі закреслено Андрεй. 
3 Далі закреслено какь сами собою нεисправніε nεготε. 
4 Далі закреслено такъ. 
5 Написано на лівому полі замість закресленого nамъ n. 
6 Написано на лівому полі замість закресленого nεгодную і. 
7 Далі закреслено воискового старшини Андрεя. 
8 Далі закреслено нεгодным. 
9 Далі закреслено і. 
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имяннои пεрεписѣ, кто они і с какого зимовныка, і хто их вислал. И потому,  
в нεпромεдлитεлном врεмεны до тѣх козаков по зимовныкам дат от  
сεбε nайстрожаишоε приказаніε, чтоб оны на пεрεмѣну10 нε исправних іс 
наймитов, в скором врεмεнны самы11 во всεм воѣнском приборѣ и на 
добрых лошадях, в настоящεм одѣвѣ і обувѣ з доволною харчю, либо за 
какою іх nεвозможностю при такои жε исправности, nа мѣстѣ своεм 
таковых, какь и сами, в команду оного12 Порохнѣ выслали, под опасεніεм за 
ослужностъ жεсточаишεго по здεшным воисковым обрядам nεізбѣжного 
nаказанія. 
[1]768 году 
Nоябра 19 д. 
№ 3774. 
Арк. 80–80 зв. Чернетка. 
 

№ 263 1768 р., грудня 2. [Новоросійська губернія]. 1768 р., грудня 2. [Новоросійська губернія]. 1768 р., грудня 2. [Новоросійська губернія]. 1768 р., грудня 2. [Новоросійська губернія]. ––––    Промеморія Промеморія Промеморія Промеморія 
канцелярії Новоросійської губернії Кошеві про втечу канцелярії Новоросійської губернії Кошеві про втечу канцелярії Новоросійської губернії Кошеві про втечу канцелярії Новоросійської губернії Кошеві про втечу     
51 гайдамаки на чолі з Максимом Залізняком з Котельви, 51 гайдамаки на чолі з Максимом Залізняком з Котельви, 51 гайдамаки на чолі з Максимом Залізняком з Котельви, 51 гайдамаки на чолі з Максимом Залізняком з Котельви, 
арешт 33 чоловік разом з очільником повстання, з вимогою арешт 33 чоловік разом з очільником повстання, з вимогою арешт 33 чоловік разом з очільником повстання, з вимогою арешт 33 чоловік разом з очільником повстання, з вимогою 
чинити пошук інших гайдамаків; речинити пошук інших гайдамаків; речинити пошук інших гайдамаків; речинити пошук інших гайдамаків; реєстр збіглих гайдамаків єстр збіглих гайдамаків єстр збіглих гайдамаків єстр збіглих гайдамаків     
із зазначенням опису зовнішності та вказівкою вікуіз зазначенням опису зовнішності та вказівкою вікуіз зазначенням опису зовнішності та вказівкою вікуіз зазначенням опису зовнішності та вказівкою віку. № 5933. № 5933. № 5933. № 5933    

    

Промεморія 
Іс канцеляріи Новороссіискои губерніи в Кошъ Воиска Запорожского Ни- 
зового. По указу εя імпεраторскаго вεличεства, в канцеляріи Новороссіи- 
ской губεрніи слушавъ рεпорта, присланного от капитана Осипова, в коемъ 
обявлно. Минувшаго де ноября 1 д., с порученными от сеи канцеляріи 
Новороссіискои губерніи εму по силѣ εя імпεраторскаго вεличεства имен- 
ного указу, к препровождεнію в Бѣлгород семдесятъ однимъ человѣкомъ 
колодники, Ахтыроскои правинціи Котелевского комисарства в слободу 
Котелву онъ прибылъ, и по требованію εво, во онои слободε Котелвѣ на 
ночлегъ темъ колодникамъ, по силѣ данного εму из сеи канцеляріи отвер- 
стого указа, двѣ избы крѣпкие от Котелевского камисарского правленія 
отведены, в которые избы имъ помянутые колодники семдесять одинъ че- 
ловѣкъ, к ночлегу были введены и надлежащей караулъ по дверяхъ і акош- 
ках былъ поставленъ. И того ж числа, с полдня въ восмомъ часу ввечеру, 
какъ в два часа ночи калодникъ Маѯим Жεлезнякъ, согласясь с протчими 
колодники пятыомдесят однимъ человѣкомъ, усилностію своею караулъ 
разбил, двери повыламивал1 и у салдатъ десять ружеи и у казаковъ копіи  

–––––––––––– 

10 Далі закреслено nεгодних и. 
11 Далі закреслено к кома. 
12 Написано над рядком замість закресленого гспднε старшины. 
1 Виправлено з повыламава. 
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и ружя жъ отбили и бѣжали, ис коихъ бεжавших колодниковъ пятидесять 
двух чεловекъ, Жεлезняк с товарищи тритцатью тремя человеки, поиманы,  
а осмнатцати человекъ за побѣгом их не поиманω, из взятых теми колод- 
никами дεсять ружеи, сεмъ от них отнято, толко всѣ те ружя переломаны,  
а трех не отнято и съ собою оне унесли. Для поимки которых бѣжавших 
колодниковъ осмнатцати человекъ, Опошанских сотеньа пристоиное число 
козаковъ і исъ слободы Котелвы обыватели, по разным местамъ были 
посыланы, токмо оных сыскать нигдε нε могли, почему от него в сотенные 
Опошанскіε канцеляріи, кои состоять по близости слободы Котелвы, також 
и в Котелевское комисарское правленіе с приложеніемъ темъ, бεжавшимъ 
колодникамъ, со описаніемъ их именъ и примεтъ списковъ сообщεно с 
темъ, чтоб от означенных сотень и комисарского правленія по ведомству 
своему во всех местах о сыскѣ и поимке тех бεжавших колодниковъ по 
описаннымъ примѣтамъ было публиковано, и естли где оне сысканы и 
поиманы будутъ, об отправленіи ихъ в Бѣлогородскую губεрнскую канце- 
лярію. Он жε, Осиповъ, з досталными сороку дεвятью чεловεки колодника- 
ми, съ слободы Котелвы в Белгород на городъ Ахтырку ноября 4 д. отправился. 

А при поимкε двох2 чεловѣкъ убито, і от таковых жε побоевъ // два 
чεловѣка померло. По поимке ж выше писанных, бεжавших было колод- 
никовъ тритцати четырех человѣкъ, с нихъ Железнякъ по допросу εво по- 
казалъ, что оне намѣрεны по побеге своемъ итить в Новосербію, о чемъ 
сеи канцеляріи и рεпортуетъ, а означенным бежавшим колодникамъ восмъ- 
натцати3 человекамъ, кто оне именно и каких примεтъ, о томъ приложил 
списокъ. А при поимке ж означεнных бεжавших колодников, тεми колод- 
никами поранено салдатъ двух, казакъ одинъ, из мужиковъ котелевских 
шεсть человекъ. А какъ исъ показанных по реεстру, бεжавших колодъни- 
ковъ, два человека: Лεонтεи Грива и Демьянъ Балабанъ, по поимке в мало- 
россіиском Полтавскомъ полку, и по присылке того полку от полковои 
канъцεляріи для отправленія в подлежащеε место содεржатца здεсь под 
карауломъ, которыя і из обявленного рεгистра исключены. 

То опрεдѣлεно, в Кіεвскую и Слободскую Украинскую губернскія 
канцеляріи, такжε в Кошъ Воиска Запорожского Низового сообщит проме- 
моріями, а въ Елисаветградскую і Екатерининскую правинціалныя канцеля- 
ріиб и в Днепровскои пикинεрнои полкъ, такжε и в малороссіискія Мирго- 
родскую, Гадяцкую, Полтавскую, Лубенскую, Нежинскую и Переясълов- 
скую полковыя канцεляріи, с приложеніемъ с того присланного об оных 
колодниках списка копеи, 4-которои при сем прилагаεтся-4, послать указы, 
которыми промеморіями трεбоват, а указами велетъ, о сыске и поимке 
показанных бεжавших гаидамаковъ, по прописаннымъ в томъ спискε при- 
мѣтам во всεх местах и полках учинить публикаціи, і εстли гдε кемъ  

–––––––––––– 

2 Виправлено з два. 
3 Виправлено з восмонацати. 
4-4 Написано на лівому полі. 
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присмотрены и поиманы будут, то оных взявь для отправленія в подле- 
жащеε место, прислать в сію канцелярію Новороссіискои губерніи за крѣп- 
кимъ карауломъ. И Кошъ Воиска Запорожского Низового о вышε писан- 
номъ благоволить учинить по εя імпεраторскаго вεличεства указомъ,  
а куда надлежало промеморіи і указы посланы. Дεкабря 2 д. 1768 года. 

Павεл Журманъ 
Порутъчикъ Маѯимъ Ракицкωй 

Гεнεралнои писарь Андрεй Нεфεдεвъ 
№ 5933. 

Помітка: П. дεкабра 10 д. 1768 году. 
Арк. 178–178 зв. Оригінал. 

 
№ 264 

Копія 
Списокъ бεжавшимъ колодникамъ, кто онε имεнно и каких примεтъ,  

о томъ явствуεтъ под симъ. 
№  

Павεлъ Таранъ, лεтъ 23, росту болъшаго, долголик, чεрноволос, 
глаза сεрыε, рябоватъ. 
Власъ Лаεвской, лεтъ 25, росту срεднεго, волоса тεмнорусыε, лицεмъ 
продолговатъ, рябъ. 
Стεпанъ Саганатъ, лεтъ 22, росту срεднεго, волоса и глаза чεрныε, 
круглоликъ, рябоватъ. 
Емεлъянъ Чубъ, лεтъ 30, росту малого, волоса свεтлорусыε, глаза 
сεрыε, круглоликъ, на правой щεкε нεболшой шрамъ. 
Фома Дурной, лεтъ 25, росту малого, волоса чεрныε, глаза кария, 
круглоликъ. 
Кондратъ Вεрховойтъ, лεтъ 40, росту болшаго, волоса тεмънорусыя, 
глаза сεрыε, долголикъ. 
Иванъ Зεлεнской, лεтъ 25, росту болшаго, волоса тεмънорусыε, глаза 
кариε

1, долголикъ. 
Кирило Сторчакъ, лεтъ 35, росту срεднεго, волоса русыε с малою 
сεдиною, глаза сεрыε, круглоликъ, на правой щεкε три бородавки. 
Іванъ Завεруха, лεтъ 22, росту срεднεго, волоса тεмънорусыε, глаза 
кариε, долголикъ, мало рябоватъ. 
Филипъ Бεзрукавой, лεтъ 20, росту срεдняго, волоса тεмънорусыε, 
глаза чεрныε, долголикъ. 
Василεй Таранъ, лεтъ 20, росту малого, волоса свεтлорусыε, глаза 
чεрныε, долголикъ, рябъ. 
Михайла Плохой, лεтъ 25, росту малого, волоса и глаза чεрныε, 
долголикъ, рябъ. 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

6 
 

7 
 

8 
 

9 
 

10 
 

11 
 

12 
 

–––––––––––– 

1 Виправлено з карыε. 
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13 
 

14 
 

15 
 

16 

Иванъ Жулай, лεтъ 30, росту болшаго, волоса тεмнорусыε, глаза 
карія, довголик. 
Ігнатъ Побушкоровичъ2, лεтъ 23, росту малого, волоса чεрныε, глаза 
каріε, круглоликъ. 
Іванъ Байрацкой, лεтъ 23, росту срεднεго, волоса тεмнорусыε, глаза 
каріε, круглоликъ, рябоватъ. 
Кирило Буговой, лεтъ 23, росту срεдняго, волоса свεтлорусыε, глаза 
сεрыε, круглоликъ. 

На подлεнномъ подписано такω: 
Капитанъ Пεтръ Осиповъ 

Свидεтεлствовал порутчикъ Маѯимъ Ракицкωи 
С подлεннымъ читалъ гεнεралной писарь Андрεи Нεфεдъεвъ 

 

Арк. 179. Копія. 
 
№ 265 1768 р., грудня 15. [Запорозька Січ]. 1768 р., грудня 15. [Запорозька Січ]. 1768 р., грудня 15. [Запорозька Січ]. 1768 р., грудня 15. [Запорозька Січ]. ––––    Свідчення гайдамаки, Свідчення гайдамаки, Свідчення гайдамаки, Свідчення гайдамаки, 

козака Кисляківського куреня Степана Губикозака Кисляківського куреня Степана Губикозака Кисляківського куреня Степана Губикозака Кисляківського куреня Степана Губи    
    

1768 году дεкабра 15 д., козакъ курεня  
Кыслякѣвского Стεпанъ Губа показалъ: 

Будучи дε они в скритиї сεбε от бившεи въ тѣ пори за сискомъ их команди 
в рεчки Костоватоі в урочищѣ на вεршинѣ балки, а искали блудившого 
коня мастю каштановатого в тринозѣ, которого онъ, Губа, с позволεния 
протчих εго товариства, для εзди сεбѣ взялъ. Всѣх жε их било числом 
двадцятъ чεловѣкъ, імεнно: 

Кыслякѣвскиε 
Сиволапъ. 
Кондратъ Маґдасъ. 
Яцко Мамайа. 

Калниболоцкиε 
Макаръ. 
Мыкола Вѣдма. 
Остапъ Попка. 
Лодонка. 
Трохимъ Бойко. 
Збаразкій. 
Сидоръ Важкій. 
Олεѯа Маиґуръ. 
Панасъ. 

Канѣвского 
Омεлко. // 

–––––––––––– 

2 Виправлено з Погошкоровичъ. 
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Дεрεвянковского 
Ничипоръ Шулга. 
Сидоръ. 

Конεловскій 
Сεмεнъ Кравεцъ. 

Корсунскій 
Яцко Швεцъ. 

Івонѣвскій 
Маѯимъ. 

Ірклѣεвскій 
Ігнатъ. 

І того всѣх[ъ]. 
Арк. 174–174 зв. Чернетка. 
 
№ 266    1768 р. 1768 р. 1768 р. 1768 р. ––––    ССССписок арештованих гайдамаків, писок арештованих гайдамаків, писок арештованих гайдамаків, писок арештованих гайдамаків, які утримувалися які утримувалися які утримувалися які утримувалися     

в в в в військовому секвестрі із зазначенням курінної належності, військовому секвестрі із зазначенням курінної належності, військовому секвестрі із зазначенням курінної належності, військовому секвестрі із зазначенням курінної належності, 
звинувачення і відбутого покараннязвинувачення і відбутого покараннязвинувачення і відбутого покараннязвинувачення і відбутого покарання    

    
Списокъ содεржащимся въ войсковомъ сεквεстрѣ колодникамъ, быв- 
шимъ сεго 1768 году въ Полскои области на грабытεлствѣ и на оноε […] 
[…] казавшимся, кто оны по імεнамъ, прозваніамъ и каких курεнεй и 
других мѣстъ, за коѣ точно прεступлεнії и зъ яких врεмεн содεржуются. 
Учинεнъ 1768 году. 
Званія какихъ имεннω 
курεнεй и другихъ мѣстъ 

За какиε воровства и 
другіε прεступлεнія 

года мсцы и 
числа 

Джεрεлѣвского Грицко 
Бεлεцкій. 
1768 году сεнтябра 3 д., 
по наказанії на сходкѣ 
воисковои киями, 
отъпущεнъ въ курѣнъ. 
Покрадεнниε ж имъ в 
козаков поповичивского 
Горба и корεнѣвского 
Нεцѣги, по однои 
лошади, и в 
корεнѣвскогож Дахнεнка 
ружина и списъ, тими 
козаками попринимани. 
Ирклѣεвскии жε Швεцъ 
отъ иску дεнεгъ 
отказался. 

За воровство въ козаков 
курεнεй Поповичѣвского 
Пεтра Горба, 
Корεнѣвского Василя 
Ницѣги по εднои, двохъ 
лошадεи, и 
корεнѣвскогож Василя 
Дахнεнка ружины и 
списа, да снεсεнныε при 
отходѣ от ирклѣεвского 
Матвѣя Шεвця должніε 
εму 60 ко. дεнги и 
намѣрεніε итит въ 
Полщу на грабытεлство. 

1768 іюля  
21 

174 
зв. 
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Полскои области 
Смѣлянскои губεрнії 
сεла Свистунѣвки 
Алεѯѣи Чуεнко. 
1768 году августа 22 д., 
наказанъ киями на 
сходки и отъпущεnъ. 

За εдиногласноε съ оним 
Грицкомъ Бεлεцкимъ въ 
козака курεня 
Корεнѣвского Василя 
Нεцѣги лошади 
уворованніε. 

1768 июля 21 

Шкуринского Андрѣи 
Обдула. 
1768 году августа 19 д., 
на воисковои сходки по 
наказаниї киямы 
отъпущεnъ. 

За намѣрεнност къ ходу 
въ Полщу на 
грабытεлство и кражу 
подвоиного въ Пεрвого 
Компанѣиского полку 
товариша Василя 
Колεсника коня с 
кулбакою и протчоε. 

1768 юля 
21 // 

Званіε курεнεй и других 
мѣстъ 

За какиε воровства и 
прεтεнсії 

года мсцы и 
числа 

Сεрбского мѣстεчка 
Цибулεва Фεдор Мамаи. 
1768 году дεкабра 8 д., на 
съходкѣ по наказаниї 
киямы, свободно 
отъпущεнъ. 

За битіε въ Полской 
области в намѣрεнії 
произвεдεнія 
грабытεлствъ. 

1768 іюля  
22 

Ирклѣεвского Пεтро 
Таранъ. 
1768 году авъгуста 22 д., 
на сходкѣ nаказанъ 
киями и отъпущεnъ. 

За грабитεлство въ 
Полской области под 
мѣстεчкомъ Савранъю в 
сεлѣ нѣякомсъ людεй. 

1768 іюл[я] 24 

Полскои области 
Чигринской губεрнії сεла 
Чаплищъ Фεдоръ 
Бондарεнкω. 
1768 году дεкабра 12 д., с 
пушкарнѣ по наказанії 
кіεвомъ гпдномъ судεю 
воисковимъ Іваномъ 
Бурносомъ свободно 
отъпущεnъ. 

За бытіε Полскои 
области Чигринскои 
губεрнії въ 
грабытεлской1 под 
прεдводитεлствомъ 
Сεмεна Нεживого 
находившεйся партиї въ 
разграблεнії скота 
жидовскогω. 

1768 іюля  
25 // 

Званіε курεнεй и других 
мѣст 

За какіε воровства и 
прεступлεнії 

года мсци и 
числа 

–––––––––––– 

1 Виправлено з грабытεлского. 
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Корсунского Іванъ 
Нεмъна. 
1768 году ноябра2 9 д., 
отданъ того курεня 
атаману Парфεнию Sоло- 
тарю с товариством на 
поруки с тѣмъ, что εго, 
Нεмну, за вострεбова- 
ныεм в Кошъ от εго, 
атамана, и товариства, 
прεдставлεно3 будεт. 

За грабытεлство въ 
Полской областы въ 
сεлѣ Загнѣтках полского 
шляхтича дому и 
лошадεйного табуна, і за 
рѣкою Днѣстромъ в 
сεлѣ Рашковомъ жидовъ 
домов и убивства одного 
жида. 

1768 августа 2 

Платнѣрѣвского Іванъ 
Сукуръ. 
По словεсномъ наказаниї 
въ 21 д. августа 1768 
году, свобождεнъ въ 
курѣнъ Платнѣровский 
отдачεю атаману того 
курεня Остапу Іванову. 

За куплю въ бывших въ 
Полшѣ на грабитεлствѣ 
курѣнних васюринского 
Івана Харсуна и 
крилѣвского Пεтра 
Кучεра с товарищи, 
воровского ими 
лошадинного табуна. 

1768 августа 7 

Крилѣвского Сεмεнъ 
Погорѣлεнко. 
1768 году ноября 21 д., 
отданъ на поруки 
атаману криливскому 
Стεпану Ґεлεху с 
товариством с тѣмъ, 
чтоб он, атаман, с 
товариством, εго, 
Погорѣлεнка, при 
вострεбованиї в Кошъ 
прεдставит имѣεтъ. 

4-За починεнніε въ 
Полской // области въ 
сεлѣ Загнѣтках полского 
шляхтича дому и 
лошадинного табуна, да 
за рѣкою Днѣистром в 
сεлѣ Рашковом // 
жидовъ грабитεлстви и 
убийства.-4 

1768 августа 8 
// 

Званіε курεнεй и других 
мѣстъ 

За какіε воровства и 
прεступлεнія 

года мсцы и 
числа 

Калниболотского Сεмεнъ 
Слабкій. 
1768 году ноябра 21 д., 
вsят атаманом 
калниболоцким Іваном 
Костяним с товариством  

 1768 августа 9 

–––––––––––– 

2 Далі закреслено 8. 
3 Виправлено з прεдставлεнъ. 
4-4 Написано вздовж аркуша навпроти прізвищ тих козаків, які були в цих місцях на грабунку 
(Семена Слабкого, Микити Гоголя, Остапа Сукура та Олексія Жмура). 
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на поруки с тѣмъ, что по 
вострεбованиї от нεго, 
атамана, с товариством  
в Кошъ прεдставлεнъ 
будεт. 

   

Кущѣвского Микита 
Гоголъ. 
1768 году ноябра 19 д., 
вsят атаманом 
кущѣвским Дεмком 
Панчεнком і 
товарыством на поруки в 
курѣнъ с тѣмъ, что sа 
вострεбованыεмъ от них 
в Кош прεдставится. 

 768 августа 9 

Дεрεвянковского Остапъ 
Сукуръ. 
1768 году ноябра 19 д., 
вsят на поруки атаманом 
дεрεвянковским Іваном 
Бабурою с товариством з 
сим, что по 
вострεбованиї от них в 
Кош прεдставлεн будεтъ. 

 768 августа 9 
// 

Званіε курεнεй и других 
мѣстъ 

За какіε воровства и 
прεступлεнія 

года мсц[ы] и 
числа 

Дεрεвянковского ж 
ватажок Олεѯѣй Жмуръ. 
1768 году ноябра 19 д., 
принят атаманом того 
курεня Іваном Бабурою 
ис товариством на 
поруки в курѣнъ с тѣмъ, 
что по вострεбованиї от 
них в Кошъ прεдставлεнъ 
будεт. 

 768 августа 10 

Крилѣвского Пεтро 
Кучεръ. 
1768 году ноября 25

, вsят 
атаманом криливским 
Стεпаном Ґεлεхом с  

За грабитεлство 
ханского владѣнія въ 
слободѣ Голтѣ 
убѣгающихъ зъ города 
Уманы жидовъ и  

768 августа 21 

–––––––––––– 

5 Далі закреслено 2. 
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товариством в курѣнъ на 
поруки зъ 
обовяsатεлством, что за 
вострεбованиεм в Кошъ 
от их прεдставится. 

шляхтича, и убійство 
одного жида, тож і за 
разграблεніε у рεкы 
Днѣстра въ полскомъ 
мѣстεчкы Рибницѣ 
паланкы. 

  

Ивонивского Іванъ 
Лисянскій Таранъ. 
1768 году ноябра 22 дня, 
вsят атаманом івонив- 
ским Лεвком Бутою и 
товариством в курѣнъ на 
поруки съ обовязатεл- 
ством, что о вострεбо- 
ваныї от них в Кошъ 
прεдставлεнъ будεт. 

За ходъ имъ с подговору 
курѣнного 
платнѣровского Олεѯѣ 
Дεйнεки зъ другими въ 
Полскую областъ въ 
намѣрεнії грабитεлствъ. 

1768 августа 21 
// 

Званіε курεнεй и другихъ 
мѣстъ 

За какіε воровства и 
прεступлεнія 

года мсцы и 
чысла 

Бродяга Артεм 
Лукянεнко. 
1768 году ноябра 21 д., 
вsят атаманом курεня 
Ирклѣεвского 
Гεрасимом Спичаком с 
товариством в курѣнъ на 
поруки с тѣмъ 
обовяsатεлством, что по 
вострεбованиї от них в 
Кошъ прεдставлεнъ 
будεтъ. 

За грабитεлство въ 
Полскои областы въ 
Лисянской губεрнії 
шляхтыча полского 
дому. 

1768 августа 25 

Вишεстεблѣεвского 
Іванъ Шεрεмεтъ. 
1768 году ноябра 21 д., 
[в]sят атаманомъ 
вишεстεблѣεвским 
Сидором Кабром с 
товариством в курѣнъ на 
поруки с тѣмъ 
обовяsатεлством, что по 
вострεбованиї в Кош от 
них прεдставлεн будεтъ. 

За битіε Полскои 
области Чигринскои 
губεрнії въ мѣстεчку 
Вεдмεдовкы въ 
гайдамацкои партії при 
вожду εя, вεдмεдовскомъ 
житεлю Сεмεну 
Нεживому, въ намѣрεнії 
къ грабитεлству. 

1768 сεнтября 7 

Мѣнского Савка Таран. 
1768 году ноябра 19 д.,  

За грабитεлство въ 
Полскои области под  

1768 сεнтябра 
13 // 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

186 
зв. 

 
 



 367367367367

 

вsят на поруки в курѣнъ 
Мѣнский тамошнимі 
атаманом Усом и 
товариством с тѣмъ 
обовяsатεлством, что 
прεдставлεнъ будεт по 
вострεбованиї в Кошъ. 

городом Бѣлою Цεрк- 
вою въ сεлѣ Жидѣвскои 
Грεблѣ утѣкающихъ в 
городъ Уманъ под 
защиту ляховъ, и о битії 
вторичнω заграницεю въ 
Наидіонових байраков в 
лядском хуторѣ, въ 
намѣрεнії для 
грабитεлствъ ж. 

  

Званія курεнεй и другихъ 
мѣстъ 

За какіε воровства и 
прεступлεнія 

года мсца и 
чысла 

Мѣнского ж Остапъ 
Донъ. 
1768 году ноябра 19 д., 
вsят атаманом того 
курεня Їском6 Усом с 
товариством в курѣнъ на 
поруки с тѣмъ обовяsа- 
тεлством, что по вострε- 

бованиї в Кошъ от ных 
прεдставлεнъ будεтъ. 

За грабытεлство в Пол- 
скои области под горо- 
домъ Бѣлою Цεрквою в 
сεлѣ Жидивскои7 Грεблѣ 
утѣкающихъ в город 
Уманъ под защиту ляхов, 
и за вторичной ходъ 
заграницю въ Полску 
Україну с намѣрεніεмъ к 
грабитεлству. 

1768 сεнтябра 
13 

Кущѣвского Лаврѣн 
Кравεц. 
1768 году ноябра 19 д., 
вsят в курѣнъ 
Кущѣвский тамошнимі 
атаманом Дεмком 
Панчεнкомъ и товарист- 
вом на поруки съ 
обовяsатεлством, что по 
вострεбованиї в Кошъ от 
них прεдставлεн будεт. 

За грабытεлство 
Полскои области 
Смѣлянскои губεрниї въ 
сεлѣ Камянки лядского 
лошадиного табуна, и за 
вторичнои за Полскую 
границу ходъ въ 
намѣрεниї грабитεлства. 

1768 сεнтябр[а] 
13 

Платнѣровского Иванъ 
Пастриґа. 
1768 году ноябра 21 д., 
вsят в курѣнъ 
Платнѣровский 
атаманомъ Евстафиεм  

9-За грабитεлство въ 
полскомъ // мѣстεчкѣ 
Рибницѣ паланъкы-9. 

1768 октябра  
2 // 

–––––––––––– 

6 Написано на лівому полі. 
7 Виправлено з Жидовскои. 
9-9 Написано вздовж аркуша навпроти прізвищ тих козаків, які були в цих місцях на грабунку 
(Василь Кальмаз). 
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Івановим и товариством 
8-на порукы-8 с тѣмъ 
обовяsатεлством, что по 
вострεбованиї в Кош от 
них прεдставлεнъ будεт. 

   

Званія курεнεй и других 
[м]ѣстъ 

За какіε воровства и 
прεступлεнія 

  

Донского Васил 
Калъмазъ. 
1768 году дεкабра зъ 26 
nа 27 числа, бунтовскою 
шаікою с пушкарнѣ 
випущεnъ. 

 1768 октябра 610 

Кислякѣвского Їско 
Довгий. 
1768 году ноябра 21 д., 
взят атаманом 
кислякѣвским Юхимом 
Суїмом іс товариством 
на поруки с тѣмъ 
обовяsатεлством, что по 
вострεбованиї в Кош от 
них прεдставлεн будεт. 

За грабитεлство у рѣчки 
Кодεми убѣгающихъ з 
полского города Умани 
жидовъ. 

1768 сεнтябра 
30 

Калниболотского 
Трохимъ Боико. 
11-Сії 1768 году дεкабра 
26 nа 27 числа, 
бунтовскою шаикою съ 
пушкарнѣ випущε[ни]-11. 

За грабитεлство по тои 
сторонѣ рεки Буга у 
рεчки Кодεми бѣгущихъ 
зъ полского города 
Умани жидовъ. 

1768 октябра  
6 

Калниболотской Логвинъ 
Лодонка. 

За грабитεлство на тои 
сторонѣ Буга у рѣки 
Кодεми бѣгущих от 
гаидамацких nападковъ 
зъ полского города 
Умани жидовъ, и в 
полскому сεлѣ 
Загнѣтках шляхтича 
дому и лошадиного  

1768 октябра  
6 // 

–––––––––––– 

8-8 Написано над рядком. 
10 Виправлено з 2. 
11-11 Написано на лівому полі вздовж аркуша навпроти тих козаків, яких було звільнено 
повстанцями на Січі (Логвин Ладонка). 
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 табуна, да за рεкою 
Днѣстром в полском 
сεлѣ Рашковом жидовъ. 

  

Званія курεнεи и других 
мѣстъ 

За какіε воровства и 
прεступлεния 

года мс[ца] и 
[чи]с[ла] 

Сεргиεвского Савка 
Швεцъ. 
1768 году дεкабря 1 д., 
взятъ того курεня 
атаманом Гарасимом 
Грεбεнεма с 
товариствомъ на порукы 
с тѣмъ обовяsатεлством, 
что по вострεбованиї в 
Кош от них прεдставлεнъ 
будεтъ. 

За воровство 8-сεго 768 
въ осεнъ-8 въ 
εдичкулскихъ и 
εдисанских ногаицовъ 
лошадεи. 

1768 октябра 14  

 

Арк. 184–188. Оригінал. 
 
№ 267    [1768 р. Запорозька Січ] [1768 р. Запорозька Січ] [1768 р. Запорозька Січ] [1768 р. Запорозька Січ] ––––    Список запорожцівСписок запорожцівСписок запорожцівСписок запорожців----гайдамаківгайдамаківгайдамаківгайдамаків    
 

Арк. 68–68 зв. Чернетка. 
 
№ 268 [1768 р. Запорозька Січ] [1768 р. Запорозька Січ] [1768 р. Запорозька Січ] [1768 р. Запорозька Січ] ––––    Список запорожцівСписок запорожцівСписок запорожцівСписок запорожців----гайдамаківгайдамаківгайдамаківгайдамаків    

    
Дεрεвянковского Ігнатъ Чεвεрда і Шулга убити в Голтѣ. 

Конεловский Семεнъ Воεнный. 
Кислякѣвский Сыволапъ. 
Корεнѣвский Дроникъ. 
Сергѣεвский Моисѣй Хома. 
Ірклѣεвский Яцыкъ. 
Калниболоцкий Грицко Кунпан, Дячεнко, Макаръ и Микола. 
Корсунский Хома. 

Вори, кториε в ногаицов конѣ перεгнали 
Дядкѣвский Кирикъ Таранъ. 
Вышεстεблѣевский Маѯимъ. 
Nезамаївский Мосуръ. 
Тогож Дεмко Цѣванεнко. 
Дεрεвянковского Антонъ Боикω. 
 

Арк. 69. Оригінал. 

188 
[190] 
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№ 269 [1768 р. Запорозька Січ] [1768 р. Запорозька Січ] [1768 р. Запорозька Січ] [1768 р. Запорозька Січ] ––––    Список запорожцівСписок запорожцівСписок запорожцівСписок запорожців----гайдамаківгайдамаківгайдамаківгайдамаків    
 

Арк. 70. Копія. 
 
№ 270 [1768 р. Запорозька Січ] [1768 р. Запорозька Січ] [1768 р. Запорозька Січ] [1768 р. Запорозька Січ] ––––    Список запорожцівСписок запорожцівСписок запорожцівСписок запорожців----гайдамаківгайдамаківгайдамаківгайдамаків    
 

Арк. 71. Копія. 
 
№ 271 [1768 р. Запорозька Січ] [1768 р. Запорозька Січ] [1768 р. Запорозька Січ] [1768 р. Запорозька Січ] ––––    Список запорожцівСписок запорожцівСписок запорожцівСписок запорожців----гайдамаківгайдамаківгайдамаківгайдамаків    
 

Арк. 72. Копія. 
 
№ 272 [1768 р. Запорозька Січ] [1768 р. Запорозька Січ] [1768 р. Запорозька Січ] [1768 р. Запорозька Січ] ––––    Список запорожцівСписок запорожцівСписок запорожцівСписок запорожців----гайдамаківгайдамаківгайдамаківгайдамаків    
 

Арк. 73. Копія. 
 
№ 273    [1768 р. Запорозька Січ] [1768 р. Запорозька Січ] [1768 р. Запорозька Січ] [1768 р. Запорозька Січ] ––––    Список запорожцівСписок запорожцівСписок запорожцівСписок запорожців----гайдамаківгайдамаківгайдамаківгайдамаків    
 

Арк. 74. Копія. 
 
№ 274    [1768 р. Запорозька Січ] [1768 р. Запорозька Січ] [1768 р. Запорозька Січ] [1768 р. Запорозька Січ] ––––    Опис діяльності однієї з військових Опис діяльності однієї з військових Опис діяльності однієї з військових Опис діяльності однієї з військових 

команд з пошуку гайдамаківкоманд з пошуку гайдамаківкоманд з пошуку гайдамаківкоманд з пошуку гайдамаків    
    

Какъ εхали на низъ рεки Днεпра, в урочищѣ нижε Боргуна на Воловои 
балки, знаидεнно бродягъ, завεрнутих войсковимъ довбишεм Нεсторомъ 
Головкомъ зъ Вεрбовогω и идучих в Вεликій Лугъ в свої жилля. У коїхъ 
хотя и благоволили отаманы1 наказатъ, на что козаки самоволностъ учиня, 
нε похотѣли ихъ битъ, отаманы1 словεсно толко наказавъши и осмотрѣв- 
ши2, что при них було, нε отбирая от них ружя и ничεго, отъпустили, кої  
и поεхал[и] собствεннимъ ихъ дубомъ того ж дня въ Вεликій Лугъ. Дуб жε 
ихъ находивъся в присмострѣ [!] козака курεня Дядковскогω Дуплича. 

Козакы курεнεй: 
1. Нεзамаївского Харко Садило. 
2. Того жъ Грицко Талапинда. 
3. Того жъ Иванъ Вовнянка. 
4. Того жъ Карпо Вεликій. 
5. Того жъ Сεмεнъ Москалъ. 
6. Того жъ Игнатъ Кислий. 
7. Того жъ Кирило Лисий. 
8. Ивонѣвского Кѣндратъ Зубъ. 
9. Ирклѣεвского Сεмεнъ. // 

Приεхавши въ рεку Бугъ, в урочищε Мяртвовѣдъ3, и шεдшихъ съ 
Полши одинадцятъ чεловѣкъ бродягъ, понад рεкою Бугомъ  на  коси  буго- 
 

–––––––––––– 

1 Виправлено з отаманъ. 
2 Виправлено з осмотря. 
3 Виправлено з Мяртвоводъ. 
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виε, в урочищѣ Мяртвоводѣ, нашεдши, поймали сεмъ чεловѣкъ и привεз- 
лы  в Кошъ. Чεтирεхъ жε, кої отъ ніхъ вεрстъ в три отърознилис, нε найшли 
и нε поймали. 

Пойманніε козакы курεнεй: 
1. Конεловского Дεнисъ Головко. 
2. Нεзамаївского Иванъ Бакланъ. 
3. Того жъ Андрѣй Шεрстюкъ. 
4. Того жъ Грицко. 
5. Поповичѣвского Иванъ Косій. 
6. Дядковского Артεмъ Пεрεбийносъ. 
7. Канѣвского Иванъ Ґεзъ. 

В урочищѣ жъ Мяртвоводѣ, обходячи балки и при Стѣни знайдεнно 
коня мастю шпаковатого, худого, з боку ранεнного, съ клεймомъ «N4», в 
коεго и грива стрижεнная. Оного за далεкимъ разстояніεмъ, что5 довεстъ 
било до Сѣчи нεвозможно, продали в командѣ козаку курεня Пашкѣв- 
ъского Павлу Пεчεному за 4 р. 30 ко. 

Виш показанних козаков ружя да и коня нε по согласію отомановъ, 
самоволно козаками сплатили и дεнги роздуванили. // 

Вишъ писанних бродягъ кто имянно сплатив ружя: 
 
1. Конεловскогω Дεниса Головка курεня Калниболоцкогω 
Иванъ Половій ружіо зъ вязнεю сплатив за. 
2. Нεзамаївского Ивана Баклана курεня Нεзамаївского козакъ 
Грицко Штриґулъ ружіо бεзъ вязнѣ сплатив за. 
3. Нεзамаївского ж Андрѣя Шεрстюка курεня Нεзамаївскогω 
Грицко Музика ружіо зъ вязнεю сплатив за. 
Того ж Нεзамаївского Андрѣя Шεрстюка курεня Уманского 
козакъ Яцко Таранъ сплатив одинъ пистолεтъ. 
4. Нεзамаївского Грицка6 курεня Пластунѣвъскогω козакъ 
Матвѣй Савранскій ружіо бεзъ вязнѣ спла. 
5. Поповичѣвского Ивана Козака курεня Пεрεясловскогω 
атаманъ Михайло Дюгтяръ ружіо з рогом сплатив за. 
6. Дядковского Артεма Пεрεбийноса курεня Поповичѣвскогω 
Кѣндратъ Швεцъ ружіо бεзъ вязнѣ сплатив. 
7. В канѣвского ж Івана Ґεзя ружія нε було. // 

р. ко. 
 

2 
 

3 
 

2 
 
 
 

2 
 

2 
 
 

2 

 
50 

 
 
 

90 
 

50 

–––––––––––– 

4 Це лише приблизне зображення клейма. Щоб більш точно уявити його вигляд, 
потрібно скісну риску випрямити. 

5-5 Написано над рядком. 
6 На місці прізвища проставлений прочерк. 
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Рεεстръ, кто пошεлъ в бродяги 
Изъ Лиману зъ Нижших Солонцѣв от нεвода козака курεня Ирклѣεвскогω 

Кирика Полового пойшли в бродяги: 
Козакы курεнεй: 
Титаровского Климъ Крутъа, нεвѣдничій. 
Канѣвского Иванъ Нεдаха. 
Щεрбиновского Пεтро Карапεтъ. 
Донского Хвεдоръ Паливода Скорина7. 
Ирклѣεвского Иванъ Задирака. 
Вышεстεблѣεвского Ничипоръ Бѣлій. 
Ірклѣεвского8 Тарас Сукуръ. 

З Нижших жε Солонцѣв от другого нεвода козака курεня Ирклѣεвскогω 
Кирика Полового пойшли въ бродяги: 

Ирклѣεвского Грицко Шмалко. 
Того жъ Олεѯа Бѣлий. 
Батуринского Василъ Усъ. 
Того жъ Лεвко Москалъ. 
Того жъ Грицко Нεсѣяній. 
Уманского Иванъ Мовчанъ. 
Вишεстεблѣεвского Олифѣръ Кузмεнко. 
Джεрεлѣвского Яцко. 
Нижεстεблѣεвского Лукянъ Сукуръ. 
Пластунѣвского Дεмко9 Дεмураб. 

Въ Богу козакъ курεня Джεрεлѣвского Трохимъ Падицкій оставя свой 
собствεнній нεводъ, пошεлъ июля пεрвих числъ зъ двумя10 молодиками  
в бродяги, кой нεводъ по приказанію εго, Падицкого, при отходѣ въ вла- 
дѣнії находится в козака курεня Бруховεцко. Грицка Бεзъбородка. Нинѣ 
онимъ нεводомъ Бεзъбородко и добуваεтся в Богу жъ. // 

Показаннихъ з лиману от нεвода козака курεня Ирклѣεвского Поло- 
вого въ бродяги пошεдъших11, 5-тож и Падицкого з молодиками-5, вεлεнно 
атаманамъ надлεжащих курεнεй сискиватъ по даннимъ имъ с того рεεстра 
билεтамъ, кої въ тѣ курεнѣ отосланни съ канцεлляриї Воисковой под- 
канцεляристою, курѣннимъ уманскимъ Дмитромъ Сѣромахоюв, въ 22 д. 
августа 1768 году. // 

12 Въ урочищѣ Козацкои плавънѣ, въ козака курѣного титаровского 
Фεдора Пишного, остава курѣннии канѣвскии Фεдоръ Канѣвча свої рибо- 
–––––––––––– 

7 Написано на правому полі. 
8 Виправлено з врклѣεвского. 
9 Виправлено з Дεмура. 
10 Виправлено з двома. 
11 Виправлено з пошεдъшихъ. 
12 Далі закреслено Поповѣчεвского Іванъ Косий. 
Канѣвского Іванъ Нεдъ. 
Конεловского Дεнисъ Головко. 

181 
зв. 
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ловнии посудъ, сѣткы и прочоε, а самъ пошεлъ въ Полщу въ чатѣ корε- 
нѣвского Андроніка. 
 

Арк. 180–182, 183. Оригінал. 
 

 
№ 275    [1768 р. Запорозька Січ] [1768 р. Запорозька Січ] [1768 р. Запорозька Січ] [1768 р. Запорозька Січ] ––––    Список запорозьких козаків, Список запорозьких козаків, Список запорозьких козаків, Список запорозьких козаків,     

яких згадували в своїх свідченнях арештовані гайдамакияких згадували в своїх свідченнях арештовані гайдамакияких згадували в своїх свідченнях арештовані гайдамакияких згадували в своїх свідченнях арештовані гайдамаки    
    

Оговорεнны къ воровствамъ и грабитεлств[амъ] 
По допросу корсунского Нεм[ни] 

Калниболотскій Фεдоръ Таранъ. 
Дεрεвянковскіε 

Грицко Хвиґуръ. 
Яковъ Губа. 
Стεпанъ Кривошія. 

Кущѣвскіε 
Лεско Швεць. 
Лукянъ Малии. 

Кысляков[скіε] 
Романъ Копитчεнко. 
Василъ Гупало. 
Іванъ Бεгма. 
Попεлнухъ. 

Васюрынскій 
Данило Губа. 

Нεзамаївскій 
Сεмεнъ Лεлεкъ. 

Ірклѣεвскій 
Іванъ Гвоздεнко Сукуръ. 

Пластунѣвскій 
Таранъ. 

Лεвушковскіε 
Прокопъ Чεрвоноштанъ. 
Маѯимъ Тягунεнко. 
Микита Бѣлій, сεй въ Рашковом от жидов убитъ. 
1-Михайло, Якимъ-1. 
Да ходящой въ бугоґардовомъ вѣдомствѣ волоскои овεчεи отары чабанъ 
Василъ Волошинъ. // 

По допросу калныболотского Сεмεна Слабкогω 
2-Сиї εстъ в Нεмниномъ показаниї-2. 

–––––––––––– 

Нεзамаївского Грицко Бакумъ, Іванъ Бакъланъ і Андрѣи Шεрстюкъ. 
Дядкѣвского Артεмъ Пεрεбийнѣсъ. 
1-1 Написано над рядком. 
2-2 Написано замість закресленого лεвушковскіε 
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 [Ка]лноболотскиε 

Лεвко Карлашъ. 
Кирикъ Писмεнний. 
Трохимъ Боико. 
Лодонка. 

[Д]εрεвянковскиε 
За ватага Чεвεрди. 
Шулга. 
[Ко]нεливский Сεмεнъ. 
[Дя]дкѣвский Урода. 

Кислякѣвскиε
3 

Довгий. 
Мамай. 

По допросу дεрεвянковского Сукура 
Дεрεвянковскіε 

Стεпановъ Кривошиїнъ молодикъ Іванъ. 
Прокопъ Подмудіовъ. 

По допросу ватажка дεрεвянковского Жмура 
Лεвушковскій 

Лεвкω. 
Мѣнскій 

Грицко Свидъ. // 
Дядковскій 

Никита. 
Вεдмεдовскій 

Самѣлω. 
Кущѣвскій 

Луцкω, онъ жε імεни. 
По допросу [дяд]кѣвскогω Кучεра 

Вεличковскіε 
Люлка. 
Нужа. 

Васюринскіε 
Бовтъ. 
Касалапъ. 
1-Іванъ Харсунъ, сεй въ Рибницѣ командою въбитъ-1. 

Рогѣвскіε 
Шмалко. 
Пεчεній. 

–––––––––––– 

Михайло. 
Якимъ. 
3 Виправлено з кислякѣвский. 
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Кислякѣвскій 
Головня, сεй въ Рибницѣ камандою въбитъ. 

Стεблѣεвского Высшого іл4 Низшогω, нεзнаεтъ 
Хома. 
Пылипъ Малій, сεй въ Рибницѣ командою вбитъ. 

Динского 
Строцъ. // 

Ивонивского [Ли]сянского Тарана 
[Платни]ровскіε 

Олεѯа Дεйнεка. 
Хлопεцъ εго, Олεѯа. 
Лεско Бойко. 
Пεтро Квасовскій. 

Кущѣвскіε 
Корный Жалдакъ. 
Лаврѣнъ Кравεць. 
Михайло Лисій. 
Грицко, Ротовъ братъ. 
Якимъ Лѣнь. 
Ѣско Чεрεвкω. 
Ігнатъ Заїка. 
Фεдоръ Караванεцъ. 

Рогѣвскій 
Шмалкω. 

Дядковскій 
Стεпанъ Куцεнко. 

Васюрынскіε 
Аврамъ Бовтъ. 
Андрѣй Таранεцъ. 
Ігнатъ Кирпо. 
Ѣско. 
Костя. 
Касалапъ. 

По допросу ірклѣεвского Артεма Лукянεнка 
[…], Лεлεкъ Дядкѣвск. 
 

Арк. 190–190 зв., 195–195 зв. Оригінал. 

–––––––––––– 

4 Виправлено з о. 
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С п р а в а С п р а в а С п р а в а С п р а в а 229229229229    

• 
№ 22№ 22№ 22№ 22    

ДДДД����лолололо    попопопо    пысмамъпысмамъпысмамъпысмамъ    куркуркуркурεня Поповичня Поповичня Поповичня Поповичεвского товариша вского товариша вского товариша вского товариша     
Дыниса ГДыниса ГДыниса ГДыниса Гуржуржуржурж����яяяяаааа    о забратихъ в но забратихъ в но забратихъ в но забратихъ в нεго в Полскои области го в Полскои области го в Полскои области го в Полскои области 

супсупсупсупεритритритритεндндндндεнтомъ Раковскимъ шнтомъ Раковскимъ шнтомъ Раковскимъ шнтомъ Раковскимъ шεстидстидстидстидεсяти дсяти дсяти дсяти дεвяти валавяти валавяти валавяти валахххх....    
1768 году.1768 году.1768 году.1768 году.    

 
 
 
 

№ 276    1111768 р., травня 11. [Запорозька Січ]. 768 р., травня 11. [Запорозька Січ]. 768 р., травня 11. [Запорозька Січ]. 768 р., травня 11. [Запорозька Січ]. ––––    Лист Коша до уманськогоЛист Коша до уманськогоЛист Коша до уманськогоЛист Коша до уманського    
губернатора з проханням допомогти козаку Васюринського губернатора з проханням допомогти козаку Васюринського губернатора з проханням допомогти козаку Васюринського губернатора з проханням допомогти козаку Васюринського 
куреня Павлу Чернявському стягнути грошкуреня Павлу Чернявському стягнути грошкуреня Павлу Чернявському стягнути грошкуреня Павлу Чернявському стягнути гроші з уманських євреїв і з уманських євреїв і з уманських євреїв і з уманських євреїв 
Гершка ЯнкіГершка ЯнкіГершка ЯнкіГершка Янкіля, Мошка Гершковича та Беркаля, Мошка Гершковича та Беркаля, Мошка Гершковича та Беркаля, Мошка Гершковича та Берка. № 1689. № 1689. № 1689. № 1689    

    
Блгородний і достоіnопочтεнниі гспднъ  
губεръnаторъ уманскийа 
Nашъ в сосѣдствѣ приятεлъ 

Козакъ курεня Васиринского Павло Чεрнявскийб прεдставлял Кошу, въ 
прошлом дε εщε 7671 гаду, Полской объласти города Умани житεли, жиди 
Гεршко Янкѣлъ, Мошко Гεршковичъ и Бεрко, порядилис било2 εму, Чεрняв- 
скому, шумного горячого вина nѣсколко сотъ3 с пуловъ вистатчитъ, в срокъ 
767 году4 Вεликого5 поста6, но7 за nε вистатчεниεмъ 2-тои горѣлки-2 под- 
лεжащим числом с пуловъ, осталис8 должни 9-з взятих ими, жидами, в εго, 
Чернявского, при тим порядѣ

-9 нεкотороε число дεнεгъ, коїхъ для доправки 
отправил10 тавар. сваεго, Івана Пεчεного, и что11 тамо nε мало мεдлитъ, 
самъ онъ, Чернявский, возnамѣрился въ Уманъ отεхатъ. 

Вашε блгородиε, какъ сосѣдъствεнний приятεл12, заявляю εго, Чεр- 
нявского, у вас nε оставтε обжалованих жидов сискав, приказат имъ 
остаючиεсъ nа их за nε вистарчεную имі горѣлку εму, Чεрнявскому, донги,  

–––––––––––– 
1 Виправлено з 766. 
2-2 Написано над рядком. 
3 Далі закреслено вислат. 
4 Далі закреслено к. 
5 Виправлено з Вεликому. 
6 Виправлено з посту. 
7 Написано над рядком замість закресленого и потому таковои горѣлки. 
8 Виправлено з осталисъ. 
9-9 Написано на лівому полі. 
10 Далі закреслено онъ, Чεрнявский. 
11 Далі закреслено о. 
12 Далі закреслено n. 
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сколко доводитис будεтъ, отдатъ, 9-іли с імущεства доволствоватъ-9. За что  
и с nашεи сторони13 в трεбованиях ваших взаїмъстваватъ nаиготовѣишим 
прεбудεм. 
Мая 11 д. 

1768 году. 

№ 1689. 
Арк. 17. Чернетка. 

 

№ 277    1768 р., травня 25. Кіш. 1768 р., травня 25. Кіш. 1768 р., травня 25. Кіш. 1768 р., травня 25. Кіш. ––––    Промеморія Військової канцелярії Промеморія Військової канцелярії Промеморія Військової канцелярії Промеморія Військової канцелярії 
Війська Запорозького Низового Прикордонній комісії Війська Запорозького Низового Прикордонній комісії Війська Запорозького Низового Прикордонній комісії Війська Запорозького Низового Прикордонній комісії     
з Брацлавським воєводством з вимогою розглянути справу з Брацлавським воєводством з вимогою розглянути справу з Брацлавським воєводством з вимогою розглянути справу з Брацлавським воєводством з вимогою розглянути справу 
запорожців запорожців запорожців запорожців Канівського і Іркліївського куренів Миколи Канівського і Іркліївського куренів Миколи Канівського і Іркліївського куренів Миколи Канівського і Іркліївського куренів Миколи 
Боровиченка та Сидора Домонтовича щодо несплати грошей Боровиченка та Сидора Домонтовича щодо несплати грошей Боровиченка та Сидора Домонтовича щодо несплати грошей Боровиченка та Сидора Домонтовича щодо несплати грошей 
товаришем польського війська Юзефом Лолінковським товаришем польського війська Юзефом Лолінковським товаришем польського війська Юзефом Лолінковським товаришем польського війська Юзефом Лолінковським 
(Поліковським) за куплені у козаків коні(Поліковським) за куплені у козаків коні(Поліковським) за куплені у козаків коні(Поліковським) за куплені у козаків коні. № 1869. № 1869. № 1869. № 1869    

    
Промεмория 
Воіска Запорожского Nизового із канцεляриї Воісковоі  
въ учрεждεнную с полскимъ Брацлавскимъ воεводствомъ 
Пограничную коммисиюа 

Имѣεтся жалоба въ Кошѣ Войска З. N. козакωв курεнεі1 Каnѣвского Nико- 
ли Боровичεнка и Ирклѣεвского Сидора Домонтовича 1766 году авъгуста 
зъ 7 д.2, о nεуплатѣ товарищεмъ полских воискъ Бугославской губεрниї, 
сεла Шубиноі житεлεмъ Юзεфомъ Лолѣнковскимъ за куплю имъ 3-в ихъ-3, 
Боровичεнка и Домонтовича, 765 году вεсною шεсти лошадεй, сεмидεсяти 
трохъ рублεй дεнεгъ. По котороі жалобѣ, хотя от Коша 4-писмεнно какъ-4 въ 
гспдна воискъ Коронни5 Полской6 рεимεнтара, при обозѣ Смѣлянской гу- 
бεрниї под мѣстεчкомъ Вѣлъшаною состоящого, и въ губεрнатора // бу- 
гославского Воґнавского7, да в судѣ ґродскомъ житомεрскомъб доискиваn- 
nасъ [!], яко і въ самого εго, Полѣковского, трεбованно означεнних дεнεгъ  
8-жалобщникам Боровичεнку и Домонтовичу-8 отдачи, одnако і по таковимъ 
Коша трεбованиямъ ониε жалобщики въ томъ остаются доннѣ

8 бεзъ удо- 
волствия. Свεрхъ чεго, оnи многократно εздя9 въ Полшу къ озnачεннимъ 
властεмъ, и εму, Полѣковскому, за виискомъ помяnутихъ дεнεгъ, принуж- 
 

–––––––––––– 
13 Далі закреслено п. 
1 Виправлено з курεня. 
2 Далі закреслено о куплεннихъ. 
3-3 Написано над рядком замість закресленого в. 
4-4 Написано на лівому полі замість закресленого какъ. 
5 Виправлено з короннихъ. 
6 Написано на лівому полі. 
7 Далі закреслено в сутанъ. 
8-8 Написано на правому полі. 
9 Далі закреслено за виискомъ помянутих дεнεгъ. 
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дεнни роnитъ nа сεбε, лошади і протчоε nεобходимоε убитковъ на 30 ру. 
дεнεг. 

Сεго ради, въ криї Воиска З. N. Войсковоі опрεдѣлεнно, въ Погранич- 
ную с полскимъ Брацлавским воεводствомъ комиссию сию промεмо- 
рию8 // съ проситεлми Боровичεнкомъ и Домонтовичεмъ послатъ зъ тεмъ, 
да блговолитъ оnая Пограничная коммиссия 10-от кого слѣдуεтъ домага- 
тεлствомъ истрεбоватъ-10 рεчεнного11 абжалованного товариша полских 
войскъ Полѣковского12 въ ту коммисию висилки, и за явкою εго въ оной 
каммиссиї во взискаnиї съ нεго 13-обявлεннимъ Боровичεнку и Домонтови- 
чу-13 показаних, nε уплачεних за коnѣ 73 ру., да ронεнних іми въ проεздахъ 
за ісправлεнεм тεх дεнεг убитковъ на 3014 ру., всεго 3715 ру., учиnитъ по εя і. 
ва. указамъ, 13-даби оніε Боровичεнко и Домонтовичъ толъ нε малоі обиди 
далѣε нε тεрпѣли-13. Съ Коша въ 25 д. мая 1768 году. 
№ 1869. 
Арк. 15–15 зв., 27. Чернетка. 

 

№ 278    1768 р., травня 25. Кіш. 1768 р., травня 25. Кіш. 1768 р., травня 25. Кіш. 1768 р., травня 25. Кіш. ––––    Ордер Коша депутатам від Війська Ордер Коша депутатам від Війська Ордер Коша депутатам від Війська Ордер Коша депутатам від Війська 
Запорозького Низового в Прикордонній комісії з Брацлавським Запорозького Низового в Прикордонній комісії з Брацлавським Запорозького Низового в Прикордонній комісії з Брацлавським Запорозького Низового в Прикордонній комісії з Брацлавським 
воєводством полковим старшинам Івану Яблуновському та воєводством полковим старшинам Івану Яблуновському та воєводством полковим старшинам Івану Яблуновському та воєводством полковим старшинам Івану Яблуновському та 
Григорію Ляховичу з вимогою розглянути справу запорожців Григорію Ляховичу з вимогою розглянути справу запорожців Григорію Ляховичу з вимогою розглянути справу запорожців Григорію Ляховичу з вимогою розглянути справу запорожців 
Канівського і Іркліївського куренів Миколи БоровиченКанівського і Іркліївського куренів Миколи БоровиченКанівського і Іркліївського куренів Миколи БоровиченКанівського і Іркліївського куренів Миколи Боровиченка та ка та ка та ка та 
Сидора Домонтовича стосовно невиплати грошей товаришем Сидора Домонтовича стосовно невиплати грошей товаришем Сидора Домонтовича стосовно невиплати грошей товаришем Сидора Домонтовича стосовно невиплати грошей товаришем 
польського війська Юзефом Лолінковським (Поліковським) польського війська Юзефом Лолінковським (Поліковським) польського війська Юзефом Лолінковським (Поліковським) польського війська Юзефом Лолінковським (Поліковським)     
за куплза куплза куплза куплені у козаків коні.ені у козаків коні.ені у козаків коні.ені у козаків коні.    № 1870№ 1870№ 1870№ 1870    

    
Ізъ Коша Войска Запорожского Nизового, опрεдѣлεннимъ от 
оного В. Sа. въ Пограничную с полским Брацлавским 
воεводством комиссию въ дεпутати гпдамъ старшинам 
полковим Івану Яблуновскомуа и Григорию Ляховичуб 
Ордεръ 

Вълагаεтся у сεго вамъ промεмориї с Коша в оную комиссию копия1, и 
имѣεтε ви2 трεбуεмоε 3-тою промεмориεю-3 козакамъ курεнεй Канѣвского 
Николѣ Боровичεнку и Ирклѣεвского Сидору Домонтовичу, зъ товариша 
полских воіскъ Юзεфа Полѣковского, за куплю имъ в их шεсти лошадεі 3-нε 
уплачεних-3 73 ру., съ ронεними тѣми козаками убитки ізисканиε по оной  
 

–––––––––––– 
10-10 Написано на лівому полі замість закресленого обявъ. 
11 Виправлено з рεлεнного. 
12 Далі закреслено от кого слεдуεтъ домагатεлством истрεбоватъ. 
13-13 Написано над рядком. 
14 Виправлено з 300. 
15 Виправлено з 373. 
1 Далі закреслено по которо. 
2 Далі закреслено по онεі. 
3-3 Написано над рядком. 
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каммисиї домагатεлствомъ исходотаиствоватъ, даби сиε обидимиε далѣε 
того nε тεрпѣли. Съ Коша въ 25 д. мая 1768 году. 
№ 1870. 
Арк. 27 зв. Чернетка. 

 

№ 279    1768 р., червня 19. Торговиця. 1768 р., червня 19. Торговиця. 1768 р., червня 19. Торговиця. 1768 р., червня 19. Торговиця. ––––    Лист торговицького Лист торговицького Лист торговицького Лист торговицького 
коменданта Якуба Квяткевича до кошового отамана коменданта Якуба Квяткевича до кошового отамана коменданта Якуба Квяткевича до кошового отамана коменданта Якуба Квяткевича до кошового отамана     
Петра Калнишевського про напади гайдамаків на Петра Калнишевського про напади гайдамаків на Петра Калнишевського про напади гайдамаків на Петра Калнишевського про напади гайдамаків на польських польських польських польських 
підданих, з проханням наказати бугоґардівському полковнику підданих, з проханням наказати бугоґардівському полковнику підданих, з проханням наказати бугоґардівському полковнику підданих, з проханням наказати бугоґардівському полковнику 
не допускати запорожців на територію України, підвладну Речі не допускати запорожців на територію України, підвладну Речі не допускати запорожців на територію України, підвладну Речі не допускати запорожців на територію України, підвладну Речі 
Посполитій, та дозволити торговицькому губернаторові певний Посполитій, та дозволити торговицькому губернаторові певний Посполитій, та дозволити торговицькому губернаторові певний Посполитій, та дозволити торговицькому губернаторові певний 
час випасати худобу на території Запорожжячас випасати худобу на території Запорожжячас випасати худобу на території Запорожжячас випасати худобу на території Запорожжя    

    
Jasnie wielmożny mći dobrodzieja 

Pod czas zamieszania teraznieyszey konfederaciy w Polszcze zaczoł się bunt 
między pospolstwem w guberniy Czeheryńskiey, Smilańskiey j Lisiańskiey, tak 
dalece ze iuz y do Umańskiey zbliza się, kiedy niemało szlachty godnych, 
possessorów nocną porą napadaiąc, okrutnie zabijaią chudoby ich ze wszystkim 
zabieraią, rabuią z tym się oswiadczaic, ze to Woysko Zaporozskie będąc od 
Kosza dla tego posłane im dopomaga y do tych buntów z przymuszeniem 
wszelkiemi sposobami podbudzą. W czym ja niechcę dać kredytu, więc przez  
w. w. ich m. w. panow deputatów od Woyska Zaporożskiego do Archangrodłu  
na kommissią Pograniczną kadenciy majowey z wojewodztwem polskim 
Brasławskim przybylych, mam honor przynaymniey listownie przy złozeniu 
naynizszey submissiy moiey u nóg j. w. w. pana dobrodzieja teraz nadgłosic się 
upraszaiąc, abyś j. w. w. pan dobrodziey raczył z łaski swoiey dla sąsiedzkiey 
przyiazni y dobrego sojuztwa z j. w. wojewodo kijowskim dobrodziejem, przez 
Buhogardową pałankę mnie przynaymniey listem swoim pańskim ubespieczyć, 
ieżeli by obiazdczkami Woyska Zaporozskiego ponad granicą Polską od Kosza 
wysłanemi daiąc wstręt tym hultaiom niemożna było, za odebraniem którego 
listu y j. w. wojewoda kijowski z wielką wdzięcznoscią do j. w. w. pana 
dobrodzieja pisać będzie wkrotce od siebie. Iezeli by zaś na mnie przycięzko 
było, to suplikuię aby // aby moie woły y konie pod protekcyą j. w. w. pana 
dobrodzieja koło Gardu na stepach zaporozskich wolne mieć mogli pastwisko, 
poko się za pomocą Boską te zamieszanie w Polszcze u spokoy, za co ja winien 
będę dozgąnie odsługiwać, pisząc się przy tym z głębokim uszanowaniem. 

J. w. w. pana dobrodzieja nayniższym sługą Jakob Kwiatkiewicz 
Cz. 19 juny 1768 Ao 
Z Targowicy. 
Помітка: П. іюля 16 д. 1768 году. 
Арк. 22–22 зв. Оригінал. 
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№ 280 
Пεрεводъ с полского на руский диалεктъ 
Яснε вεлможний мосцѣ добродѣю 

Во врεмя замѣшатεлства въ Полщѣ здѣлався бунтъ мεжду посполиством  
в губεрниї Чигринской, Смѣлянской і Лисянской, такъ ужε нεвдалεчε и до 
Уманскои приблыжилосъ, гдε нεмало поссεсоров ночною порою напавши 
очεнъ убивали и худобы их зо всѣм отобрав з малим свѣдитεлством, что 
будто Войско Sапорожскε будучи от Коша посланы им до помощи и до 
оних бунтов всяким принуждεниεм и способом возбуждаютъ, чεго я болшε 
нε могу изяснит чрεз вεлможних гспдъ дεпутатов от Войска Sапорожско- 
го, посланних до Архангεлгорода на Коммисию пограничную в падεниї 
маεвом з воεводством полским Браславским. Имѣю чεстъ писмεнно обя- 
вит, при вложεнию нижаиший субмисиї моεй яснε вεл. гспдна добродѣя 
нижайшε прошу, дабы яснε вεл. гспднъ добродѣй по милости своεй и 
сосѣдской приязны союзом зъ яснε вεл. гспдном воεводою киεвским чрεз 
Бугогардову паланку хотя писмεннω обявил, εжεли ж команда Войска Запо- 
рож. понад границεю полскою от Коша нε вислана въ стрѣтъ против 
гайдамак, то sа иsятиε писма и яснε вεл. воεвода киεвский з вεликою благо- 
дарностъю до яснε вεл. гспдна добродѣя вкратцѣ от сεбε писатъ будεт, и 
εжεли до мεнε ваша любов и сосѣдская приязнъ склоняεтъ, тω прошу яснε 
вεл. гспдна добродѣя, чтоб моѣ волы і конѣ под видѣниεм яснε вεл. гспдна 
добродѣя // коло Ґарду на sапорожских стεпах поволно ходили, пока мыло- 
стию Божиεю оноε замѣшатεлство в Полщѣ успокоїтся, за чтω я имѣю 
благодаритъ завсεгда. При сεм подписуюсъ з глубочаишымъ почтεниεм. 

Яснε вεлможного гспдна добродѣя нижайший слуга Яков Квяткεвичъ 
1768 году 

Іюня 9 дня. 

Помітка: Пол. іюня 16 1768 году. 
Арк. 12–12 зв. Діловодний переклад. 

Опубліковано: Скальковский А. Несколько документов к истории гайдамаччины // 
Киевская Старина. – 1885. – № 10. – С. 311; Петро Калнишевський та його доба. 
Збірник документів та матеріалів / Упор.: В. Грибовський, В. Мільчев, І. Синяк. – К., 
2009. – С. 127. 
 

№ 281    [1768 р., червня 16. Запорозька Січ] [1768 р., червня 16. Запорозька Січ] [1768 р., червня 16. Запорозька Січ] [1768 р., червня 16. Запорозька Січ] ––––    Лист Коша до Лист Коша до Лист Коша до Лист Коша до 
торговицького коменданта Якуба Квяткевича про спростування торговицького коменданта Якуба Квяткевича про спростування торговицького коменданта Якуба Квяткевича про спростування торговицького коменданта Якуба Квяткевича про спростування 
чуток щодо відправки Кошем козаків на допомогу гайдамакам, чуток щодо відправки Кошем козаків на допомогу гайдамакам, чуток щодо відправки Кошем козаків на допомогу гайдамакам, чуток щодо відправки Кошем козаків на допомогу гайдамакам, 
про наказ бугоґардівському полковнику не допускати козаків про наказ бугоґардівському полковнику не допускати козаків про наказ бугоґардівському полковнику не допускати козаків про наказ бугоґардівському полковнику не допускати козаків 
на на на на Правобережжя, про дозвіл йому випасати худобу на Правобережжя, про дозвіл йому випасати худобу на Правобережжя, про дозвіл йому випасати худобу на Правобережжя, про дозвіл йому випасати худобу на 
пасовищі на території Запорожжяпасовищі на території Запорожжяпасовищі на території Запорожжяпасовищі на території Запорожжя    

 

Арк. 13. Відпуск. 
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№ 282    1768 р., червня 16. [Запорозька Січ]. 1768 р., червня 16. [Запорозька Січ]. 1768 р., червня 16. [Запорозька Січ]. 1768 р., червня 16. [Запорозька Січ]. ––––    Лист Коша до Лист Коша до Лист Коша до Лист Коша до 
торговицького коменданта Якуба Квяткевича про спростування торговицького коменданта Якуба Квяткевича про спростування торговицького коменданта Якуба Квяткевича про спростування торговицького коменданта Якуба Квяткевича про спростування 
чуток щодо відправки Кошем козаків начуток щодо відправки Кошем козаків начуток щодо відправки Кошем козаків начуток щодо відправки Кошем козаків на    допомогу гайдамакам, допомогу гайдамакам, допомогу гайдамакам, допомогу гайдамакам, 
про наказ бугоґардівському полковнику не допускати козаків про наказ бугоґардівському полковнику не допускати козаків про наказ бугоґардівському полковнику не допускати козаків про наказ бугоґардівському полковнику не допускати козаків 
на Правобережжя, про дозвіл йому випасати худобу на на Правобережжя, про дозвіл йому випасати худобу на на Правобережжя, про дозвіл йому випасати худобу на на Правобережжя, про дозвіл йому випасати худобу на 
пасовищі на території Запорожжяпасовищі на території Запорожжяпасовищі на території Запорожжяпасовищі на території Запорожжя    

    

Высокоблагородній і достоинопочтεнній гспднъ1  
торговицкій комεндантъ2 
Нашъ сосѣдствεnной благодѣтεл 

Вашεго високоблагородія пысаніε, коїмъ обявляεтε, 5-что мεжду поспол- 
ствомъ учинился бунтъ і грабитεлства3 нε мало тамо причиняεтся4, с та- 
кимъ свѣдитεлствомъ, что будто Войск З. от Коша послани тѣмъ бунтов- 
щикамъ до помочи-5, в Кошѣ сεго тεчεнія 16 д. получεнно. І на оноε 
обявляεмъ, Воиску здεшнεму6 к тѣмъ гайдамакам на помощъ посилатъ7 
ныкакои прычыни нѣть, і хто туда ізъ здεшных, іли з другихъ какых мѣстъ 
гайдамаки повходыли, Кошъ нε извεстεнъ. Дабы жъ полковникъ бугоґар- 
довій, когда б в случаи могли тѣ гайдамаки 8-ис тамошнѣхъ-8 в здεшниε 
мѣста пробиратся9, старатεлства // к пεрεловлεнію прилагалъ, о томъ εго10  
с Коша чрεз ордεровано11. Чтож принадлεжитъ до прозбы 12-вашεго висо- 
коб.-12, чтоб вашεго высокоблагородія 13-воламъ іли лошадямъ-13 около Ґарду 
на пастбѣ ходытъ, то сіε для вашεго высокоблагородія дозволεніε учинεнно  
с тымъ, чтоб смотритεлѣ того скота здεшним козакамъ вибитъεмъ травъ  
і протчого, і малѣишεи обиди чинитъ14 15-нε отважилися і от того бεрεгли 
бъ. Васшε ж высокоб. когда ізволитε тотъ скотъ, присилатъ тεм от сεбѣ і от 
пригонѣ дали знатъ оному полковнику, о чεмъ і к нεму, полковнику, ордε- 

ромъ прεдложεно-15. В протчεмъ, с нашим почтεніεм оставатся імѣεмъ. 
В. в. 

1768 году 
Іюня 16 д. 
Арк. 14–14 зв. Чернетка. 
–––––––––––– 

1 Далі закреслено написане над рядком полковникъ. 
2 Написано над рядком замість закресленого губεрнаторъ. 
3 Далі закреслено в Полщѣ. 
4 Далі закреслено к коїмъ. 
5-5 Написано на лівому полі замість закресленого якобы къ собираючимся в Полской 

области нεвѣдомо какимъ гаидамакамъ от Воиска Запорожского к грабытεлствамъ 
посланни в помощъ козаки. 

6 Далі закреслено козаковъ. 
7 Далі закреслено написане над рядком никого. 
8-8 Написано над рядком. 
9 Написано над рядком замість закресленого появытся. 
10 Виправлено з εму. 
11 Виправлено з ордεръ.; далі закреслено прεдложεнно. 
12-12 Написано на правому полі замість закресленого вашεго. 
13-13 Написано над рядком замість закресленого скоту. 
14 Виправлено з чинимо. 
15-15 Написано на правому полі замість закресленого нε било. 

 

14 
[28] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14 
зв. 
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№ 283    1768 р., червня 17. Іркліїв. 1768 р., червня 17. Іркліїв. 1768 р., червня 17. Іркліїв. 1768 р., червня 17. Іркліїв. ––––    Лист черкаського губернатора Лист черкаського губернатора Лист черкаського губернатора Лист черкаського губернатора     
Олександра Пенчельського до Коша про неможливість Олександра Пенчельського до Коша про неможливість Олександра Пенчельського до Коша про неможливість Олександра Пенчельського до Коша про неможливість     
вислати обіцяні будівельні матеріали через дії загонів вислати обіцяні будівельні матеріали через дії загонів вислати обіцяні будівельні матеріали через дії загонів вислати обіцяні будівельні матеріали через дії загонів 
гайдамацьких ватажків Максима Залізняка і Медведя гайдамацьких ватажків Максима Залізняка і Медведя гайдамацьких ватажків Максима Залізняка і Медведя гайдамацьких ватажків Максима Залізняка і Медведя     
Високого з повідомленням про пограбування гайдамаками Високого з повідомленням про пограбування гайдамаками Високого з повідомленням про пограбування гайдамаками Високого з повідомленням про пограбування гайдамаками 
майна князя Сангушкамайна князя Сангушкамайна князя Сангушкамайна князя Сангушка    

    

Jasnie wielmożny mći panie koszowy, w sąsiedztwie doznany 
przyiacielu y dobrodzieju 

Chęć moja szczera y prawdziwa była uczynić przysługe jasnie wiell. w. panu 
dobr. w przystawieniu 10000 drani w Starą Sicz, ale czyli moie takie niesz- 
częśćie, czyli czasu pora tey mi zabroniła uczynienia j. wiell. w. panu dobr. 
przysługi, ponieważ Maxym Zelezniak, drugi Medwid Wysoki z krwawemi oczy- 
ma y innych ieszcze czterech, ktorych imion dowiedzieć się nie mogłem, 
pusciwszy między ludzi taką pogłoskę, (iako mieli bydz a myslnie wysłani od 
Kosza, a żeby wszystkich polakow y zydow, co do nogi wygubili, chudoby onych 
że y intraty skarbowe na siebie odebrali)1 chłopstwo swawoli y rabunku chciwe, 
z ochotą przystało y nawiązało się do tych wyż wyrażonych watażkow, więcey 
iak osmset osob, którzy więcey iak do tysiąca dusz wyrznęli, chudoby y maiętki 
zabieraiąc, dwory ruynuiąc y niszcząc. Nawet mnie samego, gdyby nie szcze- 
gulna moc Boska mnię obroniła, zem się tylko z duszą wychwycił z zoną y 
dziecmi y z innemi pod moią władzą y kommendą polakami będącemi, y tu za 
granicę rossiyską schroniła mnię ubogiego gospodarza w gotowiznie y fantach 
do trzech tysięcy rubli zabrali // zabrali y zrabowali, a skarbowi jasnie 
oswieconego xięcia i msći Sanguszkaа w zabranych wołach 140, jałowic 
wybornych 50, wosku kamieni 100 y innych sprawunkach, tudziez upadły 
intraty na sto dziesięc tysięcy oprocz kupcow, skład w zamku czerkaskim 
mających, a poddanych tegoż jasnie oswieconego xięcia starosty czerkaskiego, 
więcey nad 40000 szkody uczynili. Owo zgoła strach y pisać, iakie tyrannie y 
rabunki czynią zaszczycaiąc się wszystkę rozkazem j. w. w. pana dobr., lecz 
potym te ich bałamuctwa wydały się, bo wszyscy ludzie, którzy z Siczy 
poprzychodzili, tym obiasnili liudzi, że to są prawdziwi hultaje, a nie z rozkazu j. 
w. w. pana dobr. wysłani. Dowodniey potym tego ludzie doznali, kiedy teraz 
samych że maiętnych gospodarzow rabuią y niszczą, gdy im nie stało dworow, 
dla takowych tedy przyczyn y tak okropnego y strasznego nieszczęśćia, moiey 
przysługi w przystawieniu j. w. w. panu dobr. drani stałem się nierzetelnym, gdy 
oddalony y odegnany od władzy zostałem. Daruiesz mi tedy j. w. w. pana dobr. 
tę moią nierzetelność, ktora nie z moiey przyczyny stała się, ale z okkazyi ruiny 
teraznieyszey. Da mi nawet swiadectwo sama gromada czerkaska, żem już y za 
płyty stroiowego drzewa y drań wszystkę swemi pieniędzmi popłacił y nic mi 
więcey nia brakło, tylko odbierac od ludzi gotową drań z płyty, y wysyłać j. w. 
w. panu dobrodziewi lecz // lecz teraz przy teraznieyszym zamieszaniu, a ni  
–––––––––––– 

1 Дужки автора. 
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moich pieniędzy, a ni drani y płytow odszukać nie mogą, chyba iak sam Pan Bóg 
usmierzy te niepokoie, a pozwoli mi zycia nieodmiennie pragnę wykonać moię 
przysługę j. w. w. pana dobr. y pokazać to ze chcę bydz prawdziwym 
przyiacielem j. w. w. pana dobr. y pozyskać jego dla siebie łaskę y przyiazń 
sąsiedzką, a teraz wyznaię się bydz z powinnym uszanowaniem. 

Jasnie wiell. w. pana dobr., w sąsiędztwie doznanego przyiaciela naynizszym 
sługą Alexander Pęczelski, gubernatt. czerk. 

P. S. Upraszam laski j. w. w. pana dobr. o rezolucyą na ten list. 
17 junis 1768 Ano. 
Z Irklija. 
Помітка: Получεно 1768 года июня 30 дня. 
Арк. 21–21 зв., 24. Оригінал. 

 

№ 284 
Пεрεводъ с полского на росииский диалεктъ 
Вεлможний и высокородний гпднъ атаман кошεвий  
в сосѣдствѣ дознаний приятεлъ мой 

Я о присилки в Стару Сѣчъ тисячи дранѣ и строεвих плитов крайнεε по 
обовязаности моεй прилагал стараниε, nо по причинѣ nанεсεного в народ 
(от запорожских козаков имεнуεмих Маѯима Залѣзняка да Мεдвεдя 
Високого, якобы для искорεнεния поляков и жидов, имѣεт бытъ вскорε от 
Коша вислана в Полшу комаnда εха[т])1 и приключεнои, мнѣ взятεм соб- 
ствεнаго моεго имущεства и дεнεгъ на суму до трεх тисячъ рублεй  
в ксіоnжа Санъгушка ста сорока воловъ, // яловицъ виборних пятидεсяти2, 
воску камεнεи ста, для такого разного εкипажа и дεнεгъ по исчислεнию до 
дεсяти тисячъ, подданства ксіонжа Сангушка, в старости чεркасъкого, до 
сорока тисячи рублεи, обидѣ и отдалεнию мεнε от власних моїхъ добръ з 
жεною, дѣтми и нѣсколко члвкъ в командѣ моεи находящихся поляков 
залεдво з душами в российской границѣ бεгом спасшиεс, явити услуги 
моεй нε моглъ3, за что прошу nε поскорбѣтъ. А какъ на пεрвои благо- 
получия моεго стεпεнъ отданимъ содѣиствиεм и по миновεниї // 4возму- 
титεлного врεмεни и обстоятεлствъ взоиду прислатъ онои дранѣ, плитов 
строεвихъ нε прεмину и прεдаясъ в висо[кую] вεлможности вашεй милост, 
з должним характира вашεго5 почитаниεм6, во ожиданиї от вас скораго 
увεдомлεния прεбуду. 

–––––––––––– 
1 Дужки автора. 
2 Виправлено з пятъдεсятъ. 
3 Далі закреслено в чεм. 
4 Далі закреслено развращεних. 
5 Далі закреслено почитаниεм. 
6 Далі закреслено прεбуду. 
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Вεлможности вашεй в сосѣдстѣ дознаного приятεля nижаиший слуга 
Алεѯандръ Пεнчεвский, губεрнаторъ чεркаский 

1768 года 

Июня 17. 

З Ирклѣεва. 
Арк. 16–16 зв., 26. Діловодний переклад. 
Опубліковано: Скальковский А. Несколько документов к истории гайдамаччины // 
Киевская Старина. – 1885. – № 10. – С. 309–310. 
 

№ 285    1768 р., липня 15. [Білівський піхотний полк]. 1768 р., липня 15. [Білівський піхотний полк]. 1768 р., липня 15. [Білівський піхотний полк]. 1768 р., липня 15. [Білівський піхотний полк]. ––––    Паспорт Паспорт Паспорт Паспорт 
виданий запорозькому козаку Денису Гуржію у фортеці виданий запорозькому козаку Денису Гуржію у фортеці виданий запорозькому козаку Денису Гуржію у фортеці виданий запорозькому козаку Денису Гуржію у фортеці 
Білівського піхотного полку, на проїзд до ВаршавиБілівського піхотного полку, на проїзд до ВаршавиБілівського піхотного полку, на проїзд до ВаршавиБілівського піхотного полку, на проїзд до Варшави    

    
1768 году июля 15 дня, обявлεной Гуржεи при оставшεи в Бεрдичεвскои 
при камандε сεи пашпортъ явил Полского каралεвства супрдεнту обидъ 
обεвлял и на тои супрεд [!] εво, Гуржия, имεит явитца. 

Писаръ Дмитрεи Тюкин 
Помітка: По сεму пашпорту запороскои каsакъ с хартεци Бεлεвского 
пεхотного полкуа и при мнε имεвшεмувися […] к Раковскому о покаsанним 
εму, Гуржи[ю], […] обεвил, что для докаsатεлства Варшавε в скорем 
врεмεни ка[…]. 

Слід від печатки 
Арк. 5, 6. Оригінал. 
 

№ 286    1768 р., вересня 25. Варшава. 1768 р., вересня 25. Варшава. 1768 р., вересня 25. Варшава. 1768 р., вересня 25. Варшава. ––––    Лист секретаря польського Лист секретаря польського Лист секретаря польського Лист секретаря польського 
короля Олександра Верезкороля Олександра Верезкороля Олександра Верезкороля Олександра Верез----Ковальського до кошового Ковальського до кошового Ковальського до кошового Ковальського до кошового     
отамана Петра отамана Петра отамана Петра отамана Петра Калнишевського з вдячністю за протекцію, Калнишевського з вдячністю за протекцію, Калнишевського з вдячністю за протекцію, Калнишевського з вдячністю за протекцію, 
побажаннями всіляких гараздів і з повідомленням про побажаннями всіляких гараздів і з повідомленням про побажаннями всіляких гараздів і з повідомленням про побажаннями всіляких гараздів і з повідомленням про 
ознайомлення з проблемою козака Дениса Гуржіяознайомлення з проблемою козака Дениса Гуржіяознайомлення з проблемою козака Дениса Гуржіяознайомлення з проблемою козака Дениса Гуржія    

    
Яснε вεлможный мсцѣ пнε Калнишεвскій, кошовій Войска 
Запорожского, мой мсцѣ панε сεрдεчній добродѣю 

За найболъшую имѣю сεбѣ щасливостъ яснε вεлможногω мсцѣ пна 
добродѣя рεкомεндоватисъ млсты, найлутшε я вызнаю о сεмъ, что хрстіа- 
нинъ εслвъ такъ и тихъ людεй имѣю поважатъ и шановатъ, а особливε 
такихъ, которії защитою и обороною хрстіанъ, якъ пεрвѣйшій яснε вεл- 
можній мсцѣ пнъ добродѣй защитникъ εси по Бжому повεлѣнію, чрεзъ сіε 
визнаю, что всѣмъ сεрдцεмъ жεлаю здравія и всякого блгополучія во 
всѣхъ помислахъ, дабы Бгъ даровалъ найдолшіѣ лѣта православнои вѣрѣ. 
Яснε вεлможного пна добродѣя симъ нε оставилъ и о сεмъ просимъ, дабы 
яснε вεлможній гспднъ добродѣй дозволεніε учинилъ и намъ был участ- 
никамы. 
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При сεмъ смѣю проситъ млсты за Диниса Гуржѣя въ интεрεсѣ εго  
нε щасливомъ, которій εстъ, я думаю и яснε вεлможному мсцѣ пну 
добродѣεвѣ добрε вѣдоміи. А на остатокъ прошу, въ тεпεрεшнεмъ часѣ, 
якъ поводится чрεзъ сεго листопадовца, що нѣбудъ увѣдомитъ для 
партикулярнои особы. Если учинишъ, яснε вεлможній мсцѣ пнъ добродѣй, 
тоε, о чεмъ я прошу, то я імѣю до смεрты обовязатъ сεбε вамъ въ млстъ  
и всѣхъ прозбахъ εсмъ съ всεгдашнимъ почтεніεмъ. 

Яснε вεлможного мсцѣ пна добродѣя зичливымъ и нижаишим слугою 
Алεѯандεръ Вεрεзъ-Ковалскій, сεкрεтаръ εго кролεвства 

Дня 25 сεнтябра 

1768 году. 

Зъ Варшавы. 

Помітка на арк. 3 зв.: Прошу мεнε пысмεнно увѣдомитъ, якъ тамъ поводится. 

Помітка: Под. nоябра 14 д. 1768 году. 
Арк. 3–3 зв. Оригінал. 

 

№ 287    1768 р., жовтня 4. [Запорозька Січ]. 1768 р., жовтня 4. [Запорозька Січ]. 1768 р., жовтня 4. [Запорозька Січ]. 1768 р., жовтня 4. [Запорозька Січ]. ––––    Протест товариша Протест товариша Протест товариша Протест товариша 
Поповичівського куреня Дениса Гуржія, поданий в Кіш, про Поповичівського куреня Дениса Гуржія, поданий в Кіш, про Поповичівського куреня Дениса Гуржія, поданий в Кіш, про Поповичівського куреня Дениса Гуржія, поданий в Кіш, про 
незадоволення його скарги на суперінтенданта Марціна незадоволення його скарги на суперінтенданта Марціна незадоволення його скарги на суперінтенданта Марціна незадоволення його скарги на суперінтенданта Марціна 
Раковського на комісії; 1767 р., липня 20. Раковського на комісії; 1767 р., липня 20. Раковського на комісії; 1767 р., липня 20. Раковського на комісії; 1767 р., липня 20. ––––    реєстр збитків, реєстр збитків, реєстр збитків, реєстр збитків,     
які поніс Денис Гуржій, в результаті конфіскації його волів які поніс Денис Гуржій, в результаті конфіскації його волів які поніс Денис Гуржій, в результаті конфіскації його волів які поніс Денис Гуржій, в результаті конфіскації його волів 
суперінсуперінсуперінсуперінтендантом Марціном Раковськимтендантом Марціном Раковськимтендантом Марціном Раковськимтендантом Марціном Раковським    

    
В Кошъ Войска Запорожскаго Nизового 
Покорний протεстъ 

В комисії εго королевского величества и Речи Посполитой, приговоренно 
мнѣ εхатъ вторитчелно на кондεсенцию до мѣстечка Савранѣ и поставитъ 
тѣх же свѣдковъ, кої от меня пεрвѣе ставлени били, которого приговору и 
самъ мой отвѣтчик, супεринтендантъ Раковски[й], нε спринялъ с причини, 
что тεпεрича за колотною в тѣ мεста εхатъ сумнително. Да и я, нижайший, 
просил оной комісії, чтоб мεня от више писанной кондεвεнції уволнили, 
понеже мнѣ свѣдков спроважатъ нѣтчемъ и за далекимъ разстояниемъ,  
да еще к тому совсемъ вихарчовался, а просилъ, чтоб писали до вашеи 
велможности и Войска Запорозского, чтоб с тѣх свѣдков, кої в то время, 
очевидно, били, какъ я из волами ішелъ, под присягою побравъ в Кошѣ 
Войска Запорозскаго сказки. Которое мое прошение вовся уничтожено  
и не принято, но предложено мнѣ, чтоб я толко доволствовался за свої 
шестдесятъ девятъ волов стами сεмнадцятъ червоними злотими, которие я 
принялъ вмѣсто задатку и на оние квитанцию далъ. Того рады, // прошу 
покорно Войска за спори принятъ сей мой про[те]стъ и в книгу записатъ, 
при которомъ и реεстръ. 
Товаришъ Войска Запорожскаго куреня Поповиче[вского] Динисъ Гуржѣй 
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1768 году 

Октябра 4 д. 

Помітка: Под. 1768 году nоябра 14 д. 
Арк. 7–7 зв. Оригінал. 

 

№ 288 
 

Рεεстръ претенції моεй до пана Раковского, суперинтендεнта, о забранѣ 
волов мої и за удержане на коморѣ бердичовской. 

1767 году июля 20 дня. 
 
Гдε задεржавъ Раковскій на том мѣстѣ стоячи дванадцят 
нεдεлъ з волами и людми. 
Идучи от Саврани до Хмѣлника, на мостове за воли и за 
спишне. 
Подаючи протестъ в ґродъ Вѣйницкий и за позви возному. 
Для возного, что ездилъ повторне позвъ вручатъ. 
За осмотрение волов, что живи и здорови, нѣвчемъ не 
заряжении, возному жъ далъ. 
По тому жъ дѣлу їздилъ до Варшави, наидεчис в    
Варшавѣ дванадцятъ недεлъ, якъ на себе и на конѣ. 
Приговоренно било мнѣ і εхатъ на кондесенцию до 
Савраня, и вѣзъ з собою свѣдков чεловѣка пятъ, на них и 
на себе. 
На оной кондεсенції свѣдков не принято і порочено, что 
сизмати нεма вѣри, назадъ до Варшави поворотился. 
Видячи, что уже вихарчовался, мусѣв продатъ три конѣ, 
на которих утратил. 
Наконецъ, не получивши удоволствѣя, подавалъ до 
полномочного россійского посла на французкѣмъ язику 
доношение, чεргованих [!] далъ 6. 
Далѣй, не виходивши никакой справедливости, а уже до 
полушей вихарчовался, занял на шию 300 ру., за коториε 
даю на годь. 
Воловъ моїхъ, в Савраню задεржанних 69, за коториε сама 
комисия и знала и повелѣла взятъ цло [?], такъ берется з 
воловъ подґирских, а понеже воли подґирские продаются 
по 15 червоних злотих, да і я также не иначе свої пущамъ, 
такъ по чεрвоних пятнадцятъ // в томъ дѣлѣ ходячи по суду 
в Варшавѣ сидячи шестъ неделъ з конми и людми. 
По оному дѣлу дожидался супредента в Варшавѣ и не 
моглъ дождатца, мусѣвъ самъ їхати за оним супредεнтемъ 
до Бердичова, на кони и себе. 
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Поворотившися з Бεрдичова, сидячи в Варшавѣ 
пятнадцятъ недεлъ з людми и конми. 

І того всей сумми: 
Динисъ Гаржѣй [!] 

А яко и сами прецветна комисия узнала мої воли, такъ якъ 
подґурские не иначе пущаю свої воли якъ по чεрвоних 15. 

На россійскую монету виходитъ з волами и харчами: 
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Арк. 8–8 зв. Оригінал. 
 

№ 289    1768 р., жовтня 21768 р., жовтня 21768 р., жовтня 21768 р., жовтня 2. Ладижин. . Ладижин. . Ладижин. . Ладижин. ––––    Лист ладижинського Лист ладижинського Лист ладижинського Лист ладижинського 
губернатора Миколая Рафкаллі кошовому отаману Петру губернатора Миколая Рафкаллі кошовому отаману Петру губернатора Миколая Рафкаллі кошовому отаману Петру губернатора Миколая Рафкаллі кошовому отаману Петру 
Калнишевському про допомогу в Калнишевському про допомогу в Калнишевському про допомогу в Калнишевському про допомогу в стягненні боргу 1720 рублів стягненні боргу 1720 рублів стягненні боргу 1720 рублів стягненні боргу 1720 рублів 
ладижинському війтові Теодорові і його супутнику Якубуладижинському війтові Теодорові і його супутнику Якубуладижинському війтові Теодорові і його супутнику Якубуладижинському війтові Теодорові і його супутнику Якубу    

    

Jasnie wielmozny mci dobrodzieju 
Pan Jakub będąc sputnikiem woytowi ladyzynskiemu nazwanemu Teodorowi do 
tych gorczałek, ktore zpzуda są w Siczy, iezdził po piniądze do j. w. wmwc […] 
pana dobrodzieja, ktorych j. w. wmwc pn dobr. nie kazał iemu wydać, przez to 
zas bendąc przyiacielem tak woyta iako y pn Jakuba, a chultaie rabowali po 
slakach załuiąc ich nieszczęscia dla tego nie chciałes wydać ktoren to woyt sam 
zbierał się iechać do j. w. wmwc pn dobrodzieja y zawdzięczyc mu jego laskę, 
tylko woyska przechodzące rozną przeszkodą były, a potym zachorował y umar, 
po ktorego smierci nie spodzianych długow wiele pokazało się, gdzie sama 
załuiąc ostatniey substancyi y sierostwa ostatniego dzieci, wysyła syna swego z 
palnikiem nieboszczyka woyta y doprasza się przezemnie laski j. w. wmwc pana 
dobrodzieją. A zebys przez laskę swoię tę piniądze, to iest rubli tysiąc sieddem- 
set dwadziescia № 1720 zmiłowawszy nad tymi sierotamy kazał // kazał wrocić, 
a za tę dobroczynnosc od pana Boga, gdy się zmiłuiesz nad temi sirotami 
zasługę, a od nich wdzięcznosc j. w. wmwc pn dobrodziey, a ja za uczynioną te 
laskę w kazdych rozkazach nie omieszkam za wdzięczyc zostaiąc. 

Jasnie wielmoznego wmwmę pn dobrodzija nayniszszym sługa i sąsiedzkie 
przyiacielem Mikołaj Rafkalli, guber. mp. 

Die 2-m br. 1768 Ano. 
Z Ladyzyna. 
Арк. 28–28 зв. Оригінал. 

 

№ 290    1768 р., жовтня 16. Іркліїв. 1768 р., жовтня 16. Іркліїв. 1768 р., жовтня 16. Іркліїв. 1768 р., жовтня 16. Іркліїв. ––––    Лист Лист Лист Лист черкаського губернатора черкаського губернатора черкаського губернатора черкаського губернатора 
Олександра Пенчельського та його слуги Трохима Олександра Пенчельського та його слуги Трохима Олександра Пенчельського та його слуги Трохима Олександра Пенчельського та його слуги Трохима 
Косцєлецького до кошового отамана Петра Калнишевського Косцєлецького до кошового отамана Петра Калнишевського Косцєлецького до кошового отамана Петра Калнишевського Косцєлецького до кошового отамана Петра Калнишевського 
про неможливість в повній мірі виконати його замовлення про неможливість в повній мірі виконати його замовлення про неможливість в повній мірі виконати його замовлення про неможливість в повній мірі виконати його замовлення 
через «сваволю в нашем краї»через «сваволю в нашем краї»через «сваволю в нашем краї»через «сваволю в нашем краї»    

    

Jasnie wielmożny mci panie koszowy w sąsiedztwie doznany 
przyiacielu i dobro[diu] 

28 
[12, 
174] 
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Taka moja nieszczęsliwość, że dla wszczętey swywoli w Ukrainie zupelney 
niemogę tak jak bym sobie zyczył okazać j. w. w. panu przysługi, przez ktorą 
mogł bym pozyskać dobre serce jego dla siebie y w zupełnej sąsiedztwa 
protekować przyiazni. Ałe to przy teraznieyszych awanturach daruiesz mi j. w. 
w. pan dobrę. a tę bagatelną przysługą od prawdziwego swoiego przyiaciela 
przyiąc raczysz. Gdy zas sposobnieysza y swobodnieysza o tworzymi się pora 
zachcę całym sercem dostateczną j. w. w. panu okazać w każdych rozkazach 
jego moją usługi. Teraz mię tylko dobremu sercu z sąsiedzkiey przyiazni oddając 
z powinnym znam się bydz uszanowaniem. 

Jasnie wiell. w. pana w sąsiedztwie doznanego przyiaciela naynizszym sługą 
Alxdr Pęczelski, gubernatt czerkaski 

16 obris 1768 
Z Irklija // 
Ponieważ, dla graszucącyh ludzi swawoli w kraju naszym przysłany od j. ww. m. 
pana dobrodz. nie zastał wygotowany wszystkiey drani na ktory wygotowanie 
przez niedziel kilka czekaiąc na dniu dziesieyszym wziawszy u Siemena Tara- 
nenka baydakow dwa młynowych że wszystko nalizywcią młynowo zwrycim za 
rubli osmdziesiąt a ze onych teraz zapłacic nie mial czym1 umisci po zrahowaniu 
hultayskim za cmienie w bauszeni wziołom ten dług na siebie zabicalom [?] 
tomu człku zapłacic, zaczym supplikuie laski j. ww. m. pana dobrodz. te rubli 
kilkadziesiąt przez tegoż pana Demiana przysłac bo człowiek słuteczny i chi y 
nawszystkim znaiący się trzywzny, k ktorem iezili by łaska j. ww. m. pana dobr. 
była sapplikace, iak przywizie pieniądze ze było z nami czas jaki zabawił. Na to 
zas. Przeydali tylko reszta drani 7000 kilkaset reszta zas zostało jak przywiezie 
pieniądze pan Demian, to z tey reszcie drani abmyslimy sposob jakim by doszło 
w. w. m. panu dobrod., czego zas tylko będzie potrzeba panu dobrod. z lasu byle 
tylko od tey sajnoli był pokoz rozkazisz j. w. m. pan dobrod. listom swoim do 
nas, to wszystko będzie wypełniono, a teraz mu łasu z przyiazni oddawszy juszę 
się z nakzytym szacunkiem. 

Jasnie wi. w. m. pana dobrodzieja nayniszym sługą Tr. Koscielecki Pacyna pułł. 
sltna czerkę 

Арк. 18–18 зв. Оригінал. 
 

№ 291 
Яснε вεлможній мсцѣ панε кошовій 
В сосѣдствѣ дознанній приятεлю і добродѣю 

Така моя нεсщасливост, что чрεзъ сваволю въ Українѣ нε могу здѣлатъ 
яснε вεлможному в. пану прислуги, чрεзъ сεй случай я бъ жεлалъ въсѣмъ 
сεрдцεмъ для εго здѣлат сосѣдскую приязнъ, но для тεпεрεшнихъ нε- 

постоянствъ, которії яснε вεлможній панъ и добродѣй изволишъ зънат,  
нε могу зъдѣлатъ, а когда върεмя будεтъ способнѣйше, то имѣю въсѣмъ 
сεрдцεмъ яснε вεлможному пану оказат въ εго росказахъ мою услугу.  
–––––––––––– 

1 Написано над рядком. 
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Тεпεръ я толко доброму сεръдцу и сосѣдской приязни отдавши нижайши 
укълонъ імѣю битъ съ всεгдашнимъ почтεниεмъ. 

Яснε вεлможного в. пана в сосѣдствѣ дознанъного приятεля нижайшій 
слуга Алεѯандръ Пεнчεлскій, губεрнаторъ чεркаскій 

1768 года 
Октябра 16 д. 
Зъ Эрклѣя. // 

Понεважъ за нεпостоянствомъ сваволѣ въ нашεм краї присланъній 
от яснε вεлможного мсцѣ пана и добродѣя нε засталъ виготованной въсεй 
дранѣ, которого виготованя чрεзъ сколко нεдѣлъ ждат, то тεпεръ възяв- 
ши въ Сεмεна Таранεнъка байдаковъ два млинових зъ всεю надлεжащою 
млиновою приправою цѣною за восѣмъдεсят рублεй, и что оних тεпεръ 
заплатит нε могъ, то когда сторгованы, я онои долгъ възялъ на сεбε і обѣ- 

щавъ оному чεловѣку заплатитъ, о чεмъ прошу яснε вεлможного мсцѣ 
пана і добродѣя оніε дεнги чрεзъ сεго ж пана Дεмка прислатъ, бо онъ 
чεловѣкъ добропорядочεнъ и чεстεнъ і всѣмъ свѣдомій, и εжεли милостъ 
яснε вεлможного мсцѣ пана и добродѣя била бъ прислат оніε дεнги, то 
совѣтую даби онъ с намы по которой часъ забавился, то на оніε байдаки 
толко висъстатчилъ дранѣ сѣмъ тисячъ і нѣсколко сотъ, а останокъ когда 
привεзεтъ дεнги панъ Дεмко, то подумавши якимъ способомъ яснε вεл- 
можному пану и добродѣεвѣ, чεго толко будεтъ потрεба писмεнно обя- 
вишъ яснε вεлможній панъ добродѣй до насъ, то всε будεтъ удоволству- 
ванъно. При сεмъ отдавши свой нижайшій укълонъ остаюсъ навсεгда с 
почтεніεмъ. 

Яснε вεлможного мсцѣ пана добродѣя нижайшій слуга Трохимъ 
Косцεлεцкій 

Арк. 19–19 зв. Діловодний переклад. 
 

№ 292    1768 р., жовтня 21. Ладижин. 1768 р., жовтня 21. Ладижин. 1768 р., жовтня 21. Ладижин. 1768 р., жовтня 21. Ладижин. ––––    Лист Агафії Війтихи кошовому Лист Агафії Війтихи кошовому Лист Агафії Війтихи кошовому Лист Агафії Війтихи кошовому 
отаману Петру Калнишевському з проханням отаману Петру Калнишевському з проханням отаману Петру Калнишевському з проханням отаману Петру Калнишевському з проханням допомогти допомогти допомогти допомогти 
стягнути борг її синові та його супутникові Якубустягнути борг її синові та його супутникові Якубустягнути борг її синові та його супутникові Якубустягнути борг її синові та його супутникові Якубу    

    
Благородніи и високо производитεлства вашε гспдинъ 
к[ошεвий атаманъ], а мой милостивій добродѣлатεлю 

З вεликимъ оусумнѣнмεмъ ωдважилас я тεпεрεча ω сталан[…] своεму нε тол- 
ко оуповаю, алε о ужε, вижу и навѣки сирач [прεдста]влятъ жалубу ко вашεму 
високому происходитεлству […] [си]ε моε получить, что то мой мужъ наи- 
надεжнѣишній всεгда […] [на]мѣрεнії и строεнії своεмъ в Сѣчъ поεжъджатъ и 
дεнъ при дню […] чотири и поспѣшил на будущои вѣкъ, а я оставшая по 
мужу своεму […] нѣчто разсмотрила, а вεліε ко мнѣ приспѣло ωбрεмεніε  
и тяго […] торомъ я никогда нε вѣдала, а тεпεръ принуждεнна вѣдати,  
бо […]трившис о ужε зостаю о у вεликихъ долгахъ, а сама в житіи моεм 
нεмагаю и дѣти кровніε ωстаютъся. Рада би я и долгъ людям по пол[…] 

 

 
19 
зв. 
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покоиніимъ завεдεнії сполчитъ, чтобъ душεвнои тягости нε ωбдεржатъ и  
[…] би, что нεбуд чи нε довεлося бъ, а то во всεмъ пожидаюс милости 
вε[л]можного пана моεго по рассказу, и по мнѣнію мужа моεго, что зна- 
хо[дит]ся одεржаннихъ вами мѣзεрії нашої числом тисяща сεмъсотъ два[д- 
цат] рублεи, тими бъ мощно что нεбудъ ωт долгу свободитис, за кото- 
ри[ми] дεнгами посилаю листовную а плачливую прозбу мою враз о уп[…] 
сина моεго и славεтно о урожоного Якуба, житεля ладижинского, […] вашε 
высокопроисходитεлство, яко и синови моεму прикажε[…] бεз всякого по- 
рока ω нεмъ изволитε ωному вишε писаніε дε[нги] датъ, за котороε то 
добродѣяніε. 

Вашεго блгородія и высокопроисхо[ди]тεлства щасливε и долговрεмεнноε 
па[нε] вашε должεнствую поки вѣну моεго гсп[дна] благати, Агафія 

Вѣйтиха, по кон[…] 
1768 года мсця 

Октовбря дня 21. 

З Ладужина. 

Помітка: П. ноябра 1 д. 1768 году. 
Арк. 23. Оригінал. 

 

№ 293    1768 р., жовтня 29. Черкаси. 1768 р., жовтня 29. Черкаси. 1768 р., жовтня 29. Черкаси. 1768 р., жовтня 29. Черкаси. ––––    Розписка полкового старшини Розписка полкового старшини Розписка полкового старшини Розписка полкового старшини 
Демка Третяка про позику 80 рублів в свідовського мешканця Демка Третяка про позику 80 рублів в свідовського мешканця Демка Третяка про позику 80 рублів в свідовського мешканця Демка Третяка про позику 80 рублів в свідовського мешканця 
Семена Тараненка на покупку байдаків для перевезення драні Семена Тараненка на покупку байдаків для перевезення драні Семена Тараненка на покупку байдаків для перевезення драні Семена Тараненка на покупку байдаків для перевезення драні 
до Запорозької Січідо Запорозької Січідо Запорозької Січідо Запорозької Січі    

    
Ja, niżey na podpiscie wyrażony, znam tym skryptem moim, danym Semenowi 
Taranenkowi, zytelowi swidskiemu, na to, iż ja będąc przysłanym od well. 
Kalniszewskie[go], koszowego Woyska Zaporozkiego, do Czerkas dla kupienia 
drani, ktorą maiąc sebie wygotowano z łaski well. j. mi. pana Pęczesskiego, 
gubernatora czerkaskiego, a niemogąc innego łatwieyszego miec sposobu czym 
by one przystawic do Siczy, stargowawszy u tegoż Semena Taranenka bayda- 
kow dwa ze wszeslkim drzewem na młyn cały należącym za rubli osmdziesiąt 
wziałem one na kredyt imieniem well. koszowego, ponieważ nie byłem w tey 
sposobnosci wypłacenia za wyż wyrazone baydaki sumy, ktorą to summę rubli 
osmdziesiąt abowiązuie się imieniem well. koszowego naydali na termin za post 
Pilipom kanych w roku teraznieyszym 1768 przypadaiących przywieść to do 
Czerkas y do rąk własnych tomuż Semenowi Taranenkowi oddać y rzetelnie 
wyliczyć, y na to dawszy tu moj skrypt ręką własną podpisuię się. Dan w 
Czerkasach d. 29 obris 1768 Ano. 

Na oryginalnym skrypacie podpis ręki po rusku temi słowy wyrażony: Od 
Woyska Zaporozkogo Nyzowoho starszyna połkowoy Demko Tretiak 

 

Арк. 25. Копія. Мова польська. 
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№ 294 
 

Пεрεводъ с полского на рускій язикъ 
Я, нижε подписавшисъ, подписом своїмъ данънимъ Сεмεновѣ Таранεн- 
ковѣ, житεлεвѣ свѣдовскому, на то, что я будучи посланъній от вεлмож- 
ного Калнишεвского, кошεвого Войска Запорожского до Чεркасъ для по- 
купки дранѣ, которую имѣючи сεбѣ по милосты вεлможного пана Пεнчεл- 
ского, губεрнатора чεркаского, виготованную, и нε могши нічого лутшого 
имѣтъ способу чим би оную дранъ прεдставитъ до Сѣчи, то сторговавши у 
того ж Сεмεна Таранεнка байдаковъ два зъ всεю подлεжащεю дεрεвнεю на 
млинъ за восѣмдεсятъ рублεй, възявъ оніε на имя вεлможного кошεвого, 
ібо нε било способу виплатитъ за вишъ писанніε байдаки, за которіε то 
дεнги обовязавшисъ имεнεмъ вεлможного кошεвогω до сроку Филипово- 
го пущεня въ году 1768 года // привεстъ оніε дεнги до Чεркасъ и до рукъ 
собстъвεнъних тому ж Сεмεновѣ Таранεнковѣ отдат. И на оноε давши 
росписку рукою собствεнъною подписуюсъ. Въ Чεркасахъ 1768 году 
октябра 29 д. 

На подлѣнном подписался: 
Рукою своεю по руски: От Войска Запорожского Низового полковій 

старшина Дεмко Трεтякъ 
Арк. 20–20 зв. Діловодний переклад. 
 

№ 295    1768 р., листопада 27. [Запорозька Січ]. 1768 р., листопада 27. [Запорозька Січ]. 1768 р., листопада 27. [Запорозька Січ]. 1768 р., листопада 27. [Запорозька Січ]. ––––    Лист Коша Лист Коша Лист Коша Лист Коша     
до товариша Поповичівського куреня Дениса Гуржія про до товариша Поповичівського куреня Дениса Гуржія про до товариша Поповичівського куреня Дениса Гуржія про до товариша Поповичівського куреня Дениса Гуржія про 
написання листа російському послу в Варшаві князю написання листа російському послу в Варшаві князю написання листа російському послу в Варшаві князю написання листа російському послу в Варшаві князю     
Миколаю Рєпніну стосовно вирішення його справиМиколаю Рєпніну стосовно вирішення його справиМиколаю Рєпніну стосовно вирішення його справиМиколаю Рєпніну стосовно вирішення його справи    

    
Благодѣтεл мои пнε Динысь Ґуржѣй 

Вашε пысаніε я получил от сина вашεго исправно, и о обидѣ вашεй с 
прозбою вам удовлεтворεнія к εго кня.1 сиятεлству Nиколаю2 Василиεвичу3 
Рεпнину пысаль. Что вам прεдложив, с моѣмь вам всεгдашным добро- 
жεлатεлствомъ імѣεмъ. 
1768 году 

Nоябра 27 д.4 
Арк. 2. Чернетка. 

 
 
 
–––––––––––– 

1 Написано на лівому полі. 
2 Далі закреслено и ве. 
3 Виправлено з Филиповичу. 
4 На аркуші 2 зв. закреслено Мои ласкавий пнε Дεнисъ Гуржѣи 
По вашεму покуплю, что принадлεжащиε до ваші прозби, яко к тому подлεжащεй, то 

тою прозбою вам с обидимимя nаряжая. 

20 
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№ 296    1768 р., листопада 27. [Запорозька Січ]. 1768 р., листопада 27. [Запорозька Січ]. 1768 р., листопада 27. [Запорозька Січ]. 1768 р., листопада 27. [Запорозька Січ]. ––––    Лист Коша до Лист Коша до Лист Коша до Лист Коша до 
товариша Поповичівського куреня Дениса Гуржія про товариша Поповичівського куреня Дениса Гуржія про товариша Поповичівського куреня Дениса Гуржія про товариша Поповичівського куреня Дениса Гуржія про 
інформування кого слід стосовно його справи інформування кого слід стосовно його справи інформування кого слід стосовно його справи інформування кого слід стосовно його справи     
з суперінтендантом Марціном Раковськимз суперінтендантом Марціном Раковськимз суперінтендантом Марціном Раковськимз суперінтендантом Марціном Раковським    

    

Дознанный благодѣтεл мои Дынис Ґуржѣи 
По вашεму пысанію, о удовлεтворεнію вась за обиду послѣдувавшую вам 
от супεритεндεнта Раковского к кому слѣдовало от εго вεлможносты  
г. атамаnа к. 1-из Коша-1 пысанно. Я ж при своεмь2 почтεніѣ і уклонѣ имѣю 
прεбитъ во всεгда. 
1768 году nоябра 27 д. 
Арк. 2а. Чернетка. 

 

№ 297    1768 р., листопада 27. Запорозька Січ. 1768 р., листопада 27. Запорозька Січ. 1768 р., листопада 27. Запорозька Січ. 1768 р., листопада 27. Запорозька Січ. ––––    Лист Коша Лист Коша Лист Коша Лист Коша     
до секретаря польського короля Олександра до секретаря польського короля Олександра до секретаря польського короля Олександра до секретаря польського короля Олександра     
ВерезВерезВерезВерез----Ковальського з проханням допомогти вирішити Ковальського з проханням допомогти вирішити Ковальського з проханням допомогти вирішити Ковальського з проханням допомогти вирішити     
справу запорозького козака Дениса Гуржіясправу запорозького козака Дениса Гуржіясправу запорозького козака Дениса Гуржіясправу запорозького козака Дениса Гуржія    

    

Высокородный и высокопочтεнный гспднъ Алεѯандръ  
Вεрεзъ-Ковалскій, сεкрεтаръ εго королεвского1 вεличεства 
Млстивый гсдръ! 

Писаніε вашεго высокородія я получилъ, и за выражεнноε мнѣ вашεго 
высокородія благопріятство приношу мою вашεму высокородію покор- 
нѣйшую благодарность. Елико жъ касалосъ до прозбы вашεго высокородія 
о Динису Ґуржѣю, то я о удовлεтворεнії εго, Ґуржѣя, в сεй обиды къ кому 
слѣдовало писмεнно изяснилъ. А кромѣ сεго2, о награждεнії сεго жалоб- 
ливого Ґуржѣя въ обидѣ, яко онъ Войска здѣшнεго товаришъ, прошу ва- 
шεго высокородія, на знакъ 3-вашεго високородія приятства-3, въ надоб- 
номъ εму допомогти. А я εсмъ при моεмъ вѣрномъ почтεнії. 

Вашεго высокородія млстивого гсдря 
1768 году 

Ноябра 27 д. 

Запорож. Сѣчъ. 
Арк. 4. Відпуск. 

 

№ 298    1768 р., листопада 27. [Запорозька Січ]. 1768 р., листопада 27. [Запорозька Січ]. 1768 р., листопада 27. [Запорозька Січ]. 1768 р., листопада 27. [Запорозька Січ]. ––––    Лист Коша до Лист Коша до Лист Коша до Лист Коша до 
суперінтенданта бердичівської комори Марціна Раковського суперінтенданта бердичівської комори Марціна Раковського суперінтенданта бердичівської комори Марціна Раковського суперінтенданта бердичівської комори Марціна Раковського 
про неправомірну конфіскацію волів стражниками в товариша про неправомірну конфіскацію волів стражниками в товариша про неправомірну конфіскацію волів стражниками в товариша про неправомірну конфіскацію волів стражниками в товариша 

–––––––––––– 
1-1 Написано над рядком замість закресленого Пεтра. 
2 Виправлено з своѣмь. 
1 Виправлено з королεвства. 
2 Далі закреслено старатεлства. 
3-3 Написано над рядком замість закресленого моεй от случя. 
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Поповичівського куреня Дениса Гуржія та з проханням Поповичівського куреня Дениса Гуржія та з проханням Поповичівського куреня Дениса Гуржія та з проханням Поповичівського куреня Дениса Гуржія та з проханням     
їх повернутиїх повернутиїх повернутиїх повернути. № 3840. № 3840. № 3840. № 3840    

    
Высокоблагородныи и достойнопочтεнный гспднъ 
супεритεндантъ1 собираεмой по Украѣнѣ εго королεвского 
вεличεства дεнεжнои суммы Марцѣнъ Раковскій 
Благодѣтεль нашъ 

Жаловался 2-в Кошѣ
-2 Войска здѣшнεго, курεня Поповичεвского товаришъ3 

Динисъ Ґуржѣй, что прошεдшого 767 году мсця июля срεднихъ числъ, 
когда онъ въ Полшу на продажъ воли на комору, которая въ вѣдомѣ 
вашεго высокородія состоѣтъ, гналь, и являсъ при тои коморѣ бывшимъ 
тамо стражникамъ надлεжащоε въ казну новою королεвскою монεтою 
оплачεвалъ, то оніε стражники таковыхъ дεнεгъ новои королεвскои монεты 
принять нε похотѣли, и допрашивалисъ россійской рублεвой монεты или 
чирвонцовъ, которих онъ, Ґуржѣй, за нεимѣніεмъ в сεбε, что имъ нε далъ. 
То оны отпустивъ εго нѣсколъко от нихъ отдалится, набεжавъ при самомъ 
ихъ слѣдованії на путы зъ сεй причины будто онъ, Ґуржѣй, комору тайнω 
прошεлъ, заграбыли воловъ шεстдεсятъ дεвять, и просилъ об отисканіѣ 
онихъ воловъ, тож и понεсεних нимъ чрεзь то убытковъ, оть Коша Войска 
Запорожского Низового къ кому надлεжитъ пысатъ. А, какъ со всεго ясно 
выдѣтъ можно, что сεи, вашεи коморы, стражникамы Ґуржѣю послѣдовалъ 
грабεж совсѣм напрасно // и 4-с вѣдома-4 і дозволεнія вашεго высокоблаго- 
родія. То, дабы сεй жалобливой далшε нε тεрпѣлъ всεкрайнѣйшεй обиди  
и разорεнія, пріятнѣйшε вашεго высокоблгородія, 5-что оніε стражники в 
вашεй подчинεности-5, прошу таковіε εго, Ґуржѣя, заграблεнніε нεвынно 
стражникамы вашεгω высокоблгородія коморы шεстдεсятъ дεвять воли, нε 
доводя εго, Ґуржѣя, къ далшимъ убиткам отьискавь, возвратить. Въ случаѣ 
жъ оныхъ нεимѣнія, либо имъ какой порчи дεнгамы, за каждого вола по 
пятнадцять чεрвоныхъ удоволствовать. В надεждѣ чεго, я с моим почтε- 

ніεмъ ожидая пріятного вашεго увѣдомлεнія прεбиваю. 
Вашεго высокоблгородія блгодѣтεля нашεгω 

1768 году 

Nоябра 27 д. 

№ 38406. 
Арк. 10–10 зв. Відпуск. 

–––––––––––– 
1 Написано над рядком замість закресленого пысаръ. 
2-2 Написано над рядком замість закресленого мнѣ. 
3 Написано над рядком замість закресленого козакъ. 
4-4 Написано над рядком замість закресленого чут ли нε. 
5-5 Написано на лівому полі. 
6 Виправлено з 3830.; далі на аркуші 11–11 зв. закреслений чорновий варіант листа Ко- 

ша до російського посла в Варшаві Миколі Рєпніну, однак датований 18 листопада 1768 р.  
з поміткою nεпотрεбний. 

 
10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
10 
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№ 299    1768 р., листопада 27. [Запорозька Січ]. 1768 р., листопада 27. [Запорозька Січ]. 1768 р., листопада 27. [Запорозька Січ]. 1768 р., листопада 27. [Запорозька Січ]. ––––    Лист Коша Лист Коша Лист Коша Лист Коша     
до російського посла в Варшаві Миколи Рєпніна про до російського посла в Варшаві Миколи Рєпніна про до російського посла в Варшаві Миколи Рєпніна про до російського посла в Варшаві Миколи Рєпніна про     
обставини неправомірної конфіскації волів суперінтендантом обставини неправомірної конфіскації волів суперінтендантом обставини неправомірної конфіскації волів суперінтендантом обставини неправомірної конфіскації волів суперінтендантом 
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Сіятεлнѣйшій князь, прεвосходитεлнѣйшій гспднъ гεнεралъ-
маіоръ, чрεзъзвичайной отъ двора россійского уполномочεнній 
посεлъ и кавалѣръ Nиколай Василъεвычъ 
Млстивій гсдръ нашъ 

Воиска здѣшнεго, товаришъ курεня Поповичεвскогω Динисъ Ґуржѣй, жало- 
бою прεдставилъ намъ, яко дε онъ, Ґуржѣй, за пограблεнніε в нεго супε- 

ритиндεнтом Раковскимъ шεстидεсяти дεвяти воловъ съ причини той, 
будто бы онъ, Ґуржѣй, королεвскую комору прошεлъ мымо вѣдомо, нε отъ 
тεпεръ въ коммисіѣ εго королεвского вεличεства и Рεчи Посполитой іскъ 
имѣεтъ, но никакова и поннѣ удоволства нε получилъ. Кромѣ толко, вεлεн- 
но εму, Ґуржѣю, получить от супεритиндεнта Раковского сто сεмнадцять 
чεрвонихъ, какіε чεрвонцы хочай онъ, Ґуржѣй, и получилъ, толко ж онъ 
тѣмъ і мало нε удоволствованъ и остаεтся въ εго иску крайнε ізобыждεнъ, 
и чрεзъ волокити нεмаліε разорεнъ1.  

А какъ зъ жалоби Ґуржѣεвой выдится, что тоть оть супεритεндεнта 
Раковского воловъ εго, Ґуржѣя, заборъ нε потому, что онъ королεвскую 
комору прошεл, но по2 причинѣ, яко // онъ, Ґуржѣй, εму, супεритεндεнту 
Раковскому, оплачεвал подлεжащоε въ казну полскою, εго королεвского 
вεличεства новою монεтою. Рεчεннои жε супεритεндεнтъ трεбуя старой 
монεты, а новои нε жεлая братъ, отпустя εго, Ґуржѣя, нѣсколко отъ комо- 
ры, послѣдовалъ напрасно и грабитεлски нападεніεмъ на путы, чεму онъ, 
Ґуржѣй, імѣεтъ нεмало яснихъ, какъ прεдставляεтъ доказатεлствъ, и что 
надлεжалоб εму, Раковскому, какъ онъ королεвскои дεржавы, такіε дεнги 
братъ, какіε εму Ґуржѣй давалъ королεвскои монεти. 

Для того, вашεго княжεскогω сіятεлства покорнѣйшε просимо, о по- 
полнεніѣ сεй жалобливого Ґуржѣя прεтεнсіѣ зъ супεритεндεнта Раковского, 
учинить къ кому надлεжить по могущεству вашεго княжεскогω сіятεлства 
ходатайство, дабы онъ, Ґуржѣй, вящшεй обыди и разорεнія поносить нε 
могъ. Мы жъ с нашимъ покорнѣйшимъ уклономъ імѣεм прεбытъ. 

Вашεго княжεского сіятεлства млстивого гсдря нашεгω 
1768 году 
Nоябра 27 д. 
№ 3841. 
Арк. 9–9 зв. Відпуск. 
–––––––––––– 

1 Далі закреслено Въ награждεніε жъ εго чрεзь нεмалоε врεмя понεсεнних будучи въ 
искѣ убытковъ, а въ прεтεнсіѣ εго полного удоволства нε выдѣлъ. 

2 Написано над рядком. 
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Справа 227Справа 227Справа 227Справа 227 
№ № № № 4444 
а  «…на грабитεлство въ Полщу…». Польща, Польська область – назва у документах 

Правобережної України, яка 1667–1793 рр. входила до складу Речі Посполитої. 
б  Ґелех Степан – отаман Крилівського куреня (1761 р.), полковник Протовчанської 

паланки (1771, 1772 рр.), військовий осавул (упродовж 1774 р). 
в  Білий Сидір Гнатович (1735–1788 рр.) – військовий осавул (1768–1774 рр.), де- 

путат від Війська Запорозького Низового до Санкт-Петербурга (1762, 1774 рр.), 
кошовий отаман Війська вірних козаків (1788 р.), яке було створене перед почат- 
ком російсько-турецької війни 1787–1791 рр. з колишніх запорожців. Після зни- 
щення Запорозької Січі клопотався про створення козацького війська. Помер  
11 червня 1788 р. в бою з турецькою флотилією під Очаковом. 

г  «…і в лεсъ Чуту, гдε и протчиε гайдамаки собираются…». Чута – один з локальних 
масивів Чорного лісу (див. коментар № 6б). 

№ № № № 6666 
а  Калнишевський (Калниш) Петро Іванович (бл. 1690–1803 рр.) – козак Кущів- 

ського куреня, військовий осавул (1754, 1757 рр.), військовий суддя (упродовж 
1761 – перша половина 1762 рр.), кошовий отаман (друга половина 1762 – 6 ве- 
ресня 1763 рр., 1765–1775 рр.). Після ліквідації Січі засланий до Соловецького 
монастиря, де й помер. (див. Грибовський В. Кошовий отаман Петро Кални- 
шевський. – Дніпропетровськ: Пороги, 2004; Петро Калнишевський та його доба. 
Збірник документів та матеріалів / Упоряд.: В. В. Грибовський, В. І. Мільчев, І. Л. Си- 
няк. – К., 2009. – 432 с.). 

б  Чорний ліс – історична назва лісового масиву, розташованого на межі степової та 
лісостепової зон, у межах сучасних Знам’янського та Олександрійського районів 
Кіровоградської області. У складі Чорного лісу, знаходилося кілька локальних 
масивів – Чута (див. коментар № 4в), Нерубай, Чорний та ін. Багатий на фауну, 
бджільники. Природні багатства та переваги в обороні ще з XVI ст. перетворили 
Чорний ліс на один з найулюбленіших районів діяльності запорожців-проми- 
словиків. У XVII ст. у лісі виникають численні запорозькі зимівники, а сам Чорний 
ліс та прилеглі до нього території аж до 1709 р. становлять північно-західну 
частину Запорозьких Вольностей. У часи Нової Січі точилися постійні суперечки 
між запорожцями та новими поселенцями – козаками Полтавського та Мирго- 
родського полків, з приводу його належності. 

в  «…до границъ пѣкинεрскихъ…» . Мова йде про пікінерські полки – військові 
поселення, насильно створені за розпорядженням російського уряду з козаків 
Миргородського і Полтавського полків, а також частково з сербів-поселенців 
колишніх Нової Сербії та Слав’яносербії, що в 1764 р. утворили Дніпровський, 
Донецький, Єлизаветградський і Луганський пікінерські полки. Після ліквідації 
Запорозької Січі, з колишніх запорозьких козаків було сформовано ще 2 пікінер- 
ські полки: Полтавський і Херсонський. У 1783 р. з ліквідацією татарської загрози 
пікінерські полки було скасовано. 
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г  Чорний Тарас – полковник Перевізької (Інгульської) паланки. Входив до впли- 
вової на Запорожжі родини Чорних, представники якої були Григорій Чорний – 
полковник Самарської паланки, осавул Парфен Чорний, полковник і отаман Ми- 
шастівського куреня Мойсей Чорний, полковник Микола Чорний, писар Герасим 
Чорний. (Грибовський В. Петро Калнишевський: нарис біографії // Петро Кални- 
шевський та його доба. Збірник документів та матеріалів. / Упорядники В. Гри- 
бовський, В. Мільчев, І. Синяк. – К., 2009. – С. 16). 

№ 8№ 8№ 8№ 8 
а  «…а какъ сохраненіе і утвержденіе въ пограничности съпокоиства и тишины, мнѣ 

всεмлстивѣишε поручено…». 17 січня 1737 р. київський генерал-губернатор 
отримав указ з Петербурга під назвою «Об отправлении дел по его должности», 
згідно яким призначався відповідальним за охорону південно-західних рубежів 
імперії. Цей документ складався з 37 пунктів, які регламентували сферу його 
повноважень в галузі управління, торгівлі, діловодства, судочинства тощо. Клю- 
чову роль київський генерал-губернатор відіграв в безпековій сфері краю, яким 
присвячено ряд пунктів: «О учреждении караулов и об осторожности», «О шпио- 
нах», «О содержании крепостей», «О касающихся делах до Малороссии и Слобод- 
ских полков», «О скором розыске воров и разбойников и об искоренении оных», 
«О осужденных к ссылке на галеры, или к смертной казни». (див. Полное собра- 
ние законов Российской империи. – СПб.,1830. – Т. 10. – № 7161. – С. 20–29.). 

б  Новоросійська губернія – утворена 1764 р. як військовий округ. У її складі були 
Нова Сербія, Новослобідське козацьке поселення, Слов’яносербія, Українська лінія, 
13 сотень Полтавського і дві сотні Миргородського полків, Бахмутський повіт. 
Адміністративний центр м. Кременчук. Населення губернії було воєнізованим  
і приписним до гусарських і пікінерських полків. На кінець 1765 р. складався  
з Єлизаветградської провінції (Чорний і Жовтий гусарські полки, Єлизавет- 
градський пікінерський полк і новопоселені слободи розкольників), Катеринин- 
ської провінції (Донецький і Дніпровський пікінерські полки, державні слободи 
Нова й Мала Водолаги, Українська лінія, що мала 21 слободу однодвірців) і Бах- 
мутського повіту (Бахмутський і Самарський гусарські полки, Луганський пікі- 
нерський полк, державні і поміщицькі села). У 1775 р. до губернії приєднано час- 
тину земель Запорожжя, а Бахмутський повіт передано до Азовської губернії.  
У 1783 р. її ліквідовано і включено до Катеринославського намісництва. Коман- 
дир губернії – О. П. Мельгунов, а його помічник на місці О. С. Ісаков. Існувала й  
у 1796–1802 рр. 

в  «…три комплетные эскадрона гусаръ при одномъ штаб-афицерѣ, коему велено 
вступя в Полшу пробиратся к Бѣлой Цεрквѣ, которая крепость под защиту εя 
импεраторскаго вεличεства уже взята и посланною отсюда пехотною командою 
снабдѣна…». Біла Церква була зайнята російським військом на прохання 
білоцерківського коменданта Карбовського. Зважаючи на близькість цього 
населеного пункту до тогочасного кордону Російської імперії і не бажаючи 
віддавати місто гайдамакам, Ф. Воєйков 20 червня 1768 р. прийняв рішення 
відрядити до Білої Церкви загін чисельністю 62 чол., та 55 чол. на Васильківський 
форпост з гусарських полків Єлисаветградської провінції. 28 червня російські 
війська зайняли Білу Церкву. (Див. з цього приводу реляцію київського генерал-
губернатора: Андриевский А. Реляции киевского генерал-губернатора за 1768 и 
1769 годы // ЧИОНЛ. – Кн. 7. – К., 1893. – С. 138–140). 
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г  Залізняк (Желізняк) Максим – козак Тимошівського куреня, один з керівників 
повстання на Правобережній Україні під назвою Коліївщина 1768 р. Народився 
на початку 40-х рр. XVIII ст. Після смерті батька пішов на Запорожжя, був в Оча- 
кові, наймитував. У 1767 р. перебрався на Правобережну Україну, біля Мотро- 
нинського монастиря зібрав кілька сотень гайдамаків і в другій половині травня 
1768 р. розпочав активні дії. Повстанці оволоділи Медведівкою, Жаботином, 
Смілою, Черкасами, Корсунем, Каневом, Богуславом, Кам’яним Бродом, Лисян- 
кою та Уманню. Останнє місто здобув 9–10 червня разом з Іваном Гонтою. На 
раді Залізняк був оголошений гетьманом. По зрадницьки був затриманий і від- 
правлений в Нерчинськ на заслання. 

ґ  «…противъ конфεдεратовъ…». Мова йде про Барську конфедерацію і її прихиль- 
ників. Барська конфедерація 1768 р. була військово-політичним союзом частини 
польської шляхти і магнатів, опозиційно налаштованих до офіційного курсу ко- 
роля Станіслава-Августа Понятовського на дотримання умов Варшавського 
договору 1768 р. та невдоволених політичним втручанням Російської імперії  
у внутрішні справи Речі Посполитої. Проголошений 29 лютого у м. Бар. Фор- 
мальним приводом для створення стала ратифікація сеймом 1767–1768 рр. Вар- 
шавського договору, яким передбачалося певне послаблення конфесійних супе- 
речностей в Речі Посполитій та врегулювання проблеми дисидентів (віровід- 
ступників, що відійшли від догм панівної релігії). Лідери конфедерації (А. та М. 
Красінські, М. Пац, І. Потоцький, Ю. Сапіга, Ю. Пуласький) вели інтенсивні дипло- 
матичні переговори з урядами Османської імперії, Франції, Австрії з метою ней- 
тралізації тиску з боку Російської імперії. У 1772 р. були розгромлені росій- 
ськими та австрійськими військами, а також вірними королю Станіславу-Августу 
Понятовському підрозділами. 

д  Воєйков Федір Матвійович (1703–1778 рр.) – російський державний і військовий 
діяч, генерал-аншеф. З 1766 р. – київський та новоросійський генерал-губерна- 
тор і головний начальник військ, що розміщувалися там. З 1775 р. у відставці. 

№ № № № 10101010 
а  Галицький Семен – товариш Мінського куреня. Вперше згадується в реєстрі Вій- 

ська Запорозького Низового за 1756 р. Один із запорозьких командирів, які 
здійснили вдалий рейд під Очаків (кінець вересня 1769 р.), в часи російсько-
турецької війни 1768–1774 рр. (Архів Коша Нової Запорозької Січі: корпус доку- 
ментів 1734–1775. – К., 2008. – Т. 5. Реєстр Війська Запорозького Низового. –  
С. 91; Петро Калнишевський та його доба. Збірник документів та матеріалів. / 
Упорядники В. Грибовський, В. Мільчев, І. Синяк. – К., 2009. – С. 215.). 

б  В ранзі полкового старшини Олексій Шульга згадується наприкінці 1774 р. Згідно 
протоколу вирішених справ і виданих документів під час інспектування Кодаць- 
кої паланки кошовим отаманом Петром Калнишевським (29 листопада – 11 груд- 
ня 1774 р.) 2 грудня цього року полковий старшина Олексій Шульга зобов’язу- 
вався повернути приблудного вола його власнику, романковському жителю Сав- 
ці Білошапченку. (Петро Калнишевський та його доба. Збірник документів та ма- 
теріалів. / Упорядники В. Грибовський, В. Мільчев, І. Синяк. – К., 2009. – С. 163.). 

№ № № № 11111111 
а  Єлисаветградська провінція була складовою Новоросійської губернії (див. Комен- 

тар № 8ґ) і включала в себе Чорний і Жовтий гусарські полки, Єлизаветградський 
пікінерський полк і новопоселені слободи розкольників. Провінційні канцелярії  
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у Російській імперії запроваджено 1719 р. з утворенням провінцій як складових 
частин губерній. 

б  Прогнойські озера (Прогної, Кінбурнські озера) – озера з солоною, занесеною  
з моря водою, які висихали, гноїлися і осаджували сіль. Традиційне місце до- 
бування запорозькими козаками солі. 

в  «…пробратся і в слободскиε посεлεния…». Мова йде про територію колишнього 
Новослобідського козацького полку. 

№ № № № 13131313 
 

а   Попатенко Павло – військовий канцелярист Військової канцелярії Коша. Вперше 
згадується в 1765 р. серед учасників делегації депутатів від Війська Запорозького 
Низового, очолювану кошовим отаманом Петром Калнишевським до Санкт-
Петербурга. Зокрема, займався кур’єрською доставкою кореспонденції зі столиці 
до Запорозької Січі. (Петро Калнишевський та його доба. Збірник документів та 
матеріалів. / Упорядники В. Грибовський, В. Мільчев, І. Синяк. – К., 2009. – С. 89). 

б  Орловський форпост виник в 1736 р. на татарському прикордонні на території 
сучасного м. Первомайськ. В його компетенцію, крім захисту південно-західних 
рубежів, входило також не допускати гайдамак для грабунку в кордони Туреч- 
чини та Речі Посполитої.  

№ № № № 16161616 
а  Чорний Мойсей – козак Мишастівського куреня, курінний отаман (1768 р.). 

Вперше згадується в реєстрі Війська Запорозького Низового за 1756 р. Родина 
Чорних, до яких належав і Мойсей Чорний, займала помітне місце на Запорожжі. 
Її представниками були Григорій Чорний – полковник Самарської паланки, оса- 
вул Парфен Чорний, полковник Інгульської паланки Тарас Чорний (див. коментар 
№ 6г), полковник Микола Чорний, писар Герасим Чорний. (Архів Коша Нової 
Запорозької Січі: корпус документів 1734–1775. – К., 2008. – Т. 5. Реєстр Вій- 
ська Запорозького Низового. – С. 89; Грибовський В. Петро Калнишевський: на- 
рис біографії // Петро Калнишевський та його доба. Збірник документів та мате- 
ріалів. / Упорядники В. Грибовський, В. Мільчев, І. Синяк. – К., 2009. – С. 16). 

№ № № № 18181818 
а  Фортецю Святої Єлизавети засновано 1754 р. у верхів’ях р. Інгул. Стала центром 

Нової Сербії. У фортеці розміщувався гарнізон на чолі з обер-комендантом, яко- 
му підпорядковувався і Новослобідський козацький полк. З 1775 р. – м. Єли- 
заветград, нині – Кропивницький. 

б  Бистрицький Семен – козак Канівського куреня. Канцелярист Військової канце- 
лярії Коша Війська Запорозького. Службу розпочав в 1764 р. Через знання поль- 
ської мови і латини спеціалізувався на перекладі документів з даних мов. Як 
зазначено в його атестаті за 1768 р. «чинами нашей резыденции вь Войсковую 
канцелярию кь письменнимь диламь какь оние, пачи ж римско-латинскую и пол- 
скую писмень достойно свидающий будучи употребленний, оние письменние 
дила, и на россиский диалекть сь латинского и полского переводи, что сложно,  
и прилежно до 768 году исправляль». Писар Бугоґардівської паланки (1768 р.). 
Учасник російсько-турецької війни 1768–1774 рр. (Синяк І. Похідна Військова 
канцелярія Коша Нової Запорозької Січі // Український археографічний щоріч- 
ник. Нова серія. – К., 2006. – В. 10. – С. 301; ЦДІАК України, ф. 229, оп. 1, спр. 59, 
арк. 12 зв., 13–14 зв.; спр. 232, арк. 86–86 зв.). 

и  Румянцев (Румянцев-Задунайський) Петро Олександрович (1725–1796 рр.) – ро- 
сійський полководець, генерал-фельдмаршал (з 1770 р.), граф. З 1764 р. – пре- 
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зидент Другої Малоросійської колегії і генерал-губернатор України. Проводив 
політику ліквідації політичної автономії України. Організував перепис майнового 
стану населення (Генеральний опис) Лівобережної України. Прихильник ліквідації 
Запорозької Січі. За його правління на Україну було поширено загальноросійську 
систему адміністративно-територіального поділу, остаточно закріпачено україн- 
ське селянство (1783 р.). Під час російсько-турецької війни 1768–1774 рр. при- 
значений командуючим 2-ї, згодом 1-ї армій. 

№ 22№ 22№ 22№ 22 
а  Якийсь Андроник (без вказівки імені), згадується серед козаків Коренівського 

куреня в реєстрі Війська Запорозького Низового за 1756 р. Можливо, йдеться 
саме про згаданого Андрія Андроника. (Архів Коша Нової Запорозької Січі: 
корпус документів 1734–1775. – К., 2008. – Т. 5. Реєстр Війська Запорозького 
Низового. – С. 231). 

№ № № № 23232323 
а  Військова канцелярія – адміністративний орган, через який здійснювалося керів- 

ництво всіма внутрішніми і зовнішніми справами. Через неї проходив офіційний 
та приватний документообіг та офіційне листування запорозької старшини. До 
складу Військової канцелярії в різні часи входило від декількох писарчуків до 35 
канцеляристів та підканцеляристів. Очолював канцелярію військовий писар. (Де- 
тальніше про функції Військової канцелярії та її штат див.: Синяк І. Військовий 
писар на Запорожжі в добу Нової Січі (1734–1775) // Козацька спадщина: 
Альманах Нікопольського регіонального відділення НДІ козацтва при Інституті 
історії України НАНУ / Інститут історії України НАН України. – Дніпропетровськ: 
«Пороги», 2006. – В. 3. – С. 207–212; Синяк І. Формування штату Військової кан- 
целярії Коша в період Нової Січі (1734–1775) // Козацька скарбниця. Гетьманські 
читання / Київська міська державна адміністрація. Головне управління культури  
і мистецтв. Музей гетьманства. – Чернівці: Видавничий дім «Букрек», 2006. –  
С. 112–117; Синяк І. Компетенція Військової канцелярії Війська Запорозького в 
період Нової Січі // Актуальні проблеми вітчизняної і всесвітньої історії. Наукові 
записки Рівненського гуманітарного університету / Рівненський гуманітарний 
університет. – Рівне, 2011. – В. 22. – С. 23–25.). 

б  Гонта Іван – один з керівників повстання 1768 р. Селянин з с. Розсішки, що 
належало польському магнату Потоцькому. Спочатку служив козаком надвірної 
міліції, а потім був призначений сотником. Користувався авторитетом і повагою 
серед козаків. За службу Потоцький подарував Гонті два села – Орадівку і Роз- 
сішки. Незважаючи на те, що останній разом з загоном, висланим уманським 
комендантом проти гайдамаків, перейшов на бік повстанців. 9–10 (20–21) черв- 
ня 1768 р. гайдамаки штурмом оволоділи Уманню. Після цієї перемоги на раді 
повстанців Максим Залізняк був проголошений гетьманом, а Іван Гонта – пол- 
ковником. Як і М.Залізняк та інші повстанці, був захоплений Гур’євим і був 
переданий до рук польської шляхти і в с. Сербах (поблизу Могилева) підданий 
найлютішій карі. 

№ № № № 24242424 
а  Якуб-ага (Якуб Ізмайлович Рудзевич) походив зі шляхетного роду литовських 

татар (липок). Дипломат та шпигун. Прибув з Литви до Криму в березні 1760 р. 
Перекладач кримського хана. Очолював кримську делегацію до Берліна в 1761 р., 
яка оголосила готовність хана до війни з Росією. З 1765 р. гетьман Ханської 
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України. Помер 1783 р. (Детально про нього див.: Грибовський В. Хитра гра 
Якуб-аги // Тиждень.ua http://tyzhden.ua/History/215778). 

№ № № № 25252525 
а  Корж Василь – козак Тимошівського куреня. Вперше згадується в реєстрі Війська 

Запорозького Низового за 1756 р. Один з депутатів куреня від запорозького ко- 
зацтва в Комісію для укладання Нового уложення (1767 р.). (Архів Коша Нової 
Запорозької Січі: корпус документів 1734–1775. – К., 2008. – Т. 5. Реєстр Вій- 
ська Запорозького Низового. – С. 99; Петро Калнишевський та його доба. Збір- 
ник документів та матеріалів. / Упорядники В. Грибовський, В. Мільчев, І. Синяк. – К., 
2009. – С. 111). 

№ № № № 27272727 
а  Див. документ № 8. 
б  Єдисанська орда (Очаківська орда) – відгалуження Малої Ногайської орди, що 

займало південні степи між Дніпром (пониззям Дніпра), Південним Бугом і Дні- 
стром, від узбережжя Чорного моря на північ до р. Кодими. Центром орди був 
Очаків, який з навколишньою місцевістю підпорядковувався безпосередньо 
Османській імперії. Решта території Єдисанської орди перебувала у васальній 
залежності від Кримського ханства. На чолі орди стояв каймакам або сераскер. 
Головні напрями господарства – скотарство, торгівля і частково землеробство.  
В ході російсько-турецької війни 1768–1774 рр. у 1770 р. визнала протекторат 
Російської імперії і невдовзі була ліквідована. Населення переселено в 1771 р. на 
Кубань, а в 1790 р. – у межиріччя Молочних Вод і Берди. 

№ № № № 28282828 
 

а  Кречетніков Михайло Микитович (1729–1793 рр.) – російський військовий і дер- 
жавний діяч, генерал від інфантерії. Учасник Семирічної війни, разом з генералом 
Апраксіним придушували повстання 1768 р. та конфедератів. Учасник російсько-
турецької війни (1768–1774 рр.), псковський генерал-губернатор (1772 р.), гу- 
бернатор Тверської губернії (1775 р.), голова особливої комісії для поліпшення 
діяльності Тульського збройного заводу, генерал-аншеф (1790 р.), граф (1793 р.). 

№ № № № 30303030 
а  «…сказка лεжитъ в сεкрεтном дѣлѣ…». «О секретах Коша Запорожского. Ч. 2. 

№ 17», «Дело по секретам. Заведенное 1759 году. № 22», «По секретной экспе- 
диции», «По секретам. Заведенное 1760 году», «О секретах Войска Запорож- 
ского», «Секретное дело», саме так називалися справи в Січовому архіві, в яких 
відкладалися матеріали результатів козацької розвідки в Кримському ханстві та 
Річпосполитському Правобережжі. (Детально про козацьку розвідку часів Нової 
Січі див.: Синяк І. Запорізька розвідка в добу Нової Січі (1734–1775 рр.) // На 
варті Батьківщини: безпековий вимір українського державотворення другої 
третини XVIII ст. [передмова В. С. Грицака; авторський колектив: В. В. Омельчук 
(керівник), Я. Ю. Антоняк, Б. В. Бернадський, Є. В. Букет, А. Г. Гольцов, Р. Ю. Ка- 
банець, П. В. Сацький, І. Л. Синяк, В. В. Утвенко, С. М. Шуплік; редакційна група: 
Ю. В. Бондар (спец. ред.), І. М. Мищак (наук. ред.)]. – К.: Прометей, 2016. – 350 с. – 
Серія: Світові традиції державного управління. – Вип. VІ. – С. 261–323.). 

№ № № № 37373737 
а  Друга Малоросійська колегія – колегіальний орган управління Лівобережною 

Україною. Створено згідно з маніфестом Катерини ІІ від 10 листопада 1764 р. 
«Об увольнении от гетманского правления графа Розумовского и учреждении 
Малороссийской коллегии и генерал-губернатора». Складалася з восьми членів: 
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чотирьох українців і чотирьох росіян. Президент колегії – малоросійський гене- 
рал-губернатор П. О. Румянцев. У своїй діяльності керувався російськими норма- 
тивними документами та поточними указами. Ліквідовано указом Сенату від  
20 серпня 1786 р. 

№ 39№ 39№ 39№ 39 
а  Неживий Семен – один з ватажків повстання на Правобережній Україні 1768 р., 

який діяв в районі Сміли, Канева, Крилова, Медведівки, Черкас. Через довіру до 
російського командування був захоплений в полон гусарським полковником 
Ф. Чорбою і засланий до Нерчинська. 

б «…Вашεму графскому сиятεлству на оний ордεръ покорнѣйшε рεпортуεмъ…». 
Мова йде про ордер П. Румянцева Кошеві від 23 червня 1768 р. В ньому доно- 
силося до відома кошової старшини про отримання інформації від канівського 
губернатора Новицького про напад запорожців на м-ко Канів, які, буцім то, мали 
на це письмовий наказ від отамана Уманського куреня. У зв’язку з цим, мало- 
російський генерал-губернатор вимагав розслідувати від Коша походження дано- 
го указу. (Судиенко М. О. Архив военно-походной канцелярии графа П. А. Румянце- 
ва-Задунайского. – Ч. І. 1767–1769 // ЧИОИДРМУ. – Кн. 1. январь – март. – М., 
1865. – С. 19–20; Переписка графа П. Румянцева о восстании в Украине 1768 го- 
да // Киевская Старина. – 1882. – № 9. – С. 544–545). 

№ 43№ 43№ 43№ 43 
а  Єдичкульська орда – етнополітичне утворення ногайців між Дністром і Дунаєм, 

яке виникло у другій половині XVI ст. Головними правителями були сераскер-
султан із роду Гіреїв. З XVIII ст. постійно виявляла непокору Кримському хан- 
ству. В середині XVIII ст. Єдичкульська орда перекочувала на лівий берег Дніпра  
і зайняла територію від Кизикирмена до гирла р. Кінські Води і від Дніпра до 
верхів’їв рр. Кінські Води і Берда. У ході російсько-турецької війни 1768–1774 рр. 
Єдичкульська орда у 1770 р. визнала протекторат Росії і невдовзі була ліквідо- 
вана. 

№ 44№ 44№ 44№ 44 
а  Див. документ № 17. 
№ 45№ 45№ 45№ 45 
а  Див. документ № 18. 
№ 47№ 47№ 47№ 47 

 

а  Спичак Герасим (Гарасим) – козак Іркліївського куреня. Вперше згадується в ре- 
єстрі Війська Запорозького Низового за 1756 р. Курінний отаман (1764, 1767–
1768 рр.). Очолював депутацію Іркліївського куреня від запорозького козацтва  
в Комісію для укладання Нового уложення (1767 р.). (Архів Коша Нової Запо- 
розької Січі: корпус документів 1734–1775. – К., 2008. – Т. 5. Реєстр Війська 
Запорозького Низового. – С. 208; Петро Калнишевський та його доба. Збірник 
документів та матеріалів. / Упорядники В. Грибовський, В. Мільчев, І. Синяк. – К., 
2009. – С. 112). 

№ 48№ 48№ 48№ 48 
а  Рубан Йосип – полковник Протовчанської паланки. Як полковий осавул зга- 

дується разом з полковником Прокопом Максимовим, писарем Іваном Джа- 
ваґою та 17 чоловік курінних отаманів в числі запорозької депутації до столиці за 
жалуванням (1753 р.). (Архів Коша Нової Запорозької Січі: корпус документів 
1734–1775. – К., 2003. – Т. 3. – С. 60, 62–63, 67). 
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б  В даному випадку мова йде про Ковпака (Колпака) Опанаса – козака Шкурин- 
ського куреня. Вперше згадується в реєстрі Війська Запорозького Низового за 
1756 р. Полковник Орільської паланки. На час російсько-турецької війни 1768– 
1774 рр. командував окремим загоном. Депутат від запорозького козацтва до 
столиці для отримання жалування за 1769–1770 рр. (1771 р.). (Архів Коша Нової 
Запорозької Січі: корпус документів 1734–1775. – К., 2008. – Т. 5. Реєстр Вій- 
ська Запорозького Низового. – С. 223; Петро Калнишевський та його доба. Збір- 
ник документів та матеріалів. / Упорядники В. Грибовський, В. Мільчев, І. Синяк. – К., 
2009. – С. 222, 249, 302). 

№ 49№ 49№ 49№ 49 
а  Кучер Данило – отаман Величківського куреня (1767–1768 рр.). Очолював де- 

путацію Величківського куреня від запорозького козацтва в Комісію для укладан- 
ня Нового уложення (1767 р.). (Петро Калнишевський та його доба. Збірник 
документів та матеріалів. / Упорядники В. Грибовський, В. Мільчев, І. Синяк. – К., 
2009. – С. 111). 

б  Суїм Юхим – козак Кисляківського куреня. Вперше згадується в реєстрі Війська 
Запорозького Низового 1756 р. Курінний отаман (1761–1762 рр.). (Архів Коша 
Нової Запорозької Січі: корпус документів 1734–1775. – К., 2008. – Т. 5. Реєстр 
Війська Запорозького Низового. – С. 149; Присяга Війська Запорозького Низо- 
вого 1762 року / Упорядник та передмова Іван Синяк. – Чернігів: Видавець 
Лозовий В. М., 2015. – С. 30). 

в  Сліпоконь Савка – козак Коренівського куреня. Вперше згадується в реєстрі 
Війська Запорозького Низового 1756 р. (Архів Коша Нової Запорозької Січі: кор- 
пус документів 1734–1775. – К., 2008. – Т. 5. Реєстр Війська Запорозького Низо- 
вого. – С. 228). 

№ 50№ 50№ 50№ 50 
а  Див. документ № 22. 
№ 51№ 51№ 51№ 51 
а  Див. документ № 9. 
№ 52№ 52№ 52№ 52 
а  Каргапольський карабінерний полк був створений 14 січня 1763 р. На початко- 

вому етапі створювався як Драгунський начальника Монастирського приказу 
Івана Олексійовича Мусіна-Пушкіна полк (1707 р.), пізніше перейменований в  
2-й Тульський Драгунський полк, Каргопольський Драгунський полк (1727 р.), 
Каргапольський кінно-гренадерський полк (1756 р.), Каргапольський кірасир- 
ський полк, Кірасирський генерал-майора фон Берга полк (1762 р.). Спочатку 
дислокувався в Тульській провінції, пізніше на форпостах Ризької і Псковської 
губерній. Очолюваний полковником Гур’євим полк брав активну участь у приду- 
шенні повстання та конфедератів. Зокрема, полк під командуванням полковни- 
ка Карла фон Ренне виявив та знищив під Ломжами колону конфедератів, які 
відступали з-під Горохова (т. з. бій при Влодаві). 

№ 54№ 54№ 54№ 54 
а  Див. документи № 40–41. 
№ 58№ 58№ 58№ 58 
а  Гунька Наум – козак Дінського куреня. Вперше згадується в присяжному списку 

Війська Запорозького Низового на вірність імператору Петру ІІІ (1762 р.). (При- 
сяга Війська Запорозького Низового 1762 року / Упорядник та передмова Іван 
Синяк. – Чернігів: Видавець Лозовий В. М., 2015. – С. 67). 
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б  Бобир Данило – козак Канівського куреня. Вперше згадується в реєстрі Війська 
Запорозького Низового 1756 р. (Архів Коша Нової Запорозької Січі: корпус 
документів 1734–1775. – К., 2008. – Т. 5. Реєстр Війська Запорозького Низово- 
го. – С. 180). 

в  Сак Савка – козак Дінського куреня. Вперше згадується в присяжному списку 
Війська Запорозького Низового на вірність імператору Петру ІІІ (1762 р.). (При- 
сяга Війська Запорозького Низового 1762 року / Упорядник та передмова Іван 
Синяк. – Чернігів: Видавець Лозовий В. М., 2015. – С. 66). 

г  Катенко Гордій – козак Дінського куреня. Вперше згадується в присяжному 
списку Війська Запорозького Низового на вірність імператору Петру ІІІ (1762 р.). 
(Присяга Війська Запорозького Низового 1762 року / Упорядник та передмова 
Іван Синяк. – Чернігів: Видавець Лозовий В. М., 2015. – С. 67). 

№ 59№ 59№ 59№ 59 
а  Див. документ № 26. 
№ 61№ 61№ 61№ 61 
а  Див. документ № 48. 
№ 62№ 62№ 62№ 62 
а  Очевидно, мова йде про Білоуса Кирика (Кирила) – козака Кисляківського куре- 

ня, який згадується в реєстрі Війська Запорозького Низового 1756 р. Присутній  
у відомостях козаків Бугоґардівської паланки прибулих на Запорожжя в 1754–
1756 рр., і не вписаних до січового реєстру (2 грудня 1756 р.), та кількості козаків 
та їхніх наймитів, які знаходилися в зимівниках і на промислах на території буго- 
ґардівського відомства (15 квітня 1757 р.). (Архів Коша Нової Запорозької Січі: 
корпус документів 1734–1775. – К., 2008. – Т. 5. Реєстр Війська Запорозького 
Низового. – С. 149, 275, 286). 

б  Коваль Макар – козак Кальниболотського куреня. Згадується у відомості кіль- 
кості козаків та їхніх наймитів, які знаходилися в зимівниках і на промислах на 
території бугоґардівського відомства (15 квітня 1757 р.). (Архів Коша Нової За- 
порозької Січі: корпус документів 1734–1775. – К., 2008. – Т. 5. Реєстр Війська 
Запорозького Низового. – С. 284). 

№ 63№ 63№ 63№ 63 
а  Таран Петро – козак Іркліївського куреня. Вперше згадується в реєстрі Війська За- 

порозького Низового 1756 р. (Архів Коша Нової Запорозької Січі: корпус доку- 
ментів 1734–1775. – К., 2008. – Т. 5. Реєстр Війська Запорозького Низового. – С. 209). 

№ 64№ 64№ 64№ 64 
 

а  Див. документи № 27, 29, 38. 
б  Мова йде про Швачку Микиту (прибл. 20-ті рр. XVIII ст. – після 1770 р.) – ко- 

зацького полковника, одного з очільників Коліївщини. За одними даними наро- 
дився на Волині, за іншими – був канівським міщанином. Отаман Канівського 
куреня в загоні С. Неживого. М. Швачка належав до тих чотирьох провідників 
повстання, які разом із М. Залізняком його планували. У складі повстанського 
загону захопив Жаботин, Черкаси, Смілу, потім оволодів Каневом. Пізніше діяв  
в районі Ржищева, а неподалік Василькова об’єднався із загонами А. Журби та 
І. Бондаренка. 5–6 липня 1768 р. М. Швачка керував облогою Білої Церкви,  
де перебувало російське військо. На доручення київського генерал-губернатора 
Ф. Воєйкова проти М. Швачки і А. Журби був висланий Московський кара- 
бінерний полк під командою полковника Протасова. Російське військо оточило 
М. Швачку в районі Богуслава. 9 липня 1768 р. захоплений в полон. Вислано до 
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Сибіру у фортеці Тобольської губернії. Побутує припущення, що М. Швачка 
через кілька років потому брав участь у повстанні під проводом Омеляна Пугача. 
(Детально про М. Швачку див.: Букет Є. Швачка – фенікс українського духу. – К.: 
Український пріоритет, 2016.). 

в  Мова йде про Журбу Андрія (р. н. н. – липень 1768 р.) – одного з керівників 
Коліївщини. Родом з Черкащини. Підтримав повстання на Правобережжі 1768 р. 
У загоні Журби нараховувалося 300 осіб. Разом з отаманом М. Швачкою був 
одним із найактивніших соратників М. Залізняка. Загін під керівництвом Журби 
брав участь у взятті повстанцями Жаботина, Сміли, Корсуня, Брацлава, Канева, 
Мошнів, Фастова, Лисянки, Умані, Медвина та Стеблова. Загін був розбитий ро- 
сійським військом біля с. Блощинці, а сам А. Журба загинув у бою. 

г  Мова йде про Браницького Франциска Ксаверія (1730–1819 рр.) – графа, магна- 
та, військового і державного діяча Речі Посполитої. Учасник Семирічної війни 
(1756–1762 рр.) у лавах французької армії. Перший королівський ад’ютант  
(від 1764 р.), великий коронний ловчий (з 1766 р.), реґіментар коронних військ 
(1768 р.). Діяв проти Барської конфедерації, придушував Коліївщину, після чого 
дістав у нагороду Любомльське староство. Генерал-аншеф (1793 р.), генерал від 
інфантерії (1798 р.) Російської імперії. 

№ 65№ 65№ 65№ 65 
а  «Блгопрятнии гсдръ nашъ Карлъ Фεдоровичъ». Мова йде про Штофельна Карла 

Федоровича, фон (бл. 1719 р. – н. п. 1774 р.) – вступив на службу 1736 р., капрал 
Кадетського корпусу (з 1741 р.), армії підпоручик (з березня 1742 р.), поручик  
(з травня 1742 р.), старший ад’ютант капітанського рангу (з серпня 1742 р.), гене- 
рал-ад’ютант майорського рангу (з 1749 р.), підполковник (з 1750 р.) та полков- 
ник (з 25 грудня 1755 р.) Козловського ландміліцького полку, генерал-майор (бл. 
1764 р.), генерал-поручик, командир Української укріпленої лінії (бл. 1768 р.). 
1769 р. вийшов у відставку. 

№ 66№ 66№ 66№ 66 
а «…при будущεи нынѣ с татарами коммисії…». Мова йде про Слідчі комісії для 

розгляду взаємних претензій між Запорожжям та Кримом. Починаючи з 1749 р. 
скликалися мало не щороку. У роботі комісій брали участь депутати від сторін 
конфлікту, а також представники російського уряду та Гетьманщини. Комісії 
мали судово-слідчі функції. Діяльність депутатів від Запорожжя контролювалася 
певними російськими центральними установами – Сенатом, Колегією іноземних 
справ, Військовою колегією, а безпосередньо – київським генерал-губернатором, 
Київською губернською канцелярією, гетьманом та Генеральною військовою кан- 
целярією. Остання запорозько-татарська комісія скликалася напередодні росій- 
сько-турецької війни 1768–1774 рр. (Див. ЦДІАК України, ф. 229, оп. 1, спр. 216). 

№ 68№ 68№ 68№ 68 
а  «…імѣющагося мεжду двумя сторонами догωвору і дружбы…». Мається на увазі 

Бєлградський мирний договір 18 вересня 1739 р., який завершував російсько-
турецьку війну 1735–1739 рр. За умовами договору Росія повертала собі Азов, 
однак зобов’язувалася зруйнувати фортифікаційні споруди. Росії заборонялося 
тримати й будувати військовий або торговий флот у Чорному й Азовському 
морях. Територія Великої і Малої Кабарди мала служити бар’єром між обома 
імперіями. В цілому, цей договір був невигідний Російський імперії. Анульований 
Кючук-Кайнарджинським мирним договором 1774 р. (Див. Полное собрание 
законов Российской империи. – СПб.,1830. – Т. 10. – № 7900. – С. 899–904). 
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б  «…когда от россіискихъ і турεцких похититεлεи хто здεсь появитца і пожεлал бы 
принятъ магомεтанскои законъ, то поимавъ отсыланы быть імѣютъ…». У даному 
випадку, швидше за все маємо помилку при перекладі даного листа. Стаття  
8 Бєлградського перемир’я однозначно трактує повернення обома імперіями тих 
осіб, які вчинять «измену, непослушание или какое преступление и своевольство» 
і перебіжить кордон. Натомість, винятки були для тих, хто бажав прийняти іслам 
на території Османської імперії і християнство на землях Російської імперії. (Пол- 
ное собрание законов Российской империи. – СПб.,1830. – Т. 10. – № 7900. – С. 902). 

в  «…а для разобранія жалобъ і о пропащих вεщах съ обох сторонъ опрεдεлεнныε 
комисары ужε посланы…». Мова йде про відправку депутатів з татарського боку 
для роботи спільної Слідчої комісії для розв’язання взаємних претензій запо- 
рожців і татар.  

№ 73№ 73№ 73№ 73 
а  Катерина ІІ (1729–1796 рр.) – російська імператриця (1762–1796 рр.), принцеса 

Софія Фредеріка Августа, дружина спадкоємця престолу Петра Федоровича 
(імператор Петро ІІІ). Прийшла до влади в результаті двірцевого перевороту  
(28 червня 1762 р.). Була прихильницею абсолютизму. Щодо України проводила 
політику, спрямовану на остаточну ліквідацію її державної автономії та інкор- 
порацію її земель до складу Російської імперії. У листопаді 1764 р. гетьмана 
К. Розумовського було звільнено, а сам інститут гетьманату ліквідовано. Для 
управління Україною була створена Друга Малоросійська колегія на чолі з гра- 
фом П. Румянцевим. у 1760-х – 1780-х остаточно були ліквідовані українське 
козацьке військо, запорозьке козацтво, лівобережні й Слобідські полки, а також 
традиційний адміністративно-військовий устрій в Україні. 

б  «…Андрεй, атаманъ Канεвскій курεнный…». Мається на увазі один з провідників 
Коліївщини Андрій Журба (див. коментар № 64в), який в джерелах, присвячених 
історії Коліївщини, згадується як отаман Канівського куреня. (Див. протокол до- 
питу запорозького козака-гайдамаки Дем’яна Чернявщенка від 30 червня 1768 р.: 
Гайдамацький рух на Україні в XVIII ст. Збірник документів. – К.: «Наукова дум- 
ка», 1970. – С. 368). 

в  «…Никита атаманъ Швачка, Журиловскій курεнный…». Під Журиловським куре- 
нем, вочевидь, мається на увазі Джерелівський курінь. Є. Букет стверджував за- 
порозьку належність Микити Швачки (про нього див. коментар № 64б) і відсут- 
ність на Запорозькій Січі Журиловського куреня. (Див. Букет Є. Швачка – фенікс 
українського духу. – К.: Український пріоритет, 2016. – С. 113). 

 

г  «…когда мы новымъ трактатомъ цѣлостъ εя волности, законовъ и владѣніи 
εдиножды навсεгда торжεствεннѣйшε гарантировали…». Мається на увазі Вар- 
шавський договір від 6 березня (24 лютого) 1768 р. між Російською імперією та 
Річчю Посполитою. Договір був результатом низки заходів царського уряду, 
спрямованих (під приводом захисту прав православного населення королівства) 
на втягнення Польщі до орбіти своїх зовнішньополітичних інтересів. Обидві 
сторони зобов’язувалися гарантувати цілісність територіальних володінь, сприя- 
ти розвитку торгівлі. Росія підтверджували недоторканість політичного устрою 
Речі Посполитої, порядок зайняття королівського престолу, рівність громадян 
перед законом, визнавала католицьку релігію в межах Речі Посполитої за панів- 
ну. Договір разом з тим передбачав вільне сповідування православ’я в межах 
Польщі, повернення православній церкві та релігійним дисидентам культових 
споруд і маєтностей, освячення шлюбів між представниками різних конфесій, 
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громадську і політичну рівність усіх вірян. Католицькому духовенству забороня- 
лося втручатися в справи, які належали до компетенції світської влади. Засуджу- 
вався будь-який насильницький примус до зміни віросповідання. Договір мав 
сприяти пом’якшенню релігійної напруги в Речі Посполитій, водночас він став 
поштовхом до утворення Барської конфедерації. 

ґ  Панін Микита Іванович (1718–1788 рр.) – російський державний діяч, граф, 
дипломат. З 1747 по 1760 рр. – посол в Данії та Швеції, Очільник Колегії іно- 
земних справ (1763–1781 рр.). Прихильник ідеї Просвітництва та конституцій- 
ного ладу. Вихователь царевича Павла І Петровича. Учасник двірцевого пере- 
вороту проти Петра ІІІ. Виступав за обмеження імператорської влади. Пропо- 
нував Катерині ІІ реформувати Сенат (склад з 6–8 міністрів і вирішальне право 
затверджувати документи та укази запропоновані імператором) і створити 
імператорську раду. 

д  Голіцин Олександр Михайлович (1723–1807 рр.) – князь, надзвичайний посол  
у Лондоні (1755–1761 рр.), віце-канцлер (з 1762 р.). 

№ 75№ 75№ 75№ 75 
а  Див. документ № 44. 
№ 78№ 78№ 78№ 78 
а  Харсун Іван – козак Васюринського куреня. Згадується у відомості кількості ко- 

заків та їхніх наймитів, які знаходилися в зимівниках і на промислах на території 
бугоґардівського відомства (15 квітня 1757 р.). Досвідчений гайдамака. Фігурує у 
свідченнях козака Брюховецького куреня Якова Передерієнка від 31 серпня 1760 
р. серед числа гайдамак, які напали на м-ко Шаргород на Правобережній Україні. 
(Архів Коша Нової Запорозької Січі: корпус документів 1734–1775. – К., 2006. – 
Т. 4. – С. 252; Архів Коша Нової Запорозької Січі: корпус документів 1734– 
1775. – К., 2008. – Т. 5. Реєстр Війська Запорозького Низового. – С. 288).  

№ 80№ 80№ 80№ 80 
а  Калнишевський Йосип – полковник Кодацької паланки (1768–1769 рр.), пле- 

мінник кошового отамана Петра Калнишевського. 
№ 81№ 81№ 81№ 81 
а  Компанійські полки – один з двох родів (кіннота, інші – піхота – сердюцькі пол- 

ки) гетьманського найманого війська XVII–XVIII ст. Підлягали безпосередньо 
гетьману й були на утриманні державного скарбу. Складали 20–30 відсотків най- 
маного війська, становили собою найбільш мобільну його частину. Комплекту- 
валися з числа особисто вільних осіб, на умовах усної згоди з полковником чи 
сотником. Кожен з полків іменувався за прізвищем його полковника. Структурно 
були подібні до городових полків, як правило складалися з 3-5 сотень, кожна 
сотня нараховувала 100–120 осіб, сотні поділялися на курені. Від 1709 р. наймані 
полки потрапляють під контроль російського уряду, а 1726 р. за наказом імпе- 
ратриці Катерини І були реформовані. Компанійські полки було перетворено на 
придворну гетьманську гвардію, а 1775 р. вони були переформовані на полки 
легкої кінноти російської армії. 

б  Кодинець Антон Іванович (1741 р. – р. с. ?) – син значкового товариша Лубен- 
ського полку Івана Кириловича Кодинця. Військовий канцелярист (1759 р.), сот- 
ник Другого компанійського полку (1768 р.), сотник Другої Зіньківської сотні Га- 
дяцького полку (1772–1782 рр.), наказний лукомльський сотник (1781 р.), бун- 
чуковий товариш, колезький асесор (1792 р.). 

№ 86№ 86№ 86№ 86 
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а  Таран Панас – козак Пластунівського куреня. Вперше згадується в реєстрі Вій- 
ська Запорозького Низового 1756 р. Курінний отаман (1768 р.). (Архів Коша Но- 
вої Запорозької Січі: корпус документів 1734–1775. – К., 2008. – Т. 5. Реєстр 
Війська Запорозького Низового. – С. 118). 

б  Касян Лук’ян – козак Пластунівського куреня. Вперше згадується в присяжному 
списку Війська Запорозького Низового на вірність імператору Петру ІІІ (1762 р.). 
(Присяга Війська Запорозького Низового 1762 року / Упорядник та передмова 
Іван Синяк. – Чернігів: Видавець Лозовий В. М., 2015. – С. 64). 

в  Сукур Степан – козак Пластунівського куреня. Вперше згадується в реєстрі Вій- 
ська Запорозького Низового 1756 р. (Архів Коша Нової Запорозької Січі: корпус 
документів 1734–1775. – К., 2008. – Т. 5. Реєстр Війська Запорозького Низово- 
го. – С. 116). 

№ 89№ 89№ 89№ 89 
а  Мина (Миненко) Іван – козак Платнирівського куреня. Вперше згадується в ре- 

єстрі Війська Запорозького Низового 1756 р. Присягав на вірність імператору 
Петру ІІІ (1762 р.). (Архів Коша Нової Запорозької Січі: корпус документів 1734–
1775. – К., 2008. – Т. 5. Реєстр Війська Запорозького Низового. – С. 135; Присяга 
Війська Запорозького Низового 1762 року / Упорядник та передмова Іван Си- 
няк. – Чернігів: Видавець Лозовий В. М., 2015. – С. 44). 

б  Блакитний Василь – козак Шкуринського куреня. Вперше згадується в реєстрі 
Війська Запорозького Низового 1756 р. Курінний отаман (1767–1768 рр.). Очо- 
лював депутацію Шкуринського куреня від запорозького козацтва в Комісію для 
укладання Нового уложення (1767 р.). Мав дружину і дітей в сл. Грузька Єлиса- 
ветградської провінції Новоросійської губернії. (Архів Коша Нової Запорозької 
Січі: корпус документів 1734-1775. – К., 2008. – Т. 5. Реєстр Війська Запорозь- 
кого Низового. – С. 223, 314; Петро Калнишевський та його доба. Збірник доку- 
ментів та матеріалів. / Упорядники В. Грибовський, В. Мільчев, І. Синяк. – К., 
2009. – С. 112). 

№ 90№ 90№ 90№ 90 
а  Богдановський Тимофій Павлович – козак Васюринського куреня. У Війську За- 

порозькому Низовому з 1758 р. Канцелярист Військової канцелярії Коша, пере- 
кладач. Крім російської, володів польською та латинською мовами. Спеціалізував- 
ся на перекладі польськомовних документів. Писар Самарської паланки (1763 р.), 
один з посланців від Війська Запорозького до російського консула в Криму  
О. Нікіфорова (1764 р.). Писар на Кодацькому військовому перевозі (середина 
60-х рр.). Звільнився з Війська в 1772 р., про що отримав відповідний атестат. 
(ЦДІАК України, ф. 229, оп. 1, спр. 164, арк. 84.; ф. 229, оп. 1, спр. 232, арк. 59–61). 

№ 92№ 92№ 92№ 92 
а  Див. документ № 78. 
б  Див. документ № 77. 
№ 99№ 99№ 99№ 99 
а  Касап Микола Тимофійович (?–1773 р.) – козак Дерев’янківського куреня. Всту- 

пив на службу в Військо Запорозьке перед російсько-турецькою війною “имѣв- 
ший уже тогда лѣта и совершенство достоинства къ службѣ”, учасник російсько-
турецької війни 1735–1739 рр. У Січі його обирали полковником Самарської палан- 
ки (1746 р.), полковником Буґогардівської паланки (1750 р.), курінним отаманом 
(крім 1762 р. обирався ще 1752, 1753, 1754, 1756, 1761 рр.), військовим осаву- 
лом (1756 р.), військовим суддею (упродовж 1763 р., 1770–н. п. 29 листопада 
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1773 рр.), депутатом у Комісію для опису і складання планів запорозьких тери- 
торій (1757 р.). Присягав на вірність імператору Петру ІІІ (1762 р.). (Архів Коша 
Нової Запорозької Січі: корпус документів 1734–1775. – К., 1998. – Т. 1. –  
С. 146–148; Архів Коша Нової Запорозької Січі: корпус документів 1734–1775. – 
К., 2003. – Т. 3. – С. 80, 118, 654, 778; Архів Коша Нової Запорозької Січі: корпус 
документів 1734–1775. – К., 2008. – Т. 5. Реєстр Війська Запорозького Низово- 
го. – С. 59, 243, 247, 300; Присяга Війська Запорозького Низового 1762 року / Упо- 
рядник та передмова Іван Синяк. – Чернігів: Видавець Лозовий В. М., 2015. – С. 29). 

б  Лук’янов Андрій – військовий старшина Війська Запорозького Низового. Учасник 
російсько-турецької війни 1768–1774 рр. Згідно указу Катерини ІІ за листопад 
1770 р. нагороджений золотою медаллю «за отлично храбрыя против неприя- 
теля поступки». (Петро Калнишевський та його доба. Збірник документів та ма- 
теріалів. / Упорядники В. Грибовський, В. Мільчев, І. Синяк. – К., 2009. – С. 237). 

в  Чорний Софроній – військовий старшина Війська Запорозького Низового. Учас- 
ник російсько-турецької війни 1768–1774 рр. Один із запорозьких командирів, 
які здійснили вдалий рейд під Очаків (кінець вересня 1769 р.). В результаті 
вдалого рейду в район Очакова 18 червня 1770 р. командою Софронія Чорного 
було захоплено в полон більше десятка турецьких бранців, велику рогату худобу 
та коні. Згідно указу Катерини ІІ за листопад 1770 р., нагороджений золотою 
медаллю «за отлично храбрыя против неприятеля поступки». Військовий осавул 
(1771 р.). Загинув 24 липня 1771 р. під Очаковом. З цього приводу при Похідній 
церкві Похідного Коша була за ним відправлена заупокійна панахида. Кошовий 
отаман Петро Калнишевський просив у начальника Самарського Миколаївського 
монастиря відслужити поминальну службу за Софронієм Чорним. (Архів Коша 
Нової Запорозької Січі: корпус документів 1734–1775. – К., 1998. – Т. 1. – С. 142– 
143; Петро Калнишевський та його доба. Збірник документів та матеріалів. / 
Упорядники В. Грибовський, В. Мільчев, І. Синяк. – К., 2009. – С. 215–216, 230, 237). 

г  «…А какъ нинѣ пограничная от россійской сторони с Кримомъ коммисия о обо- 
сторонънихъ жалоб разбиратεлствахъ дѣйствитεлная ужε тεчεніε імѣεтъ…». 
Мова йде про Слідчу комісію між Військом Запорозьким Низовим і Кримським 
ханством 1768 р., яка розглядала наслідки подій, що сталися у степу в жовтні 
1767 р., коли татари вбили товариша Брюховецького куреня Ониська Тарана, 
кальміуський полковник Іван Чардак затримав татарські отари у запорозькому 
степу, а хан Максут Гірей наказав затримати запорозьких солевозів в Криму. 
(ЦДІАК України, ф. 229, оп. 1, спр. 216). 

ґ  «…при коεй и ви от Войска в дεпути [!] уполномочεни…». Депутатами від Війська 
Запорозького Низового в даній Слідчій комісії були Микола Косап, Андрій Лях, 
Софрон Чорний; з Криму Мансур-ага; з боку імперських структур майор М. Г. Єфре- 
мов та колишній запорозький військовий писар Іван Чугуєвець. (ЦДІАК України, 
ф. 229, оп. 1, спр. 216). 

№ 102№ 102№ 102№ 102 
а  Рудь Семен – козак Івонівського куреня. Вперше згадується в реєстрі Війська 

Запорозького Низового 1756 р. Присутній у відомості козаків Бугоґардівської 
паланки прибулих на Запорожжя в 1754–1756 рр., і не вписаних до січового 
реєстру (2 грудня 1756 р.). (Архів Коша Нової Запорозької Січі: корпус доку- 
ментів 1734–1775. – К., 2008. – Т. 5. Реєстр Війська Запорозького Низового. –  
С. 157, 278). 

№ 103№ 103№ 103№ 103 
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а  Юрій – очаківський перекладач. Грек за походженням. Забезпечував запорозьких 
розвідників інформацією про становище в Криму. (Детально див. Синяк І. 
Запорізька розвідка в добу Нової Січі (1734–1775 рр.) // На варті Батьківщини: 
безпековий вимір українського державотворення другої третини XVIII ст. [перед- 
мова В. С. Грицака; авторський колектив: В. В. Омельчук (керівник), Я. Ю. Анто- 
няк, Б. В. Бернадський, Є. В. Букет, А. Г. Гольцов, Р. Ю. Кабанець, П. В. Сацький,  
І. Л. Синяк, В. В. Утвенко, С. М. Шуплік; редакційна група: Ю. В. Бондар (спец. 
ред.), І. М. Мищак (наук. ред.)]. – К.: Прометей, 2016. – 350 с. – Серія: Світові 
традиції державного управління. – Вип. VІ. – С. 314). 

б  Притика Андрій – козак Крилівського куреня. Вперше згадується в реєстрі 
Війська Запорозького Низового 1756 р. Осавул Прогнойської паланки (1768 р.). 
Похідний отаман Крилівського куреня у складі депутації до Санкт-Петербурга 
для отримання військового жалування (1773 р.). (Архів Коша Нової Запорозької 
Січі: корпус документів 1734–1775. – К., 2008. – Т. 5. Реєстр Війська Запоро- 
зького Низового. – С. 174, 310). 

№ 105№ 105№ 105№ 105 
а  Бердей Іван – козак Пашківського куреня. Вперше згадується в реєстрі Війська 

Запорозького Низового 1756 р. Засвідчував у колективній розписці відсутність  
у себе коней, худоби, майна та грошей, захоплених у ногайців і кримських татар 
(15 вересня 1756 р.). (Архів Коша Нової Запорозької Січі: корпус документів 
1734–1775. – К., 2008. – Т. 5. Реєстр Війська Запорозького Низового. – С. 138; 
ЦДІАК України, ф. 229, оп. 1, спр. 30, арк. 117). 

№ 106№ 106№ 106№ 106 
а  «…от εго сіятεлства полномочного россійскаго εя імпεраторскаго вεличεства по- 

сланника князя Рεпнина…». Мова йде про Рєпніна Миколу Васильовича (1734–
1801 рр.) – військового і державного діяча Російської імперії, дипломата. Гвар- 
дійський офіцер (1749 р.), військову освіту здобув закордоном, зокрема у фран- 
цузькій армії (1759 р.), учасник Семирічної (1756–1762 рр.), російсько-турецької 
воєн (1768–1774 рр.), генерал-фельдмаршал (1796 р.). Уповноважений посол 
імперії у Варшаві (1764–1768 рр.), та у Константинополі (1775–1776 рр.). 

б  Яблуновський (Яблоновський) Барнаба Антоній (1732–1799 рр.) – князь, вій- 
ськовий і державний діяч Речі Посполитої (сенатор), познанський воєвода, кра- 
ківський каштелян, чигиринський староста, мемуарист, меценат.  

№ 112№ 112№ 112№ 112 
а  Див. документ № 104. 
№ 113№ 113№ 113№ 113 
 

а  Див. документ № 105. 
№ 114№ 114№ 114№ 114 
а  Див. документ № 106. 
№ 115№ 115№ 115№ 115 
а  Чигиринське староство – адміністративно-територіальна одиниця на території 

Правобережної України з центром у м. Чигирин. Утворене після елекційного сей- 
му 1648 р. в результаті клопотань козацьких послів, щоб Б. Хмельницькому було 
на булаву надане староство. 

б  Див. документ № 107. 
№ 116№ 116№ 116№ 116 
а  В справі наявний лише один рапорт за це число. Див. документ № 96. 
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б  Очевидно, мова йде про Одобаша (Адабаша) Миколу Стефановича (бл. 1693–?) – 
ад’ютанта Івана Хорвата (1752–1753 рр.), прем’єр-майора Хорватського гусар- 
ського полку (з 1753 р.), полковника Новослобідського козацького полку (1757–
1760, 1763–1764 рр.). (Див. Дідик С. С. Микола Степанович Адабаш – полковник 
Новослобідського полку // Наукові праці історичного факультету Запорізько- 
го національного університету. Збірник наукових праць. – Запоріжжя, 2007. –  
Вип. XXI. – С. 35–38). 

№ 117№ 117№ 117№ 117 
а  Нагай Макар – отаман Платнирівського куреня. Військовий осавул впродовж 

1764 р. Учасник російсько-турецької війни 1768–1774 рр. Один із запорозьких 
командирів, які здійснили вдалий рейд під Очаків (кінець вересня 1769 р.). Згідно 
з указом Катерини ІІ за листопад 1770 р. нагороджений золотою медаллю «за 
отлично храбрыя против неприятеля поступки». Володів зимівником на р. Са- 
моткань. (Архів Коша Нової Запорозької Січі: корпус документів 1734–1775. – 
К., 2008. – Т. 5. Реєстр Війська Запорозького Низового. – С. 259, 319; Петро 
Калнишевський та його доба. Збірник документів та матеріалів. / Упорядники  
В. Грибовський, В. Мільчев, І. Синяк. – К., 2009. – С. 215, 237–238). 

б Чорний Олексій – військовий старшина Війська Запорозького Низового. Військо- 
вий осавул (1765 р.). Учасник російсько-турецької війни 1768–1774 рр. Згідно  
з указом Катерини ІІ за листопад 1770 р. нагороджений золотою медаллю «за 
отлично храбрыя против неприятеля поступки». (Петро Калнишевський та його 
доба. Збірник документів та матеріалів. / Упорядники В. Грибовський, В. Мільчев,  
І. Синяк. – К., 2009. – С. 86, 215, 230–231, 237). 

в  Гусарські полки (Сумський, Охтирський, Ізюмський та Острогозький) були ство- 
рені в 1765 р. з колишніх слобідських козацьких полків. 

№ 118№ 118№ 118№ 118 
а  Жовтий гусарський полк створений в 1764 р. з Слов’яносербського пандурсько- 

го полку у складі Новоросійської губернії. У 1765 р. полк увійшов до складу 
Єлисаветградської провінції. До його складу входило 16 рот. У 1776 р. полк уві- 
йшов до складу Крюківського повіту і частково Єлисаветградського повіту Ново- 
російської губернії. 

б  Чорба Федір Арсенійович – виходець з сербських дворян, капітан австрійської 
армії, що перейшов у 1752 р. на російську службу, учасник російсько-турецької 
війни 1735–1739 рр., придушення Коліївщини та повстання Пугачова. Дослужив- 
ся до чину генерал-поручика. Його брат Микола під час Коліївщини був коман- 
дуючим Харківського гусарського полку, який теж брав участь у придушенні 
повстання. 

№ 119№ 119№ 119№ 119 
 

а  Можливо, мова йде про Копила Прокопа – козака Кальниболотського куреня, 
який згадується в присяжному списку Війська Запорозького Низового на вірність 
імператору Петру ІІІ (1762 р.). (Присяга Війська Запорозького Низового 1762 
року / Упорядник та передмова Іван Синяк. – Чернігів: Видавець Лозовий В. М., 
2015. – С. 32). 

№ 120№ 120№ 120№ 120 
а  Кодинець Мойсей Кирилович (р. н. н. – 1772 р.) – денщик лубенського полков- 

ника Петра Апостола, значковий товариш Миргородського полку (з 1734 р.), 
сотник Городинської сотні Миргородського полку (з 12 березня 1734 – наказний, 
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а з 21 січня 1735 р. повний по 1762 р.), полковник Першого Компанійського 
полку (14 лютого 1762 р.). 

№ 122№ 122№ 122№ 122 
а  Нова Сербія – адміністративно-територіальна одиниця, створена 1752 р. цар- 

ським урядом у зв’язку з організацією на запорозьких землях Бугоґардівської  
і Кодацької паланок та задніпровських (у напрямку від Дніпра до Дністра) місцях 
військових поселень переселенців (сербів, хорватів, волохів, греків). Центр – 
фортеці Святої Єлизавети (нині – м. Кропивницький). У 1764 р. ліквідовано, а її 
територія увійшла до складу Новоросійської губернії. 

б  Див. документ № 118. 
№ 124№ 124№ 124№ 124 
а  Як видно з подальших документів, мова йде про Губу Степана – козака Кисля- 

ківського куреня. Вперше згадується в реєстрі Війська Запорозького Низового 
1756 р. (Архів Коша Нової Запорозької Січі: корпус документів 1734–1775. – К., 
2008. – Т. 5. Реєстр Війська Запорозького Низового. – С. 152). 

б  Як видно з подальших документів, мова йде про Колоса (Колосуна) Павла або 
Хоми (по відношенню до цього козака в документах подано два різних імені). 
Колосун Хома, як козак Крилівського куреня, зустрічається в джерелах. Перша 
згадка про нього присутня у відомості Коша, складеної на підставі рапортів  
і скарг запорожців до київського генерал-губернатора Михайла Леонтьєва про 
кількість убитих, страчених і полонених татарами козаків, захопленого у них 
майна, худоби та ін. (9 серпня 1752 р.). У цьому документі подані свідчення Хоми 
Колосуна про викрадення в нього татарами 22 волів в Білозерці, яких він оці- 
нював в 240 рублів. Згадується в реєстрі Війська Запорозького Низового 1756 р. 
(Архів Коша Нової Запорозької Січі: корпус документів 1734–1775. – К., 2000. – 
Т. 2. – С. 559; Архів Коша Нової Запорозької Січі: корпус документів 1734– 
1775. – К., 2008. – Т. 5. Реєстр Війська Запорозького Низового. – С. 174). 

в  Можливо, мова йде про Обертаса Івана – козака Кущівського куреня, який зга- 
дується в реєстрі Війська Запорозького Низового 1756 р. (Архів Коша Нової За- 
порозької Січі: корпус документів 1734–1775. – К., 2008. – Т. 5. Реєстр Війська 
Запорозького Низового. – С. 146). 

№ 125№ 125№ 125№ 125 
а  Див. документ № 103. 
б  Див. документ № 108. 
в  Див. документ № 109. 
№ 128№ 128№ 128№ 128 
а  Можливо, мова йде про Солодка (Солодкого) Мусія – козака Кисляківського 

куреня, який згадується в реєстрі Війська Запорозького Низового 1756 р. При- 
сутній у відомостях козаків Бугоґардівської паланки прибулих на Запорожжя в 
1754–1756 рр., і не вписаних до січового реєстру (2 грудня 1756 р.), та кількості 
козаків та їхніх наймитів, які знаходилися в зимівниках і на промислах на тери- 
торії бугоґардівського відомства (15 квітня 1757 р.). Засвідчував у колективній 
розписці, подану в Перевізьку паланку, про відсутність у себе коней, худоби, 
майна та грошей, захоплених у ногайців і кримських татар (14 вересня 1756 р.). 
(Архів Коша Нової Запорозької Січі: корпус документів 1734–1775. – К., 2008. – 
Т. 5. Реєстр Війська Запорозького Низового. – С. 152, 276, 287; ЦДІАК України, 
ф. 229, оп. 1, спр. 30, арк. 120). 
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б  Як видно з подальших документів, мова йде про Сиволапа Трохима – козака 
Кисляківського куреня. Вперше згадується в жовтні 1754 р. серед рибалок  
в зв’язку з укриттям ним і іншими козаками гайдамаки Марка Горкуші. Фігурує  
в реєстрі Війська Запорозького Низового 1756 р. Присутній у відомостях козаків 
Бугоґардівської паланки прибулих на Запорожжя в 1754–1756 рр., і не вписаних 
до січового реєстру (2 грудня 1756 р.), та кількості козаків та їхніх наймитів, які 
знаходилися в зимівниках і на промислах на території бугоґардівського відом- 
ства (15 квітня 1757 р.). (Архів Коша Нової Запорозької Січі: корпус документів 
1734–1775. – К., 2008. – Т. 3. – С. 730; Архів Коша Нової Запорозької Січі: 
корпус документів 1734–1775. – К., 2008. – Т. 5. Реєстр Війська Запорозького 
Низового. – С. 151, 276, 286). 

№ 137№ 137№ 137№ 137 
а  Див. документи № 133–134. 
№ 139№ 139№ 139№ 139 
а  Див. документ № 131. 
№ 141№ 141№ 141№ 141 
а  Див. документ № 48. 
б  Див. документ № 71. 
в  Див. документ № 79. 
г  Див. документ № 101. 
№ 142№ 142№ 142№ 142 
а  Ус Йосиф – курінний отаман Мінського куреня (1758, 1768 рр.). (Архів Коша 

Нової Запорозької Січі: корпус документів 1734–1775. – К., 2003. – Т. 3. –  
С. 363–364, 366, 745). 

№ 145№ 145№ 145№ 145 
а  Віл (Вол) Грицько – козак Ведмедівського куреня. Вперше згадується в реєстрі 

Війська Запорозького Низового за 1756 р. Присягав на вірність імператору Пет- 
ру ІІІ (1762 р.). (Архів Коша Нової Запорозької Січі: корпус документів 1734–
1775. – К., 2008. – Т. 5. Реєстр Війська Запорозького Низового. – С. 129; Прися- 
га Війська Запорозького Низового 1762 року / Упорядник та передмова Іван 
Синяк. – Чернігів: Видавець Лозовий В. М., 2015. – С. 65). 

№ 146№ 146№ 146№ 146 
а  Очевидно, мова йде про Донця Остапа – козака Мінського куреня, який згадує- 

ться в реєстрі Війська Запорозького Низового за 1756 р. (Архів Коша Нової 
Запорозької Січі: корпус документів 1734–1775. – К., 2008. – Т. 5. Реєстр Вій- 
ська Запорозького Низового. – С. 94). 

№ 147№ 147№ 147№ 147 
а  Таран Кирик (Кирило) – козак Дядьківського куреня. Вперше згадується в при- 

сяжному списку Війська Запорозького Низового на вірність імператору Петру ІІІ 
(1762 р.). (Присяга Війська Запорозького Низового 1762 року / Упорядник та 
передмова Іван Синяк. – Чернігів: Видавець Лозовий В. М., 2015. – С. 42). 

б  Можливо, мова йде про Салатата Данила – козака Мінського куреня, який зга- 
дується в реєстрі Війська Запорозького Низового за 1756 р. (Архів Коша Нової 
Запорозької Січі: корпус документів 1734–1775. – К., 2008. – Т. 5. Реєстр 
Війська Запорозького Низового. – С. 94). 

в  Ґулий Остап – козак Джерелівського куреня. Вперше згадується в реєстрі Війська 
Запорозького Низового 1756 р. (Архів Коша Нової Запорозької Січі: корпус до- 
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кументів 1734–1775. – К., 2008. – Т. 5. Реєстр Війська Запорозького Низового. – 
С. 72). 

№ 149№ 149№ 149№ 149 
а  Див. документ № 145. 
б  Можливо, мова йде про Ґалаґана Семена – козак Левушківського куреня, який 

згадується в реєстрі Війська Запорозького Низового за 1756 р. Присягав на вір- 
ність імператору Петру ІІІ (1762 р.). Один з депутатів куреня від запорозького 
козацтва в Комісію для укладання Нового уложення (1767 р.). (Архів Коша Нової 
Запорозької Січі: корпус документів 1734-1775. – К., 2008. – Т. 5. Реєстр Війська 
Запорозького Низового. – С. 108; Петро Калнишевський та його доба. Збірник 
документів та матеріалів. / Упорядники В. Грибовський, В. Мільчев, І. Синяк. – К., 
2009. – С. 111; Присяга Війська Запорозького Низового 1762 року / Упорядник 
та передмова Іван Синяк. – Чернігів: Видавець Лозовий В. М., 2015. – С. 41). 

№ 153№ 153№ 153№ 153 
а  Порохня Андрій Іванович – козак Сергіївського куреня. Вперше згадується в ре- 

єстрі Війська Запорозького Низового за 1756 р. Військовий осавул упродовж 
другої половини 1758 – першої половини 1759 р. та упродовж другої половини 
1763 р. У 1765 – на початку 1768 рр. очолював правління Протовчанської 
паланки в ранзі військового старшини. Учасник російсько-турецької війни 1768–
1774 рр. Згідно указу Катерини ІІ за листопад 1770 р. нагороджений золотою 
медаллю «за отлично храбрыя против неприятеля поступки». Власник зимівника 
в Самарській паланці на р. Тернівка. (Архів Коша Нової Запорозької Січі: корпус 
документів 1734–1775. – К., 2008. – Т. 5. Реєстр Війська Запорозького Низово- 
го. – С. 164, 272, 308; Петро Калнишевський та його доба. Збірник документів  
та матеріалів. / Упорядники В. Грибовський, В. Мільчев, І. Синяк. – К., 2009. –  
С. 237–238). 

№ 156№ 156№ 156№ 156 
а  Див. документ № 147. 
№ 167№ 167№ 167№ 167 
а  Поварка Демко – козак Поповичівського куреня. Вперше згадується в реєстрі 

Війська Запорозького Низового 1756 р. (Архів Коша Нової Запорозької Січі: кор- 
пус документів 1734–1775. – К., 2008. – Т. 5. Реєстр Війська Запорозького Ни- 
зового. – С. 192). 

б  Палій Мусій – козак Кущівського куреня. Вперше згадується в присяжному спис- 
ку Війська Запорозького Низового на вірність імператору Петру ІІІ (1762 р.). 
(Присяга Війська Запорозького Низового 1762 року / Упорядник та передмова 
Іван Синяк. – Чернігів: Видавець Лозовий В. М., 2015. – С. 66). 

в  Чапала Іван – козак Тимошівського куреня. Вперше згадується в реєстрі Війська 
Запорозького Низового 1756 р. Присягав на вірність імператору Петру ІІІ (1762 р.). 
(Архів Коша Нової Запорозької Січі: корпус документів 1734–1775. – К., 2008. – 
Т. 5. Реєстр Війська Запорозького Низового. – С. 100; Присяга Війська Запорозь- 
кого Низового 1762 року / Упорядник та передмова Іван Синяк. – Чернігів: Ви- 
давець Лозовий В. М., 2015. – С. 39, 99). 

г  Неклеса Карпо – козак Васюринського куреня. Вперше згадується в присяжному 
списку Війська Запорозького Низового на вірність імператору Петру ІІІ (1762 р.). 
(Присяга Війська Запорозького Низового 1762 року / Упорядник та передмова 
Іван Синяк. – Чернігів: Видавець Лозовий В. М., 2015. – С. 53). 
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ґ  Таран Федір – козак Левушківського куреня. Вперше згадується в присяжному 
списку Війська Запорозького Низового на вірність імператору Петру ІІІ (1762 р.). 
(Присяга Війська Запорозького Низового 1762 року / Упорядник та передмова 
Іван Синяк. – Чернігів: Видавець Лозовий В. М., 2015. – С. 40). 

д  Кривий Їсько – козак Ведмедівського куреня. Вперше згадується в присяжному 
списку Війська Запорозького Низового на вірність імператору Петру ІІІ (1762 р.). 
(Присяга Війська Запорозького Низового 1762 року / Упорядник та передмова 
Іван Синяк. – Чернігів: Видавець Лозовий В. М., 2015. – С. 65). 

е  Білий Іван – козак Ведмедівського куреня. Вперше згадується в реєстрі Війська 
Запорозького Низового 1756 р. (Архів Коша Нової Запорозької Січі: корпус до- 
кументів 1734–1775. – К., 2008. – Т. 5. Реєстр Війська Запорозького Низового. – 
С. 129). 

є  Білий Мусій (Мойсей) – козак Ведмедівського куреня. Вперше згадується в ре- 
єстрі Війська Запорозького Низового 1756 р. (Архів Коша Нової Запорозької Січі: 
корпус документів 1734–1775. – К., 2008. – Т. 5. Реєстр Війська Запорозького 
Низового. – С. 133). 

ж  Лошак (Лошатник) Лук’ян – козак Ведмедівського куреня. Вперше згадується в 
реєстрі Війська Запорозького Низового 1756 р. (Архів Коша Нової Запорозької 
Січі: корпус документів 1734–1775. – К., 2008. – Т. 5. Реєстр Війська Запо- 
розького Низового. – С. 129). 

з  Очевидно, саме про згаданого Байбарзу Іська, як козака Величківського куреня, 
присутня згадка в джерелах в 1760 р., котрий надавав коня козаку свого ж ку- 
реня Харсуну для організації гайдамацького наїзду на Правобережну Україну, що 
видно з протоколу допиту козака Брюховецького куреня Якова Передерієнка від 
31 серпня 1760 р. Володів зимівником в Боковенці. Присягав на вірність імпе- 
ратору Петру ІІІ (1762 р.). (Архів Коша Нової Запорозької Січі: корпус документів 
1734–1775. – К., 2006. – Т. 4. – С. 252; Присяга Війська Запорозького Низового 
1762 року / Упорядник та передмова Іван Синяк. – Чернігів: Видавець Лозовий В. М., 
2015. – С. 40, 101). 

и  Маємо двоє осіб з числа козаків Величківського куреня з іменем та прізвищем 
Побігайло Семен, які згадуються в реєстрі Війська Запорозького Низового 1756 р. 
(Архів Коша Нової Запорозької Січі: корпус документів 1734–1775. – К., 2008. – 
Т. 5. Реєстр Війська Запорозького Низового. – С. 107). Очевидно, хтось із них  
і є зазначений в джерелі гайдамака. 

і  Чуприна Яцко (Яків) – козак Пашківського куреня. Вперше згадується в реєстрі 
Війська Запорозького Низового 1756 р. (Архів Коша Нової Запорозької Січі: кор- 
пус документів 1734–1775. – К., 2008. – Т. 5. Реєстр Війська Запорозького 
Низового. – С. 140). 

ї  Волосяний (Волосянка) Артем – козак Вищестебліївського куреня. Вперше зга- 
дується в реєстрі Війська Запорозького Низового 1756 р. (Архів Коша Нової За- 
порозької Січі: корпус документів 1734–1775. – К., 2008. – Т. 5. Реєстр Війська 
Запорозького Низового. – С. 69). 

й  Чорний Кирило (Кирик) – козак Мишастівського куреня. Вперше згадується  
в реєстрі Війська Запорозького Низового 1756 р. (Архів Коша Нової Запорозької 
Січі: корпус документів 1734–1775. – К., 2008. – Т. 5. Реєстр Війська Запорозь- 
кого Низового. – С. 89). 

к  Овчина Михайло – козак Кальниболотського куреня. Вперше згадується в реєстрі 
Війська Запорозького Низового 1756 р. (Архів Коша Нової Запорозької Січі: 
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корпус документів 1734–1775. – К., 2008. – Т. 5. Реєстр Війська Запорозького 
Низового. – С. 53). 

л  Ковтуненко (Ковтун) Савка – козак Дерев’янківського куреня. Вперше згадується 
в реєстрі Війська Запорозького Низового 1756 р. (Архів Коша Нової Запорозької 
Січі: корпус документів 1734–1775. – К., 2008. – Т. 5. Реєстр Війська Запо- 
розького Низового. – С. 62). 

№ 172№ 172№ 172№ 172 
а  Червоноштан Прокіп – козак Левушківського куреня. Вперше згадується в жовтні 

1754 р. серед курінних пластунів в зв’язку з укриттям ним і іншими козаками 
гайдамаки Марка Горкуші. Фігурує в в реєстрі Війська Запорозького Низового 
1756 р. (Архів Коша Нової Запорозької Січі: корпус документів 1734–1775. – К., 
2003. – Т. 3. – С. 730; Архів Коша Нової Запорозької Січі: корпус документів 
1734–1775. – К., 2008. – Т. 5. Реєстр Війська Запорозького Низового. – С. 108). 

б  Тягуненко (Тягун) Максим – козак Левушківського куреня. Вперше згадується  
в реєстрі Війська Запорозького Низового 1756 р. відомості кількості козаків та 
їхніх наймитів, які знаходилися в зимівниках і на промислах на території буго- 
ґардівського відомства (15 квітня 1757 р.). (Архів Коша Нової Запорозької Січі: 
корпус документів 1734–1775. – К., 2008. – Т. 5. Реєстр Війська Запорозького 
Низового. – С. 286). 

 
 

Справа № 228Справа № 228Справа № 228Справа № 228    
№ 173№ 173№ 173№ 173 
а  Коваль Яким – козак Васюринського куреня. Вперше згадується в реєстрі Війська 

Запорозького Низового 1756 р. (Архів Коша Нової Запорозької Січі: корпус доку- 
ментів 1734–1775. – К., 2008. – Т. 5. Реєстр Війська Запорозького Низового. –  
С. 197). 

б  Підлепок (Подлепок) Левко – козак Рогівського куреня. Вперше згадується в ре- 
єстрі Війська Запорозького Низового 1756 р. Присягав на вірність імператору 
Петру ІІІ (1762 р.). (Архів Коша Нової Запорозької Січі: корпус документів 1734–
1775. – К., 2008. – Т. 5. Реєстр Війська Запорозького Низового. – С. 41; Присяга 
Війська Запорозького Низового 1762 року / Упорядник та передмова Іван Си- 
няк. – Чернігів: Видавець Лозовий В. М., 2015. – С. 30, 87). 

№ 176№ 176№ 176№ 176 
а  «…ходилъ за сѣчовоε посεлεниε…». Мова йде про перемістя Січі («форштадт», 

«базар», «гасан-баша»), яке було осередком торгівельної, господарської та ви- 
робничої діяльності запорожців з численними ринковими будівлями, майстер- 
нями-зброярнями, кузнями і козацькими дворами. Тут же знаходилася січова 
школа, пушкаря, 2 невеликі земляні укріплення – редути.  

б  Пишмич (Писмищенко) Василь Андрійович – козак Переяславського куреня. Впер- 
ше згадується в реєстрі Війська Запорозького Низового 1756 р. Курінний отаман 
(1761–1762 рр.). Присягав на вірність імператору Петру ІІІ (1762 р.). Військовий 
осавул (кін. 1762 – перша половина 1763 рр., друга половина 1765 р., 1775 р.). 
Володів зимівником на р. Сура. (Архів Коша Нової Запорозької Січі: корпус доку- 
ментів 1734–1775. – К., 2006. – Т. 4. – С. 242, 751; Архів Коша Нової Запо- 
розької Січі: корпус документів 1734-1775. – К., 2008. – Т. 5. Реєстр Війська За- 
порозького Низового. – С. 259, 319; Присяга Війська Запорозького Низового 
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1762 року / Упорядник та передмова Іван Синяк. – Чернігів: Видавець Лозовий В. М., 
2015. – С. 29, 85, 89). 

№ 177№ 177№ 177№ 177 
а  Слобідські полки сформовано з переселенців з Лівобережної та Правобережної 

України на Слобожанщину. У 50-х рр. XVII ст. створено Острогозький (Рибин- 
ський), Охтирський, Сумський і Харківський, 1685 р. – Ізюмський полки. У 1719 р. 
полки підпорядковано Бєлгородській провінційній канцелярії, 1726 р. передано  
у відання Військової колегії. Полково-сотенний устрій на території Слобідської 
України ліквідовано 1765 р. і створено Слобідсько-Українську губернію. 

б  «…что ннѣ Українская Слободская губεрния…». Слобідська губернія (Слобідсько-
Українська губернія) (1765–1780 рр.) була заснована в результаті ліквідації ко- 
зацького устрою Слобідських полків. До складу увійшли 5 Слобідських козачих 
полків: Харківський, Охтирський, Ізюмський, Сумський та Острогозький. Відпо- 
відно губернія поділялася на Харківську, Охтирську, Ізюмську, Острогозьку та 
Сумську провінції. В 1780 р. губернію було ліквідовано, а на її місці створено 
Харківське намісництво. 

в  Швець Матвій – козак Іркліївського куреня. Вперше згадується в реєстрі Війська 
Запорозького Низового 1756 р. Присягав на вірність імператору Петру ІІІ (1762 р.). 
(Архів Коша Нової Запорозької Січі: корпус документів 1734–1775. – К., 2008. – 
Т. 5. Реєстр Війська Запорозького Низового. – С. 210; Присяга Війська Запоро- 
зького Низового 1762 року / Упорядник та передмова Іван Синяк. – Чернігів: 
Видавець Лозовий В. М., 2015. – С. 71, 142). 

№ 178№ 178№ 178№ 178 
а  Сіроштан Назар – козак Іркліївського куреня. Вперше згадується в колективній 

розписці, в якій письмово засвідчив відсутність у себе коней, худоби, майна та 
грошей, захоплених у ногайців і кримських татар (13 вересня 1756 р.). (ЦДІАК 
України, ф. 229, оп. 1, спр. 30, арк. 121). 

б  Дрок (Дрюк) Мусій – отаман Джерелівського куреня (1767 р.). Очолював депу- 
тацію Джерелівського куреня від запорозького козацтва в Комісію для укладання 
Нового уложення (1767 р.). (Петро Калнишевський та його доба. Збірник доку- 
ментів та матеріалів. / Упорядники В. Грибовський, В. Мільчев, І. Синяк. – К., 
2009. – С. 111). 

в  Дахненко (Дахниня) Василь – козак Коренівського куреня. Вперше згадується в 
реєстрі Війська Запорозького Низового 1756 р. Присягав на вірність імператору 
Петру ІІІ (1762 р.). (Архів Коша Нової Запорозької Січі: корпус документів 1734–
1775. – К., 2008. – Т. 5. Реєстр Війська Запорозького Низового. – С. 231; Прися- 
га Війська Запорозького Низового 1762 року / Упорядник та передмова Іван Си- 
няк. – Чернігів: Видавець Лозовий В. М., 2015. – С. 75, 146). 

№ 181№ 181№ 181№ 181 
 

а  Швець Микита – козак Іркліївського куреня. Вперше згадується в колективній 
розписці, в якій письмово засвідчив відсутність у себе коней, худоби, майна та 
грошей, захоплених у ногайців і кримських татар (15 вересня 1756 р.). (ЦДІАК 
України, ф. 229, оп. 1, спр. 30, арк. 117). 

б Дахненко (Дахнів) Іван – козак Коренівського куреня. Вперше згадується в ре- 
єстрі Війська Запорозького Низового 1756 р. (Архів Коша Нової Запорозької Січі: 
корпус документів 1734–1775. – К., 2008. – Т. 5. Реєстр Війська Запорозького 
Низового. – С. 231). 
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№ 182№ 182№ 182№ 182 
а  Мається на увазі полковник Жовтого гусарського полку Чорба Федір Арсенійо- 

вич (див. коментар № 118а-б), який полонив ватажка Семена Неживого (див. 
коментар № 39б). 

б  «…нѣякийсъ сεрбинъ Шарба…». Знову, в даному випадку мається на увазі вище 
зазначений полковник Ф. А. Чорба. 

в  Бурніс Іван Григорович – козак Крилівського куреня. Курінний отаман (1750 р.), 
військовий осавул (1753 р.), військовий суддя (1768–1770 рр.). Учасник росій- 
сько-турецької війни 1768–1774 рр. Вбитий у вересні 1770 р. під Очаковом. 
(Архів Коша Нової Запорозької Січі: корпус документів 1734–1775. – К., 2000. – 
Т. 2. – С. 589; Архів Коша Нової Запорозької Січі: корпус документів 1734– 
1775. – К., 2008. – Т. 5. Реєстр Війська Запорозького Низового. – С. 172, 309; 
Петро Калнишевський та його доба. Збірник документів та матеріалів. / Упоряд- 
ники В. Грибовський, В. Мільчев, І. Синяк. – К., 2009. – С. 234). 

№ 183№ 183№ 183№ 183 
а  Таран Федір – козак Кальниболотського куреня. Вперше згадується в реєстрі 

Війська Запорозького Низового 1756 р. (Архів Коша Нової Запорозької Січі: кор- 
пус документів 1734–1775. – К., 2008. – Т. 5. Реєстр Війська Запорозького Ни- 
зового. – С. 53). 

б  Гоголь (Гогіль) Микита – козак Кущівського куреня. Вперше згадується в реєстрі 
Війська Запорозького Низового 1756 р. (Архів Коша Нової Запорозької Січі: кор- 
пус документів 1734–1775. – К., 2008. – Т. 5. Реєстр Війська Запорозького Ни- 
зового. – С. 143). 

в  Швець Лесько – козак Кущівського куреня. Вперше згадується в реєстрі Війська 
Запорозького Низового 1756 р. (Архів Коша Нової Запорозької Січі: корпус до- 
кументів 1734–1775. – К., 2008. – Т. 5. Реєстр Війська Запорозького Низового. – 
С. 143). 

г  Малий Лук’ян – козак Кущівського куреня. Вперше згадується в реєстрі Війська 
Запорозького Низового 1756 р. (Архів Коша Нової Запорозької Січі: корпус до- 
кументів 1734–1775. – К., 2008. – Т. 5. Реєстр Війська Запорозького Низового. – 
С. 148). 

ґ  Копитченко (Копитко, Копиченко) Роман – козак Кисляківського куреня. Вперше 
згадується у відомостях про козаків Бугоґардівської паланки, прибулих на Запо- 
рожжя в 1754–1756 рр. і не вписаних до Січового реєстру (2 грудня 1756 р.), та 
серед кількості козаків та їхніх наймитів, які знаходилися в зимівниках і на 
промислах на території бугоґардівського відомства (15 квітня 1757 р.). (Архів 
Коша Нової Запорозької Січі: корпус документів 1734–1775. – К., 2008. – Т. 5. 
Реєстр Війська Запорозького Низового. – С. 275, 286). 

д  Гупало Василь – козак Кисляківського куреня. Вперше згадується у відомості 
кількості козаків та їхніх наймитів, які знаходилися в зимівниках і на промислах 
на території бугоґардівського відомства (15 квітня 1757 р.). (Архів Коша Нової 
Запорозької Січі: корпус документів 1734–1775. – К., 2008. – Т. 5. Реєстр Вій- 
ська Запорозького Низового. – С. 287). 

е  Бегма (Бегменко) Іван – козак Кисляківського куреня. Досвідчений гайдамака. 
Вперше згадується в свідченнях гайдамаки Павла Шерстюка (15 червня 1754 р.). 
Причетний до грабунку мешканців Гетьманщини (весна 1754 р.). (Архів Коша 
Нової Запорозької Січі: корпус документів 1734–1775. – К., 2003. – Т. 3. – С. 667). 



 420420420420

є  Слабкий Семен – козак Кальниболотського куреня. Вперше згадується в реєстрі 
Війська Запорозького Низового 1756 р. Фігурує у відомості кількості козаків та 
їхніх наймитів, що перебували в зимівниках на промислах на території Пере- 
візької паланки (19 травня 1757 р.). (Архів Коша Нової Запорозької Січі: корпус 
документів 1734–1775. – К., 2008. – Т. 5. Реєстр Війська Запорозького Низово- 
го. – С. 53, 291). 

ж  Золотар (Золотаревський) Пархом (Парфеній) – козак Корсунського куреня. 
Вперше згадується в реєстрі Війська Запорозького Низового 1756 р. Похідний 
полковник, очолював запорозьку депутацію до Санкт-Петербурга для отримання 
військового жалування (1764 р.). Курінний отаман (1767–1768 рр.). Очолював 
депутацію Косрунського куреня від запорозького козацтва в Комісію для укла- 
дання Нового уложення (1767 р.). (Архів Коша Нової Запорозької Січі: корпус 
документів 1734–1775. – К., 2008. – Т. 5. Реєстр Війська Запорозького Низово- 
го. – С. 45, 298; Петро Калнишевський та його доба. Збірник документів та мате- 
ріалів. / Упорядники В. Грибовський, В. Мільчев, І. Синяк. – К., 2009. – С. 112). 

№ 186№ 186№ 186№ 186 
а  Як видно з подальших документів, мова йде про Уроду Василя – козака Дядь- 

ківського куреня. Вперше згадується в реєстрі Війська Запорозького Низового 
1756 р. Фігурує у відомості кількості козаків та їхніх наймитів, що перебували  
в зимівниках на промислах на території Перевізької паланки (19 травня 1757 р.). 
(Архів Коша Нової Запорозької Січі: корпус документів 1734–1775. – К., 2008. – 
Т. 5. Реєстр Війська Запорозького Низового. – С. 122, 290). 

№ 187№ 187№ 187№ 187 
а  Панченко Демко – козак Кущівського куреня. Вперше згадується в реєстрі Війська 

Запорозького Низового 1756 р. Курінний отаман (1768 р.). Володів зимівником 
на р. Сура. (Архів Коша Нової Запорозької Січі: корпус документів 1734–1775. – 
К., 2008. – Т. 5. Реєстр Війська Запорозького Низового. – С. 143, 260). 

№ 188№ 188№ 188№ 188 
а  Ґардовий Іван – козак Дерев’янківського куреня. Вперше згадується в реєстрі 

Війська Запорозького Низового 1756 р. Один з депутатів Дерев’янківського куре- 
ня від запорозького козацтва в Комісію для укладання Нового уложення (1767 р.). 
Наказний курінний отаман (1768 р.). (Архів Коша Нової Запорозької Січі: корпус 
документів 1734–1775. – К., 2008. – Т. 5. Реєстр Війська Запорозького Низового. – 
С. 62; Петро Калнишевський та його доба. Збірник документів та матеріалів. / 
Упорядники В. Грибовський, В. Мільчев, І. Синяк. – К., 2009. – С. 111). 

б  Бабура (Бабуренко) Іван – козак Дерев’янківського куреня. Вперше згадується  
в реєстрі Війська Запорозького Низового 1756 р. Займався шинкуванням горілки 
в урочищі Кам’янка (1759 р.). Один з депутатів Дерев’янківського куреня від за- 
порозького козацтва в Комісію для укладання Нового уложення (1767 р.). Курін- 
ний отаман (1768 р.). (Архів Коша Нової Запорозької Січі: корпус документів 
1734–1775. – К., 2006. – Т. 4. – С.227; Архів Коша Нової Запорозької Січі: кор- 
пус документів 1734–1775. – К., 2008. – Т. 5. Реєстр Війська Запорозького Ни- 
зового. – С. 61, 300; Петро Калнишевський та його доба. Збірник документів та 
матеріалів. / Упорядники В. Грибовський, В. Мільчев, І. Синяк. – К., 2009. – С. 111). 

№ 190№ 190№ 190№ 190 
а  Кирпань Михайло – козак Уманського куреня. Вперше згадується в реєстрі бу- 

дівель, які були зруйновані в Кам’яному Затоні згідно наказу гетьмана Кирила Ро- 
зумовського і Генеральної військової канцелярії (14 червня 1756 р.). Зазначено, 
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що в нього була демонтована будка, яка знаходилася в даній місцевості. Курінний 
отаман (1768 р.). (ЦДІАК України, ф. 229, оп. 1, спр. 30, арк. 62). 

б Кілок Петро – козак Івонівського куреня. Вперше згадується у відомості козаків 
Бугоґардівської паланки прибулих на Запорожжя в 1754–1756 рр., і не вписаних 
до  січового реєстру (2 грудня 1756 р.). (Архів Коша Нової Запорозької Січі: кор- 
пус документів 1734–1775. – К., 2008. – Т. 5. Реєстр Війська Запорозького Низо- 
вого. – С. 278). 

в  Широкий Максим – козак Канівського куреня. Вперше згадується в реєстрі Вій- 
ська Запорозького Низового 1756 р. Курінний отаман (1768 р.). (Архів Коша Но- 
вої Запорозької Січі: корпус документів 1734–1775. – К., 2008. – Т. 5. Реєстр 
Війська Запорозького Низового. – С. 179). 

г  Кабро (Кабрус) Сидір – козак Вищестебліївського куреня. Вперше згадується в 
реєстрі Війська Запорозького Низового 1756 р. Очолював депутацію Вищестебліїв- 
ського куреня від запорозького козацтва в Комісію для укладання Нового уло- 
ження (1767 р.). Курінний отаман (1767–1768 рр.). (Архів Коша Нової Запорозь- 
кої Січі: корпус документів 1734–1775. – К., 2008. – Т. 5. Реєстр Війська Запо- 
розького Низового. – С. 68; Петро Калнишевський та його доба. Збірник доку- 
ментів та матеріалів. / Упорядники В. Грибовський, В. Мільчев, І. Синяк. – К., 
2009. – С. 111). 

ґ  Могила Демко – козак Ведмедівського куреня. Вперше згадується в реєстрі Вій- 
ська Запорозького Низового 1756 р. Очолював депутацію Ведмедівського куреня 
від запорозького козацтва в Комісію для укладання Нового уложення (1767 р.). 
Курінний отаман (1767–1768 рр.). (Архів Коша Нової Запорозької Січі: корпус 
документів 1734–1775. – К., 2008. – Т. 5. Реєстр Війська Запорозького Низово- 
го. – С. 129; Петро Калнишевський та його доба. Збірник документів та матеріа- 
лів. / Упорядники В. Грибовський, В. Мільчев, І. Синяк. – К., 2009. – С. 112). 

№ 191№ 191№ 191№ 191 
а  Стебляк (Стеблян) Ничипір – козак Кисляківського куреня. Вперше згадується  

в реєстрі Війська Запорозького Низового 1756 р. Фігурує у відомості козаків 
Бугоґардівської паланки прибулих на Запорожжя в 1754–1756 рр., і не вписаних 
до січового реєстру (2 грудня 1756 р.) (Архів Коша Нової Запорозької Січі: кор- 
пус документів 1734–1775. – К., 2008. – Т. 5. Реєстр Війська Запорозького 
Низового. – С. 149, 276). 

№ 192№ 192№ 192№ 192 
а  Рот Максим – козак Кущівського куреня, брат Рота Грицька. Вперше згадується в 

реєстрі Війська Запорозького Низового 1756 р. Учасник російсько-турецької 
війни. Один з провідників полонених запорожцями волохів і євреїв, здобутих під 
Кінбурном та Очаковом, до Правобережної України в кордони Речі Посполитої 
(весна 1771 р.). (Архів Коша Нової Запорозької Січі: корпус документів 1734–
1775. – К., 2008. – Т. 5. Реєстр Війська Запорозького Низового. – С. 143; Петро 
Калнишевський та його доба. Збірник документів та матеріалів. / Упорядники  
В. Грибовський, В. Мільчев, І. Синяк. – К., 2009. – С. 242). 

б  Рот Грицько – козак Кущівського куреня, брат Рота Максима. Вперше згадується 
в реєстрі Війська Запорозького Низового 1756 р. (Архів Коша Нової Запорозької 
Січі: корпус документів 1734–1775. – К., 2008. – Т. 5. Реєстр Війська Запорозь- 
кого Низового. – С. 146). 

в  Черевко (Череватий) Їсько – козак Кущівського куреня. Вперше згадується в при- 
сяжному списку Війська Запорозького Низового на вірність імператору Петру ІІІ 
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(1762 р.). (Присяга Війська Запорозького Низового 1762 року / Упорядник та 
передмова Іван Синяк. – Чернігів: Видавець Лозовий В. М., 2015. – С. 46). 

г  Свято-Троїцький Мотронинський монастир заснований в часи Київської Русі  
в урочищі Холодний Яр. З монастирем пов’язаний початок гайдамацького руху, 
очолюваного М. Залізняком. Саме сюди сходилися гайдамаки як на початковому 
етапі повстання, так і в пізніші часи. 26 травня 1768 р. 70 запорожців і 300 
чоловік місцевого населення відвідали молебень в Мотронинському монастирі,  
а 27 травня розпочали військові дії на Правобережній Україні. 

ґ  Чорний гусарський полк – військово-поселенський полк російського війська, 
створений 1764 р. з Слов’яносербського гусарського (кінного) полку у складі 
Новоросійської губернії. В 1765 р. полк увійшов до складу Єлисаветрадської про- 
вінції. Переформований з гусарського полку Івана Хорвата. До складу полку вхо- 
дило 16 сотень. 1776 р. більша частина рот полку увійшла до складу Єлисавет- 
градського і менша до Катеринського повітів Новоросійської губернії. 

№ 193№ 193№ 193№ 193 
а  «…Рождεствѣ Иоана Прεидтεчи…». Мається на увазі Свято Різдва Івана Предтечі, 

яке святкується православною церквою 24 червня (7 липня). 
б  «…до праздника того 767 году Покрова Бци…». Свято Покрови Пресвятої Бого- 

родиці православна церква святкує 14 жовтня. 
в  «…раздникъ [!] Рождεства Хрства…». Свято Різдва Христового православною 

церквою відзначається 7 січня. 
№ 194№ 194№ 194№ 194 
а  Журавський (Пластун) Самійло – козак Ведмедівського куреня. Вперше згадує- 

ться в реєстрі Війська Запорозького Низового 1756 р. (Архів Коша Нової Запор- 
зької Січі: корпус документів 1734–1775. – К., 2008. – Т. 5. Реєстр Війська Запо- 
розького Низового. – С. 129). 

б  Косий Грицько – козак Кальниболотського куреня. Вперше згадується в реєстрі 
Війська Запорозького Низового 1756 р. та у відомості кількості козаків та їхніх 
наймитів, які знаходилися в зимівниках і на промислах на території бугоґардів- 
ського відомства (15 квітня 1757 р.). (Архів Коша Нової Запорозької Січі: корпус 
документів 1734–1775. – К., 2008. – Т. 5. Реєстр Війська Запорозького Низово- 
го. – С. 51, 284). 

в  Деркач Демко – козак Кальниболотського куреня. Вперше згадується в реєстрах 
шкод заподіяних запорозьким козакам від ногайців, які Кошу відправив полков- 
ник Інгульської паланки Василь Топчій (26 березня 1753 р.), а той пересилав на 
спільну Слідчу комісію (грудень 1753 р.). Фігурує в реєстрі Війська Запорозького 
Низового 1756 р. (Архів Коша Нової Запорозької Січі: корпус документів 1734 – 
1775. – К., 2003. – Т. 3. – С. 395, 412; Архів Коша Нової Запорозької Січі: корпус 
документів 1734–1775. – К., 2008. – Т. 5. Реєстр Війська Запорозького Низово- 
го. – С. 51). 

а  Сувора Савка – козак Вищестебліївського куреня. Вперше згадується в реєстрі 
Війська Запорозького Низового 1756 р. (Архів Коша Нової Запорозької Січі: кор- 
пус документів 1734-1775. – К., 2008. – Т. 5. Реєстр Війська Запорозького Низо- 
вого. – С. 68). 

б  Остроух Петро – козак, товариш Корсунського куреня. Вперше згадується в ре- 
єстрі Війська Запорозького Низового 1756 р. Один з депутатів куреня від запо- 
розького козацтва в Комісію для укладання Нового уложення (1767 р.). (Архів 
Коша Нової Запорозької Січі: корпус документів 1734–1775. – К., 2008. – Т. 5. 



 423423423423

Реєстр Війська Запорозького Низового. – С. 47; Петро Калнишевський та його 
доба. Збірник документів та матеріалів. / Упорядники В. Грибовський, В. Мільчев, 
І. Синяк. – К., 2009. – С. 112). 

№ 196№ 196№ 196№ 196 
а  Дніпровський пікінерний полк створений 1764 р. і був поселений від витоків 

Самари до лівого берегу Дніпра навпроти Новосербії і складався з колишніх 
сотень, які були переформовані в роти: Старосанжарська, Новосанжарська, Бі- 
лицька, Кобеляцька, Сокольська, Кишенська, Переволочанська, Келебердянська, 
Кременчуцька і Власівська. Адміністративно Дніпровський полк входив до складу 
Катерининської провінції Новоросійської губернії. У жовтні 1769 р. в полку спа- 
лахнуло повстання через погіршення становища пікінерів, яке в 1770 р. жорстоко 
придушене. 1783 р. після захоплення Криму Дніпровський полк був реформова- 
ний і перейменований на Павлоградський легкокінний полк. 

б  Чертков Василь Олексійович (1726–1793 рр.) – генерал-майор, головний коман- 
дир Дніпровської лінії (з 1771 р.), губернатор Азовської губернії (1776–1782 рр.). 

№ 197№ 197№ 197№ 197 
а  Рабошапка Левко – козак Мінського куреня. Вперше згадується в реєстрі Війська 

Запорозького Низового 1756 р. (Архів Коша Нової Запорозької Січі: корпус до- 
кументів 1734–1775. – К., 2008. – Т. 5. Реєстр Війська Запорозького Низового. – 
С. 95). 

№ 198№ 198№ 198№ 198 
а  Засулля входило до складу Лубенської другої полкової сотні Лубенського полку. 
№ 199№ 199№ 199№ 199 
а  В реєстрі Війська Запорозького Низового 1756 р. серед козаків Кущівського 

куреня зустрічаємо двоє осіб з іменем та прізвищем Чорний Корній (Архів Коша 
Нової Запорозької Січі: корпус документів 1734–1775. – К., 2008. – Т. 5. Реєстр 
Війська Запорозького Низового. – С. 145, 148). Очевидно, котрийсь з них і є 
зазначеним в документі козаком. 

б  Рудий Степан – козак Кущівського куреня. Вперше згадується в реєстрі Війська 
Запорозького Низового 1756 р. Присягав на вірність імператору Петру ІІІ (1762 р.). 
Курінний отаман (1762 р.). (Архів Коша Нової Запорозької Січі: корпус докумен- 
тів 1734–1775. – К., 2008. – Т. 5. Реєстр Війська Запорозького Низового. – С. 143; 
Присяга Війська Запорозького Низового 1762 року / Упорядник та передмова 
Іван Синяк. – Чернігів: Видавець Лозовий В. М., 2015. – С. 29, 86). 

№ 201№ 201№ 201№ 201 
а  Ногайська орда – татарське державне утворення, що виникло вкінці XIV ст. 

внаслідок роспаду і на місці Золотої Орди. У середині XVI ст. розпалася на три 
орди, одна з яких, Мала Ногайська орда, в 2-й половині XVI ст. перекочувала до 
південноукраїнських степів, де в 20-х рр. XVII ст. розпалася на Білгородську, 
Єдисанську, Джамбулуцьку та Єдичкульську орди, які були васалами Кримського 
ханства. З 1770 р. – під протекторатом Росії, невдовзі її ліквідовано. 

б  Старий Яцко – козак Кальниболотського куреня. Вперше згадується в колектив- 
ній розписці відсутність у себе коней, худоби, майна та грошей, захоплених у но- 
гайців і кримських татар (середина вересня 1756 р.). (ЦДІАК України, ф. 229,  
оп. 1, спр. 30, арк. 123). 

№ 205№ 205№ 205№ 205 
а Обрєзков Олексій Михайлович (1720–1787 рр.) – російський посол у Константи- 

нополі (1751–1768 рр.). 
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б «…квартεрмистръ Соловков подал записку примѣчаніямъ і развѣдиваниям в 
проѣздѣ учинεнным…». Даний документ, який був поданий київському генерал-
губернатору Ф. Воєйкову, складався з двох частин. У першій квартирмейстер 
подавав результати розвідки в Криму: наявність багатотисячного татарського 
війська під Очаковом, Бендерами, Ясами, міграція татарських орд при військовій 
амуніції і підготовку татар до війни. Друга частина представлена підозрами ро- 
сіянина в покриванні гайдамак полковником Іваном Головком. (Андриевский А. 
Реляции киевского генерал-губернатора за 1768 и 1769 годы // ЧИОНЛ. –  
Кн. 7. – К., 1893. – С. 104–106). 

№ 208№ 208№ 208№ 208 
а  Див. документ № 201. 
№ 213№ 213№ 213№ 213 
а  Письменний Іван – козак Кисляківського куреня. Вперше згадується у відомості 

козаків Бугоґардівської паланки прибулих на Запорожжя в 1754–1756 рр., і не 
вписаних до січового реєстру (2 грудня 1756 р.) (Архів Коша Нової Запорозької 
Січі: корпус документів 1734–1775. – К., 2008. – Т. 5. Реєстр Війська Запо- 
розького Низового. – С. 276). 

б  Нос (Нас) Іван – козак Дядьківського куреня. Вперше згадується в реєстрі Війська 
Запорозького Низового 1756 р. Фігурує у відомості кількості козаків та їхніх най- 
митів, що перебували в зимівниках на промислах на території Перевізької палан- 
ки (19 травня 1757 р.). (Архів Коша Нової Запорозької Січі: корпус документів 
1734–1775. – К., 2008. – Т. 5. Реєстр Війська Запорозького Низового. – С. 121, 290). 

№ 215№ 215№ 215№ 215 
а  Див. документ № 202. 
№ 220№ 220№ 220№ 220 
а  Ісаков Олександр Степанович (р.н.н. – 1770 р.) – російській військовий діяч, 

генерал-майор. У 1764 р. був комендантом фортеці Святої Єлизавети, фактично 
керував Новоросійською губернією, утвореною 1764 р. (її очільник, генерал-по- 
ручик О.П.Мельгунов, жив у Петербурзі). 

№ 221№ 221№ 221№ 221 
а  Див. документ № 204. 
№ 223№ 223№ 223№ 223 
а  Коваль Гаврило – козак Кисляківського куреня. Вперше згадується в реєстрі Вій- 

ська Запорозького Низового за 1756 р. Присягав на вірність імператору Петру ІІІ 
(1762 р.). Курінний отаман (1753 р.). (Архів Коша Нової Запорозької Січі: корпус 
документів 1734–1775. – К., 2008. – Т. 5. Реєстр Війська Запорозького Низово- 
го. – С. 151; Присяга Війська Запорозького Низового 1762 року / Упорядник та 
передмова Іван Синяк. – Чернігів: Видавець Лозовий В. М., 2015. – С. 47, 111). 

№ 226№ 226№ 226№ 226 
а  Білоус Іван – козак Пашківського куреня. Вперше згадується в присяжному 

списку Війська Запорозького Низового на вірність імператору Петру ІІІ (1762 р.). 
(Присяга Війська Запорозького Низового 1762 року / Упорядник та передмова 
Іван Синяк. – Чернігів: Видавець Лозовий В. М., 2015. – С. 45). 

б  Малий Іван – козак Пластунівського куреня. Вперше згадується в присяжному 
списку Війська Запорозького Низового на вірність імператору Петру ІІІ (1762 р.). 
(Присяга Війська Запорозького Низового 1762 року / Упорядник та передмова 
Іван Синяк. – Чернігів: Видавець Лозовий В. М., 2015. – С. 41). 
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в  Печений Данило – козак Величківського куреня. Вперше згадується в реєстрі 
Війська Запорозького Низового 1756 р. (Архів Коша Нової Запорозької Січі: 
корпус документів 1734–1775. – К., 2008. – Т. 5. Реєстр Війська Запорозького 
Низового. – С. 106). 

г  Сова Іван – козак Тимошівського куреня. Вперше згадується в реєстрі Війська 
Запорозького Низового 1756 р. (Архів Коша Нової Запорозької Січі: корпус доку- 
ментів 1734–1775. – К., 2008. – Т. 5. Реєстр Війська Запорозького Низового. – С. 99). 

ґ  Продан Федір – козак Джерелівського куреня. Вперше згадується в реєстрі Вій- 
ська Запорозького Низового 1756 р. (Архів Коша Нової Запорозької Січі: корпус 
документів 1734–1775. – К., 2008. – Т. 5. Реєстр Війська Запорозького Низово- 
го. – С. 73). 

д  В реєстрі Війська Запорозького Низового 1756 р. серед козаків Уманського ку- 
реня зустрічаємо двоє осіб з іменем та прізвищем Чуб Василь. Хтось з них, 
присягав на вірність імператору Петру ІІІ (1762 р.). (Архів Коша Нової Запорозь- 
кої Січі: корпус документів 1734-1775. – К., 2008. – Т. 5. Реєстр Війська Запо- 
розького Низового. – С. 55, 58; Присяга Війська Запорозького Низового 1762 
року / Упорядник та передмова Іван Синяк. – Чернігів: Видавець Лозовий В. М., 
2015. – С. 60, 127). Очевидно, котрийсь з них і є зазначеним в документі козаком. 

е  Уласенко Матвій – козак Кисляківського куреня. Вперше згадується в присяж- 
ному списку Війська Запорозького Низового на вірність імператору Петру ІІІ 
(1762 р.). (Присяга Війська Запорозького Низового 1762 року / Упорядник та 
передмова Іван Синяк. – Чернігів: Видавець Лозовий В. М., 2015. – С. 47). 

є  Литвин Іван – козак Івонівського куреня. Вперше згадується в реєстрі Війська За- 
порозького Низового 1756 р. (Архів Коша Нової Запорозької Січі: корпус доку- 
ментів 1734–1775. – К., 2008. – Т. 5. Реєстр Війська Запорозького Низового. – С. 155). 

ж  Стрижак Василь – козак Дінського куреня. Вперше згадується в присяжному 
списку Війська Запорозького Низового на вірність імператору Петру ІІІ (1762 р.). 
(Присяга Війська Запорозького Низового 1762 року / Упорядник та передмова 
Іван Синяк. – Чернігів: Видавець Лозовий В. М., 2015. – С. 67). 

з  Діденко Степан – козак Крилівського куреня. Вперше згадується в реєстрі Вій- 
ська Запорозького Низового за 1756 р. Присягав на вірність імператору Петру ІІІ 
(1762 р.). (Архів Коша Нової Запорозької Січі: корпус документів 1734–1775. – 
К., 2008. – Т. 5. Реєстр Війська Запорозького Низового. – С. 172; Присяга Війська 
Запорозького Низового 1762 року / Упорядник та передмова Іван Синяк. – 
Чернігів: Видавець Лозовий В. М., 2015. – С. 67, 137). 

и  Дін (Дон) Микита – козак Батуринського куреня. Вперше згадується в присяж- 
ному списку Війська Запорозького Низового на вірність імператору Петру ІІІ 
(1762 р.). (Присяга Війська Запорозького Низового 1762 року / Упорядник та 
передмова Іван Синяк. – Чернігів: Видавець Лозовий В. М., 2015. – С. 52). 

і  В реєстрі Війська Запорозького Низового 1756 р. серед козаків Поповичівського 
куреня зустрічаємо троє осіб з іменем та прізвищем Горкуша Грицько. Хтось  
з них, присягав на вірність імператору Петру ІІІ (1762 р.). (Архів Коша Нової 
Запорозької Січі: корпус документів 1734-1775. – К., 2008. – Т. 5. Реєстр Війська 
Запорозького Низового. – С. 191, 193; Присяга Війська Запорозького Низового 
1762 року / Упорядник та передмова Іван Синяк. – Чернігів: Видавець Лозовий В. 
М., 2015. – С. 71, 141). Очевидно, котрийсь з них і є зазначеним в документі 
козаком. 
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ї  Кияниця (Кіяниця) Андрій – козак Васюринського куреня. Вперше згадується  
в реєстрі Війська Запорозького Низового 1756 р. (Архів Коша Нової Запорозької 
Січі: корпус документів 1734–1775. – К., 2008. – Т. 5. Реєстр Війська Запорозь- 
кого Низового. – С. 197). 

й  Штимбул (Штинбуленко) Василь – козак Незамаївського куреня. Вперше згадує- 
ться в реєстрі Війська Запорозького Низового за 1756 р. Присягав на вірність 
імператору Петру ІІІ (1762 р.). (Архів Коша Нової Запорозької Січі: корпус до- 
кументів 1734-1775. – К., 2008. – Т. 5. Реєстр Війська Запорозького Низового. – 
С. 201; Присяга Війська Запорозького Низового 1762 року / Упорядник та перед- 
мова Іван Синяк. – Чернігів: Видавець Лозовий В. М., 2015. – С. 71, 142). 

к  Щербина Федір – козак Щербинівського куреня. Вперше згадується в реєстрі 
Війська Запорозького Низового 1756 р. (Архів Коша Нової Запорозької Січі: кор- 
пус документів 1734–1775. – К., 2008. – Т. 5. Реєстр Війська Запорозького Низо- 
вого. – С. 216). 

л  Рудь (Рудий) Олекса – козак Шкуринського куреня. Вперше згадується в реєстрі 
Війська Запорозького Низового за 1756 р. Присягав на вірність імператору Петру ІІІ 
(1762 р.). (Архів Коша Нової Запорозької Січі: корпус документів 1734–1775. – 
К., 2008. – Т. 5. Реєстр Війська Запорозького Низового. – С. 225; Присяга Війська 
Запорозького Низового 1762 року / Упорядник та передмова Іван Синяк. – Чер- 
нігів: Видавець Лозовий В. М., 2015. – С. 58). 

м  Мовчан Грицько – козак Коренівського куреня. Вперше згадується в реєстрі Вій- 
ська Запорозького Низового 1756 р. Засвідчував у колективній розписці відсут- 
ність у себе коней, худоби, майна та грошей, захоплених у ногайців і кримських 
татар (15 вересня 1756 р.). (Архів Коша Нової Запорозької Січі: корпус докумен- 
тів 1734–1775. – К., 2008. – Т. 5. Реєстр Війська Запорозького Низового. –  
С. 230; ЦДІАК України, ф. 229, оп. 1, спр. 30, арк. 117). 

№ 229№ 229№ 229№ 229 
а  Стягайло Пилип Іванович – козак Платнирівського куреня. Вперше згадується  

в реєстрі Війська Запорозького Низового 1756 р. Курінний отаман (1757, 1759 рр.). 
Похідний отаман Платнирівського куреня у складі козацької депутації до Санкт-
Петербурга для отримання військового жалування (1757 р.). Військовий осавул 
(друга половина 1759 р.). Учасник російсько-турецької війни 1768–1774 рр. 
Згідно указу Катерини ІІ за листопад 1770 р. нагороджений золотою медаллю «за 
отлично храбрыя против неприятеля поступки». Володів зимівником на р. Терса. 
(Архів Коша Нової Запорозької Січі: корпус документів 1734–1775. – К., 2000. – 
Т. 2. – С. 135; Архів Коша Нової Запорозької Січі: корпус документів 1734 – 
1775. – К., 2003. – Т. 3. – С. 377–378; Архів Коша Нової Запорозької Січі: корпус 
документів 1734–1775. – К., 2008. – Т. 5. Реєстр Війська Запорозького Низово- 
го. – С. 133, 270, 305; Петро Калнишевський та його доба. Збірник документів та 
матеріалів. / Упорядники В. Грибовський, В. Мільчев, І. Синяк. – К., 2009. – С. 237). 

№ 231№ 231№ 231№ 231 
а  У даному випадку у свідченнях козака Василя Кальмаза помилка. Село Добротів 

не входило в юрисдикцію Воронізької сотні, а адміністративно належало до Кро- 
левецької сотні. 

а  Сірий Степан – козак Дінського куреня. Курінний отаман (1753–1754, 1756 рр.). 
Вперше згадується в 1754 р. в числі запорозьких депутатів, відряджених до 
Санкт-Петербургу для отримання жалування. (Архів Коша Нової Запорозької 
Січі: корпус документів 1734–1775. – К., 2000. – Т. 2. – С. 73; Архів Коша Нової 
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Запорозької Січі: корпус документів 1734–1775. – К., 2008. – Т. 5. Реєстр Вій- 
ська Запорозького Низового. – С. 168). 

№ 232№ 232№ 232№ 232 
 

а  «…въладѣния кнзя Дубεнского…». Можливо, мова йде про Сангушка Януша Олек- 
сандра (1712–1775 рр.) – великого литовського мечника, який більшість часу 
проводив в Дубенському замку на Волині. 

б  «…зашεдъ на Запорожε въ курѣнъ Калниболотский за атамана Марка…». Мова 
йде про Уса Марка Кіндратовича – козака Кальниболотського куреня, полков- 
ника Кальміуської паланки (1747 р.), депутата у Брацлавській прикордонній ко- 
місії (1751 р.), курінного отамана (1752–1754, 1758 рр.), похідного військового 
осавула у складі депутації до Санкт-Петербурга для отримання військового жа- 
лування (1757 р.). (Архів Коша Нової Запорозької Січі: корпус документів 1734–
1775. – К., 2008. – Т. 5. Реєстр Війська Запорозького Низового. – С. 299). 

№ 233№ 233№ 233№ 233 
а  Мова йде про першу Пирятинську сотню, до якої належало с. Кулажинці. 
б  «…владѣния бунчукового товариша Ивана Маркεвича…». Мова йде про Марке- 

вича (Марковича) Івана Семеновича (прибл. 1740–1804 рр.). Військовий канце- 
лярист (1760 р.), військовий товариш (1765 р.), бунчуковий товариш (1766 р.), 
колезький асесор (1784 р.). Йому належало с. Кулажинці. 

в  Горб (Сохацький) Федір – козак Кальниболотського куреня. Депутат від Війська 
Запорозького Низового у Старосамарській комісії (1753 р.). Депутат в Слідчій 
комісії з Кримом (1752, 1754 рр.). Курінний отаман (1756 р.). Військовий осавул 
упродовж першої половини 1758 р. Військовий суддя упродовж 1760 р. (Архів 
Коша Нової Запорозької Січі: корпус документів 1734–1775. – К., 2000. – Т. 2. – 
С. 494, 498, 505, 571, 573; Архів Коша Нової Запорозької Січі: корпус документів 
1734–1775. – К., 2003. – Т. 3. – С. 64, 73, 76–78, 83, 85, 551, 561; Архів Коша 
Нової Запорозької Січі: корпус документів 1734–1775. – К., 2008. – Т. 5. Реєстр 
Війська Запорозького Низового. – С. 51, 299). 

№ 234№ 234№ 234№ 234 
а  Легкоступ Федір – козак Тимошівського куреня. Вперше згадується в реєстрі 

Війська Запорозького Низового 1756 р. Входив до складу Військової канцелярії 
Коша. З початком російсько-турецької війни 1768–1774 рр. фігурує у складі По- 
хідної Військової канцелярії. зокрема, у 1773 р. згадується як полковий старши- 
на, що нотаріально засвідчував копії документів. (Архів Коша Нової Запорозької 
Січі: корпус документів 1734–1775. – К., 2008. – Т. 5. Реєстр Війська Запорозь- 
кого Низового. – С. 102; Синяк І. Похідна Військова канцелярія Коша Нової Сі- 
чі // Український археографічний щорічник. Нова серія. – Вип. 10/11. – К.,  
2006. – С. 298–308). 

№ 237№ 237№ 237№ 237 
а  Див. документ № 230. 
№ 238№ 238№ 238№ 238 
а  Див. документ № 234. 
№ 239№ 239№ 239№ 239 
а  Полонський Іван – писар Протовчанської паланки (1768 р.), виконуючий обов’яз- 

ки військового писаря на Запорозькій Січі під час перебування військової стар- 
шини при Похідному Коші на час російсько-турецької війни (1768–1769 рр.) 
(1773 р.). У листі кошового отамана Петра Калнишевського до військового судді 
Миколи Тимофійовича Косапа, який виконував обов’язки кошового на Запорож- 
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жі, від 12 червня 1773 р. наказувалося звільнити Івана Полонського від обов’язків 
військового писаря у зв’язку з від’їздом на Правобережну Україну для лікування. 
Його місце, згідно директиви Петра Калнишевського, повинен був посісти полко- 
вий старшина Данило Балицький. (Гісцова Л. З. Архів Коша Запорозького. При- 
ватне листування Калнишевського // Київська Старовина. – 1992. - № 3. – С. 20).  

№ 24№ 24№ 24№ 240000 
а  Брацлавське воєводство – адміністративно-територіальна одиниця на Право- 

бережній Україні, утворена польським урядом після Люблінської унії 1569 р. 
Існувало до 1793 р., коли замість нього російський уряд утворив Брацлавське 
намісництво. 

б  Квяткевич Якуб (Яків) Григорович – комендант м-ка Торговиця, уманський пол- 
ковник, управитель Францішека Сілезія Потоцького. (Петро Калнишевський та 
його доба. Збірник документів та матеріалів / Упоряд.: В. В. Грибовський, В. І. Міль- 
чев, І. Л. Синяк. – К., 2009. – С. 413.). 

№ 242№ 242№ 242№ 242 
а  Див. документи № 227–228. 
№ 249№ 249№ 249№ 249 
а  Див. документ № 235. 
№ 250№ 250№ 250№ 250 

 

а  Великий Луг – комплекс дніпровських плавнів подовж лівого берега Дніпра, 
нижче о. Хортиця між Дніпром і р. Конкою, довжиною до 100 км., шириною від  
3 до 25 км., тягнулися майже до сучасного м. Нікополя. Вкритий листяним лісом, 
очеретом і рогозою; значна територія була під заливними луками, перетятими 
водними протоками, озерами і болотами. Мав багатий тваринний світ, велику 
кількість риби. Слугував прилистком для запорожців. Вони займалися рибаль- 
ством і полюванням, випасали худобу і коней. Запроваджені Кошем охоронні 
заходи спрямовувалися на збереження природи Великого Лугу, який був симво- 
лом запорозької безпеки й вільності. 

№ 252№ 252№ 252№ 252 
а  Половий Кирик – козак Іркліївського куреня. Вперше згадується в реєстрах шкод 

заподіяних запорозьким козакам від ногайців, які Кошу відправив полковник 
Інгульської паланки Василь Топчій (26 березня 1753 р.), а той пересилав на спіль- 
ну Слідчу комісію (грудень 1753 р.). Фігурує в реєстрі Війська Запорозького Ни- 
зового 1756 р. Засвідчував у колективній розписці відсутність у себе коней, худо- 
би, майна та грошей, захоплених у ногайців і кримських татар (13 вересня 1756 р.). 
(Архів Коша Нової Запорозької Січі: корпус документів 1734–1775. – К., 2003. – 
Т. 3. – С. 397, 412; Архів Коша Нової Запорозької Січі: корпус документів 1734–
1775. – К., 2008. – Т. 5. Реєстр Війська Запорозького Низового. – С. 206; ЦДІАК 
України, ф. 229, оп. 1, спр. 30, арк. 121). 

№ 255№ 255№ 255№ 255 
а  Див. документ № 248. 
№ 256№ 256№ 256№ 256 
а  «…с Котεлεвского камисарского правлεния…». Комісарські правління (комісар- 

ства) було створено сенатським указом від 20 травня 1765 р. як складові провін- 
ції на Слобідській Україні, для управління державними військовими слободами. 
На чолі комісарських правлінь стояли комісари, яких призначали з місцевих дво- 
рян або старшини. Основними функціями комісарів був збір податків (здебіль- 
шого подушного) і поліційні обов’язки (підтримання порядку). Комісари відали 
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всіма адміністративно-господарськими, фінансовими та незначними судовими 
справами на підвідомчій території. 

б  Розискна експедиція була утворена в 1763 р. замість скасованого Сискного при- 
казу при Московській губернській канцелярії. До неї були приписані 12 воєвод- 
ських канцелярій, які не мали права здійснювати тортури, а всіх колодників по- 
винні були направляти в експедицію. Цей орган здійснював відправку на заслан- 
ня до Сибіру та Оренбургу. Відомству експедиції підпадали всі злочини проти 
життя та власності, до якого б стану не належав злочинець. Діяльність експедиції 
припинилася в 1782 р., коли її функції перешли до Палати кримінальних справ. 

№ 258№ 258№ 258№ 258 
а  Див. документи № 159–160. 
№ 261№ 261№ 261№ 261 
а  Див. документ № 259. 
б  Див. документ № 260. 
№ 263№ 263№ 263№ 263 
а  «…Опошанских сотень…». Мова йде про Опішнянські перша і друга сотні Гадяць- 

кого полку. До 1724 р. існувала лише одна Опішнянська сотня. Однак, у зв’язку  
з вилученням зі складу Гадяцького полку Котельв’янської сотні (1724 р.), Опіш- 
нянська сотня була поділена на дві сотні – першу та другу Опішнянські сотні. 

б  Катерининська провінція – частина Новоросійської губернії, що була утворе- 
на невдовзі після її створення в 1764 р. До її складу увійшли Українська лінія  
і Слов’яносербія. Провінційний центр – фортеця Більовська. В 1776 р. Катери- 
нинська провінція увійшла до складу Азовської губернії. 

№ 265№ 265№ 265№ 265 
 

а  Мамай Яцко – козак Кисляківського куреня. Вперше згадується в реєстрі Війська 
Запорозького Низового 1756 р. (Архів Коша Нової Запорозької Січі: корпус до- 
кументів 1734–1775. – К., 2008. – Т. 5. Реєстр Війська Запорозького Низового. – 
С. 152). 

№ 266№ 266№ 266№ 266 
а  Гребень Гарасим – козак Сергіївського куреня. Вперше згадується в реєстрі 

Війська Запорозького Низового 1756 р. (Архів Коша Нової Запорозької Січі: кор- 
пус документів 1734–1775. – К., 2008. – Т. 5. Реєстр Війська Запорозького Низо- 
вого. – С. 166). 

№ 274№ 274№ 274№ 274 
а  Круть Клим – козак Титарівського куреня. Вперше згадується в реєстрі Війська 

Запорозького Низового 1756 р. (Архів Коша Нової Запорозької Січі: корпус до- 
кументів 1734–1775. – К., 2008. – Т. 5. Реєстр Війська Запорозького Низового. – 
С. 218). 

б  Демура Демко – козак Пластунівського куреня. Вперше згадується в присяжному 
списку Війська Запорозького Низового на вірність імператору Петру ІІІ (1762 р.). 
(Присяга Війська Запорозького Низового 1762 року / Упорядник та передмова 
Іван Синяк. – Чернігів: Видавець Лозовий В. М., 2015. – С. 42). 

в  Сіромаха Дмитро – козак Уманського куреня, військовий канцелярист Військової 
канцелярії Коша Війська Запорозького Низового. Займався збором борошна  
в Протовчанській паланці (1767 р.). (ЦДІАК України, ф. 229, оп. 1, спр. 67, арк. 
47, 51–51 зв., 55–55 зв.). 
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Справа № 229Справа № 229Справа № 229Справа № 229    
    

Діловодний заголовок до справи № 229Діловодний заголовок до справи № 229Діловодний заголовок до справи № 229Діловодний заголовок до справи № 229 
а  Гуржій Денис – козак Поповичівського куреня. Згідно його атестату, виданий 

Кошем 23 липня 1754 р., прибув на Січ в 1731 р. Учасник Польського походу 
(1732–1734 рр.), російсько-турецької війни 1735–1739 рр. (Архів Коша Нової 
Запорозької Січі: корпус документів 1734–1775. – К., 1998. – Т. 1. – С. 439–442). 

№ 276№ 276№ 276№ 276 
а  «…губεръnаторъ уманський…». Мова йде про уманського губернатора Рафала 

Младановича. 
б  Чернявський (Чорний) Павло Андрійович – козак Васюринського куреня, син 

правобережного шляхтича Андрія Солонецького. Вперше згадується в реєстрі 
Війська Запорозького Низового 1756 р. Згідно його атестату за 1771 р., службу 
на Січі розпочав в 1752 р. в Військовій канцелярії, був підписарем Бугоґардів- 
ської паланки, учасник російсько-турецької війни 1768–1774 рр. У 1771 р. отри- 
мав атестат Коша на звільнення від служби через хворобу та у зв’язку з намі- 
ром одружитися й оселитися в Переяславському полку. (Архів Коша Нової Запо- 
розької Січі: корпус документів 1734–1775. – К., 2008. – Т. 5. Реєстр Війська 
Запорозького Низового. – С. 196, 312). 

№ 277№ 277№ 277№ 277 
а  «…въ учрεждεнную с полскимъ Брацлавскимъ воεводствомъ Пограничную ком- 

мисию…». Прикордонну комісію з Брацлавським воєводством (Брацлавську при- 
кордонну комісію) було утворено 1748 р. у зв’язку з активізацією гайдамаць- 
кого руху на Правобережній Україні. Під час розгляду російських претензій до 
Польщі комісія засідала в м-ку Торговиця, а при розгляді польських претензій  
до Росії – у м. Архангелгородку (Архангельську), іноді – у м. Крилові. Діяла, во- 
чевидь, до 1793 р. 

б  «…да в судѣ ґродскомъ житомεрскомъ…». Ґродські суди – державні суди 1-ї ін- 
станції у велких карних справах на території Речі Посполитої, зведені на україн- 
ських землях. Розглядали кримінальні і цивільні справи шляхти, а також інших 
верств, якщо справа стосувалася шляхти. Виконували вироки вищих судів у кри- 
мінальних справах. Ґродські суди поступово витиснули земські (шляхетські суди). 
Вони очолювалися у воєводствах – воєводою, у повітах – старостами. Їм допо- 
магали писарі, що провадили гродські акти, де записували, крім вироків, також 
угоди та заяви приватних осіб з метою надати їм юридичної сили. 

№ 278№ 278№ 278№ 278 
а  Яблуновський Іван – полковий старшина Війська Запорозького Низового. Учас- 

ник російсько-турецької війни 1768–1774 рр. Один із запорозьких командирів, 
які здійснили вдалий рейд під Очаків (кінець вересня 1769 р.). (Петро Кални- 
шевський та його доба. Збірник документів та матеріалів. / Упорядники В. Гри- 
бовський, В. Мільчев, І. Синяк. – К., 2009. – С. 215). 

б  Ляхович Григорій – старший військовий канцелярист Військової канцелярії Коша 
(1763 р.). Депутат від Війська Запорозького Низового у Брацлавській прикор- 
донній комісії (1768 р.). (ЦДІАК України, ф. 229, оп. 1, спр. 130, арк. 38–41). 

№ 283№ 283№ 283№ 283 
а  «…a skarbowi jasnie oswieconego xięcia i msći Sanguszka…». Очевидно, мова йде 

про Юзефа Пауліна Яна Адама Сангушка – надвірного маршалка литовського 
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(1760 р.), великого маршалка литовського (1768 р.), князя кременецького і чер- 
каського старости.  

№ 285№ 285№ 285№ 285 
а  «…с хартεци Бεлεвского пεхотного полку…». Більовська фортеця була місцем, де 

розміщувалася канцелярія Українського ландміліцького корпусу. Білівський (Бі- 
льовській) піхотний полк створений, як інші ландміліцькі полки, 1722 р. З 1734 р. – 
на Українській лінії. Брав участь у російсько-турецькій війні 1735–1739 рр.  
З 1736 р., як і решта таких полків, кінний і включений до складу так званої 
Української дивізії – царських військ, розміщених на території Лівобережної 
України. У 1769 р. всі ландміліцькі полки перетворено на регулярні. 

№ 289№ 289№ 289№ 289 
а Упорядник не впевнений, що прізвище губернатора м-ка Ладижин прочитано як 

слід. В джерелах, станом на кінець травня – початок червня 1768 р. губернато- 
ром даного населеного пункту згадується Кастелі. (Див. Судиенко М. О. Архив 
военно-походной канцелярии графа П. А. Румянцева-Задунайского. – Ч. І. 1767–
1769 // ЧИОИДРМУ. – Кн. 1. январь – март. – М., 1865. – С. 8.). 
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• 
 

авантаж – вигода, користь, сприятливе 
становище, перевага, привабливість; 

аладжа (галаджа) – смугаста тканина; 
арба див. гарба; 
арґат – робітник, найми; бездомний, бро- 

дяга; 
арґатувати – найматися на роботу; 
арнаут – 1) в значенні етноніма – алба- 

нець; 2) у Туреччині – військова 
охорона з християн; 

аршин – міра довжини; у XVIII ст. дорів- 
нювала 71,12 см.; 

атлас – шовкова тканина; 
 
бадатися – займатися; 
байбарак – критий кожух; 
байдак – великий дерев’яний човен (дов- 

жиною 45–60 м., шириною 6–12 м.); 
барило – 1) невелика бочка; 2) міра ріди- 

ни; ємкість барил не мала певних 
стандартів, їхня місткість колива- 
лася від 23 до 48 кварт; 

башлик (каптур) – елемент одягу, який має 
вигляд головного обору, що кріпи- 
ться до коміра; 

бекет – військова сторожа, пікет; 
білет – свідоцтво; 
бохінник – пекар, торговець випічкою; 
бошняки – боснійці; 
брика – віз, хура; 
бузівок – годоване теля; 
буланий – світло-рудий кінь; 
булдимка – вид старовинної рушниці; 
бурка – повстяний валяний овечий плащ  

з приваляним до нього ззовні во- 
лохатим козячим руном; безрукавна 
єпанча для вершника, загортається 
запином від вітру; 

 
Великий піст – за християнським календа- 

рем період між М’ясоїдом і Пасхою; 

верста – давня міра довжини, що застосо- 
вувалася для виміру великих від- 
станей на Україні, в Росії, Білорусі, 
Польщі. Величина версти не була 
сталою. У різні часи мала від 500 до 
1000 сажнів. Наприкінці XVIII ст. вер- 
ста становила 500 сажнів (1066,8 м.); 

військовий пушкар – особа, яка відала 
всією артилерією і боєприпасами на 
Запорозькій Січі. Одночасно викону- 
вав функції наглядача січової в’язниці; 

війт – у містах з магдебурзьким правом – 
виборна особа, яка очолювала лаву 
(магістрат); 

воєвода – у Речі Посполитій найвищий 
державний урядник, управитель дво- 
ру, заступник правителя в команду- 
ванні військом та судочинстві. У XIII ст. 
почав перетворюватися на найви- 
щого урядника землі або князівства; 

воєводство – адміністративно-територі- 
альна одиниця у Речі Посполитій; 

возний – судовий урядовець у Польщі, 
Литві, Україні до ХІХ ст., вручав по- 
відомлення до суду, підтримував 
контакти зі сторонами, оглядав міс- 
це злочину, жертв, виконував рішен- 
ня суду у цивільних справах та на- 
глядав за порядком під час судового 
процесу; 

в’язня – ремінці, зав’язки на одязі і зброї, 
зокрема, на рушниці; 

 
габа (аба) – цупке біле сукно, що вико- 

ристовувалося для пошиття верх- 
нього одягу; 

гання – речі; 
гаплик – металева зачіпка, що пришиває- 

ться проти петлі до одягу і служить 
застібкою; 

гарба – віз на високих колесах; 
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гарус – біла чи кольорова вовняна пряжка, 
що використовується для вишиван- 
ня, в’язання і ткання грубих тканин; 

генерал-аншеф – військовий чин у росій- 
ській армії, відповідав 2-му класові 
згідно з «Табелем про ранги», озна- 
чав повного генерала; 

генерал-губернатор – один з найвищих 
урядових чиновників російської адмі- 
ністрації, у руках якого зосереджу- 
валася цивільна і військова влада; 
найчастіше очолював генерал-губер- 
наторство, до складу якого входили 
одна або кілька губерній, розташо- 
ваних на кордоні держави, підпоряд- 
ковувався безпосередньо монарху; 

генерал-майор – військовий чин у росій- 
ській армії, відповідав 4-му класові 
згідно з «Табелем про ранги», ко- 
мандував бригадою; 

говіти – дотримуватися посту; 
господар – титул правителя в Молдавії та 

Волощині; 
губернатор – вищий урядовий чиновник 

адміністративно-територіальної 
одиниці – губернії; 

губернія – 1) адміністративно-територі- 
альна одиниця в Російській імперії; 
2) господарська одиниця в Речі Пос- 
политій, більша за ключ; 

 
ґвалтовне – силоміць, насильно; 
 
довбиш – особа на Січі, яка відала вій- 

ськовими литаврами, якими склика- 
лися запорожці на Раду та інші 
зібрання, виконував також поліцей- 
ські функції; 

дуб – великий човен, видовбаний з су- 
цільного дерева; 

дуван – 1) здобич; 2) розподіл здобичі;  
3) доля у здобичі; 

 
жупан – верхній чоловічий одяг заможних 

верств населення України, оздобле- 
ний хутром і позументом; 

 

запаска – жіночий одяг у вигляді шматка 
тканини певного розміру (переваж- 
но вовняної), що використовується 
замість спідниці для обгортання ста- 
ну поверх сорочки; фартух; 

затяг – призов; 
зимівники – хутори (господарства) стар- 

шини і багатьох козаків на землях 
Запорожжя. Власники зимівників 
виконували повинності і сплачували 
податки на користь Коша Запорозь- 
кої Січі, який давав дозвіл на бу- 
дівництво зимівників. У XVIII ст. 
старшинські зимівники перетвори- 
лися у великі феодальні господар- 
ства, в яких, крім скотарства, роз- 
вивалося землеробство, бджільниц- 
тво тощо, застосовувалася наймана 
праця; 

 
ізгромиленія – заготовка, видобуток; 
 
каденція – термін засідання вищих судо- 

вих інстанцій у середньовічній Литві 
та Польщі; 

каймакам, каймакан, калмакан – 1) заступ- 
ник високого урядовця в централь- 
ній або провінційній адміністрації  
в Османській імперії; 2) намісник 
кримського хана під час перебу- 
вання його у військових походах;  
3) начальник каймакамлика – адмі- 
ністративно-територіальної одиниці 
Османської імперії; 

каламайка – цупка густа льняна тканина; 
камелі – понтони; 
кандійка – миска з трохи загнутими все- 

редину краями; 
каптан (кафтан, жупан) – чоловічий верх- 

ній одяг, відрізний по талії, мав 
широкі відгорнуті манжети з тка- 
нини контрастного кольору; при- 
крашався великими ґудзиками, га- 
лунами, цупкими стрічками; 

каптенармус – чин у російській армії XVIII ст., 
відав ротним або ескадронним май- 
ном і провіантом; унтер-офіцерське 
звання між капралом і сержантом; 
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карабін – гвинтівка полегшеної ваги, з ко- 
ротким дулом; 

кармазин – збірна назва східних сукон 
малинового кольору; 

каюк – невеликий плоскодонний човен  
з двома веслами; 

квартирмейстер – військовослужбовець, 
який відав розміщенням військ по 
квартирах; особа, яка очолювала 
оперативний відділ штабу; 

кишла – 1) ногайське зимів’я; 2) запо- 
розький зимівник; 

Кіш – військове товариство, громада коза- 
ків Запорозької Січі; центральний 
орган управління Запорозької Січі, 
що відав адміністративними, вій- 
ськовими, фінансовими, судовими 
та іншими справами запорожців, 
центр управління Січі; 

колодки – дерев’яні кайдани; 
колодник – засуджений за злочин, зако- 

ваний у колодки; 
комінник (комонник) – вершник, кіннот- 

ник; 
комісар – посадова особа, якій урядом 

надано особливі повноваження для 
виконання тимчасового або постій- 
ного доручення чи попереднього 
розроблення будь-якого питання; 

комісія – група осіб, якій доручено попе- 
реднє розроблення та розв’язання 
певних питань; 

комора – митниця; 
компанійці – козаки найманих військових 

підрозділів – компанійських полків 
на Лівобережній Україні з початку 
70-х рр. XVII ст. до 70-х рр. XVIII ст. 
Одночасно було по 3–4 компаній- 
ські полки. Використовувалися для 
охорони гетьмана і його резиденції, 
сторожової служби тощо. 

копа – одиниця лічби, яка дорівнювала  
5 дюжинам (60 штук, 60 снопів); 

корогва – бойовий прапор; підрозділ кін- 
ноти з 100–200 чоловік у польсько-
литовській армії та козацьких вій- 
ськах; 

кримка – шапка з кримських овець; 

кубок – великий келих; 
кульбака – сідло; 
купно – разом з кимось, чимось; 
курінний отаман – виборна особа, яка очо- 

лювала курінь. На Запорозькій Січі 
XVI–XVIII ст. обирався на курінних 
сходка на один рік. Курінний отаман 
відав господарством, коштами куре- 
ня і здійснював управління його 
справами. У куренях, що були ниж- 
чими ланками адміністративно-те- 
риторіальної системи Лівобережної 
України у XVII–XVIII ст., курінний 
отаман відав лише військовими спра- 
вами. Призначався сотенною і пол- 
ковою адміністрацією. Призначення 
курінного отамана оформлялося геть- 
манським універсалом; 

курінь – у XVI–XVIII ст. військово-адмі- 
ністративна одиниця Запорозької 
Січі, що складалася з кількасот ко- 
заків. Очолював його курінний ота- 
ман. Кожен козак входив до певного 
куреня. Нова Січ поділялася на 38 
куренів. Найчастіше назва куреню 
надавалася за місцевістю, з якої 
походили козаки цього куреня, у 
XVIII ст. цей принцип порушувався; 

 
ладунка (ладівниця) – шкіряна, металева, 

кістяна ємкість для патронів, пат- 
ронташ; 

лапсердак (лапсардак) – старовинний дов- 
гий одяг польських і галицьких євреїв; 

лікоть – міра довжини, що відповідає дов- 
жині руки від ліктя до кінця серед- 
нього пальця; у XVIII ст. на Геть- 
манщині становила 58,5 см.; 

ложа – дерев’яна частина деяких видів 
ручної вогнепальної зброї; 

 
малакай (малахай) – довгий шкіряний батіг; 
мишастий – колір миші (сірий кінь); 
молодик – 1) молодий неодружений чоло- 

вік, парубок; 2) наймит; 
мостове (мостовщина) – мито за право про- 

возу товару через міст; 
мосяж (мосеж) – латунь; жовта мідь; 
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мурза – знатний титул у Кримському хан- 
стві; 

мушкет – ручна вогнепальна зброя з ґно- 
товим затвором; 

 
нарочний – особа, послана з терміновим 

завданням, донесенням, повідом- 
ленням; гонець, кур’єр; 

невід – риболовецьке знаряддя, сітка дов- 
жиною до 200 саженів; 

невідничий, невідник – рибалка, який ло- 
вить рибу неводом; 

 
об’їздка – сторожовий загін; 
оброть (аброть) – вуздечка без вудил; 
огир – жеребець; 
оказія – незвичайна подія; зручний мо- 

мент, випадок, нагода; випадковий 
транспорт; 

околиця – частина головного убору у виг- 
ляді обідка, що облягає голову; 

орда – у тюркських і монгольських народів 
в епоху середньовіччя – столиця 
правителів, а також назва їхніх дер- 
жав і державних утворень у татар  
і ногайців; 

ордер – офіційний документ, що містив 
наказ, розпорядження. Надсилався  
з вищої інстанції до нижчої; 

осавул – в Гетьманщині й Запорожжі 
адміністративно-військова виборна 
посада; відав військовою підготов- 
кою козаків, озброєнням, постачан- 
ням. Були генеральні, полкові, сотен- 
ні й артилерійські осавули; 

оселок (оселка) – точильний камінь у виг- 
ляді брусу; 

отаман – виборна посада в козацькому 
війську; були кошові, курінні, горо- 
дові отамани, мали адміністративні, 
військові, судові та ін. функції в ме- 
жах своєї компетенції; 

 
паланка – адміністративно-територіальна 

одиниця в Запорозькій Січі; укріп- 
лення, місце перебування полкової 
адміністрації; місце сінокосу; 

пара – паром; 

партія – група осіб, об’єднаних спільністю 
мети, прихильники, однодумці, вій- 
ськова група; 

паспорт, пашпорт – один з різновидів до- 
кументів для посвідчення особи; 

паче – краще, тим більше, особливо; 
паша – титул вищих, цивільних і військо- 

вих сановників в Османській імперії, 
мав три ранги (одно-, двох- та трьох- 
бунчужний паша – відповідно до 
того, скільки бунчуків декорували 
присутність володаря титулу); 

перемет – шнур з крюччям; 
Петрів піст (Петрівка) – один з постів ві- 

руючих візантійського обряду. Роз- 
починається за тиждень після Трійці 
і закінчується 12 липня (на свято 
верховних апостолів Петра і Павла). 

печатка – аркуш паперу з відбитою на 
ньому печаткою Війська Запорозь- 
кого Низового, який видавали особі 
для засвідчення її прав і повно- 
важень, або на підтвердження тих 
рішень Військової ради, Військової 
сходки або старшини, які не набули 
письмового оформлення; 

Пилипів піст – з 15 (28) листопада по 24 
грудня (6 січня) включно; 

пилипони, пилипи – назва російського ста- 
рообрядця на Україні; 

підбійка – підкладка; 
підчаший – придворна службова особа  

у Речі Посполитій та Великому кня- 
зівстві Литовському. Обов’язком під- 
чашого було подавати королю на- 
пої, попередньо їх спробувавши, і на- 
глядати за напоями за королівським 
столом; 

пірнач – різновид булави, знак влади 
полковника у Запорозькому Війську 
та Гетьманській Україні; 

пістря – груба, звичайно саморобна, тка- 
нина з різнокольорових лляних, ба- 
вовняних і інших ниток; візеронуко, 
який має ця тканина; 

погон – знак розрізнення у вигляді ши- 
рокої нашивної або накладної смуги, 
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прикріпленої до плечей військового 
чи іншого форменого одягу; 

позумент (пузумент) – гаптована сріблом 
або сухозліткою тасьма для оздоб- 
лення одягу, м’яких меблів та ін.; 
галун; 

полковник – у XVI–XVIII ст. на Україні одна  
з найвищих посад козацької старши- 
ни. Спочатку обирався на козацьких 
радах або призначався гетьманом.  
З часів визвольної війни українсько- 
го народу під керівництвом Б. Хмель- 
ницького був начальником полку.  
З початку XVIII ст. затвердження 
полковників оформлялося царськи- 
ми грамотами; 

полово-строкатий – світло-рудий з вели- 
кими плямами або крапками  

понеже – оскільки; 
посесор – власник взятого у посесію маєт- 

ку чи підприємства; 
постав – відрізок сукна, в середньому від 

1,5 до 2 м.; 
постоли – м’яке взуття з цілого шматка 

шкіри без пришивної підошви, яке 
зазвичай носили з онучами, прив’я- 
зуючи до ніг мотузками; 

промеморія – різновид документів, якими 
обмінювалися установи одного рів- 
ня; надсилалися, здебільшого, авто- 
номним, а не підлеглим за суборди- 
нацією адресатам; 

 
рапорт (репорт) – різновид виконавчих 

документів доповідного характеру, 
для якого характерно (на відміну  
від донесення) відсутність прохання 
у викладі; 

ратище – держак списа; 
раченіє – старанність; 
реґіментар (рейментар) – полководець; 

керівник війська; 
реєстр – список, перелік, опис; 
рейтари – вид найманої кінноти, озброєної 

вогнепальною і холодною зброєю.  
У Російській державі існувала з 1632 р. 
до середини XVIII ст. 

реприманд (з франц. reprimande) – догана; 

ретязь – ланцюг; 
розправа – у російському судочинстві – 

розслідування; 
рочище – урочище; 
 
сака – бочка, діжка, в якій возять воду; 
сакви – дві з’єднані одним полотнищем 

торби, які перекидають собі через 
плече (на груди і на спину) або через 
спину в’ючних тварин; 

сальник – вид одягу; 
сап’ян – спеціально оброблена козяча 

шкіра високого ґатунку, пофарбо- 
вана в якийсь яскравий колір; 

свита – довгий, просторий кафтан без ко- 
міра, старовинний український чо- 
ловічий і жіночий верхній одяг  
з рукавами. Застібався на гапли- 
ки. Здебільшого свити виготовляли  
з коричневого (чоловічу) і білого 
(жіночу) сукна; 

секвестр – місце ув’язнення; арешт на 
майно; 

сексан (сейксен), сеймен, сейман – осо- 
бистий охоронець; 

сераскер-султан – намісник кримського 
хана і головнокомандувач у татар- 
ських і ногайських ордах поза ме- 
жами Криму; 

сіромаха – незаможна людина, бідняк; 
сказка – свідчення; 
слобода – нове поселення, в якому на- 

селення звільнялося на деякий час 
від податків і повинностей; 

смушок – шкурка ягняти у віці 1–3 діб; 
сотник – особа, яка очолювала військову й 

адміністративно-територіальну оди- 
ницю – сотню на Лівобережній і Сло- 
бідській Україні в другій половині 
XVII–XVIII ст.; військове звання в 
реєстровому козацькому війську; 

Спасів  піст – з 1 (12) до 15 (26) серпня 
включно; 

стан – становище, постій; 
староста – у Речі Посполитій державна 

посада і довічне звання, що надава- 
лося королями магнатам і шляхті за 
заслуги; 
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стригун – однорічне лоша, якому зазвичай 
підстригають гриву; 

субмісія – послаблення, пониження; 
султан – 1) титул верховного правителя  

у деяких мусульманських країнах, 
зокрема Туреччині; 2) титул най- 
ближчих до хана осіб із роду Гіреїв; 
3) після власного імені вживається 
до поважних осіб; 

суперінтендант – митний чиновник у Поль- 
щі; начальник митниці; 

схизмат – розкольник; 
 
трафитися – траплятися, бувати; 
триніг – путо, ремінь, яким стягували ноги 

тварини, щоб обмежити свободу 
пересування; 

турма – у Стародавньому Римі кавале- 
рійський загін із 3 декурій під ко- 
мандуванням декуріона; 

тясьма – слід, стежка; 
 
фантини (фантя) – речі; щось з одягу; 

коштовності, прикраси; рухоме майно; 
ферман (фірман) – у Туреччині так 

називався наказ, виданий великим 
візирем від імені султана; мав уста- 
лену форму; 

фунт (хунт) – міра маси. У XVIII ст. на 
Гетьманщині становив 393,3 г., у Ро- 
сії – 409,52 г.; 

 
хан – тюркський і монгольський титул, 

спочатку означав вождя племені, в 
Османській імперії титул хана мали 
султани; верховний титул правителя 
Криму; 

 
ціновий, циновий – 1) цинковий; 2) олов’я- 

ний; 
 
чамайдан (чемодан) – переносний ящик 

для дорожніх речей, виготовлений зі 
шкіри, фанери, фібри тощо, що має 
відкидну кришку, замки, ручку та 
ін.; валіза; 

чата – загін козаків, призначений для 
сторожі і дозору; 

червонець (червоний) – золота монета. 
Російський червонець у XVIII ст. ста- 
новив приблизно 2 руб. 80 коп. 
сріблом; 

черес – старовинний широкий шкіряний 
пояс, зшитий уздовж складених ра- 
зом ременів так, що мав усередині 
порожнину для грошей та інших 
цінних речей; 

чернь – 1) сплав з срібла, сірки та ін., який 
використовується для художнього 
оздоблення металевих (срібних) ви- 
робів; 2) чорний колір чого-небудь, 
чорнота; 3) чорна вугільна фарба 
органічного походження; 

чугай – свита; 
 
шалевий, полушалевий (пояс) – пояс, 

виготовлений із візерунчатої шовко- 
вої або вовняної тканини, подібної 
до тієї, з якої виготовляли хустки; 

шанець – рота в полках; 
шарафан – спідниця з вибійки; 
шаровари – широкі штани, вільні в стег- 

нах, часто зі зборками на талії, зіб- 
рані біля кісточок внизу; 

шафар – військовий служитель, збирач 
мита на Січі, перевозах; вів прибут- 
ково-видаткові книги, наглядав за 
порядком під час перевезення ван- 
тажів через переправи, мав при собі 
козацьку команду; 

шевлюга – крутій, дурисвіт, ошуканець, 
мерзотник; 

шинкувати – вироблення та продаж спирт- 
них напоїв; 

шкаповий – пошитий з кінської шкіри; 
шпаковатий – людина – сивий; кінь – тем- 

но-сірий; 
 
юпка – верхній жіночий одяг у вигляді 

довгої корсетки, переважно з рука- 
вами; 

юхта – шкіра великої рогатої худоби, 
коней і свиней, вичинена за допомо- 
гою дьогтю; 
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яничари – основна категорія регулярного 
піхотного війська в Османській ім- 
перії з 1361 р. Держава сплачувала 
їм жалування. Спочатку таке військо 
складалося з військовополонених,  
а з 1639 р. формувалося переважно 

з турків. Із XVII ст. яничари почали 
обзаводитися сім’ями й займатися 
господарством, торгівлею, ремесла- 
ми тощо. Яничарське військо лікві- 
доване 1826 р. 
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ІІІІ    мммм    ееее    нннн    нннн    ииии    й й й й     пппп    оооо    кккк    аааа    жжжж    чччч    ииии    кккк    

• 
    
Августа Фредеріка Софія див. Катерина ІІ 
Адабаш Микола Стефанович див. Одабаш 

Микола Стефанович 
Андрієвський А. 398, 424 
Андрій, отаман Канівського куреня див. 

Журба Андрій 
Андрій, отаман Пашківського куреня 81 
Андроник (Дроник) Андрій, козак Коренів- 

ського куреня, ватажок гайдамаків 
20, 36, 74, 107, 369, 373, 401 

Антонович В. 6–7 
Антоняк Я. Ю. 402, 411 
Апостол Петро, полковник Лубенського 

полку 412 
Апраксін О. Ф., генерал 402 
 
Бабура (Бабуренко) Іван, отаман Дерев’ян- 

ківського куреня 257, 263, 286, 365, 
420 

Байбарза Їсько, козак Величківського ку- 
реня, гайдамака 219, 416 

Байрацький (Байрацкой) Іван, гайдамака 
353, 361 

Баклан Іван, козак Незамаївського куреня, 
гайдамака 263, 371, 373 

Бакум Грицько, козак Незамаївського ку- 
реня, гайдамака 373 

Балабан Дем’ян, гайдамака 353, 359 
Балицький Данило, полковий старшина 428 
Бандурка Іван, козак Коренівського куре- 

ня, ватажок гайдамаків 39–40, 271–
274, Бастєвік, капітан 126, 147 

Бегма (Бегменко) Іван, козак Кисляків- 
ського куреня, гайдамака 237, 243, 
246–247, 250, 254–255, 258–259, 
329–330, 373, 419 

Безбородько Грицько, козак Брюховецько- 
го куреня 179–180, 372 

Безрукавий (Безрукавой) Пилип, гайда- 
мака 352, 360 

Берг Максим Васильович фон, генерал-
майор 404 

Бердей (Бердай) Іван, козак Пашківського 
куреня 14, 156–157, 159, 174, 411 

Бери Петро 314 
Берко, єврей м. Умань 52, 376 
Бернадський Б. В. 402, 411 
Бистрий Макар, козак Левушківського ку- 

реня 319 
Бистрицький Семен, писар Бугоґардівської 

паланки 18, 28, 34, 51, 71, 100, 137, 
146–147, 178, 190, 202, 400 

Білецький (Белецький) Грицько Трохимо- 
вич, козак Джерелівського куреня, 
гайдамака 228–230, 362–363 

Білий Гаврило, козак Пластунівського ку- 
реня, гайдамака 219 

Білий Іван, козак Васюринського куреня, 
власник зимівника 154 

Білий Іван, козак Ведмедівського куреня, 
гайдамака 219, 416 

Білий Микита, козак Левушківського куре- 
ня, гайдамака 41, 221, 237–238, 
243, 246–247, 250–251, 254, 258, 
260, 329, 373 

Білий Мусій (Мойсей), козак Ведмедів- 
ського куреня, гайдамака 219, 266–
267, 416 

Білий Ничипір, козак Вищестебліївського 
куреня, гайдамака 372 

Білий Олекса, козак Іркліївського куреня, 
гайдамака 372 

Білий Семен, козак Івонівського куреня, 
гайдамака 14, 156–157 

Білий Сидір Гнатович, військовий осавул 
20–24, 29–30, 50–51, 57–58, 135, 
137–138, 168, 173, 175, 179–180, 
198, 221, 266, 275, 300, 303–305, 
307–308, 313–315, 332–333, 336, 397 

Білоус Іван, козак Пашківського куреня 
318, 424 

Білоус Кирило (Кирик), козак Кисляків- 
ського куреня, гайдамака 117–118, 
121–122, 185, 275, 405 

Білоус Тарас 118 
Білошапченко Савка, романківський меш- 

канець 399 
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Блакитний Василь, отаман Шкуринського 
куреня 24, 30, 142–143, 154, 267, 
270–271, 409 

Блащук С. М. 52 
Бобир Данило, козак Канівського куреня, 

власник зимівника 114, 405 
Бовт Аврам (Авраам), козак Васюрин- 

ського куреня, гайдамака 176, 267, 
270, 374–375 

Богдановський Тимофій Павлович, вій- 
ськовий канцелярист 144, 409 

Бойко див. Спидицький Михайло 
Бойко, козак Дерев’янківського куреня, 

гайдамака 333 
Бойко Антон, козак Дерев’янківського ку- 

реня, гайдамака 369 
Бойко Лесько, козак Платнирівського ку- 

реня, гайдамака 269, 375 
Бойко Мирон, козак Кальниболотського 

куреня, гайдамака 219 
Бойко Трохим Васильович, козак Кальни- 

болотського куреня, гайдамака 245– 
246, 304, 314–315, 317–318, 325–
329, 331–332, 349, 361, 368, 374 

Бондар Василь, батько Бондаренка Федора 
234 

Бондар Ю. В. 402, 411 
Бондаренко Іван, один з ватажків Коліїв- 

щини 35, 405 
Бондаренко Федір Васильович, мешканець 

с. Чаплища, гайдамака 36, 234–236, 
363 

Бондарка, козак Пластунівського куреня, 
гайдамака 139 

Боровиченко Микола, козак Канівського 
куреня 52, 377–378 

Боровський Сергій 311 
Боряк Г. В. 52 
Бочка Остап, мешканець м. Умань, купець 

13, 15, 17–18, 33, 50, 67, 75–77,  
85, 102 

Бояр Трохим, батько козака Білецького 
Грицька 228 

Браницький Франциск Ксаверій, реґімен- 
тар коронних військ 18, 119, 406 

Брехуненко В. 35, 52 
Буговий (Буговой) Кирило, гайдамака 353, 

361 

Бугрим, козак Крилівського куреня, гай- 
дамака 218 

Буґера, отаман с. Кам’яна Криниця, вата- 
жок гайдамаків 16–17, 96–97 

Букет Є. В. 35, 52, 402, 406–407, 411 
Булацев Григорій 280 
Бурка Сава, запорозький козак, гайдама- 

ка 38 
Бурніс Іван Григорович, військовий суддя 

236, 363, 419 
Бут Левко, отаман Івонівського куреня 366 
Бутич І. Л. 12 
 
Важкий Сидір, козак Кальниболотського 

куреня, гайдамака 305, 308, 361 
Вакула, козак Дядьківського куреня, влас- 

ник зимівника 272 
Василь, диякон м-ка Ґард 179 
Василь, мешканець с. Кам’янка 37 
Васка, матір козака Кравця Лавріна 287 
Великий Карпо, козак Незамаївського ку- 

реня, гайдамака 370 
Великий (Вєлькій) Федір, полковник Про- 

гнойської паланки 19–21, 62–63, 
81–82, 107, 112, 115, 129–130, 139, 
151–152, 156, 159–160, 165, 174, 
194–195, 197 

Венґерин Андрій, козак Дерев’янківського 
куреня 275 

Веприк Яцко, орендар м-ка Маньківка 37 
Верба Омелько, козак Іркліївського куре- 

ня, гайдамака 218 
Верез-Ковальський Олександр, королів- 

ський секретар 384–385, 392 
Верховойт Кіндрат, гайдамака 352, 360 
Вєлькій Федір див. Великий Федір 
Висоцький Максим, козак Івонівського ку- 

реня, купець 18, 50, 108–110, 264–
266 

Височин Мартин, полковий старшина 29, 
205–206, 208–209 

Вишенка Іван, козак Коренівського куреня, 
гайдамака 218, 220 

Вівдя, матір козака Шеремета Івана 276 
Віґур Грицько див. Фіґур Грицько 
Відьма Микола, козак Кальниболотського 

куреня, гайдамака 318, 325, 331, 
361 
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Війтиха Агафія, мешканка м-ка Ладижин 
389–390 

Віл (Вол) Грицько, козак Ведмедівського 
куреня, гайдамака 194, 414 

Власенко, торговицький сотник 13, 76 
Вовк Іван, козак Мінського куреня, гайда- 

мака 37–38, 281–284 
Вовнянка Іван, козак Незамаївського ку- 

реня, гайдамака 370 
Воґнавський, богуславський губернатор 377 
Воєйков Федір Матвійович, київський ге- 

нерал-губернатор 12–13, 15, 18, 
22–23, 31, 33, 40, 45, 47–49, 61–62, 
69–70, 82, 86–87, 93, 97–98, 105, 
109, 111, 119–120, 125–126, 128–
129, 136, 139, 142, 147, 153, 164–
166, 171, 187, 198, 211, 295, 297–
298, 348, 398–399, 405, 424 

Воєнний Семен, козак Конелівського куре- 
ня, гайдамака 304, 369 

Вол Грицько див. Віл Грицько 
Волосяний (Волосянка) Артем, козак Ви- 

щестебліївського куреня, гайдамака 
219–220, 265, 416 

Волошин Василь, волоський чабан, вата- 
жок гайдамаків 41, 236, 242, 249, 373 

Волошин Василь, козак Пашківського ку- 
реня, власник зимівника 216 

Волошин Костя, мешканець с. Криве Озе- 
ро, ватажок гайдамаків 42–43, 268–
269, 321–324 

Волошин Федір, ватажок гайдамаків 219 
Вульф Володимир, майор Орловського 

форпосту 18, 34, 67, 70–71, 98, 100, 
135, 137, 146, 296, 300, 310 

Вчорашній Микита, козак Кальниболот- 
ського куреня, гайдамака 219 

 
Гавриленко І. 7 
Галицький Семен, військовий старшина, 

товариш Мінського куреня 14–16, 
33, 50, 64, 77–81, 84, 87, 149, 399 

Гвозденко (Сукур) Іван, козак Іркліївського 
куреня, гайдамака 237, 242, 373 

Гермайзе О. 6 
Гіреї, рід кримських ханів 403 
Гірей Максут, кримський хан 410 

Гірей Мурат Масют Сик, сераскер султан, 
очільник Єдисанської орди 97, 143–
144 

Гірей Мурат Шабіб, сераскер-султан, очіль- 
ник Єдичкульської орди 50, 97 

Гісцова Л. 46, 428 
Глухий Хома, козак Брюховецького куреня, 

гайдамака 219 
Година Тишко, козак Кременчуцької роти 279 
Гоголь (Гогіль) Микита, козак Кущівського 

куреня, гайдамака 236, 242, 244–
246, 249, 251–254, 259, 261, 329, 
364–365, 419 

Голик Кирик, козак Дінського куреня, гай- 
дамака 114 

Голіцин Олександр Михайлович, князь, віце- 
канцлер Російської імперії 128, 408 

Голобуцький В. 6, 24, 37 
Головатий Микита, козак Левушківського 

куреня, гайдамака 21, 194, 197–198 
Головко, козак Кисляківського куреня, 

ватажок гайдамаків 28, 42, 193, 200 
Головко Денис, козак Конелівського куре- 

ня, гайдамака 317, 371–372 
Головко Іван, полковник 295–296, 424 
Головко Мусій (Мойсей), полковник Буго- 

ґардівської паланки 13, 15, 19, 21, 
23, 25, 28, 50, 55–58, 63–64, 67–68, 
89–90, 92–93, 136, 138–139, 145–
146, 170, 178–179, 183, 186, 190–
191, 264–266, 290, 292–293, 295, 
299, 337–338, 342–343 

Головко Нестір, військовий довбиш 23–25, 
30, 50, 73, 117–118, 175, 220, 257, 
264, 370 

Головко Семен, козак Васюринського ку- 
реня 270 

Головня, козак Кисляківського куреня, гай- 
дамака 267–268, 275, 375 

Голодний Антон, військовий слуга, підпуш- 
кар 225 

Гольцов А. Г. 402, 411 
Гонта (Гонтенко) Іван, уманський сотник, 

уманський полковник, один з ватаж- 
ків Коліївщини 13–15, 17, 76, 156–
157, 159, 399, 401 

Горб Грицько, отаман Мінського куреня 281 
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Горб Петро, козак Поповичівського куреня 
228–229, 362 

Горб (Сохацький) Федір, отаман Кальни- 
болотського куреня 328, 427 

Горкуша Василь, кам’янський мешканець 
17, 97 

Горкуша Василь, козак Коренівського ку- 
реня, гайдамака 218 

Горкуша Грицько, козак Поповичівського 
куреня 319, 425 

Горкуша Марко, гайдамака 414, 417 
Горпина, матір козака Трохима Бойка 326 
Горпина, матір козака Остапа Дона 281 
Грановський Казимир див. Храновський 

Казимир 
Гребень Гарасим, отаман Сергіївського ку- 

реня 369, 429 
Гречин, єлисаветградський купець 272 
Грибовський В. 16, 34, 158, 380, 397–404, 

409–410, 412, 415, 418–421, 423, 
426, 428, 430 

Грива Леонтій, гайдамака 352, 359 
Григорій, батько козака Андрія Обдули 226 
Грипа Лаврін, батько козака Логвина Ла- 

донки 328 
Грицак В. С. 402, 411 
Грицько, козак Незамаївського куреня, 

гайдамака 371 
Грицько, Ротів брат див. Рот Грицько 
Грозовський І. М. 44 
Грушевський М. С. 9, 46 
Губа, козак Кальниболотського куреня, 

гайдамака 221 
Губа, козак Кисляківського куреня, гайда- 

мака 173, 185 
Губа Данило, козак Васюринського куреня, 

гайдамака 176, 236, 239, 242, 244, 
246, 249, 252, 261–262, 329, 331, 
373 

Губа Мирон, запорозький козак, ватажок 
гайдамаків 31 

Губа Степан, козак Кисляківського куреня, 
гайдамака 121–122, 361, 413 

Губа Яків, козак Дерев’янківського куреня, 
гайдамака 237, 243, 250, 254, 258, 
262, 373 

Гунька Наум, козак Дінського куреня, гай- 
дамака 114, 404 

Гупало Василь, козак Кисляківського куре- 
ня, гайдамака 236, 242, 244, 246, 
249, 253–254, 259, 329, 373, 419 

Гур’єв Василь, полковник Каргапольського 
карабінерного полку 108–109, 401, 
404 

Гуржій (Гаржій) Денис, товариш Попови- 
чівського куреня 45, 52, 376, 384–
385, 387, 391–394, 430 

Гуслистий К. 6 
 
Ґалаґан, отаман Левушківського куреня 

198, 415 
Ґардовий Іван, наказний отаман Дерев’ян- 

ківського куреня 24, 257, 262, 420 
Ґезь Іван, козак Канівського куреня, гай- 

дамака 371 
Ґелех Степан, товариш Крилівського куре- 

ня, курінний отаман 20–21, 57–58, 
178, 220, 245, 253, 269, 307–308, 
313, 364–365, 397 

Ґилун Костя, козак Васюринського куреня, 
гайдамака 218 

Ґулий Остап, козак Джерелівського куреня 
196, 414 

 
Давид див. Крикливий Давид 
Данило, запорозький козак, ватажок гай- 

дамаків 31 
Дахненко (Дахниня) Василь, козак Коре- 

нівського куреня, власник зимівника 
228–230, 362, 418 

Дахненко (Дахнів, Дихненко) Іван, козак 
Коренівського куреня 232–233, 418 

Дейнека Олексій (Олекса), козак Платни- 
рівського куреня, ватажок гайдама- 
ків 37–40, 51, 117–118, 154, 178, 
186, 190–192, 269–271, 274, 281–
291, 366, 375 

Дем’ян (Демко) див. Третяк Демко 
Демура Демко, козак Пластунівського ку- 

реня, гайдамака 372, 429 
Демченко Л. Я. 52 
Дендебера Федір, козак Поповичівського 

куреня 179 
Дерев’янко Іван, запорозький козак, гайда- 

мака 304 
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Деркач, козак Кальниболотського куреня, 
власник зимівника 292, 299–300, 346 

Деркач, козак Шкуринського куреня 226 
Деркач Демко, козак Кальниболотського 

куреня, власник зимівника 275, 422 
Дихненко Іван див. Дахненко Іван 
Джаваґа Іван, писар 403 
Джуґан Лук’ян, козак Мінського куреня 

284–286 
Джукан Тарас, козак Дядьківського куреня 

319 
Діденко Степан, козак Крилівського куреня 

319, 425 
Дідик С. С. 412 
Дін Микита див. Дон Микита 
Дін Остап див. Дон Остап Андрійович 
Дмитро, турецький шинкар 155 
Довгий Їсько, козак Кисляківськго куреня, 

гайдамака 176, 245, 303–305, 309, 
313–316, 326, 328–329, 368, 374 

Домонтович Сидір, козак Іркліївського ку- 
реня 52, 377–378 

Дон 240 
Дон (Дін) Микита, козак Батуринського 

куреня 319, 425 
Дон (Дін) Остап Андрійович, козак Мін- 

ського куреня, гайдамака 37–38, 195, 
280–286, 289–290, 322, 367, 414 

Дорошенко Петро, гетьман 45 
Дрок (Дрюк) Мусій, отаман Джерелівсько- 

го куреня 228, 418 
Дроник див. Андроник Андрій 
Дубина, казарчинський сотник 42, 268, 

322, 325 
Дуденко Тарас, запорозький козак 343 
Дужан Костя, козак Ведмедівського куре- 

ня, гайдамака 219 
Дуплич, козак Дядьківського куреня 180, 

196, 370 
Дурний Марко, козак Поповичівського ку- 

реня, гайдамака 218 
Дурний (Дурной) Фома, гайдамака 352, 360 
Дюгтяр Михайло, полковник, отаман Пере- 

яславського куреня 23–24, 30, 50, 
105, 371 

Дядченко Грицько, козак Кальниболоць- 
кого куреня, ватажок гайдамаків 20, 
36, 74, 107 

Дяченко, козак Кальниболотського куреня, 
гайдамака 369 

 
Євреїнов Миколай Іванович, унтер-жовнір 

76 
Єфремов М. Г., майор 410 
Єфросинія, матір козака Савки Тарана 283 
 
Жалдак (Жолдак, Сукур) Грицько, козак 

Кущівського куреня, брат Жалдака 
Корнія, власник зимівника 201, 269, 
285, 289 

Жалдак Корній, козак Кущівського куреня, 
брат Жалдака (Сукура) Грицька, гай- 
дамака 269, 285, 289, 375 

Железняк Максим див. Залізняк Максим 
Желізняк Максим див. Залізняк Максим 
Жмур (Шмур) Олексій (Олекса), козак 

Дерев’янківського куреня, ватажок 
гайдамаків 40–41, 43–44, 51, 221, 
236–237, 239, 242–247, 249, 251, 
254–255, 257–263, 266, 328–329, 
331, 364–365, 374 

Жмур Омелько, козак Кущівського куре- 
ня 81 

Жмур Остап, козак Канівського куреня, 
ватажок гайдамаків 218–219, 264 

Жолдак Грицько див. Жалдак Грицько 
Жулай Іван, гайдамака 353, 361 
Журавський (Пластун) Самійло, козак Вед- 

медівського куреня 275, 308, 422 
Журба Андрій, ватажок повстання 18, 35, 

119, 126, 405–407 
Журман Павло 360 
 
Заблуда Степан, козак Дінського куреня 

113–114 
Заверуха Іван, гайдамака 352, 360 
Задирака Іван, козак Іркліївського куреня, 

гайдамака 372 
Заїка Ігнат, козак Кущівського куреня, пле- 

мінник Жолдака Корнія, гайдамака 
269, 285, 289, 375 

Закревський 11 
Залізняк (Железняк, Желізняк, Zelezniak) 

Максим (Maxym), ватажок гайдама- 
ків 13–14, 17–19, 23, 33, 35, 50, 52, 
55, 61, 67, 70, 75–76, 81, 83–86, 
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89–90, 92–93, 102, 108–110, 119, 
126, 138–139, 149, 176, 358–359, 
382–383, 399, 401, 405–406, 422 

Залоїло, козак Пашківського куреня, вата- 
жок гайдамаків 42–43, 263–264 

Заруба Михайло, козак Крилівського куре- 
ня, гайдамака 218 

Збаразький, козак Кальниболотського куре- 
ня, гайдамака 305, 308, 361 

Зеленський (Зеленськой) Іван, гайдамака 
352, 360 

Золот Дорош, козак Дядьківського куре- 
ня 224 

Золотар (Золотаревський) Пархом (Пар- 
феній), отаман Корсунського куреня 
24, 239–240, 364, 420 

Зуб Кіндрат, козак Івонівського куреня, 
гайдамака 371 

 
Ібрагім Баша, татарський купець 196–197 
Іван 240 
Іван 314 
Іван, запорозький козак, посланець до се- 

раскер-султана 123 
Іван, козак Васюринського куреня 225 
Іван, козак Поповичівського куреня 225 
Іван, мешканець Уманської губернії, вата- 

жок гайдамаків 41–42, 267–268 
Іван, молодик козака Венґерина Андрія, 

гайдамака 275 
Іван, молодик козака Жмура Омелька, 

гайдамака 81, 254 
Іван, молодик козака Кривошиї Степана, 

гайдамака 254, 256, 258, 374 
Іванов Євстафій (Остап) див. Ткач Остап 

(Євстафій) Іванович 
Іванов Петро, прапорщик Плетеноташли- 

цької роти 290–291 
Ігнат, козак Іркліївського куреня, гайда- 

мака 362 
Ісаков Олександр Степанович, генерал-

майор 311, 398, 424 
 
Їсько, козак Васюринського куреня, гайда- 

мака 375 
Їсько (Ісько), молодик козака Малого Тро- 

хима 131 
 

Йолтуховський М. 18 
Йосиф, брат Храновського Юрія 96 
 
Кабака, козак Корсунського куреня 221 
Кабанець Р. Ю. 402, 411 
Кабохлист Павло, козак Кальниболотсько- 

го куреня 319 
Кабро (Кабрус) Сидір, отаман Вищестеб- 

ліївського куреня 265, 278–279, 
366, 421 

Калита, молодик козака Косого Грицька, 
гайдамака 275 

Калнишевський Йосип (Іосиф), полковник 
Кодацької паланки, племінник ко- 
шового отамана Петра Калнишев- 
ського 27, 133, 160–161, 408 

Калнишевський (Kalniszewski) Петро Іва- 
нович, кошовий отаман 12, 19, 34, 
52, 59–60, 70–71, 74–75, 77, 81–82, 
92–93, 102–103, 119, 123, 126, 129, 
142, 145, 148, 156, 158–159, 163, 
165, 175, 178–179, 191–192, 194, 
292, 304–307, 309–310, 313, 334–
335, 337, 341, 379–380, 384, 387, 
389–391, 397–400, 402–404, 408–
410, 412, 415, 418–421, 423, 426–
428, 430 

Калуза Іван, козак Ведмедівського куреня, 
гайдамака 219 

Калько Федір, козак Уманського куреня 118 
Кальмаз Василь Максимович, козак Дін- 

ського куреня, гайдамака 317–318, 
323–327, 331, 349, 367–368, 426 

Кальниболотський Артем, запорозький ко- 
зак, гайдамака 168–169 

Канівча Федір, козак Канівського куреня, 
гайдамака 179–180, 309, 373 

Кантаржій Лаврін, козак Дінського куреня, 
купець 13, 17–18, 50, 85–86 

Караванець Федір, козак Кущівського ку- 
реня, гайдамака 270, 289, 375 

Карапет Петро, козак Щербинівського 
куреня, гайдамака 372 

Карасевич А. 35 
Карбовський, білоцерківський комендант 398 
Карл Федорович див. Штофельн Карл 

Федорович 
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Карлаш Левко, козак Кальниболотського 
куреня, гайдамака 246, 329, 374 

Карпенко В. 35 
Карпенко Степан, батько козака Шеремета 

Івана 276 
Касалап Костя, козак Васюринського ку- 

реня, гайдамака 176, 267, 270, 374–
375 

Касап (Косап) Миколай Тимофійович, вій- 
ськовий старшина, депутат від Вій- 
ська Запорозького Низового в Слід- 
чій комісії з татарами 151, 177, 
409–410, 427 

Кастелі, губернатор м-ка Ладижин 431 
Касян Лук’ян, козак Пластунівського куре- 

ня, гайдамака 139, 155, 174, 409 
Касяненко Іван, полковник Війська Запо- 

розького Низового 23–24, 29, 205, 
208–209, 333–334, 344, 349, 354–
357 

Катенко Гордій, козак Дінського куреня 
114, 405 

Катерина І, імператриця 408 
Катерина ІІ (Августа Фредеріка Софія), імпе- 

ратриця 8, 35, 57, 81, 125–126, 128, 
402, 407–408, 410, 412, 415, 426 

Катерина Олексіївна див. Катерина ІІ 
Катря, матір козака Василя Кальмаза 324 
Катря, матір козака Логвина Ладонки 328 
Квасовський Петро, козак Платнирівського 

куреня, гайдамака 269, 375 
Квяткевич Яків (Якуб) Григорович (Kwiat- 

kewycz Jakob), торговицький комен- 
дант, уманський полковник 12, 17, 
34, 51–52, 221, 337–338, 342, 379–
381, 428 

Кедерим, кедеримський сотник 90–91 
Келеберда Кіндрат, козак Корсунського 

куреня 55–56 
Кирик (Кирило), козак Конелівського ку- 

реня, гайдамака 173, 265, 318, 325, 332 
Кирик, запорозький козак, гайдамака 233 
Кирпа (Кирпо) Ігнат, козак Васюринського 

куреня, гайдамака 270, 375 
Кирпань Михайло, отаман Уманського 

куреня 264, 420 
Кислий Ігнат, козак Незамаївського куреня, 

гайдамака 370 

Кияниця (Кіяниця) Андрій, козак Васюрин- 
ського куреня 319, 426 

Кияниця Влас див. Куниця Влас 
Кійнаш Андрій, полковник Війська Запо- 

розького Низового 23–24, 29, 209, 
211, 213–214, 339, 353–354 

Кілок Петро, козак Івонівського куреня, 
ватажок гайдамак 42, 264–266, 421 

Клименко Яків, батько козака Івана Паст- 
риґи 321 

Князьков Ю. П. 35 
Кобила Іван, козак Величківського куреня, 

гайдамака 276–278 
Кобильський Іван, козак Мишастівського 

куреня, гайдамака 219 
Коваль Гаврило, отаман Кисляківського ку- 

реня 314, 424 
Коваль Макар, козак Кальниболотського 

куреня, гайдамака 117–118, 121–
122, 185, 405 

Коваль Мусій, козак Кальниболотського ку- 
реня, гайдамака 219 

Коваль Ничипір, козак Пашківського куре- 
ня, гайдамака 142–143, 267 

Коваль Яким, козак Васюринського куреня 
222, 417 

Ковпак (Колпак) Опанас (Афтанас), пол- 
ковник Орільської паланки 105, 133, 
150, 154, 207, 404 

Ковтуненко (Квтун) Савка, козак Дерев’ян- 
ківського куреня, гайдамака 219, 417 

Кодинець Антон Іванович, сотник Другого 
Компанійського полку 135, 169–
170, 309–310, 408 

Кодинець Іван Кирилович, значковий то- 
вариш Лубенського полку, батько 
Кодинця Антона Івановича 408 

Кодинець Мойсей Кирилович, полковник 
Першого Компанійського полку 51, 
169, 309–310, 412 

Коза Ігнат, козак Крилівського куреня, 
гайдамака 218 

Козак Іван, козак Поповичівського куреня, 
гайдамака 371 

Колісник (Колесник) Василь, товариш Пер- 
шого Компанійського полку 226–
227, 363 
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Колос (Колосун) Павло (Хома), козак Кри- 
лівського куреня, гайдамака 173, 
218, 317–318, 325, 332, 413 

Колпак Опанас див. Ковпак Опанас 
Конон, запорозький козак, гайдамака 325 
Конон, козак Сергіївського куреня, гайда- 

мака 318 
Конотопиць Федір, козак Поповичівського 

куреня, гайдамака 218 
Коношко Мирон 332 
Копил, козак Кальниболотського куреня 

168–169, 176, 305, 346, 412 
Копитченко Роман, козак Кисляківського 

куреня, гайдамака 41, 236, 238, 242, 
244, 246, 248–249, 252–254, 256, 
259–260, 329, 373, 419 

Корб Грицько, козак Іркліївського куреня 
271–272 

Корж Василь, отаман Тимошівського ку- 
реня 13, 50, 81, 402 

Корній, турецький шинкар 155 
Коробочка Іван, козак Рогівського куреня 

319 
Корф, полковник Козловського піхотного 

полку 71; комендант фортеці Святої 
Єлизавети 310 

Косий, козак Кальниболотського куреня, 
гайдамака 117–118, 121–122 

Косий Грицько, козак Кальниболотського 
куреня 185, 275, 422 

Косий Іван, козак Поповичівського куреня, 
гайдамака 264, 371–372 

Косий Петро, козак Дінського куреня, гай- 
дамака 114 

Космовський (Космавський, Kosmowski) 
Міхал (Michał), новгородський під- 
чаший, управитель маєтностями 
князя Яблуновського, комісар 45, 
50, 158–159, 163–164, 279 

Косолап Данило, козак Васюринського 
куреня, гайдамака 218 

Костиря Костя, козак Іркліївського куре- 
ня 271 

Костя, козак Ведмедівського куреня, гай- 
дамака 219 

Костяний Іван, отаман Кальниболотського 
куреня 24, 248, 262, 305, 364 

Косцєлецький-Пацина Трохим (Koscielecki- 
Pacyna Tr.), слуга черкаського гу- 
бернатора Пенчельського Олексан- 
дра 387–389 

Кравець Іван див. Krawczyk Jan 
Кравець Іван, козак Конелівського куре- 

ня 331 
Кравець Іван, козак Тимошівського куреня, 

молодик Тарана Семена, гайдама- 
ка 62, 107 

Кравець Лаврін Петрович, козак Кущів- 
ського куреня, гайдамака 38, 195, 
270, 282, 285–290, 322, 367, 375 

Кравець Самійло, козак Мишастівського 
куреня, гайдамака 219 

Кравець Семен, козак Конелівського куре- 
ня, власник зимівника, гайдамака 
245, 314–315, 326, 328–329, 362 

Кравець Яцко (Яків), козак Конелівсько- 
го куреня, власник зимівника 309, 
314, 331 

Кравчина Іван див. Krawczyk Jan 
Красінський А. 399 
Красінський М. 399 
Кребс В. 11 
Кревій, козак Рогівського куреня, гайдама- 

ка 218, 220 
Кречетніков Михайло Микитович, генерал-

майор 18, 86, 402 
Кривий Василь, козак Кисляківського ку- 

реня, гайдамака 327, 329 
Кривий Грицько, козак Кущівського куре- 

ня 223 
Кривий Їсько, козак Ведмедівського куре- 

ня, гайдамака 219, 416 
Кривий Лаврін, козак Мишастівського ку- 

реня, гайдамака 219–220 
Кривошея І. І. 52 
Кривошия Степан, козак Дерев’янківського 

куреня, власник зимівника, гайдама- 
ка 40, 221, 237, 246, 250, 254, 256–
258, 275, 305, 329, 373–374 

Крикливий Давид, козак Незамаївського ку- 
реня, гайдамака 173, 233, 263, 265 

Крим Гірей, кримський хан 16 
Круть Клим, козак Титарівського куреня, 

гайдамака 31, 372, 429 
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Кручений Ігнат, козак Левушківського ку- 
реня, гайдамака 218 

Кручений Михайло, козак Уманського або 
Канівського куреня 225 

Кузьменко Іван, уманський сотник 13, 76 
Кузьменко Олифір, козак Вищестебліїв- 

ського куреня, гайдамака 372 
Кулик Дмитро, полковник Самарської па- 

ланки 26–27, 117, 122–123, 205, 
209, 216, 294, 306, 333, 344–345, 
349, 357 

Кулик Іван, полковник, отаман Дядьків- 
ського куреня 23, 26–29, 31, 43, 50, 
66–67, 69, 73–74, 87, 89–90, 95–96, 
110, 113, 118–119, 123–124, 130–
132, 136–137, 141–142, 144–145, 
169, 220, 233, 241, 264–266, 305, 
309–310 

Кулик Тиміш, козак Пашківського куреня, 
гайдамака 219 

Куниця (Кияниця) Влас, козак Платнирів- 
ського куреня 15, 156–157, 162 

Кунпан Грицько, козак Кальниболотського 
куреня, гайдамака 369 

Кунпан Петро, козак Дінського куреня, 
гайдамака 218 

Курбатий Яцко, козак Ведмедівського ку- 
реня 220 

Куценко Степан, козак Дядьківського куре- 
ня, гайдамака 270, 375 

Кучер, козак Дядьківського куреня, гайда- 
мака 374 

Кучер Данило, полковник, отаман Велич- 
ківського куреня 23–24, 30, 50, 105, 
404 

Кучер Петро, козак Іркліївського куреня, 
гайдамака 240–241 

Кучер Петро, козак Крилівського куреня, 
гайдамака 41, 131, 267–269, 275, 
322, 324, 364–365 

Кушнір (Кушнер) Михайло, гайдамака 279, 
311 

 
Лаврін, козак Мишастівського куреня, гай- 

дамака 318 
Лагода Конон, козак Крилівського куреня, 

гайдамака 218 

Лагода Матвій, козак Рогівського куреня, 
гайдамака 218 

Лаєвський (Лаєвской) Влас, гайдамака 352, 
360 

Ладонка (Лодонка) Логвин Лаврінович, ко- 
зак Кальниболотського куреня, гайда- 
мака 245, 304, 308, 314–315, 317–
318, 325–332, 340–341, 349, 361, 
368, 374 

Левко, козак Левушківського куреня, гай- 
дамака 258, 374 

Легкоступ Федір, військовий канцелярист 
333, 427 

Лелек Мусій, козак Дядьківського куреня, 
гайдамака 272, 375 

Лелек Семен, козак Незамаївського куре- 
ня, гайдамака 236, 242, 246, 248–
249, 255, 259–260, 329, 373 

Лелетя Омелько, козак Кущівського куреня 
319 

Леонтьєв Михайло, київський генерал-
губернатор 413 

Лепета Яцко, козак Канівського куреня 319 
Лепетуха, ватажок гайдамаків 42–43, 51, 

231 
Лепетуха, козак Кальниболотського куре- 

ня 346 
Лисий Кирило, козак Незамаївського 

куреня, гайдамака 371 
Лисий Михайло, козак Кущівського куреня, 

гайдамака 270, 285, 289, 375 
Лисянський (Таран) Іван, козак Івонів- 

ського куреня, гайдамака 38, 201, 
269–271, 285, 289, 366, 375 

Литвин 331 
Литвин Іван, козак Івонівського куреня 

319, 425 
Литвинко Іван, пекар 223 
Лінь Яким, козак Кущівського куреня, гай- 

дамака 270, 289, 375 
Ліппоман Я. 11 
Лірник Андрій, козак Рогівського куреня 223 
Лодонка Логвин див. Ладонка Логвин 

Лаврінович 
Лозовий В. М. 404–405, 409–410, 412, 

414–418, 422, 423–426, 429 
Лола П. 6 
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Лолінковський (Поліковський) Юзеф, меш- 
канець с. Шубине 52, 377–378 

Ломовий, козак Кальниболотського куре- 
ня, гайдамака 173 

Лотош Демко, запорозький козак 343 
Лошак (Лошатник) Лук’ян, козак Ведмедів- 

ського куреня, гайдамака 219, 416 
Лук’яненко Артем Лук’янович, козак Ірк- 

ліївського куреня, гайдамака 38–40, 
271–275, 366, 375 

Лук’яненко Йосиф (Осиф), брат козака 
Лук’яненка Артема 271 

Лук’яненко Лук’ян, батько козака Лук’я- 
ненка Артема 271 

Лук’яненко Микита, племінник козака 
Лук’яненка Артема 272 

Лук’янов Андрій, військовий старшина 23–
24, 27–29, 51, 151, 209, 210–211, 
213–216, 297–298, 300–302, 319, 
335, 339, 341, 348, 353–354, 410 

Луцко, козак Кущівського куреня, гайда- 
мака 259, 374 

Львов Леонтій 352 
Люлька Ігнат, козак Величківського куре- 

ня, гайдамака 219, 267, 318, 325, 
331, 374 

Люлька О. Ф. 7 
Лях Андрій, депутат Війська Запорозького 

у Слідчій комісії 410 
Ляхович Григорій, полковий старшина, 

депутат у Брацлавській прикордон- 
ній комісії 378, 430 

Ляшок див. Спидицький Михайло 
Ляшок Корній, козак Дінського куреня  

50, 113 
 
Маґдась Кіндрат, козак Кисляківського ку- 

реня, гайдамака 361 
Майборода Савка, запорозький козак, ва- 

тажок Коліївщини 34 
Майґур Олекса, козак Кальниболотського 

куреня, гайдамака 305, 308, 361 
Макар, козак Кальниболотського куреня, 

гайдамака 176, 292, 299–300, 305, 
308, 361, 369 

Макар’єв Іван 314 
Максим 82 

Маким, козак Вищестебліївського куреня, 
гайдамака 369 

Максим Максим, козак Івонівського куре- 
ня, гайдамака 220, 307–308, 362 

Максимов Прокоп, полковник Війська За- 
порозького Низового 403 

Максимович М. 6 
Малий, козак Ведмедівського куреня, гай- 

дамака 117–118 
Малий Іван, козак Пластунівського куреня 

319, 424 
Малий Лук’ян, козак Кущівського куреня, 

гайдамака 236, 242, 244, 249, 252, 
373, 419 

Малий Максим, козак Вищестебліївського 
куреня 319 

Малий Пилип, козак Вищестебліївського 
або Нижчестебліївського куреня, 
гайдамака 267–268, 375 

Малий Трохим, козак Полтавського куре- 
ня 131 

Малий Яків (Яцко), козак Щербинівського 
куреня 223–225 

Малий Яцко, козак Крилівського куреня, 
гайдамака 218 

Малтиз, козак Дінського куреня, гайдамака 
332 

Маляр Олексій, козак Щербинівського ку- 
реня, гайдамака 343 

Мамай, козак Кисляківського куреня, гай- 
дамака 246, 374 

Мамай, козак Крилівського куреня, гайда- 
мака 218, 220 

Мамай Василь, козак Ведмедівського ку- 
реня, гайдамака 194 

Мамай Дмитро, козак Щербинівського ку- 
реня, гайдамака 333 

Мамай Федір Дорошович, мешканець м-ка 
Цибулів 42–43, 230–232, 363 

Мамай Яцко, козак Кисляківського куреня, 
гайдамака 361, 429 

Манжула Гаврило, мешканець м-ка Цибу- 
лів 231 

Мансур-ага, татарський депутат у Слідчій 
комісії 410 

Маркевич (Маркович) Іван Семенович, бун- 
чуковий товариш 328, 427 

Марко, козак Конелівського куреня 331 
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Марко див. Ус Марко Кіндратович 
Мар’я, матір козака Артема Лук’яненка 271 
Мар’я, матір козака Івана Пастриґи 321 
Масур Семен, козак Незамаївського куре- 

ня, гайдамака 333 
Махиня Лук’ян, козак Коренівського куре- 

ня, гайдамака 232–233, 264–266 
Мегмед Пир-ага, сераскер-султан 123 
Медвідь (Medwid) Високий (Wysoki), вата- 

жок гайдамаків 35, 52, 382–383 
Мельгунов О. П. 398, 424 
Мельник Ничипір, козак Пашківського ку- 

реня 173 
Микита, козак Дядьківського куреня, гай- 

дамака 259, 374 
Микола, козак Кальниболотського куреня, 

гайдамака 369 
Миколай, брат Храновського Юрія 96 
Мина (Миненко) Іван, козак Платнирів- 

ського куреня 142–143, 323, 409 
Мисько, козак Незамаївського куреня, вій- 

ськовий слуга, підосавул 225 
Михайло, козак Корсунського куреня, гай- 

дамака 278 
Михайло, козак Левушківського куреня, 

гайдамака 237, 246, 309, 373–374 
Мишин Герасим, перекладач 123 
Мищак І. М. 402, 411 
Мільчев В. І. 34–35, 158, 380, 397–404, 

409–410, 412, 415, 418–421, 423, 
426, 428, 430 

Мірошенко Сидір, запорозький козак, гай- 
дамака 38 

Мірчук П. 6 
Младанович П. 11 
Младанович Рафал, губернатор м. Умань 430 
Мовчан Грицько, козак Коренівського ку- 

реня 319, 426 
Мовчан Іван, козак Уманьського куреня, 

гайдамака 372 
Могила Демко, отаман Ведмедівського ку- 

реня 267, 421 
Монастирський, козак Кальниболотського 

куреня 346 
Москаль Левко, козак Батуринського куре- 

ня, гайдамака 372 
Москаль Семен, козак Незамаївського ку- 

реня, гайдамака 370 

Мосур, козак Незамаївського куреня, гай- 
дамака 369 

Мотря, матір козака Їська Довгого 314 
Мохиня Лук’ян, козак Коренівського куре- 

ня, гайдамака 118 
Мошко Гершкович, єврей м. Умань 52, 376 
Музика Грицько, козак Незамаївського ку- 

реня 371 
Музичук О. В. 52 
Мусін-Пушкін І. О. 404 
Мустафа Джаніб, очаківський трибунчуж- 

ний паша 196 
 
Нагай Макар, військовий старшина 23–24, 

26, 28–29, 31–32, 39, 43, 50–51, 
166, 170, 172, 177, 180–182, 184, 
188, 193–195, 198–201, 209, 211, 
213–215, 282–283, 286, 289–290, 
294–295, 297–299, 316, 318, 320, 
322–323, 325, 327, 332, 334–336, 
339, 348, 353–354, 412 

Найда Павло, гайдамака 279–280 
Невідничий (Підмогильний) Петро, батько 

козака Лавріна Кравця 287 
Невідничий Хома, козак Дерев’янківського 

куреня, ватажок гайдамаків 175, 219 
Неґеза Савка, козак Коренівського куреня, 

гайдамака 218 
Недаха Іван, козак Канівського куреня, 

гайдамака 372 
Недвига Карпо, козак Канівського куреня, 

гайдамака 240 
Недь Іван, козак Канівського куреня 372 
Неживий Семен, один з ватажків Коліїв- 

щини 18, 36, 94–95, 119, 138–139, 
234–235, 276–277, 280, 363, 366, 
403, 405, 419 

Некерєєв Петро, солдат Козловського пі- 
хотного полку 311 

Неклеса Карпо, козак Васюринського ку- 
реня, гайдамака 218, 415 

Немна (Немня) Іван, козак Корсунського 
куреня, власник зимівника, гайда- 
мака 24, 117–118, 121–122, 185, 
220–221, 236–240, 242, 246, 249, 
251, 255, 259–260, 329, 364, 373 

Несіяний Грицько, козак Батуринського 
куреня, гайдамака 372 
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Нефедьєв Андрій, генеральний писар 280, 
311, 360–361 

Неціга Василь, козак Коренівського куреня 
228–230, 362–363 

Нечим Олекса, козак Крилівського куреня, 
гайдамака 218 

Нижник Тиміш, козак Іркліївського куреня, 
гайдамака 218 

Нікіфоров О., російський консул в Криму 
409 

Новицький, губернатор м-ка Канів 403 
Нос (Нас) Іван, козак Дядьківського куреня 

304, 313, 424 
Нос Назар, козак Вищестебліївського ку- 

реня, власник зимівника 278 
Нос Тиміш, козак Дядьківського куреня, 

гайдамака 220 
Нужа Гарасим, козак Величківського ку- 

реня, гайдамака 267, 318, 325, 331, 374 
 
Обдула Андрій Григорович, козак Шкурин- 

ського куреня, гайдамака 226–227, 
363 

Обертас, козак Кущівського куреня, гайда- 
мака 173, 413 

Облизань Кіндрат, козак Незамаївського 
куреня, гайдамака 142–143, 263 

Обрєзков (Обрізков) Олексій Михайлович, 
російський посол у Константинополі 
296, 423 

Овчина Михайло, козак Кальниболотсько- 
го куреня, гайдамака 219, 416 

Одабаш (Адабаш) Микола Стефанович, 
полковник 165, 412 

Односум Андрій, один з ватажків Коліїв- 
щини 35, 126 

Олекса див. Чорний Олексій 
Олекса, молодик ватажка гайдамаків 

Олексія Дейнеки 270, 284–285, 
288–289, 375 

Омелько, козак Канівського куреня, гайда- 
мака 361 

Омельчук В. В. 402, 411 
Онопрієнко Максим, батько козака Каль- 

маза Василя 324 
Опришко Яків, козак Кисляківського ку- 

реня, гайдамака 240 

Осипов Петро, капітан гарнізонних баталь- 
йонів 19, 350, 358–359, 361 

Остроух Петро, товариш Корсунського 
куреня, власник зимівника 276, 422 

 
Павло, козак Коренівського куреня, гай- 

дамака 235 
Павло І Петрович, царевич 408 
Падицький Трохим, козак Джерелівського 

куреня, гайдамака 129–130, 151, 
179–180, 372 

Палій Мусій, козак Кущівського куреня, 
гайдамака 218, 415 

Панас, козак Кальниболотського куреня, 
гайдамака 361 

Панін Микита Іванович, російський дер- 
жавний діяч, граф, дипломат 128, 408 

Панко, хащовацький сотник 13, 76 
Панченко Демко, отаман Кущівського ку- 

реня 253, 290, 365, 367, 420 
Пастриґа Іван Якович (Демків родич), ко- 

зак Платнирівського куреня, гайда- 
мака 195, 218, 220, 286, 321–323, 367 

Пастриґа, Демків родич див. Пастриґа Іван 
Якович 

Пац М. 399 
Пенчельський (Пенчевський) Олександр 

(Pęczelski Alexander), черкаський 
губернатор 12, 35, 52, 382–384, 
387–391 

Перебийнос Артем, козак Дядьківського 
куреня, гайдамака 371, 373 

Передерієнко Яків, козак Брюховецького 
куреня, гайдамака 408, 416 

Перемишлєв Василь, каптенармус Козлов- 
ського піхотного полку 311 

Петля Петро, козак Уманського куреня, 
гайдамака 118, 232–233, 264–266 

Петро, козак Крилівського куреня, гайда- 
мака 173 

Петро, козак Поповичівського куреня 276 
Петро ІІІ (Петро Федорович), російський 

імператор 404–405, 407–410, 412, 
414–418, 421, 423–426, 429 

Печений, козак Рогівського куреня, гайда- 
мака 267, 374 

Печений Данило, козак Величківського ку- 
реня 319, 425 
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Печений Іван, товариш Чернявського Пав- 
ла Андрійовича 376 

Печений Павло, козак Пашківського куре- 
ня 371 

Письменний Іван, козак Кисляківського ку- 
реня 304–305, 313, 424 

Письменний Кирик (Кушко), козак Кальни- 
болотського куреня, гайдамака 246, 
309, 329, 374 

Письменний Лаврін, козак Мишастівського 
куреня, гайдамака 325, 332 

Пишмич (Писмищенко) Василь Андрійо- 
вич, військовий старшина 225, 417 

Пишний Федір, козак Титарівського куре- 
ня, гайдамака 179–180, 309, 373 

Півторацький Петро, козак Сергіївського 
куреня 319 

Підлепок (Подлепок) Левко, козак Рогів- 
ського куреня 222–225, 417 

Піп Іван, козак Ведмедівського куреня, 
гайдамака 219 

Піскун Павло, козак Пашківського куреня, 
власник зимівника 154 

Пластун Самійло, козак Ведмедівського 
куреня 340–341 

Плаха Павло, козак Рогівського куреня, 
гайдамака 118, 233, 264–266 

Плись Улас, козак Дерев’янківського куре- 
ня 319 

Плосконіс див. Швидкий Олексій 
Плохой Михайло, гайдамака 352, 360 
Побігайло Семен, козак Величківського ку- 

реня, гайдамака 219–220, 266, 416 
Побошкорович (Побушкорович) Ігнат, гай- 

дамака 353, 361 
Поварка Демко, козак Поповичівського 

куреня, гайдамака 218, 415 
Погоріленко Семен, козак Крилівського 

куреня, гайдамака 236, 242–246, 
249, 251–253, 329, 364 

Подлепок Левко див. Підлепок Левко 
Подмудьов Прокоп, козак Дерев’янків- 

ського куреня, гайдамака 254, 258, 
261, 374 

Поламаний Остап, мешканець м. Умань, 
купець 13, 15, 17–18, 33, 50, 67, 75–
77, 85, 102 

Поліковський див. Лолінковський Юзеф 

Половий Іван, козак Кальниболотського 
куреня 371 

Половий Кирик, козак Іркліївського куреня 
347, 372, 428 

Половий Мусій, козак Дядьківського ку- 
реня 304, 313 

Полонський Іван, писар Протовчанської 
паланки 337, 427–428 

Понятовський Станіслав-Август, король 399 
Попатенко Павло, військовий канцелярист 

67, 400; полковий старшина 235–236 
Попельнух (Попелюх), козак Кисляківсько- 

го куреня, гайдамака 237, 243, 246, 
250, 254, 258, 329, 373 

Попка Остап, козак Кальниболотського ку- 
реня, гайдамака 318, 325, 331, 361 

Порох Їсько, козак Канівського куреня 114 
Порохня Андрій Іванович, військовий стар- 

шина 22–24, 26–27, 29, 32, 51, 203, 
205, 208, 216–217, 293–294, 306–
307, 333–334, 344–346, 348–349, 
354–358, 415 

Потоцький Францішек Сілезій 401, 428 
Потоцький Ігнатій 399 
Придворний Степан, козак Кисляківського 

куреня 266 
Притика Андрій, осавул Прогнойської па- 

ланки 155, 411 
Продан Федір, козак Джерелівського куре- 

ня 319, 425 
Протасов (Протасьєв), полковник Москов- 

ського карабінерного полку 405 
Прохода Михайло, козак Дінського куреня, 

гайдамака 113–114 
Прудкий Зінець, козак Васюринського ку- 

реня 222–223 
Прус Павло, військовий слуга 224 
Пугачов (Пугач) Омелян 406, 412 
Пуласький Юзеф 399 
Пурис Іван, гайдамака 279–280 
Пушкар Ігнат, козак Канівського куреня 114 
 
Рабошапка (Рябошапка) Левко, козак Мін- 

ського куреня, власник зимівника 
37, 39, 281–285, 288, 423 

Рагачов Семен, повірений 67 
Ракицький Максим, поручик 280, 360–361 
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Раковський Марцін, суперінтендант Берди- 
чівської митниці 52, 376, 384–386, 
392–394 

Рафкаллі Миколай (Rafkalli Mikołaj), губер- 
натор м-ка Ладижин 387 

Резник Степан, козак Кременчуцької роти 
279 

Ренне Карл фон, полковник Карагаполь- 
ського карабінерного полку 404 

Рєпнін Микола Васильович, російський по- 
сол у Варшаві 158, 391, 393–394, 411 

Родь Григорій, запорозький козак, гайда- 
мака 38 

Розумовський К., гетьман, граф 402, 407, 
420 

Роман, турецький шинкар 155 
Рот Грицько, козак Кущівського куреня, 

брат Рота Максима, гайдамака 270, 
285, 289, 375, 421 

Рот Максим, козак Кущівського куреня, 
брат Рота Грицька, власник зимів- 
ника 269–270, 284–289, 421 

Рубан Йосип, полковник Протовчанської 
паланки 104–105, 124, 154, 161, 
206, 403 

Рудий Данило, козак Кальниболотського 
куреня, гайдамака 114 

Рудий Степан, отаман Кущівського куреня 
287, 423 

Рудзевич Якуб Ізмайлович див. Якуб-ага 
Рудь Іван, запорозький козак, гайдамака 38 
Рудь (Рудий) Олекса, козак Шкуринського 

куреня 319, 426 
Рудь Семен, козак Івонівського куреня 154, 

175, 410 
Рудь Семен, козак Незамаївського куреня, 

гайдамака 173, 263 
Румянцев (Румянцев-Задунайський) Петро 

Олександрович, малоросійський ге- 
нерал-губернатор 13, 15, 23, 33–36, 
47, 49, 71–72, 86–87, 92–94, 100, 
102, 109, 120, 136–137, 146, 166, 
198, 211, 400, 403, 407, 431 

 
Савич, поміщик 281 
Савка див. Таран Савка 
Савка, козак Кальниболоцького куреня, 

ватажок гайдамаків 20, 36, 75, 107 

Савка, кримський розвідник, серб 347 
Савранський Матвій, козак Пластунівсько- 

го куреня 371 
Савченко Фома, кременчуцький житель 279 
Савченков Павло, канцелярист Охтирської 

провінційної канцелярії 352–353 
Сагайдачний Микита, козак Кальнибо- 

лоцького куреня, молодик Тарана 
Семена, гайдамака 62, 107 

Саганат Степан, гайдамака 352, 360 
Садило Харко, козак Незамаївського ку- 

реня, гайдамака 370 
Сак Савка, козак Дінського куреня 114, 405 
Салдат Данило, козак Мінського куреня 

196, 414 
Самарець Кирило, осавул Кальміуської 

паланки 355–356 
Самець Їсько, козак Ведмедівського куре- 

ня 318 
Самійло, козак Ведмедівського куреня, 

гайдамака 259, 374 
Сангушко (Sanguszko) Юзеф Пауліан Ян 

Адам, надвірний литовський марша- 
лок, староста черкаський 12, 382–
383, 430 

Сангушко Януш Олександр, великий ли- 
товський мечник 427 

Сапіга Юрій 399 
Сараджин Семен, відставний гусар, вата- 

жок гайдамаків 36–41, 44, 51, 167–
168, 171–172, 178, 186, 190–191, 
195, 270–271, 273–274, 280–285, 
287–289, 291 

Сахно Василь, батько Петра Тарана 232 
Сацький П. В. 402, 411 
Свид Грицько, козак Мінського куреня, 

гайдамака 258, 262, 374 
Семен, козак Іркліївського куреня, гайда- 

мака 370 
Семен, козак Конелівського куреня, гайда- 

мака 374 
Серчик В. див. Serczyk W. 
Сєнь Д. 35 
Сиволап Максим, козак Вищестебліїв- 

ського куреня, гайдамака 333, 369 
Сиволап Трохим, козак Кисляківського ку- 

реня, гайдамака 176, 318, 325, 332, 
361, 369, 414 
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Сидір, козак Дерев’янківського куреня, 
гайдамака 362 

Сидір, козак Канівського куреня, гайда- 
мака 173 

Сильвестр, священик м-ка Ґард 179 
Синяк І. Л. 12, 34, 158, 380, 397–405, 409–

412, 414–430 
Сірий Степан, отаман Дінського куреня 

324, 426 
Сірий Федір, козак Коренівського куреня, 

молодик Тарана Семена, гайдамака 
62, 107 

Сіромаха Дмитро, козак Уманського куре- 
ня, підканцелярист Військової кан- 
целярії 271, 372, 429 

Сіроштан Назар, козак Іркліївського ку- 
реня 228, 319, 418 

Сітник Кирик, козак Дядківського куреня, 
гайдамака 219 

Січка Тимофій, гайдамака 279–280 
Скальковський А. 6, 24, 37, 41, 67, 71–72, 

77, 81, 86, 109, 158, 163, 236, 287, 
380, 384 

Скобковський Савка, козак Корсунського 
куреня 319 

Скорина (Паливода) Федір, козак Дін- 
ського куреня, гайдамака 63, 372 

Слабкий Андрій, запорозький козак, гай- 
дамака 38 

Слабкий Семен, козак Кальниболотського 
куреня, гайдамака 24, 237, 243, 
245–248, 250, 254, 258, 260, 275, 
314–315, 326–329, 364, 373, 420 

Сліпоконь Савка, полковник, отаман Коре- 
нівського куреня 106, 404 

Слюсар Макар, козак Кальниболотського 
куреня, гайдамака 318, 325, 331 

Смола Іван, козак Брюховецького куре- 
ня 318 

Смолій В. А. 9, 11 
Сова Іван, козак Тимошівського куреня 

319, 425 
Сокирська В. 35 
Солков, ногайський комендант 292 
Соловков, квартирмейстер 296, 424 
Солодко, козак Кисляківського куреня, 

гайдамака 176, 305, 413 

Солонецький Андрій, шляхтич Право- 
бережної України, батько козака Чер- 
нявського Павла Андрійовича 430 

Сопко Дорош, батько Мамая Федора 231 
Сотник Ігнат, козак Сергіївського куреня 276 
Сотниченко, козак Рогівського куреня 216 
Сохацький Федір див. Горб Федір 
Спидицький (Бойко, Ляшок) Михайло, ко- 

зак Платнирівського куреня, хорун- 
жий при полковнику Івану Гонті 14–
15, 156–157, 159, 162, 174 

Спичак Гарасим, отаман Іркліївського ку- 
реня 23–24, 50, 103, 274–275, 366, 
403 

Стависький, козак Мишастівського куреня, 
гайдамака 190–192 

Станьковський Олександр див. Szajkowski 
Alexandr 

Старий Демко, військовий суддя, двоюрід- 
ний дядько козака Пастриґи Івана 
321–322 

Старий Яцко, козак Кальниболотського ку- 
реня, власник зимівника 292, 299–
300, 423 

Стебляк (Стеблян) Ничипір, козак Кисля- 
ківського куреня 267, 275, 421 

Стеблян Їсько, козак Пашківського куреня, 
гайдамака 219 

Сторчак Кирило, гайдамака 352, 360 
Сторчак Павло, запорозький козак, гайда- 

мака 39 
Стрижак Василь, козак Дінського куреня 

319, 425 
Стриць див. Строць Семен 
Стрілець Захарій, осавул Перевізької па- 

ланки 59 
Строкатий Іван, козак Івонівського куреня, 

гайдамака 154 
Строкатий Семен, козак Дінського куреня, 

гайдамака 218 
Строць (Стриць) Семен, козак Дінського 

куреня, гайдамака 173, 267, 317–
318, 325, 331, 375 

Стягайло Пилип Іванович, отаман Плат- 
нирівського куреня 321–322, 426 

Стяжко, запорозький козак 223 
Сувора Савка, отаман Вищестебліївського 

куреня 276, 422 
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Судієнко М. О. 403, 431 
Суїм Юхим, полковник, отаман Кисля- 

ківського куреня 24, 106, 180, 316, 
368, 404 

Сукур, козак Кисляківського куреня, гай- 
дамака 173 

Сукур, козак Полтавського куреня, гайда- 
мака 343 

Сукур, козак Щербинівського куреня, гай- 
дамака 278 

Сукур Грицько див. Жалдак Грицько 
Сукур Іван див. Гвозденко Іван 
Сукур Іван, козак Платнирівського куреня, 

гайдамака 131–132, 145, 240–241, 364 
Сукур Лук’ян, козак Нижчестебліївського 

куреня, гайдамака 372 
Сукур Омелько, гайдамака 279 
Сукур Остап, козак Дерев’янківського ку- 

реня, гайдамака 24, 237, 243, 246, 
250, 254–258, 262, 275, 329, 364–
365, 374 

Сукур Степан, козак Пластунівського куре- 
ня, гайдамака 139–140, 409 

Сукур Тарас, козак Іркліївського куреня, 
гайдамака 329, 372 

Суперфіянович Яків, священик сл. Плете- 
ний Ташлик 40, 178, 186, 190–192, 
290–291 

Сухопар Ігнат, батько козака Савки Тара- 
на 283 

 
Тавруй Назар, козак Кременчуцької роти 279 
Тагуненко Максим див. Тягуненко Максим 
Таїрова-Яковлєва Т. Г. 52 
Талапинда Грицько, козак Незамаївського 

куреня, гайдамака 370 
Таран, козак Кальниболотського куреня, 

гайдамака 305 
Таран, козак Незамаївського куреня, гай- 

дамака 329 
Таран, козак Пластунівського куреня, гай- 

дамака 237, 242, 259, 261, 373 
Таран, запорозький козак, гайдамака 168–

169 
Таран Андрій, козак Васюринського куре- 

ня, гайдамака 218 
Таран Василь, гайдамака 352, 360 

Таран Василь, козак Іркліївського куреня 
271 

Таран Дупатий, козак Кальниболотського 
куреня 176 

Таран Євпл, татарський чабан 59 
Таран Кирик (Кирило), козак Дядьків- 

ського куреня, гайдамака 196, 333, 
369, 414 

Таран Онисько, товариш Брюховецького 
куреня 410 

Таран Павло, гайдамака 352, 360 
Таран Панас, отаман Пластунівського ку- 

реня 24, 30, 139, 409 
Таран Петро Васильович, козак Іркліїв- 

ського куреня, гайдамака 43, 118, 
232–234, 264–266, 363, 405 

Таран Роман, козак Кальниболотського ку- 
реня, гайдамака 233 

Таран Савка Ігнатович, козак Мінського 
куреня, гайдамака 37–38, 178, 186, 
190–192, 195, 269, 281–287, 291, 
322, 366 

Таран Семен, козак Пластунівського куре- 
ня 20, 62–63 

Таран Федір, козак Кальниболотського ку- 
реня, гайдамака 236, 242, 246, 259, 
275, 329, 373, 416, 419 

Таран Федір, козак Левушківського куреня, 
гайдамака 218 

Таран Яцко, козак Уманського куреня 371 
Тараненко Семен (Taranenko Semen), 

свідовський мешканець 388–391 
Таранець Андрій, козак Васюринського ку- 

реня, гайдамака 270, 375 
Теодор (Teodor), війт м-ка Ладижин 387 
Терешко, Демків брат, козак Платнирів- 

ського куреня 321 
Тимофієв Миколай див. Касап (Косап) Ми- 

колай Тимофійович 
Ткач (Іванов) Остап (Євстафій) Іванович, 

отаман Платнирівського куреня 191– 
192, 241, 290–291, 323, 364, 367–
368 

Товкачівський, отаман Мінського куреня 283 
Товмач Дмитро, козак Канівського куреня, 

гайдамака 218–219, 264 
Топчій Василь, полковник Інгульської па- 

ланки 422, 428 
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Тотт де, барон, французький консул в Кри- 
му 16, 34 

Третяк Демко (Дем’ян, Tretiak Demko, De- 
mian), полковий старшина 388–391 

Триух Гаврило, козак Тимошівського куре- 
ня, гайдамака 218 

Труд, ватажок гайдамаків 37 
Турчин Василь, батько козака Бойка Тро- 

хима 326 
Тюкін Дмитро, писар Білівського піхотного 

полку 384 
Тягуненко (Тагуненко, Тягун) Максим, ко- 

зак Левушківського куреня, гайда- 
мака 221, 237, 243, 250, 258, 373, 417 

 
Узбіг Степан, козак Полтавського куреня 319 
Уласенко Матвій, козак Кисляківського ку- 

реня 319, 425 
Урода Василь, козак Дядьківського куреня, 

гайдамака 245, 303–305, 307–309, 
313–315, 326, 328–329, 374, 420 

Ус Василь, козак Батуринського куреня, 
гайдамака 372 

Ус Йосиф (Юсько), отаман Мінського ку- 
реня 191–192, 283, 286, 367, 414 

Ус Марко Кіндратович, отаман Кальнибо- 
лотського куреня 326, 427 

Усатий Грицько, козак Незамаївського ку- 
реня, гайдамака 263 

Утвенко В. В. 402, 411 
 
Федір 331 
Федір, проживав в зимівнику Бобиря Да- 

нила, гайдамака 114 
Федір Арсенійович див. Чорба Федір Арсе- 

нійович 
Фіґур (Віґур, Хвиґур) Грицько, козак Де- 

рев’янківського куреня, гайдамака 
236, 242, 246, 249–250, 254, 259, 
262, 329, 373 

Філіпович Климент, секретар Охтирської 
провінційної канцелярії 352–353 

Фурман, капітан 311 
 
Харсун, козак Величківського куреня, гай- 

дамака 416 

Харсун Іван, козак Васюринського куреня, 
гайдамака 131, 218–219, 240–241, 
268, 322, 364, 374, 408 

Харченко, батько козака Довгого Їська 314 
Хвиґур Грицько див. Фіґур Грицько 
Хмара Павло, козак Кременчуцької роти 279 
Хмельницький Б. 411 
Холодний Грицько, козак Кущівського ку- 

реня, власник зимівника 287 
Хома, козак Вищестебліївського або Ниж- 

честебліївського куреня, гайдамака 
267, 375 

Хома, козак Корсунського куреня, гайда- 
мака 369 

Хома, козак Сергіївського куреня, гайда- 
мака 318, 325, 331 

Хома Мойсей, козак Сергіївського куреня, 
гайдамака 369 

Хомінець Петро, козак Крилівського куре- 
ня, гайдамака 218 

Хорват Іван, командир Новосербського гу- 
сарського корпусу, генерал-майор 
412, 422 

Храбан Г. Ю. 6, 14, 16, 35, 37 
Храновський (Грановський) Казимир, поль- 

ський шляхтич, батько Храновсько- 
го Юрія 96, 337–338, 342 

Храновський (Хранівський) Юрій (Войцех, 
Ярій) Казимирович, син Хранов- 
ського Казимира 16–17, 50–51, 96–
101, 128, 337–338, 342–343 

Храновські, родина 16 
Хропко Кирик, козак Конелівського куре- 

ня 319 
 
Ціваненко Демко, козак Незамаївського 

куреня, гайдамака 196, 333, 369 
 
Чабан Антон, козак Поповичівського куре- 

ня, гайдамака 264 
Чабан Михайло, козак Тимошівського ку- 

реня, гайдамака 218 
Чавун Макар, козак Крилівського куреня 222 
Чалий Григорій, запорозький козак, гайда- 

мака 38 
Чалий Сидір, полковник Кальміуської па- 

ланки 125, 188–189, 203 
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Чапала Іван, козак Тимошівського куреня, 
гайдамака 218, 415 

Чардак Іван, полковник Кальміуської па- 
ланки 410 

Чеверда Ігнат, козак Дерев’янківського ку- 
реня, гайдамака (ватажок гайдама- 
ків) 176, 245–246, 304, 314–315, 
326, 328–329, 369, 374 

Чепіль Гарасим, козак Батуринського ку- 
реня, гайдамака 218 

Чепіль Михайло, козак Тимошівського ку- 
реня, гайдамака 218 

Червоноштан Прокіп, козак Левушківсько- 
го куреня, гайдамака 221, 237, 239, 
243–244, 246, 250, 252, 254, 258, 
262, 329, 331, 373, 417 

Черевко (Череватий) Їсько, козак Кущів- 
ського куреня, гайдамака 270, 285, 
289, 375, 421 

Чернявський Василь, гайдамака 279–280 
Чернявський Василь, полковий старшина 

310 
Чернявський Іван, військовий пушкар 23–

25, 30, 50, 121, 177, 184 
Чернявський (Чорний) Павло Андрійович, 

козак Васюринського куреня 52, 
376, 430 

Чернявський Петро, писар Прогнойської 
паланки 155 

Чернявщенко Дем’ян, запорозький козак, 
гайдамака 407 

Черць, гайдамака 14, 157 
Чертков Василь, Олексійович, бригадир, 

обер-комендант 280, 423 
Човгуз Корній, козак Платнирівського ку- 

реня 15, 156–157, 162 
Чорба Микола Арсенійович, командувач 

Харківського гусарського полку, брат 
Чорби Федора Арсенійовича 412 

Чорба (Шарба) Федір Арсенійович, пол- 
ковник Жовтого гусарського полку 
36, 40, 50, 167, 171–172, 235, 277, 
403, 412, 419 

Чорний Артем, козак Васюринського ку- 
реня, гайдамака 218 

Чорний Герасим, писар 398, 400 
Чорний Григорій, полковник Самарської 

паланки 398, 400 

Чорний Грицько, козак Кущівського ку- 
реня 225–226 

Чорний Данило, козак Джерелівського ку- 
реня 33, 77 

Чорний Іван, запорозький козак, гайдамака 
38–39 

Чорний Каленик, козак Ведмедівського 
куреня, гайдамака 219 

Чорний Кирило (Кирик), козак Мишастів- 
ського куреня, гайдамака 219, 416 

Чорний Корній, козак Кущівського куреня, 
власник зимівника 287, 423 

Чорний Микола, полковник 398, 400 
Чорний Мойсей (Мусій), полковник, ота- 

ман Мишастівського куреня 23–24, 
26–29, 31, 50, 67, 69, 73, 87, 89–90, 
110, 113, 118–119, 130–132, 136, 
141–142, 144–145, 191–192, 241, 
264–266, 282, 286, 398, 400 

Чорний Олексій (Олекса), військовий стар- 
шина 23–24, 26, 28–29, 31–32, 39, 
43, 51, 166–167, 170, 172, 177, 
180–182, 184, 188, 193–195, 198–
201, 209, 211, 213–215, 282–283, 
286, 289–290, 294–295, 297–299, 
312, 316, 318, 320, 322–323, 325, 
327, 332, 334–336, 339, 348, 353–
354, 412 

Чорний Павло див. Чернявський Павло 
Андрійович 

Чорний Парфен, осавул 398, 400 
Чорний Пилип, козак Вищестебліївського 

куреня, гайдамака 219 
Чорний Роман, козак Переяславського 

куреня 223–225 
Чорний Софроній, військовий старшина 

151, 410 
Чорний Тарас, полковник Перевізької па- 

ланки 14–15, 19–20, 22, 27–28, 59–
60, 72, 74–75, 106, 136, 156–157, 
161–162, 170, 183, 196, 207, 343, 
346–347, 398, 400 

Чорні, родина 398, 400 
Чуб Василь, козак Уманського куреня 319, 

425 
Чуб Омелян, гайдамака 352, 360 
Чувилка Василь, козак Канівського куреня, 

гайдамака 218–219 
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Чугуєвець Іван, колишній військовий писар 
Війська Запорозького 410 

Чуєнко Олексій (Олекса), мешканець с. Свис- 
тунівка, гайдамака 228–230, 363 

Чуприна Яцко (Яків), козак Пашківського 
куреня, гайдамака 219, 416 

Чухліб Т. 11, 45, 52 
 
Шайковський Олександр див. Szajkowski 

Alexander 
Шамрай Дмитро, козак Іркліївського ку- 

реня 232 
Шанка Іван 226 
Шаплик Василь див. Шиплик Василь 
Шаповал Лазар, козак Платнирівського ку- 

реня, гайдамака 218 
Шаповал Яким, козак Іркліївського куреня, 

гайдамака 266 
Шарба див. Чорба Федір Арсенійович 
Швачка Микита, полковник, один з ватаж- 

ків Коліївщини 18, 35, 119, 126, 
138–139, 405–407 

Швей Грицько, козак Брюховецького ку- 
реня, гайдамака 220 

Швець, козак Корсунського куреня, шин- 
кар 292 

Швець Іван, козак Крилівського куреня 
231–232 

Швець Кіндрат, козак Поповичівського ку- 
реня 372 

Швець Левко, козак Васюринського куре- 
ня 222 

Швець Лесько, козак Кущівського куреня, 
гайдамака 236, 242, 244–246, 249, 
252–254, 256, 329, 373, 419 

Швець Матвій, козак Іркліївського куреня 
227–230, 362, 418 

Швець Микита, козак Іркліївського куреня 
232, 418 

Швець Михайло, козак Левушківського ку- 
реня, гайдамака 329 

Швець Савка, козак Сергіївського куреня, 
гайдамака 332–333, 336, 369 

Швець Яким, козак Левушківського куре- 
ня, гайдамака 329 

Швець Яцко (Яків), козак Корсунського ку- 
реня, гайдамака 318, 325, 331, 362 

Швидкий (Плосконіс) Олексій, гайдама- 
ка 279 

Шевченко Ф. П. 8 
Шеремет Іван Степанович, козак Вище- 

стебліївського куреня, гайдамака 36, 
276–279, 366 

Шерстюк Андрій, козак Незамаївського ку- 
реня, гайдамака 263, 371, 373 

Шерстюк Павло, гайдамака 419 
Шило Семен, сотник загону М. Залізняка 14 
Шиплик (Шаплик) Василь, козак Дядьків- 

ського куреня 304, 313 
Широкий Максим, отаман Канівського ку- 

реня 264–265, 421 
Шмалько, козак Рогівського куреня, гай- 

дамака 267, 270, 374–375 
Шмалько Грицько, козак Іркліївського ку- 

реня, гайдамака 372 
Шмур Олексій див. Жмур Олексій 
Шостаченко Андрій, батько козака Дона 

Остапа 281 
Шостопал Гарасим, козак Кальниболотсько- 

го куреня, гайдамака 318, 325, 331 
Шрам Аврам, козак Пластунівського ку- 

реня, самарський мешканець 118 
Шрам Данило, козак Крилівського куреня, 

гайдамака 218 
Штимбул (Штинбуленко) Василь, козака 

Незамаївського куреня 319, 426 
Штофельн Карл Федорович, генерал-ма- 

йор 35, 50, 120, 406 
Штриґуль Грицько, козак Незамаївського 

куреня 371 
Шульга Ничипір, козак Дерев’янківського 

куреня, гайдамака 245, 304, 314–
315, 326, 328–329, 362, 369, 374 

Шульга Олексій, полковий старшина 14–
16, 33, 50, 64, 77–78, 81, 84, 87, 
149, 399 

Шульгін Я. 6 
Шульженко Максим, полковий старшина 128 
Шуплік С. М. 402, 411 
 
Щербина Василь, запорозький козак, вата- 

жок гайдамаків 31 
Щербина Федір, козак Щербинівського ку- 

реня 319, 426 
 



 458458458458    

Юрій, мешканець м. Очаків, перекладач 
155, 174, 411 

 
Яблуновський Барнаба Антоній, князь, 

познанський воєвода, чигиринський 
староста 45, 50, 158, 163–164, 411 

Яблуновський Іван, полковий старшина, 
депутат у Брацлавській прикордон- 
ній комісії 378, 430 

Яким, козак Левушківського куреня, гай- 
дамака 246, 373–374 

Якуб (Jakub), супутник ладижинського вій- 
та Теодора 387, 389–390 

Якуб-ага (Рудзикевич Якуб Ізмайлович), 
гетьман Ханської України 15–16, 34, 
77–79, 401–402 

Яницкий О. Н. 7 
Янкіль Гершко, єврей м. Умань 52, 376 
Яцик, козак Іркліївського куреня, гайда- 

мака 369 
Яцко, козак Джерелівського куреня, гайда- 

мака 372 
 
Demian див. Третяк Демко 
 
Chranosski Wojcech Jurii див. Храновський 

Юрій 
 
Jakub див. Якуб 
 
Kalniszewski див. Калнишевський Петро 

Іванович 
Korzon T. 11 

Kosmowski Michał див. Космовський (Кос- 
мавський) Міхал 

Koscielecki-Pacyna Tr. див. Косцєлецький-
Пацина Трохим 

Krawczyk Jan (Кравчина Іван), підданий  
с. Кам’яна Криниця 17, 337–338, 343 

Kwiatkiewicz Jakob див. Квяткевич Яків 
(Якуб) Григорович 

 
Medwid Wysoki див. Медвідь Високий 
Moszczeński Adam 11 
Mościcki Henrik 11 
 
Pęczelski Alexander див. Пенчельський 

Олександр 
 
Rafkalli Mikołaj див. Рафкаллі Миколай 
Rawita-Gawroński Fr. 11 
 
Sanguszko див. Сангушко Юзеф Пауліан Ян 

Адам 
Serczyk W. (Серчик В.) 6, 11 
Szajkowski (Станьковський, Шайковський) 

Alexandr (Олександр), підданий с. Ка- 
м’яна Криниця 17, 337–338, 343 

 
Taranenko Semen див. Тараненко Семен 
Teodor див. Теодор 
Tretiak Demko див. Третяк Демко 
Tuczapski 11 
 
Zelezniak Maxym    див. Залізняк Максим 
Znaczko-Jaworski M. 6 
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СССС    пппп    ииии    сссс    оооо    к к к к     сссс    тттт    аааа    рррр    шшшш    ииии    нннн    ииии            
ВВВВ    іііі    йййй    сссс    ьььь    кккк    аааа        ЗЗЗЗ    аааа    пппп    оооо    рррр    оооо    зззз    ьььь    кккк    оооо    гггг    о Но Но Но Н    ииии    зззз    оооо    вввв    оооо    гггг    о, о, о, о,     

я я я я кккк    аааа        зззз    гггг    аааа    дддд    уууу    єєєє    тттт    ьььь    сссс    яяяя        у у у у     дддд    оооо    кккк    уууу    мммм    ееее    нннн    тттт    аааа    хххх    

• 
    

1. Кошова старшина1. Кошова старшина1. Кошова старшина1. Кошова старшина    
1.1 1.1 1.1 1.1 Кошові отаманиКошові отаманиКошові отаманиКошові отамани    

1768 р. Калнишевський Петро Іванович 
1.2 Військові осавули1.2 Військові осавули1.2 Військові осавули1.2 Військові осавули    

1768 р. Білий Сидір Гнатович 
1.3 Військові судді1.3 Військові судді1.3 Військові судді1.3 Військові судді    

? Старий Демко 
1768 р. Бурніс Іван Григорович 

1.4 Військова старшина (без посад)1.4 Військова старшина (без посад)1.4 Військова старшина (без посад)1.4 Військова старшина (без посад) 
1768 р. Касап (Косап) Миколай 

Тимофійович 
1768 р. Лук’янов Андрій 

1768 р. Нагай Макар 
1768 р. Порохня Андрій Іванович 

1768 р. Чорний Олексій 
1768 р. Чорний Софроній 

1.5 Курінні отамани1.5 Курінні отамани1.5 Курінні отамани1.5 Курінні отамани    
1.5.1 Ведмедівський курінь1.5.1 Ведмедівський курінь1.5.1 Ведмедівський курінь1.5.1 Ведмедівський курінь    

1768 р. Могила Демко 
1.5.2 Величківський курінь1.5.2 Величківський курінь1.5.2 Величківський курінь1.5.2 Величківський курінь    

1768 р. Кучер Данило 
1.5.3 Вищестебліївський к1.5.3 Вищестебліївський к1.5.3 Вищестебліївський к1.5.3 Вищестебліївський куріньуріньуріньурінь    

1768 р. Кабро Сидір 
? р. Сувора Савка 

1.5.4 Дерев’янківський курінь1.5.4 Дерев’янківський курінь1.5.4 Дерев’янківський курінь1.5.4 Дерев’янківський курінь    
1768 р. Бабура (Бабуренко) Іван 
1768 р. Ґардовий Іван (наказний) 

1.5.5 Джерелівський курінь1.5.5 Джерелівський курінь1.5.5 Джерелівський курінь1.5.5 Джерелівський курінь    
1767 р. Дрок (Дрюк) Мусій 

1.5.6 Дінський курінь1.5.6 Дінський курінь1.5.6 Дінський курінь1.5.6 Дінський курінь    
1753 р. Сірий Степан 

1.5.7 Дядьківський ку1.5.7 Дядьківський ку1.5.7 Дядьківський ку1.5.7 Дядьківський куріньріньріньрінь    
1768 р. Кулик Іван 

1.5.8 Івонівський курінь1.5.8 Івонівський курінь1.5.8 Івонівський курінь1.5.8 Івонівський курінь    
1768 р. Бут Левко 

1.5.9 Іркліївський курінь1.5.9 Іркліївський курінь1.5.9 Іркліївський курінь1.5.9 Іркліївський курінь    
1768 р. Спичак Герасим 

1.5.10 Кальниболотський курінь1.5.10 Кальниболотський курінь1.5.10 Кальниболотський курінь1.5.10 Кальниболотський курінь    
1752 р. Ус Марко Кіндратович 

1756 р. Горб (Сохацький) Федір 
1768 р. Костяний Іван 

1.5.11 Канівський курінь1.5.11 Канівський курінь1.5.11 Канівський курінь1.5.11 Канівський курінь    
1768 р. Широкий Максим 

1.5.12 Кисляківський курінь1.5.12 Кисляківський курінь1.5.12 Кисляківський курінь1.5.12 Кисляківський курінь    
1753 р. Коваль Гаврило 

1768 р. Суїм Юхим 
1.5.13 Коренівський курінь1.5.13 Коренівський курінь1.5.13 Коренівський курінь1.5.13 Коренівський курінь 

1768 р. Сліпоконь Савка 
1.5.14 Корсунський курінь1.5.14 Корсунський курінь1.5.14 Корсунський курінь1.5.14 Корсунський курінь    

1768 р. Золотар (Золотаревський) Пархом 
(Парфеній) 

1.5.15 Крилівський курінь1.5.15 Крилівський курінь1.5.15 Крилівський курінь1.5.15 Крилівський курінь    
1768 р. Ґелех Степан 

1.5.16 Кущівський курінь1.5.16 Кущівський курінь1.5.16 Кущівський курінь1.5.16 Кущівський курінь    
1768 р. Панченко Демко 

(поч. 60-х рр. XVIII ст.) Рудий Степан 
1.5.17 Левушківський курінь1.5.17 Левушківський курінь1.5.17 Левушківський курінь1.5.17 Левушківський курінь    

1768 р. Ґалаґан (Семен?) 
1.5.18 Мишастівський курінь1.5.18 Мишастівський курінь1.5.18 Мишастівський курінь1.5.18 Мишастівський курінь    

1768 р. Чорний Мойсей 
1.5.19 Мінський курінь1.5.19 Мінський курінь1.5.19 Мінський курінь1.5.19 Мінський курінь    
1752 р. Горб Грицько 
1756 р. Товкачівський 

1768 р. Ус Йосиф (Юсько) 
1.5.20 Пашківський курінь1.5.20 Пашківський курінь1.5.20 Пашківський курінь1.5.20 Пашківський курінь    

1768 р. Андрій 
1.5.21 Переяславський курінь1.5.21 Переяславський курінь1.5.21 Переяславський курінь1.5.21 Переяславський курінь    

1768 р. Дюгтяр Михайло 
1.5.22 Платнирівський курінь1.5.22 Платнирівський курінь1.5.22 Платнирівський курінь1.5.22 Платнирівський курінь    

1756 р. Стягайло Пилип Іванович 
1768 р. Ткач Остап Іванович 
1.5.23 Пластунівський курінь1.5.23 Пластунівський курінь1.5.23 Пластунівський курінь1.5.23 Пластунівський курінь    

1768 р. Таран Панас 
1.5.24 Сергіївський курінь1.5.24 Сергіївський курінь1.5.24 Сергіївський курінь1.5.24 Сергіївський курінь    
1768 р. Гребень Гарасим 

1.5.25 Тимошівський курінь1.5.25 Тимошівський курінь1.5.25 Тимошівський курінь1.5.25 Тимошівський курінь    
1768 р. Корж Василь 

1.5.26 Уманський курінь1.5.26 Уманський курінь1.5.26 Уманський курінь1.5.26 Уманський курінь    
1768 р. Кирпань Михайло 

1.5.27 Шкуринський курінь1.5.27 Шкуринський курінь1.5.27 Шкуринський курінь1.5.27 Шкуринський курінь    
1768 р. Блакитний Василь 

2 Військові служителі2 Військові служителі2 Військові служителі2 Військові служителі    
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2.1 Служителі Військов2.1 Служителі Військов2.1 Служителі Військов2.1 Служителі Військової канцеляріїої канцеляріїої канцеляріїої канцелярії    
2.1.1 Канцеляристи2.1.1 Канцеляристи2.1.1 Канцеляристи2.1.1 Канцеляристи 

1768 р. Попатенко Павло 
2.1.2 Підканцеляристи2.1.2 Підканцеляристи2.1.2 Підканцеляристи2.1.2 Підканцеляристи 

1768 р. Сіромаха Дмитро 
2.2 Військові довбиші2.2 Військові довбиші2.2 Військові довбиші2.2 Військові довбиші    

1768 р. Головко Нестір 
2.3 Військові пушкарі2.3 Військові пушкарі2.3 Військові пушкарі2.3 Військові пушкарі 

1768 р. Чернявський Іван 
3 Паланкова старшина3 Паланкова старшина3 Паланкова старшина3 Паланкова старшина    

3.1 Бугоґардівська паланка3.1 Бугоґардівська паланка3.1 Бугоґардівська паланка3.1 Бугоґардівська паланка    
3.1.1 3.1.1 3.1.1 3.1.1 ПолковникиПолковникиПолковникиПолковники    

1768 р. Головко Мусій 
3.1.2 Писарі3.1.2 Писарі3.1.2 Писарі3.1.2 Писарі 

1768 р. Бистрицький Семен 
3.2 Кальміуська паланка3.2 Кальміуська паланка3.2 Кальміуська паланка3.2 Кальміуська паланка    

3.2.1 Полковники3.2.1 Полковники3.2.1 Полковники3.2.1 Полковники    
1768 р. Чалий Сидір 

3.2.2 Осавули3.2.2 Осавули3.2.2 Осавули3.2.2 Осавули 
1768 р. Самарець Кирило 

3.3 Кодацька паланка3.3 Кодацька паланка3.3 Кодацька паланка3.3 Кодацька паланка    
3.3.1 Полковники3.3.1 Полковники3.3.1 Полковники3.3.1 Полковники    

1768 р. Калнишевський Йосип 
3.4 Орільська палан3.4 Орільська палан3.4 Орільська палан3.4 Орільська паланкакакака    

3.4.1 Полковники3.4.1 Полковники3.4.1 Полковники3.4.1 Полковники 

1768 р. Ковпак Опанас 
3.5 Перевізька (Інгульська) паланка3.5 Перевізька (Інгульська) паланка3.5 Перевізька (Інгульська) паланка3.5 Перевізька (Інгульська) паланка    

3.5.1 Полковники3.5.1 Полковники3.5.1 Полковники3.5.1 Полковники    
1768 р. Чорний Тарас 

3.5.2 Осавули3.5.2 Осавули3.5.2 Осавули3.5.2 Осавули    
1768 р. Стрілець Захарій 
3.6 Прогнойська паланка3.6 Прогнойська паланка3.6 Прогнойська паланка3.6 Прогнойська паланка    

3.6.1 Полковники3.6.1 Полковники3.6.1 Полковники3.6.1 Полковники 
1768 р. Великий Федір 

3.6.2 Осавули3.6.2 Осавули3.6.2 Осавули3.6.2 Осавули 
1768 р. Притика Андрій 

3.6.3 Писарі3.6.3 Писарі3.6.3 Писарі3.6.3 Писарі 
1768 р. Чернявський Петро 
3.7 Протовчанська паланка3.7 Протовчанська паланка3.7 Протовчанська паланка3.7 Протовчанська паланка    

3.7.1 Полковники3.7.1 Полковники3.7.1 Полковники3.7.1 Полковники 
1768 р. Рубан Йосип 

3.7.2 Писарі3.7.2 Писарі3.7.2 Писарі3.7.2 Писарі 
1768 р. Полонський Іван 
3.8. Самарська паланка3.8. Самарська паланка3.8. Самарська паланка3.8. Самарська паланка    

3.8.1 Полковники3.8.1 Полковники3.8.1 Полковники3.8.1 Полковники    
1768 р. Кулик Дмитро 

3.7 Полковники на чолі військових загонів3.7 Полковники на чолі військових загонів3.7 Полковники на чолі військових загонів3.7 Полковники на чолі військових загонів 
1768 р. Головко Іван 

1768 р. Касяненко Іван 
1768 р.    Кійнаш Андрій 
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ГГГГ    ееее    оооо    гггг    рррр    аааа    фффф    іііі    чччч    нннн    ииии    йййй        пппп    оооо    кккк    аааа    жжжж    чччч    ииии    кккк    

• 
    

Австрія 18, 399 
Азов, фортеця 406 
Азовська губернія 398, 423, 429 
Азовське море 406 
Анополь, м. 158 
Арел див. Орел 
Архангелгородок (Архангелгород, Архан- 

гельськ, Archangrad), м-ко 37, 379–
380, 430 

 
Багата, р. 25, 153 
Базавлук, р. 228, 276, 303 
Базавлуцьке, с. 227 
Бакиреве, озеро 194 
Бакши, с. 256 
Балацкове, уроч. 55–56, 168, 333, 336 
Балта, сл. 8, 14–15, 21, 33–34, 43, 50, 63–

64, 68, 71–72, 77–79, 82, 84, 91, 
100, 149, 159, 179, 194, 197, 245–
246, 328 

Бар, м. 18, 399 
Бахмутський повіт 398 
Белград (Белоград, Білогород), м. на Бал- 

канах 129, 179 
Бендери, м. 179, 424 
Берда, р. 28–29, 203, 209–210, 212, 333, 

402–403 
Бердичів, м-ко 39, 386–387 
Бердичівська митниця 45, 52 
Бердянські вершини 29, 345, 354, 356 
Березань, р. 130, 151 
Березівка, с. 85 
Березовата, ставка 310 
Берлін, м. 401 
Беш-байраки 28, 30, 131, 142–143, 167, 

170, 172, 178, 195, 198–201, 211, 
213, 264–265, 267, 269, 284–285, 
287–289, 323, 329, 353 

Бєлгород, м. 19, 358–359 
Бідна балка 175 
Біла Церква, м. 18, 36, 61, 276–277, 281, 

283, 367, 398, 405 
Білогорська орда 423 
Білозерка, р. 413 

Білоусівка, р. 30, 275 
Білоусівка, уроч. 106 
Більовська, фортеця 429, 431 
Блощинці, с. 406 
Бобохова Могила 29, 345 
Бобринець 74 
Богуслав, м-ко 399, 405 
Богуславська (Бугославська) губернія 377 
Бокова, р. 73, 229–230, 287 
Боковенька, р. 416 
Боргун, уроч. 107, 180, 370 
Боровиця, м-ко 159 
Брацлав, м. 406 
Брацлавське воєводство (Bracławskie woe- 

wodstwo) 17, 37, 45, 52, 337–338, 
377–380, 428, 430 

Брацлавське намісництво 428 
Бубликове, уроч. 304 
Буг (Бог) див. Південний Буг 
Бугові коси 313 
Бугоґардівська (Buhogardowa) паланка 20–

23, 25, 29–30, 34, 50–51, 55–58, 63, 
67–68, 89–90, 110, 121, 137–138, 
140, 145–146, 170, 178–179, 183–
184, 186, 201–202, 211, 218, 236, 
239–240, 242, 249, 256, 292, 295, 
299, 379–380, 400, 405, 409–410, 
413–414, 419, 421, 424, 430 

 
Варшава (Warszawa), м. 5, 11, 52, 384–387, 

391, 393–394, 411 
Васильків, м-ко 405 
Васильківський форпост 398 
Ведмедівка (Ведмедів) див. Медведівка 
Велика Вода, лиман 303 
Великий Кут 228 
Великий Інгул див. Інгул 
Великий лиман 316 
Великий Луг (Луг) 29, 242, 244, 345, 354, 

356, 370, 428 
Великі Терни, уроч. 73 
Верблюжа (Верблюжеска), ставка 227 
Вербова балка 28, 64, 231 
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Вербове, уроч. 27–28, 30, 59, 154, 176, 
303, 305, 323, 370 

Веселий Кут, сл. 311 
Виска, р. 167–168, 171 
Висунь, р. 59, 347 
Вись, р. 39–40, 270, 273, 289 
Вищий Прогной 160, 174, 194 
Вільховатка, сл. 39, 270 
Вільшана, м-ко Смілянської губернії 377 
Вінницька обл. 41 
Вкраїна див. Україна 
Влодава, м. 404 
Вовча, р. 303, 346 
Водолага Мала, сл. 398 
Водолага Нова, сл. 398 
Волинь 405, 427 
Волова балка 370 
Волоська область (Волощина) 39–40, 274 
Вольності Війська Запорозького Низового 

(Запорозькі Вольності) 9, 14, 21, 23, 
25, 27, 31, 33, 35–36, 40, 42, 49–50, 
295, 397 

Воронізька сотня Ніжинського полку 324, 
426 

 
Гадяцький полк 408, 429 
Ган-Кишла див. Хан-Кишли 
Гарбузина, р. 240, 331 
Гарбузина балка 239, 244, 262 
Гетьманова балка 19, 62–63 
Гетьманщина (Мала Росія, Малоросія, Ліво- 

бережна Україна) 59, 321, 324, 398, 
401–402, 406, 418–419, 431 

Глинище, балка 226, 346 
Глухів, м. 23–24, 33, 48–49, 71–72, 86, 

138, 140–141, 153 
Гола Кам’янка, с. 227 
Гола Кам’янка, сл. 287 
Голованівський р-н Кіровоградської обл. 43 
Голта, сл. 15, 21, 42–43, 70, 80, 89, 91, 97–

98, 111, 120, 159, 176, 179, 194, 218, 
220–221, 230–231, 245, 267–269, 
296, 303–304, 324, 365, 369 

Гордієва балка 19, 82, 115 
Гордієва пристань 62 
Горіхов (Горохів), м-ко 404 
Городинська сотня Миргородського пол- 

ку 412 

Городище, м-ко 280 
Гостра 135 
Громоклія, р. 28–30, 39–40, 118, 121, 124, 

175, 185, 221, 232–233, 239, 244–
246, 248, 252, 254, 256–258, 262, 
264–267, 272–273, 275, 292, 303–
305, 314–315, 324, 326–328, 331, 
334, 353–354 

Грузька, р. 28, 37, 130–132, 269, 281–285, 
287–288 

Грузька, сл. 409 
Густі байраки 28, 167–168, 171, 178 
 
Ґалаґанівка, с. (сл.) 36, 235, 277 
Ґазі-Кермен (Казикермен), м. 196, 403 
Ґард (Gard), м-ко, адмін. центр Бугоґар- 

дівської паланки 30, 40–41, 46, 55, 
63–64, 68, 70–71, 97, 100, 121, 141, 
143, 171, 173, 175, 178–179, 185, 
218, 232, 240, 246, 254, 256–258, 
261, 267–269, 287, 292, 296, 305, 
324, 338, 379–381 

Ґардовий перевіз 244 
 
Данія 408 
Джамбулуцька орда 423 
Дмитрівський шанець 311 
Дніпро, р. 19, 30, 59, 64, 74, 99, 105–107, 

156, 180, 187, 205, 209, 280, 315, 
346–347, 370, 402–403, 413, 423, 
428 

Дніпровська лінія 423 
Дніпровські пороги 278 
Дніпропетровськ, м. 22, 37, 397, 401 
Дністер, р. 18, 38, 40–42, 87, 119, 179, 221, 

231, 237–238, 243–244, 246–247, 
250–251, 255, 259–260, 263, 268, 
280, 282, 322, 324, 329–330, 341, 
364, 366, 369, 402–403, 413 

Добротів, с. Кролевецької сотні 324, 426 
Домашине, уроч. 267, 275 
Домоткань, р. 28, 115–116, 133–134, 160 
Дослаксі, уроч. 36, 75 
Дубенський замок 427 
Дунай, р. 403 
 
Еркліїв див. Іркліїв 
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Європа Східна 8, 11, 45 
Європа Центральна 8 
Європа Центрально-Східна 7, 11, 45 
Єдисанська орда (Очаківська орда) 84, 

143–144, 146, 165, 402, 423 
Єдичкульська орда 50, 97, 403, 423 
Єлизавети Святої (Єлизавет, Єлисаветград; 

нині–Кропивницький), фортеця 71, 
156, 162, 272, 276–278, 310, 400, 
413, 424 

Єлисаветградська провінція Новоросій- 
ської губернії 50, 92–93, 119, 139, 
167, 287, 311, 398–399, 409, 412, 422 

Єлисаветградський повіт Новоросійської 
губернії 412, 422 

 
Жаботин, м-ко 38–39, 287–288, 399,  

405–406 
Жереб’яча, р. 29, 208–209 
Жидівська Гребля, с. 37–39, 280–281, 

283–284, 367 
Жовта, р. 274 
 
Загнітки (Загнітків), с. 41, 236–238, 242–

245, 247–250, 252, 254–257, 259, 
261, 266, 275, 328–331, 341, 364, 368 

Заїзд, с. Прилуцької сотні Прилуцького 
полку 321 

Запоріжжя, м. 34–35, 412 
Запорожжя див. Нова Запорозька Січ 
Запорозька Січ див. Нова Запорозька Січ 
Запорозькі Вольності див. Вольності Вій- 

ська Запорозького Низового 
Засулля, с. Лубенської другої полкової сот- 

ні 283, 423 
Захарівський р-н Одеської обл. 43 
Зелена, р. 278 
Зіньківська друга сотня Гадяцького полку 408 
Знам’янський р-н Кіровоградської обл. 397 
Золота Орда 423 
 
Івківці, с. 13, 81 
Ізюмська провінція Слобідсько-Україн- 

ської губернії 418 
Інгул (Великий Інгул), р. 28–30, 55, 64, 73, 

118, 122, 124, 135–136, 168, 175–
176, 184–185, 221, 223, 226–227, 
231–232, 236, 239, 242, 244–245, 

249, 253, 262–263, 292, 303, 305, 
307–308, 331–333, 336, 400 

Інгулець (Малий Інгулець), р. 27–30, 59–
60, 73, 95–96, 135–136, 228–230, 
303, 321–322, 347 

Інгульська паланка (Інгул) див. Перевізька 
паланка 

Іркліїв (Еркліїв, Irkliiw), м-ко 382–384, 
387–389 

 
Кабарда Велика, територія на Кавказі 406 
Кабарда Мала, територія на Кавказі 406 
Каїрка (Каїра) Західна, р. 196 
Калинове, с. Таращанського р-ну Київської 

обл. 37 
Кальміус (Кальмус, Кальміуська паланка) 

22, 27, 104, 116, 125, 132, 134, 153–
154, 188–189, 203, 427 

Кальновата, р. 361 
Камелі, м. 314 
Кам’яна Криниця (Kamięna Krynica), с. 16, 

96–97, 337–338 
Кам’яне, пос. 30, 177, 221 
Кам’янець-Подільський, м. 45 
Кам’яний Брід, с. 43, 263–264, 267, 399 
Кам’яний Затон 420 
Кам’янка, р. 28, 180–181, 196, 303, 347 
Кам’янка, с. 37 
Кам’янка, с. 42, 263–264 
Кам’янка, с. 38–39, 288, 367 
Кам’янка, уроч. 420 
Кам’янський р-н, Молдова 41 
Канів, м-ко 36, 94–95, 126, 277, 399, 403, 

405–406 
Каратиш, р. 28, 203, 210, 212 
Катерининська провінція 398, 423, 429 
Катерининський повіт 422 
Катеринославське намісництво 398 
Кедерим, с. 89, 91 
Кизикермен див. Ґазі-Кермен 
Київ, м. 9, 17, 20, 23–24, 33, 39, 45, 48–49, 

61–62, 69–70, 76, 86, 98, 119, 125–
126, 128–129, 138–142, 153, 164–
165, 295 

Київська обл. 37 
Київська Русь 422 
Кирилівський шанець Жовтого гусарсько- 

го полку 279 
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Кислякова балка 19, 82, 115 
Кислякові коси 55–56 
Китайгород, м-ко 165 
Кінбурн, фортеця 160, 174, 421 
Кінбурські озера див. Прогнойські озера 
Кінська Вода (Кінська), р. 29, 209, 333, 345, 

354, 356, 403 
Кіровоградська обл. 38, 40, 43, 397 
Кленики 29, 345–346, 354–356 
Ковбасине, м-ко 43, 263 
Ковбасова Поляна, с. Савранського р-ну 

Одеської обл. 43 
Кодак, м-ко, центр Кодацької паланки 68, 

116, 134, 153, 160–161, 207 
Кодацька паланка 115, 133, 153, 160, 399, 

408, 413 
Кодацький військовий перевіз 116, 134, 409 
Кодима, р. 19, 41, 43, 64, 77–78, 238, 242, 

244–245, 248–249, 252, 256, 260, 
296, 304, 314–315, 326, 328–330, 
341, 368, 402 

Кодимський р-н Одеської обл. 41, 43 
Козацька плавня, уроч. 30, 180, 196, 309, 373 
Козацьке, уроч. 74, 107 
Комарово (Комареве), с. 43, 245 
Комарівка, с. Любашівського р-ну Одесь- 

кої обл. 43 
Комишевата Сугаклія, р. 270, 285, 289 
Конка, р. 428 
Константинополь (Царгород, Царград),  

м. 112, 179, 295, 411, 423 
Корабельна (Карабельна), р. 331 
Корабельне (Карабильне), уроч. 292, 299, 346 
Корона Польська див. Річ Посполита 
Корсунь, м-ко 399, 406 
Костовата балка 178 
Костовата, р. 30, 142–143, 361 
Котельва, сл. 19, 350, 358–359 
Котельв’янська сотня Гадяцького полку 429 
Котельв’янське комісарство 350, 358 
Кременчук, м., центр Новоросійської гу- 

бернії 398 
Криве Озеро, с. 42, 268–269, 315, 322, 324 
Кривий острів 240 
Кривий Ріг 29, 215–216 
Кривоозерський р-н Миколаївської обл. 42 
Крилів, м-ко 403, 430 

Крим 16, 34, 45, 50–51, 151, 276, 314, 347, 
401, 406, 409–411, 423–424, 427 

Кримське ханство (Турецька область) 28, 
45, 71, 100, 104, 115, 125, 129, 134, 
174, 197, 203, 297, 346, 402–403, 
410, 423 

Кролевецька сотня Ніжинського полку 426 
Кропивна, м-ко 232 
Кропивницький див. Єлизавети Святої 

фортеця 
Кропивнянська сотня Прилуцького полку 232 
Крути, с. 240 
Крюківський повіт Новоросійської губер- 

нії 412 
Кубань 402 
Кулажинці, с. Першої Пирятинської сотні 

328, 427 
Кут 345 
Куций Яланець, р. 239 
 
Ладижин (Ладужин, Ladyżyn), м-ко 387, 

389–390, 431 
Лебедин, ліс 178 
Лиман 31, 59, 62–63, 272, 372 
Лиманські коси 304 
Лисянка, м-ко 38–40, 271, 273, 399, 406 
Лисянська губернія (Lisiańska gubernia) 43, 

52, 263–264, 267, 366, 379–380 
Лисянський р-н Черкаської обл. 43 
Литва 401 
Ломжа, м. 404 
Лондон, м. 408 
Лопани, сл. в Слобідсько-Українській гу- 

бернії 226 
Лубенська друга полкова сотня Лубен- 

ського полку 423 
Лубенський полк 234, 276, 283, 328,  

408, 423 
Луг див. Великий Луг 
Лусканева балка, уроч. 40, 246, 254, 258 
Любашівський р-н Одеської обл. 43 
Любомльське староство 406 
Люшнювате, с. Уманської губ. 43, 264–265 
Лядська Україна    див. Україна Право- 

бережна 
Лядщина (Ладщина) див. Україна Право- 

бережна 
 



 465465465465

Мала Росія див. Гетьманщина 
Малий Інгулець див. Інгулець 
Мала Ногайська орда 402, 423 
Малоросія див. Гетьманщина 
Маньківка, м-ко 37 
Медведівка (Ведмедів, Ведмедівка), м-ко 

36, 231, 235, 277–278, 366, 399, 403 
Медвин, м-ко 406 
Мертвовід (Miartwowod), р. 29, 211, 298, 

302, 335, 337–339, 353, 370 
Мертвовід, уроч. 371 
Мечетне, с. Савранської губ. 43, 264–265 
Мигійський острів див. Мигія 
Мигійський Ташлик, р. 28, 30, 166, 168–

170, 172, 198–199, 294–295 
Мигія, о. 23, 89, 91 
Микитине, с. 170, 177 
Миколаївська обл. 40, 42 
Миргородський полк 314, 397–398, 412 
Миргородська сотня 314 
Могилев, м-ко 401 
Мозоліївка (Мозуліївка), с. Чигирин-Діб- 

ровської сотні 234 
Молдова 41–42 
Молочні Води, р. 402 
Мольгун, уроч. 36, 74–75 
Монастирищенський р-н Черкаської обл. 42 
Москва, м. 19, 350 
Московка, р. 29, 333 
Мостове (Mostowate), с. 17, 337 
Мошни, м-ко 406 
 
Найдьонові байраки 38–40, 270, 273–274, 

281–282, 284–285, 288–289, 367 
Небелівка, р. 39 
Нерубай, масив Чорного лісу 397 
Нерубайки, с. 38–40, 271, 280, 282, 287, 289 
Нерчинськ, м. 399, 402 
Нестерівка, сл. 278 
Нехвороща, м-ко 165 
Ніжинський полк 324 
Нікополь, м. 428 
Нова Запорозька Січ (Запорожжя, Запо- 

розька Січ, Січ) 9, 12–15, 17–21, 
23–33, 35, 37–40, 42–47, 49–52, 56, 
58, 66–69, 71–77, 81–82, 85–87, 
89–94, 96–104, 106–108, 110–115, 
117, 120–121, 125, 128, 130–131, 

133, 135, 137–141, 143–149, 151–
153, 155–157, 159, 161–164, 166–
172, 174, 176–177, 179–180, 182–
184, 186–187, 189–193, 196–198, 
200–203, 205–208, 210, 213–215, 
217, 219, 221–230, 232, 234–236, 
239–240, 242, 245, 248–249, 253, 
257, 262–267, 269, 271–272, 274, 
276, 278, 280–281, 283, 287, 292, 
295, 297–299, 302–303, 305–307, 
312–314, 319, 321–324, 326, 328, 
332, 335–336, 340–344, 348, 353–
354, 356–357, 361, 368–371, 373, 
376, 379–382, 385, 389–392, 394, 
397–430 

Нова Сербія (Новосербія, Новосербські 
місця) 168, 171, 359, 397–398, 400, 
413, 423 

Новий Миргород див. Новомиргород 
Новоархангельський р-н Кіровоградської 

обл. 38 
Новомиргород (Новий Миргород), м-ко 228 
Новомиргородський р-н Кіровоградської 

обл. 40 
Новоросійська губернія 19, 32, 51, 61, 69, 

93, 97, 111, 131, 136, 147, 198, 279–
280, 290–291, 297–298, 311, 350–
351, 358, 360, 398–399, 409, 412–
413, 422–423, 424, 429 

Новосербські місця див. Нова Сербія 
Новосербія див. Нова Сербія 
Новослобідський козацький полк (Ново- 

слобідське козацьке поселення) 398, 
400, 412 

Ногайська орда 292, 423 
Носанівське (Носаківське) 303 
Нью-Йорк 6 
 
Одеса 22, 67, 71–72, 77, 81, 86, 109, 158, 

163, 236, 287 
Одеська обл. 41–43 
Озерища 211, 213, 353 
Оксанина, р. 39, 271, 274 
Оксанина, с. 39 
Олександрійський р-н Кіровоградської 

обл. 397 
Омелове 248, 303 
Омелькове 232 
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Ониськова Стінка, с. 43, 264–265 
Онуфріївка, сл. 280 
Опішнянська друга сотня Гадяцького полку 

359, 429 
Опішнянська перша сотня Гадяцького пол- 

ку 359, 429 
Опішнянські сотні див. Опішнянські перша 

та друга сотні 
Орадівка, с. 401 
Орел, сл. 23, 89–90, 109, 137, 146, 157, 

179, 272, 329 
Оренбург, м. 429 
Оріль див. Орільська паланка 
Оріль, р. 25, 153 
Орільська паланка (Оріль) 22, 132, 150, 

153–154, 404 
Орловська, сл. 15, 70, 296 
Орловський форпост 18, 67, 70, 77, 135, 

146, 169, 299, 400 
Османська імперія (Туреччина) 16, 34, 51, 

297, 399–400, 402, 407 
Острогозька провінція Слобідсько-Україн- 

ської губернії 418 
Охтирка, м. 19, 350, 359 
Охтирська провінція 358, 418 
Очаків, м. 13, 33, 64, 66, 76, 81–84, 94, 

100, 108–109, 112, 129–130, 151, 
155, 160, 174, 272, 296, 397, 399, 
402, 410, 412, 419, 421, 424, 430 

Очаківська орда див. Єдисанська орда 
 
Паволоч, м-ко 38, 270 
Палієве Озеро, м-ко 15, 34, 71, 79, 84 
Первомайськ, м. 400 
Первомайський р-н Миколаївської обл. 40 
Перевізька паланка (Інгул, Інгульська па- 

ланка, Перевізка) 20–22, 28, 36, 56, 
59–60, 68, 72, 74–75, 106, 140–141, 
156–157, 159, 161–162, 170–171, 
183–184, 196, 207, 307–308, 343, 
346–347, 398, 400, 413, 420, 422, 
424, 428 

Переяславський полк 232, 430 
Петербург див. Санкт-Петербург 
Печена балка 310 
Пирятинська перша сотня Лубенського 

полку 328, 427 
Писарівка, с. 281 

Південний Буг (Бог, Буг), р. 15, 19–20, 28, 
30, 33, 40–41, 43, 55, 57–59, 65, 70, 
82–83, 89–93, 98, 105–106, 109, 
115, 131, 143–145, 147–148, 165, 
169, 175, 180, 231–233, 236–242, 
244–246, 248–249, 252, 254, 256, 
258–259, 261, 264–269, 271–272, 
283, 287, 292, 296, 299, 305, 307–
308, 314–317, 322, 324–331, 337, 
339, 368, 370, 372, 402 

Пісок, уроч. 236 
Піщане, с. 80 
Плетений Ташлик, р. 270, 282, 286, 289, 322 
Плетений Ташлик, сл. 40, 189, 191–192, 

290–291, 310 
Полонне, м-ко 39 
Полтавський полк 19, 359, 397–398 
Польська область див. Україна Правобережна 
Польська Україна див. Україна Правобережна 
Польське королівство див. Річ Посполита 
Польща див. Річ Посполита 
Помічна, р. 28, 131 
Попова Гребля, переправа 40, 273 
Попова Гребля, с. 41, 43, 237–238, 243–

244, 247, 250–252, 255–256, 259–
260, 329–330 

Походіївський форпост 309–310 
Правобережжя див. Україна Правобережна 
Прилуцька сотня Прилуцького полку 321 
Прилуцький полк 321 
Прогної див. Прогнойські озера 
Прогнойська паланка 19–20, 28, 62, 81, 

107, 112, 115, 129, 152, 155, 159–
160, 174, 194, 197, 411 

Прогнойські озера (Кінбурнські озера, 
Прогної) 30, 62, 64, 81–83, 115, 
139–140, 151–152, 155–156, 176, 
194, 197–198, 232, 271, 324, 400 

Протовчанська паланка (Протовча) 22, 104, 
124, 132, 153, 161, 206, 397, 403, 
415, 427, 429 

Пруссія 18 
Псковська губернія 404 
 
Рашків, с. Хотинського р-ну Чернівецької 

обл. 41 
Распутні 178 
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Рибниця, м-ко 42–43, 263, 267–269, 275, 
321–325, 366–367, 374–375 

Ризька губернія 404 
Риковець, уроч. 30, 106 
Рівне, м. 401 
Річ Посполита (Корона Польська, Польське 

королівство, Польща, Polska) 6, 8, 
11–12, 14, 18–21, 25, 28, 31, 34, 40, 
44–45, 49, 51, 55, 57–58, 61, 62–68, 
71–73, 76, 81, 83–84, 86, 92–95, 
98–101, 103–111, 113, 115–117, 
119, 121–143, 146–147, 150,  153–
154, 156–157, 159–166, 168, 171–
173, 175, 179–180, 182–183, 185–
189, 193–195, 198–206, 208–210, 
212–214, 216, 218–221, 226, 228–
231, 233, 236, 240–242, 245–246, 
249, 254, 257–258, 262–266, 268–
272, 274–275, 277–278, 280–281, 
283, 285, 289–291, 295, 297–299, 
304–305, 308–312, 314, 321, 322–
328, 331, 335, 337–338, 342–343, 
362–364, 370, 373, 377, 379–381, 
383–385, 393–394, 397–400, 406–
408, 411, 421, 430 

Ржищів, м-ко 405 
Роблена Могила 211, 353 
Розсішки, с. 401 
Романкова балка, уроч. 28, 41, 70, 131, 

236, 238, 244, 248, 252, 256, 258, 
261, 292, 324 

Романкова Долина 296 
Романкове, уроч. 20, 42, 137–138, 238, 244, 

252, 261, 266–268, 322, 329–331 
Ромосолій 29, 354 
Російська імперія (Росія) 6, 9, 16–18, 34–

35, 51, 108–109, 179, 398–403, 
406–407, 411, 423, 430 

Ростов-на-Дону, м. 7 
Руська коса, уроч. 197 
Ряшків (Рашків, Рашково, Ришков, Ряшко- 

во; нині–с. Кам’янського р-ну), м-ко 
41, 43, 176, 221, 236–239, 242–252, 
254–257, 259–261, 266, 275, 309, 
328–330, 341, 364, 369, 373 

 

Сава, р. 129 
Саврань, м-ко 42–43, 230, 232–233, 363, 

385–386 

Саврань, р. 80 
Савранська губернія 42–43, 254, 259, 

263–265, 329 
Савранський р-н Одеської обл. 42–43 
Сагайдачна балка 324 
Сагайдачна долина 324 
Саксагань, р. 59, 73, 274, 303 
Самар (Самарчик), м-ко, адм. центр 

Самарської паланки 22, 46, 104, 
116, 118, 134, 154, 303 

Самара, р. 344, 423 
Самара, с. 29, 217, 293–294 
Самарська паланка 26, 29, 32, 104, 117, 

122, 132, 153, 205, 208, 216, 294, 
306, 344, 349–350, 355–357, 398, 
400, 409, 415 

Самоткань, р. 28, 115–116, 133–134, 160, 
412 

Санкт-Петербург (Петербург), м. 7, 35, 77, 
125, 128, 397–398, 400, 411, 420, 
424, 426–427 

Свистунівка, с. 228–229, 363 
Сенки, с. 157 
Серби, с. 401 
Сибір 406, 429 
Сиваш, оз. 345 
Синюха, р. 157, 264–266 
Січ див. Нова Запорозька Січ 
Слобідська (Слобідсько-Українська) губер- 

нія 226, 281, 351, 418 
Слобідські полки 226, 281, 398, 407, 418 
Слобожанщина 418 
Слов’яносербія, 397–398, 429 
Сміла, м-ко 399, 403, 405–406 
Смілянська губернія (Smilańska gubernia) 

38, 52, 61, 82, 228–229, 270, 288, 
363, 367, 377, 379–380 

Сокирна, р. 30, 106 
Солона, р. 28, 87–88, 90, 177, 181 
Солонці 175, 307–309 
Солонці Вищі (Високі) 30, 175 
Солонці Нижчі 372 
Стара Січ (Stara Sicz), 382–383, 387 
Стеблів, м-ко 406 
Стінка (Стіна), уроч. 43, 246, 315, 326– 

329, 371 
Сторожова могила, уроч. 160, 174 
Сугаклія, р. 30, 46 
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Сугаклія Бересняговата 154 
Сумська провінція Слобідсько-Української 

губернії 418 
Сумський уїзд Слобідсько-Української губ. 

281 
Сура, р. 28, 115–116, 133–134, 160, 278, 

417, 420 
 
Табанове, с. 16, 96 
Тарасівське, уроч. 222 
Таращанський р-н Київської обл. 37 
Тарлов, м-ко Уманської губ. 271–272 
Ташлик, р. 143 
Тверська губернія 402 
Терн, р. 327 
Тернівка, р. 29, 215–216, 303, 415 
Терновата балка 229–230 
Терса, р. 321, 426 
Тимкове, м-ко 43, 263 
Титарня, уроч. 305 
Тички, уроч. 221 
Тобольська губернія 406 
Томаківка, р. 113 
Торговиця (Torgowica), м-ко 379, 428, 430 
Тульська провінція 404 
Тульчин, м-ко 39 
Турецька область див. Кримське ханство 
Туреччина див. Османська імперія 
Турія, с. 40, 290 
Тягнинка (Тягинка), р. 156 
 
Україна (Вкраїна, Ukraina) 5, 8–9, 11–12, 

16, 19, 34–35, 37, 44–46, 49, 62, 71, 
76–77, 79, 81, 86, 104, 109, 115–
117, 125, 128, 134, 136, 140–141, 
153, 158, 163, 166, 183, 211, 213, 
236, 282, 293, 379, 388, 393, 400, 
403, 407 

Україна Західна 22, 67, 71–72, 77, 81, 86, 
109, 158, 163, 236, 287 

Україна Лівобережна див. Гетьманщина 
Україна Правобережна (Ладщина, Лядщи- 

на, Польська область, Лядська Укра- 
їна, Польська Україна, Правобереж- 
жя) 5–8, 11–12, 14–27, 30–37, 39, 
41, 43–45, 49–52, 61, 70–71, 75–77, 
81–82, 85, 94, 97, 100, 102–109, 
111, 115, 120, 122–123, 125–126, 128–

129, 131–132, 134, 136, 140–141, 
150, 153, 156–157, 163–164, 166, 
170, 172, 175, 179, 182, 187–189, 
195, 199, 208–209, 211–213, 224–
225, 228–229, 231–234, 236–237, 
242, 245, 254, 257, 259, 263–268, 
270, 273, 276–277, 279–281, 288, 
297, 312, 316, 326, 328–329, 348–
350, 362–364, 366–367, 376, 380–
381, 397, 399, 402–403, 406, 408, 
411, 416, 418, 421–422, 428, 430 

Україна Південна 35 
Україна Слобідська 418, 428 
Україна Ханська 16, 34, 401–402 
Українська лінія 398, 406, 429, 431 
Умань (Umań), м. 8, 11, 13–18, 34–35, 37, 

41–43, 50, 67, 71, 75–77, 85–86, 89, 
96, 100, 102, 109–110, 137, 146, 
156–157, 176, 245, 267–268, 271, 
281, 283, 314–315, 326, 328, 337–
338, 341, 365, 367–368, 376, 399, 
401, 406 

Уманська губернія (Umańska gubernia) 17, 
41, 43, 61, 75–77, 82, 97, 109, 264–
268, 271, 274, 282, 289, 379–380 

Уманщина (Umańszczyna) 77, 86, 337 
Ухівка, сл. 287 
 
Фастів, м-ко 406 
Фіцецелі, с. 78 
Франція 34, 399 
Фролова плавня 196 
 
Хан-Кишли (Ган-Кишла) 77 
Харків, м. 44 
Харківська провінція Слобідсько-Україн- 

ської губернії 418 
Харківське намісництво 418 
Хмелів, м-ко 276 
Хмільник, м-ко 386 
Холодний Яр, уроч. 422 
Хортиця, о. 428 
Хотин, ф. 179 
Хотинський р-н Чернівецької обл. 41 
 
Царгород (Царград) див. Константинополь  
Царичин, м-ко 165 
Цибулів, м-ко 42, 230–231, 363 
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Чайгул, р. 29, 209 
Чалове, 342 
Чартал, р. 339 
Чаплища, с. 234, 363 
Чаусове, с. 40–43, 230–231, 236–237, 

242–243, 245–246, 249–250, 254–
255, 257, 259, 328–329 

Чаусові млини 232 
Червона Стінка, с. Захарівського р-ну Одесь- 

кої обл. 43 
Черкаси (Czerkasy), м. 390–391, 399, 402, 405 
Черкаська обл. 42–43 
Черкащина 406 
Чернівці, м. 401 
Чернівецька обл. 41 
Чернігів, м. 404–405, 409–410, 412, 414–

418, 422, 423–426, 429 
Чечеклія (Чичиклія), р. 30, 106 
Чечельницький р-н Вінницької обл. 41 
Чигирин (Чигрин), м-ко 36, 235, 411 
Чигирин-Дібровська сотня Лубенського 

полку 234 
Чигиринська (Чигринська, Czecheryńska guber- 

nia) губернія 52, 61, 82, 159, 164, 231, 
234–235, 277, 279, 363, 366, 379–380 

Чигиринське (Чигринське) староство 164, 411 
Чирви (Черви) 143, 303 
Чичиклія див. Чечеклія 
Чорна орда 129, 151 
Чорне море 402, 406 
Чорний, ліс 19, 27, 59, 277, 287, 397 
Чорний, масив Чорного лісу 397 
Чорний Ташлик, р. 131, 211, 241, 269, 284, 

288–289, 353 
Чорний Ташлик, уроч. 195 
Чута, масив Чорного лісу 19, 27, 57, 59, 397 
 

Шаргород, м-ко 408 
Швеція 408 
Швірня (Швірень) балка 233, 241–242, 

249, 264–265, 314, 326, 328 
Шубине, с. 377 
Шутова (Шутева) балка 339 
 

Щорбин, хутір 235 
 

Яланець (Єланець), р. 28, 31–32, 43, 74, 
118–119, 123–124, 211, 213, 245, 
316–318, 325, 327, 331–332, 349, 353 

Янгул, р. 29, 209 
Янушпіль (Янишпіль), с. 326 
Ярмаки, с. Миргородської сотні 314 
Яси, м. 128, 424 
Ятрань, р. 39 
 
Archangrad див. Архангелогородок 
 
Bracławskie wojewodstwo див. Брацлавське 

воєводство 
Brody 11 
Buhogardowa pałanka див. Бугоґардівська 

паланка 
 
Czecheryńska gubernia див. Чигиринська 

губернія 
Czerkasy див. Черкаси 
 
Gard див. Ґард 
 
Irkliiw    див. Іркліїв 
 
Kamięna Krenica див. Кам’яна Криниця 
Kraków, m. 6, 11 
 
Ladyżyn див. Ладижин 
Lisiańska gubernia див. Лисянська губернія 
 
Miartwowod див. Мертвовід 
Mostowate див. Мостове 
 
Polska див. Річ Посполита 
Poznań, m. 11 
 
Sicz див. Нова Запорозька Січ 
Stara Sicz    див. Стара Січ 
Smilańska gubernia див. Смілянська губернія 
 
Torgowica див. Торговиця 
 
Ukraina див. Україна 
Umań див. Умань 
Umańska gubernia див. Уманська губернія 
Umańszczyna див. Уманщина 
 
Warszawa див. Варшава 
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СССС    пппп    ииии    сссс    оооо    кккк        сссс    кккк    оооо    рррр    оооо    чччч    ееее    нннн    ь, ь, ь, ь,     вввв    жжжж    ииии    вввв    аааа    нннн    ииии    хххх        уууу        дддд    оооо    кккк    уууу    мммм    ееее    нннн    тттт    аааа    хххх    

• 
 
ав. – август, августа 
 
Бруховεцко. – Бруховεцкого 
бу. – будутъ  
 
в. б. – вашего благородия 
В. в. – Вашεго високоблагородия 
в к. з., в к. за. – в книгу записан 
в., вεл. – вεлможности 
високоб. – високоблагородним 
выс. – высоко  
висок. п.; высока п. – высока прево- 

сходительства (превосходителству) 
високо. – високого 
Войска З., Воиска Запорожс. Низового, 

Воиска Запорожского Низо., Войска 
З-го N-го, Воиска За. Н., Воиска З. 
Н., Вои. З. Н., Во. З. Н., В. З. Н., В. Sа. 
– Войска Запорожского, Войска 
Запорожского Низового 

Воиска З. Н. кан., Вои. З. Н. кан. – Воиска 
Запорожского Низового канцелярії 

в. асаулъ – войсковий асаулъ 
вой. стар. – войсковой старшине 
 
г. – господина 
Гр. – Граф 
Громок. – Громоклѣї 
 
д., де. – день (дня) 
 
Елиса. – Елисавεтградскую 
εя ім. ва. – εя імпεраторского вεличεства 
 
за. – записан 
Запорож. Сѣчъ – Запорожская Сѣчъ 
з., запорож. – запорожских 
 
К. – Князь 
к. – кошεвого 
кня. – княжεскому 
ко. – копεεкъ  
Коша За. – Коша Запорожского 

ку. – курεня 
 
ок. – октябра 
 
П., Пол. – Получен 
Пол. – Поланка 
Полк. – Полковник 
полков. – полковнику 
появив. – появившаясь 
 
ру. – рублεй 
 
с., стар. – старшиною 
самар. – самарскому 
сεн. – сεнтября 
Сѣчъ З., Сѣчъ Запорож. – Сѣчъ Запо- 

рожская 
сия. – сиятεлству 
спла. – сплатив 
сто. – сторону 
 
тавар. – таварища 
 
ч. – числа 
чεлов. – чεловεкъ 
Чор. – Чорному 
 
Cz. – Czysła 
czerk. – czerkaski 
 
dobr. – dobrodzieju 
 
guber., gubernat. – gubernator 
 
j. – jego 
 
obr. – obris 
 
pa. – panem 
 
wiel., w. – wielmożnemu 
w. w. – waszej welmożnośći 



 471471471471

СССС    п п п п ииии    сссс    оооо    к к к к     сссс    лллл    іііі    в в в в     пппп    іііі    дддд        тттт    ииии    тттт    лллл    оооо    мммм    

• 
    
бгомεрзское – богомεрзское 
бгопротивное – богопротивное 
Бгъ, Бгу – Богъ, Богу 
блгодарнимъ – благодарнимъ  
Бци – Богородици 
 
гсдарствεнную – государствεнную 
гсдрни – государыни 
гсдръ, гсдры – государъ, государы 
гсда, гспдам, гспднъ, гпднъ, гспдна, гспдну – 

господинъ, госопдам, господина, 
господину 

 
днгъ – дεнεгъ  
 
кнзя – князя 
крія, крию, крію – канцелярія; канцелярию 
 
млстивоε – милостивоε 
млстъ, млсти – милостъ, милости 

мсцѣ – мосцѣ 
 
ннε, ннѣ, ннѣшнεй, ннѣшнім – нинѣ, ни- 

нѣшнεй, нинѣшнім 
ндли – нεдεли 
Но-р – Номер 
 
пна, пну, пнами – пана, пану, панами 
прву – прεвосходитεлству 
 
Хрства – Христова 
 
члвкъ, члвка, члкъ – человек, человека 
 
pn – pan 
 
mći, msći – mosći 
m-w – miłosciow 
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СССС    пппп    ииии    сссс    оооо    кккк        уууу    мммм    оооо    вввв    нннн    ииии    х х х х     сссс    кккк    оооо    рррр    оооо    чччч    ееее    нннн    ьььь    

• 
 

Арк. – Аркуш 
бл. – близько 
В. Вип. – Випуск 
Див. – Дивись 
Док. – Документ 
зв. – зворот 
ін. – інше 
ІР НБУВ – Інститут рукопису ім. В. І. Вер- 

надського 
К. – Київ 
к.і.н. – кандидат історичних наук 
м. – місто 
м-ко – містечко 
НАН України – Національна академія наук 

України 
наук. ред. – науковий редактор 
н. п. – не пізніше 
обл. – область 
оп. – опис 
р., рр. – рік, роки 
р., рр. – річка, річки 
р.н.н. – рік народження невідомий 

р-н – район 
р. с. – рік смерті 
с. – село 
С. – Сторінка 
сл. – слобода 
спец. ред. – спеціальний редактор 
спр. – справа 
ст. – століття 
Т. – Том 
т. з. – так званий 
уроч. – урочище 
ф. – фонд 
ЦДІАК України – Центральний державний 

історичний архів України, м. Київ 
Ч. – Частина 
ЧИОИДРМУ – Чтения в императорском 

обществе истории и древностей рос- 
сийских при Московском универ- 
ситете 

ЧИОНЛ – Чтения в историческом об- 
ществе Нестора Летописца 
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ХХХХ    рррр    оооо    нннн    оооо    лллл    оооо    гггг    іііі    чччч    нннн    ииии    йййй        пппп    ееее    рррр    ееее    лллл    іііі    кккк        дддд    оооо    кккк    уууу    мммм    ееее    нннн    тттт    іііі    вввв 

• 
1111    7777    6666    8 8 8 8     рррр    іііі    кккк 

Травня 10. [Ґард]. – Рапорт полковника Бугоґардівської паланки Мусія Головка Кошеві 
про наявність та розшук в його відомстві гайдамацького пішого загону чисель- 
ністю до 30 осіб та пошук зазначених гайдамаків. № 1 

Травня 11. [Запорозька Січ]. – Лист Коша до уманського губернатора з проханням допо- 
могти козаку Васюринського куреня Павлу Чернявському стягнути гроші з уман- 
ських євреїв Гершка Янкіля, Мошка Гершковича та Берка. № 276 

Травня 16. [Запорозька Січ]. – Ордер Коша полковнику Бугоґардівської паланки Мусію 
Головку з старшиною з вимогою затримати гайдамацький загін чисельністю до  
30 осіб та стримувати козаків від гайдамацтва. № 2 

Травня 16. Кіш. – Ордер Коша полковнику Перевізької паланки з старшиною з вимо- 
гою організувати команду козаків під проводом одного із старшин для затримки гай- 
дамацького загону чисельністю 30 осіб, та утримувати козаків від гайдамацтва. № 3 

Травня 25. Кіш. – Промеморія Військової канцелярії Війська Запорозького Низового  
Прикордонній комісії з Брацлавським воєводством з вимогою розглянути справу 
запорожців Канівського і Іркліївського куренів Миколи Боровиченка та Сидора 
Домонтовича щодо несплати грошей товаришем польського війська Юзефом 
Лолінковським (Поліковським) за куплені у козаків коні. № 277 

Травня 25. Кіш. – Ордер Коша депутатам від Війська Запорозького Низового в При- 
кордонній комісії з Брацлавським воєводством полковим старшинам Івану Яблу- 
новському та Григорію Ляховичу з вимогою розглянути справу запорожців 
Канівського і Іркліївського куренів Миколи Боровиченка та Сидора Домонтовича 
стосовно невиплати грошей товаришем польського війська Юзефом Лолінков- 
ським (Поліковським) за куплені у козаків коні. № 278 

Червня 7. [Ґард]. – Рапорт полковника Бугоґардівської паланки Мусія Головка Кошеві 
про отримання ордеру з вимогою не чинити перешкод турецьким отарам, які 
переправлялися на свою територію, з повідомленням про напад гайдамаків на 
зимівник товариша Крилівського куреня Степана Ґелеха і пограбування ними 
військового осавула Сидора Білого. № 4 

Червня 9. Торговиця. – Лист торговицького коменданта Якуба Квяткевича до кошового 
отамана Петра Калнишевського про напади гайдамаків на польських підданих,  
з проханням наказати бугоґардівському полковнику не допускати запорожців на 
територію України, підвладну Речі Посполитій, та дозволити торговицькому губер- 
наторові певний час випасати худобу на території Запорожжя. № 279–280 

Червня 12. Запорозька Січ. – Ордер Коша полковнику Бугоґардівської паланки Мусію 
Головку з вимогою затримати ватагу гайдамаків, котрі по дорозі до Речі Поспо- 
литої пограбували військового осавула Сидора Білого та вчинили напад на това- 
риша Крилівського куреня Степана Ґелеха. № 5 

Червня 14. Перевізька паланка. – Донесення полковника Інгульської паланки Тараса 
Чорного Кошеві про неможливість організувати команду для розшуку гайдамаків 
через малу кількість козаків у відомстві та про небажання запорожців приєдну- 
ватися до пошукового загону. № 6 
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Червня 16. [Запорозька Січ]. – Лист Коша до торговицького коменданта Якуба Квятке- 
вича про спростування чуток щодо відправки Кошем козаків на допомогу гайдама- 
кам, про наказ бугоґардівському полковнику не допускати козаків на Право- 
бережжя, про дозвіл йому випасати худобу на пасовищі на території Запорожжя. 
№ 281–282 

Червня 17. Іркліїв. – Лист черкаського губернатора Олександра Пенчельського до Коша 
про неможливість вислати обіцяні будівельні матеріали через дії загонів гайда- 
мацьких ватажків Максима Залізняка і Медведя Високого з повідомленням про 
пограбування гайдамаками майна князя Сангушка. № 283–284 

Червня 18. [Запорозька Січ]. – Ордер Коша до полковника Інгульської паланки Тараса 
Чорного про організацію роз’їздів для розшуку гайдамаків з вимогою наказувати 
козакам, котрі перебувають на промислах, аби ті від себе нікого не відпускали та 
не приймали до своїх лав без письмових свідоцтв, а також про відправку реєстру 
козаків, які не підкорилися наказам. № 7 

Червня 22. [Запорозька Січ.]. – Свідчення козака Васюринського куреня Зінця Прудкого, 
підозрюваного в гайдамацтві. № 173 

Червня 23. [Запорозька Січ.]. – Свідчення козака Переяславського куреня Романа 
Чорного, підозрюваного в гайдамацтві. № 174 

Червня 23. [Запорозька Січ.]. – Свідчення козака Щербинівського куреня Яцка Малого, 
підозрюваного в гайдамацтві. № 175 

Червня 23. [Запорозька Січ.]. – Свідчення козака Кущівського куреня Грицька Чорного, 
підозрюваного в гайдамацтві. № 176 

Червня 24. Київ. – Лист київського генерал-губернатора Федора Воєйкова Кошеві про 
направлення трьох ескадронів гусарів з Новоросійської губернії в район Білої 
Церкви для придушення повстання на Правобережній Україні, поширення чуток 
щодо належності ватажка повстання Максима Залізняка до Війська Запорозького 
Низового, з проханням не допускати запорожців на Правобережжя та арешт 
козаків, які бажали приєднатися до повстанців. № 8 

Червня 24. [Прогнойська паланка]. – Рапорт полковника Прогнойської паланки Федора 
Великого Кошеві про пограбування козака Пластунівського куреня Семена Тарана 
його «молодиками», які потім втекли в «Польщу», похід 30-ти чоловік гайдамаків  
з Гетьманової балки та козаків-рибалок на територію України, підвладну Речі 
Посполитій, а також про неможливість через відсутність людей утримати козаків 
від гайдамацтва. № 9 

Червня 25. [Ґард]. – Рапорт полковника Бугоґардівської паланки Мусія Головка Кошеві 
про масові втечі запорожців «для бунтов в Полшу», погрози з боку гайдамаків на 
адресу полковника, розорення ними Балти і неможливість протидіяти їм через 
малу кількість козаків. № 10 

Червня 27. [Запорозька Січ]. – Промеморія Коша Єлисаветградській провінційній канце- 
лярії про наміри загонів гайдамаків вирушити «в Полщу». № 11 

Червня 30. [Запорозька Січ]. – Ордер Коша полковнику і отаману Дядьківського куреня 
Івану Кулику про відправлення його з командою для розшуку безпаспортних осіб  
і грабіжників, з вимогою затримувати їх і довставляти до Січі. № 12 

[Червень. Табір під Уманню]. – Свідоцтво, видане полковником Максимом Залізняком 
уманським купцям Остапу Поламаному та Остапу Бочці, на вільний проїзд до За- 
порозької Січі. № 13 

Липня 1. [Запорозька Січ]. – Ордер Коша полковнику Бугоґардівської паланки Мусію 
Головку про спорядження команди для пошуку підозрюваних в гайдамацтві з ви- 
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могою наказати господарям зимівників затримувати сумнівних осіб і відправляти 
їх до Січі. № 14 

Липня 1. [Запорозька Січ]. – Ордер Коша полковнику Бугоґардівської паланки Мусію 
Головку з вимогою сформувати команду для пошуку гайдамаків з козаків по 
зимівниках і рибних промислах, карати запорожців, які мали намір йти «в Полщу 
для бунтов», заарештовувати та відправляти під охороною до Січі тих, хто 
повертався звідти. № 15 

Липня 1. [Запорозька Січ]. – Ордер Коша курінним отаманам і полковникам Івану Кулику 
та Мусію Чорному про відправку їм копії ордера київського генерал-губернатора 
Федора Воєйкова з наказом шукати і ловити гайдамаків та під конвоєм від- 
правляти до Січі, а також наказувати господарям зимівників не приймати до себе 
сумнівних осіб. № 16 

Липня 2. Київ. – Лист київського генерал-губернатора Федора Воєйкова Кошеві про 
пограбування запорозькими козаками слободи Голти, переправу через р. Півден- 
ний Буг 50-ти гайдамаків, з проханням не допускати запорозьких козаків до 
походу в «Полскую Украину» для гайдамацтва. № 17 

Липня 2. Глухів. – Ордер малоросійського губернатора Петра Румянцева Кошеві з ви- 
світленням обставин пограбування гайдамаками м-ка Палієве Озеро та сл. Балти, 
отримання інформації про відправку запорозьких козаків для захоплення м. Умані, 
з вимогою підтвердити або спростувати дану інформацію і не допускати запо- 
рожців до гайдамацтва. № 18 

Липня 2. [Запорозька Січ]. – Ордер Коша полковнику Інгульської паланки Тарасу 
Чорному з вимогою не допускати запорозьких козаків «в Полшу для бунтов», та 
арештовувати гайдамаків, котрі поверталися звідти з подальшою доставкою їх до 
Січі. № 19 

Липня 2. [Запорозька Січ]. – Ордер Коша військовому довбишу Нестору Головку з на- 
казом патрулювати його команді в районі р. Великий Інгул і Малий Інгулець для 
недопущення запорозьких козаків, які направлялися на Правобережну Україну на 
територію Речі Посполитої для участі в повстанні, та арешт гайдамак, котрі по- 
верталися звідти з подальшою доставкою їх до Січі. № 20 

Липня 2. [Запорозька Січ]. – Ордер Коша отаману Мишастівського куреня Мусію Чор- 
ному про з’єднання його загону з командою полковника Івана Кулика для пошуку 
гайдамаків та вимагати від господарів зимівників нікого зі своїх робітників і слу- 
жителів не відпускати на грабунок. № 21 

Липня 2. Інгульська паланка. – Донесення полковника Інгульської паланки Тараса Чор- 
ного Кошеві про неможливість застерігати запорожців від гайдамацтва через малу 
кількість козаків в його команді, чутки серед рибалок про наказ курінних отаманів 
рушати «в затяг», захоплення гайдамаками коней, волів і амуніції в запорожців  
і чумаків. № 22 

Липня 2. [Запорозька Січ]. – Свідчення уманських купців Остапа Поламаного і Остапа 
Бочки про захоплення Максимом Залізняком м. Умані. № 23 

Липня 2. [Запорозька Січ]. – Свідчення запорозьких старшин Семена Галицького та Олек- 
сія Шульги про захоплення гайдамаками сл. Балти та їхнє перебування у таборі 
повстанців. № 24 

Липня 2. [Запорозька Січ]. – Свідчення отамана Тимошівського куреня Василя Коржа про 
службу на Запорожжі ватажка повстанців Максима Залізняка. № 25 
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Липня 3. Прогної. – Лист полковника Прогнойської паланки Федора Великого до кошо- 
вого отамана Петра Калнишевського про наміри прогнойських рибалок зайнятися 
гайдамацтвом та погрози від них на адресу полковника і паланкової старшини. № 26 

Липня 4. [Запорозька Січ] – Рапорт Коша київському генерал-губернатору Федору 
Воєйкову про спробу гайдамаків переправитися на Правобережну Україну в районі 
Очакова, та непричетність запорозьких козаків до розорення Балти. № 27 

Липня 4. [Запорозька Січ]. – Свідчення козака Дінського куреня Лаврентія Кантаржія про 
зустріч з полковником Максимом Залізняком. № 28 

Липня 4. [Запорозька Січ]. – Рапорт Коша київському генерал-губернатору Федору Воєй- 
кову про відправку йому копії свідчень козака Дінського куреня Лавріна Кантар- 
жія про зустріч з Максимом Залізняком. № 29 

Липня 4. [Запорозька Січ]. – Рапорт Коша малоросійському губернатору Петру Румян- 
цеву про відправку йому копій свідчень запорозьких старшин Семена Галицького  
і Олексія Шульги, з повідомленням про розшук військовими командами гайда- 
маків на території Запорожжя. № 30 

Липня 4. З р. Солоної. – Рапорт полковників Івана Кулика і Мусія Чорного Кошеві про 
нестачу козаків в їхніх командах; реєстр куренів, з яких не було надано козаків.  
№ 31–32 

Липня 4. [Запорозька Січ]. – Ордер Коша полковникам Івану Кулику і Мусію Чорному  
з повідомленням про відправку наказу з вимогою надіслати в їхні команди не- 
обхідну кількість козаків з відповідних куренів та повідомити Кіш про курені, 
козаки з яких не з’явилися. № 33 

Липня 4. [Запорозька Січ]. – Свідчення полковника Бугоґардівської паланки Мусія 
Головка про зустріч з Максимом Залізняком. № 34 

[Не пізніше липня 4. З р. Солоної]. – Рапорт полковників Івана Кулика та Мусія Чорного 
Кошеві про приїзд до р. Солоної і очікування відправки від Коша до їхньої команди 
необхідної кількості козаків. № 35 

Липня 5. [Запорозька Січ]. – Лист Коша до єдисанського султана про обставини зустрічі 
бугоґардівського полковника Мусія Головка з гайдамаками, які знаходилися під 
патронатом татарського сотника Кедерима, їхні наміри вдертися на територію 
Війська Запорозького Низового та з проханням упіймати та заарештувати зазначе- 
них розбійників. № 36 

Липня 5. [Запорозька Січ]. – Рапорт Коша малоросійському губернатору Петру Румян- 
цеву про відправку йому копії свідчення бугоґардівського полковника Мусія Го- 
ловка про зустріч з Максимом Залізняком, наміри останнього напасти на терито- 
рію Війська Запорозького Низового та з проханням відправити на прикордоння 
військові команди. № 37 

Липня 5. [Запорозька Січ]. – Рапорт Коша київському генерал-губернатору Федору Воєй- 
кову про відправку йому копії свідчень бугоґардівського полковника Мусія Голов- 
ка про зустріч останнього з Максимом Залізняком, погрози ватажка повстання 
напасти на територію Війська Запорозького Низового та з проханням відправити 
на прикордоння військові команди. № 38 

Липня 7. [Запорозька Січ]. – Рапорт Коша малоросійському губернатору Петру Румян- 
цеву про неправдивість чуток щодо відсилки Кошем команди для захоплення 
Канівського замку на прохання місцевих жителів, відправку військових команд для 
пошуку гайдамаків і недопущення запорозьких козаків на Правобережжя та про 
з’ясування належності одного з ватажків повстання Семена Неживого до Уман- 
ського куреня. № 39 
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Липня 7. Інгулець. – Рапорт полковника Івана Кулика Кошеві про нестачу козаків 
з окремих куренів в його команді; реєстр куренів, що не надали козаків. № 40–41 

Липня 7. [Запорозька Січ]. – Свідчення польського шляхтича Юрія Храновського про 
втечу його з родиною з с. Табанове в с. Кам’яну Криницю, повстання місцевих 
козаків, вбивство отаманом Буґерою його батька та переїзд шляхтича на Запо- 
рожжя. № 42 

Липня 8. [Запорозька Січ]. – Лист Коша Єдичкульської орди до сараскер-султана Мурата 
Шабіб Гірея про відправку команд для пошуку гайдамаків та з проханням 
затримувати розбійників в разі переходу на татарську територію. № 43 

Липня 9. [Запорозька Січ]. – Рапорт Коша київському генерал-губернатору Федору Воєй- 
кову про відправку двох команд для недопущення переходу запорожців «в Полшу», 
наказ курінним отаманам розшукати козаків-гайдамаків та відправку до Києва 
копії свідчення польського шляхтича Юрія Храновського, який перебував під за- 
хистом Війська Запорозького Низового. № 44 

Липня 9. [Запорозька Січ]. – Рапорт Коша малоросійському губернатору Петру Румян- 
цеву про спростування чуток щодо відправки Кошем команди на захоплення  
м. Умані, виклик бугоґардівського писаря Семена Бистрицького для відповіді за 
його слова, непричетність запорозьких козаків до повстання, відправку копії 
свідчення польського шляхтича Юрія Храновського і двох команд для пошуку 
гайдамаків та недопущення козаків «в Полшу». № 45 

Липня 9. [Запорозька Січ]. – Рапорт Коша малоросійському губернатору Петру Румян- 
цеву про відправку до нього копії свідчень уманських купців Остапа Поламаного  
і Остапа Бочки та свідоцтва на їхній проїзд до Запорозької Січі, виданого Макси- 
мом Залізняком. № 46 

Липня 9. [Запорозька Січ]. – Ордер Коша отаману Іркліївського куреня Гарасиму Спичаку 
про пошук і арешт його командою гайдамаків, які поверталися з Правобережної 
України, території Речі Посполитої, і недопущення туди запорозьких козаків. № 47 

Липня 9. [Запорозька Січ]. – Ордер Коша полковникам Самарської і Кальміуської пала- 
нок та полковнику Протовчанської паланки Йосипу Рубану з вимогою наказати 
господарям зимівників не допускати своїх служителів до походу «в Полщу», та 
арешт і відправку до Коша запорожців-гайдамаків, які повернулися звідти. № 48 

Липня 10. Кіш. – Ордер Коша полковникам і отаманам Переяславського та Велеч- 
ківського куренів Михайлу Дюгтяру і Данилу Кучеру з наказом відправитися р. 
Південним Бугом та Дніпром для пошуку гайдамаків, котрі поверталися з Право- 
бережжя, територій Речі Посполитої, з вимогою наказувати господарям зимівників 
не відпускати козаків у гайдамаки. № 49 

Липня 11. [Запорозька Січ]. – Ордер Коша полковнику Інгульської паланки Тарасу 
Чорному про спростування чуток стосовно дозволу курінними отаманами підтри- 
мувати повстання, з вимогою зібрати команду для пошуку і арешту гайдамак, які 
поверталися «с Полской области». № 50 

Липня 11. [Запорозька Січ]. – Ордер Коша полковнику Прогнойської паланки Федору 
Великому з вимогою наказати козакам його відомства залишатися на своїх про- 
мислах і не приєднуватися до гайдамаків, а непокірних арештовувати і від- 
правляти до Коша. № 51 

Липня 11. [Запорозька Січ]. – Свідчення козака Івонівського куреня Максима Висоцького 
про напад на військо Максима Залізняка полковника Каргаполського карабінер- 
ного полку Василя Гур’єва, арешт лідера гайдамаків, напад ногайців на мешканців 
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Правобережної України, велику кількість турецького війська поблизу Очакова та 
наміри татар напасти на Правобережжя і територію Російської імперії. № 52 

Липня 11. [Запорозька Січ]. – Свідчення козака Івонівського куреня Максима Висоцького 
про чутки стосовно приїзду запорозьких козаків з листом підтримки від кошового 
отамана Максиму Залізняку. № 53 

Липня 12. [Запорозька Січ]. – Ордер Коша полковникам і курінним отаманам Івану 
Кулику та Мусію Чорному про відправку найближчим часом необхідної кількості 
козаків у відомство Бугоґардівської паланки для недопущення запорожців «в Пол- 
щу», з наказом заарештовувавти і доправляти до Коша тих, хто повернувся звід- 
ти. № 54 

Липня 12. [Запорозька Січ]. – Лист Коша до очаківського паші з проханням переслідувати  
і арештовувати гайдамаків, які б могли вторгнутися на татарську територію. № 55 

Липня 12. [Запорозька Січ]. – Ордер Коша полковнику Прогнойської паланки Федору Ве- 
ликому з вимогою під приводом доставки кореспонденції очаківському паші з’ясу- 
вати кількість татарського і турецького війська, зосередженого під Очаковом. № 56 

Липня 12. [Запорозька Січ]. – Ордер Коша полковникам і курінним отаманам Івану Ку- 
лику і Мусію Чорному з вимогою переконувати запорожців не підтримувати 
гайдамацький рух, а гайдамаків, що поверталися з «Польши», арештовувати  
і відправляти до Коша. № 57 

Липня 12. [Запорозька Січ]. – Свідчення козака Дінського куреня Корнія Ляшка про 
намовляння його козаками Дінського куреня зайнятися гайдамацтвом. № 58 

Липня 13. [Запорозька Січ]. – Ордер Коша полковнику Прогнойської паланки Федору 
Великому про недопущення місцевих козаків до гайдамацтва та розшук, арешт  
і відправку гайдамаків, які повернулися з «Полщи», до Коша. № 59 

Липня 13. [Запорозька Січ]. – Ордер Коша полковнику Кодацької паланки з вимогою 
наказати козакам його відомства не відпускали служителів у гайдамаки, а також 
про слідування з командою в район р. Сура, Самоткань і Домоткань для утримання 
козаків від гайдамацтва та арешту гайдамаків. № 60 

Липня 13. [Запорозька Січ]. – Ордер Коша полковнику Самарської паланки Дмитру Ку- 
лику про розшук безпаспортних і сумнівних осіб, їхній арешт і відправку до Коша. 
№ 61 

Липня 14. [Запорозька Січ]. – Ордер Коша військовому довбишу Нестору Головку з ви- 
могою арештувати запорозьких козаків Кисляківського куреня Кирила Білоуса, 
Ведмедівського куреня Малого, Кальниболотського куреня Макара Коваля і Косо- 
го, Платнирівського куреня Олексія Дейнеку та Корсунського куреня Івана Немну  
і конфіскувати їхнє майно. № 62 

Липня 14. Яланець. – Рапорт полковників Івана Кулика та Мусія Чорного Кошеві про 
відправку до Січі гайдамаків-козаків Рогівського куреня Павла Плаху, Коренівсько- 
го куреня Лук’яна Мохиню, Іркліївського куреня Петра Тарана, які поверталися з 
«грабительства», а також про втечу козака Уманського куреня Петра Петлі. № 63 

Липня 15. [Білівський піхотний полк]. – Паспорт виданий запорозькому козаку Денису 
Гуржію у фортеці Білівського піхотного полку, на проїзд до Варшави. № 285 

Липня 16. Київ. –Лист київського генерал-губернатора Федора Воєйкова Кошеві про 
взяття в полон керівників повстання Максима Залізняка, Микиту Швачку і Семена 
Неживого, вбивство в бою Журбу та передачу значної кількості полонених пов- 
станців польському генералу Браницькому. № 64 
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Липня 16. Запорозька Січ. – Лист Коша до генерал-майора Карла Штофельна про спо- 
рядження військових команд на боротьбу з гайдамаками з проханням не затри- 
мувати їх на російських форпостах. № 65 

Липня 16. [Запорозька Січ]. – Ордер Коша військовому пушкареві Івану Чернявському з 
наказом провести розшуки викрадених ногайських коней у відомстві Бугоґар- 
дівської паланки, встановити місцезнаходження козаків Кисляківського куреня 
Кирила Білоуса і Степана Губи, Калниболоцького куреня Макара Коваля і Косого, 
описати майно в зимівнику козака Корсунського куреня Івана Немни, який пере- 
бував у складі гайдамацького загону «в Полщи на грабительстви», та не допускати 
запорозьких козаків до гайдамацтва, а гайдамаків, які поверталися, арештовувати  
і доправляти до Коша. № 66 

Липня 17. [Самарська паланка]. – Рапорт самарського полковника Дмитра Кулика Ко- 
шеві про підтвердження всім жителям Самарської паланки не підтримувати пов- 
стання «в Полской области» та спорядження команди для пошуку гайдамаків. № 67 

Липня 18. – Лист сараскер-султана Пир Мегмед Аги до кошового отамана Петра Кални- 
шевського про відправку втікачів, які бажали прийняти мусульманство, назад  
в кордони російської держави і посилку комісарів з татарського боку. № 68 

[Не пізніше липня 19. Яланець]. – Рапорт полковника Івана Кулика Кошеві про недо- 
пущення запорожців «в Полщу» для гайдамацтва, об’єднання команд на р. Яла- 
нець і очікування подальшого розпорядження. № 69 

Липня 21. [Протовчанська паланка]. – Рапорт полковника Протовчанської паланки Йо- 
сипа Рубана Кошеві про прийняття мір для розшуку гайдамаків із зобов’язанням 
заарештовувати їх і відправляти до Коша. № 70 

Липня 21. [Запорозька Січ.]. – Свідчення гайдамаки, козака Шкуринського куреня Андрія 
Обдули, про намір рушити «в Полшу», службу в товариша Компанійського полку 
Василя Колісника та викрадення коня і кореспонденції, яку мав доставити до 
компанійців. № 177 

Липня 21. [Запорозька Січ.]. – Свідчення гайдамаки, козака Джерелівського куреня Гри- 
цька Білецького, про викрадення коней у козаків Поповичівського та Коренівсько- 
го куренів Петра Горба і Василя Неціги, намір вирушити «в Полшу» і підмову для 
цього молодика Олексія Чуєнка. № 178 

Липня 21. [Запорозька Січ.]. – Свідчення гайдамаки, вихідця з Правобережної України 
Олексія Чуєнка, про підбурювання його козаком Джерелівського куреня Грицьком 
Білецьким в похід «у Полшу в затяг», та викрадення коня в козака Коренівського 
куреня Василя Неціги. № 179 

Липня 22. [Кальміуська паланка]. – Рапорт полковника Кальміуської паланки Сидора 
Чалого Кошеві про відправку до Січі в разі виявлення в його відомстві гайдамаків, 
які матимуть намір слідувати «в Полшу». № 71 

Липня 22. [Запорозька Січ.]. – Свідчення гайдамаки, мешканця м-ка Цибулева Федора 
Мамая, про похід «в Полщу на грабительство» в сл. Голту, с. Чаусове та м-ко 
Саврань. № 180 

Липня 23. Київ. – Лист київського генерал-губернатора Федора Воєйкова Кошеві про 
відправку Війську Запорозькому Низовому імператорської грамоти. № 340; 1768 р., 
липня 12. Санкт-Петербург. – Грамота імператриці Катерини ІІ Війську Запорозь- 
кому Низовому про невдоволення підтримкою запорожцями повстання на Право- 
бережній Україні, з наказом повернути на Запорожжя козаків, які ще перебувають  
серед бунтівників, розшукати і покарати «первых подговорщиков». № 72–74 
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Липня 23. Київ. – Лист київського генерал-губернатора Федора Воєйкова до Коша про 
отримання двох рапортів з проханням забезечити ретельний розшук і арешт 
гайдамаків, які йшли «в Полшу» або поверталися звідти. № 75 

Липня 23. [Прогнойська паланка] – Рапорт полковника Прогнойської паланки Федора 
Великого Кошеві про результати розвідки в Кримському ханстві (приїзд нового 
паші в Очаків, прибуття 10 тисяч арнаутів, чутки про намір татар зупинити або 
знищити Чорну орду) та напад ногайців на козака Джерелівського куреня Трохима 
Падицького, який подався на підконтрольну Речі Посполитій Правобережну 
Україну до лав бунтівників. № 76 

Липня 24. Грузька. – Рапорт полковників і курінних отаманів Івана Кулика та Мусія 
Чорного Кошеві про нестачу харчів і очікування резолюції з цього приводу. № 77 

Липня 24. Грузька. – Рапорт полковників і курінних отаманів Івана Кулика та Мусія 
Чорного Кошеві про виявлення гайдамацького загону на іншому березі р. Півден- 
ний Буг, обіцянки гайдамаків повернутися в свої житла після від’їзду команди та 
арешт спійманого з краденими кіньми гайдамаки, козака Платнирівського куреня 
Івана Сукура, який доправляється до Коша. № 78 

Липня 24. [Запорозька Січ.]. – Свідчення гайдамаки, козака Іркліївського куреня Петра 
Тарана, про похід до «Полской области» до м-ка Саврань. № 181 

Липня 25. [Запорозька Січ.]. – Свідчення гайдамаки, вихідця з Правобережної України 
Федора Бондаренка, про свою участь в повстанні в складі загону ватажка Семена 
Неживого. № 182 

Липня [25]. Кіш. – Ордер Коша полковникам Протовчанської, Самарської, Кальміуської 
та Орільської паланок про розшук, арешт і доправлення до Коша гайдамаків, які 
слідували «в Полщу» або поверталися звідтіля. № 79 

Липня 25. [Запорозька Січ]. – Ордер Коша полковнику Кодацької паланки Йосипу 
Калнишевському про формування двох команд чисельністю по 50 осіб кожна для 
розшуку гайдамаків в районі р. Домоткань, Самоткань і Сура, з наказом арешто- 
ваних гайдамаків відправляти до Коша та заборонити жителям відомства й їхнім 
служителям слідувати «в Полщу» для гайдамацтва. № 80 

Липня 25. Гостра. – Лист сотника Другого Компанійського полку Антона Кодинця до 
полковників Війська Запорозького Низового про неможливість повернути «гайда- 
мацькі коні», знайдені сотником в степу, через відправку їх до Орловського фор- 
посту майору Володимиру Вульфу. № 81 

Липня 26. [Запорозька Січ]. – Ордер Коша військовому осавулу Сидору Білому про 
слідування його з військовою командою в район р. Інгул та Інгулець для пошуку 
гайдамаків, які мали намір слідувати «в Полщу», їх арешт і відправку до Коша,  
з вимогою наказувати козакам по зимівниках самим утриматися і своїх служите- 
лів не допускати до гайдамацтва. № 82 

Липня 26. [Запорозька Січ]. – Свідчення писаря Бугоґардівської паланки Семена Бист- 
рицького про спростування твердження майора Володимира Вульфа щодо від- 
правки Кошем запорозької команди в Умань, про що буцімто згадував Семен 
Бистрицький. № 83 

Липня 27. [Запорозька Січ]. – Ордер Коша курінним отаманам про наявність в Буго- 
ґардівській паланці в урочищі Романкове гайдамацького загону, який має намір 
виступити «в Полшу вьзбунтовавшимся на грабителства», з вимогою переко- 
нати гайдамаків розійтися по місцях проживання, а в разі непослуху застосувати 
силу, а також відправку їм на допомогу команди під проводом військового осавула 
Сидора Білого. № 84 
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Липня 27. [Запорозька Січ]. – Ордер Коша полковнику Бугоґардівської паланки Мусію 
Головку про арешт Максима Залізняка, Микити Швачки і Семена Неживого, від- 
правку копії ордера київського генерал-губернатора з цього приводу з наказом 
надалі слідкувати, щоб ніхто із запорожців не слідував «в Полшу». № 85 

Липня 28. [Запорозька Січ]. – Ордер Коша отаману Пластунівського куреня Панасу 
Тарану про спробу козаків Лук’яна Касяна, Бондарки і Степана Сукура здобути 
рушниці в прогнойського полковника Федора Великого для походу «в Полшу на 
грабителства», з вимогою після повернення бунтівників до Січі, заарештувати їх  
і доправити до Коша. № 86 

Липня 29. [Запорозька Січ]. – Ордер Коша військовому осавулу, курінним отаманам  
і полковникам Бугоґардівської та Перевізької паланок з вимогою заарештувати  
і доправити до Коша гайдамаків. № 87 

Липня 29. [Запорозька Січ]. – Ордер Коша полковникам і курінним отаманам Івану Кули- 
ку і Мусію Чорному з вимогою розвідувати хто із запорожців пішов «в Полшу 
бунтовству», а також вести пошук, арештовувати і доставляти гайдамаків до Січі. 
№ 88 

Липня 29. Беш байраки. – Рапорт отамана Шкуринського куреня Василя Блакитного Ко- 
шеві про затримку двох гайдамаків, запорозьких козаків Пашківського і Незамаїв- 
ського куренів Ничипора Коваля та Кіндрата Облизаня, і відправку їх до Коша 
через козака Івана Мину. № 89 

Липня 30. [Запорозька Січ]. – Лист Коша до сараскер-султана Єдисанської орди Мурат 
Гірея про погрози гайдамаків вчинити напад на територію Війська Запорозького 
Низового, виявлення полковниками військових команд на території ханства знач- 
ного числа гайдамаків з проханням повернути їх у місця проживання. № 90–91 

Липня 30. Кіш. – Ордер Коша полковникам і курінним отаманам Івану Кулику та Мусію 
Чорному з вимогою закликати гайдамаків добровільно повернутися з татарської 
території через загрозу бути знищеними татарським військом, та із забороною 
командам повертатися до Січі за провіантом. № 92–93 

Липня 30. [Запорозька Січ]. – Ордер Коша полковнику Бугоґардівської паланки Мусію 
Головку з вимогою доставити через паланкового осавула лист єдисанському се- 
раскер-султану, термінову відправку відповіді на лист до Коша і заразом чинити 
розвідку на татарській території. № 94 

Липня 31. [Запорозька Січ]. – Рапорт Коша малоросійському губернатору Петру Румян- 
цеву про неправдивість слів майора Орловського форпосту Володимира Вульфа 
щодо свідчення писаря Бугоґардівської паланки Семена Бистрицького про від- 
правку Кошем запорозької команди в Умань. № 95 

Липня 31. [Запорозька Січ]. – Рапорт Коша київському генерал-губернатору Федору 
Воєйкову про отримання імператорської грамоти через капітана Бастєвіка, від- 
правку військових команд для боротьби з гайдамаками, відсутність гайдамаків на 
запорозьких землях, виявлення гайдамацького загону на татарській території та 
звернення листом до сераскер-султана з проханням повернути гайдамаків. № 96 

Липень. [Запорозька Січ]. – Реєстр пограбованого гайдамаками майна в запорозьких 
старшин Семена Галицького та Олексія Шульги після захоплення сл. Балти. № 97 

Липень. [Орільська паланка]. – Рапорт полковника Орільської паланки Опанаса Ковпака 
Кошеві про підтвердження мешканцям відомства наказу самим утриматися і утри- 
мати своїх служителів від походу «в Полшу» для гайдамацтва. № 98 

Липень. [Запорозька Січ]. – Ордер Коша військовим старшинам Миколаю Касапу, Андрію 
Лук’янову і Софронію Чорному про напад татар на козака Джерелівского куреня 
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Трохима Падицького з вимогою даний інцидент представити на Слідчій комісії між 
запорожцями та татарами. № 99 

Серпня 1. [Запорозька Січ]. – Ордер Коша полковнику Прогнойської паланки Федору 
Великому з вимогою оголосити козакам відомства наказ не чинити «бунти, ссори  
и дракы и непочитание старшинам» та відправити до Коша список бунтівних 
запорожців. № 100 

Серпня 2. [Запорозька Січ]. – Ордер Коша полковникам Кодацької, Самарської Кальміу- 
ської, Протовчанської і Орільської паланок про мобілізацію козаків, котрі прожи- 
вали в районі річок Багата та Оріль, з наказом не допускати запорожців 
приєднуватися до бунтівників, а тих, які повернулися звідти, заарештовувати і 
доправляти до Коша. № 101 

Серпня 2. [Запорозька Січ.]. – Свідчення гайдамаки, козака Корсунського куреня Івана 
Немни, про похід «в Полскую область» в села Чаусове, Загнітки та м-ко Ряшків  
в складі загону ватажка Олекси Жмура. № 183 

Серпня 4. Сугаклія. – Рапорт отамана Шкуринського куреня Василя Блакитного Кошеві 
про арешт козака Івонівського куреня Івана Строкатого, який повернувся з гра- 
бунку, його відправку до Коша, та втечу дев’яти гайдамаків, які переховувалися  
в зимівнику козака Васюринського куреня Івана Білого. № 102 

Серпня 6. [Прогнойська паланка]. – Рапорт прогнойських полкових старшин, писаря Пет- 
ра Чернявського та осавула Андрія Притики, Кошеві про вивезення запорозьким 
козаком Лук’яном Касяном трьох турецьких шинкарів з Очакова та стурбованість 
через це полкових старшин щодо можливості загострення стосунків з татарами. № 103 

Серпня 7. Інгульська паланка. – Прохання інгульського полковника Тараса Чорного до 
Коша про взяття однієї з трьох діжок горілки, які залишилися від козаків-гайда- 
маків, котрі пішли на Правобережжя і були там арештовані. № 104 

Серпня 7. Інгульська паланка. – Рапорт інгульського полковника Тараса Чорного Кошеві 
про втечу запорозьких козаків Івонівського і Платнирівського куренів Семена 
Білого і Михайла Спидицького  до гайдамацького загону під Умань, та відправку 
через козаків Платнирівського куреня Корнія Човгуза і Власа Куницю до Коша 
пійманого гайдамаку Спидицького, який був хорунжим в загоні Івана Гонти. № 105 

Серпня 7. [Запорозька Січ]. – Свідчення гайдамаки, козака Платнирівського куреня Івана 
Сукура, про отримання від гайдамаків крадених коней. № 184 

Серпня 8. Анополь. – Лист познанського воєводи і чигиринського старости князя Антонія 
Яблуновського до кошового отамана Петра Калнишевського, з проханням захисти- 
ти його маєтність від гайдамацьких нападів і взяти під покровительство новогрод- 
ського підчашого Міхала Космовського. № 106 

Серпня 8. м-ко Боровиця. – Лист новогродського підчашого Міхала Космовського до 
кошового отамана Петра Калнишевського з проханням захистити Чигиринську 
губернію від гайдамаків та про особисте покровительство. № 107 

Серпня 8. [Прогнойська паланка]. – Рапорт полковника Прогнойської паланки Федора 
Великого Кошеві про відправлення до Коша запорозького козака Платнирівського 
куреня Михайла Спидицького, який був хорунжим в загоні Івана Гонти. № 108 

Серпня 8. [Прогнойська паланка]. – Рапорт полковника Прогнойської паланки Федора 
Великого Кошеві про перебування загону татар чисельністю сто осіб в урочищі 
Сторожова могила, переправу орди з Кінбурна до Очакова та чутки про можливе 
прибуття в Очаків кримського хана. № 109 
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Серпня 8. [Запорозька Січ]. – Свідчення гайдамаки, козака Крилівського куреня Семена 
Погоріленка, про похід «в Полшу на грабытелства» в села Чаусове, Загнітки та м-ко 
Ряшків в складі загону ватажка Олекси Жмура. № 185 

Серпня 9. Кодак. – Рапорт полковника Кодацької паланки Йосипа Калнишевського 
Кошеві про відсутність в його відомстві гайдамаків. № 110 

Серпня 9. [Запорозька Січ]. – Свідчення гайдамаки, козака Кальниболотського куреня 
Семена Слабкого, про пограбування євреїв поблизу с. Комареве на Правобережжі, 
котрі втікали з Умані в сл. Балту, та про похід «в Полшу на грабителство» в села 
Чаусове, Загнітки та м-ко Ряшків в складі загону ватажка Олекси Жмура. № 186 

Серпня 9. [Запорозька Січ]. – Свідчення гайдамаки, козака Кущівського куреня Микити 
Гоголя, про похід «в Полшу на грабителства» в села Чаусове, Загнітки та м-ко 
Ряшків в складі загону ватажка Олекси Жмура. № 187 

Серпня 9. [Запорозька Січ]. – Свідчення гайдамаки, козака Дерев’янківського куреня 
Остапа Сукура, про похід «на грабителства въ Полшу» в села Чаусове, Загнітки та 
м-ко Ряшків в складі загону ватажка Олекси Жмура. № 188 

Серпня 10. [Протовчанська паланка]. – Рапорт полковника Протовчанської паланки Йо- 
сипа Рубана Кошеві про організацію роз’їздів в паланковому відомстві, з вимогою 
безпаспортних осіб брати під арешт і доправляти до паланки. № 111 

Серпня 10. [Запорозька Січ]. – Свідчення ватажка гайдамаків, козака Дерев’янківського 
куреня Олексія Жмура, про похід «в Полшу на грабителство» в села Чаусове, 
Загнітки та м-ко Ряшків. № 189 

Серпня 13. [Запорозька Січ]. – Ордер Коша полковнику Інгульської паланки Тарасу 
Чорному з вимогою уточнити місцезнаходження діжок з горілкою заарештованих 
запорожців-гайдамаків, про які раніше писав інгульський полковник. № 112 

Серпня 13. [Запорозька Січ]. – Ордер Коша полковнику Інгульської паланки Тарасу Чор- 
ному про втечу гайдамаки Михайла Спидицького від козаків, які його супроводжу- 
вали, з наказом на майбутнє інструктувати запорожців, які доправлятимуть гай- 
дамаків, ретельніше їх пильнувати. № 113 

Серпня 13. Запорозька Січ. – Лист кошового отамана Петра Калнишевського познан- 
ському воєводі і чигиринському старості князю Антонію Яблуновському про не- 
можливість захистити його маєтності через заборону російського уряду вступати 
на територію Речі Посполитої, а опікуватися новогродським підчашим Міхалом 
Космовським лише у випадку його приїзду на Запорожжя, та про відправку вій- 
ськових команд для недопущення гайдамак «в Полскую область». № 114 

Серпня 13. [Запорозька Січ]. – Лист Коша новогродському підчашому і комісару Чиги- 
ринського староства Міхалу Космовському про неможливість захисти маєтності 
князя Антонія Яблуновського від гайдамаків через заборону російського уряду 
вступати на територію Речі Посполитої. № 115 

Серпня 15. Київ. – Лист київського генерал-губернатора Федора Воєйкова Кошеві про 
вихід із Січі гайдамацького загону чисельністю двісті чоловік, з проханням більш 
ретельніше чинити пошук гайдамаків із забороною переходу військових команд на 
татарський бік. № 116 

Серпня 16. [Запорозька Січ]. – Ордер Коша військовому старшині Макару Нагаю про 
спорядження військової команди до р. Мигійський Ташлик для недопущення 
переходу запорожців-гайдамаків «в Полскую Україну», з наказом у разі багато- 
чисельності розбійників, звертатися за допомогою до паланкових полковників, 
військового старшини Олексія Чорного та до командування пікінерських, компа- 
нійських і гусарських полків. № 117 
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Серпня 16. [Запорозька Січ]. – Лист Коша до полковника Жовтого гусарського полку 
Федора Чорби з проханням заарештувати гайдамацький загін ватажка Семена 
Сараджина, який знаходився в Густих байраках у вершині р. Виска. № 118 

Серпня 16. [Запорозька Січ]. – Ордер Коша військовому осавулу Сидору Білому з на- 
казом з’ясувати наявність бочки горілки в козака Кальниболотського куреня Ко- 
пила, яку йому залишив запорожець-гайдамака Таран, а також упіймати козака 
Артема Кальниболотського, який переганяв ногайські коні через р. Мигійський 
Ташлик. № 119 

Серпня 16. [Запорозька Січ]. – Лист Коша полковнику Першого компанійського полку 
Мойсею Кодинцю про відмову сотника Антона Кодинця повернути викрадені но- 
гайські коні, з проханням віддати їх Війську Запорозькому Низовому для пред- 
ставлення до Слідчої комісії з татарами. № 120 

Серпня 16. [Запорозька Січ]. – Ордер Коша полковникам Бугоґардівської і Інгульської 
паланок Мусію Головку та Тарасу Чорному про спорядження двох військових 
команд військових старшин Макара Нагая і Олексія Чорного для пошуку і арешту 
гайдамаків, які слідували «в Полскую Україну» або поверталися звідти. № 121 

Серпня 16. [Запорозька Січ]. – Рапорт Коша київському генерал-губернатору Федору 
Воєйкову з проханням заарештувати гайдамацький загін ватажка Семена Са- 
раджина, який знаходився в Густих байраках у вершині р. Виска. № 122 

Серпня 16. [Запорозька Січ]. – Лист Коша до полковника Жовтого гусарського полку 
Федора Чорби про спорядження двох військових команд під командуванням 
військових старшин Макара Нагая і Олексія Чорного для розшуку і арешту 
гайдамаків, які вирушили «в Полскую Україну» або поверталися звідти. № 123 

Серпня 17. Кіш. – Ордер Коша військовому осавулу Сидору Білому про арешт гайдамаків 
Губи, Сукура, Петра, Колоса, Строця, Обертаса, Кирика, Ломового, Сидора, а також 
з вимогою конфіскувати майно козака Пашківського куреня Ничипора Мельника, 
який забезпечив кіньми гайдамаку, козака Незамаївського куреня Семена Рудя.  
№ 124 

Серпня 16. [Запорозька Січ]. – Ордер Коша полковнику Прогнойської паланки Федору 
Великому про подальші старання щодо розшуку і арешту гайдамаків, очікування 
на Січі козака Лук’яна Касяна для з’ясування долі викрадених ним татарських 
шинкарів та проведення подальших розвідувальних заходів на території Крим- 
ського ханства. № 125 

Серпня 17. Високі Солонці. – Рапорт військового осавула Сидора Білого Кошеві про 
переправу гайдамаками на запорозьку територію коней, пограбованих «в Полщи», 
та розшук гайдамацького пішого загону на чолі з козаком Дерев’янківського 
куреня Хомою Невідничим. № 126 

Серпня 18. [Запорозька Січ]. – Ордер Коша військовому осавулу Сидору Білому з долу- 
ченням записки з переліком розшукуваних запорожців-гайдамаків. № 127–128 

Серпня 19. [Запорозька Січ]. – Список запорожців-гайдамаків, котрі перебували при 
своїх куренях на поруках. № 190 

Серпня 21. [В поході]. – Рапорт військових старшин Макара Нагая і Олексія Чорного 
Кошеві про відхід з р. Солоної в інші місця для розшуку гайдамаків. № 129 

Серпня 21. [Запорозька Січ]. – Ордер Коша військовому пушкарю Івану Чернявському  
з наказом виїхати до Кам’яного і з’ясувати походження волоського одягу у місце- 
вих козаків. № 130 

Серпня 21. [Ґард]. – Рапорт полковника Бугоґардівської паланки Мусія Головка кошо- 
вому отаману Петру Калнишевському про відрядження паланкового писаря Семе- 
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на Бистрицького до Беш і Густих байраків, арешт ватажка гайдамаків Семена 
Сараджина, погрози з боку татар, приїзд польських послів до хана. № 131 

Серпня 21. [Запорозька Січ]. – Свідчення гайдамаки, козака Крилівського куреня Петра 
Кучера, про намір вирушати «в Полскую область на грабителства», погра- 
бування слободи Голти в складі загону ватажка Івана та невдалий напад на м-ко 
Рибницю. № 191 

Серпня 21. [Запорозька Січ]. – Свідчення гайдамаки, козака Івонівського куреня Івана 
Лисянського Тарана, про похід «в Полшу» у складі загону Олекси Дейнеки. № 192 

Серпня 22. [Запорозька Січ]. – Ордер Коша військовому осавулу Сидору Білому з на- 
казом відбрати в козаків Брюховецького і Титарівського куренів куреня Грицька 
Безбородька і Федора Пишного риболовне спорядження, яке їм залишили гайда- 
маки Трохим Падицький і Федір Канівча, та продати конфісковане на публічному 
торзі, а козаків, котрі прийняли на зберігання речі гайдамаків, покарати киями  
і заборонити запорожцям приймати на зберігання розбійницьке майно. № 132 

Серпня 22. р. Кам’янка.  – Рапорт військових старшин Макара Нагая та Олекси Чорного 
Кошеві про відсутність козаків окремих куренів в їхніх командах; реєстр куренів, 
козаки яких відсутні у військових командах. № 133–134 

Серпня 24. [Запорозька Січ]. – Ордери Коша військовим старшинам Макару Нагаю та 
Олексі Чорному про слідування з військовими командами у визначені місця, роз- 
поділ команд на три-чотири підрозділи для патрулювання і розшуку гайдамаків.  
№ 135 

Серпня 24. [Запорозька Січ]. – Ордер Коша полковникам Бугоґардівської та Інгульської 
паланок Мусію Головку і Тарасу Чорному про втечу козаків «в Полшу» для гайда- 
мацтва та про спорядження команди чисельністю в 50 осіб для розшуку втікачів. 
№ 136 

Серпня 24. [Запорозька Січ]. – Ордер Коша військовим старшинам Макару Нагаю і Олек- 
сію Чорному про відрядження до них у команду козаків з усіх куренів. № 137 

Серпня 25. [Запорозька Січ]. – Свідчення гайдамаки, козака Іркліївського куреня Артема 
Лук’яненка, про похід «въ Полшу на грабителство» на м-ко Лисянку в складі гайда- 
мацьких загонів Івана Бандурки, Олексія Дейнеки та Семена Сараджина, намір 
податися на службу до волоського господаря і бій з російським військом на р. Ок- 
саниній. № 193 

Серпня 26. [Запорозька Січ]. – Ордер Коша військовому пушкареві Івану Чернявському 
про відрядження з командою у відомство Бугоґардівської паланки для виявлення 
гайдамаків, та розшуки по місцях проживання запорожців-гайдамаків, які фігуру- 
ють у допитах. № 138 

Серпня 28. [Запорозька Січ]. – Ордер Коша полковнику Бугоґардівської паланки Мусію 
Головку про розшук на території Війська Запорозького Низового гайдамаків. № 139 

Серпня 29. [Запорозька Січ]. – Рапорт Коша київському генерал-губернатору Федору 
Воєйкову про спорядження військових команд для розшуку гайдамаків. № 140 

Серпня 29. Кальміус. – Рапорт полковника Кальміуської паланки Сидора Чалого Кошеві 
про зачитування в неділю біля церкви перед місцевими козаками кошового наказу 
стосовно недопущення гайдамаків «в Полшу», заборону відпускати із зимівників 
служителів на гайдамацтво, їхній арешт та доправлення до Коша. № 141 

Серпня 30. Запорозька Січ. – Промеморія Коша Єлисаветградській провінційній канцеля- 
рії про відрядження в слободу Плетений Ташлик курінних отаманів Мінського, 
Мишастівського і Платнирівського куренів для доправлення на Січ запорожців-
гайдамаків Олексія Дейнеки, Савки Тарана та Стависького. № 142 
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серпня 30. Запорозька Січ. – Пропозиція Коша управителю слободи Плетений Ташлик 
про відрядження до нього курінних отаманів Мінського, Мишастівського і Платни- 
рівського куренів для доправлення на Січ запорожців-гайдамаків Олексія Дейнеки, 
Савки Тарана та Стависького. № 143 

Серпня 31. [Запорозька Січ]. – Ордер Коша військовим старшинам Олексію Чорному  
і Макару Нагаю з оголошенням їм догани за те, що вони відпустили гайдамацького 
ватажка Головка. № 144 

Вересня 1. [Прогнойська паланка]. – Рапорт полковника Прогнойської паланки Федора 
Великого кошовому отаману Петру Калнишевському про напад гайдамаків на 
паланкову тюрму і визволення козака Левушківського куреня Микиту Головатого 
та заколот козаків Ведмедівського куреня. № 145 

Вересня 5. [Запорозька Січ]. – Свідчення арештованих гайдамаків із зазначенням козаків, 
котрі постачали коні для гайдамацьких походів. № 194 

Вересня 6. Беш-байраки. – Рапорт військових старшин Макара Нагая і Олексія Чорного 
Кошеві про ліквідацію ватаги гайдамаків, очолюваної Семеном Сараджином, а та- 
кож арешт і відправлення до Коша гайдамаків, козаків Кущівського і Мінського 
куренів Лавріна Кравця і Остапа Дона. № 146 

Вересня 7. Кам’янка. – Рапорт полковника Інгульської паланки Тараса Чорного Кошеві 
про відхід на гайдамацтво ватаги козаків чисельністю 10 чоловік і неможливість 
зібрати команду для їх пошуку через відмову козаків мобілізовуватися. № 147 

Вересня 7. [Запорозька Січ]. – Свідчення гайдамаки, козака Вищестебліївського куреня 
Івана Шеремета, про похід «в Полскую областъ на грабителство» та напад на м. 
Білу Церкву в складі загону ватажка Семена Неживого. № 195 

Вересня 8. [Запорозька Січ]. – Лист Коша до очаківського трибунчучного паші Джаніб 
Мустафи з обіцянкою віднайти вбивць татарського купця Ібрагіма Баши з прохан- 
ням надати їхні прикмети. № 148 

Вересня 10. [Запорозька Січ]. – Ордер Коша полковнику Прогнойської паланки Федору 
Великому з вимогою відвернути місцевих козаків від гайдамацтва та організувати 
розвідку на території Кримського ханства. № 149 

Вересня 10. [Запорозька Січ]. – Ордер Коша військовому осавулу Сидору Білому про 
відрядження військових старшин Макара Нагая і Олексія Чорного до Мигійського 
Ташлику і Беш-байраків для розшуку гайдамаків. № 150 

Вересня 10. [Запорозька Січ]. – Ордер Коша військовим старшинам Макару Нагаю і Олек- 
сію Чорному про оголошення їм догани у зв’язку з тим, що вони відпустили гайда- 
мацького ватажка Головка та з наказом рушати кожному окремо з командою до 
місця призначення для розшуку гайдамаків. № 151 

Вересня 10. [Запорозька Січ]. – Ордер Коша військовим старшинам Макару Нагаю 
і Олексію Чорному про невдоволення їхніми діями щодо конфіскації худоби  
у бугоґардівського писаря, який забрав її у козака Кущівського куреня Жалдака  
і повинен був доставити в Бугоґардівську паланку. № 152 

Вересня 11. [Запорозька Січ]. – Ордер Коша полковнику Кальміуської паланки Сидору 
Чалому про організацію військової команди чисельністю 200 осіб для розшуку 
гайдамаків, з підпорядкуванням її військовому старшині Андрію Порохні та з нака- 
зом організувати розвідку на території Кримського ханства. № 153 

Вересня 11. [Запорозька Січ]. – Ордер Коша полковнику Самарської паланки Дмитру 
Кулику про організацію військової команди чисельністю 500 осіб з козаків самар- 
ського відомства для загону військового старшини Андрія Порохні. № 154 



 487487487487

Вересня 11. [Запорозька Січ]. – Ордер Коша полковнику Протовчанської паланки Йосипу 
Рубану про організацію команди для розшуку гайдамаків, які втікали «в Полшу»,  
з вимогою наказувати козакам не відпускати своїх служителів для гайдамацтва.  
№ 155 

Вересня 12. [Запорозька Січ]. – Промеморія Новоросійської губернської канцелярії Коша 
про втечу з-під охорони гайдамаків Омелька Сукура, Олексія Швидкого, Михайла 
Кушнера, Василя Чернявського, Павла Найди, Івана Пуриса та Тимофія Січки, за- 
тримання перших трьох втікачів та з вимогою продовжити розшук інших чотирьох. 
№ 196 

Вересня 13. [Запорозька Січ]. – Ордер Коша полковнику Інгульської паланки Тарасу 
Чорному з наказом козакам виконувати його розпорядження і за потреби мобілі- 
зовуватися у команду для розшуку гайдамаків під острахом покарання штрафом 
та побиттям киями. № 156 

Вересня 13. [Запорозька Січ]. – Ордер Коша полковнику Івану Касяненку про підпоряд- 
кування його очільнику військової команди військовому старшині Андрію Порохні. 
№ 157 

Вересня 13. [Запорозька Січ]. – Ордер Коша військовому старшині Андрію Порохні про 
організацію команди з козаків Самарської паланки чисельністю 500 осіб, підпоряд- 
куванням йому полковника Івана Касяненка і Мартина Височина, з вимогою висту- 
пити до р. Жереб’ячої і там проводити розшук гайдамаків, уникаючи при цьому 
конфліктів з татарами. № 158 

Вересня 13. [Запорозька Січ]. – Ордер Коша військовому старшині Андрію Лук’янову про 
виступ разом з полковником Андрієм Кійнашем і військовою командою у відом- 
ство Бугоґардівської паланки в район р. Мертвовід для розшуку гайдамаків, а та- 
кож з наказом уникати конфліктів з татарами. № 159 

Вересня 13. [Запорозька Січ]. – Ордер Коша військовим старшинам Макару Нагаю  
і Олексію Чорному про виступ з військовими командами в Беш-байраки та у по- 
низзя р. Яланець для пошуку гайдамаків, а також з наказом уникати конфліктів  
з татарами. № 160 

Вересня 13. [Запорозька Січ]. – Ордер Коша полковнику Андрію Кійнашу про відряджен- 
ня його до команди військового старшини Андрія Лук’янова. № 161 

Вересня 13. [Запорозька Січ]. – Свідчення гайдамаки, козака Мінського куреня Остапа 
Дона, про похід «в Полскую Украину на грабителство» в складі гайдамацького 
загону ватажка Семена Сараджина, напад на с. Жидівська Гребля, намір просліду- 
вати до р. Дністер та бій з російським військом під с. Нерубайки. № 197 

Вересня 13. [Запорозька Січ]. – Свідчення гайдамаки, козака Мінського куреня Савки 
Тарана, про участь у діях гайдамацького загону ватажка Семена Сараджина і напад 
на с. Жидівська Гребля. № 198 

Вересня 13. [Запорозька Січ]. – Свідчення гайдамаки, козака Кущівського куреня Лавріна 
Кравця, про участь у діях загонів ватажків Олексія Дейнеки і Семена Сараджина, 
напад на м-ко Жаботин та бій з російським військом під с. Нерубайки. № 199 

Вересня 14. [Запорозька Січ]. – Ордер Коша військовим старшинам Макару Нагаю  
і Олексію Чорному про пересилання кореспонденції на Запорозьку Січ через 
військового старшину Андрія Лук’янова. № 162 

Вересня 14. [Запорозька Січ]. – Ордер Коша військовому старшині Андрію Лук’янову про 
пересилання до Запорозької Січі кореспонденції від військових старшин Макара 
Нагая і Олексія Чорного. № 163 
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Вересня 17. Плетений Ташлик. – «Представление» прапорщика 14-ї Плетеноташлицької 
роти Єлисаветградського пікінерського полку Петра Іванова Кошеві Війська Запо- 
розького Низового про безрезультатний розшук групи гайдамаків та про відсут- 
ність гайдамаки Олексія Дейнеки в місцевого священика Якова Суперфіяновича. 
№ 200 

Вересня 21. [Ґард]. – Рапорт полковника Бугоґардівської паланки Мусія Головка Кошеві, 
про перехід гайдамаків на територію Війська Запорозького Низового через страх 
перед Ногайською ордою, відмову місцевих козаків приєднуватися до команди для 
розшуку та затримки даних гайдамаків і відмову козаків Калниболоцького куреня 
Деркача і Яцка Старого допомогти піймати гайдамаку, козака їхнього куреня 
Макара. № 201 

Вересня 22. Тернівка. – Рапорт військового старшини Андрія Лук’янова Кошеві про 
перебування з невеликою кількістю козаків у верхів’ях р. Тернівка, з проханням 
наказати курінним отаманам доукомлектувати його команду необхідною кількістю 
запорожців, та про наміри виступити до Кривого Рогу. № 164 

Вересня 24. Самара. – Рапорт військового старшини Андрія Порохні Кошеві про 
неможливість доукомлектувати свою команду від самарського полковника через 
наказ курінних отаманів козакам зібратися у своїх куренях. № 202 

Вересня 24. Самара. – Рапорт полковника Самарської паланки Дмитра Кулика Кошеві 
про неможливість зібрати 500 козаків для  команди військового старшини Андрія 
Порохні через наказ курінних отаманів бути напоготові і чекати їхніх наказів. № 203 

Вересня 24. Мигійський Ташлик. – Рапорт військових старшин Макара Нагая та Олексія 
Чорного Кошеві про відсутність гайдамаків у місцях дислокації їхніх команд та 
нестачу харчів і теплого одягу. № 204 

Вересня 25. [Запорозька Січ]. – Ордер Коша полковнику Бугоґардівської паланки Мусію 
Головку, про підозру запорозького полковника Івана Головка, в покриванні гайда- 
маків, з вимогою розслідувати дану інформацію, відправку до Січі реєстру козаків, 
які відмовилися вступати в команду для пошуку розбійників, та із забороною 
виїздити пошуковою командою за територію Вольностей і не чинити жодних 
утисків туркам і татарам. № 205 

Вересня 25. [Запорозька Січ] – Ордер Коша військовим старшинам Андрію Лук’янову, 
Макару Нагаю та Олексію Чорному про пошук і затримку гайдамаків на кордонах з Ту- 
реччиною і Річчю Посполитою і конвоювання затриманих до Коша. № 206 

Вересня 25. Варшава. – Лист секретаря польського короля Олександра Верез-Коваль- 
ського до кошового отамана Петра Калнишевського з вдячністю за протекцію, 
побажаннями всіляких гараздів і з повідомленням про ознайомлення з проблемою 
козака Дениса Гуржія. № 286 

Вересня 26. [Запорозька Січ]. – Ордер Коша військовому старшині Андрію Лук’янову 
виступити зі своєю командою до р. Мертвовід для пошуку і арешту гайдамаків, котрі 
йшли «в Полшу», з вимогою конвоювати їх до Коша. № 207 

Вересня 26. [Запорозька Січ]. – Ордер Коша полковнику Бугоґардівської паланки Мусію 
Головку, з вимогою подати рапорт з переліком запорожців, які відмовилися 
вступати в команду для розшуку гайдамаків, та відправити до Січі козаків Каль- 
ниболоцького куреня Деркача та Яцка Старого, які відмовилися допомогти пій- 
мати злодія, козака їхнього куреня Макара. № 208 

Вересня 26. [В поході]. – Рапорт військового старшини Андрія Лук’янова Кошеві, про 
відсутність достатньої кількості козаків в його команді для розшуку гайдамаків; 
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реєстр куренів із зазначенням кількості козаків, яких необхідно відправити до його 
команди. № 209–210 

Вересня 26. [Запорозька Січ]. – Ордер Коша військовому старшині Андрію Лук’янову  
з наказом відправити в його команду необхідну кількість козаків; реєстр куренів,  
з яких будуть відправлені козаки до команди. № 211–212 

Вересня 26. Устя Громоклії. – Рапорт військового осавула Сидора Білого Кошеві, про 
відправку до Запорозької Січі гайдамаки, козака Кисляківського куреня Їська 
Довгого, який брав участь в нападі на слободу Голту, та про звільнення з полону 
гайдамаки, козака Дядківського куреня Василя Уроди, козаками того ж куреня 
Василем Шипликом, Мусієм Половим та Іваном Носом. № 213 

Вересня 26. Устя Громоклії. – Лист військового осавула Сидора Білого до кошового ота- 
мана Петра Калнишевського про відправку до Коша гайдамаки, козака Кисляків- 
ського куреня Їська Довгого, інформацією про зберігання пограбованих речей 
козаком Василем Уродою в його курінного отамана, відправку викрадених коней 
до свого зимівника, через неможливість перегнати їх до Січі та про від’їзд з ко- 
мандою до р. Південний Буг на коси для пошуку гайдамаки Солодка. № 214 

Вересня 28. [Запорозька Січ]. – Ордер Коша військовому старшині Андрію Порохні, про 
відправку розпорядження самарському полковнику доукомплектувати його ко- 
манду необхідною кількістю козаків. № 215 

Вересня 28. [Запорозька Січ]. – Ордер Коша полковнику Самарської паланки Дмитру 
Кулику з вимогою відправити в команду військового старшини Андрія Порохні по 
одному козаку від кожного зимівника і укомлектувати дану команду необхідною 
кількістю людей. № 216 

Вересня 28. р. Інгул. – Рапорт військового осавула Сидора Білого Кошеві про відправку 
на Січ пограбованого майна та коней, відібраних у гайдамаків, козаків Івонівського 
та Дядківського куренів Максима і Василя Уроди, через отамана Крилівського 
куреня Степана Ґелеха, та від’їзд зі своєю командою до р. Південний Буг; реєстр 
майна та коней, відібраних військовим осавулом Сидором Білим в Перевізці і 
Солонцях. № 217–218 

Вересня 28. Походіївський форпост. – Лист полковника Першого Компанійського полку 
Мойсея Кодинця до кошового отамана Петра Калнишевського, про отримання ра- 
порту від сотника Антона Кодинця з обставинами затримки викрадених гайдама- 
ками коней, обґрунтованою відмовою повернути коні Війську Запорозькому Низо- 
вому, оскільки вони викрадені «с Полши», а не в ногайців, та неправдиві наклепи 
запорозького полковника Івана Кулика на згаданого сотника. № 219 

Вересня 29. [Новоросійська губернія]. – Промеморія Новоросійської губернської канце- 
лярії Кошеві Війська Запорозького Низового про втечу з гауптвахти гайдамаки 
Михайла Кушнера. № 220 

Вересня 30. [Запорозька Січ]. – Ордер Коша військовому старшині Олексію Чорному про 
заборону розпуску команди без дозволу Коша, з вимогою не допускати переходу 
гайдамаків «в Полшу на грабытелства». № 221 

Вересня 30. Кіш. – Ордер Коша військовому осавулу Сидору Білому з інформацією про 
прийом гайдамаку Їська Довгого разом з пограбованим майном, та покарання 
козаків Дядківського куреня Василя Шаплика, Мойсея Полового і Івана Носа, які 
відпустили гайдамаку Василя Уроду. № 222 

Вересня 30. [Запорозька Січ]. – Свідчення гайдамаки, козака Кисляківського куреня Їська 
Довгого, про похід «в Полскую Україну» і напад на євреїв, які втікали з м. Умані. № 223 
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Жовтня 1. Яланець. – Рапорт військових старшин Макара Нагая і Олексія Чорного Кошеві 
про бій з гайдамаками на р. Яланець, полонення трьох гайдамаків та бунт козаків  
в командах військових старшин, які вимагали розділити гайдамацьке майно між 
козаками, а не відправляти його до Коша; реєстр злодіїв, пійманих при р. Яланець; 
реєстр козаків, які вчинили бунт у командах військових старшин Макара Нагая та 
Олексія Чорного. № 224–226 

Жовтня 2. [Запорозька Січ]. – Ордер Коша військовому старшині Андрію Лук’янову про 
відправку наказу курінним отаманам відрядити частину козаків до його  команди; 
реєстр куренів, де очікувалася заміна козаків і в яких зміна не передбачена. № 227–228 

Жовтня 2. [Запорозька Січ]. – Свідчення гайдамаки, козака Платнирівського куреня Івана 
Пастриґи, про похід «въ Полшу на грабителство» і невдалий напад на м-ко 
Рибницю в складі загону ватажка Кості Волошина. № 229 

Жовтня 4. [Запорозька Січ]. – Протест товариша Поповичівського куреня Дениса Гуржія, 
поданий в Кіш, про незадоволення його скарги на суперінтенданта Марціна 
Раковського на комісії; 1767 р., липня 20. – реєстр збитків, які поніс Денис Гуржій, 
в результаті конфіскації його волів суперінтендантом Марціном Раковським. № 
287–288 

Жовтня 5. [Самарська паланка]. – Рапорт полковника Самарської паланки Дмитра Ку- 
лика Кошеві про неможливість організувати команду з 500 козаків самарського 
відомства через відмову запорожців мобілізовуватися. № 165 

Жовтня 5. Вербове. – Рапорт військових старшин Макара Нагая та Олексія Чорного Ко- 
шеві про бунт козаків в їхніх командах. № 230 

Жовтня 6. [Запорозька Січ]. – Свідчення гайдамаки, козака Дінського куреня Василя 
Кальмаза, про похід «в Полшу к грабителству» і невдалий напад на м-ко Рибницю в 
складі загону ватажка Кості Волошина. № 231 

Жовтня 6. [Запорозька Січ]. – Свідчення гайдамаки, козака Кальниболотського куреня 
Трохима Бойка, про похід «в Полску Україну» і напад на євреїв, які втікали з  
м. Умань. № 232 

Жовтня 6. [Запорозька Січ]. – Свідчення гайдамаки, козака Кальниболотського куреня 
Логвина Ладонки, про похід «в Полшу для грабителства», напад на євреїв, які 
втікали з м. Умані, напад на села Чаусове, Загнітки та м-ко Ряшків в складі загону 
ватажка Олекси Жмура. № 233 

Жовтня 9. Ладижин. – Лист ладижинського губернатора Миколая Рафкаллі кошовому 
отаману Петру Калнишевському про допомогу в стягненні боргу 1720 рублів 
ладижинському війтові Теодорові і його супутнику Якубу. № 289 

Жовтня 11. Інгул. – Рапорт військового осавула Сидора Білого Кошеві про арешт і від- 
правлення до Січі гайдамаки, козака Сергіївського куреня Савку Швеця, разом  
з відібраним в нього майном. № 234 

Жовтня 11. [В поході]. – Рапорт військового старшини Андрія Порохні і полковника Івана 
Касяненка Кошеві про прийом від самарського полковника Дмитра Кулика 400 
козаків до команди замість 500 необхідних, виступ із своїм загоном до р. Берди, 
Московки і Кінської, та з проханням наказати самарському полковнику надіслати 
відповідну кількість козаків. № 235 

Жовтня 12. Громоклія. – Лист військових старшин Макара Нагая та Олексія Чорного до 
кошового отамана Петра Калнишевського з проханням увільнити їх від команду- 
вання через малу кількість харчів, нестачу теплого одягу, бунт козаків в їхніх 
командах, виснаження коней та розорення їхніх господарств. № 236 
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Жовтня 13. [Запорозька Січ]. – Ордер Коша військовим старшинам Макару Нагаю  
і Олексію Чорному про покарання тих запорожців, які ослухалися своїх командирів 
і відлучилися від команд, відправлення нового складу козаків з наказом 
пильнувати гайдамаків. № 237 

Жовтня 14. [Запорозька Січ]. – Ордер Коша військовому осавулу Сидору Білому про 
прийом арештованого гайдамаки, козака Сергіївського куреня Савку Швеця. № 238 

Жовтня 14. [Запорозька Січ]. – Ордер Коша військовим старшинам Макару Нагаю та 
Олексію Чорному про неможливість їхньої зміни і заборону їм відлучатися від 
командування, з обіцянкою незабаром відправити до них козаків для заміни тих, 
які вчинили бунт. № 239 

Жовтня 15. [Запорозька Січ]. – Ордер Коша військовому старшині Андрію Порохні про 
негайне слідування з наявним числом команди для пошуку гайдамаків в зазначене 
місце. № 166 

Жовтня 16. Іркліїв. – Лист черкаського губернатора Олександра Пенчельського та його 
слуги Трохима Косцєлецького до кошового отамана Петра Калнишевського про 
неможливість в повній мірі виконати його замовлення через «сваволю в нашем 
краї». № 290–291 

Жовтня 17. Умань. – Лист торговицького коменданта Якуба Квяткевича до кошового 
отамана Петра Калнишевського з проханням повернути йому польського підда- 
ного Юрія Храновського, який перебував у бугоґардівського полковника Мусія 
Головка. № 240–241 

Жовтня 19. р. Мертвовід. – Рапорт військового старшини Андрія Лук’янова Кошеві про 
необхідність доукомплектування його команди козаками, дислокацію його в усті  
р. Мертвовід, перехід татарами р. Буг, вигорання степу вгору р. Мертвовід до 
Шутової балки та недостачу корму для коней; реєстр куренів з кількістю козаків, 
яких потрібно дослати для необхідної кількості по 36 чоловік з куреня. № 242–243 

Жовтня 21. Ладижин. – Лист Агафії Війтихи кошовому отаману Петру Калнишевському  
з проханням допомогти стягнути борг її синові та його супутникові Якубу. № 292 

Жовтня 22. [Запорозька Січ]. – Свідчення гайдамаки, козака Кальниболотського куреня 
Логвина Ладонки, надані під час повторного допиту під тортурами, про передачу час- 
тини награбованого майна козаку Ведмедівського куреня Самійлу Пластуну. № 244 

Жовтня 23. [Запорозька Січ]. – Ордер Коша військовому старшині Андрію Лук’янову про 
зміну місця дислокації його команди через спалений степ і неможливість прого- 
дувати коней, з вимогою бути напоготові і надалі займатися розшуком гайдамаків. 
№ 245 

Жовтня 23. Запорозька Січ. – Лист Коша уманському полковнику Якубу Квяткевичу про 
відправлення до нього польського підданого, «шляхетського сина малолітнього» 
Юрія Храновського, який перебував під захистом на Запорозькій Січі. № 246 

Жовтня 24. Перевізька паланка. – Рапорт полковника Інгульської паланки Тараса Чор- 
ного Кошеві про відправку на Січ двох гайдамаків, котрі, обікравши кримських 
чабанів, вирушили «в Полшу». № 247 

Жовтня 27. [Запорозька Січ]. – Ордер Коша полковнику Самарської паланки Дмитру 
Кулику з наказом направити до команди військового старшини Андрія Порохні  
і полковника Івана Касяненка необхідну кількість козаків. № 248 

Жовтня 27. [Запорозька Січ]. – Ордер Коша військовому старшині Андрію Порохні та 
полковнику Івану Касяненку з повідомленням, що самарському полковнику Дмит- 
ру Кулику наказано доукомплектувати їхню команду необхідною кількістю коза- 
ків. № 249 
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Жовтня 29. Черкаси. – Розписка полкового старшини Демка Третяка про позику 80 руб- 
лів в свідовського мешканця Семена Тараненка на покупку байдаків для 
перевезення драні до Запорозької Січі. № 293–294 

Жовтень. Кленики. – Рапорт військового старшини Андрія Порохні Кошеві про отриман- 
ня від самарського полковника необхідної кількості козаків, розшук гайдамаків від 
Великого Лугу до Бердянських вершин і Бобохової Могили та чутки про відхід 
ногайців з чабанами до Сиваша. № 250 

Листопада 2. Перевізка. – Рапорт полковника Інгульської паланки Тараса Чорного Кошеві 
про викрадення в ногайців 11 коней, небажання запорозьких рибалок, які промиш- 
ляли на території Кримського ханства, повернутися в кордони Війська Запорозь- 
кого Низового, активізацію татар на прикордонні. № 251 

Листопада 2. Інгульська паланка. – Рапорт полковника Інгульської паланки Тараса Чор- 
ного Кошеві про діяльність кримського розвідника Савки на території Війська 
Запорозького Низового. № 252 

Листопада 3. [Запорозька Січ]. – Ордер Коша військовим старшинам Андрію Порохні, 
Макару Нагаю, Олексію Чорному та Андрію Лук’янову з підтвердженням надалі 
чинити роз’їзди і шукати гайдамаків. № 253 

Листопада 3. [Запорозька Січ]. – Рапорт Коша київському генерал-губернатору Федору 
Воєйкову про сутичку військових команд під командуванням Макара Нагая і Олек- 
сія Чорного з гайдамацьким загоном, вбивство кількох гайдамаків, доправлення до 
Січі трьох бранців. № 254 

Листопада 6. [Самарська паланка]. – Рапорт полковника Самарської паланки Дмитра 
Кулика Кошеві про укомлектування команди військового старшини Андрія 
Порохні та полковника Івана Касяненка необхідною кількістю козаків. № 255 

Листопада 6. [Охтирка]. – Промеморія Охтирської провінційної канцелярії Військовій 
канцелярії Коша про втечу 52 гайдамаків та арешт 34 з них; реєстр гайдамаків-
втікачів з описанням їхніх прикмет. № 256–257 

Листопада 7. [Запорозька Січ]. – Ордер Коша військовому старшині Андрію Лук’янову  
з вимогою змінити місце дислокації його військової команди і переїхати до р. Гро- 
моклії. № 258 

Листопада 13. Кленики. – Рапорт військового старшини Андрія Порохні Кошеві про 
відсутність гайдамацьких загонів в районі дислокації його команди. № 259 

Листопада 16. Кленики. – Рапорт військового старшини Андрія Порохні Кошеві про 
відрядження до його команди самарським полковником небоєздатних малолітніх 
козаків-наймитів. № 260 

Листопада 19. [Запорозька Січ]. – Ордер Коша військовому старшині Андрію Порохні  
з вимогою стежити за переміщенням татарського війська на прикордонні та надати 
реєстр козаків, які відправили з Самарської паланки замість себе наймитів в його 
команду. № 261 

Листопада 19. [Запорозька Січ]. – Ордер Коша полковнику Самарської паланки Дмитру 
Кулику наказати козакам свого відомства, котрі замість себе відправили в команду 
військового старшини Андрія Порохні і полковника Івана Касяненка наймитів, 
особисто з’явитися у віданні даної команди. № 262 

Листопада 27. [Запорозька Січ]. – Лист Коша до товариша Поповичівського куреня 
Дениса Гуржія про написання листа російському послу в Варшаві князю Миколаю 
Рєпніну стосовно вирішення його справи. № 295 
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Листопада 27. [Запорозька Січ]. – Лист Коша до товариша Поповичівського куреня 
Дениса Гуржія про інформування кого слід стосовно його справи з суперінтен- 
дантом Марціном Раковським. № 296 

Листопада 27. Запорозька Січ. – Лист Коша до секретаря польського короля Олександра 
Верез-Ковальського з проханням допомогти вирішити справу запорозького козака 
Дениса Гуржія. № 297 

Листопада 27. [Запорозька Січ]. – Лист Коша до суперінтенданта бердичівської комори 
Марціна Раковського про неправомірну конфіскацію волів стражниками в товари- 
ша Поповичівського куреня Дениса Гуржія та з проханням їх повернути. № 298 

Листопада 27. [Запорозька Січ]. – Лист Коша до російського посла в Варшаві Миколи 
Рєпніна про обставини неправомірної конфіскації волів суперінтендантом Марці- 
ном Раковським у товариша Поповичівського куреня Дениса Гуржія, та з прохан- 
ням посприяти у вирішенні проблеми запорозького козака. № 299 

Грудня 2. [Новоросійська губернія]. – Промеморія канцелярії Новоросійської губернії  
Кошеві про втечу 51 гайдамаки на чолі з Максимом Залізняком з Котельви, арешт 
33 чоловік разом з очільником повстання, з вимогою чинити пошук інших гайда- 
маків; реєстр збіглих гайдамаків із зазначенням опису зовнішності та вказівкою 
віку. № 263–264 

Грудня 15. [Запорозька Січ]. – Свідчення гайдамаки, козака Кисляківського куреня Сте- 
пана Губи. № 265 

Список арештованих гайдамаків, які утримувалися в військовому секвестрі із зазначен- 
ням курінної належності, звинувачення і відбутого покарання. № 266 

[Бугоґардівська паланка]. – Реєстр козаків Бугоґардівської паланки, які залишили про- 
мисли і приєдналися до гайдамаків. № 167 

[Запорозька Січ]. – Реєстр запорозьких козаків, які поповнили загони гайдамаків. № 168 
[В поході]. – Перелік заарештованого і конфіскованого майна військовим довбишем 

Нестором Головком у запорозьких козаків-гайдамаків. № 169 
[В поході]. – Перелік козаків, які чинили опір при арешті майна козака Корсунського 

куреня Івана Немни, який подався на гайдамацтво. № 170 
[Кам’яне]. – Свідчення про наявність в запорозьких козаків, які торгували в Кам’яному, 

волоського одягу. № 171 
[Запорозька Січ]. – Список запорожців-гайдамаків, які були на грабунку в м-ку Ряшкові, 

із зазначенням їхньої здобичі. № 172 
[Запорозька Січ]. Список запорожців-гайдамаків. № 267–273 
[Запорозька Січ]. Опис діяльності однієї з військових команд з пошуку гайдамаків. № 274 
[Запорозька Січ]. Список запорозьких козаків, яких згадували в своїх свідченнях ареш- 

товані гайдамаки. № 275 
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У збірці представлена публікація джерел, що стосуються повстання на Право- 
бережній Україні 1768 року. Джерельна база публікації охоплює справи № 227, 228 та 
229 фонду № 229, що зберігається в Центральному державному історичному архіві 
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Цей том продовжує серійну багатотомну публікацію корпусу документів архіву 
Коша Нової Запорозької Січі; водночас ним розпочинається нове видання документаль- 
них і наративних джерел до історії Коліївщини, 250-річчя якої відзначалося 2018 року. 

Видання розраховане на науковців, викладачів і студентів, краєзнавців, усіх, хто 
цікавиться історією України. 
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