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Запорізький державний
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кандидатську дисертацію у
2002 році. Тема дисертації
“Військова служба
запорозького козацтва
періоду Нової Січі в
російсько-турецьких війнах”.
Сфера наукових інтересів
лежить у площині
дослідження воєнної історії
України XVIII століття.

ВСТУП

Військова служба запорозького козацтва перiоду Нової Сiчi, як складова
воєнної історії України здавна цiкавила не тільки вітчизняних науковців, а
й широкий читацький загал. Утім до останнього часу ця тема залишалась
малодослiдженою, що пов’язано, перш за все, з полiтичними факторами,
якi упродовж XVIII – XX столiть впливали на хiд дослiджень з icтоpiї
українського козацтва.
Праці з історії Нової Запорозької Січі з’явилися ще в 60-ті роки XVIII
століття. Першим з науковців теми військової служби запорозького
козацтва періоду Нової Січі в російсько-турецьких війнах торкнувся
російський державний історіограф академік Г.Міллер. Говорячи про праці
Г.Міллера, присвячені запорозькому козацтву, слід зазначити, що вони
були написані на замовлення верховної влади. Цими публікаціями
вказувалося на недоцільність існування Запорозької Січі як окремої
адміністративно-територіальної і військової структури у складі збройних
сил Російської імперії. Подібний підхід до історії запорозького козацтва є
характерним для офіційної російської історіографії XVIII – початку XIX
століття. Такі дослідники як С.Зарульський, О.Рігельман і Д.БантишКаменський виправдовували дії уряду щодо ліквідації Січі у 1775 році.
В українській історичній літературі другої половини XVIII століття
участь українського козацтва в російсько-турецьких війнах 1735-1739 та
1768-1774 років висвітлено у працях вихідців з козацької старшини
Лівобережної України Я.Лизогуба, П.Симоновського та В.Рубана. Проте
головну увагу автори спрямували на діяльність монархів i гетьманів, а
творцем icторії на Україні вважали генеральну старшину. Події
інтерпретувалися залежно від політичних настроїв правлячої верхівки
імперії. Тому воєнна історія запорозького козацтва періоду Нової Січі
навмисне ними замовчувалася.
Поява в 40-х роках XIX століття історичних та археографічних праць
А.Скальковського позначила комплексний підхід до вивчення історії
запорозького козацтва періоду Нової Січі. Розглядаючи аспекти воєнної
icторії Запорожжя, А.Скальковський приділив увагу участі запорожців у
воєнних кампаніях 1735-1739 та 1769-1774 років. Підкреслимо, що
позитивною стороною дослідницької діяльності А.Скальковського було те,
що він посіяв недовіру до офіційного зображення запорожців як зрадників
i злочинців, на документальній основі розкрив історичну роль Нової Січі і
показав науковому загалу історію запорозького козацтва як тему, варту
окремої уваги дослідників.
На середину XIX століття в російській історичній науці важливим
напрямком досліджень стало висвітлення історії збройних сил Російської
імперії. У той же час військове мистецтво козацьких та інших
іррегулярних формувань держави не отримало належного опрацювання.
Лише у контексті воєнних дій російських з’єднань, бойову діяльність
запорожців 1735-1739 та 1768-1774 років було фрагментарно висвітлено у
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працях професорів Академії Головного штабу Російської імперії генералів
А.Байова і А.Петрова.
За радянської доби дослiдження iсторiї запорозького козацтва мало
відбуватися у межах офіційно визнаних проблем народних рухів, класової
боротьби та соціально-економічних відносин у південному регіоні. Це
позначилося
на
працях
В.Грекова,
О.Рябініна-Скляревського,
М.Слабченка, Н.Полонської, М.Кириченка і Ф.Ковтуна, І.Мельникової.
Військова справа запорозького козацтва періоду Нової Січі стала
предметом досліджень О.Апанович, якій, в результаті багаторічної
копіткої роботи, вдалося просунитися далеко вперед у даному напрямку і
детально висвітлити участь запорожців в російсько-турецькій війні 17681774 років.
Сучасний етап вітчизняних дослідницьких студій, пов’язаних з
військовою службою запорозького козацтва перiоду Нової Сiчi в
російсько-турецьких війнах, характеризується пожвавленням наукових
досліджень. Значною мірою це пов’язано із формуванням та активною
діяльністю науково-дослідних центрів у Запоріжжі, Одесі та
Дніпропетровську.
Джерельну базу даного дослідження становлять переважно писемні джерела.
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За формальною ознакою актуалізовану джерельну базу складають
опубліковані та неопубліковані джерела. Серед опублікованих особливе
місце посідають документальні матеріали, поява яких зумовлена
потребами та вимогами центральних органів влади Російської імперії.
Серед них – маніфести, декларації, оголошення i накази iмператриць Анни
Iоаннiвни та Катерини II, армiйськi журнали воєнних дiй, статути,
iнструкцiї, настанови і реляцiї, які були опубліковані упродовж 1735-1774
років.
Для дослiдження військової служби запорозького козацтва у ходi
росiйсько-турецької вiйни 1735-1739 рокiв велику цiннiсть мають збiрники
документiв, складенi наприкінці ХІХ – на початку ХХ століття
викладачами кафедри iсторiї росiйського військового мистецтва при
Академiї Головного штабу Росiйської iмперiї генералами А.Байовим,
Д.Масловським
i
начальником
Воєнно-історичного
архіву
А.Мишлаєвським. Документи, якi стосуються дiй росiйської армiї перiоду
1768-1774 рокiв уперше були опублiкованi у 1865 роцi в “Архiвi воєннопохiдної канцелярiї графа П.Рум’янцева”, зiбраному М.Судiєнком. Частину
комплексу армiйських документiв 1768-1774 рокiв було опублiковано
упродовж 1866-1874 рокiв у додатках до п’ятитомного видання А.Петрова
“Вiйна Росiї з Туреччиною i польськими конфедератами з 1769 по 1774
рiк”. За радянської доби ряд армійських документів 1768-1774 років було
включено до другого тому збiрника документiв П.Рум’янцева, який
вийшов з друку у 1952 роцi. При всьому цьому, упродовж XVIII – XІX
столiть
зусиллями
Г.Мiллера,
О.Андрiєвського,
П.Короленка,
О.Лазаревського, А.Скальковського, Д.Яворницького було видано збiрки
документiв, якi мали безпосереднє вiдношення до участi запорозького

козацтва в росiйсько-турецьких вiйнах 1735-1739 та 1768-1774 рокiв.
Останнім часом Інститут української археографії та джерелознавства ім.
М.С.Грушевського НАН України активно публікує матеріали архіву Коша
Нової Запорозької Січі.
Нажаль бiльшiсть документiв залишається поза увагою дослідників.
Переважно, вони зберiгаються в архiвах Москви, Санкт-Петербурга та
Києва. Найбільшим представництвом документальних джерел з
досліджуваної проблеми відрізняються фонди Центрального державного
історичного архіву України у Києві (ЦДІАУК), Російського державного
військово-історичного архіву (РДВІА) і Російського державного архіву
давніх актів (РДАДА) у Москві.
Зокрема, у ЦДІАУК значний комплекс документів представлено у ф. 51
– Генеральна військова канцелярія, ф. 54 – Друга Малоросійська колегія,
ф. 59 – Київська губернська канцелярія, ф. 229 – Кіш Нової Запорозької
Січі та ф.269 – Канцелярія гетьмана Розумовського.
У РДАДА інтерес становлять справи ф. 7 – Справи таємної експедиції,
ф. 13 – Справи про Малоросію, ф. 177 – Кабінет міністрів, ф. 248 – Сенат і
його установи.
У РДВІА першочергове значення для нашого дослідження мають справи
ф. 44 – П.Рум’янцев, ф. 47 – Х.Мініх, ф. 52 – Г.Потьомкін, ф. 112 –
П.Панін, ф. 450 – Туреччина 1658-1917 років, ф. 460 – Війна з Туреччиною
1736-1739 років, ф. 464 – Російсько-турецька війна 1768-1774 років, ф. 492
– Архів Воєнно-ученої ради та ф. 846 – Воєнно-учений архів. Особливу
цінність для дослідження участі запорозьких козаків у бойових діях часів
російсько-турецьких війн 1735-1739 та 1768-1774 років становлять справи
фондів 460, 464 і 846.
В той же час важливими джерелами з iсторiї росiйсько-турецької вiйни
1735-1739 рокiв є наративні джерела, а саме: спогади фельдмаршала
Х.Мiнiха, його сина I.Мiнiха, генерала П.Лєвашова, i записки учасника
вiйни Х.Манштейна.
Таким чином, на сьогоднi було закладено пiдвалини для узагальнення і
висвітлення військової служби запорозького козацтва 1734-1775 років. Це
дозволило нам показати місце Нової Запорозької Січі у воєнній історії як
України, так і Росії, з’ясувати специфіку організації і бойової діяльності
Війська Запорозького Низового в російсько-турецьких війнах 1735-1739 та
1768-1774 років, реконструювати хід подій, а також визначити ступінь
відповідності бойового досвіду та воєнного мистецтва запорозького
козацтва воєнній теорії і практиці сусідніх народів у контексті розвитку
військової справи XVIII століття.
Автор висловлює подяку колегам по Запорізькому державному
університету, всім, хто своєю порадою, критичними зауваженнями та
дружньою підтримкою сприяв здійсненню студій. Почуття найглибшої
поваги і вдячності висловлюю моєму вчителеві доктору іст. наук
А.В.Бойку. Щиро дякую доктору іст. наук, професору С.Р.Ляху,
кандидатам іст. наук, доцентам Ю.П.Князькову, В.І.Мільчеву, Л.Г.Злобіній
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та іншим. Особливу подяку за терпіння, допомогу і розуміння висловлюю
всім своїм рідним.
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Розділ 1

військо Запорозьке низове
перiоду Нової Січі (1734-1775)

Військова організація запорозького козацтва 1734-1775 рр.

co

У період існування Нової Січі (1734-1775 рр.) територія Війська
Запорозького Низового входила на правах автономії до складу Російської
імперії. Запорозькі козаки були підданими російської корони. Військо
Запорозьке Низове являло собою станове козацьке збройне формування,
яке було складовою частиною іррегулярних військ російської армії.
Організаційно-функціональна структура Війська Запорозького Низового
періоду Нової Січі базувалася на давніх традиціях низової козацької
громади кінця XV – початку XVIII століть. Вищим органом влади на
Запорожжі була щорічна загальновійськова рада. На загальновійськових

радах обиралася військова і полкова старшина, розподілялись військові
угіддя, вирішувались адміністративні, політичні і воєнні питання. Такі
ради завжди відбувались першого січня. Але скликалися і позачергові –
двічі (інколи тричі) на рік. Брати участь у радах могли лише неодружені
козаки і старшини. Термінові питання вирішувались на спільних нарадах
військової старшини і курінних отаманів (старшинських сходках). Ці
сходки в 50-ті роки XVIII століття перебрали повноваження вищого органу
влади Низової козацької громади. Нижчими органами влади на Січі були
курінні ради, на яких обиралися курінні отамани та їх помічники, а також
вирішувались внутрішні проблеми куренів. Адміністративні повноваження
військової полкової і курінної старшини обмежувались одним роком.
Однак авторитетних старшин запорожці, як правило, переобирали на
наступний термін [452.С.64-67; 482.С.138-139].
Першою особою у Війську був кошовий отаман, який правив одноосібно
і єдиноначально. Він був цивільним, військовим і духовним начальником
Запорожжя. Наступні по своєму значенню посади були за військовим
суддею, військовим писарем і військовим осавулом. Військовий суддя був
другою особою після кошового. Суддя розглядав цивільні і кримінальні
справи, скріплював своєю печаткою офіційні документи Запорозького
Коша, а в разі участі кошового у поході (або тривалому від’їзді)
призначався наказним кошовим отаманом.
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Хорунжий (С.Васильківський)
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Військовий писар виконував функції головного секретаря, контролював
військову і паланкові канцелярії, вів рахунки, складав офіційні документи
та візував їх. В обов’язок військового осавула входили функції надзору за
порядком на Січі, у таборі і Запорожжі у цілому. Крім того, на військового
осавула покладалась організація прикордонної та розвідувальної служби,
розподіл платні і контроль над заготівлею провіанту, розгляд скарг,
провадження дізнання, контроль за виконанням судових рішень. Посада
військового обозного (як начальника штабу) обіймалася у Війську
Запорозькому Низовому лише у воєнний час. Військовий старшина,
обраний на цю посаду, слідкував за матеріальною базою, озброєнням і
забезпеченням Війська, організовуав підготовку козацьких підрозділів до
походу або чергового військового наряду, очолював інженерну службу,
здійснював оперативне управління підрозділами тощо. Посади військового
булавничого, військового хорунжого, військового бунчужного та
військового перначника були почесними і надавались старшинам похилого
віку. У свою чергу посади військових служителів: військового довбиша,
військового гармаша, військового товмача, військового кантаржія і

шафарів перевозів, – були суто виконавчими. Після складення
повноважень вищою посадовою особою звання військового старшини мало
залишатися за нею назавжди (але за умови, якщо раніше цей старшина
обіймав посаду курінного отамана). У своєму впливі на товариство кошові
отамани опиралися на курінних отаманів, які були посередниками між
старшиною і рядовим козацтвом [452.С.71-74; 482.С.146-147].
Таким чином, у Війську Запорозькому Низовому існував цілий інститут
військових старшин без посад, які являли собою командний резерв на
випадок війни або керівництва окремими військовими з’єднаннями.
Під час перебування запорожців під владою кримського хана (1709-1733
рр.) в козацькій громаді з’являється прошарок запорозької аристократії,
представники якого групувалися за ознакою кровного родства. Найчастіше
це були рідні брати із заможних козацьких родин Білицьких, Малашевичів,
Федорових, Рубанів, Чорних, Білих, Малих, Ляхів, Таранів, які, здобувши
авторитет серед рядового козацтва, обіймали помітні посади на Січі та в
паланках. У перші десятиліття після повернення Війська під російську
протекцію до старої аристократії приєднується нова – брати Калнишевські,
Головаті, Чернявські, Нагаї та інші [379.C.101-102]. У відстоюванні своїх
інтересів окремі групи цієї січової аристократії об’єднувались з іншими.
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Січовий дід, абшитований (С.Васильківський)
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Як у внутрішньому житті Запорожжя, так і у зовнішніх зносинах Січі, ці
старшинські “роди” грали першочергову роль. При всьому цьому козацька
аристократія не була єдиною. Партії різнилися своїми політичними
ідеалами, загальними керівними ідеями, культурним рівнем, світоглядними
орієнтаціями тощо. Кожна окрема група відстоювала свої економічні
інтереси і політичні прагнення. Разом з тим не можна вважати, що устрій
Нової Запорозької Січі мав олігархічну сутність, прикриту демократичною
вивіскою. Старшинським групам не було байдуже до прагнень козацьких
низів. У кожної старшинської групи були свої прихильники серед козаків.
Ці об’єднання певною мірою виконували роль старшинсько-козацьких
партій. Таким чином, можемо стверджувати, що старшинські “роди”
являли собою січову еліту.
Велике значення в управлінні і внутрішньому житті Запорожжя
відігравали літні досвідчені козаки із числа колишніх старшин. Своїм
авторитетом вони, а також січові “абшитовані діди” (із числа рядових
козаків, що доживали свого віку при січових куренях) впливали на рішення
загальновійськових і курінних рад. На Січі запорозькі діди користувалися
незаперечним авторитетом і відігравали значну роль як у вихованні
молоді, так і в політичному житті Запорожжя. Вони ревно оберігали старі
військові традиції і незмінність неписаних законів. Думка січового діда у
деяких випадках важила не менше, ніж слово діючого військового
старшини. Кіш змушений був рахуватися з дідами, оскільки за останніми
завжди йшла козацька громада. Жодне рішення Коша, не схвалене дідами,
не могло бути втілене у життя [452.С.85-86; 482.С.145-146]. Таким чином,
авторитет старих козаків був стрижнем звичаєвого права і військової
педагогіки Запорозької Січі.
Полкову (паланкову) старшину обирали рядові козаки у кожній окремій
паланці. З 1755 року паланкові полковники, старшини і шафарі на
перевозах призначалися на посади Кошем. Похідні старшини, які
обиралася для керівництва підрозділами, в мирний час зберігали своє
звання і виконували свої функції лише під час чергового військового
наряду. Кожен старшина без посади, як військовий, так і похідний,
підлягав своєму курінному отаману [452.С.72-73].

Посади у Війську Запорозькому Низовому
(за документами архіву Нової Січі)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

17.
18.
19.

Кошовий отаман.
Військовий суддя.
Військовий писар.
Військовий осавул.
Військовий обозний (на час війни).
Військова старшина: булавничий, хорунжий, бунчужний, перначник.
Військові старшини без посад.
Військові служителі: довбиш, гармаш, товмач, кантаржій, шафарі на військових перевозах.
Курінні отамани.
Полковники паланок.
Похідні полковники (на час походу або військового наряду).
Старші військові канцеляристи.
Паланкові старшини: полкові писарі, полкові осавули, полкові хорунжі, а також полкові
підписарі та полкові підосавули.
Похідні старшини без посад: похідні писарі, похідні осавули, похідні підписарі, похідні
підосавули.
Курінні хорунжі.
Помічники військової (кошової) старшини і військових служителів: військовий підосавул,
піддовбишний, підгармашний, а також підшафарії і чауші (останні виконували функції таємних
уповноважених Коша – посланців і ревізорів).
Військові підканцеляристи.
Наказні курінні отамани і наказні курінні хорунжі (на час воєнних походів або військового
наряду).
Товариші (рядові).
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Схема 1
Організаційно-функціональна структура Запорозького війська періоду
Нової Січі

ЗАПОРОЗЬКИЙ КІШ

військова (кошова) старшина з військовими служителями
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Постійних підрозділів у Війську Запорозькому Низовому не було.
Загони комплектувались лише для воєнного походу або виконання
військового наряду. Таким чином, Військо Запорозьке Низове періоду
Нової Січі було організоване за територіально-міліційним принципом
згідно традиційної паланково-курінної системи.
Військо Запорозьке Низове поділялося на кінноту і піхоту. Проте чіткого
розмежування між кавалеристами і піхотинцями у запорожців не було. Це
був скоріше соціальний поділ. Як правило, у піхоті службу несла козацька
сірома, яка не мала можливості придбати собі коней. Особливістю
запорозьких піхотинців було те, що вони діяли проти супротивника на
човнах – “дубах” або несли гарнізонну службу на Січі. У кінноті служили
“справні” запорожці. Під час мобілізації, напередодні походу, кожен
вершник повинен був з’явитись до Війська, маючи двох, а старшини –
декількох коней. Ті запорожці, які втрачали своїх коней і не могли
придбати нових, переходили служити в піхоту. Та навпаки, коли
піхотинець “справляв” собі коней, то з дозволу курінного отамана
переходив служити в кінноту [320; 472.С.155]. Частина піхотинців
відбувала військову службу в обозі. Головним чином це були одружені
козаки. Обоз головного загону Війська складався з провіантських,
артилерійських і старшинських возів. Кожен старшина у поході мав
відповідну своєму рангу кількість возів (полковий старшина мав у поході
один віз, похідний полковник – два, а військовий старшина – не менше
трьох возів). Так, у 1774 році Кодацька паланка відрядила “для гоньби
старшинських возів” 50 козаків [120.Арк.34зв.]. Отже, тільки для
обслуговування старшинських возів під час походу Війська
мобілізовувалось близько 400 піхотинців. Рядові кавалеристи перевозили
власний провіант, трофеї і зброю на другому коні. Старшини мали
відповідно рангу кількість коней (полкові старшини – по 6, полковники –
по 8, військові старшини – по 16 коней). Крім того, перед виступом у похід
курені виділяли своїм старшинам прислужників із числа неімущих
піхотинців (похідний старшина мав двох прислужників, похідний
полковник – чотирьох, військовий саршина – до восьми прислужників)
[156.Арк.35; 176.Арк.9-10; 319.С.46]. Таким чином, поділ на кінноту і
піхоту в Війську Запорозькому Низовому мав у собі більше соціальноекономічне, а ніж військово-організаційне підгрунтя.
Вважаємо доречним сказати, що городове козацтво Гетьманщини також
не мало чіткого розмежування між кіннотою і піхотою. Піхотинцями на
Гетьманщині (за виключенням артилеристів) були найбідніші козаки. Вони
призначалися на гарнізонну і сторожову служби, а у поході несли службу в
обозі. Точніше кажучи, вони були погоничами і прислужниками при
старшинах [406.C.145].
Тепер розглянемо організацію тактичних підрозділів Війська
Запорозького Низового.
Головними тактичними підрозділами кінноти були тисячні команди, які
очолювались військовими старшинами. Ці команди поділялись на дві
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п’ятисотенні команди, очолювані полковниками. При кожному
полковнику були писар і осавул. У свою чергу п’ятисотенна команда
поділялась на дві сотні: перша сотня нараховувала 300 козаків, а друга –
200. Під час бою або навчань перша сотня очолювалась осавулом, а друга –
писарем. До складу сотні входило 10 похідних куренів по 23-26 козаків
кожен. Похідний курінь очолювався наказним курінним отаманом і
наказним курінним хорунжим. Для окремих операцій формувалися загони
з декількох (найчастіше двох) похідних куренів, очолюваних підписарем
або підосавулом. Виконання незначних завдань покладалося на один
похідний курінь, а то і просто на його частину, очолювану наказним
курінним хорунжим. Таку організацію запорозької кінноти слід
пов’язувати з основним бойовим строєм – лавою. Оскільки в лаві було
завжди дві шеренги, то кожен тактичний підрозділ (п’ятисотенна команда,
сотня, похідний курінь), який ділився на дві частини являв собою певну
шеренгу лави. [Докладніше про лаву йдеться у четвертому параграфі
даного розділу. – Г.Ш.]. Для проведення значних бойових операцій з
декількох тисячних команд формувалися тимчасові партії, очолювані
військовим старшиною, при якому було ще декілька військових старшин
без посад, які складали штаб партії. Часто партії очолював сам кошовий
отаман, військовий писар або військовий осавул. (У ході російськотурецької війни 1735-1739 років партіями росіяни називали усі козацькі
загони, незалежно від їх чисельності, а командами – загони регулярних
військ). Форпостні прикордонні команди і партії кінноти комплектувалися
з таким розрахунком, щоб кожна запорозька сотня (200-300 козаків)
очолювалась полковником і на кожні 2-3 похідних куреня було по одному
похідному старшині.
У запорозькій піхоті, яка діяла на човнах, п’ятисотенні команди
поділялися на полусотні – по два похідних куреня на один човен.
Полусотню на човні очолював підосавул або підписар. Для зручності
управління людьми у поході по одному з бортів судна розміщався певний
курінь. П’ятисотенні команди запорозької флотилії очолювались
полковниками, при яких був писар і два осавули (по одному осавулу на
п’ять човнів). Тисячну команду флотилії очолював військовий старшина.
Однак слід зазначити, що жодна стройова одиниця (полк, сотня,
похідний курінь) ніколи не була у повному складі, так само як і число цих
одиниць у підрозділі. До того ж у запорозькій п’ятисотенній команді в
організаційному плані мало значення лише число куренів і кількість людей
в них.

Значок Шкурятинського куреня

Треба також сказати, що на Гетьманщині “Малоросії” курінь був не
тільки найнижчою територіальною, організаційно-господарською ланкою,
а й тактичним підрозділом. Він нараховував 30-40 козаків (три чверті
кінних і одна – піших) однієї округи чи села. У “малоросійських” сотнях
могло бути від 5 до 15 куренів, в яких нараховувалось від 200 до 500
козаків [406.C.144]. У той же час в інших козацьких формуваннях
Російської імперії стройовими одиницями були виключно полк, сотня,
полусотня, десятня. Число людей у підрозділах відповідало їх назві. Так, у
Війську Донському, середини XVIII століття, основною стройовою
одиницею була сотня; очолював її вибірний осавул. П’ять сотень складали
полк, очолюваний військовим старшиною [384.С.69].
Під час мобілізації Війська Запорозького від кожного січового куреня до
команд відряджалась певна кількість козаків, очолюваних наказним
курінним отаманом. Команди комплектувались з таким розрахунком, щоб
у кожній по можливості були представлені всі 38 куренів. Січовий курінь
виступав як організаційно-господарча ланка і у повному складі ніколи не
був тактичною одиницею. Курінні отамани завжди залишалися на Січі,
відряджаючи в походи козаків з наказними курінними отаманами. Під
проводом наказного курінного отамана, відрядженого до п’ятисотенної
команди, перебувало від 25 до 30 козаків. На форпостах чисельність
козаків від певного куреня, відряджених до загону, могла становити від 10
до 30.
Під час війни головний загін запорожців завжди очолювався кошовим
отаманом, при якому перебували військовий писар, військовий осавул,
військовий обозний і військові служителі, які всі разом становили
Похідний Кіш. В той же час Похідним Кошем запорожці називали і все
Військо, яке перебувало в поході і очолювалось кошовим отаманом з
військовою старшиною. Організаційно Похідний Кіш являв собою
з’єднання, що складалося з 6-12 п’ятисотенних кінних команд, кожна з
яких мала бути укомплектованою козаками від усіх січових куренів.
Платня, провіант і боєприпаси в усіх командах Похідного Коша
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розподілялися по куренях і видавались лише на число людей, які були при
наказному курінному отамані [174.Арк.26-33].
За відсутності кошового отамана вся влада на Січі зосереджувалась у
Січовому Коші (військовий суддя з курінними отаманами). Найважливіші
справи військовий суддя мав узгоджувати з кошовим отаманом за
допомогою листування. Перед виступом у похід кошовий отаман
призначав військового суддю наказним кошовим отаманом, який у разі
загибелі кошового мав виконувати обов’язки останнього до нових виборів,
які відбувалися по прибуттю Похідного Коша на Січ. Запорозьких
піхотинців, що несли сторожову службу на човнах гребної флотилії,
очолював призначений Кошем старшина, який у разі відсутності на Січі
кошового отамана мав керуватися вказівками військового судді. Оскільки
дії запорозької гребної флотилії упродовж воєнних кампаній обмежувались
сторожовою і розвідувальною службою в пониззі Дніпра, то такий захід за
постійної відсутності кошового отамана в далеких походах цілком
зрозумілий.
Таким чином, діючий командний склад Війська Запорозького Низового
завжди мав потужний резерв завдяки інституту військової і похідної
старшини без посад, а традиційна практика призначення для воєнних
походів похідних і наказних курінних отаманів була запорукою
дотримання дисципліни і порядку в тимчасових тактичних підрозділах.
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Схема 2
Організаційно-управлінська структура Нової Січі під час воєнних походів
Запорозького війська

СІЧОВИЙ КІШ

Кошовий отаман

Військовий писар

co

Військовий осавул
Військовий обозний
Військовий булавничий
Військовий хорунжий
Військовий бунчужний
Військовий перначний
Військовий довбиш
Військовий гармаш
Військова старшина без посад
Похідна старшина без посад

38 похідних курінних отаманів (у віданні яких
знаходилося по декілька наказних курінних
отаманів, по одному в кожній п`ятисотенній
команді)

Військовий суддя
(наказний кошовий отаман)
38 курінних отаманів
Військовий товмач
Військовий кантаржій
Шафарі перевозів
Полковники паланок (на місцях)
Головний постовий командир (військовий старшина
або осавул)

З 1735 року основним видом бойової діяльності запорожців став
“пошук”. У європейській військовій термінології того часу пошуком
називався бойовий рейд в окреслений район з конкретним завданням.
Найчастіше такими завданнями були розвідка або диверсія на території
супротивника.
Пошукові партії комплектувались на Січі від усіх куренів, а від
Похідного Коша – від декількох. В залежності від кількісного складу
команди, яка вирушала в пошук (сотня, полусотня, полковий курінь) вона
очолювалась відповідно полковим писарем або осавулом, підписарем або
підосавулом, наказним курінним отаманом або наказним курінним
хорунжим. Полковник, приймаючи під свою руку п’ятисотенну команду,
мав керуватися спеціальними письмовими інструкціями Коша, складеними
для кожного окремого завдання, що обумовлювало коло діяльності
командира команди в залежності від поставленого завдання. Заступниками
полковника були полкові старшини: писар, осавул і хорунжий, які разом
складали штаб команди. Команду, чисельність якої сягала понад 1000
чоловік, очолював військовий старшина, при якому були спеціально
призначені писар і осавул, вищі рангом за полковників, оскільки
призначались з числа військових старшин без посад. Під проводом
військового старшини, який очолював партію, збиралося 3-4 п’ятисотенні
команди. Командир партії міг ефективно керувати командами лише через
своїх заступників і ординарців, на яких покладалися функції взаємодії із
сотенною старшиною.
Командний склад Війська Запорозького Низового разом з кошовим
отаманом нараховував 101 особу. До цього числа треба додати “військових
старшин та інших звань канцеляристів” (близько 48-49 осіб). Отже, у
цілому командний склад Війська складався з 150 осіб [452.С.65;
320.С.123]. За виключенням нижчих командирів, командний склад
призначався Кошем або обирався на військових сходках отаманів з числа
старшин без посад. Лише курінна старшина обиралась рядовим козацтвом.
У воєнний час командний склад Війська обирався рядовими козаками і
затверджувався Кошем. В останнє десятиліття існування Нової Січі вищий
і середній командний склад призначався Кошем без врахування думки
рядового козацтва. При цьому нижчий командний склад (курінні похідні
отамани і курінні хорунжі) за розпорядженням Коша “для кращого
порядку” завжди обиралися рядовим козацтвом [188.Арк.87-88]. Якщо ж,
за віддаленістю команди або партії, полковий старшина обирався
рядовими козаками на посаду без затвердження Коша, обрання вважалося
“самовільним”. На донесеннях про вибір того чи іншого полкового
старшини Кіш накладав резолюцію: “…Правити посаду без затримки до
розгляду Коша” [125.Арк.78,79; 156.Арк.55,93]. У разі відмови затвердити
на посаді обрану козаками особу, Кіш ніколи не мотивував причин свого
рішення.
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Таким чином, складність структури Війська Запорозького Низового
пов’язана, перш за все, з демократичними традиціями козаків, згідно яких
адміністративне і військове управління було під контролем усієї козацької
громади.

Запорожець (А.Манастирський)

co

Усі найважливіші справи в запорозьких командах: обрання командирів,
розподіл платні, провіанту і трофеїв розв’язувалися на “сходках” команд.
Але в останнє десятиліття існування Нової Січі (1765-1775 рр.)
Запорозький Кіш під тиском російського командування намагався звузити
ці сходки до старшинсько-отаманських нарад [174.Арк.22,46]. У ході
російсько-турецької війни 1768-1774 рр. козацькі сходки майже повністю
були витіснені старшинськими нарадами, які проходили “за зібранням
уповноважених полковників, старшин і деяких перших і начальних із
команди козаків” [155,ч.1.Арк.3]. Кожна сходка за участю “черні”
розглядалась Кошем як надзвичайне явище. В ордерах до начальників

команд кошовий отаман Петро Калнишевський вимагав, щоб “на сходку
козаки, крім отаманів, юрбами не ходили, про що всьому загалу, нашим
військовим словом оголосивши, заборонити маєте з тим, що в разі, якщо
після цієї заборони зухвальник з’явиться, то такого через отамана буде
відшукано і покарано без помилування за нехтування нашими
повеліннями” [174.Арк.56].
У воєнний час вищою судовою інстанцією був Похідний Кіш. Рішення
залежало тільки від кошового отамана, резолюції якого по судових справах
були остаточними і не підлягали касації. Частину справ, що стосувалися
злочинів, скоєних у воєнний час, розглядав військовий суддя. Але він не
мав права виносити остаточні рішення, а лише подавав кошовому отаману
свою думку відносно тієї чи іншої справи, а також знайомив з ходом
слідства і результатами допитів. За виконання рішень суду відповідав
військовий осавул, а після їх виконання мав відразу ж рапортувати
кошовому отаману. Причому військовий осавул виконував і функції
слідчого. Військовий довбиш (помічник військового осавула) мав бути
присутнім лише при “екзекуціях”. Командири команд не мали судових
повноважень. [319.С.70-71].
Серед найпоширеніших покарань за військові злочини на Запорожжі
періоду Нової Січі застосовувались покарання киями або батогом,
позбавлення членів (тобто поламання рук і ніг), приковування біля
ганебного стовпа, спалення помешкання і штрафи. Смертну кару на
Запорожжі (через повішення, утоплення, розстріл або саджання на палю) у
1749 році було заборонено указом імператриці Єлизавети Петрівни. Однак
засуджені часто помирали під час виконання вироку – “нещадне биття без
помилування”. Ув’язнення в пушкарні застосовувалось лише на короткий
термін слідства, у ході якого покази знімалися досить просто і швидко –
батогом [156.Арк.67; 160.Арк.3зв.; 162.Арк.1-2; 164.Арк.36; 175.Арк.325;
283.С.57-58].
Судової відповідальності не могли уникнути навіть курінні отамани і
полковники паланок. Так, у 1771 році курінні отамани, які переховували
дезертирів і недбало виконували свої функції щодо мобілізації, були
покарані киями [160.Арк.3 зв.]. На полковників паланок і сторожових
команд за недбайливе виконання своїх обов’язків накладалися великі
штрафи [164.Арк.36]. За рукоприкладство по відношенню до своїх
підлеглих старшин усували з посад [452.С.131-140].
Упродовж перших років існування Нової Січі чисельність Війська
Запорозького, як і загальна кількість населення Запорожжя, ні Кошу, ні
російському командуванню відомою не була [278.С.9; 482.С.123]. Так, у
донесенні до імператриці Анни Іоаннівни від 19 червня 1737 року
президент Воєнної колегії і командувач армією генерал-фельдмаршал граф
Х.Мініх писав, що запорожці “у своїх листах неодноразово згадували,
стільки сильними виступили, скільки їм зібрати була можливість, бо за їх
волелюбними звичаями відомим числом ніколи бути не можуть, через
постійні в різні місця роз’їзди, однак по їх прибуттю до тутешньої армії від
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часу до часу число їх збільшується” [278.С.69]. Подібне стверджував у
своїх “Записках” керівник будівництва Новосіченського ретраншементу
князь С.Мишецький [282.С.9].
Стосовно чисельності Війська Запорозького Низового маємо
суперечливі відомості. Так, у рапорті Коша до гетьмана К.Розумовського
від 19.10.1755 говориться: “Нині ж згідно обчислення Війська
Запорозького козаків з’явилось двадцять сім тисяч чоловік” [94.Арк.48]. В
ордері Коша від 11.06.1759 наводиться цифра – 11 769 козаків, з яких до 5
тис. кінноти і 6 тис. піхоти [100.Арк.50]. У цьому документі, зокрема,
говориться, що в наведене число увійшли лише ті козаки, “… які можуть
при повному воєнному спорядженні в похід виступити” і які отримують за
це грошове та хлібне жалування [100.Арк.51]. Кількість козаків у 38
січових куренях з року в рік змінювалась. Так, у 1755 році в Іркліївському
курені налічувалось 482 козаки, а в Нижньостебліївському – лише 180. У
1769 році кількість козаків Іркліївського куреня сягала 738, а
Нижньостебліївського – 128 козаків [452.С.60-61].
Неможливість точного визначення чисельності запорозького козацтва
була обумовлена тим, що на Україні ще існувала практика вільного
переходу із одного козацького війська до іншого. За часів Нової Січі
поповнення низової козацької громади відбувалося за рахунок запису в
курінні реєстри слобідських козаків-компанійців, що бажали залишатися у
козацькому стані (бо з 1748 року заходи російського уряду на
Слобожанщині були спрямовані на переведення малоімущих козаків до
стану селян, а з 1765 року – на перетворення тамтешніх козацьких полків в
регулярні гусарські). У свою чергу до Війська Запорозького Низового
переходили і лівобережні козаки [354.С.52]. З іншого боку частина
запорожців, заохочувана урядом, оселялася на Україні і вписувалася до
реєстрів місцевих полків. Так, наприклад, упродовж 1737-1738 років лише
до складу Миргородського полку приписалося 550 запорожців [272.С.209;
277.С.296; 279.С.80].
Наприкінці існування Нової Січі на Запорожжі по зимівниках
проживало близько 12 тис. неодружених служилих (вписаних до курінних
реєстрів) запорожців-господарів і 15 тис. неімущих наймитів та молодиків.
У слободах, селах і хуторах проживали сім’ї одружених запорожців, що за
різними підрахунками становило 40-60 тис. осіб обох статей (це близько
10-15 тис. не вписаних до курінних реєстрів здебільшого малоімущих
козаків), а також 25 тис. осіб обох статей селян-посполитих – “підданих
Війська Запорозького” [129.Арк.5; 354.С.54]. (За твердженнями
Д.Яворницького, В.Голобуцького і О.Апанович загальна кількість
населення Запорожжя становила понад 100 тис. осіб).
Більшу частину запорозького козацтва становила неімуща і малоімуща
маса, яка не могла забезпечити себе військовим спорядженням у воєнний
час. Через це Кіш міг задіяти на військовій службі не більше 10 % людей
від усього складу населення Запорожжя.

Крім того, щовесни з Лівобережжя та Слобожанщини на Запорожжя
приходила для заробітків чимала кількість сезонних робітників – “аргатів”,
які, відпрацювавши до пізньої осені у зимівниках або на козацьких
промислах (по контракту, укладеному з “хазяями”), повертались додому.
Здебільшого, це були молоді хлопці, родичі або хрещеники запорожців
[319.С.4-6].
Посполиті, які постійно проживали на Запорожжі, були зобов’язані
сплачувати “військовий збір” та інші податки. Крім того, посполиті
відбували різні повинності. Їх розміри і види визначала загальновійськова
рада або сходка курінних отаманів та військової старшини. В останні роки
існування Нової Січі розміри податків і повинностей самовласно визначав
кошовий отаман [319.С.5]. Грошовий “військовий збір” знімався
громадськими отаманами, які знаходились під контролем полкової
(паланкової) старшини. Але “військовий збір” йшов не для потреб Війська,
а “дуванився”, тобто ділився між паланковою і військовою старшиною
[319.С.9].

Посполитий (С.Васильківський)
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Згідно опису Кодацької паланки за 1770 рік, з 673 хат посполитих 295
припадало на піших, тобто “вкрай убогих”. У 1773 році в Самарській
паланці на 581 хату посполитих було 279 піших. Отже, найбідніша частина
посполитого населення Запорожжя становила 30-40 %. При цьому серед
низових посполитих був і заможний прошарок, у котрого в якості наймитів
працювали неімущі козаки. Військовий збір з “тяглих” селян становив 80
копійок, а з “піших” – лише 30 копійок з хати. З підсусідків, тобто з
проживаючих у козацьких зимівниках або хуторах селян, до військової
казни брали по 50 копійок [150.Арк.50,55; 189.Арк.3,7; 319.С.8-10].
У правовому відношенні низові посполиті були найменш захищеною
частиною населення Запорожжя і часто страждали від зловживань місцевої
адміністрації. Але особливо скрутне становище для селян було в період
російсько-турецької війни 1768-1774 років. Так, у 1770 році мешканці села
Кам’янки Самарської паланки скаржилися кошовому отаману, що козаки,
які повернулися з походу і знайшли свої зимівники спаленими татарами,
розорили хати селян і “наносили такі образи, яких і промовити не можна”.
Калмицькі полки, які проходили через Кам’янку, вибили ріллю і по дворах
позабирали корм та інші речі. Карабінерні, гусарські і лівобережні козацькі
полки, харчуючись за рахунок кам’янчан, побили геть усю домашню
худобу і птицю [150.Арк.44-46]. Крім того, посполиті писали, що усі
проїжджаючі повз Кам’янку “великі і малі запорозькі чини харчуються”
[150.Арк.2,44,45,48-62].
Під час бойових дій 1735-1739 років запорожцям на Січі не було часу,
щоб облаштуватися належним чином. Окрім будинку, відведеного для
військової канцелярії і декількох господарчих приміщень, нічого
побудовано не було. До кінця війни козаки жили у землянках. Будівництво
церкви на Січі за умов війни видалось неможливим. Запорожці до кінця
війни мали лише похідну церкву [452.С.280]. Щоб залишати на Січі залогу
для гарнізонної служби в зимовий період, старшинам доводилося
докладати чимало зусиль. Так, 06 грудня 1736 року кошовий отаман Іван
Малашевич на вимогу генерал-фельдмаршала графа Х.Мініха від імені
Війська Запорозького Низового письмово зобов’язався, що в зиму на Січі
залишатиметься від 2 до 3 тис. козаків [277.С.232].
Напередодні російсько-турецької війни 1768-1774 років Січ на річці
Підпільній являла собою місто-фортецю, в якій поєднувалися штучні і
природні укріплення.

План Запорозької Січі. 1737 р.

В систему січових укріплень входили сторожові вежі з бійницями, які
прикривалися висунутими вперед земляними редутами. На валах
встановлювались плетені з лози “кошелі” – конусовидні великі корзини,
заповнені землею. Січові укріплення були оснащені фортечною і польовою
артилерією [322.С.101]. На Січі було споруджено 38 куренів – 20 на 6
саженів кожний; скарбові комори за числом куренів – 5 на 6 саженів
кожна; склади і амбари – по 12 саженів завдовжки; 4 будинки для
старшини – на 15 саженів кожний; військова канцелярія; церква – на 20
саженів у довжину і ширину; 4 будинки “служительські” – по 15 саженів;
окремі “покоєві хати” для старих козаків; військовий “секвестер” (в’язниця
і карантин одночасно) з будинками служників та сторожів; окремий двір
для приїжджих “російських та іноземних місць чинів” з хатніми будівлями
на 25 саженів; артилерійський цейхгауз (пушкарня) – на 25 саженів; льох
для пороху і боєприпасів – 5 саженів. Переважна кількість будівель була
розміщена за межами укріпленого центру. Приватних будівель і шинкових
хат на Січі було до п’ятисот [268.С.29].
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Великі слободи на Запорожжі мали вигляд фортець на зразок Січі. На
початок 60-х років ХVIII століття на території Запорозьких Вольностей
було кілька десятків слобід, переважно у північних паланках – Орільській,
Самарській і Протовчанській. У північних слободах налічувалось від 100
до 300 дворів. Так, наприклад, у Самарській слободі було 273 двори, а в
Новому Кодаку – 270. Такі слободи були центрами паланок. У той же час у
слободах південних паланок чисельність дворів не перевищувала 4 – 10
[357.С.217].
Для охорони запорозького кордону як в зимовий, так і в літній період
призначалася сторожова партія. Від сторожової партії на кожний форпост
відряджалася команда, очолювана запорозьким полковником, при якому
були писар та осавул. Чисельність форпостної команди залежала від
ділянки кордону. Так, форпостна команда біля Старо-Самарського
ретраншементу складалася з 300 парокінних козаків, на підході до Січі –
200, в урочищі Скалозубовому – 400. В паланкових роз’їзних командах
було по 30 парокінних козаків, які періодично змінювалися і несли службу
поблизу своїх зимівників. Зазвичай, чисельність форпосту, на якому несли
службу парокінні козаки, не перевищувала 100 чоловік. Усі форпости
розташовувалися по лінії запорозького кордону нерівномірно. Це було
пов’язано з особливостями рельєфу місцевості. Дистанція між форпостами
могла коливатись від 3 до 12 верст [322.С.107,137]. Форпостам, які
знаходились на найбільш віддаленій ділянці кордону, видавались гармати.
Так, у 1769 році гармати одержали форпости, які були розташовані в
урочищах Темному, Тарасівському і Скалозубовому [147.Арк.35,39,41,46].
Форпост запорозької прикордонної сторожової лінії являв собою
невеликий редут – земляне укріплення з ровом, валом і рогатками. За
укріпленнями зводилися казарма-блокгауз або курінь, стайня для коней,
дозорна вежа і три маяки-фігури [322.С.137-139]. Нерідко велика за своєю
чисельністю команда навколо редуту влаштовувала землянки. Нечисельні
за своїм складом форпостні команди найчастіше мали своїм укріпленням
курінь, оточений двома плетеними тинами, між якими засипалася земля.
Треба додати, що помешкання і стайні закладалися не на кожному
форпості. Іноді головний найбільший пост служив притулком для команд
сусідніх форпостів. Однак три фігури були обов’язковими для кожного
посту. Сигнал одного маяка означав, що помічено рух татар до кордону,
другого – татари перейшли кордон, третього – напали на пост [322.С.137].
Крім того, по одній фігурі мали “бекети” – пікети. Бекет являв собою
чергувальну вартову команду – аванпост, котрий налічував трьох-чотирьох
парокінних козаків. Аванпости виставлялися попереду від форпосту.
Форпости мали різну кількість бекетів, що залежало від кількісного складу
кожного окремого форпосту і ділянки кордону. В документації російської
армії того часу бекети, як форма аванпостної служби, мали назву малих
форпостів [130.Арк.58-59]. Бекети становили передову лінію спостережних
пунктів. Місцем розташування бекетів були підвищені місця, стародавні
могили або спеціально насипані кургани. На могилі влаштовувався маяк. У

ряді випадків маяки містилися вздовж прикордонної лінії поза
сторожовими постами [473.С.23-25].
Маяки на запорозькій прикордонно-сторожовій лінії були трьох видів.
До першого виду відносилися фігури, побудовані з дев’ятнадцяти
просмолених діжок, поставлених пірамідою. Такі маяки влаштовувалися
на найвіддаленіших форпостах. Другий вид являв собою вартувальну вежу,
побудовану з дерев’яних стовпів, обкручених сухим очеретом і облитих
смолою. Під вежею була копна хмизу і соломи, щоб у разі підпалення
полум’я відразу могло охопити усі стовпи вежі. Такі маяки стояли
здебільшого на аванпостах. До третього і найпоширенішого типу маяків
відносились фігури, які будувалися з чотирьох обкручених очеретом
стовпів, на горі яких кріпили одну або декілька діжок зі смолою. Під
пірамідою накладався сухий очерет, хмиз і дрова. Висота маяків сягала від
4 до 5 саженів.

Пікет (Г.Горшельт)

На форпостах маяки розміщувалися по трикутнику на відстані 15-20
саженів з тим, щоб один не міг загорітися від іншого [322.С.137-138]. Крім
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того, будь-який з вищезгаданих маяків міг влаштовуватися поза межами
постів у степу. Степові маяки у разі наближення супротивника
підпалювали роз’їздні команди. Наявність на сторожовому посту будьякого виду маяка залежала не тільки від можливостей козаків, які несли
службу, а й самої Січі. Безперечно, найефективнішим видом маяків була
фігура з 19 просмолених діжок, але застосування таких маяків на усіх
постах було занадто дорогим. Місцезнаходження таких маяків визначалося
військовим осавулом, а у воєнний час – головним постовим командиром,
призначеним Кошем на час відсутності військового осавула через участь
останнього у поході [473.С.25].
Усі сторожові пости зв’язували роз’їзди, які за своїм завданням
поділялись на ближні і дальні. Ближні роз’їзди висилалися від форпосту до
бекетів-аванпостів. Метою ближніх роз’їздів були зміна караульних на
постах і обстеження місцевості, яка випадала з радіусу спостереження
бекетів. Чисельність ближнього роз’їзду становила від 2 до 20 вершників.
Дальні роз’їзди проводились вглиб татарського степу. Метою дальніх
роз’їздів було завчасне добування інформації про супротивника. Крім того,
по усій сторожовій лінії проводилися контрольні роз’їзди головного
постового командира або російських офіцерів [146.Арк.7-9; 186.Арк.28].
Отже, ближні роз’їзди пильнували кордон, а дальні були розвідувальними і
віддалялися від кордону на десятки кілометрів.
З метою обміну інформацією проводилися бокові роз’їзди до сусідніх
форпостів. Декілька форпостів об’єднаними силами проводили
диверсійно-розвідувальні експедиції – “пошуки”. Чисельність пошукових
команд іноді доходила до кількасот чоловік [473; 474]. З приводу цього
можна з упевненістю сказати, що прикордонно-сторожова служба
запорожців не мала пасивного характеру.
Особливістю зимових роз’їздів було те, що вони проводилися вранці. Це
було вкрай необхідним заходом через те, що татарські загони могли
непомітно пройти крізь лінію форпостів уночі. Якщо роз’їзд помічав
тасьму (слід) татарського чамбулу (загону), про це відразу сповіщали
сигналом найближчого маяка і далі роз’їзд йшов по тасьмі за татарами. До
форпосту висилалися гінці з повідомленням. У разі проходження
татарських загонів крізь лінію бекетів козаки сповіщали сигналами про
наближення супротивника і подавалися до свого форпосту, по можливості
об’єднуючись із караульними сусідніх бекетів. З форпосту сигнали маяка
подавалися лише у тому разі, коли начальник форпосту на власні очі
побачить супротивника. При наближенні супротивника форпостна команда
була зобов’язана обороняти свій пост. Форпости могли лише попередити
про місце прориву і приблизну чисельність супротивника. За сигналами,
поданими з форпосту, в район прориву, назустріч супротивнику, виходили
паланкові команди [130.Арк.59; 146.Арк.58].
Служба на зимових форпостах тривала 5-7 місяців. Починалася вона у
жовтні-листопаді, а закінчувалася у квітні-травні. На зимові форпости
відряджались, головним чином, неодружені козаки, які не мали своїх

власних помешкань і в мирний час проживали в січових куренях або були
наймитами у господарів зимівників [123.Арк.48; 125.Арк.66-68,80-120].
Одружені козаки призначались на форпости лише із числа тих, чиї
зимівники знаходились поблизу форпосту [130.Арк.11,109-111; 146.Арк.1;
170.Арк.14; 175.Арк.10]. Обов’язок постачання форпостів дровами Кіш
покладав на “хазяїв” – зимівчан. Кожен “хазяїн” мав щороку виділяти для
форпостів по возу дров [130.Арк.74]. Але “хазяї” часто не виконували
своїх зобов’язань. Так, у січні 1770 року запорозький полковник Марко
Побежанський доносив до відома Коша про те, що призначені козакизимівчани не забезпечують його пост дровами і пояснюють це тим, що “ні
коней, ні возів не мають”. Кіш дозволив Побежанському перенести пост на
р. Саксагань, де можна було вирубати потрібну кількість дерев, але під
страхом смертної кари заборонялось рубати фруктові – “родючі” дерева
[146.Арк.6]. Мобілізовані на зимову службу козаки брали із собою
особистий провіант, хто скільки міг. Але упродовж зими козаки на
форпостах жили впроголодь. Траплялися випадки, коли на окремих
форпостах зовсім закінчувався провіант. У цьому разі начальники
форпостів слали гінців до сусідів і до головного постового командира. Але
не завжди допомога надходила своєчасно. У таких випадках старшині
важко було утримати козаків на постах. Через тяжкі умови служби і брак
харчів сірома тікала з форпостів [147.Арк.58]. Періодично Кіш відряджав
на форпости для інспекції уповноважених полкових писарів, які
об’їжджали усі “станції” і складали облікові списки [176.Арк.49]. Таким
чином, форпостна служба була найважчою формою бойової діяльності.
Здобичі, трофеїв і нагород козакам вона не приносила.
У воєнний час з початком навігації (кінець березня) в гирлі Дніпра
Запорозький Кіш виставляв сторожовий “морський” пост. Команда цього
посту мала спостерігати за морськими і сухопутними силами османів у
районі Очаківського лиману і перешкоджати флоту супротивника
підніматися Дніпром до Січі [170.Арк.38,48; 186.Арк.75зв.,77]. З
припиненням навігації (в середині листопада) запорозька флотилія
прибувала на Січ, де човни перебували до весни. Більша частина козаків
цієї команди розходилась по зимівниках і на промисли. Менша частина
залишалась у січових куренях [174.Арк.46]. Проте біля Кизого мису або на
островах, незважаючи на небезпеку і морози, залишалося до 300
піхотинців на 5-6 “дубах”. Іноді ця сторожова команда піднімалася вище
гирла Дніпра, де можна було знайти дрова, а “для човнів закриті і такі
гавані, у яких би… човнам ніякої шкоди вчинено бути не могло”
[155,ч.1.Арк.7]. Наявність такого поста в гирлі Дніпра пояснюється тим,
що ріка у цьому районі рідко коли була вкрита кригою. Сторожова човнова
“станція” на Дніпрі охороняла рибні промисли козаків і була межею, за яку
запорозьким рибалкам заборонялось виходити, оскільки без прикриття
вони наражалися на турків, які під час війни вистежували необачних
промисловикiв і влаштовували на них облави. У свою чергу сторожова
команда захоплювала турецьких рибалок та їх спорядження [155; 170; 178;
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185]. В ордерах до командирів “Дніпровської станції” Запорозький Кіш
наказував пильно стежити на Лимані за своїми рибалками і прикривати їх
від можливого нападу супротивника [171.Арк.5,6,8,9].
Сухопутні літні форпости виставлялися безпосередньо на початку
бойових дій, як правило, на початку квітня. Місцерозташування цих постів
співпадало з береговими лініями притоків Дніпра і Південного Бугу. На
окремих постах команди несли службу беззмінно упродовж усієї війни
[154.Арк.116-117,151; 176.Арк.23; 186.Арк.82,85,171].
У Протовчанській, Орільській, Самарській і Кодацькій паланках діяли
рухомі форпости, команди яких роз’їжджали по кордонах паланок, довкола
найважливіших пунктів. Ці пости призначались для охорони Запорозьких
Вольностей від територіальних зазіхань військових поселенців
Новоросійської губернії, а також грабунків татар Буджацької та
Єдисанської орд, переселених у 1770 році російським урядом на територію
Війська Запорозького Низового [323.С.106]. Так, у ході російськотурецької війни 1768-1774 років до складу паланкових форпостних команд
входило 290 парокінних козаків при чотирьох полковниках і восьми
полкових старшинах, які підлягали головному військовому постовому
командиру, але водночас були у віданні паланкової адміністрації
[452.С.468].
При явній загрозі з боку Криму Кіш проводив організовану евакуацію
прикордонних паланок, зокрема, Кальміуської, Бугогардівської та
Інгульської. Зимівники і рибні промисли, розташовані по річках Інгулу,
Інгульцю, Бику, Янчулу, Гайчулі, Вовчій, Ташлику, Кам’янці, Косаківці та
ін., евакуювалися разом з усією худобою і майном у більш безпечні місця
Запорожжя – між Оріллю і Самарою, Мала і Велика Тернівки, Базавлук,
Вільнянка, Грушівка, Чортомлик, Кільчень та ін. Усе, що не можна було
взяти із собою, закопувалось у землю. Переселенці розміщувались по
зимівниках козаків своїх куренів. Церкви в евакуйованих районах
спалювались, а церковні цінності відвозились до Старосамарського
монастиря [119.Арк.52-54,60-69,73,78]. Контроль над евакуацією
здійснював військовий осавул, заступниками якого були військовий
довбиш, полковники і начальники найближчих до зони евакуації
форпостних команд. Усіх, хто не бажав залишати свого господарства,
підлеглі військовому осавулу команди примушували евакуюватися силою,
спалюючи їх помешкання [119.Арк.5,6,71зв.,79-80].
Стихійна евакуація населення Запорожжя на Лівобережжя і
Слобожанщину, яка розпочиналася в результаті розповсюдження чуток
про наближення війни з Туреччиною, значно ускладнювала мобілізацію
Війська Запорозького Низового і контроль Коша за посполитим
населенням. Кіш стримував стихійний рух населення усіма можливими
засобами. На Кодацькому, Кременчуцькому і Переволочанських перевозах
та на форпостах Української укріпленої лінії ландміліція і запорозькі
власті проводили фільтрацію виїжджаючих за межі “Вольностей” людей.

Право на проїзд отримували лише ті, хто мав відповідний паспорт,
виданий Кошем [119.Арк.17-21,28].
На Запорожжі було встановлено принцип особистого відбування
військової повинності. Документи архіву Коша Нової Січі дають
можливість реконструювати механізм військової організації запорозького
козацтва.
Екіпіровка покладалась на самого козака, який мав з’являтися до походу
“з кіньми, військовим прибором і достатнім на три місяці стати власними
харчами” [146.Арк.50]. Кожен запорозький рядовий вершник повинен був
мати для походу двох коней. Піхотинці мали прибути на службу з
визначеним запасом продовольства, амуніцією і власним озброєнням
[119.Арк.46;170.Арк.9;186.Арк.5,36,42,63]. Одружені козаки, які мали
власне господарство на хуторах і слободах Запорожжя або на території
лівобережних полків, висилали від кожної козацької родини по одному
козаку. Причому до Війська мав прибувати сам хазяїн [186.Арк.22].
Малоімущі одружені запорожці від 5-7 родин виставляли одного козака
[186.Арк.21]. Неодружені козаки, які не мали власного господарства (чернь
військова) несли службу безпосередньо за себе. Неодружені заможні
запорожці-зимівчани висилали замість себе своїх козаків-наймитів або
молодиків (за контрактом). Зазвичай, військовими наймитами були зовсім
неімущі “сіромахи” [186.Арк.5,27,36].
Таким чином, маємо підстави стверджувати, що у військовому
найманстві були зацікавленими як наймачі (заможні і одружені козаки),
так і наймити, які, отримавши необхідне спорядження, під час походу
могли поправити своє майнове становище за рахунок трофеїв. Інакше б
практику військового найманства Кіш мав припинити. Але упродовж
усього існування Нової Січі військове найманство продовжувало існувати.
Бувало й так, що заможні козаки за великі хабарі паланковому
начальству не тільки самі не з’являлись на службу, але й наймитів не
висилали [354.С.92]. Так, в ордері Коша від 20 квітня 1774 року
повідомлялось, що один з осавулів, “побравши ласі іскупи” від деяких
козаків Нового Кодака, притягнув на військову службу лише 22 козака
замість 85 [186.Арк.45]. Кіш був змушений заборонити дану практику. 11
березня 1774 року кошовий отаман Петро Калнишевський видав
розпорядження, в якому говорилось: “Кінні і піші козаки більшістю не самі
хазяї, але наймити у поході були, згідно чого найсуворіше пропонуємо
козацьким отаманам те підтвердити, щоб вони, коли наказано буде в похід
виступати, самих хазяїв, а не наймитів кінних і піших висилали,
остерігаючись їм і вам найжорстокішого штрафу” [186.Арк.18].
Найчастіше декілька одружених козаків, попередньо домовившись,
висилали на службу замість декількох, як вимагалось, лише одного
наймита з числа сіромах або молодиків. Так, в ордері Коша до полковників
Кодацької, Самарської, Орільської і Протовчанської паланок, даного 22
березня 1774 року, говориться: “Відомо у Коші, що відомства вашого
одружені козаки, ухиляючись від служби, якої нарізно відбувати не хочуть,
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але збираються в одне, по два, по три, по чотири і більше, висилаючи
одного наймита” [186.Арк.23]. В рапорті осавула Степана Гелеха до
кошового отамана Петра Калнишевського від 18 березня 1774 року
говориться, що “складчина” практикується заможними козаками, які
“могли б і всяк від себе висилати без особливих втрат одного наймита”
[186.Арк.21].
Утім такі факти були характерними не тільки для Запорожжя.
Аналогічні проблеми щодо мобілізації існували і в полках Гетьманщини
[406.С.143].
У
воєнний
час
вихід
із
Війська
суворо
обмежувався
[120.Арк.11,129,134]. Атестати за 1769-1774 роки свідчать, що причинами
звільнення від служби могли бути лише хвороба, тяжке поранення,
каліцтво та старість [119.Арк.8-27; 120.Арк.236]. Абшитовані козаки
звільнялись i від усяких “посилок”, служб і податей. Траплялись випадки,
коли козаки звільнялись від військових нарядів з умовою “посилки”
замість себе своїх синів [132.Арк.56].
Посполиті, які проживали на Запорожжі, до Війська не допускалися.
Виняткові випадки зарахування селян до Війська були можливі при умові
здійснення формального акту переводу селянина в козацький стан.
Посполитого, переведеного в козаки, звільняли від усіх повинностей, за що
той із власним спорядженням мав відбувати військову службу. Запис
посполитих у козаки в мирний час був обмеженим, але під час війн
поповнення втрат особового складу Війська відбувалось саме за рахунок
збільшення запису селян. При цьому переведення селян у козацький стан
навіть за умов воєнного часу не набувало масового характеру, і кожен
окремий випадок санкціонувався кошовим отаманом. Заможне козацтво і
старшина ревно оберігали свої старі привілеї, але Кіш мотивував тим, що у
воєнний час в козаках є потреба, і дозволяв переходи з селянського стану в
козацький [320.С.119].
Зарахування до Війська Запорозького Низового новоприбулих козаків з
України часто супроводжувалося зміною прізвища [354.С.52]. При
комплектуванні Війська вікових обмежень не існувало. Звання
запорозького козака припускало повнолітній вік, хоча, як виняток,
траплялись випадки запису до куренів малолітніх [354.С.51-52; 320.С.116].
Вихід із Війська в мирний час був відносно вільним, але під час війни
суттєво обмежувався. Старшини, виходячи зі складу Низового війська, без
особливих ускладнень отримували відповідні посади на Гетьманщині
[58.Арк.1-2; 59.С.1-2; 67.Арк.2-4; 72.Арк.1-2]. Звільнені зі служби
запорозькі старшини через похилий вік або важкі поранння отримували на
Гетьманщині підвищення у ранзі [68.Арк.1-5].
Таким чином, комплектування Війська Запорозького Низового
відбувалося згідно територіально-міліційного принципу, а мобілізація
відбувалася згідно традиційної паланково-курінної системи. Такі тактичні
підрозділи, як партії і команди, найбільш відповідали цій системі.

Після закінчення літніх воєнних кампаній (у ході російсько-турецьких
війн 1735-1739 та 1768-1774 років) Військо Запорозьке Низове відходило
на зимові квартири. Після прибуття Похідного Коша на Січ частина
неодружених козаків залишалася там для несення гарнізонної служби,
друга частина відряджалася з кількамісячним запасом провіанту на зимові
форпости. “Хазяї” ж розходились по своїх зимівниках, а малоімущі і
молодики, у свою чергу, на заробітки до “хазяїв”. Одружені козаки
повертались до своїх сімей на Запорожжя, Лівобережжя та Слобожанщину,
куди відходила і частина неодружених козаків, насамперед, провідати
батьків та родичів або на заробітки. Щоб вийти за межі Запорожжя, козаку
необхідно було отримати від Коша паспорт [119.Арк.17,18,20, 21]. Але
багато козаків відходило без паспортів
У воєний час російське командування на зимовий період знімало
запорожців з провіантського і фуражного забезпечення. Виключення
робилось лише для січового гарнізону і форпостних команд. Решта
товариства протягом зимового періоду мала “кіньми і військовим
прибором і усім до походу потрібним себе справити” [136.Арк.12].
Неодружені козаки, вільні від гарнізонної і форпостної служби, які не мали
своїх зимівників, розводились полковими старшинами по слободах і
зимівниках [165.Арк.10]. Згідно визначень Коша, козаки, які ставали на
квартири у помешканнях посполитих, мали задовільнятися лише тим, що
“хазяї для себе вживають, без вимислу… і нічого зайвого не вимагати”. На
коней визначався раціон – по 2 пуди сіна на добу [165.Арк.2,6-9].
Неодружених козаків, що не мали власних осель, доводилось
розквартировувати у помешканнях запорозьких посполитих. Близько двох
тисяч запорозьких козаків залишалося на Січі і по своїх паланках. Цьому
резерву дозволялось вести промисли і доглядати господарство, але з тим,
щоб вони постійно були у готовності до походу. Наявність резерву
дозволяла дотримуватися певної черги у щорічних призовах. При цьому
черги по відбуванню дальніх виправ стосувались лише господарів
зимівників. Ті ж постійно скаржилися Кошу на те, що тривала відсутність
господарів у зимівниках веде до їх “крайнього розорення”. Між тим
неімущі козаки-наймити, котрі за контрактами відбували наряди замість
володарів зимівників і хуторів, несли беззмінну службу упродовж усього
року: літом – у поході, а зимою – на форпостах [186.Арк.45; 319.С.31-32].
Мобілізація Війська Запорозького Низового напередодні літніх воєнних
кампаній зазвичай проводилась у березні. Кіш завчасно віддавав
розпорядження щодо підготовки до походу. При оповіщенні Війська про
виступ військовий обозний розсилав полковникам паланок ордери із
вказівками про відрядження потрібної кількості піших і кінних козаків
[119.Арк.43; 154.Арк.142].
Збір неодружених козаків, які становили основну масу низової козацької
громади, проводився похідною старшиною при підтримці паланкової
адміністрації. У воєнний час ця справа була нелегкою, оскільки маса
неодруженого козацтва складалась із господарів зимівників та їх наймитів,
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козаків із евакуйованих паланок (розміщених на постої по зимівниках),
козаків-безхатьків (розміщених по селах у посполитих), а також козаківвідходчиків (перебуваючих на промислах). На Січі неодружені козаки
збиралися по своїх куренях, де ступінь їх готовності визначали курінні
отамани. Після цього відбувалось формування команд Похідного Коша
[186.Арк.16,20,22,36].
Мобілізація одружених козаків покладалась виключно на паланкову
адміністрацію. (Одружені козаки проживали у слободах та на хуторах, а на
Січі могли перебувати лише тимчасово з особистих або торгівельних
справ). Під час мобілізації одружені козаки збирались у центрах паланок,
де знаходились паланкові управи. Полковник робив їм огляд, у ході якого
мав виявити недоліки в екіпіровці. У разі, якщо козак був “рушницею і
конем несправний”, то полковник вимагав, щоб “той, як треба
повиправляв”, а наймитів, екіпіровка яких не відповідала вимогам або самі
були дуже молоді, старі чи покалічені, відсилав назад з вимогою до
хазяїна, щоб той дав “належну заміну” [119.Арк.44; 156.Арк.3]. Зібраних
людей полковник паланки відряджав у похідну ставку кошового отамана
або передавав у розпорядження головного постового командира на літню
форпостну службу. До місця призначення одружених козаків
супроводжували старшини паланок [170.Арк.9; 186.Арк.42].
Протягом 1735-1739 років мобілізація Війська на початку воєнних
кампаній проходила дуже повільно. При комплектації команд старшинам
доводилося прикладати чимало зусиль [253.С.59-60; 277.С.86,196]. З
кожною наступною воєнною кампанією кількість запорожців, що
приймали участь у походах російської армії, поступово зменшувалась. Так,
у кампанії 1736 року взяло участь до 6000 запорожців, у кампанії 1737
року – до 5000, у кампанії 1738 року – до 4000 і у кампанії 1739 року –
лише 3000 [274.С.49; 452.С.271; 327.С.203,486; 328.С.131]. Причиною
цьому були: ухилення козаків від воєнної служби; розорення козаків і
неспроможність власним коштом забезпечити себе необхідним
спорядженням; велика смертність внаслідок епідемії чуми; переселення
частини козаків на Гетьманщину. Під час російсько-турецької війни 17681774 років щорічні мобілізації Війська Запорозького Низового
проводились повільно, але чисельність козаків, задіяних у бойових діях,
залишалась досить сталою і становила понад 10 000 чоловік [475.С.135141]. Це свідчить про те, що система мобілізації у Війську Запорозькому
Низовому у порівнянні з попередньою війною була суттєво вдосконалена.
Під час мобілізації Війська від Коша відряджались гінці з “печатками”.
Печатками на Запорожжі називались накази Коша, котрі розсилались по
паланках і перевозах. Вони являли собою письмове повідомлення з
печаткою Коша. Зміст повідомлення зачитувався козакам. Печатки
розсилались від зимівника до зимівника, після чого поверталися до січової
канцелярії [447.С.533-534].
Мобілізацію людей для відсічі наїздів татар мали проводити полковники
паланок. Причому, крім козаків, мали бути залучені і “посполиті люди і

сини їх, хто чим зможе, у крайньому разі, однією рушницею бути у
готовності” [119.Арк.43]. Козаки і посполиті під керівництвом паланкової
старшини ремонтували укріплення слобід, центрів паланок і Самарського
монастиря [119.Арк.41]. Полковникам паланок Кіш розсилав ордери, в
яких вимагалось бути “з козаками у такій готовності, щоб з отриманням
вищого наказу того ж часу виступити, куди наказано буде” [119.Арк.10]. З
донесень полковників паланок видно, що мобілізація Війська значно
ускладнювалась через стихійну евакуацію населення на Лівобережжя і
Слобожанщину [119.Арк.17].
На козаків, які ухилялися від військової служби, накладали великі
штрафи або під конвоєм відсилали на Січ, забивши в ручні і ніжні колодки
[119.Арк.3,8-12]. Хутори і зимівники козаків, які відмовлялись йти на
війну, за наказом паланкової старшини спалювали, а тих козаків або селян,
хто укривав у себе дезертирів, “нещадно” штрафували і карали [119.Арк.4].
За наказом кошового атамана військові, полкові і палакові старшини на
чолі спеціальних загонів проводили рейди по селах, хуторах, зимівниках і
промислах, відшукуючи дезертирів [283.С.64,77].
Особливі труднощі під час мобілізації являв собою збір козаків, які жили
поза межами Запорожжя. Так, у ході російсько-турецької війни 1768-1774
років Запорозький Кіш відпускав багатьох запорожців на Лівобережжя і
Слобожанщину, видаючи їм на визначені терміни паспорти. У цих
паспортах указувалась мета виїзду: заробітки, торгові операції, закупівля
сіна, одягу, коней, відвідування сімей тощо. Збір цих козаків до Війська
навесні ставав для запорозької старшини справою неможливою. Російська
воєнна адміністрація не допускала запорожців на Україну без паспортів та
щовесни розшукувала і повертала козаків на Січ [119.Арк.17,28]. У свою
чергу Малоросійська колегія і Київська губернська канцелярія надсилали
укази до полкових канцелярій Гетьманщини, а звідти до сотенних управ
надходили ордери про розшук запорожців, що переховувались на
підконтрольній їм території [83.Арк.1-3]. В усіх містах, містечках, селах і
хуторах проводилась перевірка запорозьких козаків, які переселилися на
Гетьманщину або без дозволу залишилися там доглядати господарство.
Якщо запорожець не мав паспорта, або мав просрочений, то його під
конвоєм відсилали на Січ [119.Арк.30-35; 136.Арк.4,18]. Між тим
дезертирство з армії малоімущих запорожців було пов’язане насамперед з
тим, що, здобувши шаблею пристойну кількість худоби, ті прагнули
налагоджувати власний добробут. У цьому й був для них сенс війни.
У період Нової Січі головним засобом боротьби запорожців була ручна
вогнепальна зброя. Найбільше значення козаки надавали рушничному
вогню. Ідучи в похід, кожен запорозький піхотинець брав із собою 1-2
рушниці. Запорозькі піхотинці могли мати по 5-6 рушниць (здебільшого
трофейних). Вершники, окрім рушниці, мали чотири пістолі: два за поясом
і два в кобурах при сідлі, а піхотинці – по два за поясом. Порох і кулі
піхотинці носили в поясному чересі, а вершники – в ладівниці через плече
[353.С.89; 447.С.533].
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Під час перебування запорожців під протекцією кримського хана (17091733 рр.) Кіш був позбавлений права мати на Січі артилерію. За часів
Олешківської Січі (1711-1728 рр.) запорозькі рибалки на Дніпрі, в урочищі
Каратебень, знайшли 50 невеликих гармат, затоплених у воді. До
повернення під російську протекцію знайдені гармати за розпорядженням
Коша було закопано потай від татар в одному із зимівників. Відомо, що
після виходу запорожців з Кам’янської Січі (1709-1711, 1728-1733 рр.) на
річку Підпільну Нова Січ 1734 року вітала гарматною пальбою начальника
Української укріпленої лінії генерал-майора О.Тараканова, який приїхав із
повноваженнями прийняти присягу запорожців на вірність імператриці
Анні Іоаннівні [483.С.414,450]. Упродовж 40-х – 60-х років XVIII століття
старі або непридатні до стрільби гармати передавались Кошем через
Малоросійську колегію або Київську губернську канцелярію на ливарні
заводи Гетьманщини для перелиття, а звідти отримував нові, з належною
амуніцією [102.Арк.78-79].
Упродовж усього існування Нової Січі запорозька артилерія складалась
з 50 гармат. Основну масу запорозької артилерії становили трифунтові
фальконети (дрібнокаліберні залізні або мідні гармати) [482.С.122]. Човни
запорозької гребної флотилії мали на озброєнні по одному фальконету.
Зазвичай, гармати, які передавались Кошу російською стороною, були
поганої якості. Про це свідчить переписка Коша з генералітетом. Так, у
1772 році кошовий отаман Петро Калнишевський у листі до командувача
армії генерал-аншефа В.Долгорукова просив прислати на Січ фальконетів з
боєзапасом для наміченого походу запорозької флотилії на Дунай із
Старосамарської або Переволочанської фортеці і наголошував, щоб
фальконети, надані запорожцям росіянами, були придатні до використання
[155,ч.1.Арк.120]. Відсутність якісних гармат суттєво знижувала тактичні
можливості запорожців. У ряді випадків запорозькі фальконети під час
тривалої стільби розривалися [423.С.340; 452.С.478].
Під час російсько-турецької війни 1768-1774 років похідна артилерія
налічувала 8 шестифунтових гармат і 4 трифунтових фальконети
[452.С.457]. Артилерією у поході відав військовий обозний, а на Січі
артилерійським парком завідував військовий гармаш. В мирний час
основна частина артилерійських гармат зберігалася в січовому цейхгаузі –
пушкарні. У розпорядженні військового гармаша була артилерійська
команда, яка складалася з 58 канонірів і 29 фурлетів – “досвідчених у
стрільбі з гармат і рушниць” [320.С.122]. Але загальна кількість канонірів
у Війську була значно більшою. Так, у кампанії 1769 року в поході при
військовому гармаші знаходилось 105 канонірів [452.С.457].
Упродовж усього існування Нової Січі в різні періоди запорозька
флотилія налічувала від 40 до 60 “дубів”, які одночасно приймали на борти
2-3 тисячі товариства [452.С.458,424; 479.С.41-47]. На “дубах”, зазвичай,
знаходилось по 50 чоловік екіпажу і один фальконет [155,ч.1.Арк.3]. На
кожен фальконет (скільки їх було в поході) відпускалось по 100 ядер і по
30 зарядів картечі з відповідною кількістю пороху [155,ч.2.Арк.120].

Для отримання боєприпасів Кіш командирував у визначені російською
стороною фортеці і ретраншементи полкових старшин, які приймали порох
і свинець за вагою, а картеч – числом картузів. Під їх наглядом відпущені
боєприпаси упаковувалися російськими служителями в діжки або циновки,
які потім обв’язувалися мотузками. Доправлення боєприпасів на Січ
проводилось за рахунок російських цейхгаузів (фурами або на селянських
возах) [183.Арк.63-75]. На Січі боєприпаси зберігались у спеціальних
льохах. 21 серпня 1773 року кошовий отаман Петро Калнишевський писав
із походу на Січ військовому судді Миколі Косапу: “…Через часті дощі,
щоб армяк у військових льохах зіпсуватися не міг через вологість землі,
накажіть його і фітиль просушити. А порох у діжках доручіть тверезим і не
палячим люльки, і не в чоботах підкованих, а щоб босими ті діжки з
порохом, не розв’язуючи, при вас, з місця на місце перекачували, заради
того, щоб не тільки в діжках вологи не було, але щоб і порох не залежався”
[175.Арк.296]. З Січі до окремих команд боєприпаси перевозились на возах
запорозьких посполитих. Спеціально відряджений полковий старшина
розвозив боєприпаси до команд і на своїх терезах відміряв кожному козаку
по 0,5 фунту пороху і по фунту свинцю [183.Арк.42-50].
Упродовж усього існування Нової Січі правильно організованої системи
санітарно-медичного забезпечення в Війську Запорозькому Низовому не
існувало. Власних дипломованих лікарів на Запорожжі не було. Це
пояснюється тим, що Військо Запорозьке Низове, як і лівобережні полки,
мало утримувати російських лікарів за свій кошт, що було справою не
дешевою. Так, наприклад, у 1754 році Прилуцький, Полтавський і
Миргородський козацькі полки Гетьманщини відмовились від послуг
російських лікарів, про що письмово повідомили гетьмана
К.Розумовського [215.Арк.1-4]. Санітарно-медична справа на Запорожжі
була у віданні військового судді та ієромонаха, присланого з
Межигірського монастиря. Цей ієромонах одночасно був і вчителем
грамоти в січовій школі. Усього ж існувало два шпиталі, що обслуговували
запорожців – у Межигірському та Самарському
(ПустельноМиколаївському) монастирях, де поранені і покалічені лікуватися за кошт
Війська. На самій Січі медичну допомогу надавали цирульники. Допомога
хворим надавалась засобами народної медицини. Перед виступом Війська
у похід цирульники готували стрічки полотна – “пасочки” – для
перев’язок, лубки для фіксації переломів, топлене сало та “пляйстер” з
оливи, каніфолі і воску [344.С.453-454; 345.С.208]. Найближчий лазарет з
1736 року знаходився в Новосіченському ретраншементі. Але послуги
лікаря надавалися, насамперед, солдатам і офіцерам гарнізону [253.С.184].
Імперська Медична канцелярія лише у 1738 і 1760 роках відряджала на Січ
лікарів, які мали здійснювати нагляд за заходами по боротьбі з чумою
[345.С.208]. Під час бойових дій проти Туреччини 1736-1739 та 1769-1774
років поранені козаки тих запорозьких команд, що діяли у складі
російської армії, отримували медичну допомогу в армійських лазаретах.
Поранених у боях козаків відвозили на Січ [120.Арк.64; 174.Арк.64].
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Імена убитих або померлих від ран козаків заносилися в поіменні
списки, які відсилались до січової церкви. Там імена вписувалися у
поминальну книгу, з якої по загиблим служили панихиду [154.Арк.36;
188.Арк.70-71]. Гроші на церковну відправу виділялись із здобичі. Коні і
майно убитих козаків передавалися родичу, якщо такий був у команді, або
відсилались на Січ курінному отаману. Іноді майно убитого продавалося, а
виручені гроші передавалися курінними отаманами до церкви
[154.Арк.109]. Під час боїв запорожці в обов’язковому порядку підбирали
тіла вбитих товаришів і потім перевозили для належного поховання
[186.Арк.90].
За давнім козацьким звичаєм захоплену здобич кожен запорожець
здавав своєму старшині для розділу між усіма учасниками бою. У Війську
Запорозькому Низовому перед походом козак мав скласти присягу на
Євангелії: “… У разі якщо я, будучи в нинішньому поході з паном
старшиною військовим (вказував ім’я) та іншими панами старшинами …
від здобичі, при розгромі супротивника і, де трапилось мені отримати,
утаю і оної для розділу не пред’явлю, то скарай мене, Боже, у цьому і
наступному віці…” [129.Арк.223]. Розділ здобичі проводився натурою або
ж її продавали, а гроші ділили. Приховування козаком здобичі від
товаришів нещадно каралося за військовим неписаним законом. Якщо ж
здобич привласнював старшина, то це викликало обурення і навіть
повстання команди. Суперечки між козаками і старшинами команд щодо
отриманої здобичі розглядалися спеціально призначеними комісіями Коша
[125.Арк.5].
Розділ здобичі був нерівний. У першу чергу із здобичі виділялась
найліпша частка для кошового отамана, військового судді та військового
писаря (яка призначалась насамперед для подарунків Коша російському
командуванню і провідним урядовцям). Потім виділяли частку для
поранених і тих, хто втратив у бою коней. Після цього брала свою частку
старшина команди, а вже потім відбувався розподіл по куренях команди,
під час якого наказний курінний отаман розподіляв здобич між своїми
козаками. Старшини команди отримували більшу і кращу її частину
[186.Арк.72,78,109]. Здобич іноді була просто величезною. Так, у 1769
році, після вдалого пошуку під Очаковом, рядові козаки однієї з команд
отримали у ході розділу по 11 коней [125.Арк.5].
Звільнені запорожцями з татарського полону люди, котрі не являлись
російськими підданими, були позбавлені можливості повертатися до своїх
домівок на батьківщину, а відправлялись під конвоєм на Запорожжя “для
постійного проживання”. Там їх запорозькі власті розміщали в покинутих
козацьких або селянських помешканнях. Для обзаведення господарством
кожному з них видавалося по одній чверті жита та одній чверті пшона,
поверталося їх майно, що, зазвичай, знаходилося поміж речей відбитих у
супротивника, виділялись захоплені у бою коні, вівці тощо. На перших
порах цих людей звільняли від виплат податків і відбування повинностей
[129.Арк.149,155,157]. Такі заходи з боку Коша були продиктовані

зацікавленістю запорозької верхівки у збільшенні і відтворенні населення
Запорожжя у воєнний період.
Полоненими турками і татарами Кіш розпоряджався дещо самостійно і
навіть міг незалежно від російського командування проводити обмін
полоненими після закінчення війни або перемир’я. Так, наприклад, 22
червня 1772 року трьох турків, взятих козаками під Очаковом, Кіш
прислав очаківському паші з пропозицією відпустити на Січ полонених
запорожців, котрі знаходились під вартою у фортеці [171.Арк.23].
Відразу ж після того, як рядовий турок або татарин потрапляв до рук
запорожців, з нього знімався допит із застосуванням катувань. Спершу
допит знімався безпосередньо тією командою, яка захопила бранця. Після
доправлення бранця до Січі допит знімався повторно. Результати допитів
звірялися
[129.Арк.6;
146.Арк.24,27;
175.Арк.26,113;
186.Арк.66зв.,69,83,135]. До полонених знатних татар і турецьких
військових чиновників тортури не застосовувались. Запорожці передавали
їх російському командуванню, за що отримували окрему грошову
винагороду [186.Арк.84]. У ряді випадків запорозькі старшини
використовували бранців як товмачів (турецька армія складалась з
найрізноманітніших національностей: турків, сірійців, ліванців, єгиптян,
курдів, греків, албанців, болгар, сербів, боснійців, волохів, молдаван тощо)
[186.Арк.149].
На Січі бранців утримували у пушкарні і використовували на різних
роботах. До 1773 року у пушкарні зібралося стільки бранців, що
утримувати їх там уже не було можливості (нічим було їх годувати)
[175.Арк.397]. Частину бранців розподіляли по зимівниках для
сільськогосподарських робіт [186.Арк.115]. Охорона бранців була вкрай
незадовільною. Ті, хоч і працювали в кайданах, але через майже повну
відсутність нагляду, тікали. Частину утікачів перехоплювали дозорні на
форпостах та запорозькі рибалки на річках. Після покарання, яке, зазвичай,
відбувалося
на
місці
затримки,
бранців
повертали
назад
[175.Арк.165,236зв.; 192.Арк.30]. Бранців із числа мусульман хазяї
зимівників брали дуже неохоче, бо ті не змирялися із становищем рабів.
Примусити їх працювати можна було лише голодом, але і це суттєво
ситуації не змінювало, оскільки важкої і, як правило, брудної роботи
мусульманські вояки цуралися. Тому січові власті відряджали по черзі
одного-двох бранців у супроводі охоронця просити подаяння по селах і
слободах [175.Арк.397].
Окреме місце у житті запорозької громади займали військова козацька
педагогіка та бойова і фізична підготовка.
Козаки, які прийшли на Запорожжя у молодому віці, до зарахування в
курені потрапляли в навчання до досвідчених козаків і старшин. Таких
хлопців називали молодиками. Вони були джурами, тобто прислужникамиординарцями. До моменту зарахування в козацький стан юнаки мали
перебувати на Запорожжі не менш, як 7-10 років. Протягом цього терміну
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під час служби по охороні кордонів молодики набували необхідного
воєнного досвіду [319.С.68].
Аналіз джерел дає підставу стверджувати, що на Січі існував культ
фізичної досконалості. Як свідчать документи архіву Коша Нової
Запорозької Січі, фізично і морально слабкого козака товариство ніколи не
обирало в старшини. Іноземці, які бували на Запорожжі у XVIII столітті, у
своїх спогадах відмічали силу козаків і те, що помирають вони в глибокій
старості. Так, 22 червня 1737 року під час Очаківського походу на 77 році
життя помер кошовий отаман Іван Малашевич, але не від старості, а від
сонячного удару – “прохворівши декілька днів лихоманкою” [278.С.22].
Останньому кошовому отаману Петру Калнишевському на кінець
російсько-турецької війни 1768-1774 років виповнилось 84 роки, але не
дивлячись на похилий вік, він особисто очолював походи Війська. Помер
Калнишевський у Соловецькому монастирі на засланні, коли йому
виповнилося 113 років [368.С.72]. Військовий старшина Іван Бурнос,
будучи “у похилих літах”, очолюючи запорозьку команду в 1774 році,
особисто приймав участь у боях і гарцював на своєму жеребці перед
товариством [452.С.530].
У січовій педагогіці головний акцент ставився на давні козацькі
неписані закони. У навчанні і вихованні молоді була задіяна вся козацька
громада. Так, К.Рондо, англійський резидент у Петербурзі, у 1736 році
писав, що “…запорожці приймають до свого братства загалом усіх, без
різниці національності, якщо ті приймають грецьку віру і погодяться
пройти семирічну пробу перед наданням звання лицаря” [276.С.445].
Зазвичай, статечний запорожець мав джуру, який не тільки був козаку
служником, а й переймав воєнну науку, ходив разом з “наказним батьком”
у походи, де здобував собі право називатися запорожцем [464.С.10].
Щодо особливості цілеспрямованої спеціальної фізичної і воєнної
підготовки, то у запорожців не було звичаю проводити систематичну
муштру. Ментальність запорожців противилась одноманітності муштри. За
виключенням артилеристів, навчання були суто індивідуальними. Метою
запорозької воєнної педагогіки була підготовка лицаря, якому був під силу
поєдинок з декількома супротивниками в різних бойових ситуаціях.
Термін підготовки молодика не регламентувався. Кінець підготовки
визначався наставниками-товаришами куреня і, насамперед, наказним
батьком та курінним отаманом. Знання з тактики основній масі молодиків
передавались у ході несення служби разом з дорослими козаками
[319.С.70-72].
Хлопці, які мали здібності до наук, навчалися у січовій школі, де їх
готували на дияконів, пономарів і канцеляристів і проводили групові
воєнні навчання. З середини XVIII століття запорозькі і лівобережні
старшини віддавали до січової школи своїх синів та хрещеників, аби ті
вчилися військовому ремеслу, бо там постійно існувала “саме козацька
служба, а не регулярна, як у Малоросії” [452.С.207]. На Січі учні не тільки
оволодівали науками і церковним співом, а й проходили суворий курс

фізичного і військового виховання. Молодь постійно вдосконалювала тіло
та навички у різних видах змагань. Змагання проводились з веслування,
плавання, пірнання, бігу, стрибків, кінних перегонів, стрільби, фехтування,
герців, а також різних видів боротьби і танців [464.С.9-10; 465.С.6-10].
Дозвілля дорослих козаків заповнювалося різноманітними фізичними
вправами і змаганнями. У святкові дні запорожці розважались кулачними
боями. З цією метою на січовій площі вони розділялися на дві лави або
партії, з яких одна складалась з “верхніх”, а друга з “нижніх” куренів, і
вступали у бій. Такі бої носили досить жорсткий характер. Іноді, в
небезпечних для життя людей ситуаціях, особливо запальних бійців
розганяли киями січові діди. Змагались дорослi козаки і в танцях,
демонструючи свої здібності і, насамперед, фізичні дані та елементи
бойової підготовки [465.С.8-9]. За цих умов перебування в запорозькій
громаді слабких людей було просто неможливим.
Військо Запорозьке Низове
як складова частина збройних сил Російської імперії

У 1734 році після 25-річного перебування під владою кримського хана
Військо Запорозьке Низове повернулось під російську протекцію. У
березні запорожці заснували Січ на річці Підпільній, а в жовтні були
приведені до присяги на вірність імператриці Анні Іоаннівні [452.С.256260; 483.С.451]. За умовами договору, підписаного у м. Лубнах
Запорозьким Кошем з російською стороною, запорозьким козакам
віддавалася їхня територія у межах 1709 року; надавалося право
користуватися рибними промислами на Дніпрі і мисливськими угіддями в
степах – “від російських кордонів без перешкод”; гарантувалося право
“мати чиновників за існуючим на той час у них звичаю”. У військовому
відношенні головним обов’язком запорозького козацтва була охорона
кордону Російської імперії з Кримським ханством у Північному
Причорномор’ї та Приазов’ї. Військо Запорозьке Низове мало
підпорядковуватися київському генерал-губернатору і щорічно отримувати
платню у розмірі 20 000 крб. [483.С.449-450].
Питання про землі, що мали відійти запорожцям і які з 1711 року належали Кримському ханству,
повинно було вирішитися у ході війни між Росією і Туреччиною. До припинення бойових дій між
воюючими сторонами у 1739 році і підписання Бєлґрадського мирного договору Військо Запорозьке
Низове не мало прав на володіння землями, що належали йому до 1709 року. У 1734 році запорожці
розраховували повернути права на землі за допомогою російської зброї. Інакше повертатись під
російську протекцію запорожцям просто не було сенсу. Після того, як у вересні 1739 року в Бєлґраді
воюючі сторони уклали мирний трактат (який у жовтні того ж року був доповнений Нісською
конвенцією, а в грудні затверджений у Константинополі) територія Запорозьких Вольностей офіційно
відійшла від Османської імперії назад до Росії [452.С.280-282; 460.С.65-69].
Після підписання умов договору і складання присяги запорожці фактично увійшли до складу
збройних сил Російської держави. Розташування Запорозької Січі на південь від Української укріпленої
лінії, що простягалася на 285 верст від Дніпра вздовж Орелі, Берестової і Береки до Сіверського Донця,
було вигідне тим, що запорожці завчасно сповіщали командування Лінії про рух татар до російського
кордону та інформували про події в межах Кримського ханства. З огляду на це, командири фортець і
редутів Лінії отримали можливість вживати своєчасні оперативні заходи у разі загрози з боку

супротивника. Таким чином, Запорозька Січ мала виконувати роль передового форпосту Росії на
покордонні з Османською імперією.
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Введення на Січ російського гарнізону могло бути здійснене лише за
умов прямої загрози їй з боку турецько-татарських військ і за бажанням
самих запорожців. У цьому разі функції урядового контролю над Військом
Запорозьким Низовим покладалися б на коменданта гарнізону. Але
введення російського гарнізону на Січ у 1734-1735 роках не відбулось,
оскільки це відразу могло призвести до війни з Туреччиною. (Польські
справи не давали Росії можливості розпочати бойові дії проти Туреччини
відразу після переходу запорожців у російське підданство). Введення
російських військ на Січ у 1734-1735 роках ускладнювалося й тим, що це
не передбачалось умовами договору, підписаного запорожцями з
російською стороною в Лубнах. Проте після офіційного оголошення війни
або фактичного початку бойових дій ніщо не заважало Росії тримати на
Січі свій гарнізон.
Після того, як Кошу стало відомо про те, що з Константинополя в Очаків
було перекинуто великий загін яничарів і артилерію, старшини
запідозрили намір турків зруйнувати Січ за участь запорожців у поході
російського корпусу генерал-лейтенанта М.Леонтьєва на Крим у жовтні
1735 року. Упродовж грудня 1735 та січня 1736 років Запорозький Кіш під
тиском проросійськи настроєної старшини неодноразово звертався до
російського командування з проханням, щоб на Січ прибув загін
регулярних військ. У січні 1736 року генерал-фельдмаршал Х.Мініх
відрядив на Січ регулярну команду (400 солдатів) під проводом
полковника Пейча. На початку лютого з Переволочни на Січ було
відряджено ще 400 солдатів під приводом купівлі коней. Штаб-офіцери
цієї команди мали особливі інструкції щодо збору інформації на
Запорожжі [277.С.52].
Протягом 1736-1739 років у зимовий період чисельність російського
гарнізону на Січі залишалася у межах 400 чоловік [277.С.67,125;
278.С.69,133]. У разі, якщо за даними розвідки супротивник готував напад
на Січ, то для посилення ретраншементу командування відряджало людей
від найближчих команд [278.С.497; 328.С.26]. Російські офіцери не
втручалися у внутрішнє життя запорожців, а солдати без особливих потреб
за стіни ретраншементу не виходили. В самому ретраншементі було
зведено казарми, лазню, лазарет, будинок коменданта, стайню для коней і
ряд приміщень під склади – “магазини”. Упродовж 1737-1774 років
Новосіченський ретраншамент був передовим російським магазином. Крім
функцій контролю за подіями на Січі, в обов’язки коменданта
ретраншементу входила видача запорожцям грошового і хлібного
жалування. З Новосіченського ретраншементу запорожці отримували і
боєприпаси [277.С.296; 279.С.169] .
Введення російського гарнізону на Січ у 1736 році, на нашу думку,
пов’язане, головним чином, з тим, що перебування на Січі російського
гарнізону упродовж війни з Туреччиною гарантувало запорозькій старшині

як більш активну допомогу російської армії у разі атакування Січі
татарами, так і швидку підтримку під час бунтів запорозької сіроми.
Зазначимо, що з огляду на далекосяжні амбіції тогочасної російської
верхівки, було б дивним, якби уряд відмовився від контролю над
запорожцями і вивів свій гарнізон з Січі після закінчення бойових дій у
1739 році. Запорозький Кіш, з огляду на могутність Російської імперії,
просто не наважувався вимагати виведення російського гарнізону з Січі у
мирний час. Таким чином, у перебуванні на Січі російського гарнізону
була зацікавлена, перш за все, запорозька старшина, яка при допомозі
росіян намагалася посилити свій вплив на рядове козацтво. Прямої ж
воєнної необхідності у тому не було жодної. До того ж запорозький та
російський гарнізони розташовувалися окремо і жили кожен своїм
закритим одне від одного життям.
Із включенням Війська Запорозького Низового до збройних сил Російської імперії його
служба визначалася несенням прикордонної і розвідувальної служб.

Слід зазначити, що прикордонна служба, яку несли лівобережні і
слобідські козаки, а також полки Української ланд міліції, значно
відрізнялась від тієї, яку почали нести запорожці у відкритому степу.
У ході російсько-турецької війни 1735-1739 років особливого значення
набула Українська укріплена лінія, на якій було поселено 4 піхотні і 5
кінних ландміліцьких полків. У зимовий час на Лінію додатково виходили
11 ландміліцьких кінних полків. Окрім визначеного числа
ландміліціонерів, Лінію підкріплювали гусарські, драгунські і кірасирські
команди [328.С.30-31; 374.С.55]. Також на підкріплення ландміліції
виходили козацькі команди від лівобережних і слобідських полків,
насамперед, для служби на передових постах перед Лінією. Ті пости
тримали доброкінні козаки і ландміліціонери. Пости розташовувались на
відстані 7-12 верст один від одного. До складу сторожової команди
входило від 5 до 17 постів (по 50 осіб на кожному). Командирами
сторожових команд призначались ландміліцькі офіцери. Роз’їзди
проводились у напрямку сусідніх постів і найближчих до Лінії запорозьких
бекетів. Повідомлення мали передаватись цидулами (записками) і
печатками (наказами) через посильних. Функції посильних зазвичай
покладались на запорожців, котрим добре була знайома місцевість. Через
них підтримувався зв’язок із Січчю та “Дніпровськими постами” росіян. За
казенний харч, фураж для коней та скромну винагороду незаможні
запорожці охоче виконували цю службу. Кожен командир сторожової
команди мав у своєму розпорядженні декількох охотників із числа
“знаючих” запорожців [254.С.11,19].
На час війни безпосередньо перед Українською лінією, у межиріччі
Орелі і Самари, запорожці влаштували тимчасові поселення – курені
(укріплені селища, де були влаштовані землянки для людей і загороди для
худоби). Для захисту своїх поселень запорожці виставляли сторожові
бекети і сигнальні маяки. Крім того, запорожці мали тримати регулярні
(постійні) форпости біля ретраншементів Придніпровської лінії, де росіяни
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влаштували бази для суден Дніпровської військової флотилії. Так, по
Дніпру запорожці тримали форпости від Усть-Самару до Хортицького
острова. В окремих випадках за вимогою генералітету Похідний Кіш
виставляв тимчасові пости на вказані місця або організовував глибокі
розвідувальні рейди вглиб степу. При цьому запорожці не тільки своєчасно
оповіщували лінійні війська про небезпеку, а й отримували від них
термінову підмогу [328.С.26-29].
Форпостна служба запорожців по охороні російських військових
об’єктів являла величезний тягар для запорозької громади. Зокрема, у
листопаді 1738 року Січовий Кіш не міг зібрати і 50 чоловік на пост біля
Хортицької верфі, де стала на зимівлю російська флотилія. Через участь
головних сил запорожців у походах і нарядах, січовий гарнізон, через свою
малу чисельність, ледве міг утримувати передові пости на підступах до
Січі [251.С.101].
Запорозькі землі жодним чином не були прикриті. Нова Січ і низові
російські ретраншементи були неначе острови серед моря. На той час
територія Запорозьких Вольностей формально належала кримському хану.
Через це адміністративний центр запорожців на р. Підпільній постійно
знаходився під загрозою атакування турецько-татарськими військами
[328.С.33].
У міжвоєнний період (1740-1768) запорозькі форпости призначалися,
головним чином, для означення кордону своїх Вольностей (згідно
Бєлґрадського мирного договору 1739 року це вже була територія
Російської імперії), контролю за пересуванням татар у прикордонній
місцевості, захисту шляхів, риболовних станів та інших запорозьких
промислів. Кількість і місцерозташування цих постів сталими не були.
На початку російсько-турецької війни 1768-1774 років на Українській
укріпленій лінії команди легкої кінноти (слобідські гусари і лівобережні
козаки) розташовувались у фортецях, слободах і редутах з тим, щоб по
першому сигналу об’єднатися в деташементи і йти на допомогу
атакованим форпостам. На самій Лінії відстань попереду лінійних реданів і
капонірів мала прострілюватись перехресним гарматним вогнем
[319.С.265].
У ході війни форпостна служба іррегулярних військ поділялась на два
періоди: зимовий і літній. Найважливішого значення набував зимовий
період, коли регулярні підрозділи російської армії відводилися з театру
бойових дій на зимові квартири, а іррегулярні війська, до складу яких
входили запорожці, повинні були прикривати кордон від диверсій
супротивника. Зимовий період сторожової служби був завжди посиленим.
На зимові форпости Запорозький Кіш виставляв третину Війська
[322.С.107]. В літній період пости залишались лише у віддалених від
основних бойових дій районах. На літніх форпостах залишалось не більш
як 10 % від складу Війська, головним чином це були одружені козаки
[452.С.458]. Безпосередня ділянка запорозьких форпостів простягалася по
кордону 1741 року від р. Інгулу на правому березі Дніпра до верхів’я р.

Конки на лівому [213.Арк.1-2]. Упродовж 1769-1773 років “дистанція”
запорозької форпостної лінії визначалася командуванням діючої армії, а
місцезнаходження кожного окремого поста кошовим отаманом [473.С.22].
Найбільші форпостні команди очолювали російські кавалерійські офіцери.
У таких випадках до складу запорозьких форпостних команд вводилися
регулярні кавалеристи, але вони становили не більше 10 % від усього
складу команди [322.С.139].
Витяг з “Настанови” 1770 року від командувача Другою армією, генерал-аншефа П.
І. Паніна, для наступальних дій проти татарських військ

1. З диспозиції, даної мною про розташування і утримання великих і
малих форпостів, видно кожному чиноначальнику, що малими
форпостами, перш за все, вказується цьому хитрому і несміливому
супротивнику те, що весь наш кордон зв’язаний на будь-яку йому відсіч і
знищення регулярними військами; а по-друге, щоб від цих малих форпостів
і від постійних, від одного до другого роз’їздів не міг супротивник ніде
непоміченим і без повідомлення задніх наших військ прокрастися, для чого
і саме існування форпостів не в тому полягає, щоб кожному свій пост
захищати, але в тому, щоб супротивника непоміченим крізь себе ніде без
повідомлення задніх недогледіти, а самим у нижче вказані з’єднання
зібратися і проти нього діяти і, не випускаючи з очей, подаватися до своїх
задніх: для чого
2. На всіх цих малих форпостах мати звичайні маяки, які при
наближенні супротивника підпалювати заради повідомлення задніх
форпостів, а, окрім маяків, мають вони відразу із своїх товарищів для
повідомлення про наближення супротивника вислати до перших задніх
своїх головних форпостів, самим же усім тим малим форпостам супроти
тих місць, на які супротивник наближається збиратися біля корпусу або
деташементу, на своїй дистанції в одне з’єднання, і, перестрілюючись з
супротивником, де тільки можливо, його уражати, не дивлячись на свою
малу чисельність, покладаючись на краще перед ним озброєння і
мужність; а де уражати його зовсім неможливо, там, відступаючи і не
дозволяючи себе оточувати, наближатися до задніх своїх головних
форпостів, з якими, з’єднавшись, додати собі мужності і охоти до
ураження супротивника і недопущення його, скільки можливо вперед до
наших укріплених місць подаватися, а ще менше від цього які-небудь собі
прибутки, а нашій стороні безслав’я і шкоду причинити.
3. Цих же малих форпостів завданням є те, щоб не тільки усі ті місця,
які видно з поста, спостерігати; але щоб якнайчастіше провідувати про
стан прилеглих до нього з правого і лівого боків інших постів, також, щоб
ніякі люди не проїжджали між їх постів ні вперед ні взад без відома
офіцерів, які очолюють команду і знаходяться на задньому їх головному
форпосту, для чого від кожного посту якнайчастіше по стану та
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знурючих сили людей і коней по одному рядовому вправо і вліво, проводячи
роз’їзди до середини відстані, з’їжджатися з такими ж роз’їздами інших
постів. Для кращої достовірності, начальникам головних форпостів
визначитись у порядку розміну між роз’їжджаючими особливими
знаками; і всіх тих людей, які без відома і права на проїзд будуть
затримані, відряджати до своїх офіцерів на головні форпости, не
виказуючи при цьому брутальності і не причиняючи кривди. Окрім бокових
роз’їздів, проводити передні з цих же малих форпостів кожного дня
проїзди версту і другу від свого поста вперед для обзору із зручних висот
далекої від своїх постів місцевості і для спостереження лощин і байраків,
по яких супротивник непоміченим може прокрастися.
4. Головним форпостам, в якому числі і на якій відстані, про те в
диспозиції щодо форпостів дано, щоб їм триматися поселень і прикритих
місць, точно вказано, одне тільки до цього додаю, щоб ними зайняті були
поміж інших зручних згідно воєнного мистецтва заради форпостів місць,
усі шляхи, і на них мости і дефілеї. Завдання їх полягає в тому: (1) щоб
передові малі форпости при надзорі підкріплені і посилені проти
супротивника були; (2) щоб, окрім цих малих форпостів, власні самим не
тільки щодо своїх постів, але й тих передових своїх постів з усією
можливою засторогою від раптового нападу супротивника утримувати і
остерігати згідно кращому на місці побаченому воєнному мистецтву і
способах надісланих від себе в потрібний час і в зручні місця достатні
роз’їзди; (3) щоб під відповідальністю їх чесно і животом супротивник
ніяким чином без повідомлення несподівано на розташовані позаду їх легкі
війська, а ще менше і піхотні пости, не тільки напасти, а й наблизитися
не смів: для чого їм у себе завести і утримувати звичайні маяки; але їх для
подачі повідомлення про наближення супротивника позаду себе
розташованим військам лише тоді запалювати і до них, крім того, своїх
посильних з повідомленням відряджати, коли офіцери на власні очі
неприятеля побачать, а не по одних тільки отриманих з малих форпостів
сигналах і повідомленнях; заради чого цим головним форпостам, не тільки
передовим малим, бути щохвилини готовими сісти на коней і з
супротивником битися, ні на мить не випускаючи із своєї пам’яті, що на
них більшою частиною лежить під відповідальністю життя і честь їх,
безпека усього війська, народу, який вони охороняють і слава російської
зброї. Згідно цих положень і розміряти їм належну у своєму осторогу і
завдання до опору супротивнику у разі його наближення і нападу.
5. Як швидко головні форпости про наближення супротивника
довідаються, то їм з усіх місць дистанції тільки того корпусу, у
відомстві якого вони знаходяться, з’єднавшись усі між собою по
зручності місця і відповідно тому, звідки наближення супротивника
проходити буде, в одне з’єднання, іти вперед, чинячи опір і ураження
супротивника. А в цьому випадку так чинити, щоб про нього передовим
малим форпостам, як вище у 2 пункті вказано, але твердо захищаючи від
супротивника кожен крок з того положення і місця, на якому їм

доведеться зустрітися і утримуючи його усіма можливими способами до
отримання собі сильнішого підкріплення не тільки від легких військ, але й
від піхоти, позаду себе надійних людей веліти біля своїх постів маяки усі
ті запалити, які будуть встановлені для повідомлення позаду стоячим
військам, а, крім того, і словесною звісткою, як можна швидше до
командира легких військ послати.
6. Усі легкі війська по зробленому мною на вінтер-квартири розкладу
розташовані у тих місцях для того, щоб їм першими по отриманні
сигналів маяків або словесних звісток про наближення супротивника на
дистанцію корпусу, скільки можливо, якнайшвидше з’єднатись усім до
того корпусу причетним і відразу іти на допомогу форпостам; і де тільки
доведеться з супротивником зустрітися або знайти, так з усією
мужністю, силою і справністю його знищувати, перемагати і усіма
засобами не допускати жодного кроку більше того, де його зустрінуть, у
нього вигравати. А якщо трапиться розминутися, хоча і через дистанцію
іншого корпусу, там, обернувшись у його фланг або тил, усіма можливими
засобами шукати випадку не тільки усе те відібрати, що йому в здобич
дістанеться, але нападом на його коші зухвалість покарати, щоб
вкоренити в нього жах надалі крізь регулярні пости пройти відважитися,
покладаючись при цьому як на відому свою у багатьох вже випадках
проявлену хоробрість і перевагу не тільки перед таким, як цей презирства
гідний, але і славним супротивником. З приєднанням у разі необхідності
підкріплення від піхоти і важкої кавалерії, позад себе розквартированих,
які не тільки нинішнім нерегулярним, але і кращим у всьому устрої
прославленим військам вже більше п’ятидесяти років не поступаються і
ними переможені не бувають: для чого, як тільки легкі війська зі своїх
квартир збиратися і виступати проти супротивника стануть,
розташовані при їх квартирах маяки для подачі піхотним і важкокінним
постам повідомлення запалити і через посильних найближчий
генералітет повідомити.
[130.Арк.58-59].
Таким чином, можемо стверджувати, що прикордонно-сторожова
служба Війська Запорозького Низового 1734-1774 років мала для
російського командування велике значення. По-перше, запорозькі
форпости становили передову оборонну лінію, чітко окреслюючи кордон
Російської імперії з Кримським ханством. По-друге, у воєнний час
запорозька прикордонна служба попереджала командування Української
укріпленої лінії про прорив великих загонів супротивника на Україну. Потретє, запорозькі розвідувальні загони, відряджені з одного або декількох
форпостів на територію Кримського ханства, добували інформацію про
приготування супротивника, завдяки чому російські легкі прикордонні
війська могли прийняти запобіжні заходи, а то і упередити дії нападників.
Окреме місце у військовій службі Війська Запорозького Низового
займала розвідувальна служба.
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Відразу ж після повернення запорожців у російське підданство уряд
залучив козаків до розвідувальної служби. Так, 19 квітня 1734 року
київський генерал-губернатор граф Й.Вейсбах у листі до кошового
отамана Івана Малашевича писав про необхідність розвідування намірів
татар і про можливість бойових дій запорожців у складі російської армії
проти Криму [251.С.79-81]. З жовтня 1734 року по квітень 1735 Військо
Запорозьке Низове було в готовності як до відсічі татарських нападів, так і
до походів, запропонованих Й.Вейсбахом. Але як виявилось, російський
уряд не мав серйозного наміру розпочинати бойові дії проти татар а ні в
1734, а ні в 1735 році. Росіяни чекали на те, що татарські орди
намагатимуться витіснити запорожців у межі Російської держави. Проте
татари вели себе досить спокійно і не виказували намірів розправи над
козаками. Більше того, татарська верхівка не полишала думки повернути
запорожців на свій бік. Певне затишшя дозволило запорожцям виконати
доручення Й.Вейсбаха щодо таємних розвідувань у Криму [251.С.85-87].
Упродовж усього існування Нової Січі запорожці проводили розвідку
під виглядом купців, дезертирів і перебіжчиків. Крім того, значна частина
інформації збиралася через утікачів з татарського полону, молдавських і
волоських “торгових людей”, які прибували на Січ. Крім київського
генерал-губернатора, інформація щодо таємних розвідувань надходила від
вищих державних установ і посадових осіб Російської держави, але, у
першу чергу, Київського генерал-губернатора і начальника Української
укріпленої лінії. Російську сторону цікавили воєнні питання, а також
політична та економічна ситуація у Ханстві. В донесеннях Коша про
результати проведеної козаками розвідки містилася інформація про
військові приготування, будівництво і лагодження фортець, чисельність
гарнізонів та їх артилерійське озброєння, забезпечення боєприпасами і
провіантом, стан комунікацій (мостів, шляхів, перевозів), концентрація і
передислокація військ, наявність трав і фуражу, обсяги торгівельних
операцій, ціноутворення, епідеміологічна ситуація, стосунки між ханом і
султаном, взаємовідносини хана з мурзами, кадрові зміни серед посадових
осіб Кримського ханства тощо [420.С.19-20]. Володіння мовами і знання
звичаїв та менталітету сусідів давало змогу запорожцям вільно
спілкуватись з місцевим населенням і отримувати потрібну інформацію не
тільки від візуального спостереження і чуток, а й безпосередньо
розпитувати очевидців тих чи інших подій, до того ж так, щоб не
викликати підозри.
Покладені на запорожців російською стороною обов’язки щодо
розвідувальної служби мали постійну тенденцію до збільшення. Кіш
постійно відряджав розвідників, котрі, повернувшись, складали докладні
звіти під назвою “доїздних донесень” [452.С.351-353]. Російські
прикордонні власті користувалися кожною зручною нагодою і умисно
відшукували причини, щоб через посланого під виглядом купця або
кур’єра з листом до татарських мурз або каймаканів, а головним чином,
для розвідки, засилати в татарські кочів’я і Крим своїх людей. Саме через

секретних посланців із числа запорожців генералітет перевіряв чутки,
отримані з інших джерел інформації [96.Арк.36; 101,ч.1.Арк.78]. Стосовно
подій у Польщі, серед “секретних справ” Коша повідомлень майже немає.
Інформація про події на території Речі Посполитої, добута запорожцями,
стосується лише взаємин польських магнатів і шляхти з татарськими
мурзами і самим ханом [452.С.356,363]. З кінця 50-х років XVIII століття
урядові кола Росії, почавши воєнні приготування до війни з Туреччиною,
стали вимагати від Запорозького Коша збільшення кількості розвідувань,
підкреслюючи агресивні наміри турків і татар. Але у своїх “доїзних
донесеннях” запорожці постійно спростовували ворожість з боку
південних сусідів і навіть висловлювали своє здивування щодо якихось
ворожих настроїв останніх [114].
З 1740 по 1768 рік між запорожцями і татарами були досить
добросусідські відносини, про що свідчить цілий ряд документів архіву
Коша Нової Січі. Так, наприклад, головний Кіш Єдичкульської орди стояв
біля лівої притоки Дніпра в урочищі Рогачик в 30 верстах від Січі і в 2-3
верстах від прикордонних козацьких зимівників [319.С.304-305]. Причина
цього була дуже проста, а саме: погрожуючи Порті перейти під російську
протекцію, Єдичкульська орда добивалася цим різних поступок як від
хана, так і від султана.
Не варто відкидати той факт, що запорожці цікавили розвідувальну
службу Османської імперії як об’єкт отримання інформації щодо подій у
Російській імперії та її прикордонних областях. (Проте це відкривало
широкі можливості для запорозьких агентів у наданні ворожій стороні
невірних даних з метою дезорієнтації). Частина іноземних купців з числа
християн, що прибувала на Січ, збирала дані про події в Росії на користь
Туреччини. Зазвичай, ці купці могли отримувати інформацію у
невимушеній атмосфері запорозьких шинків. Водночас, запорожці самі
були на контролі російської розвідки, яка мала на Запорожжі мережу своїх
агентів і, крім спостереження за іноземними купцями-агентами, слідкувала
за настроями козаків і старшини [420.С.19-21].
Таким чином, розвідувальна служба Війська Запорозького Низового
велась за ініціативою російського уряду і грала допоміжну роль у відділах
російської розвідки, призначених для збору інформації в Османській
імперії та Речі Посполитій, а організація цієї служби, не дивлячись на її
допоміжний характер, була організована на високому рівні.
Під час бойових дій 1735-1739 та 1768-1774 років запорожці
забезпечували форсування річок російськими частинами і перевозили на
“дубах”, байдаках, паромах і плотах різні армійські вантажі.
У 1734 році запорожці відновили перевози на Дніпрі, Самарі, Кам’янці і
Гарді [319.С.284]. В останні роки існування Нової Січі (за вказівкою
російського командування) Запорозький Кіш додатково влаштував ще ряд
перевозів. У воєнний час за перевезення російських солдатів і армійських
вантажів запорожці плати не брали. Утім на перевізні команди
Запорозький Кіш отримував від російського командування лише провіант
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[175.Арк.8]. З купців і різних приватних осіб на перевозах бралась плата,
розміри якої не були постійними і однаковими на усіх перевозах
[144.Арк.16]. Збір плати за перевози складав суттєву частину прибутків
Війська Запорозького Низового. У середньому річний прибуток від
кожного окремого перевозу перевищував 1000 крб. на рік [319.С.285]. Так,
у 1773 році на Гардовому перевозі, який був найменш значним з усіх
інших, з 06 липня по 14 жовтня було зібрано 300 крб. [168.Арк.29;
175.Арк.158]. В окремих випадках російське командування наказувало
Кошу не брати плати за перевози з тих купців, які на пільгових умовах
забезпечували армію провіантом [161.Арк.14,19,20,22,27,28; 177.Арк.123].
Траплялось, що перевізні команди, які потерпали від нестачі провіанту або
затримки жалування, не слухаючи старшину, брали плату за перевезення з
усіх без виключення [144.Арк.9,10,13].
У ході російсько-турецьких війн 1735-1739 та 1768-1774 років запорожці
виконували кур’єрську і поштову служби.
Упродовж російсько-турецької війни 1735-1739 років під час походів
російської армії запорозькі козаки виконували кур’єрську службу і
доставляли листи командувачів армії в Петербург навіть до самої
імператриці Анни Іоаннівни [277.С.93,95; 279.С.365]. З початком
російсько-турецької війни 1768-1774 років наказом російського
командування Запорозький Кіш влаштував поштові станції для мобільного
зв’язку армії на території Запорожжя. По Дніпру зв’язок здійснювався на
невеликих швидкохідних запорозьких човнах [143.Арк.1,2,19,22;
155,ч.1.Арк.249]. Місцезнаходження поштових станцій і комунікаційних
ліній визначало російське командування. Так, у 1768 році на лінії,
дорученій запорожцям, яка рівнялась 125 верстам, було влаштовано
чотири станції [117.Арк.3,5,6]. Надалі поштова служба на запорозькій
комунікаційній лінії забезпечувала зв’язок російського командування з
Малоросійською та Слобідсько-Українською губерніями, Річчю
Посполитою і Військом Донським. У 1769 році на лінії в 292 версти
Запорозький Кіш влаштував 10 станцій. На 1774 рік довжина запорозької
комунікаційної лінії дорівнювала 375 верстам. Поштові станції на ній
знаходились на відстані 20-30 верст одна від одної [156.Арк.98;
159.Арк.5,6]. Крім поштових станцій, зв’язок між корпусами російської
армії і окремими командами Війська Запорозького упродовж усієї війни
здійснювали козаки, які несли сторожову службу на форпостах
[176.Арк.40].
На поштових станціях службу відбували одружені козаки. Зазвичай,
один одружений козак з двома “добрими кіньми” висилався від
п’ятнадцяти хат [125.Арк.84зв.]. Кіш пильно слідкував за тим, щоб до цієї
служби не допускалися “худі” коні, а поштарів вибирали із “спритних та
надійних козаків” [143.Арк.13]. Кількісний склад поштових команд
коливався від двох до десяти козаків, що залежало від ділянки
комунікаційної лінії. З 1770 року на великих станціях було запроваджено
посаду писаря, завданням якого був облік подорожніх і пакетів [319.С.297].

Усі поштові команди отримували жалування і провіант від російського
командування. Фуражне забезпечення мало здійснюватись посполитими з
найближчих сіл і хуторів [176.Арк.82]. За доставлення кореспонденції
адресату поштова служба Війська Запорозького Низового брала плату з
усіх без виключення. Ця плата була більшою, ніж у російських і
українських губерніях. Так, не дивлячись на обурення і протести
російської адміністрації, Запорозький Кіш визначив начальникам
поштових станцій брати за одну версту “гону” коня по одній копійці
(замість однієї дєньги, як у Росії) [159.Арк.7,19-20].
Таким чином, для російської армії перевізна і поштова служби
запорозьких козаків були невигідні тим, що запорожці, на відміну від
регулярних армійських служб, за кожне окремо виконане завдання
вимагали платні з армійської казни. Розвідувальна служба Війська
Запорозького Низового велась, головним чином, за ініціативою уряду і
грала допоміжну роль у відділах російської розвідки, призначених для
збору інформації в Османській імперії та Речі Посполитій. Запорозька
прикордонно-сторожова служба у воєнний час не могла убезпечити
територію Запорожжя від нападів великих з’єднань супротивника та
існувала лише для оповіщення населення та найближчих військ.
Упродовж усього існування Нової Січі за військову службу Військо
Запорозьке Низове отримувало від російського уряду щорічну платню.
Так, протягом 1734-1736 років російський уряд виплачував Війську
Запорозькому Низовому 20 000 крб. щорічно. Розподіл грошей поміж
старшинами Війська Запорозького відбувався згідно посадових окладів
Війська Донського.

Таблиця 1
Порівняльна таблиця армійських окладів за часів Анни Іоаннівни

Іррегулярні війська (козаки)

Регулярні війська (кіннота)

Гарнізонні
війська
(кіннота)

Драгуни

Ландміліція

Драгуни

Запорожці
(за прикладом донців)
Крб
.

Чини

Крб.

Крб.

Крб.

Кошовий отаман

600

Полковник

600

400

200

Військовий суддя, писар, осавул

300

Майор

300

200

100

Військовий обозний, полковник

100

Капітан

180

120

60

Полковий осавул, писар,
хорунжий

50

Поручик

120

80

40

Курінний отаман

30

Корнет

84

56

27

Підосавул, підписар

20

Сержант

15,27

7

12

Пушкар, довбиш

15

Капрал

12,87

6

9,12

Посади

[253. С. 30-31; 278. С. 65].
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З 1737 по 1738 рік Військо Запорозьке Низове отримувало платню з
казни Дніпровської армії, очолюваної генерал-фельдмаршалом Х.Мініхом.
Внаслідок браку армійських коштів, сума виплат запорожцям зменшилась і
становила 7046 крб. на рік [277.С.317,318; 278.С.295]. У 1739 році Військо
Запорозьке Низове отримало грошову платню з казни Азовської армії
генерал-фельдмаршала П.Лассі. Отримана запорожцями сума становила
6150 крб. [279.С.169]. Оскільки забезпечення Дніпровської армії Х.Мініха
проводилось за рахунок лівобережних козацьких полків, а Азовської армії
П.Лассі – від слобідських, то і кошти для виплати жалування Війську
Запорозькому Низовому стягувались російським крігскомісаріатом з
населення Лівобережжя та Слобожанщини [328.С.92]. Таким чином,
передача урядом відповідальності за фінансові розрахунки з Військом
Запорозьким Низовим на командувачів арміями привела до порушення
умов договору, підписаного у 1734 році в м. Лубнах, що, перш за все,
вдарило по рядовому козацтву. Внаслідок цього, козаки, невдоволені
такою позицією уряду, мали підстави не вважати себе зобов’язаними щодо
ревного виконання своїх обов’язків російській короні.
Протягом 1737-1739 років частина жалування, виданого командуванням
запорожцям, призначалась для таємної роздачі курінним отаманам. При
цьому російський штаб-офіцер мав їм нагадувати, щоб вони, з огляду на
таку милість, “…утримували себе в усякій вірності і належно дбали, щоб
через їх нагляд …козаків було у походах якомога більше” [277.С.318].
Суми, отримані старшинами, залишались такими ж, як і в 1734-1736 роках.
Отже, рядові козаки майже нічого з державної платні не мали. Упродовж
останніх трьох років війни російська сторона “публічно” видавала
запорожцям щорічне жалування у розмірі 4000 крб. [277.С.317; 278.С.295;
279.С.169]. Обурені “таємною роздачею”, рядові козаки вчиняли бунти,
відбивали отримане на Військо жалування і ділили поміж собою. Під час
цих бунтів козацька сірома відбирала у старшин не тільки щойно отримане
жалування, а й розграбовувала все їх майно, яке тільки знаходила на Січі
[278.С.23]. Втрачені старшинами в результаті цих бунтів гроші російське
командування намагалося, хоча б частково, компенсувати з армійської
казни [479.С.14-15]. Так, у 1739 році Х.Мініх у донесенні до імператриці
Анни Іоаннівни писав, що 20 червня під час роздачі жалування рядові
козаки, прознавши про таємне отримання старшинами грошей, як
кошового Я.Тукала, так і старшин жорстоко побили і не тільки отримані,
але і власні їх гроші та інше майно позабирали. В рапорті генерал-майора
М.Брадке з цього приводу показано, що “…цей Тукала і з кошового
отаманства скинутий і, лежавши декілька днів хворим, помер” [279.С.169].
Протягом 1740-1741 років щорічна платня Війську Запорозькому
Низовому залишалась у межах 6150 крб. З 1742 по 1758 рік уряд щорічно
виплачував лише по 4660 крб. З 1759 по 1774 рік розмір грошового

жалування становив 6660 крб. [412.С.125-129]. Із цих сум при розділі
щорічної грошової платні (1740-1769 роки) кошовий отаман отримував 70
крб., військовий суддя – 60, військовий писар – 50, військовий осавул – 40,
курінні отамани – по 27 крб. [452.С.156; 482.С.304]. Якщо взяти до уваги
те, що Упродовж існування Нової Січі після розділу щорічного жалування
сума, отримана рядовим запорожцем, дорівнювала 30-80 копійкам (для
порівняння – верховий кінь коштував 20-30 крб.), то отримання щорічного
жалування було для козаків простою формальністю і ніяким чином не
могло забезпечити їх потреб.
На спорядження депутацій Коша до Петербурга або Москви (в
залежності, де перебував імператорський двір) чи до Глухова або Києва
(при гетьмані К.Розумовському) та на подарунки російським вельможам
запорожці мали витрачати значні кошти. На них Кіш витрачав близько
1000 крб. Процедура отримання жалування для Війська Запорозького
Низового була скоріше приводом для депутацій до імператорського двору
та вищих сановників для подання прохань, ніж військовою необхідністю.
Депутації для старшини були урочистим церемоніалом. При дворі
дивувались такій “щирісті” і намагались обмежити кількість депутатів. У
1762 році з приводу цього президія Іноземної колегії роз’яснювала Сенату,
що запорожці, не дивлячись ні на які труди і витрати, самі бажають
присилати таку велику кількість депутатів і “в цьому проявляється їх
бажання бути представленими імператриці для віддання вірнопідданського
поклону, в чому вбачають милість і авантаж” [244.Арк.9].
Дійсно, співвідношення отримуваних коштів від російської сторони у
Війську Запорозькому Низовому між старшинами і рядовими козаками
разюче різнилося. Цього не було в інших козацьких військах імперії. Так,
наприклад, у середині XVIII століття в Терському (Гребенському)
козацькому війську річна грошова платня військовому отаману становила
30 крб., станичним отаманам – по 17, а рядовим козакам – по 12 крб.
[434.С.192]. Інша справа – полки Гетьманщини. Там з казни гетьманського
уряду щомісячно виплачувалося жалування лише компанійським і
сердюцьким полкам. Городові ж козаки лівобережних полків жалування не
отримували. Лише у воєнний час на козаків, задіяних в походах,
виділялись незначні кошти (фуражні грощі) і провіант з казни діючої армії
[406.С.147].
З 1770 року за особистим розпорядженням імператриці Катерини ІІ
козаки, які були безпосередньо задіяні у поході, мали помісячно
отримувати від командування армії додаткову платню. Рядовий
запорожець щомісяця мав отримувати 1 крб., отамани і хорунжі – по 1 крб.
50 коп., полковники –- по 8 крб. 33 коп., кошовий отаман – 16 крб. 66 коп.
Російське командування “рекомендувало” видавати козакам гроші за
списками [423.С.287]. Однак Кіш продовжував практику “роздач” по
куренях команд.

Таблиця 2
Звіт про роздачу грошової платні
в човнярській команді полковника Федора Леги

Отамани

Козаки

Карбованці

Копійки

Кущівський

1

25

159

98

Пашківський

1

23

147

52

Плантарівський

1

25

159

98

Ведмедівський

1

25

159

98

Брюховецький

1

25

159

98

Дядьківський

1

25

159

98

Пластунівський

1

25

159

98

Левушківський

1

21

135

6

Іркліївський

1

23

147

52

Тимошівський

1

23

147

52

Менський

1

25

159

98

Мишастівський

1

11

72

76

1

21

135

6

1

25

159

98

1

25

159

98

1

24

153

75

1

15

97

68

1

25

159

98

1

25

159

98

1

25

159

98

1

25

159

98

1

23

147

52

Коренівський

1

25

159

98

Шкуринський

1

25

159

98

Титарівський

1

25

159

98

Щербинівський

1

25

159

98

Крилівський

1

25

159

98

Незамаївський

1

25

159

98

Васюринський

1

25

159

98

Поповичівский

1

25

159

98

Батуринський

1

25

159

98

Канівський

1

25

159

98

Полтавський
Переяславський
Іванківський
Вищестебліївський

Дерев’янківський
Уманський
Калниболоцький
Корсунський
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за 5 грудня 1772 року

продовження таблиці 2

Величківський

1

25

159

98

Джереліївський

1

25

159

98

Сергіївський

1

19

22

60

Коніловський

1

25

159

98

Кисляківський

1

24

153

75

Донський

1

25

159

98

Всього

38

902

5780

20

[174.Арк.26-33].

У рескрипті командувачу Другої армії П.Паніну від 19 березня 1770
року Катерина ІІ наказала підвищити запорожцям платню і виділити з
армійської казни кошти “на пожалування Війську Запорозькому грошового
нагородження, рівного донським і малоросійським козакам, на час
дійсного його поза межами кордонів своїх і помешкань застосування”
[296.С.204]. Однак 23 грудня 1771 року Кіш звернувся до імператриці зі
скаргою на П.Паніна про образу всьому Війську стосовно виплати
щомісячної платні і недостатність щорічного жалування. Зокрема
говорилося, що запорозьких військових старшин зрівняно з полковниками
донськими, а запорозьких полковників і полкових старшин, у свою чергу,
зрівняно з донськими осавулами і т.д. (у середині XVIII століття звання
донського військового старшини дорівнювало запорозькому полковнику).
Кіш прохав Катерину ІІ поновити виконання умов Лубенського договору
1734 року, схвалений імператрицею Анною Іоаннівною, де зазначалася
сума виплат запорожцям грошового жалування у розмірі 20 000 крб. і
згідно посадових окладів у Війську Запорозькому Низовому під час
російсько-турецької війни 1735-1739 років. Проте це прохання не мало
жодних наслідків [296.С.200-204].
Таким чином, вищесказане дозволяє зробити висновок, що грошові
виплати російської сторони Війську Запорозькому Низовому упродовж
усього існування Нової Січі не задовольняли потреб рядових козаків і не
могли бути стимулом для ревної служби. До того ж, через ряд заходів
Військової колегії, розміри окладів нижчого командного і рядового складів
у Війську Запорозькому Низовому були найнижчими в російській армії. Це
було суттєвим дискримінаційним фактором у його взаємовідносинах з
іншими іррегулярними формуваннями імперії, а також було чинником
напруги у стосунках між старшиною і рядовим козацтвом, що відкривало
росіянам можливість втручатися у внутрішнє життя запорозької громади
під час проявів невдоволення козаків старшиною.
Упродовж 1734-1774 років російський уряд щороку присилав на
Запорозьку Січ не тільки грошове, а й хлібне жалування. Так, з 1734 року
Військо Запорозьке Низове отримувало 1000 чвертей борошна та 62 чверті
і 4 четверика круп [319.С.79-81; 479.С.14]. У ході російсько-турецької
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війни 1735-1739 років під час перебування запорожців у складі діючої
армії провіант (борошно, крупи, сухарі) видавався козакам “в придачу” з
армійських магазинів на чотири місяці від дня їх прибуття до армії;
відпускався помісячно або частинами через кожні два тижні [322.С.114]. У
разі браку хліба на Січі російське командування за проханням Коша
додатково виділяло запорожцям провіант із резервних запасів [277.С.213].
З 1761 року хлібне жалування становило 1300 чвертей борошна і 85
чвертей круп [452.С.155]. Таке ж жалування запорожці отримували і під
час російсько-турецької війни 1768-1774 років.
При розділі хлібного жалування кошовому отаману припадало
(відповідно чвертей) – 15 і 2, військовому судді – 15 і 2, військовому
писарю – 12 і 2, військовому осавулу – 10 і 1, на військову канцелярію – 10
і 3, а 38 куреням – по 32 чверті та 6 четвериків круп. Решта – військовим
служителям, священнослужителям та учням січової школи [452.С.156;
482.С.305]. Хлібне жалування, яке запорожці отримували від уряду, не
грало значної ролі, оскільки Січ сама забезпечувала себе хлібом за рахунок
власних господарств і торгівлі. Зокрема, князь С.Мишецький, який
перебував на Січі протягом 1736-1740 років, у своїй докладній записці
Іноземній колегії писав, що курені жили за рахунок збору податків із
зданих ними в найм торгових лавок крамарям і шинкарям [282.С.23].
Щороку з російських цейхгаузів на Військо Запорозьке Низове
виділялося 50 пудів свинцю, які козаки отримували, головним чином,
через Київську губернську канцелярію [102.Арк.77-79; 452.С.156].
Зазвичай порох і свинець запорожці отримували з найближчих армійських
магазинів, найчастіше з Новосіченського ретраншементу [122.Арк.44].
Визначена урядом кількість пороху і свинцю не могла задовольнити
воєнних потреб запорожців. Так, наприклад, при розділі 50 пудів пороху
на 10 000 козаків на кожного припадало по 80 грамів. А якщо взяти до
уваги й артилерію, то можна сказати, що 50 пудів пороху і 50 пудів
свинцю були для Війська Запорозького Низового незначним доповненням.
Порох для артилерії Запорозький Кіш закуповував за рахунок військових
прибутків (стягнення на користь Війська мита і податків) [133.Арк.41-43].
Вищесказане дозволяє зробити висновок, що упродовж існування Нової
Січі державна щорічна платня не забезпечувала низових козаків а ні
грошима, а ні провіантом, а ні боєприпасами, а саме Запорожжя було
самодостатньою військово-політичною структурою і в економічному
відношенні не залежало від російського уряду.
Через повну відсутність архівних даних про забезпечення Війська
Запорозького Низового боєприпасами в період російсько-турецької війни
1735-1739 років, розглянемо це питання, опираючись на документацію, яка
відноситься до російсько-турецької війни 1768-1774 років.
Так, у 1769 році кошовий отаман Петро Калнишевський подав прохання
до штабу Другої армії про видачу Війську Запорозькому боєприпасів: 1)
(на головну частину з розрахунку на кожного козака по 2 фунти пороху і
по 4,5 фунти свинцю) – 370 пудів свинцю, 878 пудів і 30 фунтів

“мушкетного” і 1500 пудів “гарматного” пороху; 2) на чотири літні
сторожові команди (по ріках Дніпру, Самарі і Кам’янці) – “мушкетного”
пороху – 150 пудів і 38 фунтів, свинцю – 358 пудів і 28,5 фунтів,
“гарматного” пороху – 61 пуд 10 фунтів та ядер “за калібрами” – 380 пудів
[129.Арк.88]. Армійські служби видали лише половину від указаної
кошовим отаманом кількості, а саме: мушкетного пороху – 184 пуди і 34
фунти, а свинцю – 494 пуди і 37 фунтів, з розрахунку по 32 заряди на
кожного козака. (На заряд йшло по 3 золотники пороху і 8 золотників
свинцю на кулю) [129.Арк.111]. На сторожові команди Кіш нічого не
отримав. Прохання Коша про видачу на ці команди боєприпасів
командувач армії генерал-аншеф П.Рум’янцев не задовольнив, мотивуючи
тим, що “…з препорції для таких відпусків постановлено і відступати не
можна, бо на видатки або на одну рушницю не більше, як і усім іншим
відпускається, чим звичайно і задовольнитися можна, оскільки порох
тільки збережено буде; і утримуйте своїх козаків, щоб не витрачали на
стрільбу під час пияцтва, їздячи по містах і усюди, як я те часто бачу”
[129.Арк.157]. Лише у вересні 1769 року новий командувач армії генераланшеф П.Панін виділив на сторожові команди 83 пуди 7 фунтів свинцю, з
розрахунку по одному фунту на козака [123.Арк.5].
Про постачання Війська Запорозького Низового боєприпасами у ході
бойових дій 1770-1772 років свідчить реєстр прийнятих ним боєприпасів з
армійських магазинів.
Таблиця 3
Реєстр боєприпасів, прийнятих Кошем

латуні

картечі

ядер
фунти

фунти

пуди
У 1770 році Степаном Бочковським
с Переволочної прийнято

Свинцю

пуди

Пороху

армяк аршин

з армійських магазинів протягом 1770-1772 років

97

19

-

-

-

567

10

500

-

-

-

-

500

-

-

-

У 1771 році Дем’яном Третяком з
Старосамарського ретраншементу

70

-

-

-

-

-

-

-

Рушничного

20

-

-

-

2300

-

25

-

213

31

-

-

-

-

-

-

З Богородного
Трихфунтових

З Олексіївської і Параскеївської
фортець в сімдесяти одній діжці
прислано з бомбардиром
Рушничного

-

-

468

6

-

-

-

475
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В ста одній з половиною

продовження таблиці 3

Логином Мошенським в Орлі прийнято
свинцю
З козаком криловським Безчасним з походу
прислано
У 1772 році Миколою
Заславським з Богородичного прийнято
Гарматного і рушничного
Трифунтових
Чотирифунтових
Картузів з ядрами
Картечі

-

25

39

-

-

-

-

-

-

100

-

-

-

-

-

81

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

521

-

-

-

-

-

-

-

1579

-

-

-

-

-

-

-

500

-

-

-

-

-

-

-

-

630

-

-

-

-

-

-

-

150

-

-

do

Картузів картечі

-

[137.Арк.105].
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У 1773 році Кіш просив у російського командування для забезпечення
бойових дій Війська Запорозького Низового 458 пудів 16 фунтів
мушкетного пороху, 916 пудів 32 фунти свинцю, 1140 ядер, 570 пудів, 5
пудів фітилю. З армійських цейхгаузів згідно цього прохання було
“асигновано” 156 пудів пороху, 225 пудів свинцю, 5 пудів фітилів, 570
пудів картечі, 1140 ядер. Але прийнято Військом було 168 пудів 22,5
фунтів пороху, 364 пуди 18 фунтів і 64 золотники свинцю, 1140 ядер та 315
пудів картечі. При розділі на кожного козака це становило по ½ фунту
пороху і одному фунту свинцю [183.Арк.32-59]. Протягом кампаній 17731774 років від російського командування Військо Запорозьке Низове
отримало 670 пудів пороху, 1171 пуд свинцю, 1710 пудів картечі і 3420
пудів ядер [183.Арк.40].
Щоб отримати потрібну кількість припасів від російської сторони, Кошу
доводилось докладати чимало зусиль [137.Арк.19,89; 164.Арк.5]. Майже у
кожному випадку з приводу постачання Війська кошовому отаману Петру
Калнишевському доводилось особисто звертатися до командувача армії,
щоб той вказав начальникам магазинів видати козакам необхідну кількість
провіанту і боєприпасів. Для виконання особливо важливих завдань
запорозьким командам тимчасово передавались гармати з російських
регулярних підрозділів [155,ч.1.Арк.120].

Під час перебування Війська Запорозького Низового у складі діючої
російської армії козаки отримували від інтендантських служб провіант і
фураж для коней.
Під час бойових дій 1769-1774 років провіант козакам видавався
російською стороною помісячно. Форпостні команди отримували провіант
на декілька місяців: зимою на 6, літом на 2-3 місяці [164.Арк.1-2;
176.Арк.69]. Заможні козаки (за давнім звичаєм), прибуваючи до Війська,
брали свій провіант, “скільки можливо”. Сірома ж не мала геть нічого.
Місячна норма провіанту на чотирьох козаків, яку видавали росіяни,
дорівнювала одній чверті борошна і одному гарнцю круп [125.Арк.32].
Отриманий в магазинах російської армії провіант на місця розвозили
представники команд, де той розподілявся полковими осавулами поміж
наказними курінними отаманами, а ті, у свою чергу, розподіляли його
поміж своїми козаками [154.Арк.48; 156.Арк.76].
Підвіз провіанту на Запорожжя у воєнний час був незручним. Для
перевозу фурами відстань була дуже великою і небезпечною через
можливість нападу татарських загонів. З огляду на це, провіант везли
Дніпром на байдаках. Через пороги байдаки “переганяли” порожніми, а
вантаж обвозили берегом. У зимовий час підвіз провіанту припинявся.
Через це провіантське забезпечення Війська Запорозького Низового
російською стороною відбувалося, головним чином, восени і ранньою
весною [164.Арк.5]. В зимовий час з провіантського забезпечення
знімались ті козаки, які розходились по домівках і не несли гарнізонної і
форпостної служби [176.Арк.81]. Після розподілу провіанту залишок
розподілявся, у першу чергу, між старшинами, а вже потім між рядовими
козаками [174.Арк.17].
Провіант запорожцям російське командування видавало відносно
регулярно. Перебої у видачах були викликані відсутністю провіанту в
магазинах, від чого страждали не тільки запорожці, але і вся російська
армія. Віддаленість театру війни і незручні природні умови краю дуже
гостро ставили проблему постачання військ. До цього додавались
зловживання і бюрократизм російської інтендантської служби. Вимоги
провіанту кошовими отаманами звучали іноді ультимативно. Так, у 1770
році кошовий отаман Петро Калнишевський писав командувачу Другої
армії генерал-аншефу П.Паніну, що доти, поки не прибуде провіант, він з
Військом не рушить з місця [125.Арк.39; 129.Арк.192,197].
Запорозька кіннота в зимовий час отримувала фураж (овес і сіно) як з
власних військових, так і російських запасів. Для заготівлі сіна на зиму
Кіш організовував косовиці, у яких задіювались і козаки, і посполиті.
Проте Кіш міг забезпечити сіном лише зимові форпостні команди, та й то в
недостатній кількості [154.Арк.187; 156.Арк.1; 178.Арк.1]. Російська
сторона видавала лише овес. За браком в армійських магазинах вівса,
останній заміняли грошовими виплатами [154.Арк.82,88,201]. Грошова
сума для фуражу на двох коней дорівнювала 20 крб., що, як видно зі скарг
козаків, не відповідало і місячній фуражній нормі [186.Арк.35]. За
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домовленістю з Кошем російські фуражири косили сіно на території
Запорожжя для своїх кавалерійських полків, за що Кіш і отримував на
Військо фуражні гроші [174.Арк.61]. Проте на Запорожжі фуражу не
можна було дістати “ні за які гроші”, через що козацькі коні
виснажувались і гинули. Навіть заможні козаки взимку мали великі
труднощі при забезпеченні своїх коней [156.Арк.4]. Через нестачу
фуражного забезпечення дислокація зимових форпостів змінювалась і
переносилась до поселень, біля яких улітку козаками і посполитими
паланок проводились косовиці [125.Арк.67; 146.Арк.6,12; 154.Арк.187;
171.Арк.4; 176.Арк.1; 178.Арк.1; 186.Арк.40].
Таким чином, забезпечення Війська Запорозького Низового
боєприпасами, фуражем і провіантом, головним чином, покладалося на
самих козаків, оскільки норми видачі, визначені російським урядом,
являли лише 10-20 % від необхідного. Однак забезпечення Війська
Запорозького Низового російською стороною у воєнний час мало значення
лише для козаків, які зазнали збитків під час походу або в результаті
нападу супротивника.
У середині XVIII століття козацькі війська Російської імперії, на думку
генералітету, не мали принципових відмінностей у організації і озброєнні.
Так, лівобережні, слобідські, запорозькі і донські козаки, які служили у
кінноті, мали з’являтись на військову службу “о дву конь”, маючи
рушницю, два або чотири пістолі, шаблю, спис і могли мати будь-яку іншу
холодну зброю. Ручну вогнепальну зброю запорозькі козаки купували,
головним чином, в Росії, Польщі та на Гетьманщині. Несуттєвим додатком
була зброя виготовлена в Німеччині, Швеції та Туреччині. Крім того,
кожне козацьке формування мало полкову (легку) артилерію. Під час
походів усі козацькі формування мали незначні обози. Рядові козаки
перевозили провіант та спорядження на другому коні. Безперервна
прикордонна і розвідувальна служба надавала козакам, особливо
запорожцям і донцям, необхідного воєнного досвіду, якого не могла
надати систематична муштра [327.С.77-82].
Одежа козацьких формувань була однотипною: черкеска з відкидними
рукавами, бурка, широкі шаровари, татарські чоботи, мерлушкові або
смушкові шапки [327.С.78-83]. Однак, не дивлячись на однотипність
одягу, кожне територіальне формування в елементах свого вбрання мало
притаманні тільки йому особливості. Так, наприклад, запорожці (особливо
піхотинці) у походи вдягалися в стару подерту одежину. Для них участь у
воєнних діях залишалась, перш за все, військовим промислом. Тож і
вдягалися вони відповідно, як на промисел. Цього не можна сказати про
старшин, вбрання яких відрізнялось розмаїттям предметів і матеріалу
(оксамит, шовк, парча тощо). Рядове ж козацтво на службі
геть“обдиралося”, а “справити” одежину могло лише з фуражних грошей,
що видавала на зиму російська сторона [154.Арк.210зв.].
Слід зазначити, що упродовж 30-х років XVIII століття Лівобережна
Україна (Гетьманщина), Слобожанщина і землі Війська Донського для

російської верхівки були надійним плацдармом для розгортання бойових
дій проти Туреччини і Криму. Заходи уряду щодо повернення запорожців
у російське підданство також посилили позиції Росії. Готуючись до
реваншу за свою поразку у 1711 році, російська верхівка усвідомлювала
прорахунки Петра І, допущені по відношенню до козацьких військ, що
призвели до повстання на Дону під проводом Кіндрата Булавіна у 17071709 роках і переходу лівобережного гетьмана Івана Мазепи та запорожців
на бік Швеції, а згодом і Туреччини. Ці події нагадали російській верхівці,
що козацтво у збройній боротьбі за свої права у влучний для себе момент
не зупиниться ні перед воєнно-політичними союзами з сусідніми
державами, ані перед переходом під їх протекцію, а головне те, що війна з
будь-якою державою-суперницею може перерости для Росії у тривалу
громадянську війну.
Козацька кіннота Російської імперії, задіяна на театрі бойових дій 17351739 років, складались із Війська Донського, Війська Запорозького
Низового, городових полків Гетьманщини, слобідських козацьких полків і
Чугуївської команди. Фельдмаршали П.Лассі та Х.Мініх найбільш високі
бойові якості визнавали за чугуївськими, донськими і запорозькими
козаками [327.С.70-80].
Під час воєнних подій 1735-1739 років регулярна кіннота російської
армії налічувала 3 кірасирських полки по 973 чоловіки в кожному і 29
драгунських, кожен з яких складався з 1231 чоловіка [281.С.41]. Бойовий
досвід 1733-1739 років показав, що у польських лісах і південних степах
російські кавалеристи не могли успішно діяти проти малих “летючих”
загонів супротивника [329.С.10]. Через незадовільний стан кінського
складу російські драгуни у великих баталіях спішувалися і діяли у
загальному строю як піхота [334.С.45-48]. Президент Воєнної колегії
Х.Мініх визнав, що коні в регулярних полках “більшою частиною дикі та
не звиклі до пальби і під час бою можуть вчинити конфузію” [401.Додаток
17.С.61]. У 1738 році учасник Дністровського походу армії Х.Мініха
капітан австрійської армії Парадим про регулярну кінноту росіян писав:
“… Коні у них такі погані, що драгунів за кінноту вважати не можна”
[334.С.48]. Більше того, кавелерійські полки ландміліції по якості коней і
вишколу вершників були на значно нижчому рівні, ніж драгунські
[329.С.15]. З огляду на це, функції кінноти: розвідка, пошуки на
комунікаціях супротивника, супровід і охорона обозів, аванпостна служба
– в російській армії того періоду було покладено виключно на іррегулярні
національні військові формування. Помітну роль у збройних силах імперії
відігравала калмицька (астраханська) кіннота, яка воювала на боці росіян
на договірній основі. Так, на театрі бойових дій 1736-1739 років було
задіяно 40 000 калмицьких вершників під проводом свого тайші
(верховного правителя) Дундук-Омби [470.С.14].
Запорозька кіннота була ремонтована кращими для того часу кіньми.
Породисті запорозькі “низові” коні відзначались швидкістю і витривалістю
і славились не тільки в Росії, але й у всій Західній Європі. Закордонні
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ремонтери, отримавши дозвіл російського уряду, приїжджали на
Запорожжя для купівлі коней. Породистий запорозький жеребець
коштував 40 карбованців, що на той час було великими грошима. Кращі
запорозькі коні розводились на кінних заводах найзаможніших старшин
[319.С.45]. Починаючи з 1736 року постачання російської армії “добрими”
кіньми приносило запорожцям великі прибутки [71.Арк.1-5]. Особливо
цінним подарунком російському генералітету від запорозької верхівки
були саме верхові коні [452.С.543]. Співвідношення у вартості запорозьких
коней з кіньми армійських полків, куплених урядом за кордоном, можна
зрозуміти поглянувши на їх вартість середини XVIII століття. Так,
кірасирський (німецький) кінь коштував 60 крб., карабінерний – 30,
драгунський – 20, гусарський – 18 , підйомний (для обозу) – 10-12 крб. В
російських губерніях існував спеціальний збір на армійських коней.
Наприклад, на одного драгунського коня збір знімався з 350 поміщицьких
селян (або 500 міщан). Кожен кавалерійський полк мав кінний завод, де
виводились визначені кожному виду кінноти породи [374.С.54,94].

Приборкання дикого коня (Ю.Брандт)

Зрозуміло, що запорозькі коні призначалися, головним чином, для штаб
і обер офіцерів кавалерійських і піхотних полків (за виключенням
кірасирських).
Щоб краще зрозуміти місце Війська Запорозького Низового періоду
Нової Січі у складі збройних сил Російської імперії, необхідно розглянути
процеси та причини реформування іррегулярних військ імперії упродовж
50-х – 70-х років XVIII століття.
Так, гусарська кіннота російської армії до 1760 року комплектувалась
християнами з Балкан та Закавказзя. На початку російсько-турецької війни
1735-1739 років гусарський корпус налічував лише 500 чоловік. На 1741
рік вже було сформовано чотири недокомплектовані гусарські полки. За
озброєнням і тактикою гусарські полки на той час майже нічим не
відрізнялися від драгунських. З 1751 по 1754 рік російський уряд створив
на південних окраїнах імперії чотири поселенські гусарські полки і два
пандурські (піхотні) полки [327.С.83-84; 333.С.212-214]. Упродовж 17591760 років було додатково сформовано чотири гусарські полки. Загалом
всі ці полки як польові, так і поселенські, ніколи не були повністю
укомплектовані людьми і були погано забезпечені кіньми і спорядженням.
Внаслідок цього гусарські полки постійно знаходились у стані
переформування. На 1761 рік в російській армії за штатами було 11
гусарських полків, в яких було 6000 коней [374.С.58-61,67].
Досвід участі російської армії у Семилітній війні показав, що легкої
кінноти в російській армії було дуже мало, гусарські нерегулярні полки,
сформовані із сербів, волохів, угорців, болгар, молдаван та грузинів, зовсім
не відповідали вимогам часу і не могли виконувати функції легкої кінноти
[384.С.67-73]. Козацька кіннота і різні іновірні національні формування
(калмики, башкири, чуваші, мордва, мещеряки та ін.) фактично являли
собою недисципліновану і слабозорганізовану масу з величезною
кількістю коней, яка лише ускладнювала дії армії, потребуючи великої
кількості фуражу [384.С.67-73]. З огляду на це, з 1763 року почались
військові реформи, які мали кардинально змінити ситуацію щодо кінноти.
Проте ці реформи не враховували місцеві особливості національних
військових формувань.
Напередодні Семилітньої війни (1756-1763) ландміліція була у такому
занедбаному стані, що її взагалі не брали до уваги як військову силу, а тим
більше – як кінноту. Переформування Українського ландміліцького
корпусу (у складі 20-ти кінних полків драгунського складу) в Українську
дивізію (у складі 10-ти піхотних і 1-го драгунського полку), що сталося у
1764 році, було цілком виправданим заходом. У 1769 році Українську
дивізію було розформовано, а її полки зараховано до складу польових
військ [331.С.16; 374.С.48,87].
Протягом 1764-1765 років з Ново- і Слов’яносербських поселенських
полків, а також Новослобідського і Бахмутського козацьких полків
(частково Миргородського і Полтавського козацьких полків) було
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створено чотири пікінерні і чотири гусарські поселенських полки
Новоросійської губернії [374.С.88-90].
Ситуація змінилась на краще лише у 1765 році, коли на базі слобідських
козацьких полків було створено п’ять польових гусарських (із
збереженням старих назв полків). У 1775 році до них додався Український
гусарський полк, сформований на Слобожанщині з місцевих козаків [262;
307; 312; 374.С.62,88].
Стосовно слобідських козацьких полків, які в бойовій підготовці,
озброєнні, забезпеченні і дисципліні стояли на найвищому щаблі
іррегулярних збройних формувань імперії, треба сказати, що великої
необхідності в перетворенні їх на гусарські не було. До того ж це
потребувало значних державних видатків, не враховуючи подальшого
утримання цих полків як регулярних частин. Отже, російський уряд
внутрішньополітичні заходи щодо національних військових формувань
обгрунтовував воєнною доцільністю, насамперед, для проведення
подальшого реформування полків Гетьманщини (Малоросії) і Війська
Запорозького Низового.
На 1767 рік регулярна кіннота російської армії, за виключенням гвардії,
налічувала 6 кірасирських, 19 карабінерних, 9 гусарських і 7 драгунських
полків, що у цілому становило 40 тис. вершників [331.С.16]. Під час
російсько-турецької війни 1768-1774 років іррегулярні війська Російської
імперії, які були задіяні урядом на театрі бойових дій, складались з Війська
Донського, Війська Запорозького Низового, полків Гетьманщини,
пікінерних полків Новоросійської губернії і калмицького війська
[470.С.16]. Говорячи про калмиків, треба відмітити, що на той час вони
мали достатню кількість вогнепальної зброї і були кращими серед усіх
інших іррегулярних формувань у верховій їзді [327.С.84]. Крім того, до
складу іррегулярної кінноти увійшли арнаути (волохи, молдавани, серби,
болгари, греки, албанці і босняки із числа перебіжчиків), які у бойовій
підготовці, дисципліні і озброєнні стояли на найнижчому щаблі збройних
сил Російської імперії. Залучення цих загонів для воєнної служби
російський уряд проводив, насамперед, у пропагандистських цілях
[348.С.9]. До складу кожної “інородної” іррегулярної команди (у тому
числі і козацької) для спостереження завжди відряджався регулярний
підрозділ [384.С.69].
Завдання, які були покладені на іррегулярні війська у ході боїв, а саме:
починати бій і довершувати розгром супротивника переслідуванням –
визначали їх тактику. Доказом того, що тактика російських іррегулярних
військ була приведена до спільного знаменника, є те, що у ході бойових
дій у кожному окремому з’єднанні були загони від усіх національних
формувань імперії. Так, наприклад, в кампанію 1770 року до складу
корпусу генерал-майора О.Прозоровського входило 7000 запорожців, 5000
калмиків, 4000 лівобережних (малоросійських) і 3000 донських козаків, два
пікінерних, два гусарських, один драгунський полк і загін арнаутів
[423.С.270]. Якщо ядром цього з’єднання, як ми бачимо, були регулярні

частини, то в бойових умовах дії національних формувань
підпорядковувались діям саме регулярних частин. Крім того, такий спосіб
взаємодії значно полегшував російському генералітету функції контролю,
оскільки кожний окремо взятий підрозділ, сформований за національнотериторіальним принципом, пильно слідкував за подіями і настроями у
сусідніх підрозділах.
Утім війни 30-х – 70-х років XVIII століття довели російській воєнній
верхівці недоцільність існування величезної кількості легкої кінноти, яка
за бойовими якостями, комплектацією, управлінням і дисципліною більше
походила на азіатські військові формування. Після укладення КючукКайнарджійського мирного договору за проектами графа П.Рум’янцева,
якого у 1775 році було призначено шефом регулярної кінноти, і графа
Г.Потьомкіна – шефа іррегулярної кінноти – була проведена кардинальна
реформа усієї російської кавалерії. Упродовж 1775-1777 років
кавалерійські з’єднання, розквартировані в Новоросійській і Азовській
губерніях, отримали нові штатні розклади, при упорядкуванні яких було
враховано бойовий досвід, набутий у попередніх війнах [301; 302; 304].
У ході цих реформ на Лівобережжі упродовж 1775-1776 років з трьох
компанійських охочекомонних полків було створено три легкокінні
регулярні полки. Тоді ж з польових і поселенських полків Новоросійської
губернії було створено дев’ять нових поселенських гусарських полків (у
1784 році з цих полків було утворено вісім легкокінних полків
Катеринославської кінноти). І нарешті, у 1783 році з лівобережних
козацьких полків було сформовано сім легкокінних полків, а роком
пізніше перетворено на карабінерні (Полтавський козацький полк увійшов
до складу Катеринославської кінноти). Тоді ж із колишніх запорожців було
сформовано Херсонський легкокінний полк [374.С.62,88-90,105-106].
На цьому закінчимо огляд процесу реформування регулярної кінноти, бо
наступна епоха не стосується нашої справи. [Наприкінці цього параграфу
ми коротко розглянемо питання щодо козацьких формувань на півдні
України 80-х – 90-х років XVIII ст. – Г.Ш.].
Співвідношення чинів регулярних та іррегулярних військ російської
армії визначеним у статутах і настановах не було. Внаслідок цього між
російськими офіцерами і командирами козацьких з’єднань постійно
виникали суперечки щодо зверхності. Так, у 1769 році генерал-майор
М.Зорич передав під командування майора Депресса тисячну команду
запорожців. Це викликало обурення запорожців, які відмовились стати під
команду майора і надіслали скаргу командувачу армії генерал-аншефу
П.Рум’янцеву. Кошовий отаман Петро Калнишевський прохав
командувача визначити із офіцерів такий чин, щоб запорожцям образи
бути не могло [319.С.65]. Для розслідування суперечки П.Рум’янцев
призначив паритетну комісію, яку очолили М.Зорич і П.Калнишевський.
Однак відразу ж П.Рум’янцев надіслав П.Калнишевському листа, в якому
роз’яснив принципи воєнної субординації в російській армії. Зокрема
П.Рум’янцев вказував на те, що у підпорядкуванні запорозького
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полковника російському майору немає ніякої образи. “Полковник
запорозький, – писав П.Рум’янцев, – на посаді від власного розсуду або
вибору Війська, отже, на рахунку лише між своїми чинами. А майорам
надається чин від її імператорської величності, і на нього вони мають
патент за власноручним її підписом. … А від усіх часів ще жоден
козацький старшина не командував регулярним чиновником” [129.Арк.70].
Подібні інциденти були характерні не тільки для запорожців. Так, у тому ж
році подібне сталося і з отаманом Війська Донського Степаном
Єфремовим [422.С.312-313].
За успішне виконання бойових завдань запорожці отримували від
командування армії грошові винагороди. Так, у 1735 році запорозькі
розвідники, які ходили в пошук проти татар, отримали від генералфельдмаршала Х.Мініха по 20 карбованців [452.С.268-269]. 19 квітня 1737
року партія запорожців, яка діяла на човнах у пониззі Дніпра, привела до
штабу армії декількох полонених, за що отримала 185 карбованців
[277.С.318]. Крім того, усі здобуті козаками трофеї з дозволу Х.Мініха
залишались переможцям як матеріальне заохочення [279.С.94]. У реляції
П.Рум’янцева до Катерини II від 29 серпня 1771 року про блискучу
перемогу запорозької човнової команди на Дунаї говориться: “За вище
описаний подвиг їх у відбитті турецької флотилії шести отаманам по
десять карбованців, а 300 рядовим – по 2 карбованця видав я з
екстраординарної суми в нагороду” [298.С.475]. Крім грошової винагороди
за виконання окремих бойових завдань у ході російсько-турецької війни
1768-1774 років, запорожці отримували медалі. Військові старшини, як
правило, одержували золоті медалі, полкові – срібні, а рядові козаки –
солдатські. Але траплялися випадки, коли золотими медалями
нагороджували полкових старшин і хорунжих [153.Арк.13,17,44,45,59-61].
Кошового отамана Петра Калнишевського було нагороджено золотою
медаллю (з діамантами на голубій стрічці) [153.Арк.6]. Крім того, від імені
імператриці Катерини II як “особливі знаки монаршої милості” Військо
Запорозьке Низове отримувало грамоти [153.Арк.56]. Зазначимо, що до
воєнних подій 1768-1774 років запорозьке козацтво як нагороду за бойову
службу визнавало клейноди-регалії кошовій старшині, грошову
винагороду окремим командам, а також здобуті козаками трофеї (як доказ
своєї перемоги над супротивником). Принагідно зазначити, що упродовж
1771-1774 років Запорозький Кіш неодноразово звертався до командувачів
армій та високих сановників у столиці із клопотаннями про нагородження
старшин медалями [153.Арк.59-61; 155,ч.1.Арк.43]. Таким чином,
призначення медалей і грамот, заведених у регулярній армії, були для
запорожців певним моральним заохоченням з боку російської влади, у
тому числі і до майбутнього реформування Війська (на зразок Слобідських
козацьких полків).
У російських з’єднаннях трофеї, отримані під час бою (зброя, порох,
свинець, амуніціїя, прапори), здавались командувачу армії. Провіант,
одежа і цінності з відрахуванням десятої частини на користь поранених

належала переможцю. Нездача офіцерами прапорів вела до відставки без
абшиту, а рядових – до нещадного тілесного покарання [248.С.118-120].
Утім частину клейнодів супротивника і захоплених бранців, зі згоди
командувача армії, Запорозький Кіш залишав собі. Хоча, траплялись
випадки, коли генерали наполягали на здачі усіх захоплених клейнодів, що
обурювало запорожців [452.С.475-513].
Російське командування не розуміло поводження запорожців із
відбитими у супротивника людьми (цивільними особами), що потрапили в
ясир. Так, наприклад, під час однієї експедиції у кампанію 1770 року
запорожці відбили 100 євреїв (жидів) обох статей, яких татари забрали в
ясир на території Речі Посполитої. Цих бранців запорожці утримували у
межах своїх володінь силою, хоча, як правило, звільнені бранці мали
повертатись до своїх домівок, або ж добровільно залишатись на Запорожжі
у якості підданих Війська – посполитих. Однак це правило стосувалось
лише християн. За дозвіл повернутися до Польщі запорозька громада
змусила євреїв внести викуп, який мав здійснюватись родичами
полонених. Відрядженим до родичів полонених єврейським делегатам
було вказано, що у разі, якщо вони тих грошей у вказаний термін “не
вистарчать”, то усі, хто залишився, будуть неодмінно насильно охрещені
або скарані на горло без усякого помилування. Сума, яку вимагали
запорожці становила 8000 крб., тобто по 80 крб. на кожного бранця. (Для
порівняння: щорічне грошове жалування кошового отамана становило 70
крб.). Це пов’язано, насамперед, з тим, що запорожці мали на меті
перетворити звільнених з татарського полону бранців, на своїх підданих, з
тим, щоб у такий спосіб відтворювати населення Запорожжя у воєнний
період. Вийшовши за межі Запорожжя, делегати від єврейських бранців
звернулися за допомогою до командувача Першої армії генералфельдмаршала П.Рум’янцева. У листах до кошового отамана Петра
Калнишевського П.Рум’янцев роз’яснював загальні положення воєнного
часу. Зокрема, він вказував на те, що згідно воєнного загального правила,
полонений, взятий зброєю, належить своєю особою виключно монарху,
отже, і свобода його не залежить від партикулярної волі воїна, і тим більше
упродовж війни. Фельдмаршал наполягав на негайному звільненні євреїв.
“Бо хоча і є у запорожців звичай брати гроші з полонених за їх звільнення,
– писав П.Рум’янцев, – але, зважаючи на крайнє убозтво тих жидів,
належить виказати людяність”. З приводу листів, отриманих від
П.Рум’янцева, на старшинській сходці було вирішено взяти з делегатів 600
крб. і відпустити полонених у Польщу [448.С.161-162].
Про подібні випадки в російських з’єднаннях не могло бути і мови.
Статутом від 1716 року і артикулом воїнським від 1735 року визначалося,
що ніхто з офіцерів не має права тримати полонених при собі, а якщо таке
траплялося, то порушника мали лишити чину [248.С.120].
Серед інших козацьких формувань російської армії Військо Запорозьке
Низове відзначалося найнижчим рівнем дисципліни і антивоєнними
настроями [327.С.80-83]. Причиною цьому, на нашу думку, були

co

ss
a

ck

do

m.
co
m

добросусідські відносини і відлагоджені торгівельні зв’язки запорожців з
турками і татарами. Внаслідок цього російське командування не могло
добитися від Запорозького Коша виконання поставлених завдань. Так, 23
листопада 1736 року президент Воєнної колегії генерал-фельдмаршал
Х.Мініх писав до імператриці Анни Іоаннівни, що, стосовно розвідування
татарських партій і проведення проти них пошуків запорозьких козаків,
кошовому отаману більше 20-ти разів було пропоновано і під час його
перебування в м. Лубнах персонально йому про те оголошено: “…тільки
такого виконання як від армії Вашої Величності вимагати і суворо
примушувати до того неможливо по їх вольності, бо вони і свого кошового
отамана слухають мало, а сам він нічого вдіяти не може” [277.С.222].
Російське командування не вважало доцільним чинити жорсткі
дисциплінарні заходи по відношенню до запорозької верхівки. У той же
час в російській армії за службову халатність відповідальність несли навіть
вищі чини. Так, у 1738 році генерал-лейтенанта Загряжського і бригадира
князя Кантакузіна було розжалувано у рядові, а полковника Тютчева
розстріляно [327.C.531].
Рядові запорожці не зважали на накази російської сторони і діяли у
більшості випадків в інтересах козацької громади. У ході російськотурецьких війн 1735-1739 та 1768-1774 років поширеними були випадки
дезертирства сіроми і викрадення коней в російських підрозділах
[479.С.21]. Упродовж існування Нової Січі по відношенню до
протизаконних дій рядових запорожців російське командування ставилось
обережно. Усі конфліктні ситуації мали вирішуватись при представниках
Запорозького Коша. І тільки у випадку, коли Кіш виключав козака з
Війська, той підлягав російському судочинству [319.С.21].
Показовими є події жовтня 1770 року, коли в районі Кизикермена
запорозька флотилія за наказом командувача Другої армії генерал-аншефа
П.Паніна мала безкоштовно перевезти через Дніпро Буджацьку та
Єдисанську орди, які перейшли під російську протекцію. Сталось так, що
запорозькі піхотинці, не слухаючи а ні кошового, а ні старшини,
протримали татар на перевозі, доки ті не погодилсь за кожне запорозьке
судно надати в день по корові, з кожної гарби – по 25 пар (татарська дрібна
монета), а за голову худоби – по 5 пар. Крім того, у очільника цих орд
мурзи Джан-Мамбет-бея було розграбовано гарбу і відбито трьох
православних полонянок, та й сам він аж три доби чекав на переправу
[423.С.355]. Треба сказати, що “неподобства” запорозьких сіромахпіхотинців дещо нашкодили імператриці у справі налагодження добрих
стосунків з новими підданими. Цей випадок дав підставу Катерині II (на
додаток до зчинення запорожцями колишніх прикордонних конфліктів)
п’ять років потому в указі про ліквідацію Запорозької Січі заявити: “Не міг
і не може бути корисним вітчизні цих якостей політично різноманітний і
юродивий склад членів, що живуть у майже повній від світу і природного
співіснування ізоляції, щонайбільш від грабунку посеред сусідніх народів,
незважаючи на священні з ними обставини миру і дружби” [256.С.562].

Ще з 1754 року російський уряд виношував ідею про корінну зміну
устрою Запорозької Січі. Відомо кілька урядових проектів ліквідації
самоврядування Січі та виборності старшин. Царські власті вважали
“непорядком” саме демократичні прямі вибори на загальновійськовій раді
Запорозької Січі, під час яких вибір старшини “не від старих і розумних
людей і не від курінних отаманів залежить”, а від черні військової.
Принагідно зазначити, що ліквідації самоврядування і виборності
старшини бажала і сама запорозька верхівка. Так, наприклад, один з
проектів скасування виборів і принцип призначення запорозької старшини
урядом розробив військовий старшина Павло Чернявський, який,
побоюючись розправи рядових козаків, просив російську військову
адміністрацію не зазначати його прізвища в офіційному поданні
[324.С.244-245]. Таким чином, намірам уряду щодо знищення
демократичних порядків на Січі протистояло лише рядове козацтво.
Лояльність командування по відношенню до запорозької старшини
пояснити можна лише тим, що саме на неї уряд міг спертися у заохоченні
рядових козаків до військової служби. Проте з 1764 року генерали і
офіцери Новоросійської губернії (колишні Українська укріплена лінія,
Нова Сербія, Новослобідський полк, Слов’яносербія) пильніше слідкували
за подіями на Запорожжі, перш за все, у своїх власних інтересах.
Яскравим прикладом відношення російського генералітету Новоросії до
Запорожжя є проект реформування устрою Запорожжя 1765 року,
складений командиром дистанції Української укріпленої лінії генералмайором К.Штоффельном.
В цьому документі, зокрема, говориться, що Січ є “розбійницький
вертеп і наповнене неправдою гніздо”. Вказується навіть на відсутність
колишньої козацької демократії, коли Січ “черню була страшна”, а тепер
“…не чернь, але полководці запорозькі страшні і небезпечні…”, бо нині у
них “не тільки аристократія, але й олігархія, а то і зовсім тиранія”. Крім
того, говорилося, що старшина запорозька збагачується грабунком, таємно
відряджаючи свої ватаги за кордон і від цього трапляються різні конфлікти
із сусідніми державами. Врешті до влади на Запорожжі прийшла
протурецька партія, очолювана Петром Калнишевським [238.Арк.11-13].
За проектом К.Штоффельна пердбачалося провести військову операцію
проти Війська Запорозького Низового. В цій операції мали бути задіяні всі
регулярні частини, що стояли в Україні, а також Військо Донське. Сутність
операції полягала в оточенні Запорожжя по всьому кордону, захоплення
Січі, знищення запорозької флотилії і розташування гарнізонів в усіх
значних населених пунктах краю. Після цього козакам і старшинам
російський представник мав зачитати царський указ “Колишньому
Запорозькому Кошу, всій старшині і війську” де пояснювались дії щодо
Січі, а потім пред’явити вимоги уряду щодо змін адміністративного,
військового і соціального устрою Запорожжя. Старшини і козаки мали
бути приведені до присяги, не чинити “злого умислу” і “повинуватися”
російській владі. Після цього планувалося створити із запорожців два
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полки: Микитинський – на правому березі Дніпра і Кодацький – на лівому.
Територія Запорозьких Вольностей мала бути розділена на дві провінції.
Назва провінції мала відповідати назвам полків. У кожній з тих провінцій
передбачалося звести по чотири міста. У цілому ж планувалося захопити
землі і підданих Низового війська генералітетом Новоросійської губернії
[238.Арк.15-34].
Безперечно цей проект ретельно вивчався в Петербурзі. Однак
переддень чергової війни з Туреччиною змусив високих урядовців
покласти проект під сукно. Широкомасштабна операція на самому кордоні
з Кримським ханством цілком могла призвести до війни. А Росія не була
до неї готовою. Врешті-решт, пряма зрада запорожців у разі війни була
набагато вигідніша російській верхівці, бо це відразу ж вело до втрати
запорожцями права проживати на землях, які з 1739 року їм не належали
російській короні.
Після ліквідації інституту гетьманства і з початком адміністративнотериторіальних реформ на Лівобережжі і Слобожанщині протягом 17641765 років політика російського уряду по відношенню до Запорозької Січі
була спрямована на звуження автономії Низового війська. Крім того, з
утворенням Новоросійської губернії на базі Бахмутської провінції,
поселень Української укріпленої лінії, Нової Сербії, Слов’яносербії,
Новослобідського, Полтавського і Миргородського полків утворилася
потужна прикордонна лінія, яка відрізала Запорожжя від безпосереднього
межування з Річчю Посполитою, Лівобережжям і Слобожанщиною. Через
це втрачалась значимість Запорожжя як прикордонної області імперії.
Разом з тим у другій половині 60-років XVIII століття посилилось
захоплення запорозьких угідь військовими поселенцями Новоросійської
губернії, число яких у краї постійно збільшувалось. Це викликало відчутну
протидію козаків, які усіма можливими заходами намагались відстояти
свої землі. Межові суперечки часто переростали у збройні сутички
[416.С.8-39]. Упродовж 1765-1775 років Запорозький Кіш наполегливо
відстоював інтереси низової козацької громади у Петербурзі [452.С.391410,535-550].
З 1764 року Запорожжя підпорядковувалося ІІ-й Малоросійській колегії.
Водночас, прикордонна і розвідувальна служби Війська Запорозького
Низового залишались у компетенції київського генерал-губернатора. У
тому ж році президент ІІ-ї Малоросійської колегії П.Рум’янцев надіслав на
Січ ордер, за яким перед запорозькою громадою ставилась вимога, щоб
нових виборів старшини не було, а до указу на посадах залишалася
колишня старшина на чолі з чинним кошовим отаманом Григорієм
Федоровим (Лантухом). Запорожці зрозуміли ордер П.Рум’янцева, не
підтверджений височайшою грамотою, як образу, оскільки наказ
суперечив правам та привілеям Низового війська. Козацька громада
виборів не відмінила [452.С.396]. Подальші заходи П.Рум’янцева щодо
посилення контролю над Запорожжям викликали невдоволення як серед
рядового козацтва, так і серед старшини. На початку 1765 року козацька

громада відрядила до імператриці Катерини ІІ депутацію з проханням
“найдоватися” під Іноземною колегією [370.С.70].
У ході цієї депутації запорожці сподівалися вирішити і питання захисту
своїх територій від захоплення військовими поселенцями Новоросійської
губернії. Депутацію очолив новообраний кошовий отаман Петро
Калнишевський. Протягом 1765-1766 років депутація намагалась знайти
порозуміння з урядом, але вирішення проблем Війська затягувалось і
ніяких рішень з цього приводу не приймалося. Мало того, депутацію ледь
не заарештували за ініціативою П.Рум’янцева і К.Штоффельна. Катерина ІІ
на це своєї згоди не дала, оскільки готувалася до проведення
загальноімперських Уложених Зборів. А репресії по відношенню до
депутатів віддаленої поовінції могли мати негативні наслідки (на той
момент російське суспільство могло не зрозуміти такого кроку)
[238.Арк.3-4,6-10; 452.С.393-398].
У січні 1767 року полковий старшина Павло Савицький написав донос
на кошового отамана Петра Калнишевського, що той, приїхавши з
Петербурга на Січ, мав розмову з військовим писарем Павлом Головатим,
у ході якої було вирішено: якщо найближчим часом прикордонні
суперечки між Запорожжям і Новоросійською губернією уряд не вирішить
на користь Січі, то вони виберуть у Війську двадцять “добрих молодців” і
пошлють їх до турецького султана з проханням, аби той прийняв Військо
Запорозьке Низове під свою протекцію, а козацьку громаду сповістять,
щоб усі були готові до походу, не впускали у свої кордони російські
регулярні команди, а з турками та татарами жили “смирно і дружньо.” Далі
Павло Савицький писав, що військовий осавул після цієї розмови був
відсутнім на Січі більше двох тижнів (ймовірно об’їжджаючи Запорожжя
для обговорення ситуації з паланковою старшиною) [316.С.204-205].
У 1768 році Запорожжя було втягнуте у політичні інтриги Франції,
Туреччини, Криму і Барської (польської) конфедерації, спрямовані проти
Росії. Зокрема, турецький уряд, підбурюваний Францією, через кримського
хана і ногайських мурз відряджав до Січі своїх посланців з листами,
переповненими лестощами та запевненнями у дружбі, а то і прямими
погрозами. Запорозькі старшини неодноразово зустрічались з окремими
уповноваженими султаном посадовцями, які обіцяли Війську
Запорозькому Низовому у разі переходу під протекцію Порти “усі вигоди і
достатнє жалування” [35.Арк.3,7]. Стосовно “кондицій” із запорожцями
домовлявся калга-султан. У разі згоди запорожці мали на знак своєї
вірності турецькому султану першими напасти на росіян. За це запорожці
мали отримувати в 3-4 рази більшу платню, ніж отримували від
російського уряду. На підтвердження дружніх намірів стосовно запорожців
хан відпустив з полону 70 жителів Запорожжя і 5 жителів Лівобережжя
[452.С.451-452]. Відмова Коша мала призвести до нападу татар на
Запорожжя [35.Арк.8-9]. (Що й сталося у січні 1769 року).
Кошовий отаман Петро Калнишевський повідомив про ці факти
безпосередніх своїх начальників – правителя Малоросії П.Рум’янцева,
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київського генерал-губернатора Ф.Воєйкова і новоросійського губернатора
О.Ісакова і запевнив, що Військо Запорозьке Низове, дотримуючись
присяги і закону, залишається вірним Росії, а в разі руху татар до кордонів,
буде чинити опір і на турецькі пропозиції не пристане [35.Арк.5].
17 грудня 1768 року Катерина ІІ в листі до П.Рум’янцева писала, що до
неї через Польщу дійшло повідомлення про присутність на Січі
французько-турецького агента Тотлебена (перед цим його було вигнано з
російської служби) для збурення запорожців проти Росії. Відряджені
П.Рум’янцевим для арешту Тотлебена офіцери повернулися із Січі ні з чим
[359.С.216]. П.Рум’янцев у листі до Катерини ІІ писав : “…Не вкладається
те в моєму розумінні, як би міг султан такого емісара відрядити прямо і
явно до цього війська, не маючи запевнень і приводу. …Не можу уявити,
яку можна було б переписку у цій матерії продовжувати підданому з
неприятелем, яка при нинішніх обставинах стільки пересудів зробити
може височайшим інтересам Вашої Величності з міркувань, що Військо
Запорозьке не одноземці, а різних націй складають народ” [457.С.299].
Уряд не став вимагати від Запорозького Коша пояснень відносно того,
що турецький емісар перебував декілька днів на Січі і був відпущений до
султана з листом від Війська Запорозького Низового, а не переданий до
рук київського генерал-губернатора, як те належало зробити. Навпаки,
уряд подякував за надану інформацію і дав доручення схиляти татарські
орди до переходу під російську протекцію [249.С.9-16].
Таким чином, Військо Запорозьке Низове, не являючи значної військової
сили, грало помітну роль у політиці Петербурга на Півдні. П.Рум’янцев з
цього приводу писав: “Одне їх Військо не стільки важливе для захисту
кордонів, скільки привабливе іншим державам” [457.С.299]. Але як би там
не було, зносини Коша з Туреччиною і донос Павла Савицького уряд не
випустив з поля зору, і в 1775 році, посилаючись на ці випадки, звинуватив
Військо Запорозьке Низове у зраді [256.С.565].
Основним джерелом, на яке посилались дослідники XIX століття
стосовно зносин запорожців з Тотлебеном, були “Записки” барона Тотта,
котрий був французьким резидентом при дворі кримського хана і брав
безпосередню участь у воєнно-політичних подіях 1768-1769 років. Проте
“Записки” були взяті під сумнів у Франції та Німеччині ще сучасниками і
колегами Тотта. До того ж стосовно таємних зв’язків Коша з Кримом та
французькою агентурою не виявлено жодного документа. Цікаво, що
невдовзі після візиту на Січ Тотлебена було поновлено на російській
службі. З огляду на це, можна припустити, що Тотлебен у 1768 році був
подвійним агентом і діяв виключно на користь Росії, дискредитуючи
низову козацьку громаду в очах як великоросійської, так і європейської
спільноти [319.С.124-125; 455.С.257].
Твердження ж Тотта про те, що нібито Кіш на початку війни всерйоз
розглядав пропозиції Порти і діяв узгоджено з татарами, не можуть бути
доказом зрадницьких настроїв запорожців, оскільки перші повідомлення
про стосунки останніх з Тотлебеном надійшли від польських магнатів, у

чому чітко розпізнається навмисний наклеп з боку Барської конфедерації,
рукою якої водила Порта.
Між тим російський уряд був роздратований участю окремих
запорозьких ватаг у національно-визвольному повстанні проти польського
гніту на Правобережжі. До того ж офіційним приводом оголошення
Туреччиною війни Росії стали події червня 1768 року, коли загін
гайдамаків, у складі якого нібито були запорожці, переслідуючи польських
конфедератів, вдерся у прикордонне містечко Балту, яке належало
кримському хану [319; 337; 365; 380].
І справді на той час Західне Запорожжя було не тільки базою
формування повстанських загонів для дій проти польської шляхти на
Правобережжі, а й одним із важливих центрів гайдамацького руху. По
великому рахунку, на Запорожжі проти гайдамаків виступала лише
старшина, яка, облаштувавши свій побут на зразок російських поміщиків
та польської шляхти, боялася зіпсувати стосунки з урядом [355.С.315317,322; 395.С.107-108; 446.С.143,175-183].
На початку війни події на Запорожжі тримали російський уряд у
напруженні. 26 грудня 1768 року на Січі вибухнуло повстання сіроми,
спрямоване проти запорозької старшини. Приводом до повстання була
промова кошового отамана Петра Калнишевського на загальновійськовій
раді, де запорозьку громаду було поінформовано про монарші повеління
стосовно війни Росії з Туреччиною. Антиурядові настрої козацьких низів
призвели до того, що озброєний натовп розігнав старшин, пограбував їх
оселі і звільнив козаків, засуджених Кошем за гайдамацтво [354.С.100;
452.С.443]. Хоча каральному загону, який складався з російських солдатів і
заможних запорожців вдалося розправитися із сіромою на Січі, повстання
перекинулося на паланки, де козаки мали “пофалки” звільнити з
Новосіченського ретраншементу заарештованих повстанців. Бунт сіроми
на Січі був не єдиним проявом гніву козацьких низів. У паланках козаки
громили і палили оселі старшин. Місцева адміністрація не могла впоратися
з грабіжниками аж до початку квітня. Заколотники із числа сіроми
планували навіть прилюдно застрелити кошового отамана з пістоля.
Козака, який намірявся це зробити, старшинам вдалося завчасно
заарештувати [354.С.102-103; 359.С.232-234].
Таким чином, повстання грудня 1768 – березня 1769 року засвідчило, що
запорозьке рядове козацтво, виступаючи проти старшини і політики
російського уряду щодо запорозьких земель, не бажало приймати участі у
черговій війні з Османською імперією. Чернь військова не вважале себе
зобов’язаною російській короні і прагнула наочно продемонструвати те
верховній владі.
В указі Катерини ІІ про ліквідацію Запорозької Січі стосовно виступу
сіроми на початку війни говориться, що рішення про ліквідацію було
прийняте “не менше як за образу Нашої Імператорської Величності через
вчинки і нахабство, вчинене від цих козаків у непокорі Нашим
Височайшим повелінням” [256.С.560].
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Стосовно нападу татар у 1769 році на Запорожжя і Новоросійську
губернію у цьому ж указі говориться, що “… на самому початку останньої
з Портою Оттоманською війни багато запорозьких козаків замислили,
забувши страх Божий і винну Нам і Вітчизні вірність, перейти на сторону
неприятеля, так і насправді ні звістки військам Нашим не подали вони про
наближення до кордонів тодішнього кримського хана, а також йому в
поході, скільки є, не зашкодили, будучи для того в достатніх силах”
[256.С.563]. Проте видно, що тезу про “зраду” виведено із повідомлень
польських і французьких агентів, а також із вигадок новоросійського
генералітету (нібито під час нападу татар на Нову Сербію запорожці вели
переговори з калгою-султаном і, заручившись обіцянками нейтралітету з
його боку, відмовили коменданту ф. Св.Єлисавети в допомозі) [443.С.164].
Протягом 1769-1770 років виступи козацької сіроми на Запорожжі не
вщухали. Так, у 1769 році запорожці підтримали антиурядове повстання
Дніпровського і Донецького пікінерних полків, яке було придушене на
початку 1770 року. Упродовж грудня 1769 – березня 1770 років на Січі
проти старшини виступили козаки Корсунського куреня. У цей же час
частина козаків Щербинівського куреня планувала убити кошового
отамана і військову старшину, вигнати російський гарнізон з Січі і
підкоритися Туреччині. Через велику кількість змовників ця інформація
дійшла до Коша, і заколот було придушено в зародку [452.С.444].
Отже, ми бачимо, що упродовж усього існування Нової Січі Військо
Запорозьке Низове не було зацікавленим у конфронтації з південними
сусідами – турками і татарами. Причина цього крилася в тому, що
добробут запорозьких козаків напряму залежав від мирного співіснування
з Кримом і торгівлі з Очаковом (Ачі-Капи – “Відкриті Ворота”), а бойові
дії вели лише до спустошення краю.
Як показала селянська війна 1773-1775 років під проводом О.Пугачова,
козацькі формування являли небезпеку для влади. Саме це і було
причиною того, що уряд остаточно визначився у позиції до окремих
військово-адміністративних структур, однією з яких було Військо
Запорозьке Низове.
Найбільшу прихильність уряд виявляв до Війська Донського. Це
пояснюється тим, що відразу після розгрому повстання під проводом
К.Булавіна (1707-1708 років) цар Петро І провів у Донському козацькому
війську корінні реформи. Зокрема, головною особою став військовий
отаман, який призначався на довічну службу царем. З 1738 року отаман
підлягав Військовій колегії. Старшини з виборних перетворились у
жалуваних (призначених) і заснували канцелярію військових справ
(підзвітну Військовій колегії). Значення військового “кругу” з кожним
роком слабшало. Вся влада зосередилася в руках козацької верхівки. На
місцях, у станицях, старшини мали необмежені права. Для спостереження
за настроями козацької маси уряд побудував фортеці Святої Анни на Дону
і Дмитра Ростовського біля Черкаська. Але головним було те, що воєнна
служба донських козаків перетворилась із добровільної в обов’язкову.

Військовий отаман був зобов’язаний виставляти людей на всі ділянки
воєнних дій російської армії. Крім того, на донських козаків була
покладена служба по придушенню антиурядових виступів у місцевостях,
що прилягали до земель Війська Донського. У ході російсько-турецької
війни 1735-1739 років Військо Донське виставило 10 000 козаків, у
російсько-шведську війну 1741-1743 років – 6000, у Семилітню війну 17561762 років – 16 000, а в російсько-турецьку 1768-1774 років – 22 000
козаків [313.С.16-26].
Військо Запорозьке Низове періоду Нової Січі значно поступалося
Війську Донському в довірі з боку уряду. Досвід російсько-турецької війни
1735-1739 років показав, що будь-які пересування запорожців територією
Речі Посполитої приводять до збройних конфліктів з польськими
магнатами і шляхтою [277.С.205,241; 278.С.64,334; 279.С.364,387]. На
відміну від донців, російське командування використовувало запорожців
лише проти турецько-татарських військ і для боротьби з гайдамаками.
Головним завданням Війська Запорозького Низового була охорона
кордону з Кримським ханством у Північному Приазов’ї і Причорномор’ї.
Військо Запорозьке Низове не приймало участі в російсько-шведській
війні 1741-1743 років і Семилітній у 1756-1762 роках. У першому випадку
Військо Запорозьке Низове мало прикривати імперію з півдня від
можливого удару військ хана Саламет-Гірея ІІ, з яким шведський король
Фредрік І уклав таємний союз. (Лише персько-турецький воєнний
конфлікт відвернув загрозу від південних провінцій Росії). У другому
випадку запорожці прикривали південний кордон імперії від удару військ
хана Крим-Гірея, з яким прусський король Фрідріх ІІ вів переговори про
спільні дії проти Росії та Австрії, і про “присилку” (за винагороду в 350
тис. піастрів) легкої татарської кінноти у Богемію, де діяла його армія.
Однак Крим-Гірея цікавили, насамперед, спільні дії Пруссії і Туреччини
проти Росії, а не втягування самого лише Ханства у чужі змагання
[349.С.252-255].
Військо Запорозьке Низове як складова частина збройних сил Російської
імперії у порівнянні з іншими козацькими військами, які мали військовий
та адміністративно-територіальний сотенно-полковий устрій і постійний
штатний розклад підрозділів, було незручним для контролю і управління з
боку російської сторони. Курінний поділ, відсутність постійних штатних
підрозділів, невизначеність кількісного складу Війська і населення
Запорозьких Вольностей, політична нестійкість і амбіції частини старшини
щодо особливого статусу Запорожжя в регіоні на думку російської
правлячої верхівки виключали можливість часткових змін за зразком
Війська Донського і кардинальних змін, що відбулися на Слобожанщині у
1764 році. При цьому вищезгадані моменти не могли бути головними
причинами ліквідації Запорозької Січі у 1775 році. Також в указі
імператриці Катерини ІІ про ліквідацію Запорозької Січі немає жодного
пункту, який би засвідчував воєнну неспроможність запорозького
козацтва.
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Головною ж причиною ліквідації Запорозької Січі, на нашу думку, є те,
що вона після поразки Туреччини у 1774 році і фактичного підкорення
Росією Кримського ханства стала на заваді експансіоністської політики
Петербурга на Півдні. Привід для ліквідації Січі був викладений в указі
Катерини ІІ, але причини слід шукати у тій політиці, яку проводив уряд у
Запорозькому краї після 1775 року. Ліквідація Запорозької Січі пов’язана,
перш за все, з комплексом адміністративних і військових реформ
Російської імперії 60-х – 80-х років XVIII століття (одним із завдань якого
було знищення козацького устрою України), які були продовженням курсу,
взятого державою ще за часів Петра І.
Після Ліквідації Січі частина запорозьких старшин, що заслужила довіру
з боку російського уряду, отримала офіцерські чини. Катерина ІІ з цього
приводу зазначила: …“Старшинам, які служили порядно і мають похвалу
від наших військових начальників, оголосити Нашу Імператорську милість
і що вони відповідно службі і знанням їх отримають ступені” [256.С.564].
Так, наприклад, офіцерські чини отримали військові старшини Сидір
Білий, Логвин Мощенський, полковники Іван Білий, Іван Височан, Опанас
Ковпак, Харко Чепіга, полкові старшини Павло Тимківський, Антон
Головатий та багато інших [452.С.572]. По відношенню до рядового
козацтва імператриця визначила: “Усім приватним членам колишніх
запорозьких козаків Всемилостивійше велено, не бажаючих залишатися на
постійному проживанні у своїх місцях, відпустити їх на батьківщину, а
бажаючих тут оселитися – дати землю для довічного проживання”
[256.С.564]. Репресії ж щодо частини запорозької верхівки (у тому числі і
кошового отамана Петра Калнишевського) після ліквідації Січі, на нашу
думку, мали служити певним доказом “вин” запорожців перед
імператрицею і демонстрацією правомірних дій уряду для громадської
думки як Росії, так і Європи. Неможливість існування запорозької громади
у межах дії феодально-кріпосницьких порядків привела до виходу
найактивнішої і політично свідомої частини козаків за межі Російської
імперії.
Ліквідація Січі не означала того, що запорозькі козаки не цікавили уряд
як воєнна сила. Знищуючи Січ, царат, перш за все, планував знищити
автономний устрій Війська Запорозького Низового, відібрати землі і
поступово закріпачити селян, які проживали у межах Запорожжя. Крім
того, за мирним договором з Туреччиною 1774 року, Росія не зробила
помітних територіальних надбань. Отже, цілком логічно, що землі Війська
Запорозького Низового, закріплені за російською короною Бєлґрадським
мирним договором 1739 року, були роздані імператрицею Катериною ІІ
своїм офіцерам і генералам у нагороду. Інакше верховна влада держави, в
якій домінували феодальні відносини, вчинити просто не могла. Більше
того, роздача запорозьких земель російським дворянам робила останніх
зацікавленими у подальшому просуванні держави на південь.
Недоцільністю існування запорозького козацтва як військової сили
ліквідацію Січі пояснювати не можна ще й тому, що упродовж останньої

чверті XVIII століття на півдні України уряд створював нові козацькі
формування із числа одноворців, колишніх козаків і арнаутів (охрещених
албанців і босняків, які перейшли від османів на російську військову
службу), та селян (державних, синодальних, монастирських і викуплених
урядом у однодворців). Так були створені Албанське козацьке військо, а
також Бузьке і Катеринославське (Новодонське). Усі ці війська мали
структурну організацію на зразок Війська Донського. Але з огляду на
особливості комплектації, козаки цих військ мали значно нижчі бойові
якості, ніж запорозькі, слобідські та лівобережні.
Створення у 1788 році на базі колишніх запорожців Чорноморського
війська вірних козаків, яке мало структурну організацію, аналогічну
структурній організації Війська Запорозького Низового, свідчить по те, що
воєнна верхівка Російської імперії визнавала колишні заслуги запорожців і
набутий ними протягом століть воєнний досвід. У бойових діях російськотурецької війни 1787-1791 років приймало участь понад 12 500 козаківчорноморців. Таким чином, у кількісному відношенні Чорноморське
козацьке військо не поступалося Запорозькому. Разом з тим, Чорноморське
козацьке військо вже не мало такої соціально-економічної бази, яку мало
Запорозьке. Саме це і є доказом того, що у ліквідації Запорозької Січі уряд
мав на меті, перш за все, зміну політичних і соціально-економічних
відносин на півдні України.

Військове мистецтво запорозького козацтва періоду Нової Січі в російсько-турецьких
війнах
Військове мистецтво є складовою воєнної історії. У контексті історії – військове мистецтво –
це теорія і практика підготовки і проведення війн. Складовими частинами військового
мистецтва є стратегія, оперативне мистецтво і тактика.

Стратегія включає підготовку і ведення стратегічних операцій та війни в
цілому і охоплює підготовку країни до війни. У Російській імперії XVIII
століття стратегія, як складова частина військового мистецтва, була
областю практичної діяльності монархів і вищих посадових осіб держави.
Запорозька верхівка не була ознайомленою з деталями стратегічних планів
і Кіш володів інформацією відносно них лише в загальних рисах. Таким
чином, Військо Запорозьке Низове як і решта козацьких військ імперії
являли собою лише інструмент для досягнення воєнно-політичних задумів
російського уряду.
Оперативне мистецтво включає в себе розробку теорії, практичну
підготовку і проведення операцій, що здійснюються оперативними
об’єднаннями різних видів збройних сил. Практика оперативного
мистецтва включає діяльність командування і штабів армії по проведенню
операцій, управлінню військами і забезпеченню бойових дій військ. У ході
російсько-турецьких війн 1735-1739 та 1768-1774 років запорозька
верхівка не приймала участі у вирішенні оперативних питань, оскільки їх
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вирішення повністю належало командувачам армій і армійським штабам.
Таким чином, запорозькі підрозділи мали лише виконувати оперативні
завдання, які ставило перед ними командування тієї групи військ, до
складу яких вони входили.
Тактика являє собою теорію і практику підготовки і ведення бою
підрозділами, частинами і з’єднаннями різних видів збройних сил і родів
військ.
Теорія тактики досліджує зміст і характер бою, розкриває
закономірності і принципи ведення збройної боротьби тактичними силами
і засобами, вивчає бойові можливості військових формувань, розробляє
способи підготовки і ведення бою. Теоретичні положення тактики
знаходять відображення в уставах, настановах, воєнно-теоретичних працях
тощо. У зв’язку з цим треба зазначити, що теоретичні положення тактики
запорозького козацтва не були остаточно сформульовані у письмовій
формі, а мали притаманну для усіх козацьких формувань XVI – XVIII
століть звичаєву усну форму.
Практика тактики охоплює діяльність командирів, штабів і військ по
підготовці і веденню бою. Вона включає збір і вивчення даних обстановки,
прийняття і доведення завдань до підлеглих, підготовку військ і місцевості
до бою, ведення бойових дій, управління підрозділами, частинами і
з’єднаннями, а також всебічне забезпечення бою. Теорія і практика
тактики підпорядковані інтересам стратегії та оперативного мистецтва.
У свою чергу будь-які тактичні дії відбуваються з огляду на дії
супротивника, його озброєння, забезпечення і бойову підготовку. Таким
чином, у ході війни практичний аспект тактики впливає на оперативне
мистецтво та стратегію. І саме практичний аспект визначає подальшу
еволюцію способів боротьби і вносить новизну у розвиток військового
мистецтва.
Виходячи з вищесказаного, воєнне мистецтво запорозького козацтва у
ході російсько-турецьких війн 1735-1739 та 1768-1774 років складається
лише з практичного аспекту тактики, відображеного в рапортах, реляціях,
журналах бойових дій та воєнно-історичних дослідженнях.
Бойовий досвід є основою практики військового мистецтва і являється
найважливішим джерелом подальшого розвитку воєнної теорії і практики.
Він дозволяє виявити закономірності і тенденції розвитку воєнної справи.
Формами оволодіння бойовим досвідом є безпосередня участь у бойових
діях та вивчення проведених операцій і боїв по бойових документах (плани
бойових дій, бойові накази, директиви, донесення і т.ін.), розповідях і
описах учасників боїв, мемуарної літератури тощо.
У ході російсько-турецьких війн 1735-1739 та 1768-1774 років бойовий
досвід запорозького козацтва нерозривно пов’язаний з бойовим досвідом
як російської, так і турецької армії. З огляду на це, дати об’єктивну оцінку
бойового досвіду і практичного аспекту тактики запорожців неможливо
без аналізу бойового досвіду збройних сил Російської і Османської
імперій.

Військове мистецтво запорозького козацтва не могло існувати саме по
собі. Протягом усього свого існування запорозьке козацтво набувало
бойового досвіду в рамках загальноєвропейської воєнної історії. Отже,
будь-які зміни у військовій організації і мистецтві запорозького козацтва
були пов’язані з розвитком воєнної думки у країнах Європи. До того ж
війни, які європейські держави вели з Османською імперією упродовж ХVI
– XVIII століть, проходили саме на європейському континенті. Таким
чином, військове мистецтво запорозького козацтва ми будемо розглядати в
контексті загального розвитку воєнної історії Європи.
У першій половині XVIII століття європейські армії відчули гостру
потребу у легких військах і спішно почали збільшувати їх контингент,
насамперед, гусарів, на зразок “новоманірної” легкої угорської
національної кінноти (гусари XV – XVII століть являли собою важку
дворянську кінноту). Це зробили уряди Франції, Пруссії, Іспанії та Росії.
“Новоманірні” гусари вели розвідку і несли аванпостну службу, чим
убезпечували армію від несподіваного нападу супротивника. У баталіях
використання легких військ було недоцільним, оскільки ті не витримували
фронтальних ударів важкої кінноти. Гусари лише прикривали фланги і тил
армії [388.С.91].
Бойові дії 1735-1739 років між російською і турецькою арміями
показали, що тактика козацької кінноти цілком відповідала тактиці легкої
кінноти західноєвропейських країн.
Козацькі формування Російської імперії являли собою легкі війська,
головною ударною силою яких була кіннота. Піхота виконувала
другорядні (допоміжні) функції і призначалась для служби в обозі або в
гарнізонах. Невелика частина запорозьких і донських піхотинців була
задіяна для сторожової служби на човнах у гирлах Дніпра і Дону.
Провідне місце кінноти в козацьких військах не випадкове. Справа в
тому, що в умовах південних степів будь-які пересування невеликих
підрозділів могли відбуватися лише верхи на конях і мали бути
мобільними.
Легкі війська мали прикривати армію під час пересування, фуражування, розквартирування, а
також використовувалися для несподіваних нападів на невеликі загони і обози супротивника,
спустошення ворожої території тощо. Такі дії називалися “малою війною”. У Росії, як і у Західній
Європі, легкі війська, що вели малу війну, називалися партизанськими, командири таких загонів –
партизанами, а самі загони – партіями [294.С.45].
У XVIII столітті під малою війною розумілися наступні військові дії: а) маскування від
супротивника головних сил своєї армії; б) прикриття армійських конвоїв і комунікацій; в) знесилення
супротивника диверсіями і постійними тривогами; в) утримання і контроль завойованих головними
силами армії територій. Хоча з першого погляду здається, що події малої війни не мали суттєвого
впливу на хід кампаній, однак вони тим і були важливі, що тільки за допомогою них головні сили
армії були здатні завоювати землі і утримувати завойовані. Вдало організована мала війна,
виснажуючи сили супротивника і позбавляючи його можливості продовжувати кампанію, у багатьох
випадках мала більший вплив на загальні наслідки війни, ніж дії головної армії [343.С.1-2].
В обов’язок легких військ під час малої війни входило відбиття і розорення підвозів до армії
супротивника, знищення транспортів, магазинів тощо. Також за необхідне було вводити
супротивника в оману постійними пересуваннями і неправдивими відомостями. Партії не повинні
були затримуватись в одному місці, а весь час мали проводити таємні марші [339.С.29-30]. Дії і

тактика легкокінних партизанських загонів на початок XVIII століття були закріплені положенями
міжнародного воєнного права [439.С.562-577].

m.
co
m

У військовій термінології XVIII – початку XIX століття партизанські загони мали три назви:
деташемент, партія і команда [294.С.48]. Деташемент являв собою загін, відряджений від армії.
Чисельність деташементу мала становити 10-20 тис. чоловік. Партія являла собою загін, відряджений
від деташементу. Чисельність партії коливалась від 2 до 3000 чоловік. Команда являла собою загін,
відряджений від партії. Чисельність команди становила від 100 до 1000 чоловік. Однак військові
терміни команда і партія, зазвичай, означали окремий збірний загін; суттєвої різниці між ними не
вбачалося. Партіями називали і партизанські загони, які налічували по 100-200 чоловік
[348.С.121,272]. Позаяк запорозька кіннота здавна була організована за вище згаданим принципом,
можна стверджувати, що вона була найбільш пристосованою до ведення малої війни у складі
російської армії.
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До заснування Нової Січі малу війну запорожці називали “загонами”. Проте у ході російськотурецької війни 1735-1739 років ця назва через тісну взаємодію з росіянами була витіснена терміном
“пошук”.

Пошук являв собою розвідувальний або диверсійний рейд в окреслений район для виконання
конкретного завдання. У ході бойових дій деташементи, партії і команди мали вести розвідку
відносно місцезнаходження військ супротивника, фортець, постів, захоплювати офіцерів і “проводити
взагалі усі подвиги або несподівані напади, які тільки можливі, явно або приховано, малою кількістю
людей” [294.С.44; 339.С.21-23].

У ході кавалерійських боїв запорозькі вершники застосовували рушниці
лише при розгардіяші (бій окремими малими загонами). Під час бою
галасом, тобто змішавшись із супротивником, козаки застосовували
пістолі, стріляючи лише в упор, щоб куля не влучила у своїх, або на
відкритій місцевості, на противагу татарським лучникам. При атакуванні
супротивника запорожці застосовували холодну “білу” зброю, списи і
шаблі. Велика кількість пістолів у козаків пов’язана з тим, що під час бою,
у ході якого постійно змінювалась ситуація, козак не мав часу на
перезарядження. Крім того, запорозький кавалерист міг мати і дві
рушниці: одну за плечима, а другу біля сідла. Таким чином, широке
застосування вогнепальної зброї дозволяло запорожцям отримувати
перемогу над значно переважаючими силами супротивника і завдавати
йому величезних втрат, особливо у засідках та під час ар’єргардних боїв.
Наявність великої кількості вогнепальної зброї у запорожців
пояснюється ще й тим, що більша частина їх рушниць і пістолів була
трофейною і різнилася за зразками і калібрами. З огляду на це, як слід
зарядити свою зброю міг тільки її власник, оскільки сам відливав або катав
для неї кулі.
Російська регулярна кіннота, на відміну від козацької, у ході атакування
супротивника не застосовувала вогнепальної зброї, оскільки вогонь, який
вели вершники з коня на дистанції, не міг бути а ні прицільним, а ні
швидким. У ході бойових дій стрільба з коня визнавалася росіянами
доцільною лише при переслідуванні розбитого супротивника [331.С.11].
Головним призначенням регулярної кінноти було нанесення шабельних
ударів у зімкненому строю для прориву фронту піхоти супротивника. Під
час бою усі пересування регулярних кавалерійських з’єднань мали
відбуватися у строю [307].
А між тим запорозьким вершникам часто доводилося спішуватися і
виконувати функції піхоти. У способах ведення вогню регулярної і
козацької піхоти (зазвичай спішеної кінноти) на той час не було суттєвої
рiзницi. Так, наприклад, шеренгова стрільба регулярної піхоти (як i
козацької) чинилася в тому випадку, коли друга шеренга тримала попереду
фронту піки. Вогонь вела лише перша шеренга, яка складалася із
досвідчених солдатів, унтер-офіцерів. Дві задні шеренги складались з
новобранців, хворих і старих солдатів (в козацьких військах аналогічно),
які під час бою заряджали і передавали свої рушниці першій. У свою чергу
перша шеренга приймала заряджені рушниці лівою рукою, а після пострілу
передавала назад правою [401.Додаток 17.С.59]. Під час оборони шанців
або ретраншементів стрільбу також чинила лише перша шеренга, а задні
заряджали рушниці. У разі осічки в отвір ствола рушниці вставлявся
шомпол, щоб її не зарядили другим патроном. Стрільба мала відбуватися
“без усякої конфузії і азарту” [401.Додаток 17.С.61].
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Треба зазначити, що такий спосіб стрільби для росiян був значно
зручнiший, оскільки рушниці регулярної армії були єдиного зразка.
У цілому, говорячи про козацьку тактику першої половини XVIII
століття, треба сказати, що її загальні риси мали одну похідну і були
відпрацьовані ще наприкінці XVI століття під час об’єднаних походів
запорожців і донців проти татар. Упродовж другої половини XVII століття
у війнах з Польщею і Туреччиною тактика козацьких формувань Росії і
України була приведена до спільного знаменника. У ході Північної війни
1700-1721 років козацькі формування набули досвід спільних дій з
регулярною армією. Крім того, військове мистецтво кожного козацького
формування не розвивалося відокремлено від інших, а взаємовпливало і
доповнювало одне одного. Стосовно Війська Запорозького Низового треба
сказати, що прихід на Січ вихідців з країн Європи та Сходу вносив
новизну саме у військову справу.
У ході бойових дій 1735-1739 років козаки, як і завжди, проводили атаки
лавою (шикування двома лініями). Перша лінія окремого полку становила
300 козаків, а друга – 200 , на відстані 60 саженів (130 м) позаду від
першої. Перша лінія починала рух проти супротивника кроком, потім
риссю, а при достатньому зближенні із супротивником переходила в галоп
і ударяла в кар’єр (максимальна швидкість, на яку тільки були здатні коні).
Друга лінія шикувалась за першою, обходячи її фланги, і коли перша
починала атаку, друга йшла за нею. У разі вдалої атаки першої лінії, друга
лінія підкріплювала її ударом у фланг або тил супротивника. У разі невдачі
першої лінії, друга зупиняла переслідуючого супротивника, чим надавала
час першій відійти і вишикуватися для нової атаки. Фланги лави
видавались уперед для охоплення супротивника. З цією метою на флангах
розміщались найбільш “доброкінні” козаки. У тому разі, коли козаки
спішувалися і атакували супротивника у пішому строю, спочатку давали
залп з рушниць, а потім “ударяли в списи”. Якщо доводилося діяти спільно
з кінними і пішими козаками, то спішені ставились з гарматами попереду
центру, а кіннота на флангах. Будучи оточеними, козаки спішувались і

шикувались триангулою тришеренговим строєм або будували з возів
вагенбург. Спис був дієвим лише у зімкненому кінному строю. В
одиночному кавалерійському бою його було легко відбити. Найчастіше
спис застосовувався козаками під час оборони у спішеному строю.
Козацькі списи XVIII століття мали три-або чотиригранні наконечники і
являли собою піки. Довжина ратища піки сягала 4-5 метрів. Біля
наконечника кріпився прапорець (значок) для спантеличення коней
супротивника. У ході атаки піки застосовувала лише перша шеренга. Друга
йшла з шаблями, які козаки до самого удару шеренги по супротивнику,
зазвичай, тримали на витягнутій або напівзігнутій руці клинком униз. На
озброєнні козацької піхоти були короткі піки (довжиною два метри) з
двома наконечниками. Такою пікою можна було ефективно діяти проти
супротивника як у полі, так і під час абордажного бою. Один наконечник
мав перетинку, яка у разі необхідності відігравала роль упору, багра тощо.
Такі піки мала і частина козацької кінноти. Однак вони
використовувалися, головним чином, під час спішування. Короткі списи
під час відбиття кавалерійських атак супротивника тримала перша шеренга
(сівши на одне коліно), а довгу піку – друга або третя шеренга.
Аналіз бойових дій запорозької кінноти у 1736-1739 роках дозволяє стверджувати, що лава являє
собою не стрій, який управляється точно визначеними командами, а тактичні дії кінноти без визначення
форм і шикувань. Лава набувала того строю, який приводив до успіху в кожному окремому випадку.
Отже, лава це сукупність строїв: зімкнутого, розсипного і спішеного, в залежності від дій супротивника і
тієї мети, яка стоїть перед лавою. Крім того, дії лави були успішними тоді, коли вони були
несподіваними і незрозумілими для супротивника. Утім призначенням лави у великих боях було
розладнання шикувань супротивника. Кінцевий результат бою досягався потужною атакою головної
частини загону зімкнутим строєм, оскільки лава (у класичному її розумінні) мала невелику силу удару.
Супроти кінноти супротивника атакуючі шеренги лави переходили в кар’єр з дистанції 80-120 метрів.
Це дозволяло шеренгам не втрачати рівняння, а коням зберегти сили для переслідування чи відходу.
Проти піхоти атака кар’єром починалась з дистанції 250-300 метрів, що було пов’язано з необхідністю
якнайшвидшого подолання зони враження вогнем супротивника. Рівняння шеренг вже не мало значення.
Оскільки під час атаки вершник був прикритий шиєю коня, то до самого зіткнення сторін у першу
чергу гинули і діставали поранення коні.
Розсіяну у ході вдалої атаки першу лінію супротивника необхідно було гнати на другу. Супротивник
втрачав стрій, перетворювався на спантеличений натовп і неодмінно мав відходтити на нову позицію для
перешикування.

У лаві, діючи самостійно, вершники лише при слушній нагоді збиралися
у дві лінії і атакували у зімкнутому строю розладнані ряди супротивника, а
головним чином, найслабкіше місце бойового порядку супротивника. Лава
ухилялася від прямого зіткнення у разі, коли була значно слабкіша за сили
супротивника. Ланки у лаві мали повну самостійність: обстрілювали
супротивника одиночним вогнем з коня; пристосовуючись до місцевості,
спішувалися і завдавали супротивнику втрат організованим рушничним і
гарматним вогнем; користуючись розладнанням рядів супротивника,
атакували його зімкнутим строєм; у разі удаваного відступу лави
намагалися охопити фланги супротивника або заходили в тил.
Під час бою управління лавою неодмінно чинилося за допомогою
спеціальних сигналів і умовних знаків (свистків, імітації криків звірів або
птахів, бою литавр тощо).
Таким чином, під час бойових дій 1735-1739 років лава застосовувалася
запорожцями для розладнання рядів супротивника перед атакою головної
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частини загону, відволікання уваги супротивника від удару головного
загону, маскування маневрів своїх військ, заманювання супротивника у
засідку, а також для переслідування і охоплення відступаючого
супротивника.
Упродовж першої половини XVIII століття тактика регулярної кінноти
російської армії мала ряд спільних рис з козацькою тактикою.
Так в “Екзекуції кінній”, складеній Х.Мініхом у 1731 році, основним
строєм регулярної кінноти був розгорнутий стрій у три шеренги. Проте
застосовувався і стрій у дві шеренги [329.С.25]. Згідно статутним
положенням 10-х – 60-х років XVIII століття кіннота мала атакувати
супротивника, переходячи з кроку на малу рись, потім велику, а перед
ударом переходити в галоп. В залежності від ширини фронту
супротивника в ескадронах визначалась необхідна кількість рядів.
Повторна атака чинилась у разі невдачі першої атаки або відновлення
фронту супротивника. Для оборони від переважаючих сил супротивника
кавалерійські підрозділи спішувалися і шикувалися у каре [307.С.41-63].
Таким чином, уставні положення регулярної армії дозволяли тісну
взаємодію регулярної та іррегулярної кінноти.
Так, згідно правил західноєвропейської тактики, для того, щоб заманити
супротивника в засідку, за необхідне було відряджати невеликі загони,
щоб вони при зустрічі із супротивником удаваним відступом заманили
його до засадного війська. У ході бойових дій легкокінних загонів треба
було не спокуситись успіхом і своєчасно припинити переслідування, щоб
самим не потрапити у засідку, влаштовану супротивником, якою той,
зазвичай, забезпечував свій відступ. Для спостереження за супротивником
рекомендувалося
використовувати
підвищені
місця
[389.С.140141,183,251]. Під час бойових дій і охорони кордонів на підвищеннях
виставлялись пікети [343.С.558]. Окремі легкокінні деташементи, партії і
команди повинні були просуватися по території супротивника вночі,
подалі від шляхів і селищ. Головним тактичним засобом легкокінних
військ була засідка [294.С.46,47,85].
Таким чином, у тактиці як західноєвропейської легкої кінноти, так і
запорозької було багато спільного. Зокрема, мала війна, яку запорожці
називали “загоном”, практикувалась козаками з XVІ століття. Головними
тактичними прийомами запорожців були саме засідки і нічні напади. Це
дозволяє зробити висновок, що запорозька кіннота хоча і була
нерегулярною, проте її бойовий досвід відповідав вимогам часу і
стандартам легкої кінноти західноєвропейських армій.
Бойові дії 1769-1774 років показали, що слабкою стороною російської
армії залишались не козацькі війська, а регулярна кіннота. Маючи важке
спорядження, російські кавалеристи не могли вести тривале
переслідування, нести аванпостну службу, проводити розвідку і глибокі
рейди по тилах супротивника. З огляду на це, російська регулярна кіннота
діяла проти супротивника лише під прикриттям артилерії і піхоти. Так,
виходячи з досвіду бойових дій 1769-1770 років, генерал-фельдмаршал

П.Рум’янцев визнав, що російська регулярна кіннота набагато слабша за
кінноту супротивника і їй необхідна точка опори і навіть захист піхоти до
слушного моменту [331.С.65]. А за визначенням генерал-поручика
Г.Потьомкіна, російська регулярна кіннота того часу була “важка сама для
себе, а не ударом по супротивнику” [374.С.121].
Оскільки головною умовою успішних дій будь-якої кінноти є рухливість
і постійні пересування, а не вичищання коней, уніформи і амуніції, то
коефіцієнт корисної дії регулярної кінноти у боротьбі з турками і татарами
був дуже низьким. До того ж регулярна кіннота російської армії погано
пристосовувалася до місцевості. Складні польові перешикування за
прусським зразком захаращували дрібницями головну сутність
призначення кінноти. Так, наприклад, регулярні кавалерійські полки мали
вести вогонь лише після того, як вишикуються ескадронами в лінію. У
свою чергу ескадрони, яких у кожному полку було п’ять, вели залповий
вогонь почергово: за першим – п’ятий, за п’ятим – другий, за другим –
четвертий, а потім – третій. У ході стрільби кулі, випущені залпом кожним
окремо взятим ескадроном, мали охоплювати весь фронт супротивника,
що наближався до полку. У тому разі, коли кавалерійський полк вів вогонь
ротами, яких у полку налічувалось десять (по дві роти в кожному
ескадроні), вогонь також вівся почергово залпами [308.С.173,VII]. Під час
бойових дій з турками і татарами західноєвропейські нововведення не
діяли і російська кіннота була битою найпростішими тактичними
прийомами супротивника, які залишались незмінними упродовж століть.
У ході російсько-турецької війни 1768-1774 років стрільба з коня
регулярним полкам дозволялася лише у тих випадках, коли підрозділ
оточено або він стоїть на місці в загальному порядку армії. Так, за
недоцільне застосування рушничного вогню генерал-аншеф П.Панін у
1770 році погрожував командирам своїх кавалерійських підрозділів
втратою “честі і живота” [403.С.239]. Зокрема П.Панін наголошував: “Під
відповідальністю кавалерійських командирів неприятельську юрбу
атакувати без жодного пострілу тільки білою зброєю” [352.С.36]. У тому ж
році генерал-аншеф П.Рум’янцев наказував своїм кавалеристам “атакувати
супротивника, тримаючи шаблю наголо супроти очей” [403.С.240].
У ході кампаній 1771-1774 років російська регулярна кіннота
відмовились від основного строю у три шеренги, оскільки піднята під час
атаки першими двома шеренгами курява не дозволяла орієнтуватися третій
шерензі. Крім того, у боротьбі з татарськими загонами регулярна кіннота
росіян почала застосовувати атаку галопом “у розсипну” [374.С.70,74,78].
Тим самим у ході боротьби з турецько-татарськими військами російське
командування визнало доцільність і ефективність саме козацької
кавалерійської тактики, відпрацьованої запорожцями і донцями у
попередніх століттях.
Тепер розглянемо тактику запорозької флотилії.
Аналіз архівних документів (рапортів, звітів, промеморій, журналів,
цидул) Війська Запорозького Низового і російської армії 1735-1739 років
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дозволяє стверджувати, що, маючи недостатнє артилерійське озброєння
(один фальконет на один човен), запорозька флотилія поступалася
турецьким суднам у вогневій міці, проте перевага професіоналізму
запорозьких артилеристів і, насамперед, стрільців урівноважувала цей
недолік. Під час дій на човнах запорозькі піхотинці робили ставку на
рушничний вогонь (3-5 рушниць на козака). Причиною великої кількісті
рушниць у поході, як зазначалося вище, є різноманітність зразків і
калібрів. За браком гармат запорожці широко застосовували гаківниці
(довгі крупнокаліберні рушниці), які, на відміну від фальконетів,
дозволяли прицільно вражати ціль на значній відстані. Перезаряджання
рушниць у ході бою було доцільним лише при обороні.
Реконструкція бойових дій запорозької флотилії 1735-1739 та 1769-1774
років дозволяє відтворити техніку бою запорозьких піхотинців на човнах.
Суть цієї техніки полягала у тому, щоб якнайшвидше зблизитися з
супротивником на дистанцію ураження вогнем і, використовуючи перевагу
в кількості вогнепальної зброї, примусити останнього здатися або
рятуватися втечею.
Оскільки фальконети були знаряддям ближнього бою, то козаки мали
можливість вражати супротивника лише при самому зближенні (з відстані
10-30 м). Як правило, запорозькі артилеристи спершу цілили в район
ватерлінії. Ядро трощило обидва борти судна і вода, потрапляючи
всередину, зчиняла паніку серед супротивника. Другий постріл давався
картеччю по кормі (де знаходився капітан і керманич). Однак усе залежало
від ситуації.
Рушничний вогонь вівся з носової частини судна десятьма-двадцятьма
стрільцями. Решта команди була задіяна на веслах для максимального
збільшення швидкості. Невелика кількість стрільців пояснюється тим, що
тогочасний димний порох застилав керманичу човна видимість.
Використовуючи заряджені рушниці гребців, кожен стрілець робив 15-20
прицільних пострілів за хвилину. У разі атакування судна, за розмірами
рівного запорозькому “дубу”, щільність вогню становила 12-15 куль на
один кв.м фронту за хвилину. У разі, якщо п’ять дубів атакували галеру
(довжина 40-50 м), щільність рушничного вогню становила 25-30 куль на
один кв.м фронту за хвилину. Тривалість такого вогню з розрахунку 3
рушниці на кожного члена екіпажу човна становила близько однієї
хвилини. Але цього часу було досить, щоб, підходячи до судна
супротивника, подавити вогневий опір супротивника і зчепитись бортами,
після чого гребці кидались на абордаж з холодною зброєю. У разі, якщо з
човна вогонь одночасно вели 35-40 козаків, щільність вогню збільшувалась
більш ніж удвічі, і вогонь тривав без перезаряджання близько 30 сек., чого
для досягнення мети бою було цілком достатньо. Таким чином, під час
боїв із запорозькими човнами турки неодмінно мали нести величезні
втрати, адже з відстані 25-50 м борти суден прошивалися кулями наскрізь.
Як правило, запорожці зосереджували вогонь по кормовій частині судна
супротивника, щоб те втратило управління. Гарматний вогонь ядрами

застосовувався у тому разі, коли козаки не мали наміру заволодіти
атакованим судном.
Таким чином, головними елементами тактики запорозьких човнових
команд були: 1) максимальне збільшення швидкості човна під час бою за
рахунок збільшення числа гребців; 2) безперервне ведення вогню з носової
частини човна декількома стрільцями з рушниць усього екіпажу,
насамперед, по кормовій частині судна супротивника; 3) гарматний вогонь
по борту судна супротивника при зближенні; 4) стрімкий абордажний бій
холодною зброєю; 5) вихід з бою під прикриттям артилерійського і
рушничного вогню частини команди, не задіяної на веслах. У ході
боротьби з переважаючими силами супротивника на воді головною
умовою успіху була швидкоплинність бою. Недостатня вогнева міць
компенсувалася постійним маневруванням, використанням природних
прикриттів, нічної темряви, туману. Характерною рисою тактики
запорозьких човнових команд була скритність пересування і раптовість
атаки, а головним прийомом – засідка.
Стосовно ведення бойових дій запорозькою піхотою на човнах гребної
флотилії, треба зазначити, що вони на той час цілком відповідали тактиці
європейської морської піхоти.
Так, в Росії морська піхота з’явилась у 1702 році. У штатних розкладах
піхотних полків існували команди гребних суден. З 1705 року з’явилися і
полки морської піхоти. Правила дій морських піхотинців на човнах були
визначені Морським уставом. Тактика бою на галерах і човнах зводилась
до короткого рушнично-гарматного обстрілу з короткої дистанції і
абордажу [376.С.5-11].
За запорозькою піхотою усі знавці воєнної справи того часу визнавали
першість у такій тактиці. Так, в ордері генерал-аншефа П.Рум’янцева від
15 червня 1769 року до кошового отамана Петра Калнишевського стосовно
оборони Січі від можливого нападу турецько-татарських військ
говорилося, що запорозька піхота супротивника (турків) сама у змозі
відігнати і примусити змінити свої наміри, “маючи краще над ним
мистецтво як на воді, а особливо на суші” [129.Арк.7].
Іррегулярні війська суттєво програвали регулярним, головним чином, у
якості вогнепальної зброї.
Гладкоствольні ударно-кремінні (куркові) рушниці, які з’явилися
наприкінці XVII і перебували на озброєнні європейських армій до початку
XIX століття, мали дальність стрільби 250-300 м, калібр – близько 10-20
мм, вагу – до 5 кг, скорострільність – один постріл за хвилину і
прицільність по груповій цілі – до 150 м. Найбільша ефективність вогню
була на дистанціях 50-80 м. Заряджалися такі рушниці у XVIII столітті за
допомогою паперових патронів. Кінець патрона треба було відкусити і
насипати порох на полку замка, після чого, закривши замок, висипати
заряд з кулею в отвір ствола і прибити заряд міцним ударом шомпола. У
середині XVIII століття завдяки вдосконаленню патронного заряджання і
початку застосування залізних шомполів, скорострільність рушниць
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регулярних підрозділів збільшилась до 4-5 пострілів за хвилину. У цей же
час почали поширюватися рушниці з вигнутими прикладами і нарізними
стволами, що дозволяло вести прицільний вогонь по одиничним цілям
[369.С.33; 461; 471].
Зважаючи на те, що козаки мали рушниці різних зразків і калібрів, то в
отвір ствола кожної рушниці або пістоля треба було сипати різну кількість
пороху і вкладати відповідну калібру кулю. Якщо ж куля була меншою за
отвір ствола, її мали загортати в конопляне прядиво або паклю, а вже потім
забивати в рушницю. На це витрачалося багато часу. Саме через це козаки
(як піхотинці, так і кавалеристи) мали компенсувати цей недолік
збільшенням кількості зброї кожного окремого бійця, що мало
підвищувати вогневу міць підрозділів.
Артилерія російської армії, починаючи з 20-х років XVIII століття, мала
найсучасніші гармати і була кращою в Європі. Гармати могли бити
снарядами (ядрами, бомбами, брандкугелями) на дистанцію 1500-2000 м, а
картеччю – до 200 м. Найбільш ефективний вогонь снарядами гармати
вели на дистанцію 250 м. Похідний бойовий запас кожної гармати
становив 120 ядер і 30 картузів картечі [384.С.73; 394.С.17].
Упродовж XVII – першої половини XIX століття гармати заряджались
картузним способом. Картуз являв собою мішок, у якому знаходився
бойовий заряд, піддон, ядро або картеч. Картузи для бойових зарядів
виготовлялися з вовни, яка під час пострілу згорала і не залишала тліючих
залишків. Картузне заряджання було двох видів – унітарне і роздільне. При
комплектації унітарного заряду в мішок клалась відповідна калібру
кількість пороху і заряд картечі. Роздільне зарядження передбачало лише
картуз з порохом і піддоном, оскільки для кожного окремого пострілу
потрібна була відповідна кількість пороху, щоб не спалювати зайвого і
прицільно вражати супротивника на кожній окремо взятій дистанції.
Бойові заряди поділялись на повні і малі. Вага бойового заряду залежала
від ваги ядра або картечі. Ядра, гранати і бомби подавалось в отвір ствола
окремо. Запалювався бойовий заряд за допомогою тліючого фітиля або
спеціальної запалювальної свічки [314.С.49-51].
Фальконети, які становили більшу частину артилерії Війська
Запорозького Низового, були знаряддями ближнього бою і могли
ефективно вражати супротивника на відстані до 25 м. У російській армії
фальконети являли собою легку фортечну артилерію. У піхотних і
кавалерійських з’єднаннях ці гармати являли собою полкову (легку)
артилерію і використовувалися лише для відбиття атак супротивника,
здебільшого на валах табору або у вагенбургах. (Кожен регулярний
піхотний полк російської армії мав 2 трифунтові гармати і 4 шестифунтові
мортири, а кавалерійський полк – 1 трифунтову гармату і 2 шестифунтові
мортири. Згодом у полках число трифунтових гармат подвоїли, а мортири
залишились лише в облоговій артилерії). Через малий калібр полкової
артилерії її вогнем неможливо було маневрувати, а тому російське
командування не надавало їй великого значення.

З 1755 до 1775 року в російській армії головним засобом знищення
живої сили супротивника була польова артилерія – 8-фунтові польові
гармати “єдинороги” (з еліпсовидними по горизонталі отворами ствола) і
10 і 12-фунтові довгі гаубиці (з конічними каморами). З 1758 року в
російській артилерії, крім ядер, бомб, картечі і брандкугелів, почали
застосовувати розривні снаряди [384.С.73-75; 394.С.17]. Однак це
нововведення не торкнулося артилерії козацьких формувань, гармати яких
були здебільшого 3-фунтовими. Гармати ж більших калібрів у них були
старого зразка на важких лафетах і різнилися за системами. Тому
запорозькі артилеристи продовжували застосовувати лише ядра і картеч.
У 1770 році військовий старшина Данило Третяк, який очолював
запорозьку флотилію, у рапорті, поданому до Січового Коша, просив
прислати хоча б дві більші гармати, “бо без таких гармат нам вкрай
скрутно; наявні ж у нас гармати дуже близько підпускають приступ
неприятельський” [139.Арк.130].
Озброєння “дубів” саме фальконетами пояснюється тим, що
застосування відкатних 6-8 – фунтових гармат за відсутності палуби на
запорозьких човнах було неможливим. Для цього потрібно було б
повністю переобладнати човен і значно зменшити чисельність команди
через велику вагу боєзапасу. Так, у поході на один фальконет запорозької
флотилії мало припадати 100 ядер і 30 зарядів картечі. Восьмифунтова ж
гармата того часу без лафета важила 1,5 т [155,ч.2.Арк.120; 394.С.17].
Таким чином, важкі гармати на запорозьких “дубах” можна було
перевозити, а стріляти лише з берега, бо під час пострілу відкат гармати
міг завдати шкоди і човну, і людям. Перезарядити, а тим більше
перенацілити під час бою шестифунтову гармату за умов обмеженого
простору на безпалубному судні було просто неможливо. У свою чергу на
однопалубних суднах можна було встановлювати знаряддя середніх
калібрів. Зокрема, російські і турецькі судна гребного флоту (галери,
скампавеї, бригантини, боти і дубель-шлюпки) мали на своєму озброєнні
6-8-фунтові гармати і мортири.
Говорячи про військове мистецтво запорозького козацтва в російсько-турецьких війнах, необхідно
розглянути устрій і тактику збройних формувань Османської імперії.
У порівнянні із європейськими арміями, турецькі війська являли собою ополчення. Упродовж XVI –
XVIII століть Османська імперія не мала регулярної армії. Збройні сили Порти складались з двох
основних категорій: постійного війська (яничарська піхота і артилерія) та феодальної кінноти – спагів
(сипахів), а також військ окремих пашів і правителів васальних держав. Крім того, на початку війни
кожен мусульманин, здатний носити зброю, був зобов’язаний вступити до лав армії. В армію скликались
добровольці з усякого роду занять і промислів людей, не маючих до того свого призову ніякої науки і
практики у військовому ремеслі. Кожен за бажанням і згідно свого майнового стану служив піхотинцем
або вершником [375.С.3]. Дисципліна у війську була дуже слабкою. З приходом осені значна частина
армії розпускалась, а найчастіше самовільно розходилась по домівках. Погана організація постачання та
нерегулярна платня підривали дисципліну і посилювали дезертирство [297; 380.С.46].
Кращою частиною турецького війська залишалась яничарська піхота. Упродовж XVIII століття
яничарський корпус відрізнявся одноманітністю озброєння: мушкет, пістоль, ятаган і кинджал
[380.С.47]. На озброєнні яничарiв були довгі рушниці з присошками і дерев’яними шомполами. Швидко
зарядити таку рушницю не було жодної можливості. Хоча кулі і летіли на значну відстань, проте у
більшості випадків посилались “на вдачу” і завдавали супротивнику незначної шкоди. Через це яничари
віддавали перевагу ятаганам і під час боїв намагались щонайшвидше зблизитись із супротивником для
ближнього бою [327.С.91-92; 402.В додатках.-С.40].
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З кінця XVII століття принцип комплектування яничарського корпусу почав порушуватись. До лав
яничар стали записуватись одружені мусульмани, які бажали користуватись привілеями яничарського
звання лише для того, щоб забезпечити собі особисту та майнову безпеку і вільно вести торгівлю
[380.С.48; 399.С.5-6]. Тісний зв’язок з цивільними умовами життя та поєднання з військовою службою
інших занять розхитало дисципліну яничарського корпусу і призвело до відчутного зниження його
боєздатності. Отже, у XVIII столітті яничари перетворились у військове формування за бойовими
якостями подібне до російських стрільців XVI – XVII століть.

do

Турецька кіннота була озброєна, головним чином, холодною зброєю
(шаблі, дротики, луки і стріли, списи, тесаки тощо). Із захисних обладунків
заможних спагів – улуфеджів, які у бою завжди складали першу шеренгу
турецької кінноти, зберігалися щити, куяки (комбінований панцир з
метелевих пластин і кольчужних кілець), бутурлики (обладунки для ніг
вершника), наручі, а на головах місюрки чи єрихонки з металевими або
кольчужними масками. Коні улуфеджів також були захищені обладунками.
Ручна вогнепальна зброя турецькою кіннотою застосовувалась рідко
[399.С.29-30; 418.С.27].
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У порівнянні з армією європейських країн, де найбільшого розвитку
набув важкий тип кінноти, турецька кіннота була легка і рухлива,
відзначалася швидкістю і стрімкістю дій [380.С.49]. В одиночному бою
легкоозброєний спаг, який сидів на коротких стременах (коліна майже на
рівні живота) і в розпорядженні якого був кращий кінь, мав перевагу над
європейським, оскільки і після падіння з вбитого або пораненого коня
завжди зіскакував на ноги і продовжував атакувати. Але турецька кіннота
не могла наносити удари по супротивнику у зімкнутому строю, не знала
лінійної тактики, регулярної європейської кінноти [400.С.51-78; 418.С.28].
Головний же принцип тактики турецької кінноти полягав у тому, щоб
розладнати лави супротивника, порушити зв’язок та управління і
примусити останнього битися у загальній масі [327.С.51-78; 373.С.88-92].
Під час атаки турецькі вершники кидались в атаку на прямо перед собою
стоячий фронт супротивника, закриваючи собою можливість діяти піхоті і
артилерії. (Кіннота і піхота турецької армії завжди діяли окремо). Під час
бою головним завданням турецької кінноти був розрив фронту
супротивника для того, щоб, розбившись на невеликі групи, знищувати
останнього холодною зброєю [327.С.70-72]. Проте для удару по
супротивнику у фланг або тил, у разі необхідності, вершники саджали
позаду себе піхотинців і перевозили на потрібну позицію [418.С.27-28].

Серед збройних формувань Османської імперії вирізнялися молдовські і
волоські ополченці. Здавна кожен волох чи молдаван виступав у похід,
маючи двох-трьох коней. Сідла на конях були без стремен і луки. Ніяких
захисних обладунків вершники не мали. Озброєння складалося з рушниці,
пістолів, короткої шаблі, списа і дротиків. У найбідніших ополченців
залишалися на озброєнні лук і стріли [458.С.292]. Спосіб ведення бойових
дій був тотожний козацькому.

Турецькі кинджали

У військовій організації Османської імперії велику роль відігравали
війська Кримського ханства.
Російський генералітет не вважав татарську кінноту серйозною силою.
Так, у 1770 році в настанові генерал-аншефа П.Паніна солдатам і офіцерам
своєї армії говорилось, що татари не навчені жодному регулярству і покорі
своїм начальникам, не мають вогнепальної зброї, а також і холодна зброя
їх, особливо у зимовий період, не може завдати серйозної шкоди, бо
наконечники їх стріл у більшості випадків кістяні, а списи являють собою
дерев’яні ратища, загострені на вогні, і усе це воїнство не що інше, як
“юрба дурних мужиків на слабких і зморених конях, здатна тільки
сільських баб налякати та маєток пограбувати, тремтячи від зустрічі з
добре озброєними кавалеристами” [402.В додатках.-С.40]. І справді,
шаблю, рушницю і пістолі мали лише заможні татари. Більшість війська
була озброєна луком, двома десятками стріл і списом з кістяним
наконечником – “маслаком”. На повному скаку татарський лучник вражав
ціль на 100 кроків без промаху, а дугою стріли летіли на 600 кроків і
більше. Незважаючи на низький рiвень озброєння, татарська кіннота була
мобільною і найбільш пристосованою для дій у степу. Кожен татарський
воїн у поході мав трьох коней, які відрізнялися своєю витривалістю і легко
долали 30-40 верст без відпочинку. За світловий день орда легко долала 70
верст влітку (по високій траві) і 100 верст взимку (по твердому ґрунту і
замерзлим рікам). У поході їжею для татар було борошно, змішане зі
свіжою кінською кров’ю, і запарені під сідлом смужки сирого м’яса
[327.С.103; 443.С.162; 459.С.23].
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У воєнні походи ходили, головним чином, ногайці. Кримці складали
зовсім незначну частину війська і замість особистої участі у поході
вносили до ханської казни гроші. За кількістю учасників походи
поділялись на три види: великий (сефері) здійснювався під проводом хана
– приймало участь до 100 тис. воїнів; середній (чапулі) – до 50 тис.
вершників, очолюваних одним із беїв; малий (бешбаш) – до 10 тис.
вершників, очолюваних мурзою [349.C.159-162].
Упродовж декількох століть тактика татар практично не зазнала змін. У
ході бою татари намагалися за допомогою чисельної переваги оточити
супротивника і примусити його здатися в полон. Головним елементом
татарської тактики був удаваний відступ, під час якого вершники
несподівано для супротивника розвертали коней, пускали в переслідувачів
хмари стріл, а потім атакували розладнані ряди [327.С.104]. Татарські
загони могли шикуватися рядами і атакувати лавою. Але татарська кіннота
не могла бути ударною силою у відкритому бою. Татарські коні-бахмати
були малорослі, не мали підков, а сідла – стремен. Через це сила удару
татарської лави була низькою. Функціями татарської кінноти в турецькій
армії була розвідка і переслідування супротивника. Під час битв татари
нападали лише на окремі кавалерійські загони, оточували їх з усіх боків і,
закидаючи стрілами, давили своєю масою. Між тим у полі російське
регулярне військо було здатне лише на те, щоб витіснити татар з певної
місцевості. А от відганяти від розташування армії настирливих кінних
лучників було по силах лише легкокінним іррегулярним підрозділам.
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Командування Османської імперії значне місце відводило діям своєї кінноти, яка “у будь-який час
готова чинити набіги на ворожу територію, перетворюючи все на кров і попіл, грабуючи і спустошуючи
області, міста та селища і, не даючи супротивнику спокою, відбирати у нього засоби до відновлення
своїх втрат, перехоплювати конвої і робити прикордонні області непридатними до воєнних приготувань
на наступний рік” [373.С.93]. Командувачам армій ставилося в обов’язок уникати генерального бою,
постійно непокоячи супротивника, віддаляти його від лісів, рік і селищ подалі у степ на відкриту
місцевість, стомлюючи і перерізаючи комунікації [373.С.89-92].
У битвах турецьке військо завжди проводило удари з великим запалом, для того щоб регулярні
війська не встигли завдати шкоди вогнем. Виходячи з попереднього досвіду у боротьбі з європейськими
арміями, турки помітили, що солдати у першій лінії, будучи охоплені жахом від крику і стрімких дій
мусульман, “у замішанні від небезпеки, тремтячими руками стріляють, а потім перебувають у заціпенінні
і, випускаючи рушниці з рук своїх, подаються у тил, лишившись відчуттів” [373.С.89-90]. У той же час
регулярні та іррегулярні війська росіян, як і західноєвропейські армії, мали безперечну перевагу над
мусульманами в озброєнні, організації і дисципліні. З огляду на це, для досягнення перемоги у турків
залишався лише один засіб – несподівано напасти на супротивника під час походу, відпочинку або на
початку облаштовування табору, щоб не дати супротивнику часу зачинитися у вагенбурзі [373.С.86-87].
Торкаючись турецької тактики, П.Панін відмічав, що бойовий порядок турецької армії не такий, щоб
вражати супротивника рушничним вогнем, бо шикується піхота у занадто товстий фронт, з якого окрім
передніх трьох шеренг без убивства своїх же людей з рушниць стріляти ніяким чином не можна, через
що турки мають звичай з товстих своїх куп вистріливши вгору для одного тільки звуку, кидати рушниці
на ремінь за плече, і, вихопивши з піхов шаблі і кинджали, бігти прямо на фронт супротивника з
жахливим криком, розраховуючи на те, щоб останній коливанням від переляку втратив ряди і шеренги.
Достатньо було туркам прорвати каре армії супротивника лише в одному місці, як це неодмінно вело до
її загибелі [402.В додатках.-С.37-38, 41].
Туреччина мала величезний артилерійський парк, більша частина якого складалась з гармат
фортечної артилерії, яка була найбільш відсталим видом артилерії у Європі. Поряд з чавунними ядрами у
польовій артилерії застосовували кам’яні (а то і просто каміння), а гармати відрізнялись великою
різноманітністю зразків і калібрів, були малорухливими та не могли маневрувати [400.С.13-20]. Так, у
битві під Ставучанами в 1739 році турки, випустивши 100 зарядів, убили лише одного коня в
російському обозі, а за весь час битви росіяни втратили від вогню супротивника лише 13 чоловік
[254.С.229,232]. Стосовно турецької артилерії П.Панін вказував: “каноніри їх з таким невмінням, що

зовсім не мають способу гармати свої по супротивнику націлювати, як і в різні боки розвертати, від чого
гармати їх, через вкрай нечасте розвертання в різні боки і без постійного націлювання, стріляють по
одному і тому ж місцю, по якому і починають, і дуже мало, або так би мовити, майже ніякої шкоди
супротивнику не завдають” [402.В додатках.-С.40]. Турецька полкова (легка) артилерія, більша частина
якої була безлафетною і всановлювалась на верблюдах, в реальних бойових умовах взагалі була обузою
для армії, бо такі гармати неможливо було швидко заряджати, а тим більше, вести з них прицільний
вогонь [400.С.23,60,104].
Турецький флот у XVIII столітті складався з величезної кількості вітрильників і гребних суден. Проте
переважна більшість плавзасобів не була пристосована для бойових дій [327.С.105]. Турецькі екіпажі
складались здебільшого з випадкових людей, призваних на службу лише з початком війни. Новоприбулі
часто були зовсім далекі від морської справи. Частина з них тікала з кораблiв у першому ж порту. На
суднах постійними особами були тільки капітан та його помічники. Досвідчені матроси були людьми
тимчасовими і переходили з судна на судно у пошуках кращих умов. Упродовж XVIII століття на
турецьких військових гребних суднах праця невільників вже майже не застосовувалась. Веслярами були
греки, волохи, молдавани і болгари, які відбували військову повинність у воєнний час. Головна функція
турецького флоту зводилась до перевезення армійських вантажів і живої сили для підкріплення
гарнізонів прибережних фортець. Нестача вітрильників в акваторії Чорного моря компенсувалася
гребними суднами. Суттєву частину турецького флоту становили піратські кораблі мусульман
Південного Середземномор’я, які могли покинути ескадру у разі реальної небезпеки з боку
супротивника. До того ж на кораблях не було достатньої кількості досвідчених канонірів. У ході бою
ядра часто трощили свої ж судна [399.С.107; 400.С.126]. Вищесказане дозволяє стверджувати, що у
першій половині XVIII століття турецький флот мав низький рівень. Однак на Чорному і Азовському
морях (де Росія не мала кораблів) саме при допомозі флоту Туреччина мала можливість упереджувати дії
росіян і утримувати Крим під своїм контролем.

Суттєву роль відігравав той факт, що населення Османської імперії,
меншість якого становили турки, не хотіло брати участь у збройних
змаганнях Росії і Порти. До того ж християнське населення Османської
імперії підтримувало дії Росії. Молдавани, волохи, болгари, греки та серби,
які відбували службу на турецькому флоті, не виявляли великого
ентузіазму на військовій службі, а в ряді випадків добровільно переходили
на бік росіян і воювали проти турків. У свою чергу мусульмани
балканських областей, яких під загрозою смерті гнали на війну, у ході боїв
шукали порятунку у втечі. Туркам погану послугу справляв східний
менталітет, який складався з двох яскраво виражених особливостей: з
одного боку – це самовпевненість, завзяття і агресивність під час першого
натиску; а з другого – розгубленість і паніка у разі невдачі або
несподіваної зміни ситуації. Достатньо було поселити паніку в незначній
частині війська, як паніка охоплювала всю масу. Саме цим і можна
пояснити те, що турки і татари рятувалися втечею від набагато меншого за
чисельністю супротивника. Отже, воюючи з таким неорганізованим
супротивником, якими були турки і татари, успіх, як росіян, так і
запорожців, був цілком закономірним.
Утім нам стало помітно, що особливістю бойових дій російської армії
1771-1774 років був відхід від ставки на генеральні битви. Армію
Османської iмперії неможливо було перемогти в одній або декількох
битвах, оскільки у разі тактичного успіху супротивника турки і татари
відразу ж залишали поле бою. Знищення живої сили і нанесення
матеріальних збитків з обох боків відбувалося під час малої
“партизанської” війни. А оскільки запорожцям була добре відома
місцевість театру бойових дій, то у ході розвідувально-диверсійних
пошуків і влаштування засідок їм не було рівних. Саме цим бойовий досвід
запорожців і був цінним для росіян.
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Підводячи підсумки розділу, можна стверджувати, що Військо
Запорозьке Низове являло собою станове козацьке збройне формування, до
складу якого входили козаки, які були вписані до реєстрів січових куренів.
Комплектація Війська Запорозького Низового відбувалася згідно
територіально-міліційного принципу, а мобілізація – згідно традиційної
паланково-курінної системи. Постійних військових підрозділів у Війську
Запорозькому Низовому не існувало. У воєнні походи запорозькі козаки
виступали Похідним Кошем, який являв собою з’єднання, що складалося з
6-12 п’ятисотенних кінних команд (кожна з яких була укомплектована
козаками від усіх 38 січових куренів) і артилерії. Для виконання окремих
бойових завдань з декількох команд формувалися тимчасові партії. Поділ
на кінноту і піхоту, крім військово-організаційного, мав соціальноекономічне підгрунтя (в піхоті служили лише козаки, які не мали
можливості у той чи інший момент придбати собі коней). Діючий
командний склад Війська Запорозького Низового завжди мав потужний
резерв завдяки інституту військової і похідної старшини без посад, а
традиційна практика призначення для воєнних походів похідних і наказних
курінних отаманів була запорукою дотримання дисципліни і порядку у
тимчасових тактичних підрозділах.
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Бойова та фізична підготовка запорозьких козаків мала високий рівень. Бойове навчання
безпосередньо відбувалося під час несення військової служби. Систематичні навчання проводилися лише
серед учнів січової школи та артилеристів. Повсякденне життя і дозвілля запорожців було заповнене
фізичними вправами. Перебування в запорозькій громаді фізично слабких людей було просто
неможливим, а виборність командного складу виключала перебування на посадах старшин, які не мали
достатнього досвіду і авторитету. Стрижнем військових звичаїв і педагогіки на Запорожжі були “діди” –
старшини похилого віку, на думку яких мала зважати як кошова старшина, так і рядове козацтво.
Військо Запорозьке Низове періоду Нової Січі було самодостатньою військово-політичною
структурою і в економічному відношенні не залежало від російського уряду. Забезпечення
боєприпасами, фуражем і провіантом покладалося на самих козаків, а норми видачі, встановлені
російським командуванням, являли незначну частку від необхідного. У технічному оснащенні Військо
Запорозьке Низове значно поступалося регулярним підрозділам, насамперед, в артилерії.
Щорічне грошове і хлібне жалування російського уряду Війську Запорозькому Низовому для рядових
козаків не мало суттєвого значення. Для заможного козака державна платня мало що значила, оскільки
той жив з власного господарства. Більша частина жалування призначалася для старшини. Жалюгідні
розміри державної платні викликали невдоволення рядових козаків як урядом, так і старшиною. У
порівнянні з іншими козацькими військами Російської імперії Військо Запорозьке Низове отримувало
найнижчу платню, що було певним дискримінаційним заходом з боку уряду. Обсяги виданих
запорожцям російською стороною боєприпасів, провіанту, фуражу і платні у воєнний час становили 5-10
% від необхідного. Озброєння і забезпечення покладалося на самого козака. У свою чергу запорозькі
козаки вважали себе зобов’язаними уряду у несенні військової служби відповідно відношенню
останнього до проблем Низової козацької громади.
У військовому найманстві були зацікавлені як заможні наймачі, так і неімущі наймити, які під час
походів могли покращити своє матеріальне становище за рахунок трофеїв і платні, яка виплачувалась
лише козакам, задіяним на військовій службі. Участь хазяїна зимівника чи хутора у дальніх виправах
вела до розорення або розграбування набутого за довгі роки. Козацька сірома, навпаки, у ході війни
могла покращити своє становище за рахунок трофеїв, платні і грошової винагороди. У той період
запорозьке козацтво не було зацікавленим у конфронтації з південними сусідами – турками і татарами, а
ескалація російсько-турецьких збройних конфліктів була причиною напружених стосунків між рядовим
козацтвом та старшиною, якій доводилось виконувати розпорядження російського командування.
Активність запорозької старшини в організації воєнних операцій Війська пояснюється тим, що вона
прагнула отримати визнання своїх заслуг з боку верховної влади з тим, щоб: а) отримати від уряду
політичні та економічні вигоди; б) закріпити свої позиції по відношенню до рядового козацтва; в)

урівняти становище Війська з російськими козацькими формуваннями задля виплати запорожцям
пристойної платні.

У ході війн 1735-1739 та 1768-1774 років Військо Запорозьке Низове
несло прикордонно-сторожову, розвідувальну, перевізну і поштову
службу. Головними функціями запорозьких козаків у складі діючої армії
були розвідувально-диверсійні пошуки, авангардна і аванпостна служби.
Перевізна і поштова служби для російської сторони були невигідні тим, що
запорожці за кожну окремо взяту послугу брали встановлену плату, що у
воєнний час потребувало значних витрат з армійської казни.
Спосіб бойових дій запорозького козацтва періоду Нової Січі повністю
відповідав завданням збройних сил Російської імперії в боротьбі з
турецько-татарською армією, а також воєнній теорії і практиці як Сходу,
так і Європи. Зокрема, тактичні засоби запорозької кінноти повністю
відповідали бойовій практиці західноєвропейської легкої кавалерії, а дії
запорозької піхоти на човнах відповідали тактиці морської піхоти
регулярних армій.
За часів Нової Січі Військо Запорозьке Низове у складі збройних сил
Російської імперії значного місця не займало. Крім двох війн з
Оттоманською Портою, уряд не задіював запорожців у збройних
конфліктах з іншими державами. При цьому для уряду було важливим не
стільки використати запорожців у війнах, скільки утримати їх від переходу
назад у підданство до хана. Слід також зазначити, що для російського
командування мала значення лише територія володінь цього Війська як
плацдарм для удару по Криму.
Недовіра уряду до запорозького козацтва була викликана
невизначеністю чисельності Низової козацької громади, найнижчим
рівнем дисципліни серед інших козацьких з’єднань російської армії,
незацікавленістю
запорожців
у
конфронтації
з
потенційним
супротивником Росії на Півдні, а також “політична нестійкість” і амбіції
старшини щодо особливого статусу Запорожжя в регіоні. У порівнянні з
іншими козацькими військами, які мали військовий та адміністративнотериторіальний сотенно-полковий устрій і постійний штатний розклад
підрозділів, Військо Запорозьке Низове було незручним для контролю і
управління з боку російської сторони. Давні демократичні традиції,
курінний поділ і відсутність постійних штатних підрозділів виключали
можливість проведення російською верхівкою кардинальних або хоча б
часткових змін у Війську Запорозькому Низовому, як було вчинено
упродовж XVIII століття в козацьких військах, що мали сотенно-полковий
устрій (Військо Донське, слобідські та лівобережні полки). Саме це було
причиною ряду провокаційних заходів російського уряду по відношенню
до Війська Запорозького Низового напередодні і у ході російськотурецької війни 1768-1774 років. І дійсно, активна системна дискредитація
Низової громади в очах російської громадськості і світової спільноти
готувала суспільну думку до корінних змін політичних і соціально-
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економічних відносин у південному регіоні імперії,
несправедливої розправи над запорозькою верхівкою.

