Розділ 3

ВІЙСЬКОВА СЛУЖБА ЗАПОРОЗЬКОГО КОЗАЦТВА В РОСІЙСЬКОТУРЕЦЬКІЙ ВІЙНІ 1768-1774 рр.
У другій половині 60-х років XVIII століття найважливішим завданням російської зовнішньої
політики стало остаточне вирішення Чорноморської проблеми. Російсько-турецькі війни 1695-1700,
1710-1713 та 1735-1739 років не дали суттєвих зрушень у цьому напрямку. Готуючись до нової війни з
Туреччиною, Росія заручилась підтримкою Пруссії, Данії та Великої Британії. Лейтмотивом російськотурецької війни 1768-1774 років стали події, які відбувались у Речі Посполитій після смерті короля
Августа ІІІ Фрідріка (1763) і обрання на престол у 1764 році Станіслава Понятовського – ставленика
Росії і Пруссії. Політика новообраного короля повністю відповідала інтересам Петербурга. Це обумовило
створення в лютому 1768 року у м. Барі конфедерації (військово-політичного об’єднання) польських
магнатів і шляхти, спрямованого проти Станіслава Понятовського. Безпосереднім приводом для виступу
конфедератів було затвердження Станіславом Понятовським трактату про зрівняння у правах католиків і
православних, що сталося у січні 1768 року. Подальші події 1768 року у Речі Посполитій позначилися
розгортанням громадянської війни, масовими розправами конфедератів над дисидентами (православним
населенням), що привело до вибуху національно-визвольного повстання на Правобережжі –
“Коліївщини”. Під приводом наведення порядку і захисту дисидентів на територію Речі Посполитої було
введено російські війська. У відповідь барські конфедерати уклали союз із Туреччиною і звернулися за
допомогою до Франції та Австрії. Проте відкриту підтримку конфедератам надала лише Франція.
Австрія зайняла вичікувальну позицію, сподіваючись у разі успіху Росії поживитись за рахунок
Туреччини, а у іншому випадку – за рахунок Речі Посполитої. Подальший хід воєнно-політичних подій у
Польщі позначився придушенням російськими військами опору конфедератів і розділом частини
території цієї держави між Росією, Пруссією і Австрією (1772) [337.С.260-263].
Готуючись до війни російська сторона намірялась нанести удари на двох головних напрямках –
Дністровському (Хотин і Бендери) і Дніпровському (Крим і Очаків) з метою захоплення Північного
Причорномор’я. Цей план по суті копіював стратегію Х.Мініха. При цьому російський уряд змушений
був утримувати у Польщі чималий обсерваційний (спостережний) корпус і воювати як з Туреччиною, так
і з польськими конфедератами. Бойові дії барських конфедератів носили партизанський характер, що
значно ускладнювало позиції росіян.
Та не дивлячись на це, переоцінюючи можливості власної держави, уряд Катерини ІІ поставив перед
армією і флотом ще більш складні завдання. Головні сили армії мали йти за Дунай. Кращу частину
Балтійського флоту було спрямовано у Середземне море на підтримку збройних виступів балканських
християн проти османського гніту. З тією ж метою окремий корпус спрямовувався на Кавказ. для
сприяння кавказькій і кримській експедиціям на Дону слід було відновити Азовську флотилію і
відрядити її у Чорне море. Театр бойових дій охопив величезну територію. Через це війна затягнулася на
цілих шість років і по суті велась обома сторонами на змор супротивника.

Запорозька кіннота на театрі війни
На початку війни. Після офіційного оголошення Туреччиною війни Росії, що сталося 14 жовтня
1768 року, Військо Запорозьке Низове було приведене в бойову готовність. Генерал-губернатор
Малоросійської губернії граф П.Рум’янцев в ордері до кошового отамана Петра Калнишевського від 31
жовтня 1768 року писав: “Рекомендую вам, пане кошовий отамане, усе військо своє облаштувати згідно
сьогоденних обставин на воєнний лад щонайскоріше, щоб готові ви були до швидкого збору, як і
виступити того ж часу, куди вам вказано буде” [297.С.19].
На початку листопада 1768 року запорозькі розвідники і начальники форпостних команд безперервно
повідомляли Кіш про підготовку татар до нападу на Запорожжя. Зокрема, вони вказували на те, що
ногайських аулів біля кордону вже немає і що 21 листопада Єдисанська орда прибула до Південного
Бугу без своїх стад, розташувавшись на правому березі річки [35.Арк.4]. Єдичкульська та
Джамбуйлуцька орди зібрали свої сили біля Перекопу і випасали коней. За наказом хана Крим-Гірея
хлібні запаси мали продавати за визначеними цінами і лише до державних сховищ; вільний продаж хліба
заборонявся. Крім того, запорозькі агенти повідомляли, що хан наказав ремонтувати перекопські
укріплення, а 13 листопада оголосив про початок набігу на Україну через три тижні, як тільки річки
вберуться у кригу. Керувати набігом на Січ хан доручив калзі-султану [35.Арк.5,7-10,34,37]. Кіш
повідомив про це київського генерал-губернатора Ф.Воєйкова, президента Малоросійської колегії
П.Рум’янцева та військового командира Новоросійської губернії О.Ісакова і просив прислати допомогу.
Проте О.Ісаков прислав лише артилерійську команду з кількома гарматами для посилення
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Новосіченського ретраншементу [35.Арк.6]. Таким чином, оборона Запорожжя покладалась на самих
запорожців.
У середині листопада 1768 року від Ф.Воєйкова кошовий отаман Петро Калнишевський отримав
наказ, щоб у разі нападу татар на передмістя фортець Святої Єлисавети він “щонайскорішу допомогу
подав, напавши на супротивника з тилу і поставивши посеред двох вогнів, хоробрими згідно воєнного
мистецтва діями щонайвідчутнішого завдавав удару і тим дальновидним намірам його перешкодив і до
виступу із меж наших кордонів примусив” [246.С.41].
У кінці 1768 – початку 1769 року сили російської армії тільки но почали зосереджуватись на території
Лівобережжя. Першу армію, яка, налічуючи понад 44 000 чоловік, мала діяти проти фортеці Хотин,
очолив генерал-аншеф князь О.Голіцин. Сили цієї армії зосереджувались під Києвом. Другу армію,
чисельністю понад 25 000 чоловік, завданням якої був захист російських кордонів з боку Кримського
ханства, очолив генерал-аншеф граф П.Рум’янцев. Сили Другої армії зосереджувались у районах
Полтави і Бахмута [422.С.295]. Військо Запорозьке низове мало входити до складу Другої армії і діяти у
межах наказів П.Рум’янцева [337.С.466].
Наприкінці 1768 року для набігу на Запорожжя і Новоросійську губернію хан зібрав близько 100 000
вершників. До складу ханського війська увійшли очаківські спаги та загін польських конфедератів. Своє
військо Крим-Гірей розділив на три частини. Перша частина, очолювана нуреддин-султаном, мала
завдати удару по Катерининській провінції; друга частина, очолювана калгою-султаном, мала
спустошувати лівобережні паланки Запорожжя; третя, головна частина орди, під проводом хана, –
Єлисаветинську провінцію [422.С.294]. Метою цієї операції було спустошення краю, щоб російська
армія не мала зручного плацдарму для удару по Криму.
Перша кампанія. 1769 рік. Бойові дії розпочалися 15 січня 1769 року. У цей день з району м.
Каушан 100-тисячна татарська орда, очолювана самим Крим-Гіреєм, вирушила у похід. Вступивши на
територію Новоросійської губернії і Запорожжя, орда, як і планувалось, розділилась на три частини.
Перший загін – чисельністю до 30 000 вирушив на Бахмут, другий – до 20 000 – залишився на
Запорожжі, а головні сили разом із ханом оточили фортецю Святої Єлисавети [260.С.X]. 27 січня під
Бахмутом перший татарський загін зазнав відчутного удару від регулярних військ і повернув до р.
Вовчих Вод, де з’єднався з другим загоном. На Запорожжі татари погромили деякі паланкові залоги,
забрали полон з козацьких зимівників, але укріплені пункти (слободи, редути і шанці) для татар
виявилися неприступними.
На цей час головні сили запорожців, за розпорядженням П.Рум’янцева, перебували у складі корпусу
генерал-поручика М.Берга і мали діяти проти ханської орди, яка спустошувала передмістя фортеці
Святої Єлисавети, Черкас, Чигирина і Ладижина [452.С.454-456]. Проте в документах діючої армії за
січень 1769 року про дії запорожців проти татар згадок немає. У цей час запорожці вичікували на
подальший перебіг подій, а саме: чи відкотяться з покордоння російські війська. Коли ж до хана дійшли
чутки, що російська армія наближається до Дністра, орда повернула назад і, кидаючи на шляху важку
здобич, ринула до м. Балти. Буджаки та єдисанці відступали з такою енергією, що російські легкокінні
загони, очолювані генерал-майором А.Романіусом і бригадиром І.Багратіоном, не змогли їх навіть як
слід розгледіти. При переправі через Південний Буг чимало татар потонуло, а суттєва частина померла
згодом від переохолодження [35.Арк.2,3; 39.Арк.65зв.].
03 лютого запорозька кіннота, очолювана Петром Калнишевським, з власної ініціативи вирушила до
Перекопу з наміром відрізати від Криму загони калги-султана, які поверталися з-під Бахмута. Татари
відступали берегом Азовського моря і перейшли в Крим у районі Чонгару [260.С.X; 422.С.296].
Довідавшись про дії татар, Петро Калнишевський завдав супротивнику відчутного удару в районі
урочищ Янчекрак, Карачекрак, Маячка, Рогачик і річки Білозірки, де Військом Запорозьким … “усі їх
аули, сіно та геть усе інше спалено, а притому відігнано худоби; і що після того повернувся він
(П.Калнишевський) із усіма козаками благополучно на Січ 12 числа після дев’ятиденної мандрівки з
великою здобиччю” [260.С.X].
У результаті набігу орди Крим-Гіея на російське покордоння було спустошено околиці ф. Святої
Єлисавети та м. Бахмуту, південь Правобережної (польської) України, а також Орільська, Самарська і
Протовчанська паланки Запорожжя. Швидкому просуванню орди сприяли морози, які скували річки
кригою і зробили доступною для неї усю місцевість. Проте татарське військо виявилось нездатним
здобувати укріплені пункти (польові фортеці і укріплені шанцями слободи і села).
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У погоні за татарином (А.Манастирський)
Упродовж весни 1769 року головні сили нового хана Девлет-Гірея ІІІ (Крим-Гірей помер невдовзі
після повернення з походу) зосередились біля м. Каушан. Частина татарського війська під проводом
калги-султана стояла табором на р. Каланчак перед Перекопською лінією. Кубанська орда залишилась у
межах своїх улусів. У цей час невеликі кінні команди запорожців проводили розвідувальні пошуки у
напрямку Очакова і Перекопу [246.С.108; 260.С.ХХ, ХХХХ].
Лише 09 червня на Січ надійшов ордер графа П.Рум’янцева, за яким кошовий отаман мав виступити з
усім Військом Запорозьким Низовим до фортеці Святої Єлисавети, де знаходилась головна квартира
Другої армії, і розташуватися між річками Зеленою та Жовтою, при Широкій балці, поблизу р. Інгульця
[452.С.456-457].
Охорона кордонів на лівому березі Дніпра була покладена на корпус генерал-поручика М.Берга. 12
червня генерал-аншеф П.Рум’янцев наказав кошовому отаману Петру Калнишевському організувати
форпости “між Орлом і Гардом”. Вибір місця для розташування табору залишався за Петром
Калнишевським. Кошовий отаман мав відряджати роз’їзди до Очакова і підтримувати зв’язок з генералмайором М.Зоричем, корпус якого вирушив у напрямку Бендер [129.Арк.72-76].
Уже 16 червня Похідний Кіш (кіннота, артилерія і обоз) вирушило з Січі у похід. Петро
Калнишевський залишив на Січі при військовому судді Івані Бурносі невеликий загін піхотинців, а з
кіннотою вирушив до головних сил П.Рум’янцева. Для походу при кошовому отамані зібралися 14
військових старшин, 17 полковників, 31 полковий старшина, 38 похідних курінних отаманів, військовий
гармаш із 105 канонірами, отець-намісник січових церков із трьома ієромонахами, військовий довбиш і
7350 козаків від усіх 38 куренів. Військовий старшина Микола Косап був військовим обозним, Сидір
Білий – військовим осавулом, Іван Глоба – військовим писарем. Артилерія цього загону складалася із
восьми легких гармат і чотирьох фальконетів. При обозі перебував спеціальний інтендантський підрозділ
у складі 720 козаків, очолюваних полковим старшиною Лук’яном Пікетовим. На літніх форпостах
залишилось 1274 козаки під начальством військового старшини Андрія Порохні [129.Арк.84,91].
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Через тиждень Петро Калнишевський відрапортував до штабу армії про прибуття Війська на вказане
місце і розташування табором біля р. Голої Кам’янки [129.Арк.17,20]. Згодом запорожці перейшли до
урочища Камишуватого, де і стали табором. Звідти Петро Калнишевський відряджав роз’їзди до
Південного Бугу, Гарду, Мертвих Вод і Очакова [129.Арк.9,25].
По прибуттю запорожців у Камишувате генерал-майор М.Зорич передислокував частину запорозьких
постів на Піщаний Брід. Петро Калнишевський опротестував це рішення і доводив П.Рум’янцеву, що
М.Зорич ослабив запорозьку постову лінію. Командувач армії на це вказав кошовому, що рішення
генералом прийняте згідно загальноармійської постової дислокації і різко зауважив: “Я керуюсь
правилами воєнного мистецтва, яке грунтується на відомій точності, а не на вашій уяві; для того, у
випадку значного руху супротивника, маєте ви взаємодіяти з генерал-майором Зоричем” [129.Арк.49].
Цей випадок вказує на те, що Петро Калнишевський, отримавши на початку кампанії можливість
вести самостійні дії проти супротивника, не був ознайомлений з оперативними планами командування
армії. Крім того, П.Рум’янцев дав зрозуміти Кошу, що генералітет за будь-якої ситуації не зважатиме на
думку запорозької старшини.
Тим часом генерал-майор М.Зорич очолив авангард Другої армії. У його розпорядженні був
легкокінний корпус, сформований із усіх гусарських і пікінерних полків Новоросійської губернії, а також
з 3500 донських козаків і 400 ставропільских калмиків [35.Арк.37,42,51]. До цього корпусу, за
розпорядженням П.Рум’янцева, було відряджено дві тисячні команди запорожців, очолюваних
військовими старшинами Андрієм Ляхом (Лук’яновим) і Олексієм Чорним [129.Арк.80]. У середині
липня цих запорожців М.Зорич підпорядкував майору Депрессу і відрядив у пошук по маршруту – БалтаБендери-Дубоссари [129.Арк.59,71,104].
У кінці червня татарська орда, очолювана калгою-султаном, пробилась через форпостну лінію
М.Берга, розташовану по р. Конці, і вдерлася на Запорожжя. Татари спустошили села та зимівники
Кальміуської, Самарської, Протовчанської та Орільської паланок. 3апорозькі форпостні команди не
змогли вчинити серйозного опору. За допомогою корпусу начальника Української укріпленої лінії
генерал-майора К.Штоффельна супротивника було відкинуто [452.С.458-459].
Після наїзду калги-султана на Запорожжя по всьому театру бойових дій Другої армії настало
тимчасове затишшя.
До Похідного Коша надійшов ордер П.Рум’янцева, яким визначалося, що: “Для отримання слави і
здобичі наказую, щоб ви, пане кошовий, з усім своїм військом йшли у бік Очакова і за своїм звичаєм
робили пошуки над самим супротивником, якого не щадили, відганяли його худобу і намагались дістати
язика. Я ніякою постановою не зв’язую ваші руки, сподіваючись на вашу розсудливість у мистецтві
полководця і хоробрість Війська Запорозького. Кожен випадок не упустіть і використовуйте, що
послужить на шкоду супротивнику. Рознесіть свої подвиги для жаху у степах Очаківських. Про свої дії
подавайте мені повідомлення при кожній нагоді” [197.Арк.1].
12 липня П.Рум’янцев наказав кошовому отаману відрядити дві тисячі вершників до корпусу
М.3орича для пошуку в районі Бендер. У той же час “наказано кошовому запорозькому, щоб він з
військом йшов до Південного Бугу і, ставши проти Гарду, відряджав свої партії у бік Очакова”
[260.С.XX]. У наступному ордері від 30 липня П.Рум’янцев наказував, щоб кошовий влаштував засідки і
поставив роз’їзди на Бузі і Гарді проти татарських розвідувальних загонів. Крім того, П.Рум’янцев знову
наказав відрядити дві команди до Бендер і Балти і передати їх у розпорядження М.3орича [141.Арк.34].
У цей час турецька армія стояла біля Рябої Могили, а татарська орда – біля Каушан [337.С.469]. 06
серпня ордером П.Рум’янцева кошовому отаману наказувалось стати у гирлі Корабельної або
Гарбузинки, виставити пости на Гарді до Мертвих Вод і висилати до Очакова пошукові команди
[36.Арк.125; 129.Арк.136].
Зрозуміти особливості ведення бойових дій запорозькою кіннотою у ході кампанії 1769 року дозволяє
приклад одного з багатьох розвідувально-диверсійних пошуків.
Так, 10 серпня до Очакова було відряджено трьохтисячну партію, очолювану військовим старшиною
Павлом Головатим (на той час наказний суддя Похідного Коша), при якому знаходились 4 військових
старшини, 6 полковників і 9 полкових старшин. 12 серпня ця партія зробила наїзд (диверсію) на
татарське селище Гаджи-Гассан, що при гирлі р. Березані, у 15 верстах від Очакова. П’ятисотенна
команда з партії Павла Головатого під проводом полковників Чепіги, Ковпака і Носа винищила усіх
мешканців і спалила селище, залишивши живими лише 15 полонених [452.С.461]. Тих, хто намагався
втекти морем на човнах, потопили гарматним і рушничним вогнем. Козаки “визволили” 74 християн
(волохів і болгар), захопили велику кількість худоби і майна. Павло Головатий із загоном у 2500 козаків
рушив на Очаків. 13 серпня в районі між Джемерлеєм і Янчекраком козаки зустрілися із чисельною
турецькою партією. У бою, що стався, втрати турків важко було встановити, оскільки турки, за своїм
звичаєм (як і козаки), під час бою підбирали не тільки поранених, але й убитих, для чого возились
спеціальні фури [129.Арк.128,146,151,161,162,167,177]. Турки втратили до 200 чоловік убитими і одного
яничара полоненим. Втрати запорожців становили 8 чоловік убитими і 3 дістали поранення. Після
відступу супротивника козакам дісталося 8 прапорів і велика кількість воєнних трофеїв [32.Арк.364-366;
260.С.ХХХ; 422.С.310; 452.С.461]. За цей пошук партія Павла Головатого одержала у нагороду від графа
П.Рум’янцева 1000 карбованців [297.С.130].
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Наприкінці серпня і в першій половині вересня запорозькі кінні команди проводили пошуки в
очаківському степу, внаслідок чого туркам і татарам було завдано великих збитків [125.Арк.106;
129.Арк.200,214; 422.С.316].
Упродовж серпня-вересня 1769 року російська і турецька армії почали відхід на зимові квартири. 14
серпня командувачем Другої армії замість П.Рум’янцева, який очолив Першу армію, було призначено
генерал-аншефа графа П.Паніна. До 17 вересня Другу армію тимчасово очолював генерал-аншеф князь
В.Долгоруков. Кампанія 1769 року фактично була завершена, але запорозька кіннота мала наказ займати
свої позиції до кінця листопада.
24 серпня Похідний Кіш передислокувався з р. Гарбузинки на р. Корабельну. Щоб не допустити
прориву Буджацької та Єдисанської орд у Польщу для удару по комунікаціях Першої армії, корпус
М.Зорича за наказом командувача армії вирушив “за Дністер”. Для посилення свого корпусу М.Зорич
зняв усі пости, розташовані вздовж Південного Бугу. Кошовому отаману було наказано відрядити на
оголену лінію окрему партію, а самому з рештою своїх людей розташуватися на р. Орлі (притока
Південного Бугу) і підтримувати зв’язок із корпусом М.Зорича. Кошовий отаман повідомив
В.Долгорукову, що виступити на р. Орел козаки не можуть, оскільки підніжний корм “збитий” корпусом
М.Зорича, а запорозькі коні знаходяться у поганому стані, і тому на вказані місця висилаються лише
роз’їзди. 17 вересня П.Панін “найкріпчайшим ордером” повторив наказ В.Долгорукова і пояснював
наскільки важливі ті пости для обох армій. (На вказані місця Кіш зміг виставити пости лише 23 вересня)
[129.Арк.128,169,192,213,229,231].
Цей факт свідчить не тільки про те, що запорозька старшина була далекою від розуміння оперативної
доцільності розпоряджень командування і точного виконання наказів, а також про конфронтацію між
Кошем і генералітетом Новоросійської губернії, представником якого був М.Зорич.

Пікет (В.Радомський)
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З 25 вересня по 20 жовтня головний загін запорозької кінноти, очолюваний особисто Калнишевським,
діяв під м. Хаджибеєм (суч. Одеса). Скориставшись із цього, наприкінці жовтня військо калги-султана
вчинило
напад
на
лівобережні
паланки
Запорожжя
і
Катерининську
провінцію
[129.Арк.285,289,305,320,324; 249.С.37]. Утім, запорозьким і донським козакам із корпусу М.Берга
вдалося перехопити татарські чамбули на їх зворотньому шляху до Перекопу [260.С.ХХХХ; 422.С.316].
На запорозьких зимових форпостах під начальством військового старшини Андрія Порохні
залишилися нести службу 2454 парокінних і 600 піших козаків на човнах [130.Арк.4-5; 452.С.468].

Таблиця 5

Кількісний склад сторожової партії в зиму 1769-1770 років
Чини

Кількість козаків

Головний постовий командир (військовий старшина)

1

Полковників

20

Полкових старшин, писарів і осавулів
Козаків парокінних

40

2744

Піших

600

Всього

3405

[473. С. 23].
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На кінець жовтня 1769 року Друга армія розташувалася на зимових квартирах. 09 листопада Військо
Запорозьке Низове разом з кошовим отаманом повернулося на Січ, де його зустрічали з усіма належними
урочистостями і гарматною пальбою [319.С.145].
Аналізуючи бойові дії запорозької кінноти у 1769 році, необхідно вказати на те, що упродовж усієї
кампанії вона діяла на другорядних ділянках фронту, виконуючи, головним чином, аванпостну службу,
не виявляючи при цьому особливої ініціативи. У ході бойових дій з’єднання М.Зорича і М.Берга і
П.Калнишевського виконували завдання по дезорієнтації турецького командування щодо чисельності та
намірів Другої армії. У результаті дій цих з’єднань візир утримався від активних дій проти Першої армії,
якій вдалося оволодіти фортецею Хотин. У ході кампанії супротивник ніс втрати, насамперед, від
окремих пошукових команд і партій, які відряджалися Кошем у певні райони. Проте втрати і збитки
запорожців від татарських набігів були набагато більшими, оскільки, на відміну від нечисельних
пошукових загонів козаків, татари мали можливість проводити диверсії (спустошення території)
набагато більших масштабів. У результаті воєнних дій на території Кримського ханства і Запорожжя
страждало, перш за все, мирне населення, а бойові операції з обох боків скоріше нагадували розправи. В
оперативному плані метою П.Рум’янцева було спустошення території супротивника, бо крім малої війни
Другій армії тоді нічого було протиставити татарам. У свою чергу татари не могли діяти інакше і
нав’язували супротивнику свою традиційну тактику.
Упродовж вересня-листопада 1769 року татарські чамбули за наказом турецького візира здійснили
ряд набігів на Запорожжя [129. Арк.186,215,247зв.]. Так, у вересні кримська орда, очолювана калгоюсултаном, прорвавшись крізь форпости корпусу генерал-поручика М.Берга, вчинила диверсії у
Кальміуській, Орільській, Самарській і Протовчанській паланках Запорожжя та у Катерининській
провінції [36.Арк.38; 129.Арк.184; 132.Арк.9]. Оскільки головні сили запорожців знаходились на той час
біля Очакова, то обороняти край фактично було нікому. Господарству Запорожжя було завдано такого
удару, наслідки якого у декілька разів перевищили збитки, понесені козаками у січні [129.Арк.216217,239,263,273]. Татари спалили багато зимівників, хуторів, сіл і церков, знищили або забрали у полон
чимало людей і повернулися до Криму без перешкод [132.Арк.2,9,13-16,20-23,32,34,48-60]. Погоня,
організована М.Бергом, жодних наслідків не дала [36.Арк.28]. Крім того, начальник запорозької
форпостної служби військовий старшина Андрій Порохня не відважився на протидію татарам, хоча для
цього у нього були необхідні сили і засоби. З приводу цього як росіяни, так і запорожці звинувачували
останнього у боягузстві [129.Арк.185,213,239].
Татарські набіги осені 1769 року засвідчують, що лівобережні форпости запорожців і розквартировані
поблизу кордону легкі війська не можуть убезпечити край від диверсій великих татарських з’єднань. На
початок 1770 року російський уряд і вище командування вважали, що з початком зведення Дніпровської
укріпленої лінії цю проблему буде знято – кордон на цій ділянці фронту отримає належне прикриття, а
новозведені лінійні фортеці стануть зимовими квартирами і магазинами армії Другої армії.
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1770 рік. У кампанію 1770 року головні сили Другої армії, які складалися із 21 тис. регулярних військ
при 197 гарматах мали оволодіти добре укріпленою фортецею Бендери (10 тис. гарнізону при 400
гарматах), що було головною метою кампанії росіян [352.С.30; 423.С.271]. Перша армія під
командуванням генерал-аншефа П.Рум’янцева мала прикривати дії П.Паніна біля Бендер на правому
березі Дністра [337.С.472].
У кінці березня 1770 року за розпорядженням П.Паніна запорозька кіннота мала виступити “по
першій траві в бік Очакова” [452.С.474]. 03 квітня кіннота Війська Запорозького Низового у складі 7352
парокінних козаків, очолювана кошовим отаманом, вирушила до гирла р. Мертві Води (впадає в р.
Південний Буг), на з’єднання з 5-тисячним загоном калмиків [261.С.А]. Упродовж усієї кампанії на
двадцяти запорозьких форпостах залишалося 714 вершників.

Таблиця 6
Розпис літніх форпостів, виставлених Кошем
у кампанію 1770 року
№
п/п

Розпис постів на
21 вересня 1770 року

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

В стороні від Очакова
В Олександрівському шанцю
На низу Білозірки
У Станіславі
У Бубликовій Балці
Біля гирла Бугу
В урочищі Кизе
Біля гирла Інгулу
Біля гирла Єланця
Біля гирла Мертвих Вод
На Чертальському Броді
На Запорозькому Гарді
Військових старшин
Полковників
Полкових старшин
Козаків

Полковників

Полкових
старшин

1

1
1

1
1
1
130
2
1
1
1
1

1
Всього:
1
4

Козаків
5
50
50
103
120
268
300
63
38
63
38
40

9
700

Верхових
коней
16
108
106
212
246

132
82
132
82
88
16
24
24
1400

[176.Арк.9-10].
Наприкінці квітня загін Петра Калнишевського став табором у “Черталах”, тобто в місці впадання у
Південний Буг річок Сухої і Мечетної Чертали. На лівому березі Дніпра залишались 392 козаки для
служби на відвідних караулах. До корпусу генерал-поручика М.Берга Кіш відрядив шестисотенну
команду під проводом військового старшини Андрія Порохні [452.С.474]. Корпус М.Берга призначався
для активних дій у Західному Приазов’ї і активної блокади Криму. У цьому корпусі, крім запорожців,
було 10 000 волзьких калмиків, 2000 лівобережних і 2000 донських козаків, 1000 кірасирів, 787 драгунів,
782 гусара, а також 4500 чоловік регулярної піхоти. Команда Андрія Порохні призначалася для
розвідувальної і авангардної служби [423.С.281].
Загін запорозької кінноти Петра Калнишевського увійшов до складу Очаківського деташементу
генерал-майора князя О.Прозоровського, завданням якого була активна блокада Очакова і Хаджибея.
Крім 7000 запорожців, під командуванням О.Прозоровського зосередилось 5000 калмиків, 4000
лівобережних і 3000 донських козаків, а також 1000 пікінерів [423.С.270]. У травні 1770 року до цих
з’єднань були приєднані Борисоглібський драгунський, Дніпровський пікінерний та Чорний і Жовтий
гусарські полки. Крім того, у складі корпусу перебував тисячний загін арнаутів (албанці, босняки, греки,
болгари, волохи і молдавани, які під час війни перебігали на російську службу). 06 червня П.Панін
прибув з інспекцією до корпусу О.Прозоровського, під час якої було особливо відмічено “готовність”
запорожців і Борисоглібського драгунського полку [261.С.Б].
Таким чином, у кампанію 1770 року Похідний Кіш потрапив під безпосередній контроль
генералітету, через що не мав можливості вести самостійні дії і мав брати участь в операціях російського
кавалерійського деташементу.
Бойові дії запорозької кінноти 1770 року не були належно висвітлені попередніми дослідниками.
Проте для розвитку воєнного мистецтва запорозького козацтва ця кампанія мала велике значення, що і
визначило необхідність детального розгляду подій.
Так, 12 червня князь О.Прозоровський з частиною свого деташементу трьома окремими загонами
вирушив у тривалу експедицію до Очакова і Хаджибея. Перший загін, очолюваний князем, складався з
Борисоглібського драгунського полку, кількох сотень калмиків і одного полку донських козаків. До
другого загону увійшло 6000 запорожців, поділених на три партії, які очоювали військові старшини
Лук’ян Великий, Олексій Чорний і Сафрон Чорний. Керував загоном сам Петро Калнишевський. Третій
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загін, очолюваний гусарським капітаном Тотовичем, складався з декількох сотень донців і призначався
для розвідки і зв’язку між першими двома загонами [261.С.Б; 452.С.475].
З 14 червня деташемент мандрував очаківським степом, вишукуючи супротивника. На п’ятий день
походу біля Очакова партія Сафрона Чорного разом із командою капітана Тотовича “напали з двох боків
на військових людей (турецьких), розташованих біля водопою при сінокосі, на захист яких із фортеці
виступила кіннота супротивника” [261.С.Б]. У сутичці турки втратили 26 чоловік убитими. Запорожці
захопили в полон десять яничарів, трьох волохів і одного босняка. У здобич козакам дісталося близько
5000 овець і велика кількість рогатої худоби та коней. Очаківська кіннота кинулася за запорожцями у
погоню, але через кілька верст потрапила у засідку, влаштовану Петром Калнишевським. У ході
перестрілки супротивник втратив понад 70 чоловік убитими. У полон потрапив ага на ім’я Ахмет.
3апорожці втратили чотирьох убитими, стільки ж було поранено, і один козак потрапив у полон [261.С.Б;
423.С.293].
19 червня О.Прозоровський наказав запорожцям підступити до фортеці і виманити супротивника в
поле. Запорожцям це добре вдалося. З Очакова виступило декілька тисяч спагів і яничарів з гарматами.
Козаки відтягнули турків на чималу відстань від фортеці. Загін О.Прозоровського, який залишався у
засідці, стрімко атакував супротивника і спільними діями із запорозькою партією Петра Калнишевського
змусив турків відступити і зачинитися у фортеці [261.С.Б; 423.С.293].
20 червня через захопленого у полон волоха князь О.Прозоровський передав листа очаківському
паші, у якому вимагав здати фортецю. Паша відмовився і передав князю, щоб той спромігся здобути
фортецю штурмом [452.С.476]. Штурм Очакова за даних умов був неможливим. У деташементі
О.Прозоровського було лише два десятки легких гармат, а без важкої артилерії і піхотного курпусу будьякі дії були б марними. Тим більше, що Очаків мав безперебійне постачання провіантом, боєзапасами і
людськими резервами по морю. Це змусило О.Прозоровського обмежитись лише “маскуванням”
очаківського гарнізону. 21 червня О.Прозоровський з головними силами залишив район Очакова і
розташував свої підрозділи на р. Малий Куяльник [423.С.294].
08 липня, залишивши спостереження за Очаковом на 2000 калмиків, О.Прозоровський з рештою
свого деташементу, поділеного на три партії, вирушив в район Хаджибея. Так, 6000 запорожців пішли з
кошовим отаманом вздовж правого берега Тилігульського лиману “до самого моря”. До гирла Дністра
рушило 3000 калмиків під командуванням майора Єлагіна. Третя партія під проводом самого князя
рухалась між двома першими, щоб у разі необхідності підтримати ту чи іншу. До складу партії
О.Прозоровського входили Борисоглібський драгунський, Дніпровський пікінерний, а також Чорний і
Жовтий гусарські полки [261.С.В; 423.С.298]. З 09 по 11 липня деташемент спустошив околиці Хаджибея
і прилеглі поселення, знищивши усіх, хто був зі зброєю і не встиг сховатись у замку: “…а мирних
жителів узято і на поселення в Новоросійську губернію відправлено” [261.С.В]. Під час цього рейду було
захоплено близько 5000 молдаван, 220 розкольників-некрасівців, 153 цигана і 24 єврея. Крім того, у
єдисанських татар було відбито 10 580 овець, 5065 голів рогатої худоби і 586 коней [423.С.298].
12 липня усі три партії підійшли до Хаджибея і спустошили його передмістя. З батарей фортеці і
кораблів, які стояли у гавані, турки відкрили гарматний вогонь. Запорозька артилерія зосередила вогонь
по одному із форштадтів фортеці, що дало козакам змогу оволодіти укріпленнями даного форштадту
[423.С.298]. “Деякі із числа гарнізону означеного замку турки, – доповідав П.Паніну О.Прозоровський, –
зачинилися у міцних форштадтних цього замку будинках і, відстрілюючись, оборонялися з останнім
відчаєм, але запорожці, не дивлячись на учинену як із цього замку, так і з суден його гавані гарматну
пальбу, вдершись у ті будинки приступом, усіх їх порубали, а форштадт підпалили” [261.С.В]. У цьому
бою з турецького боку було убито 20 чоловік; запорожці втратили 10 убитими і 27 козаків було поранено
[452.С.477].
Спроба О.Прозоровського оволодіти фортецею з ходу не вдалася. Хаджибейський замок мав міцні
мури, значну кількість гармат і підтримку турецького флоту. Втім Хаджибей не міг бути базою
зосередження турецьких сил для удару по тилах росіян, бо являв собою невелике укріплене селище, де
чисельний десант яничарів не мав би захисту за стінами і був би приречений на загибель у передмісті. 13
липня князь наказав своїм підрозділам залишити район Хаджибея і зайняти позицію між річками
Журавкою і Тилігулом [423.С.298].
Детальна реконструкція експедиції деташементу О.Прозоровського до Очакова і Хаджибея дозволяє
зрозуміти особливості ведення малої війни упродовж 1769-1774 років російськими легкокінними
корпусами і, насамперед, її мету, а саме: розвідка, нанесення максимальних збитків мусульманському
населенню краю, захоплення та переселення в межі південних губерній Росії мешканців із числа
християн, деморалізація супротивника у ході постійних сутичок. Отже, можна стверджувати, що ця
експедиція проводилась з метою рекогносцирування місцевості перед штурмами Очакова і Хаджибея у
майбутньому.
Стосовно тактики легкокінних кавалерійських загонів деташементу О.Прозоровського треба
зауважити, що суттєвих відмінностей між різними за своїм призначенням і якостями підрозділами у
веденні малої війни не було. Стосовно тактичних прийомів запорозької кінноти треба сказати, що
головне місце в них посідало заманювання супротивника у засідку, де успіх визначався завдяки елементу
раптовості і зосередженню вогню по найважливішій ділянці фронту супротивника.
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У другій половині липня в Очаківсько-Хаджибейському районі бойових дій не велося. Після
Кагульської поразки і втечі армії візира за Дунай Буджацька і Єдисанська орди перейшли у підданство до
Росії. Це значно послабило позиції Туреччини у Північному Причорномор’ї. Гарнізони Очакова і
Хаджибея могли висилати для степових роз’їздів зовсім незначні сили. На початку серпня запорожці, які
стояли табором на р. Березань (неподалік Очакова), відновили пошуки проти супротивника. Так, 08
серпня невелика партія запорожців “наїхала на таку ж неприятельську і, прогнавши її, отримала у здобич
одну малу гармату, один прапор і взяла у полон одного турка” [261.С.Ж]. В ордері графа П.Паніна до
кошового отамана Петра Калнишевського від 11 серпня 1770 року з приводу цієї перемоги командувач
відзначив хоробрість козаків і наказав “чинити і надалі такі ж над супротивником пошуки, але
утриматися від дій проти татарських орд, які перейшли під покровительство російське” [261.С.Ж].
На початку вересня генерал-аншеф П.Панін наказав князю О.Прозоровському перехопити і
розгромити хана Каплан-Гірея ІІ, який із великим загоном повертався із Буджака до Криму берегом моря
через Хаджибей і Очаків. Для переслідування хана П.Панін відрядив з під Бендер 4 легкокінні полки.
Сили О.Прозоровського були поповнені двома карабінерними полками. За задумом П.Паніна захоплення
Каплан-Гірея ІІ мало відбутися у районі Хаджибейського лиману. Але хану вдалося перейти той лиман
непоміченим. Тоді на пошук ханського загону кинувся П.Калнишевський із трьома тисячами запорожців.
05 вересня кошовий отаман наздогнав ар’єргард і обоз супротивника у п’яти верстах від Очакова. У той
самий момент із фортеці виступило близько 10 000 турецьких спагів і мунтян (волохів). Запорожцям
вдалося відступити за Янчекрак, втративши у бою 52 чоловіка [261.С.Л].
Через два дні запорожці з’єдналися із корпусом О.Прозоровського для чергової експедиції на Очаків.
09 вересня на Бузі за наказом О.Прозоровського кошовий отаман залишив у своєму таборі 1000 козаків з
військовим старшиною Павлом Головатим, а сам з рештою своїх людей вирушив на допомогу донським
козакам, яких очолювані ханом турки і татари притиснули до Очаківського лиману. Після запеклого бою
з 4-тисячного турецько-татарського загону в Очаків повернулося лише 70 чоловік [261.С.Л]. 10 вересня
корпус О.Прозоровського підійшов до фортеці. Запорожці і донці захопили на пасовищі велику кількість
рогатої худоби, овець, верблюдів і коней. Із фортеці вийшло 2000 яничарів з гарматами і 3000 спагів. У
ході бою туркам вдалося зім’яти донців, а згодом і запорожців. Петро Калнишевський відрядив для
підтримки тисячу козаків, очолювану Павлом Головатим. Згодом до місця бою поспішив і князь
О.Прозоровський з карабінерами, гусарами і драгунами. Але ще до прибуття цих сил “запорожці встигли
прийти до ладу і при новій атаці геть розбили супротивника, який почав спішно відступати до
форштадту” [261.С.И]. До підходу О.Прозоровського запорожці встигли відбити у яничар три гармати
[452.С.479]. У ході переслідування супротивника корпус О.Прозоровського захопив 11 знамен, булаву і
велику кількість вогнепальної зброї. З поля бою змогло втекти лише кілька спагів, 30 яничарів було взято
в полон, а решту – знищено. У корпусі О.Прозоровського втрати становили 47 чоловік убитими, у тому
числі 6 запорожців. Велика кількість людей була поранена [261.С.Л; 423.С.338]. Із числа здобутих у бою
трофеїв запорожці відіслали графу П.Паніну чотири прапори і коштовні турецькі шаблі. Після розділу
трофеїв кошовий отаман повернувся з козаками до свого обозу на Південний Буг. О.Прозоровський з
регулярними частинами залишився під Очаковом [423.С.339].
20 вересня кримський хан із п’ятьма тисячами татар і тисячею турків переправився на турецьких
суднах у Кінбурн, звідки вирушив степом до Перекопу. Попереду себе хан вислав 3500 вершників, а сам
рушив слідом, залишивши при собі 1500 кримців і 1000 спагів. Обоз рухався слідом за ханом. Переправа
хана на Кінбурнську косу стала можливою після того, як калга-султан вийшов на допомогу хану з
Криму; 15 000 приазовських татар стало перед Перекопом, а 5000 вирушило назустріч хану для
подальшого його супроводу на півострів. А між тим корпус генерал-поручика М.Берга за наказом
П.Паніна мав заблокувати калгу-султана у Криму. Проти військ калги-султана М.Берг відрядив кінний
деташемент при 12-ти гарматах, якому без бою вдалося загнати татар за перекопський вал [261.С.І з ;
423.С.339-340]. Тим часом на Кінбурнській косі шлях хану на Перекоп перетнули запорозькі піхотинці,
які діяли в Очаківському лимані на човнах-дубах. [Див. наст. параграф – “Бойові дії запорозької
флотилії”].
Таким чином, операції деташементу О.Прозоровського у вересні 1770 року засвідчили, що великої
загрози з боку Очакова не існує. У свою чергу запорозька кіннота довела, що у тактичному відношенні та
знанні місцевості в районі бойових дій вона є найбільш ефективною з огляду на результативність
виконання завдань.
04 жовтня 1770 року П.Панін наказав князю О.Прозоровському “відпустити Запорозьке військо в їх
помешкання” [261.С.Л]. Із наближенням холодів Петро Калнишевський відправив на Запорожжя великий
конвой возів, навантажений трофеями, а також хворими і пораненими козаками. 11 жовтня запорожці
залишили деташемент О.Прозоровського, переправились через Південний Буг і вирушили на Січ, куди
прибули 24 жовтня [452.С.489].
На зимові форпости було відряджено 1510 парокінних козаків [473.С.26].

Таблиця 7
Кількісний склад запорозької сторожової партії
в зиму 1770-1771 років
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Кількість козаків

Кількість коней

Головний постовий командир військовий старшина

1

16

Полковників

6

48

Полкових старшин, писарів і осавулів
Козаків парокінних
Піших
Служилих при старшинах
Всього

m.
co
m

Чини

14

84

1510

3020

320

-

64
1910

3168

[473. С. 26].
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У 1770 році після гучних перемог Першої армії П.Рум’янцева перед татарськими ордами постало
питання про вихід із війни.
Ще влітку 1770 року командувач Другої армії генерал-аншеф П.Панін в одному з перших листів до
татарських мурз писав, що у разі їх відмови перейти у російське підданство “він з багатотисячною
армією диких калмиків і разом з усім Запорозьким військом прибуде до них для обернення у попіл їх
помешкань” [423.С.275]. Третього вересня того ж року Єдисанська і Буджацька орди, які опинилися в
епіцентрі подій, змушені були присягнути на вірність російській імператриці Катерині ІІ. Ханом цих
двох орд було обрано мурзу Джан-Мамбет-бея [319.С.306]. Джамбуйлуцьких та Єдичкульських татар
хану вдалося утримати у Криму. Проте суттєва їх частина подалась до Джан-Мамбет-бея [134.Арк.27;
423.С.345].
Згідно секретного ордеру П.Паніна, надісланого кошовому отаману Петру Калнишевському від 12
жовтня 1770 року, запорожці мали допомагати російському командуванню у заходах по “наверненню”
татар до переходу у російське підданство. З цією метою запорожцям доручалося вибрати з-поміж себе
людей, які добре знали татарську мову та звичаї і під виглядом дезертирів або перебіжчиків відрядити їх
по 2-3 чоловіки до Криму і Буджацької орди для з’ясування настроїв татар. Разом з тим, ці люди мали (у
разі виявлення невдоволення татар Портою) запевняти, що війна ведеться не проти татар, а проти
Туреччини, міністри якої, підкуплені французьким і польським золотом, почали війну проти Росії. Крім
того, у разі виявлення хоч якоїсь надії на відокремлення орд, запорозьким агентам надавались
повноваження від імені російського уряду обіцяти татарам не тільки припинення проти них воєнних дій,
а й захист від нападу турецьких військ [133.Арк.3]. Отже, на запорозьких агентів покладались не тільки
обов’язки розвідників, а й представників уряду, чия діяльність у стані супротивника проводилась у
контексті офіційних воєнно-дипломатичних місій.
Після переходу Єдисанської і Буджацької орд під російську протекцію їх було переселено у межі
Запорожжя на лінії від р. Кам’янки до Азова. Територія зимового кочів’я на Запорожжі починалась “від
Олександрівської фортеці до ріки Самари, а звідти до гирла Верхньої Терси і Гайчула, що впадають у
Вовчі Води, а потім по тих ріках до Нижньої Терси від впадання її у Верхню Терсу до верхів’я”.
Комендант Олександрівської фортеці мав слідкувати за цілістю запорозьких поселень і угідь, а кошовий
отаман мав забезпечити лояльність козаків до татар [145; 146]. З півдня ці орди прикривались
Дніпровською лінією, а з півночі за цими ордами наглядав корпус генерал-поручика М.Берга, який
розташовувався вздовж кордону Слобідсько-Української губернії [319.С.316].
Усе це мало для Війська Запорозького Низового негативні наслідки. Перебуваючи на території
Запорожжя, татари вирубували на дрова усі дерева, які траплялися їм на шляху. “Переселенці” розбирали
козацькі зимівники, форпости, риболовні стани і навіть церкви. Спалювалось усе: вози, корита, вулики,
плетені загороди, телятники, конюшні і т.ін. [145.Арк.2,11,19,28,30,35-40]. Господарству Запорожжя
було завдано величезного удару. У сутичках із татарами гинули і козаки [145.Арк.5,8]. Так, полковий
старшина Нестор Гаврилов з посту на Біленькому, доповідаючи Кошу про ці події, писав: “…а козакам
пропавшим і ціни нема” [145.Арк.44]. Петро Калнишевський у листі до генерал-прокурора
О.В’яземського звинувачував у всьому Джан-Мамбет-бея, вказуючи, що той свідомо потурав погромам
через відчуття помсти за свого брата, який напередодні війни вчинив напад на Запорожжя, і за це хан
посадив того у в’язницю. Але причиною таких дій татар було те, що російський уряд не забезпечив їх ані
провіантом, ані паливом [145.Арк.9; 146.Арк.19]. Через це у людей Джан-Мамбет-бея просто не було
іншого вибору, як розоряти помешкання запорожців.
Попри всі політичні резони російської верхівки, запорозьке козацтво не сприймало такої політики,
оскільки вочевидь було те, що росіяни байдужі до проблем Запорожжя і дії уряду по відношенню до
Війська були явно деструктивні. Таким чином, можемо стверджувати, що російська сторона сама
спровокувала конфлікт між татарами і запорожцями, фактично ставши на бік “нових підданих”, а саме –
Єдисанської і Буджацької орд.
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Через невільників-втікачів, яким вдавалося втекти з орд Джан-Мамбет-бея, розташованих на території
Запорожжя, Кіш отримував тривожні відомості щодо намірів нападу на запорожців як Єдисанської і
Буджацької, так і ханських – Єдичкульської і Джамбуйлуцької орд [134.Арк.2,5,6,7,14,20,32,33,34,48].
Безперечно це змусило запорожців вживати запобіжних заходів щодо охорони своїх поселень і нагляду
за татарами. Російська сторона на донесення Коша належним чином не відреагувала [134.Арк.9;
173.Арк.36]. Більше того, російський уряд заборонив запорожцям переховувати людей, які тікали з орд
Мамбет-бея, і навіть виділив спеціальну команду донських козаків на допомогу татарам для розшуку
“ногайських холопів” [145.Арк.4]. У відповідь рядові запорожці і навіть заможні хазяї зимівників зі
зброєю в руках ставали на захист утікачів [134.Арк.9,28; 145.Арк.18,19].
1771 рік. У кампанію 1771 року запорозька кіннота знову мала діяти в районі Хаджибея і Очакова.
Завданням Петра Калнишевського було прикриття правого флангу експедиційного корпусу генераланшефа князя В.Долгорукова, який мав оволодіти Кримським півостровом. (У грудні 1770 року
В.Долгорукова було призначено командувачем Другої армії).
Чисельність Другої армії було доведено до 48 000 чоловік. Із цього числа для походу на Крим
призначалось 24 000. Окремо 3000 чоловік виділялось у диверсійний Сиваський загін генерал-майора
князя Ф.Щербатова. Решту сил Другої армії становила легка кіннота, яка мала прикривати комунікаційні
лінії, армійські магазини, транспорти і тримати зв’язок з Першою армією [337.С.491; 424.С.19].
Із початком Кримської експедиції у прикордонних ретраншементах, редутах і на форпостах
залишались невеликі піхотні команди від “українських полків” (колишніх ландміліцьких окремої
Української дивізії), а також худокінні кавалеристи [319.С.171].
Кращі легкокінні полки армії стали під командування генерал-майора князя О.Прозоровського і
склали авангард екпедиційного корпусу. На початку травня загін князя О.Прозоровського зайняв пости
на річках Янчекрак, Токмак і Молочні Води, а загін генерал-поручика М.Берга став на р. Кальміус
[263.С.Н].
Для прикриття території між Дніпром і Дністром у гирлі р. Чертали розташувався Очаківський корпус
під командуванням генерал-майора Ф.Вассермана. Ядром цього корпусу була запорозька кіннота,
очолювана кошовим отаманом Петром Калнишевським. Чисельність головного загону запорозької
кінноти становила 6000 вершників при 12 легких гарматах. Крім запорожців, у складі цього корпусу
перебувало 4 роти регулярної піхоти, 5 ескадронів Чорного, Жовтого та Молдавського гусарських полків
і 2 ескадрони пікінерів [263.С.Т; 377.С.295; 452.С.496].
Ще 15 лютого від кошового отамана до штабу Другої армії надійшло повідомлення стосовно ситуації
у Криму. Петро Калнишевський повідомляв, “що тамтешній народ розділений був надвоє, одні
залишились вірними туркам, а інші хотіли вступити з нами [Росією] в союз за прикладом ногайців і
буджаків,” і що приїхав із Константинополя морем калга-султан і запевняв про швидке прибуття на
півострів 70 000 турків [263.С.Н].
Наприкінці квітня під Очаковом розвідувальна запорозька партія відігнала 150 коней, розігнавши
сторожів. Погоні з міста за козаками не було. За інформацією, отриманою від полоненого волоха, в
Очакові знаходилось до 4000 піхоти, 1000 кінноти і 1000 матросів на кораблях флотилії [263.С.Н].
На 1771 рік Очаково-Хаджибейський район, спустошений у попередню кампанію деташементом
О.Прозоровського, для російського командування значення втратив. Крім того, без підтримки
Буджацької та Єдисанської орд, які перейшли в російське підданство, гарнізони Очакова і Хаджибея
втратили можливість оперативного реагування на диверсії супротивника.
У ході кампанії 1771 року запорожці загону Петра Калнишевського мали з турками у полі всього три
незначні зачіпки – 21 червня, 15 вересня і 9 жовтня [452.С.496]. Однак маємо докладні відомості лише
стосовно подій 15 вересня. Так, запорозька партія, яку Ф.Вассерман відрядив до Очакова, “розділившись
надвоє, виманила звідти загін кінноти і, вступивши з ним у бій, прогнала його під самі гарматні постріли,
де неприятельська піхота під стінами стояла, і що у цьому випадку побито турків 30, і в полон взято 10
чоловік, а з нашого боку убито одного і поранено двох козаків” [263.С.Т]. Упродовж кампанії козаки
захопили більше ста полоненних, з яких 50 чоловік було відправлено на Січ, а решту до штабу армії
[452.С.496].
Окремо треба зупинитись на участі запорожців у Кримській експедиції корпусу В.Долгорукова.
Так, на початку березня, готуючись до походу на Кримський півострів, В.Долгоруков надіслав до
Коша ордер, у якому наказував зібрати п’ятисотенну команду з “охочих” запорожців, які добре знають
шлях до Перекопу і місцевість у Криму. Цю команду В.Долгоруков пропонував віддати в розпорядження
запорозького полковника Опанаса Ковпака (Колпака), “…як добре відомій, надійній і той степ достатньо
знаючій людині” [154.Арк.2].
На Січі загальновійськова рада затвердила Опанаса Ковпака командиром цієї команди і постановила
кожному куреню виділити по 14 парокінних козаків під його провід [452.С.509]. За дорученням Коша
Опанас Ковпак сам підготував і організував до походу матеріальну частину і провіант для команди
[154.Арк.3]. У похід він виступив, не діждавшись збору усієї команди. Частина козаків, призначених
курінними отаманами до цієї команди, наздоганяла її вже на марші. І тільки 05 червня при балці
Виливала, що супроти Кизикермена, команда зібралась у повному складі [154.Арк.6,10,11,13,14].
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16 травня команда Опанаса Ковпака (ще не у повному складі) приєдналася до Другої армії. Запорожці
увійшли до авангардного корпусу О.Прозоровського і повели армію. Від р. Кінські Води російські
війська йшли до Криму вздовж лівого берега Дніпра. Дійшовши до р. Каїрки, Опанас Ковпак залишив
для охорони обозу команди декількох козаків, а сам вирушив до балки Виливали, а звідти берегом до
Олешок. Провівши розвідку, запорожці повернулись назад до Виливали, звідки проводили роз’їзди до
Зеленої і Чорної долин, піджидаючи підходу головних сил росіян [154.Арк.15,2б,92].
01 червня команда Опанаса Ковпака виступила з табору для розвідки під Перекопом. Форсувавши р.
Чаплинку, запорожці розбили на березі табір. Перед світанком за р. Каланчак було відряджено
невеликий сторожовий загін, очолюваний полковим осавулом Євстафієм Кобеляком. Цей загін перейшов
р. Солончак і Сиваш і з “утрішньої зорі до заходу сонця простояв на могилі” у трьох верстах від
Перекопу. Вночі козаки підійшли для розвідки до перекопського валу. Другого дня, після полудня, цей
загін повернувся на стоянку, де Кобеляк доповів Ковпаку про стан шляхів і степу щодо фуражування і
водопостачання [154.Арк.25].
05 червня до балки Виливали прибули головні сили Другої армії. Відстань від неї до Перекопу
рівнялась 70 верстам. 09 червня біля Виливали російські сапери і солдати за чотири дні звели велику
польову фортецю, що дістав назву Шингірейського ретраншементу. Це укріплення стало головним
армійським магазином на час дій росіян у Криму. 09 червня від балки Виливали армія В.Долгорукова
трьома колонами рушила на Перекоп. Команда Опанаса Ковпака рухалась попереду армії і 10 червня
підійшла до р. Каланчак, де зупинилась в очікуванні підходу головних сил армії. Від Каланчака до
найближчої до Перекопу могили Опанас Ковпак виставив пікети. 11 червня біля Каланчака стали
табором і росіяни [154.Арк.27; 424.С.174-179].
12 червня сили В.Долгорукова підійшли до Перекопу і розташувались перед воротами фортеці ОрКапи. Того ж дня запорожці і донці під’їжджали до Перекопського валу і викликали татар на герці, але ті
зі своїх укріплень не виходили. У ніч з 12 на 13 червня за наказом О.Прозоровського запорозький осавул
Євстафій Кобеляк зі своїми козаками виміряв рів перед перекопськими укріпленнями, котрий виявився
шість саженів завширшки. Татари зробили вилазку, але, втративши кількох чоловік убитими, сховалися
за своїми укріпленнями.
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У цій сутичці з боку росіян загинуло десять пікінерів, один гусар і один запорожець [154.С.27; 452.С.510511].
Перекопський вал сягав у довжину близько п’яти верст. З боку Сиваша морський прибій майже
зруйнував лінію. Крім артилерійської батареї, яка знаходилась у фортеці Ор-Капи, на лінії від фортеці до
Чорного моря знаходилось дві батареї, а з боку Сиваша – одна батарея [9.Арк.33; 424.С.179].
Обхідний фланговий маневр через Сиваш за Перекопську лінію доручався корпусу
О.Прозоровського, до якого увійшла і запорозька команда Опанаса Ковпака. 13 червня Опанас Ковпак за
наказом О.Прозоровського відрядив до Сиваша своїх розвідників, очолюваних Євстафієм Кобеляком.
Козаки знайшли брід, за що отримали від О.Прозоровського грошову премію [154.Арк.27].
У ніч з 13 на 14 червня князь В.Долгоруков розпочав штурм Перекопської лінії. Свій корпус він
розділив на 7 колон. Дві колони діяли у центрі, одна – на лівому фланзі і чотири – на правому. Головні
удари наносились по слабких ділянках. На добре укріплених ділянках проводились лише демонстрації,
які відволікали увагу супротивника від напряму головного удару. Вирішального удару було завдано на
правому фланзі, ближче від Чорного моря. За годину до світанку російські війська перейшли вал.
Турецька піхота зачинилася у фортеці Ор-Капи [337.С.491].
На початку штурму корпус О.Прозоровського тримав центр армії, а на світанку, обійшовши армію
мілинами Сиваша, зайшов у тил супротивнику, зайнявши позицію на березі у перпендикулярному
напрямку до Перекопської лінії. Невдовзі з’явилась 30 000-на татарська орда, очолювана ханом СелімГіреєм ІІІ. У бойовому порядку корпусу О.Прозоровського запорожці і донці становили лівий фланг.
Декілька запорозьких вершників, під’їхавши до орди нібито для розвідки, подались назад, намагаючись
притягнути татар поближче до російського корпусу, який став у засідці за кучугурами (піщаними
дюнами). Татари, в полі зору яких був лише загін запорожців і донців, що стояв перед кучугурами,
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погнавшись спочатку за розвідниками, атакували лаву козаків і погнали їх до Сиваша. Не помітивши
засідки, орда потрапила під гарматний і рушничний вогонь росіян і була зусібіч атакована регулярними
військами. Супротивник відразу змішався і поніс великі втрати. У ході відступу татар запорожці і донці
завершили розгром супротивника, який кинувся урозтіч поміж Солоних озер. Запорожці гнали татар 30
верст “до самого Кам’яного мосту” (що на дорозі до Карасубазару). При цьому сам хан ледве уникнув
полону [154.Арк.27-33; 424.С.180-183].
15 червня капітулював гарнізон Ор-Капи. Наступного дня сотню запорожців було відряджено по
Козловській (Гезлевській) дорозі для пошуку добрих на воду і корм місць. Через два дні вглиб півострова
вирушив корпус О.Прозоровського [154.Арк.33; 337.С.491]. Двох запорожців було відряджено
провідниками в окремий загін генерал-квартирмейстр-майора Броуна, який пішов на Гезлев [424.С.180].
Команду Опанаса Ковпака було відряджено через Карасубазар до Кафи, куди мали прибути і головні
сили В.Долгорукова. Гориста місцевість дала можливість супротивнику влаштувати засідки. У ході
просування до Кафи запорожці постійно вступали у сутички з невеликими татарськими загонами
[154.Арк.28]. Під час пошуку біля Карасубазару запорожці вступили в бій, у ході якого втратили
убитими двох товарищів та ще двох було поранено. Запорожці здобули перемогу і захопили 30 татар, 285
коней, 214 голів рогатої худоби і майна на суму в 2000 крб. [452.С.512].
28 червня біля Кам’яного мосту (що у трьох верстах від Кафи) татарська кіннота атакувала із засідки
авангард В.Долгорукова. Росіяни відкинули супротивника вогнем. Запорожці переслідували татар до
самої Кафи і, як повідомляв Кошу у своїх реляціях Опанас Ковпак, “більшу частину супротивника, не
допустивши до міста, перехопили і побили так, що небагато у фортецю забралося” [154.Арк.28].
Високий рівень бойової майстерності проявили запорожці і під час штурму Кафи.
Так, 29 червня ще до світанку команда Опанаса Ковпака підійшла до Кафи і мала із супротивником
“достатньо велику перестрiлку”. Об 11-й годині ранку до міста підійшов корпус О.Прозоровського і
примусив супротивника сховатись за своїми укріпленнями. З підходом корпусу В.Долгорукова російська
артилерія із зайнятих висот розпочала інтенсивний обстріл берегових укріплень і кораблів, які стояли на
рейді поблизу Кафи [337.С.491; 423.С.78]. Після зосередження артилерійського вогню по прибережному
ретраншементу В.Долгоруков наказав О.Прозоровському відрізати супротивнику шлях до фортеці. У
результаті стрімкої атаки корпусу О.Прозоровського, турки, розбившись на невеликі юрби, кинулися
тікати до моря, сподіваючись уплав дістатися кораблів, що стояли на рейді біля Кафи. Але вогонь з
російських батарей відігнав турецьку ескадру від фортеці. Внаслідок цього турки, що кинулись у море,
потонули. Татари ж, які рятувалися втечею у горах, були знищені запорожцями. У своєму донесенні
Кошу Опанас Ковпак писав, що князь В.Долгоруков “персонально бачив, як ми попереду усіх військ
мали баталію” [154.Арк.28,31]. У тому бою запорожці здобули три прапори і булаву. Одного козака було
убито і одного поранено [424.С.296]. Після того, як у пороховий льох фортеці випадково влучила бомба,
випущена з російської гармати, стався небачений вибух, який зніс чималу частину міста. Після цього
гарнізон Кафи капітулював [9.Арк.39; 424.С.188-190].
По закінченню штурму захоплені у татар прапори і булаву запорожці віддали князю В.Долгорукову
на його вимогу. Крім того, В.Долгоруков наказав запорожцям віддати присланому до них штаб-офіцеру
полонених і усю здобич, яку козаки захопили у Криму для повернення татарам, з якими князь хотів
налагодити дружні стосунки [452.С.512-513].
Після падіння Кафи інші фортеці півострова опору не чинили. В.Долгоруков розташував гарнізони в
усіх містах Криму, а загальне керівництво над тамтешніми військами доручив генерал-майору князю
Ф.Щербатову. Частину військ було відряджено до Польщі. Решта полків армії під командуванням князя
О.Прозоровського склала резервний корпус, який розташувався на Дніпровській лінії. До складу цього
корпусу мав увійти і загін Петра Калнишевського, але Ф.Вассерман на це не погоджувався і затягував
відправку [133.Арк.103-112; 161.Арк.40-41].
Командування над запорожцями Опанаса Ковпака В.Долгоруков доручив полковнику російської армії
Ф.Бринку і відрядив до Кінбурна. Під Кінбурном запорожці під’їжджали під самі стіни замку,
викликаючи супротивника на герць, насамперед, для з’ясування чисельності гарнізону. Турки вели по
запорожцях вогонь зі стін замку та із суден, які стояли у гавані, але жодних втрат козакам не завдали
[133.Арк.11,39,115; 154.Арк.36,39,43,48,55].
У свій час А.Скальковський стверджував, що по дорозі із Кафи до Кінбурна команда Опанаса
Ковпака оволоділа штурмом фортецею Арабат. Але це не відповідає дійсності. Ту потужну фортецю ще
18 червня здобув диверсійний загін князя Ф.Щербатова при підтримці Азовської ескадри віце-адмірала
О.Сенявіна (загін сів на борти суден у районі Ґенчі і дістався до Арабату морем вздовсж Арабатської
Стрілки) [337.С.491; 424.С.183-184]. Команда ж Опанаса Ковпака, як говорилося вище, 17 червня
вирушила з-під Перекопу до Карасубазару разом із корпусом О.Прозоровського. Таким чином,
запорожці не могли навіть узяти участі у штурмі, а не те, щоб самостійно оволодіти Арабатом.

19 вересня Опанас Ковпак отримав ордер князя В.Долгорукова, у якому наказувалось залишити у
Шингірейському ретраншементі, що супроти Кизикермена, 200 парокінних козаків для зимової постової
служби, а самому з рештою загону відбути на Січ 01 жовтня. У Шингірейському ретраншементі з
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козаками залишився полковий писар Семен Маєвський [154.Арк.132]. 25 жовтня і кошовий Петро
Калнишевський зі своїми козаками повернувся на Січ, залишивши невеликі постові команди по лінії від
Гарду до гирла Інгульця [452.С.514-516].
За участь у бойових діях проти Туреччини запорозьких старшин, відмічених російським
командуванням, від імені імператриці Катерини II було нагороджено золотими медалями
[153.Арк.6,13,44,56]. Крім того, Військо Запорозьке Низове отримало від Катерини II іменну грамоту, в
якій імператриця висловлювала подяку і сподівання, що запорожці і надалі будуть ревно виконувати
свою службу [153.Арк.56].
Підводячи підсумок дій команди Опанаса Ковпака в кампанію 1771 року, необхідно зазначити, що
вони нічим не відрізнялися від дій запорозьких команд у попередніх російсько-турецьких війнах.
Реконструкція ходу експедиції корпусу В.Долгорукова дозволяє стверджувати, що серед інших
іррегулярних кавалерійських з’єднань російської армії, задіяних у поході, запорожці відрізнялися,
насамперед, знанням місцевості на території супротивника. Саме це і пояснює те, що під час експедиції
запорожці виконували лише функції провідників і розвідників, для чого кількість людей у команді
Опанаса Ковпака була цілком достатньою. Водночас участь запорожців в експедиції 1771 року наочно
засвідчила російському командуванню високий рівень бойової майстерності запорожців у штурмах
укріплених позицій супротивника.
У кампаніях 1772-1774 років. На початку кампанії 1772 року головні сили Другої армії зосередились
у районі Кам’яного Затону для виступу у разі потреби як до Першої армії, так і у разі висадки турецького
десанту в Криму. Завданням Другої армії було утримання Кримського півострова у своїх руках до
укладення мирного договору з Портою.
Головні сили Війська Запорозького Низового увійшли до складу Очаківського деташементу, який
очолив генерал-майор Ф.Бурман [171.Арк.1]. У загоні Петра Калнишевського, який знову вирушив до
Очакова, налічувалось 5600 козаків. Окремо 200 вершників під проводом полковника Івана Кулика було
відряджено до гирла Інгульця [452.С.522]. Опанас Ковпак разом з осавулом Іваном Шарим, очоливши
п’ятисотенну команду, вирушив до Кінбурна. По дорозі до команди Ковпака приєдналося 200 козаків
Семена Маєвського, які зимували у Шингірейському ретраншементі [154.Арк.146-147]. Упродовж травня
загін Петра Калнишевського спільно з гусарами Новоросійської губернії проводив розвідувальнодиверсійні пошуки в районі Очакова і Хаджибея [171.Арк.11,18,30].
З 1772 по 1773 рік місцем розташування запорозьких літніх форпостів були гирла Інгульця, Кам’янки,
Гард на Бузі і гирло Громоклії [164.Арк.12,75]. Ще один пост з недосить чітко визначеним
місцерозташуванням було влаштовано “на тутешньому боці Дніпра, для безпеки тих, що йдуть у Крим та
з Криму” [155,ч.1.Арк.7-10; 171.Арк.13-14]. У Кодацькій, Самарській, Протовчанській і Орільській
паланках, на Кременчуцькому і Переволочанському шляхах стояли кінні запорозькі пости для прикриття
курсуючих з боєприпасами і провіантом гужових транспортів [160; 170].
На початку червня бойові дії між Росією і Туреччиною припинились і розпочалася підготовка до
мирних переговорів, які мали проходити у м. Фокшанах [337;493-494]. У цей час у Північному
Причорномор’ї поширилась епідемія чуми. Російське командування докладало великих зусиль, щоб
запобігти її поширенню у військах. Силами Другої армії в регіоні були встановлені карантинні заслони.
Запорожці залишились нести службу на своїх позиціях. Крім того, татари у Криму, підбурювані Портою,
відмовились підписувати мирний трактат і збиралися силами в горах, знищуючи пошти, карантини і
невеликі загони росіян. Генерал-аншеф В.Долгоруков выдрядив до Криму усі резерви Другої армії.
Під час перемир’я генерал-майор Ф.Бурман залучив запорожців для супроводу армійських кур’єрів з
листами до Очаківського паші і конвоювання полонених турків для обміну на російських полонених
[171.Арк.21,23-24,26]. Упродовж літа-осені команда Опанаса Ковпака несла дозорну службу біля
Кінбурна [154.Арк.166]. У листопаді 1772 року Опанаса Ковпака від імені імператриці було нагороджено
золотою медаллю [153.Арк.45]. Того ж місяця усі запорозькі підрозділи повернулись на Січ. На зиму
1772-1773 року Кіш виставив 20 форпостів.

Таблиця 8
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Таким чином, події 1772 року показали, що на всьому театрі війни район бойових дій запорозької
кінноти являв собою другорядну ділянку фронту. Крім того, подальше перебування запорожців на своїх
позиціях після підписання перемир’я та припинення армією бойових дій неодмінно мало викликати
невдоволення козаків, що і позначилося на їх участі у війні в майбутньому.
У квітні 1773 року, після закінчення перемир’я, кошовий отаман за наказом В.Долгорукова вирушив у
гирло р. Синюхи до Орловської фортеці, звідки розсилав невеликі партії до Очакова і Хаджибея. У загоні
Петра Калнишевського налічувалось 5000 козаків. Упродовж кампанії запорожці мали кілька зачіпок з
турками. Так, 30 травня під Очаковом запорожці захопили 16 турків, а 25 червня – одного агу і трьох
яничарів [175.Арк.113,120; 452.С.525].
У період з липня по жовтень про бойові дії загону Петра Калнишевського в архіві Коша даних немає.
У журналі воєнних дій Другої армії за 1773 рік ця інформація також відсутня, оскільки Друга армія
формально бойових дій вже не вела, а її підрозділи лише контролювали ситуацію на території
Кримського ханства. Між тим для штурму Очакова, Хаджибея і Кінбурна В.Долгоруков резервів не мав.
Туреччина на той час також не мала достатньої кількості військ, щоб за допомогою флоту зосередити у
цих фортецях значні сили.
Причиною пасивних дій Петра Калнишевського, напевне, був неспокій у командах. Рядове козацтво
було невдоволене втратами серед свого товариства і затягуванням Росією війни. Більшість козаків
розорилася і не мала змоги поправити своє матеріальне становище. Здобичі біля турецьких фортець вже
не було, бо у ході війни Очаково-Хаджибейський район був обернений на попіл. Не залишилось а ні
населення, а ні худоби. У свою чергу турки не відважувалися на дальні роз’їзди у степ, та й ні на чому
було вже виїжджати. Так, за свiдченнями “язика”, захопленого запорожцями 09 квітня, в Очакові
перебувало 2000 яничарів і 500 спагів, а у Кінбурні – лише 150, у котрих зосталося не більше 15 коней
[452.С.526]. Таким чином, маскування цих фортець силами запорожців було за тих умов цілком
достатнім.
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Упродовж кампанії активні дії запорозька кіннота вела лише на Кінбурнській косі. Так, у травні
Опанас Ковпак із трьома сотнями вершників стояв біля Каланчацького мосту, а полковий старшина
Семен Маєвський із двома сотнями – біля Кінбурна [154.Арк.175-176; 175.Арк.16]. У червні обидві
команди з’єдналися і розпочали активні бойові дії. У ніч з 25 на 26 червня команда Ковпака, при якій
знаходилось 60 козаків Миргородського полку разом із лівобережним полковником Зайковським, біля
урочища Кизилляр захопила невеликий турецький корабель, екіпаж якого розташувався на березі для
ночівлі [154.Арк.200].
З 15 по 18 липня запорожці Опанаса Ковпака спільно з командою донських козаків полковника
Матвія Платова (якого було підпорядковано Опанасу Ковпаку) знищили пікети супротивника, виставлені
на косі турецькою флотилією [156.Арк.87; 452.С.527]. У ніч з 15 на 16 серпня загін Ковпака-Платова
знову підійшов до Кінбурна. В урочищі Кизилляр козаки стали табором, в якому залишили 100 чоловік.
Турки помітили козаків. Невдовзі до Кизилляра прибуло 18 турецьких суден. Запорожці, котрі стерегли
табір, з огляду на небезпеку оточення десантом супротивника, відійшли до своїх головних сил, які діяли
під Кінбурном. У цей же час до Кінбурна на дубах підійшла команда запорозької піхоти, очолювана
полковником Герасимом Малим (який на той час очолював всю запорозьку флотилію на Дніпрі).
Оцінивши ситуацію, Опанас Ковпак прийняв командування на себе і розділив свій загін на три частини:
старшину Маєвського – з правого боку, сам – зліва (із пониззя лиману), а команду Герасима Малого на
човнах – посередині. Підійшовши до супротивника, усі три команди одночасно вдарили по кораблях і
табору супротивника. Однак атака не вдалася. Турецька піхота, закріпившись за кучугурами, завдала
козакам відчутних втрат. Опанас Ковпак наказав кінноті спішитися і оточити супротивника. Гарматна і
рушнична стрілянина тривала з ранку до ночі. У ході перестрілки козаки потопили три турецькі сандали
(човни), знищили на березі до 300 піхотинців, а 27 захопили в полон, з-поміж яких було четверо
байрактарів. У команді Опанаса Ковпака було убито 16 запорожців і одного донця, а поранено – 110
запорожців і 5 донців. 17 серпня турецька ескадра відступила [154.Арк.186,188].
Таким чином, наведені епізоди дій команди Опанаса Ковпака в кампанії 1773 року вказують на те, що
запорозька кіннота вже не мала протидії з боку турецької. Турки під прикриттям гармат Очаківської
флотилії лише виставляли тимчасові пости на косі. У свою чергу запорожці і донці комбінованими діями
спішеної кінноти і Дніпровської човнової команди завдавали супротивнику відчутних втрат. Оскільки
чисельність турецької кінноти значно зменшилась, то ініціатива була на боці козаків, які повністю
контролювали ситуацію у дорученому їм районі.
Організовуючи зимові форпости, Петро Калнишевський просив у В.Долгорукова дозволу посилити
пости у Станіславі, Бубликовій балці і в гирлі Південного Бугу, оскільки з цих постів козаки мали чинити
пошуки до Очакова. З огляду на це, командувач дозволив додати до складу сторожової команди 200
козаків, яких Кіш мав виставити на пости за своїм розсудом [176.Арк.6]. Три сотні із команди Опанаса
Ковпака під проводом полкових старшин Семена Маєвського і Герасима Малого залишались зимувати в
землянках на Кінбурнській косі для спостереження за фортецею [154.Арк.207,210,218; 176.Арк.3;
186.Арк.66,75,85].

Таблиця 9
Розклад кінних постів
Війська Запорозького на зиму 1773-1774 років

Кінні пости

Старшини

В Олександрівському шанці
На низу Білозірки
У Станіславі
У Бубликовій балці
Біля гирла Бугу
Біля гирла Інгулу
Біля гирла Єланця
Біля гирла Мертвих Вод
Біля Чертальського Броду
У Запорозькому Гарді
Піші пости
Урочище Кизе біля Дніпровського гирла

Козаки
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

50
50
50
50
50
50
50
50
50
50

3

300

[186.Арк.10].
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Таблиця 10

m.
co
m

Розпис
поповнених сторожових команд на зиму 1773-1774 років
Число людей і коней
Полковників

Головний командир –
Військовий старшина – 1

1

50
4

1

50
3

do

1

co

108
3

1
120
3

1

130
4

8
100

6
100

6
216

6
240

8
260

1

ss
a

В урочищі Кизе, біля гирла Дніпра:
Полковник
Полкових старшин
Ієромонах – 1
Козаків піших

На гирлі Інгулу:
Полковий старшина
Козаків попарокінних
Служилих козаків при старшині
На гирлі Єланця:
Полковий старшина
Козаків попарокінних
Служилих козаків при старшині
У Чартальському Броді:
Полковий старшина
Козаків попарокінних
Служилих козаків при старшині
У Запорозькому Гарді:
Полковник
Ієромонах – 1
Козаків попарокінних
Служилих козаків при полковниках
Всього:
Військовий старшина
Полковників

Верхових
Коней

5

ck

Служилих козаків при полковнику

Козаків

16

При ньому служилих козаків
В Олександрівському шанці:
Полковник
Козаків попарокінних
Служилих козаків при полковнику
У Низовій Білозірці:
Полковий старшина
Козаків попарокінних
Служилих козаків при старшині
У Станіславі:
Полковий старшина
Козаків попарокінних
Служилих козаків при старшині
У Бубликовій балці:
Полковий старшина
Козаків попарокінних
Служилих козаків при старшині
Біля гирла Бугу:
Полковник
Козаків попарокінних

Полкових
старшин

2
300

продовження таблиці 10

1
63
3
1
38
3
1
38
3
1
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6
76

6
76

8
40
4

1
4

6
126

80

16
24

8

Полкових старшин
Ієромонахів
Козаків попарокінних
Козаків піших з тими, що при старшинах

36

2
700
338

1400

[176.Арк.9-10].
У кампанію 1774 року (за планами Державної Ради в С.-Петербурзі) Друга армія мала оволодіти
Очаковом. Військо Запорозьке Низове, як і в усіх попередніх кампаніях, мало діяти в очаківському степу
між Дніпром і Дністром. 15 квітня кошовий отаман виступив із Січі з неодруженими козаками. Одружені
козаки відряджались у похід полковниками паланок по маршруту Кодак – Базавлук – Кам’янка
[186.Арк.16,25,31,33,40]. Головним завданням запорозької кінноти було прикриття російських частин,
задіяних у підготовці знарядь і припасів до штурму [186.Арк.35,36,39,42,51].
На початку кампанії князь В.Долгоруков в ордері до Петра Калнишевського від 31 березня 1774 року
дав вказівки стосовно дій Війська Запорозького Низового. Згідно цього ордеру, 2000 вершників мали
прибути до Катерининського шанцю “i, перейшовши Південний Буг, не мешкаючи, iти всім Кошем чим
ближче до Очакова, тим бiльше честi” [186.Арк.35]. В.Долгоруков наказував проводити пошуки на
Південний Буг по два рази на тиждень, а роз’їзди до Очакова – щоденно. Запорозька піхота мала
залишатися на Бузі, а кінноту по прибутті до Очаківського лиману розташувати так, щоб гирло Дніпра
“зайняте було повнiстю, де прохiд iз Дніпра в лиман по тiй потребi, що усi штурмовi припаси готуватися
будуть, отже, це мiсце зберегти, щоб супротивник над ним не насмiлився у Днiпрi пошуки чинити”
[186.Арк.35].
З регулярних військ було сформовано деташемент під командуванням полковника російської армії
Колюпанова. Завданням цього корпусу був штурм Очакова. Під командування Колюпанова було віддано
і запорожців. За вказівкою командування Другої армії Запорозький Кіш залишив лише чотири літніх
форпости: біля Шостаково, на гирлі Тилігулу, на гирлі Грамоклії і на Чечеклії [186; 187].
13 травня запорозька партія чисельністю в 3079 вершників під проводом військового старшини Івана
Бурноса вирушила від р. Сухої Чертали для пошуку в очаківський степ. У ніч на 19 травня вона
наблизилась до Очакова, а вранці атакувала і знищила турецький загін, який вийшов з фортеці для
розводу пікетів. У полон до запорожців потрапив ага і байрактар. З фортеці вийшов загін кінноти, який
при підтримці піхоти і артилерії атакував запорожців, але козакам вдалося загнати турків назад у
фортецю [186.Арк.74-75,81зв.,90].
24 червня запорожці провели проти Очакова комбінований пошук з суші і з моря. Трьохтисячна
партія під проводом військового старшини Андрія Порохні, приєднавши до себе команди з постів на
Тилігулі, Чечеклії, Шостаково і Грамоклії, визвала турків з фортеці і заманила до берега, де турків
піджидала запорозька флотилія полковника Герасима Малого. Від гарматного та рушничного вогню
турки зазнали великих втрат, що змусило їх зачинитися у фортеці [186.Арк.96,99,106,134].
Команда Опанаса Ковпака продовжувала стояти під Кінбурном, проводячи роз’їзди для
спостереження як за фортецею, так і за пересуванням суден супротивника на морі [154.Арк.207,210216,218-219; 186.Арк.66,75,85].
Таким чином, упродовж кампанії 1774 року, як і в усіх попередніх кампаніях, запорозька кіннота,
діючи в Очаково-Хаджибейському районі, виконувала однотипні бойові завдання, що не могло мати
суттєвого впливу на розвиток воєнного мистецтва запорозького козацтва. Однак в останній рік війни
запорожці вдалися до спільних дій кінноти і флотилії. Це було пов’язано з нав’язуванням супротивнику
нових методів боротьби, оскільки упродовж війни турки призвичаїлися до традиційної тактики козаків.
Штурм Очакова так і не відбувся. Інтенданти Другої армії не встигли вчасно доправити Колюпанову
штурмові припаси і важкі гармати. Між тим 10.07.1774 року в придунайському селищі Кючук-Кайнарджі
вюючі сторони уклали мирний договір, за яким Очаків залишався за Туреччиною, а Кінбурн передавався
Росії [426.С.81].
22 липня новопризначений командир Очакiвського корпусу генерал-майор Каковінський повiдомив
Петра Калнишевського, що мiж Росiєю i Портою укладено мирний договiр, наказав припинити пошуки
та роз’їзди i пiд загрозою смертної кари не порушувати миру, поводячись iз турками, як з приятелями
[186.Арк.144,158]. Петро Калнишевський, у свою чергу, розiслав копiї (отриманого через Каковінського)
ордеру П.Рум’янцева про припинення вiйни усiм окремим командам, а головному загону оголосив про те
“публiчно” [186.Арк.136,143,150,152]. У похіднiй церквi Війська Запорозького Низового на честь
укладення мирного договору було вiдслужено урочистий молебен, який завершився гарматною пальбою
[186.Арк.167,182]. 15 серпня В.Долгоруков надiслав кошовому отаману ордер, за яким запорожцям
дозволялося розiйтись по домiвках. 22 серпня цей ордер кошовим отаманом було отримано
[186.Арк.136,144,163,188]. Частину козакiв було видiлено для супроводу в росiйськi ретраншементи
армiйських фур, яких чимало стояло iз артилерійськими знаряддями, ядрами та бомбами у таборi
Каковiнського [186.Арк.168,182,186]. Усi запорозькі команди було стягнуто до Похiдного Коша, пiсля
чого Військо вирушило на Сiч, куди і прибуло 09 вересня [186.Арк.191,199].
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Ще до звістки про укладення між Росією і Туреччиною мирної угоди командування Другої армії
залучило запорожців для придушення антиросійських виступів татар у Криму. Так, 25 червня Петро
Калнишевський за наказом В.Долгорукова вiдрядив до Перекопу 1 000 козакiв під проводом вiйськового
старшини Андрiя Порохнi. 26 червня на вимогу В.Долгорукова iз Сiчi було вiдряджено ще 500 козакiв
пiд командуванням полковника Iвана Кулика, якi по прибуттю до Перекопу увiйшли до складу загону
Андрія Порохнi. 08 липня Андрій Порохня доповів кошовому, що згідно розпорядження В.Долгорукова
його команда стала на р. Каланчак біля Кам’яного мосту на Кінбурнському тракті, що веде на півострів
[188.Арк.50]. 18 липня В.Долгоруков надіслав Андрію Порохні ордер, за яким запорозька команда мала
увiйти до Криму. Пiсля переходу через Перекопську лiнiю ця команда роздiлилась на двi частини:
п’ятисотенна команда разом з Андрієм Порохнею прибула до Ак-Мечетi, а решта козаків стала на р.
Самарчик [188.Арк.50].
На цей час татарський збройний виступ набув великого розмаху. Сховавши свої родини в горах,
татарськi воїни об’єднались у великi чамбули і розпочали справжнє полювання за нечисельними
командами росiян та торговими валками. Андрiй Порохня, повiдомляючи про цi подiї у Кiш, писав, що
“вiд Солоних Озер до Салгіру шлях людськими тiлами укрито” [188.Арк.53].
20 липня п’ять сотень полковника Iвана Кулика, мали прибути до Арабату, у якому татари
заблокували росiйський загiн капiтана Казимiрова [188.Арк.52]. 23 липня на березi Сиваша загiн Кулика
зустрiв 200 татарських вершників. Вiдряджених Куликом парламентерiв татари порубали i вiдразу
зусібiч атакували запорожцiв. Козаки, “не вiдстоявшись (не встигши вишикуватись у бойовий порядок),
повернули назад, чий кiнь летючий, утiкали, а за ними татари гналися до самого Перекопу i,
переказують, порубали їх числом сорок чотири чоловiки, а деяких так сильно поранили, що якому руку
вiдрубали, а iншому плече, i вже на другий день їх возами звозили” [188.Арк.52]. За повідомленням
Андрiя Порохнi у тій сутичці було убито 37 козакiв, поранено – 13, а також втрачено 129 коней
[188.Арк.54].
25 липня 1 000 козакiв Андрiя Порохнi супроводжували вiдрядженого iз штабу П.Рум’янцева капiтана
Трандофiлова i двох турецьких послiв в Ак-Мечеть до В.Долгорукова. У 30-ти верстах вiд Перекопу
козаки побачили татарськi пiкети. Турецькi посли самовiльно поїхали до татар iз звiсткою про
заключення миру мiж Росiєю i Портою. Татари послiв затримали, а перед заходом сонця напали на
запорожцiв. Козакам вдалося вiдiгнати татар, втративши трьох убитими. Але оскiльки у разi блокування
татарами запорожцiв очiкувати допомоги останнiм не було звiдки, бо “пiдмоги нiде до самих гiр немає”,
Андрiй Порохня повернув свою команду назад до Перекопу, куди йшов усю нiч [188.Арк.54-56].
Перекопський комендант, розгнiваний дiями Порохнi, вiдрядив запорожцiв до Кам’яного мосту, що бiля
Солоних Озер. У свою чергу В.Долгоруков, очiкуючи на запорожцiв, вiдклав намiчену операцiю у горах i
“ не тiльки вдень, а й вночi по п’ять разiв питав, чи нема звiстки вiд Порохнi”, а, довiдавшись про те, що
сталося, “за Порохню докоряв недобре” [188.Арк.65].
Випадки з командами Iвана Кулика i Андрiя Порохнi, якi рятувалися втечею вiд набагато меншого за
своєю чисельнiстю супротивника, було для Запорозького Коша небаченою нiколи до того ганьбою. Крiм
того, це викликало вiдкрите глузування i анекдоти на адресу запорожцiв по усiй Другiй армiї. Так,
полковий старшина Євстафiй Кобеляк, який нiс службу у командi полковника Опанаса Ковпака, писав у
Кiш: “…накiнець про це вiд рiзних панiв (офiцерiв) уїдливi докори вже менi гiрше стрiлок татарських
робляться” [188.Арк.64].
Поразки команд Івана Кулика та Андрія Порохні, як і липневі події на півострові у цілому, свідчать
про те, що татари, відстоюючи свою незалежність, дійшли до останнього відчаю і запорожці просто не
очікували на такі рішучі дії з їх боку. Ситуація змінилася лише після того, як татарському населенню
Криму стало відомо про те, що Кримське ханство згідно Кючук-Кайнарджійської мирної угоди
залишається, хоч і формально, незалежним від Росії. 29 липня татари вiдпустили турецьких послiв, і в
Криму настав спокiй. За наказом В.Долгорукова запорожцi Андрiя Порохнi були розташованi в районi
Солоних Озер, а команду Iвана Кулика було вiдряджено з Криму за Сиваш. Обидвi команди мали
забезпечувати охорону обозів і кур’єрів [186.Арк.118; 188.Арк.2-11,19-21,47,59,63].
У лютому 1775 року пiсля ратифiкацiї Кючук-Кайнаджiйського мирного договору мiж Росією і
Туреччиною розпочався взаємний обмiн полоненими [452.С.534]. Але ще у 1774 роцi кошовий отаман i
очакiвський паша обмiнялись взаємними пропозицiями щодо покровительства як турецьким, так i
запорозьким купцям. Мiж Запорожжям та Очаковом розпочалась жвава торгiвля. Це відразу викликало
протести В.Долгорукова, який вимагав вiд Коша, щоб турецькi купцi та їх судна прибували на Сiч
виключно за пропусками, отриманими вiд росiйських офiцерiв [188.Арк.196; 187.Арк.4,26].
Аналізуючи бойові дії 1769-1774 років, треба вказати на те, що пiд час боїв з турками i татарами,
запорозька кіннота опиралася на бойовий досвiд 1735-1739 рокiв. Бойовими завданнями запорожцiв, як i
раніше, залишались розвідувально-диверсійні пошуки і аванпостна служба. Вiдмiннiсть полягала у тому,
що Похiдний Кiш не брав участi у походах i битвах головних сил армiї, а упродовж усiх кампанiй дiяв на
другоряднiй дiлянцi фронту. Окремi ж нечисельні запорозькi команди були лише додатками до
авангардних i розвiдувальних партiй та деташементiв росiян.
Запорозька кіннота у ході бойових дій 1769-1774 років, як і в попередній російсько-турецькій війні,
вела малу війну. Під час розвідувально-диверсійних рейдів запорожці використовували фактор
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раптовості, який досягався шляхом заманювання супротивника у засідку. Під час штурмів укріплень
супротивника спішені запорозькі вершники основною умовою успіху ставили, перш за все, зосередження
вогню по найслабшій ділянці фронту і стрімку атаку, у ході якої визначальна роль надавалася холодній
зброї.
Реконструкція бойових дій запорозької кінноти 1769-1774 років дозволяє стверджувати наступне: 1)
запорозька кіннота становила шосту частину складу Другої армії і у складі її легкокінних деташементів
виконувала лише розвідувальну, авангардну та аванпостну служби; 2) головний загін запорозької
кінноти, діючи в Очаково-Хаджибейському районі, проводив бойові операції лише окремими
невеликими загонами – командами і партіями; 3) запорозька старшина, яка фактично мала
підпорядковуватись генералам Новоросійської губернії (М.Зоричу, М.Бергу, Ф.Бурману і т.д.) і не
будучи поінформованою про стратегічні і оперативні плани вищого командування, не проявляла
ініціативи в активізації бойових дій рядового козацтва; 4) з огляду на масштаби бойових дій 1769-1774
років, ведення запорожцями малої війни у складі Другої армії не набуло великого значення у загальному
ході війни; 5) через сталість бойових завдань і незмінність оперативного району, помітного розвитку
воєнного мистецтва запорозької кінноти не відбувалося; 6) участь запорозьких вершників у
кавалерійських баталіях, так само як і штурмах укріплень супротивника спішеними козаками, довела
російському командуванню високий рівень всебічної підготовки і дієвість бойових традицій
запорозького козацтва.
Перебування запорозької кінноти упродовж усієї війни у Північному Причорномор’ї, Приазов’ї та
Криму цілком влаштовували як російське командування, так і Запорозький Кіш. Крім того, це було
зумовлено обороною запорожцями своїх помешкань вiд татар, охороною своїх земель від вiйськових
поселенцiв Новоросiйської губернiї, що крок за кроком захоплювали (колонізували) запорозькі землі, а
також спостереженням за росiйськими вiйськами, якi постiйно пересувались територiєю Запорожжя,
зводили укрiплення i влаштовували постої в козацьких зимiвниках i слободах. Таким чином,
розосередження уваги запорозького козацтва i недовiра Коша до росiян зводили участь запорозької
кінноти у вiйнi до мiнiмуму. Але, не дивлячись на чинники, якi негативно впливали на органiзацiю
воєнної служби i гальмували розвиток воєнного мистецтва козацьких військ упродовж 1769-1774 рокiв,
запорозька кіннота пiдтвердила ефективнiсть i дiєвiсть своїх бойових традицiй.

Бойові дії запорозької флотилії
Оборона гирла Дніпра. Упродовж російсько-турецької війни 1768-1774 років оборона гирла Дніпра
покладалася виключно на запорозьку гребну флотилію. Досвід минулої війни з Туреччиною вказав
російському уряду на недоцільність утримання в пониззі Дніпра великих військово-морських сил.
Напередодні війни у С.-Петербурзі планували зосередити зусилля армії і флоту на Балканах (при
підтримці місцевого християнського населення) і розраховували на те, що територія Кримського ханства
і турецькі фортеці на узбережжі Чорного моря в результаті цих дій відійдуть до Росії за умовами мирного
договору.
У кампанію 1769 року запорозька флотилія складалась із 38 дубів і 1690 чоловік команди при 38
фальконетах. Очолював команду військовий старшина Пилип Стягайло. У команді знаходилось три
полковники, вісім полкових старшин, чотири хоружних, один ієромонах, а також 38 канонірів
[449.С.117]. За дорученням російського командування запорозька флотилія мала вести бойові дії проти
супротивника у гирлі Дніпра та Очаківському лимані.
У квітні запорозькі човнові команди провели два пошуки під Кінбурном. Висадившись на берег,
запорозькі піхотинці відбили і відігнали на Січ близько 700 голів рогатої худоби і коней. Обидва рази для
відбиття худоби і знищення козаків від Кінбурна висилалась погоня: у перший – 400, а в другий – 500
ногайців, які, наздогнавши козаків, “до самого Дніпра в безперестанному переслідували побоїщі”. Але
перші, втративши до сотні чоловік, а другі до півтораста вбитими, змушені були повернутися назад,
залишивши усю здобич і пійманого одабашу козакам, які зі свого боку не втратили жодного чоловіка
[246.С.108].
У ході кампанії запорозька флотилія не раз вступала у сутички з турками. Та найгучнішою справою
піхотинців Пилипа Стягайла була перемога над турецькою ескадрою в Дніпровських плавнях 08 червня
1769 року.
Так, у реляції Пилипа Стягайла від 09 червня 1769 року, надісланій у Січовий Кіш, говориться, що
турецька ескадра, яка вийшла з Очакова у напрямку Запорозької Січі, складалася з 20 морських суден
при восьми гарматах і 600 чоловіках екіпажу кожен. Командував ескадрою Гасан-Кизил-Ісарли ефенді.
Ескадра мала своїм завданням розгром Січі і Новосіченського ретраншементу.
Місцем для засідки Пилип Стягайло обрав Костирські плавні. Козаки чекали на супротивника у
найвужчому місці річки, щоб вступити у ближній бій, оскільки фальконети, якими була озброєна
запорозька флотилія, не могли заподіяти кораблям шкоди на дальній дистанції. Вранці 08 червня
авангард турецької ескадри порівнявся з козацькою засідкою. Запорожці відкрили по супротивнику

169
Розміщено на сайті «Козацтво 15-21 ст.» www.cossackdom.com

co

ss
a

ck

do

m.
co
m

вогонь із фальконетів і рушниць. У ході бою козаки пошкодили три турецьких кораблі і один тунбас,
знищили до двохсот турків, захопили чотири прапори, пернач та іншу здобич, а також затопили декілька
гармат із усім запасом. “І хоча б належало ті гармати по можливості при тому забрати, – доповідав
Пилип Стягайло у Кіш, – однак, за швидкою і великою супротивника гарматною із стоячих поблизу нас
та інших турецьких кораблів пальбою, нам же за браком порохового запасу і куль, так що вже прийшло
було нічим і себе захищати, у воді затопленими залишили, самі ж узяли десять турчинів у полон”
[266.С.130].
Подробиці цього бою були подані Кошем командувачу Другої армії генерал-аншефу П.Рум’янцеву в
донесенні від 10 червня 1769 року. У ньому, зокрема, говориться, що після того, як запорожці відкрили
вогонь, турецька ескадра вишикувалась у лінію. Першим пострілом було відбито кермо у головного
судна, бiля якого знаходився начальник флотилії, який, кинувшись у сандал, утік. Два інших судна були
також дуже пошкоджені. Вони не могли далі маневрувати і були прибиті вітром до берега. Розбиті
турецькі кораблі загородили шлях решті ескадри і та, не маючи можливості для маневру, змушена була
повернути назад. Запорожці втратили 11 козаків убитими і стільки ж дістало поранення [266.С.130].
Таким чином, бій запорозької флотилії з турецькою ескадрою в Костирських плавнях довів цілковиту
спроможність низової козацької громади обороняти гирло Дніпра власними силами і засобами. Крім
того, тактика запорозької флотилії на Дніпрі, яка базувалася на використанні природних прикрить і
факторі раптовості, показала, що перемогу над переважаючими силами супротивника можна отримувати
і з обмеженою кількістю озброєння та боєприпасу.
Після уроку, завданого запорожцями у Костирських плавнях, турки вже не наважувалися підніматися
Дніпром до Січі. Команда Пилипа Стягайла до кінця кампанії продовжувала стежити за супротивником в
Очаківському лимані і проводила розвідувальні пошуки, повідомляючи Кіш про дії супротивника.
Узимку 1769-1770 років сторожова команда запорозької флотилії, залишена Кошем в пониззі Дніпра,
становила 600 козаків на 12 дубах [473.С.23].
На початку кампанії 1770 року запорозька флотилія під командуванням військового старшини Данила
Третяка у складі 2059 піхотинців на 38 дубах і двох байдаках при 38 фальконетах спустилась Дніпром до
Очакова і зайняла позицію для спостереження пересувань супротивника на Лимані і Чорному морі.
Місцерозташуванням запорозького “секрету” було урочище Цари-комиш. Протягом червня-липня 1770
року партія Данила Третяка слідкувала за діями турецького флоту і захоплювала “язиків”. У перших
числах серпня Данило Третяк прибув до урочища Кизого (Кизий мис). У рапорті від 02 серпня 1770 року
він писав у Січовий Кіш про бій між запорозькою флотилією і Очаківською ескадрою, який стався 15
липня. Зокрема, у рапорті говориться, що під час наїзду запорозької команди на передмістя Кінбурна для
захоплення “язика” козаки змушені були вступити в бій з великими силами супротивника. Зачувши
стрілянину біля Кінбурнського замку, турецька ескадра у складі 11 кораблів погнала запорожців до
Кизого мису, де відбувся запеклий бій, який тривав цілий день. У ході бою три кораблі супротивника
зазнали значних пошкоджень. Турки повернули назад до Очакова. У цьому ж рапорті Данило Третяк
просив Січовий Кіш прислати хоча б дві більші гармати, щоб супротивника вражати з безпечної відстані,
бо фальконети дуже близько “підпускають” приступ ворожий [138.Арк.8-9; 139.Арк.130,265].
Таким чином, бій біля Кизого мису засвідчив спроможність запорозької флотилії отримувати
зверхність над ескадрами супротивника завдяки постійному маневруванню. Однак недоліком запорозької
флотилії було слабке артилерійське озброєння, що виключало можливість отримання абсолютної
переваги над супротивником.
20 вересня команда Данила Третяка, висадившись на правий берег Лиману, провела диверсiю поблизу
самого Очакова. Спаливши навколишні ногайські поселення і вирізавши там усіх мусульман, запорожцi
відбили татарський ясир (сотню подільських євреїв) і захопили 573 особи тамтешніх християн (волохів і
молдаван) [261.С.Із; 423.С.339].
Наприкінці кампанії татарська орда разом із ханом Каплан-Гіреєм ІІ поверталася через Очаків із
Буджака до Криму. За переправою хана в Кінбурн слідкувала команда із партії Данила Третяка. У нiч на
25 вересня запоржцям стало вiдомо, що хан прямуватиме з Кiнбурна до Перекопу. На Кiнбурнзькiй косi
запорожці заздалегідь влаштували засідку. Головні сили орди розпочали переправу ще вдосвіта. Першим
до Перекопу рушив хан у супроводi загону охоронців. Тим часом запорожці закріпились на березі з
кількома фальконетами, перетнувши хану шлях, і мали “велику рушничну і гарматну баталію з рана до
полудня” [452.С.481].
Як тільки-но почався бій, ханські обози повернули назад до Кінбурна. Запорожці розсіяли загін, який
охороняв хана, а сам хан ледве уникнув полону. Козаки утримували татар, доки не були випущені майже
усі набої і два фальконети не розірвалися. У рапорті Данила Третяка від 26 вересня 1770 року
говориться, що у ході бою запорожці захопили три прапори (червоний, зелений і білий), ханську
коштовну палицю, п’ять військових знаків, до 100 коней з в’юками, одного полоненого і багато речей та
посуду [423.С.339-340].
Таким чином, бій запорозьких піхотинців з татарами на Кінбурнській косі показав відмінну бойову і
тактичну підготовку козаків і їх спроможність невеликим числом утримувати переважаючі сили
супротивника завдяки добре організованій системі ведення вогню.
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28 вересня команда Данила Третяка розбила ще один татарський загiн, який направлявся до
Перекопу. Козаки знову захопили багату здобич. Втрати козаків складались з одного убитого і шістьох
поранених [261.С.Із; 423.С.339-340]. Всього ж у ході кампанії 1770 року у команді Данила Третяка
загинуло 74 козаки [155,ч.2.Арк.145-147].
Головний зимовий сторожовий пост на Кизому мисі впродовж 1770-1774 років складався із 320
козаків на шести дубах. Цю команду, набрану переважно із сiромах, очолював полковий старшина
Михайло Потапенко. Тут козаки служили як кiнно, так i на човнах. Завданнями команди були:
супроводження кур’єрiв, складання лоцiї Днiпра пiд керiвництвом росiйських офiцерiв, охорона
запорозьких рибалок тощо [473.С.26].
У літні кампанії 1771-1774 років запорозька човнярська команда на Дніпрі налічувала тисячу козаків
при 19 дубах і 19 фальконетах. Решту запорозької флотилії було відряджено на Дунай. У 1771 році
дніпровську сторожову команду піхотинців очолював полковник Йосип Рубан, у 1772 році – полковник
Іван Лега. У 1773 роцi Кiш усунув полковника Івана Легу вiд командування через старiсть i хворобу.
Замiсть нього командиром команди було призначено полковника Герасима Малого, який перебував на
цiй посадi до кiнця вiйни [154; 156; 164; 168; 174; 176].
Упродовж кампаній 1771-1774 років команда стояла біля Кизого мису, лише стежачи за діями турків
на Лимані. До того ж в останні роки війни флотилія супротивника могла лишень утримувати сторожові
пости поблизу Очакова і Кінбурна. У свою чергу перед козаками дніпровського човнярського загону
російське командування не ставило завдань, пов’язаних з ризиком. Пошуки проти супротивника козаки
чинили головним чином з власної ініціативи. У літній період частина запорозьких човнів була задіяна
для перевезення армійських вантажів, а в зимовий – для сторожової служби.
На зиму 1772-1773 років у пониззі Дніпра Запорозький Кіш додатково виставив три пости: неподалік
річки Кам’янки, в урочищі Темному (біля Січі) і в урочищі Лісова Гора, де перебувало 800 піхотинців на
дубах і 340 вершників [296.С.208]. На зиму 1773-1774 років в урочищі Кизому Кіш залишив 338
піхотинців на шести дубах із полковим старшиною Михайлом Потапенком [176.Арк.9-10]. По закінченні
війни команда Михайла Потапенка залишалась на Кизому мисі до самої ліквідації Запорозької Січі у
1775 році [174.Арк.46,49,54-56,65,78,81,83].
Таким чином, упродовж кампаній 1771-1774 років дії запорозької човнярської команди на Дніпрі
позначилися пасивністю, що пояснюється зменшенням чисельності суден у зв’язку із задіянням кращої
частини запорозькї флотилії на Дунайському театрі бойових дій. У свою чергу мала активність турків у
пониззі Дніпра пояснюється побоюванням командування Порти як би не викликати з боку росіян
рішучих дій проти Очакова і Кінбурна. Водночас ці фортеці мали відтягувати сили росіян для
блокування. Після захоплення росіянами у 1771 році Кримського півострова Очаків і Кінбурн до кінця
війни зберігали для Порти значення, як осередки проведення диверсій у тилу росіян.
З 1773 року Азовська флотилія, очолювана віце-адміралом О.Сенявіним, яка нараховувала 6 фрегатів,
15 бригів, 10 великих і 65 малих парусно-гребних суден та 2 бомбардирських корабля, отримавши ряд
перемог над турецькими ескадрами, взяла під свій контроль північно-східну акваторію Чорного моря
[475.С.141]. Тому бойова служба запорозьких піхотинців у пониззі Дніпра під кінець війни для росіян
вже не мала великого значення.
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Морський прапор Війська Запорозького Низового у 1770-1775 роках

co

ss
a

Дунайські експедиції. 11.03.1771 у Кіш від генерал-прокурора князя О.В’яземського надійшов лист,
у якому той “з височайшої волі” пропонував Війську Запорозькому Низовому надіслати частину флотилії
на Дунай, який мала форсувати Перша армія. Щоб заохотити козаків до такої експедиції, імператриця зі
свого боку забажала пожалувати: тим, хто піде першим човном, – 1000 крб., з другим – 500, а решті – по
300 крб., винагороди на кожен, скільки їх буде в експедиції. Князь О.В’яземський наказав Кошу
відрядити на кожен човен по одному писарю, які могли б під час експедиції щодня занотовувати усі
пригоди, описувати погоду, береги, глибини, поселення тощо. Тим писарям князь прохав вказати, щоб по
прибуттю запорозьких човнів до Акермана чи Кілії вони разом із своїми журналами “на поштових”
прибули до нього в Петербург [155,ч.1.Арк.8-9]. На лист князя О.В’яземського Кіш відповідав, що для
виконання цього завдання у Війську потрібні люди знайдуться, і з охотою та “згідно присяги та ревному
до служби натхненню” те вчинять [155,ч.1.Арк.3].
Для командування дунайською експедицією на старшинській сходці, яка відбулась 11 квітня, було
обрано полковника Якова Сідловського, а його заступником призначено полкового старшину Семена
Бистрицького. У дунайську команду було відряджено по 26 козаків від кожного куреня
[155,ч.1.Арк.25,27].
16 квітня 1771 року на 19 дубах при 18 фальконетах 988 запорозьких піхотинців вирушили із Січі на
Дунай [449.С.119]. Друга (дніпровська) команда під проводом полковника Йосипа Рубана на 19 човнах
вийшла слідом за першою і спустилась Днiпром в Очаківський лиман. Завданням Йосипа Рубана була
допомога команді Якова Сідловського при проході повз Очаків і Кінбурн у разі сутички останньої з
турецькими кораблями. Після цього команда Йосипа Рубана до кінця кампанії мала залишатись у гирлі
Дніпра і стежити за супротивником на Лимані [155,ч.1.Арк.27; 262.С.О2,Т2; ].
26 травня команда Якова Сідловського прибула в Ак-Кермен. Перед цим на Чорному морі козаки
захопили велике турецьке судно, яке йшло з Очакова до Константинополя з важливими листами
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очаківського паші. 02 червня команда увiйшла до гирла Дунаю i стала у гаванi Кiлiї. Там запорожцi
отримали премiальну винагороду у розмiрi 6600 крб. З Кiлiї полкового старшину Семена Бистрицького
разом із захопленими “язиками” i матерiалами, складеними на замовлення О.В’яземського, було
відряджено до С.-Петербурга [155,ч.1.Арк.28,37,44,67,75].
По прибуттю команди Якова Сiдловського на Дунай запорожцiв було зараховано до складу 3-го
корпусу Першої армiї, очолюваного генерал-майором О.Вейсманом. Головна квартира цього корпусу
знаходилася в Iзмаїлi. До Ізмаїла запорожцi прибули 08 червня. 3-й корпус складав лiве крило Першої
армiї i оперував по Дунаю вiд гирла Пруту до Чорного моря. У розпорядженнi О.Вейсмана було всього
3000 чоловiк. Корпус О.Вейсмана мав дiяти проти Тульчi (15 000 гарнiзону, 37 галер i 70 кончебасiв). У
гирлі Дунаю запорожці захопили 8 галер при 26 гарматах, а під Тульчею відбили 4 великі тунбаси,
чимало кончебасів і сандалiв [155,ч.1.Арк.15; 424.С.96-97; 475.С.137]. Тим самим бойові дії запорожців
на Дунаї відразу набули набагато більших масштабів, ніж бойові дії на Дніпрі у попередніх кампаніях.
Команда Якова Сідловського особливо відзначилася у штурмі Тульчі та її подальшій обороні. Так, 18
червня ця команда, пiдкрiплена 200 гренадерами, у ходi комплексних дiй корпусу намагалася
десантуватися на правий берег Дунаю. Турецька флотилiя не дозволила цього зробити. 19 червня частина
команди Якова Сiдловського закрiпилася з гарматами на островi у гирлi р. Сомово i пiдтримала своїм
вогнем десантування козакiв i гренадерiв на прибережну турецьку батарею. Гренадери, очолюванi
прем’єр-майором Булдаковим, вiдбили атаку турецької кiнноти. При пiдтримцi решти корпусу
запорожцям вдалося першими вдертися в ретраншемент. Бiй продовжувався до вечора. Росiяни захопили
мiсто. Але турки, намагаючись вiдбити втраченi позицiї, безперестанно i жорстоко атакували.
Неможливiсть утримати розтягнутi позицiї змусила росiян вишикуватись в одне каре i вiдбивати атаки
супротивника.
Пiд час першої атаки російського каре яничарами сотня запорожцiв у розпалi бою врiзались у лави
супротивника i досить далеко вiдiрвались вiд своїх. Будучи оточеними з усiх бокiв i усвідомивши, що їх
не пiдтримують, запорожцi прорвалися назад до фронту гренадерiв. Між тим яничари, переслідуючи
запорожців, увiрвалися у середину каре, i тiльки витримка О.Вейсмана врятували становище всього
корпусу. Гренадерам вдалося вийти із замiшання i зiмкнути ряди. Яничарiв, якi увiрвались в середину
каре, довелось знищувати багнетами та шаблями.
20 червня брак боєприпасiв змусив О.Вейсмана залишити Тульчу i повернутися до Iзмаїла. У ходi
операцiї в районі Тульчі росiяни знищили до 2 000 туркiв i захопили 13 прапорiв, булаву, 43 судна i
велику кiлькiсть артилерiї. Втрати у корпусi О.Вейсмана складались із 67 чоловiк убитими i 301
пораненими. У тому числі 7 запорожцiв було убито i 15 поранено [155,ч.1.Арк.15; 424.С.96-109].
Таким чином, дії запорожців у ході операції російських військ під Тульчею засвідчили, що запорозька
піхота залишалася далекою від лінійної тактики регулярних військ. Однак це визначило функції
запорозької піхоти у лавах росіян на Дунайському фронті упродовж наступних кампаній, а саме – бути
“тараном” для прориву лав супротивника.
Якiв Сiдловський у своєму журналi записав: “Пiсля цiєї експедицiї кожного дня у роз’їзди ходили по
рiцi Дунаю, у якому роз’їздi траплялися неприятельські роз’їзди, i мали з ними частi перепалки, тiльки
без жодних втрат поверталися” [155,ч.1.Арк.5].
Лише 18 липня партiя полковника російської армії Клички, сформована із 4-х гренадерських
батальйонiв i запорозької команди Якова Сiдловського, на 19 “дубах” i 8 сандалах вирушила для
захоплення турецьких батарей, розташованих біля розкольницьких (некрасівських) слобід, та знищення
цих слобiд як осередку шпигунства та диверсiй. Розкольники вчинили жорстокий опiр. Пiд час відходу і
посадки гренадерiв на човни супротивник відновив атаку. Проте гарматний вогонь, вiдкритий
запорожцями з човнiв, примусив розкольникiв i туркiв вiдступити. Серед втрат, понесених партiєю
Клички, 2 запорожця значились убитими i 5 пораненими [155,ч.1.Арк.86-87]. У ході подальшого перебігу
війни спільні з росіянами пошуки на правий берег Дунаю були головними функціями запорозьких
піхотинців.
За розпорядженням командувача Першої армії П.Рум’янцева генерал-майор О.Вейсман призначив
начальником запорозької команди підполковника А.Якубовича і надав йому в заступники ротмістра
М.Сахновського [155,ч.1.Арк.94-95].
26 липня запорозька човнярська команда у повному складі увійшла до складу Дунайської гребної
флотилії, командиром якої був капітан 1-го рангу І.Нагаткін. 01 серпня запорозьку команду було
поділено на дві частини. Три сотні козаків на 6-ти човнах залишились у Браїлові для сторожової служби
під командою секунд-майора Бєліча. Решта козаків на 13-ти човнах при А.Якубовичі та М.Сахновському
увійшла до складу корпусу генерал-квартирмейстера Ф.Боура, який стояв біля р. Яломниці [262.С.З 3;
449.С.121; 452.С.498-499].
25 серпня команда Бєліча при допомозі кінного гусарського роз’їзду на р. Алалуй вистежила турецьку
ескадру, яка складалася з чотирьох галер, трьох кончебасів і значної кількості менших суден. Запорожці
сховалися в очереті. Засідка була влаштована у двох місцях таким чином, щоб одночасно атакувати
авангард і ар’єргард ескадри. Коли супротивник підійшов на середину відстані між розставленими
човнами, козаки з обох боків кинулись на супротивника [475.С.137]. Супротивник, побачивши себе
охопленим, і що “стрільба гарматна і рушнична, яку він безрезультатно, хоча і найжорстокіше чинив,
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ніяк не зупинила наступаючих на нього, змушений був шукати свого порятунку, кидаючись із суден до
свого берега” [262.С.З3]. Після того, як козаки захопили плавзасоби супротивника, Бєліч під прикриттям
гарматного вогню із запорозьких та захоплених турецьких суден з рештою піхотинців вийшов на берег
для остаточного розгрому супротивника. Замочивши порох, турки не могли стріляти, але, підбадьорені
підкріпленням, яке надійшло, кинулись на запорожців з холодною зброєю. “Нищівний вогонь по
супротивнику з нашої і захопленої флотилії, – доповідав Бєліч, – відкинув супротивника, який у повному
безладді зник за горою Буджак”. Командир турецької флотилії Хаджі-Ґасан потрапив у полон [262.С.З 3].
У реляції до імператриці Катерини II від 29.08.1771 генерал-фельдмаршал граф П.Рум’янцев писав:
“…Раптовість нападу і прицільний вогонь запорожців мали наслідком те, що у цій блискучій справі не
було у нас жодного убитого і пораненого, тоді як супротивник втратив до 1000 чоловік убитими і 150
потонулими” [297.С.474]. За пропозицією П.Рум’янцева і згодою на те імператриці запорозькі піхотинці
почали отримувати за подібні цьому подвиги, крім грошової винагороди, солдатські медалі [297.С.452].
Таким чином, захоплення турецької ескадри командою секунд-майора Бєліча можна вважати зразком
воєнного мистецтва запорозької флотилії. До того ж досвід запорожців у цьому бою було відмічено
росіянами у ряді документів діючої армії і друкованих матеріалах та збірниках з історії воєнного
мистецтва.
Однак вочевидь у цьому випадку (як і в багатьох інших) втрати супротивника у живій силі явно
перебільшено. Бо, якщо взяти до уваги те, що чисельний склад турецької ескадри не міг перевищувати
800 чоловік, то у цьому бою могло загинути щонайбільше 200 чоловік. Байки щодо грандіозних втрат
супротивника ще мали місце в офіційних армійських документах. При складанні таких паперів автори
переслідували конкретні цілі. І якби турки втрачали у кожному подібному бою стільки людей, скільки
було відображено в реляціях, то війна мала закінчитися на кілька років раніше.
Високий рівень воєнного мистецтва запорозьких піхотинців яскраво підтверджує диверсія команди
Якова Сідловського, очолюваної ротмістром М.Сахновським, вчинена на правому березі Дунаю 04
вересня 1771 року.
Так, у ніч з 03 на 04 вересня запорозька команда Якова Сідловського підійшла до містечка Даяни
(Девно), біля якого знаходився турецький табір (великий форпост). Козаки просиділи у засідці цілий
день, а вранці атакували супротивника. На допомогу Даянському табору підійшла тисяча спагів. Бій
затягнувся. У цей же час з боку Гірсово до Даян почали наближатися турецькі галери. Запорожці
відкрили вогонь із своїх човнів і примусили турецькі судна відійти назад, після чого вибили
супротивника із табору. Забравши усе, що було у таборі, козаки захопили два великих судна і,
посадивши в них значну кількість жителів з числа християн, повернулись назад [262.С.И 2].
У цьому бою запорожці захопили знатного військового чиновника (агу) і 6 знамен. Втрати турків
сягали більше 100 чоловік. У команді Якова Сідловського 28 козаків дістали поранення і 4 було убито
[155,ч.1.Арк.102; 449.С.122]. За пошук проти Даянського табору запорожцям було винесено подяку вiд
командування, про що було оголошено всьому корпусу [424.С.143].
Запорозька команда, очолювана А.Якубовичем і М.Сахновським, до кінця кампанії діяла на 13 дубах
у складі корпусу Ф.Боура. Упродовж серпня-жовтня ці козаки проводили пошуки і диверсії у районі
Гірсово.
На штурмі запорожцями Гірсова, який стався 24 жовтня 1771 року, треба зупинитись окремо.
Так, у донесенні полковника регулярної армії Думашова до графа П.Рум’янцева від 25 жовтня 1771
року говориться, що після здобуття російськими військами Мачина, Тульчі та Бабадага у Гірсовському
гарнізоні почалася паніка, і він почав розбігатися. Думашов запропонував Якубовичу спробувати
оволодіти фортецею. З цією метою запорозьку команду було підкріплено батальйоном гренадерів (250
чоловік) і однією полковою гарматою. Запорожці мали лише 6 фальконетів. Гірсово захищали 2000
чоловік гарнізону при 70 гарматах. Вранці 24 жовтня диверсійний загін Якубовича висадився біля
Гірсово, захопив прибережну батарею супротивника, на якій було 8 гармат, і відкрив по фортеці вогонь.
Одна бомба влучила в пороховий льох. У результаті потужного вибуху частина стіни розвалилась, і загін
Якубовича вдерся у фортецю. Втрати супротивника від вибуху (причому загинув і сам комендант
фортеці) були дуже великі. Між тим у загоні Якубовича було поранено лише 20 гренадерів і 9
запорожців. Заклепавши і затопивши захоплені у фортеці гармати, запорожці і гренадери спалили до 100
суден супротивника, що знаходились у гавані, і привели в Ораш (місце стоянки команди) тільки 2
галіота, 25 малих суден і 6 взятих на батареї невеликих гармат [11.Арк.1; 155,ч.1.Арк.106; 424.С.139].
Події 24 жовтня 1771 року довели, що запорожці здатні виконувати найскладніші бойові завдання. До
того ж захоплення фортеці загоном, який був більш як удвічі меншим за гарнізон супротивника і в
десятки разів слабшим в артилерії, було небаченою справою. Захоплення Гірсовської цитаделі не варто
пояснювати щасливим випадком (влученням артилерійського снаряду в пороховий льох), оскільки бій за
прибережну батарею, її утримання та обстріл фортеці із захоплених гармат були проведені бездоганно.
Справа блискуча. Однак відмова російського командування утримувати щойно здобуту фортецю звела
цей штурм до рівня звичайної диверсії.
Після Гірсовської операції запорозька флотилія продовжувала діяти на інших ділянках Дунайського
фронту. Так, 16 вересня запорожцi висадились бiля Сiлiстрiї i спалили селища Чорноводи i Гасанешти,
потопили 2 i захопили 5 турецьких суден [155,ч.1.Арк.118]. 21 жовтня при атакуванні Мачина авангард i
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фланги вiйськ генерал-майора А.Милорадовича прикривали 250 запорожцiв i 70 донцiв. У ходi бою ці
козаки захопили турецьку батарею, розташовану на одній із висот лiвого флангу лiнiї укрiплень
супротивника, на якiй знаходилась артилерiйська батарея, чим посприяли армії у розгромі туркiв в
районі передмістя фортеці [319.С.195; 411.С.6-7].
До кiнця листопада Перша армiя розташувалась на зимових квартирах по лiвому берегу Дунаю.
Дунайська флотилiя i запорозькі човни стали на квартири в Iзмаїлi, Браїловi i Журжi [424.С.165-166]. У
списку убитих з команди Якова Сідловського, поданим у Кіш по завершенню кампанiї для поминання в
церквах, значилось 47 імен [155,ч.2.Арк.148].
Стосовно запорозьких пiхотинцiв пiдполковник А.Якубович писав кошовому отаману Петру
Калнишевському: “За честь маю, окрiм регулярних вiйськ, запорозькими, які прибули сюди на човнах,
козаками командувати, вбачаючи у тих важливих воєнних операцiях і експедицiях минулого року за
Дунаєм: пiд Тульчею, Мачином, Гiрсовом, Сiлiстрiєю та iншими турецькими мiстами i мiстечками,
достохвальнi i хоробрi справи” [155,ч.2.Арк.232].
За активну участь у кампанiї 1771 року Катерина II нагородила запорозьких козакiв “особливою”
грамотою [155,ч.2.Арк.74].
Пiсля повстань, якi вiдбулися в дунайській командi у сiчнi 1772 року, полковника Якова Сiдловського
за зловживання посадовим становищем було усунуто з посади. На його мiсце було призначено
полковника Iвана Дуплича, якого Кiш рекомендував як чесного i достойного воєначальника
[155,ч.1.Арк.98].
Напередодні кампанії 1772 року князь О.В’яземський з подачі П.Рум’янцева знову писав кошовому
отаману, щоб той при першій зручній нагоді відрядив таким же чином на Дунай 2000 козаків, у
крайньому разі не менше 1000. Від імені імператриці князь обіцяв 10 000 крб., якщо піде 2000 чоловік, і
половину тієї суми надіслав до Війська. Іншу половину козаки мали отримати по прибутті на Дунай
[155,ч.1.Арк.109-110; 449.С.119; 452.С.501]. Петро Калнишевський відповів О.В’яземському, що Кiш
зможе вiдрядити лише 1000 козакiв, бо для бiльшого загону немає достатньої кiлькостi човнiв
[155,ч.2.Арк.224,247].
Командиром тисячної команди, котра відряджалась на Дунай, став запорозький полковник Іван
Мандро. Під його провід стали: полковий писар Данило Потапенко i два полкових осавули, Iван
Бандурко та Iван Цигаря, 19 наказних курiнних отаманiв, 19 курiнних хорунжих, 947 рядових козакiв та
13 козакiв, служилих при старшинах, один iєромонах i два д’яка. Другу тисячну команду, яка мала
залишатись у пониззі Дніпра, очолив полковник Іван Лега. У кожну команду було відряджено по 26
козаків від кожного куреня [155,ч.2.Арк.124,154,158,166,202]. Таким чином, обидві човнові команди
знову нараховували по 988 козаків, що вказує на сталість порядку комплектування екіпажів у
запорозькій флотилії.
У нiч на 05 травня обидвi команди вирушили із Сiчi в Очакiвський лиман. Команда полковника Івана
Леги супроводжувала команду Івана Мандра до урочища Радут, розташованого на вiдстанi гарматного
пострiлу вiд Кiнбурна. До ранку Іван Лега стояв поблизу Кiнбурна. Команда Івана Мандра пройшла повз
Очакiв i Кiнбурн непомiченою супротивником [155,ч.2.Арк.11,112,120,136]. 07 травня Іван Лега, який
супроводжував команду Івана Мандра до Очакова і Кінбурна, писав у Кіш, що “поблизу Кінбурна усю
ніч стояли і пальби з Очакова, з міста і суден не чули” [449.С.124].
Першу стоянку через 36 годин плавання команда Івана Мандра зробила бiля Хаджибея, другу
зупинку мала в Ак-Керменi. На шляху з Ак-Кермена до Кiлiї козаки потрапили у шторм. Бiля ТатарБунарської коси два човна розбилося і три козаки потонуло. Висадившись на берег, команда змушена
була чекати на добру погоду цілих п’ять дiб. 28 травня запорожці увiйшли в гирло Дунаю i прибули до
гаванi Iзмаїлу. Полкового писаря Данила Потапенка було викликано з докладним звiтом в Ясси до
начальника Дунайської флотилії віце-адмірала Карла Ноліса (Чарльза Ноульса). У Яссах від імені
імператриці запорожцям було виплачено з армійської казни обіцяну суму і відшкодовано збитки за
розбиті штормом човни [155,ч.2.Арк.132, 210,218,270; 449.С.124-125].
Тим часом наприкінці червня 1772 року бойові дії тимчасово припинилися і між воюючими
cторонами розпочалися переговори у придунайському містечку Фокшанах.
Новоприбулу команду Івана Мандра, яку у штабі армії назвали Другою, передали у відання оберінтенданта Дунайської флотилії М.Рябініна. 29 червня Іван Мандро доповідав у Кіш, що він із командою
стоїть при урочищі Ясені за вісім верст від Ізмаїлу і генерали постійно вимагають від нього човнів для
різних експедицій. У посланому списку для поминання у січовій церкві зазначено, що в його загоні на
той час було вже 26 убитих у боях і 74 померлих від ран та хвороб [157.Арк.26-27; 452.С.503]. В той
самий час у рапортах запорозького полковника Івана Дуплича, який очолював на Дунаї Першу (стару)
човнярську команду, говориться, що його козаки стоять навпроти Сілістрії в урочищі Шикирешли і
залишатимуться там до кінця перемир’я, тобто до 09.03.1773 [155,ч.2.Арк.192-193].
На початку кампанiї 1773 року запорозька флотилiя на Дунаї становила 38 дубiв i 2000 козакiв. Вона
складалась із двох тисячних команд. Першу очолював Дуплич, а Другу – Мандро. Кожна з цих команд
поділялася на дві п’ятисотенні. За наказом П.Рум’янцева усі запорожці Першої армії увійшли до складу
корпусу генерал-поручика Г.Потьомкiна, що дислокувався мiж рiчками Яломницею та Серетом і
призначався для дій проти Сiлiстрiї [425.С.155].
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Упродовж березня 1773 року запорожці Дуплича проводили диверсійно-розвідувальні пошуки в
районі Сілістрії [44.Арк.1-2; 425.С.6-7,155]. У квітні двосотенна команда запорожців під проводом
секунд-майора Каргашина повторно зайняла Гірсово (перший опорний пункт росіян на правому березі
Дунаю) [44.Арк.7].
У травні запорожці взяли участь у двох пошуках генерал-майора О.Суворова на Туртукай.
Так, 09 травня перед першим пошуком граф П.Рум’янцев наказав запорожцям потривожити
супротивника в інших місцях Дунаю. 10 травня під Туртукаєм О.Суворов потрапив у скрутне становище.
Турецька флотилія блокувала його загін з боку Дунаю. На допомогу О.Суворову Г.Потьомкін вислав
команду Дуплича (800 козаків на 20 човнах при 19 фальконетах). Козаки попрямували рікою до суден
супротивника, якi відразу вiдiйшли пiд захист гармат свого табору [425.С.33]. Завдяки запорожцям загін
О.Суворова зміг повернутися назад на лівий берег Дунаю.
У ході другого пошуку О.Суворова на Туртукай, який стався 20 червня, команда Дуплича під
прикриттям артилерійського вогню дивізії переправила на правий берег Дунаю 1720 чоловік російської
піхоти і 855 чоловік регулярної кінноти. У ході запеклого бою супротивник втратив 800 чоловік
убитими, покинув укріплений табiр і залишив 9 мiдних гармат та 35 суден [337.С.499].
У червні 1773 року запорожці взяли активну участь в операції Першої армії по оволодінню
Сілістрією.
09 червня, пiд час зосередження головних сил Першої армiї на правому березі Дунаю, П.Рум’янцев
переправився на запорозькому човнi [44.Арк.36]. На пiдступах до Сiлiстрiї турки укрiпилися в нагірному
редутi, найближчiй до мiста висотi, яка омивалася з пiвночi, заходу i сходу Дунаєм i знаходилась пiд
захистом фортечних батарей. Атакувати нагірний редут мав корпус Г.Потьомкiна, у складі якого на той
час перебували запорозькі команди. Г.Потьомкiн вирішив провести атаку нагірного редуту сушею з
пiвдня.
Запорозькiй командi полковника Івана Дуплича доручалось пiдiйти на дубах до редуту, який з боку
Дунаю був найменш захищеним i вiдкрити вогонь по укрiпленнях, щоб викликати на себе із шанцiв
турецьку пiхоту. У разi виходу супротивника iз своїх укрiплень батальйон пiдполковника Iгельстрома
мав атакувати редут з тилу, після чого запорожцi мали десантуватись i приєднатись до загальної атаки.
12 червня під час атаки турецького табору під Сілістрією російськими військами команда Івана
Мандра, залишивши частину козаків при човнах, вийшла на берег, вибила супротивника з прибережних
шанців і, відігнавши від гармат, переслідувала і нищила супротивника у самому таборі [452.С.505-506].
З рапорту генерал-майора О.Вейсмана до графа П.Рум’янцева від 13 червня 1773 року говориться, що
у справi захоплення турецького табору дуже допомогли запорожцi, якi виставили 38 своїх човнiв на
Дунаї з боку рiки, а при вiдступi супротивника вражали його фланг [425.С.54-55]. Втрати запорожців під
містом становили 7 убитих і 22 поранених [155,ч.2.Арк.255].
17 червня росiйськi з’єднання зосередились довкола фортецi. На свiтанку наступного дня почався
обстрiл нагірного редуту батареями корпусiв О.Вейсмана i Г. Потьомкiна. Центральна група сил
Г.Потьомкiна, яка йшла на штурм, складалася з 200 запорозьких пiхотинцiв i 300 гренадерiв. Цей загiн
очолив прем’єр-майор Фомінцин. Турки жорстоко оборонялись i успiшно вiдбивали атаки. З фортецi на
пiдтримку нагірного редуту виступили значнi сили яничарiв. Бiй тривав шість годин. Корпус
Г.Потьомкiна разом з обозом потрапив в оточення. Тiльки пiдхiд команди під проводом полковника
Клички вiд корпусу О.Вейсмана врятував становище. Запорожцi, що були у складі цієї команди,
увiрвалися в редут і вибили туркiв. У цей час гренадерський резервний полк Ступішина, у складi якого
також були запорожцi, вiдбив нову атаку з боку Сiлiстрiї i загнав туркiв у мiсто. У бою загинуло 15
запорожцiв, 12 було тяжко поранено i 40 дiстали легкi поранення [14.Арк.1; 300.№ 58.С.22; 425.С.56-59].
Не дивлячись на те, що Сілістрію росіянам так і не вдалося захопити, операція збагатила бойовий
досвід як регулярних, так і іррегулярних підрозділів. Треба сказати, що цей штурм став найбільшою
операцією, в якій брали участь запорозькі піхотинці упродовж усієї війни. Комплексні дії запорозьких
команд на суші і воді сприяли діям росіян проти турків, а самі козаки, як видно з документів штабу
Першої армії, знаходились попереду рядів регулярної піхоти, проривали фронт супотивника і першими
вривалися в його розташування.
У донесенні Кошу від начальника окремої п’ятисотенної команди запорозького полковника Герасима
Коленка, даного 31 липня 1773 року, говориться, що, крім невеликих зачіпок із супротивником, великі
бої були 26 травня під Сілістрією (де полковника Івана Дуплича було смертельно поранено) і 11 червня у
містечку Вітровці. У цих боях загинуло і померло від ран 43 козаки [155,ч.2.Арк.245-250; 452.С.505].
У липні-серпні 1773 року, коли російські війська широким фронтом діяли на правому березі Дунаю,
команда Івана Мандра перебувала у складі корпусу генерал-майора А.Милорадовича і тримала зв’язок з
лівим берегом (між Орашем і Гірсово). На той час у команді значилось убитими 6 і пораненими 50
козаків [155,ч.2.Арк.259; 452.С.506].
Пiсля смертi Iвана Дуплича полковником Першої команди було призначено полковника Кiндрата
Гука. Полковий писар Семен Бистрицький, таємно продавши росiянам 745 коней, захоплених козаками у
турків, i, присвоївши мiсячну платню усiєї команди, щез у невiдомому напрямку. На його мiсце Кiш
призначив Степана Биковського, а пiсля його загибелi у 1773 роцi новим писарем у командi став Павло
Житкiвський [155,ч.2.Арк.70,71,84,245]. Втрати рядового складу команди поповнювались за рахунок
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мiсцевого населення “з вiльних людей” [155,ч.2.Арк.214]. На вересень 1774 року кількісний склад
команди становив 997 чоловік [155,ч.2.Арк.302].
Протягом 1772-1774 рокiв старшинський склад команди Івана Мандра залишався сталим. Лише
полкового писаря Данила Потапенка “за непохвальнi вчинки” було усунуто з посади, а на його мiсце
призначено Михайла Потапенка. Протягом трьох кампанiй ця команда втратила у боях до 200 чоловiк
убитими. З реєстру команди, складеного Іваном Мандром по прибуттю на Січ після кампаній 1772-1774
років видно, що із 988 козаків повернулося лише 788, у числі яких було 5 полковників, 8 старшин, а
також
кілька
священнослужителів
–
2
ієромонаха,
4
дяка
і
2
титаря
[155,ч.2.Арк.72,145,215,217,256,263,272].
На початку кампанії 1774 року запорозька дунайська флотилiя перебувала у складi корпусу генералпоручика О.Суворова, який стояв біля Гiрсово. 16 травня корпус вирушив у напрямку Шумли. У якостi
резерву i для захисту Гiрсово О.Суворов залишив запорожцiв, човни яких стояли у гирлi р. Яломницi
[426.С.10]. У червнi запорожці перейшли в розпорядження генерал-поручика князя Ю.Долгорукова. З 15
по 19 червня козаки взяли участь у другому штурмі Сілістрії (останній великій операції у цій війні). У
ході штурму козаки на дубах перевозили важкі гармати росіян на нові позиції, наводили понтонні мости і
відганяли від них флотилію супротивника [426.С.47-48].
Після підписання 10 липня 1774 року Кючук-Кайнарджійського мирного договору запорожці
залишались на Дунаї у розпорядженні генерал-поручика М.Каменського. Лише 15 вересня, за вказівкою
П.Рум’янцева, М.Каменський дозволив козакам повертатись на Січ [449.С.130-131].
17 вересня команди Кіндрата Гука та Івана Мандри на 37 дубах залишили розташування росіян. У ніч
на 21 вересня на Чорному морі запорожці потрапили у шторм. Сім дубів разом із екіпажами потонуло.
Також потонуло 9 гармат і усі гроші, виплачені козакам російською стороною в нагороду за воєнну
службу впродовж кампаній 1771-1774 років – всього 20 000 крб. Решту дубів так побило об прибережне
каміння, що придатними до лагодження залишилось лише два [155,ч.2.Арк.284,293; 452.С.507-508].
Очакiвський паша, з яким Кiш уже налагодив добросусiдськi i торговельнi стосунки, дізнавшись про
випадок з “дунайцями” на морі, надав козакам у борг великий тунбас, за який із Сiчi мали прислати 107
крб. На тому тунбасі та двох відремонтованих дубах команда Iвана Мандра перевезла (перетягнула
лямками) усю артилерiю на Кизий мис до головного сторожового посту дніпровського човнярського
загону, а звiдти, передавши гармати начальнику посту полковому старшині Михайлу Потапенку,
пiднялася до Сiчi, куди прибула 14 листопада.
Команда Кiндрата Гука добиралася до Сiчi суходолом. За розпорядженням П.Рум’янцева російський
комендант Ак-Кермена передав запорожцям 30 пароволових фур. Завантаживши фури пораненими,
провiантом та майном, козаки, з огляду на російські карантини в Єдисанській області, вирушили до Сiчi
“через Бендери i Польщу”. Несподiвана рання зима “з великими снiгами i хуртовинами” застала
роздягнутих i роззутих запорожцiв на Правобережжі, де тi перечікували морози по селах. На Сiч команда
Кіндрата Гука повернулася лише 27.01.1775 [155,ч.2.Арк.153-157,269,271,284,293].
Стосовно бойових дій запорожців на Дунаї треба сказати, що запорожці, захопивши у безперервних
боях 1771-1774 років сотні турецьких суден різного типу, велику кількість гармат, зброї, боєприпасів і
полонених, знищивши тисячі турецьких солдатів і матросів, продемонстрували високий рівень бойової
підготовки, воєнного мистецтва і дієвість своїх військових традицій. Ефективність використання на
Дунайському театрі війни запорожців була очевидною. Крім того, треба підкреслити, що їх бойовий
досвiд цiкавий саме тим, що на вiдмiну вiд тактики XVI – XVII столiть, коли Кiш сам визначав час
виступу в похiд, головним чином, в лiтнiй перiод, до наступу новолуння (коли ночi темнi), запорожцi у
складі російської армії проводили бойовi дiї упродовж усього року, за будь-яких погодних умов, як
вночi, так i вдень. Загибель запорозьких човнів пiд час шторму в Чорному морi 21.09.1774 свiдчить про
те, що спосiб дiй запорожцiв на морi упродовж XVI – XVII столiть був найбiльш доцiльним з огляду на
особливостi конструкції козацьких суден.
●●●
Підводячи підсумки розділу, зазначимо, що у ході російсько-турецької війни 1768-1774 років
Військо Запорозьке Низове становило 10 % від складу діючої на турецькому фронті російської армії і 25
% складу Другої армії, яка діяла в Північному Причорномор’ї, Приазов’ї і Криму. Упродовж воєнних
камапній 1769-1774 років чисельність Війська Запорозького Низового становила 10-12 тис. чоловік, з
яких 7-8 тис. кінноти і 3-4 тис. піхоти. У ході воєнних кампаній Кіш залишав у резерві 2 тис. козаків для
гарнізонної служби і охорони військових земель.
Запорозьку кінноту було підпорядковано генералітету Новоросійської губернії. Оскільки, ще
напередодні війни між Запорозькою Січчю і Новоросійською губернією точилася гостра боротьба за
землі, то Кіш не проявляв великої ініциативи у проведенні бойових операцій. Помітну активність
запорозька кіннота проявляла лише в кампанії 1769 року, коли від татарських набігів постраждало
населення і господарство Запорожжя, ще робило козаків зацікавленими у компенсації понесених збитків.
Втім для російської воєнної верхівки важливими були не дії запорозької кінноти, а територія земель
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Війська Запорозького низового, насамперед, для створення військових баз, комунікаційних ліній і
постоїв військ.
Головний загін запорозької кінноти, очолюваний кошовим отаманом Петром Калнишевським,
безпосередньо ніс форпостну службу на ділянці між Південним Бугом і Дніпром в районі Очакова,
проводячи розвідувально-диверсійні пошуки до фортеці невеликими загонами. Головним завданням
запорозької кінноти була форпостна служба. Місцезнаходження запорозьких форпостів не було сталим і
визначалося командувачем Другої армії. На постах прикордонної лінії в літній період було задіяно 10 %
козаків від усього складу Війська Запорозького Низового, а в зимовий – 25 %.
Упродовж 1769-1774 років запорозька флотилія була задіяна командуванням російської армії в
бойових операціях проти супротивника, перевезенні армійських вантажів, а також на форпостній і
розвідувальній службі на Дніпрі та Дунаї. На Дніпрі запорозька флотилія була єдиним заслоном Другої
армії проти турецького флоту. Крім того, запорозькі човнові команди становили четверту частину
Дунайської флотилії Першої армії, будучи найбільш ефективною її частиною, насамперед, завдяки
підготовці екіпажів і конструкції човнів-“дубів”. (Більшість плавзасобів флотилії Першої армії
складалася з суден, захоплених запорожцями і переданих російській стороні). Якщо ж узяти до уваги той
факт, що запорожці упродовж 1769-1774 років втратили в боях близько 700 чоловік, а супротивник поніс
втрати в десятки разів більші і ніколи над козаками не мав зверхності, то це є яскравим доказом високого
рівня військового і бойового мистецтва запорозького козацтва у цілому.

178
Розміщено на сайті «Козацтво 15-21 ст.» www.cossackdom.com

