
ВИСНОВКИ
Повертаючись  у  1734  році  під  російську  протекцію,  Військо  Запорозьке  Низове  розраховувало

повернути  за  допомогою  російської  зброї  права  на  свої  землі,  які  з  1714  року  офіційно  належали
Кримському ханству. Інакше повертатись під російську протекцію їм просто не було сенсу. У свою чергу
російський уряд, залучаючи запорожців на службу, розраховував створити прецедент для своїх претензій
на  ці  землі  і  спровокувати  верхівку  Османської  імперії  першою  розпочати  бойові  дії  проти  Росії,
насамперед,  проти  запорожців.  Російсько-турецька  війна  1735-1739  років  ставила  під  загрозу  саме
існування Нової Січі, вела до великих втрат і збитків серед козаків, а завоювання росіянами Кримського
ханства  привело  б  до  цілковитого  поглинення  Запорожжя  Російською  державою,  що  повністю
суперечило  інтересам  запорозького  козацтва.   Зрозуміло,  для  російського  уряду  було  важливим  не
стільки використати запорожців у війні, скільки утримати під своєю владою, насамперед, для прецеденту
щодо майбутніх заяв до турецького уряду на право володіння запорозькими землями. За Бєлґрадським
мирним трактатом 1739 року Військо Запорозьке Низове потрапило у повне і безпосереднє підданство
російській  короні,  навіть,  щодо  поземельного  володіння,  оскільки,  згідно  норм  міжнародного  права,
володіння Запорозької Січі офіційно відійшли від Османської імперії до Росії, верховна влада якої від
цього часу могла розпоряджатися як територією, так і населенням краю без озирання на сусідні держави.
На майбутнє російській стороні була потрібна лише територія Запорозьких Вольностей для створення
власних  військових  баз  і  комунікаційних  ліній,  тобто  плацдарм  для  нового  удару  по  Кримському
ханству.

У складі збройних сил Російської імперії Військо Запорозьке Низове значного місця не займало. Крім
війн з  Османською імперією і  боротьбою з  гайдамаками,  запорожці  не  були  задіяні  урядом в  інших
військових  акціях.  У  порівнянні  з  іншими  козацькими  військами,  які  мали  військовий  та
адміністративно-територіальний  сотенно-полковий  устрій  і  постійний  штатний  розклад  підрозділів,
Військо Запорозьке Низове було незручним для контролю і управління з боку російських прикордонних
властей.  Спосіб  ведення  бойових  дій  запорозького  козацтва  періоду  Нової  Січі  повністю  відповідав
бойовому досвіду збройних сил Російської імперії, а також  воєнній теорії і практиці  Європи та Сходу
XVIII століття. З огляду на те, що Військо Запорозьке Низове під час бойових дій 1735-1739 та 1769-1774
років  входило  до  складу  російської  армії  і  було  розпорошеним  по  різних  частинах,  а  командири
запорозьких  підрозділів  підлягали  російським  начальникам,  воєнне  мистецтво  запорожців  складалося
лише з практичного аспекту тактики.

Щорічне грошове і хлібне жалування російського уряду Війську Запорозькому Низовому для рядових
козаків  не  мало  суттєвого  значення.  Більша  частина  жалування  призначалася  для  старшини.  Для
заможного козака державна платня не мала ніякого значення, оскільки він жив з власного господарства
та експлуатації наймитів. Жалюгідні розміри державної платні викликали невдоволення рядових козаків
як урядом, так і старшиною. У порівнянні з іншими козацькими військами Російської імперії Військо
Запорозьке Низове отримувало найнижчу платню, що було певним дискримінаційним заходом з боку
уряду.  Тому рядові  козаки у відбуванні  військової  служби  на  користь верховної  влади вважали себе
зобов’язаними відповідно відношенню останньої до проблем низової козацької громади.

Військо Запорозьке Низове періоду Нової Січі являло собою станове козацьке збройне формування,
до складу якого входили козаки, які були вписані до реєстрів січових куренів. Поділ на кінноту і піхоту,
крім військово-організаційного, мав і соціальне підгрунтя (у піхоті служили лише козаки, які не мали
можливості придбати собі коней). Комплектація відбувалася згідно територіально-міліційного принципу,
а  мобілізація  –  згідно  традиційної  паланково-курінної  системи.  Постійних  військових  підрозділів  у
Війську Запорозькому Низовому не існувало. У воєнні походи запорозькі козаки виступали Похідним
Кошем, який являв собою з’єднання, що складалося з 6-12 п’ятисотенних кінних команд (кожна з яких
була укомплектована козаками від усіх 38 січових куренів) і артилерії. Для виконання окремих бойових
завдань  із  декількох  команд  формувалися  тимчасові  партії.  Командний  склад  Війська  Запорозького
Низового завжди мав потужний резерв завдяки інституту військової  і  похідної старшини без посад, а
традиційна  практика  призначення  для  воєнних  походів  похідних  і  наказних  курінних  отаманів  була
запорукою дотримання дисципліни і порядку у тимчасових тактичних підрозділах.  Бойова та фізична
підготовка запорозьких козаків мала високий рівень. Військове навчання відбувалося безпосередньо під
час несення служби. Виборність командного складу виключала перебування на посадах старшин, які не
мали  достатнього  досвіду  і  авторитету.  Військо  Запорозьке  Низове  було  самодостатньою  військово-
політичною структурою і  в економічному відношенні не залежало  від російського уряду.  Озброєння,
забезпечення  боєприпасами,  фуражем  і  провіантом  покладалося  на  самих  козаків,  а  норми  видачі,
встановлені  російським  командуванням,  являли  незначну  частку  від  необхідного.  У  технічному
оснащенні  Військо  Запорозьке  Низове  значно  поступалося  регулярним  підрозділам,  насамперед,  в
артилерії.

Запорозьке  козацтво  не  було  зацікавленим  у  конфронтації  з  південними  сусідами  –  турками  і
татарами, а ескалація російсько-турецьких збройних конфліктів була причиною напружених стосунків
між  рядовим  козацтвом  та  старшиною,  якій  доводилось  виконувати  розпорядження  російського
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командування. У той же час деякі запорозькі старшини, беручи участь у походах, сподівались отримати
від імператриці офіцерські чини, що означало перехід у дворянський стан. Саме цим і пояснюється їх
активна позиція у війнах Росії з Туреччиною. Під час мобілізації  Війська Запорозького Низового для
воєнних  походів  особливого  розмаху  набуло  військове  найманство,  коли  заможні  козаки  висилали
замість  себе  у  походи  козаків-сіромах  та  молодиків,  забезпечивши  останніх  усім  необхідним  для
військової служби.  У військовому найманстві  були зацікавлені як наймачі,  так і наймити,  які під час
походів могли покращити своє матеріальне становище за рахунок трофеїв і платні,  яка виплачувалась
лише  козакам,  задіяним  на  військовій  службі.  Ухилення  заможних  козаків  від  військової  служби  у
воєнний час пояснюється необхідністю охорони, а в ряді випадків і оборони свого господарства. Участь
заможних козаків у походах вела до розорення або розграбування набутого за довгі роки.

Упродовж 1734-1775 років Військо Запорозьке Низове несло прикордонно-сторожову, розвідувальну,
перевізну і поштову служби. Однак перевізна і поштова служби запорожців для російської сторони були
невигідні тим, що козаки за кожну окремо взяту послугу брали встановлену Кошем плату, що у воєнний
час  потребувало  значних  витрат  з  армійської  казни.  Під  час  бойових  дій  головними  функціями
запорозьких козаків у російській армії були розвідувально-диверсійні пошуки, авангардна і аванпостна
служби. Не останню роль грали і поради запорозької старшини російському генералітету під час походів
стосовно маршрутів  просування військ та військових звичаїв супротивника.  Велику послугу росіянам
робили  провідники,  товмачі  і  лоцмани  із  числа  досвідчених  козаків  і  старшин.  За  дорученням
російського  командування  окремі  запорожці,  отримавши  представницькі  функції,  виконували  роль
парламентерів, схиляючи татар до переходу у підданство російській короні.

У бойових діях 1735-1739 років запорозька кіннота відрізнялась від інших кавалерійських з’єднань
діючої  армії  знанням  театру  воєнних  дій,  мови  і  військових  звичаїв  супротивника.  Для  росіян  вона
становила  незначну  воєнну  силу  і  під  час  походів  армії  призначалась,  головним  чином,  для
розвідувально-диверсійних рейдів. Запорозька форпостна служба носила обмежений характер. Форпости
запорожців знаходились лише біля Січі та найближчих від неї російських ретраншементів. У зимовий
період  важливими  були  розвідувальні  пошуки  запорозьких  кінних  загонів  для  попередження
командування Української  укріпленої лінії  про приготування і пересування супротивника.  Запорозька
флотилія,  яка  діяла  в  пониззі  Дніпра,  була  найбільш  ефективною  силою  проти  турецького  флоту.
Починаючи з 1737 року, запорозька флотилія частково втратила своє значення, що пов’язано з появою на
Дніпрі  великої  кількості  російських  парусно-гребних  суден,  а  також  тимчасовою  втратою  турками
Очакова і Кінбурна.  Упродовж війни головними функціями запорозьких човнових команд були лише
розвідувальні пошуки, сторожова служба і перевезення армійських вантажів.

У  ході  російсько-турецької  війни  1768-1774  років  головним  завданням  запорозької  кінноти  була
форпостна  служба.  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.
Запорозьку  кінноту  було  підпорядковано  генералітету  Новоросійської  губернії.  Та  оскільки  ще
напередодні  війни між Запорозькою Січчю і  Новоросійською губернією точилася гостра боротьба  за
землі, Кіш не проявляв великої ініціативи у проведенні бойових операцій.

Як  окремий  вид  військової  служби  запорозького  козацтва,  виділяється  дозорна  служба  рухомих
форпостів  у  паланках  по охороні  земельних  володінь  від  двох  небезпек:  1)  зайд  із  числа  військових
поселенців Новоросійської  губернії  і  військових команд Другої  армії,  які  пересуваючись Запорожжям
нищили угіддя і утискали місцевих жителів; 2) Буджацької та Єдисанської орд, які наприкінці 1770 року
перейшли  під  російську  протекцію  і  були  тимчасово  поселені  урядом  у  лівобережних  паланках
Запорозьких Вольностей (це принесло великі проблеми населенню всього Запорожжя).

Недовiра запорожців до росiйської  сторони зводила участь заможних козаків у вiйнi  до мiнiмуму.
Економіка Запорозької Січі залежала у першу чергу від стану крупних козацьких господарств.

Головний тягар військової служби ліг на піхотинців, які,  діючи на човнах у пониззі  Дніпра та на
Дунаї.  Упродовж  війни  запорозька  флотилія  була  задіяна  командуванням  російської  армії  у  бойових
операціях проти супротивника, перевезенні армійських вантажів, а також на форпостній і розвідувальній
службі.

Упродовж  всього  існування  Нової  Січі  російський  уряд  намагався  встановити  над  Військом
Запорозьким  Низовим  повний  контроль.  Недовіра  уряду  до  запорозького  козацтва  була  викликана
невизначеністю  чисельності  низової  козацької  громади,  найнижчим  рівнем  дисципліни  серед  інших
козацьких  військ імперії,  безпосереднім сусідством з потенціальним  супротивником Росії  на Півдні  і
незацікавленістю у конфронтації з ним, а також “політична нестійкість” і амбіції старшинської верхівки
щодо особливого статусу Запорожжя в регіоні. Давні демократичні традиції, курінний поділ і відсутність
постійних  штатних  підрозділів  виключали  можливість  проведення  у  цьому  Війську  не  те  що
кардинальних,  але  й  часткових  корекцій,  як  було  вчинено  російською  верхівкою  упродовж  XVIII
століття  в  іррегулярних військах,  що мали сотенно-полковий устрій.  Саме це й було  причиною ряду
провокаційних заходів уряду по відношенню до Війська Запорозького Низового напередодні російсько-
турецької війни 1768-1774 років, що мало дискредитувати низову громаду в очах світової спільноти і
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створити прецедент для рішучого наступу на запорозьке козацтво з метою корінних змін політичних і
соціально-економічних відносин у регіоні.
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Словник  термінів

1. Ага (тат.) – турецький або татарський старшина.
2. Аршин – міра довжини = 16 вершкам = 71,12 см.
3. Байрактар (тур.) – прапороносець (значковий) в турецькій армії.
4. Бей (тат.) – татарський старшина вищого рангу.
5. Бінбаша (тур.) – тисячник в турецькій армії.
6. Бригантина  (турецька) –  невелике  вітрильно-гребне  судно  галерного  типу:  мало  верхню  палубу,  1-2

щогли з трикутним і рейковим вітрилами, 8-16 пар весел, 6-8 гармат.
7. Вагенбург – військовий укріплений табір, огороджений возами.
8. Верста – міра довжини = 500 саженів = 1,0668 км.
9. Візир (тур.) – титул найвищого турецького урядовця.
10. Вінтер-квартира – місце постою регулярної армії під час війни у зимовий період.
11. Вузол – одиниця швидкості на морі = 1 морській милі за годину або 1,852 км/г.
12. Галеас (турецький) – велика галера: довжина до 80 м, ширина до 16 м, три щогли з косими вітрилами, 10

гребців на одне весло, на кормі два кермових весла, дві палуби (нижня для гребців – верхня для гармат і
солдатів), артилерійське озброєння до 24 гармат різного калібру.

13. Галера  (турецька) –  вітрильно-гребне  судно:  довжина  40-60  м,  ширина  4-7  м,  16-32  пар  весел,
артилерійське озброєння – три гармати.

14. Галіон (турецький) – трьохпалубний воєнний корабель; до 80 гармат.
15. Галіот (турецький) – невелика швидкохідна галера: 19-25 пар весел і одна щогла з великим трикутним

вітрилом; одна невелика гармата.
16. Гарнць – міра об’єму сипучих тіл = 1/8 четверика = 2,2798 л.
17. Деньга – російська дрібна срібна монета рівна 0,5 копійки.
18. Деташемент (деташамент) – загін кінного або пішого війська, відрядженого від корпусу або армії для

проведення диверсій проти супротивника. Кількість людей в Д. уставом не визначалась.
19. Золотник – міра ваги = 4,266 г.
20. Каймакан (тат.) – намісник кримського хана в окремій області.
21. Калга-султан (тат.) – старший син кримського хана (законний спадкоємець престолу).
22. Кальйонджу (тур.) – турецький матрос.
23. Капудан-паша (тур.) – командир ескадри або флотилії в турецькому флоті.
24. Кончебас (турецький) – мала весельна бригантина; озброєння 4-6 гармат.
25. Ландміліція – прикордонне поселенське військо.
26. Магазин – армійський склад боєприпасів, провіанту, фуражу і амуніції.
27. Миля – морська = 1,852 км; сухопутна = 1,609 км; російська = 7 верст (7,46760 км).
28. Мурза (тат.) – знатний татарин (голова роду).
29. Нефер (тур.)  – рядовий турецький піхотинець.
30. Нуреддін-султан (тат.) – один із синів кримського хана (мав право наслідувати престол).
31. Одабаші (тур.) – турецький обер-офіцер.
32. Онбаші (тур.) – турецький унтер-офіцер.
33. Орта (тур.) – назва турецького піхотного підрозділу (100-500 чоловік).
34. Осьмина – міра об’єму сипучих тіл = чотирьом четверикам = 104,95 л.
35. Пара – дрібна срібна монета в Туреччині і Кримському ханстві; мідна монета в Молдові і Волощині.
36. Промеморія – вид діловодних документів, якими обмінювалися рівні за положенням установи.
37. Пуд – міра ваги = 40 фунтам = 16,38 кг.
38. Реляція – письмове повідомлення (донесення) вищому командуванню або коронованій особі про бойові дії

військ.
39. Ретраншемент – велике польове замкнуте укріплення.
40. Сажень – міра довжини = трьом аршинам або семи футам = 2,136 м.
41. Сераскер (тур.) – командувач діючою турецькою армією; воєнний міністр; перший заступник великого

візира.
42. Тасьма (тясма) – стежка (слід) колони кавалерійського загону в степу.
43. Томбаз (турецький) – велике вантажне річкове судно.
44. Фунт – міра ваги = 1/40 пуду = 96 золотникам.
45. Фура – великий віз.
46. Фут – одиниця довжини = 1/7 сажені = 0,3048 м.
47. Цидула – записка, короткий лист.
48. Чамбул (тат.) – загін татарської кінноти. Кількість людей в Ч. не була визначеною.
49. Четверик – міра об’єму сипучих тіл = восьми гарнцям = 25,24 л.
50. Чверть – міра об’єму сипучих тіл = двом осьминам = 209,91 л; рідини = ¼ відра = 3,08 л.
51. Шанець – окоп; невелике польове укріплення.
52. Штерншанець – замкнуте зіркоподібне укріплення.

Розміщено на сайті «Козацтво 15-21 ст.» www.cossackdom.com
222

www.cossackdom.com


Список
карт, планів і схем

Адміністративний поділ України у складі Російської імперії XVIII століття.
Паланковий устрій Запорозьких Вольностей за часів Нової Січі.
План Нової Запорозької Січі.
Українська і Дніпровська лінії укріплень.
Схема бою іррегулярного кавалерійського підрозділу.
Головний театр бойових дій російсько-турецьких війн
1735-1739 та 1768-1774 років.
Загальний хід російсько-турецької війни 1735-1739 років.
Похід армії Мініха 1736 року.
Бойові дії Другої армії 1769-1774 років.
Штурм Перекопської лінії 1771 року.
Дунайський театр бойових дій російсько-турецької війни 1768-1774 років.

Розміщено на сайті «Козацтво 15-21 ст.» www.cossackdom.com
223

www.cossackdom.com


co
ss
ac
kd
om
.co
m

Список ілюстрацій

Хорунжий – С.Васильківський
Січовий дід, абшитований – С.Васильківський
Значок Шкурятинського куреня
Запорожець- А.Манастирський
Посполитий – С.Васильківський
План Запорозької Січі 1737 року
Пікет – Г.Горшельт
Приборкання дикого коня – Ю.Брандт
Козацька порохівниця
Турецька шабля
Турецькі кинджали
Козаки в степу – С.Васильківський
Виклик – А.Кандуров
Похорон кошового – О.Мурашко
Спіймали язика – І.Їжакевич
У погоні за татарином – А.Манастирський
Пікет – В.Радомський
Морський прапор Війська Запорозького Низового у 1770-1775 роках
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