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Анотація. Висвітлено залучення російським урядом запорожців до участі 
в дунайських походах 1771–1773 рр., формування з них дунайських тисячних 
команд, їхню роль у російсько-турецькій війні, зокрема, у здійсненні військо-
вої розвідки та участі у спільних із російською армією військових діях. По-
казано реакцію російської влади та Коша на заворушення серед запорожців 
дунайських команд. Крім того, публікуються рапорти запорозької старшини 
кошовому отаману П. Калнишевському та Кошу, ордери Коша, рапорти вій-
ськових командувачу Першої армії П. Рум’янцеву про заколот запорожців 
дунайських команд через несвоєчасну виплату грошей, нестачу провіанту, не-
справедливий розподіл нагород. Більшість документів, зокрема рапорти гене-
ралів Г. Потьомкіна та О. Суворова, публікуються вперше. Мета дослідження 
полягає у з’ясуванні і уточненні подій, виявленні невідомих фактів, зокрема: 
формування із запорожців дунайських тисячних команд, здійснення запорож-
цями військової розвідки та десантних операцій; механізми матеріального 
заохочення запорожців; уточнення кола осіб, які були пов’язані з організаці-
єю заколотів; встановлення причин та наслідків заколотів серед запорожців 
дунайських команд. Методика дослідження спирається на загальні наукові 
методи аналізу, історизму, порівняння, деталізації з використанням архівної 
еврістики. Наукова новизна дослідження полягає у введенні в науковий обіг 
значно більшої кількості архівного матеріалу, ніж у дослідників ХІХ – почат-
ку ХХ ст., що дало змогу показати ширшу картину заколотів запорожців на 
тлі подій російсько-турецької війни 1768–1774 рр. Перспективи подальших 
досліджень щодо участі запорожців у війні Росії з Османською Портою 1768–
1774 рр. стають більш окресленими через уточнення іменного списку полков-
ників і старшин дунайських команд та публікацію археографічно опрацьова-
них документів. Висновки показують, що заколоти у середовищі запорожців 
дунайських тисячних команд відбувалися через зниження рівня дисципліни, 
несвоєчасну виплату грошового забезпечення, несправедливий розподіл на-
город, перебої у постачанні та нестачу провіанту, що, в свою чергу, було ви-
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кликане корумпованістю і зловживаннями старшини і писарів. Проте все це 
не применшує внеску запорожців у перемогу російського війська у війні з 
Османською Портою 1768–1774 рр.

Ключові слова: Кіш; П. Калнишевський; П. Рум’янцев; І. Мандро; Г. Ко-
лінка; К. Гук; Я. Сідловський; С. Бистрицький; запорожці; тисячна команда; 
заколоти; провіант; гроші. 

Участь запорожців у російсько-турецькій війні 1768–1774 рр., зо-
крема в той час, коли Перша армія під командуванням Петра Румянцева 
діяла на Дунаї, була предметом дослідження таких знавців запорозької 
старовини як А. Скальковський та О. Рябінін-Скляревський. А. Скаль-
ковський вперше звернувся до вказаної тематики у статті «Дунайцы», 
виданій 1854 р. і 1885 р.1, а у третьому виданні «Истории Новой Се-
чи…»2 він більш детально показав перебіг подій на Дунаї протягом 
війни 1768–1774 рр., але фактично залишившився в методологічних 
рамках раніше викладеного матеріалу, не вказавши на соціально-еконо-
мічне коріння заколотів. У притаманній йому манері А. Скальковський 
знову вдався до публіцистичного викладу подій і розлогого цитування 
документів, але до поля дослідження не потрапили протиріччя, що ви-
никли між запорожцями і російськими офіцерами, як і суперечності у 
середовищі дунайських загонів запорожців, а тому не було показано 
причини невдоволення запорожців, механізм руйнування дисципліни 
зсередини тощо. У 1920-х роках О. Рябінін-Скляревський більш ре-
тельно, аніж попередник, дослідив тематику, показавши причини ви-
никнення заколотницьких настроїв, а також участь запорожців у бойо-
вих діях у районі Нижнього Дунаю протягом війни 1771–1774 рр.3

У сучасній українській історіографії, наскільки нам відомо, про-
блема участі запорожців у дунайських походах висвітлювалася4, але 

1 Cкальковский А. А. Дунайцы. Эпизод из турецкой кампании 1769–
1774 // Временник императорского Московского общества истории и древ-
ностей российских. Москва, 1854, Кн. 9. С. 9–30. Його ж. Дунайцы // Киевская 
старина. Киев, 1885. Т. 11. № 1. С. 117–132.

2 Скальковский А. История Новой Сечи или последнего Коша Запо-
рожского. В 3-х частях. Изд. 3-е. Ч. ІІІ. Одесса, 1885. С. 83–105; Його ж. 
Історія Нової Січі або останнього Коша Запорозького / передм. та комент. 
Г. К. Швидько. Дніпропетровськ, 1994. С. 496–508.

3 Рябінін-Скляревський О. Запорізькі бунти дунайців 1771–1774 рр. і 
початок Задунайського Коша // Науковий збірник історичної секції УАН за 
1927 р. Київ, 1928. С. 65–83.

4 Апанович О. М. Запорізьке військо як складова частина російської 
армії в другій половині XVIII століття // Наукові записки Інституту історії 
АН УРСР. Т. 5. 1953. С. 115–136. Її ж. Запорожское Войско, его устройство 
и боевые действия в составе русской армии во время русско-турецкой вой-
ны 1768–1774 гг.: автореф. дис. …. канд. истор. наук / Апанович Елена Ми-
хайловна; Институт истории Украины АН УССР. Киев, 1949. 16 с.; Шпита-
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питання заколоту козаків на Дунаї показано лише побіжно, не ставши 
темою окремого дослідження5.    1

Російська влада розуміла, що у війні з Туреччиною без запорожців – 
знавців як степу, так і річок, їм не обійтися, а відтак навесні 1771 р. 
було сформовано тисячну команду на чолі з полковником Іваном Ман-
дром. При проходженні тієї ж весни морем до театру бойових дій запо-
рожці мали записувати усі важливі деталі, оскільки досвіду проходжен-
ня дунайських гирл та прилеглої ділянки Чорного моря російська армія 
не мала. На вимогу генерал-прокурора Сенату О. В’яземського Кіш під 
час дунайської експедиції мав посадовити на кожен човен по одному 
письменному козаку, який би записував глибину моря, наявність мі-
лин, силу і напрямок вітру тощо6. Крім розвідки, як видно з ордера 
П. Рум’янцева від 12 червня 1771 р. О. Вейсману, запорожці могли 
бути використані і для дезінформації та дезорієнтації супротивника7. 
Загалом запорожцям у війні відводилася роль авангарду і розвідуваль-
но-диверсійного загону. Розуміючи, що успіх усієї війни значною мі-
рою залежить від вдалого проведення дунайської експедиції, козаків 
було заохочено матеріально: за перший човен, який дістанеться Дунаю, 
було обіцяно 1000, за другий – 500, а за решту – по 300 карбованців8. 

Однак грошові винагороди, отримання старшиною золотих меда-
лей, розподіл грошей за провіант від самого початку експедиції стали 
джерелом невдоволення серед запорожців. Особливо козацтво недолю-
блювало писарів, які на час походу стали виконувати роль полкових 
старшин, зосередивши таким чином чималу владу в своїх руках. Писарі 
листувались, не ставлячи до відома товариство, з кошовим отаманом та 
генеральним писарем. У взаєминах із Кошем і російським офіцерством 
писар виступав одноосібно, як волевиявник певної політичної сили, 
хоча насправді він ставав лише вухами й очима кошового, ігнорую-
чи при цьому полковника, раду курінних отаманів і все товариство, 

льов Г. Г. Запорозька флотилія в російсько-турецькій війні 1768–1774 років // 
Південна Україна в XVIII–XIX. Записки науково-дослідної лабораторії історії 
Південної України Запорізького держ. ун-ту. Вип. 4. 1999. С. 134–142.

51 Могульова С. М. Перші кроки задунайського козацтва: про причини 
переходу запорожців до Туреччини // Там само. Вип. 2. 1996. С. 108–114.

6 ЦДІАК України (Центральний державний історичний архів України, 
м. Київ). Ф. 229. Оп. 1. Спр. 285. Арк. 11–12зв.

7 «Запорожское Войско на судах могут пуститься смело искать поверх-
ность над неприятелем не только в сопротивных местых, но шумом и смяте-
нием наполнять и позади лежащие, чем бы весьма удобно замешать непри-
ятеля» // Румянцев П. А. Документы. 1768–1775. Т. ІІ. / под ред. полковника 
П. К. Фортунатова. Москва, 1953. С. 457.

8 ЦДІАК України. Ф. 229. Оп. 1. Спр. 285. Арк. 13; Рябінін-Склярев-
ський О. Запорізькі бунти дунайців 1771–1774 рр. і початок Задунайського 
Коша // Науковий збірник історичної секції УАН за 1927 р. Київ, 1928. С. 66.
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і вступаючи у протиріччя з козаками команди9. У такому світлі стають 
зрозумілими прагнення писарів тисячних команд ще збільшити свою 
владу, вимагаючи від Коша право мати свою печатку.   1

Писарі, які завжди були правою рукою очільника загону, полку або 
й усього Війська Запорозького, мали великі повноваження. Під час ду-
найських експедицій їхня роль значно зростала, оскільки відбувалося 
суміщення посади полкового старшини і писаря. Останній отримував 
провіант, гроші і відав розподілом здобутих трофеїв10. Таке зосере-
дження влади в одних руках було значним випробуванням для самого 
писаря і ставало об’єктом критики з боку козаків. Так, писар Першої 
команди, відправленої на Дунай, Семен Бистрицький майже відразу 
став небажаною особою для козаків через приховування грошей від 
товариства, однак до певної пори його мусили терпіти. Поступово не-
вдоволення козаків зростало, основною причиною чого стала неповна, 
на думку козаків, виплата жалування. А воно було чималим: полков-
нику на рік платили 100 крб, полковим старшинам – писарю і осаву-
лу – 50 крб, отаманам і хорунжим курінним – як вирішать у команді, 
а «рядовому козаку» – 12 крб11. Окрім грошової винагороди, козаки 
отримували срібні неіменні медалі12. 

Наприкінці травня 1771 р. кошовий отаман Петро Калнишевський 
звернувся до командувача 1-ї армії П. Рум’янцева з проханням відзна-
чити козаків команди Якова Сідловського «со всевысочайшим… пар-
третом золотими медалями» за благополучне проходження запорозької 
флотилії Чорним морем і здобуття трофейного судна з важливою ту-
рецькою кореспонденцією13. Клопотання кошового з часом було за-
доволено, а от невдоволення козаків все більше зростало, бо, на їхню 
думку, медалі і гроші розподілялись несправедливо.

Після низки вдалих нападів на дунайські фортеці, коли було навіть 
на деякий час захоплено Журжу, С. Бистрицького було відправлено до 
Петербурга за отриманням грошової винагороди. Про це П. Рум’янцев 
16 липня 1771 р. повідомляв Кіш, що «денги обѣщанные каждой лот-
кѣ… числом шесть тысяч шестьсот рублей им здѣсь выдано»14. Проте, 
повернувшись наприкінці вересня з Петербурга, С. Бистрицький став 

91 Рябінін-Скляревський О. Запорізькі бунти дунайців 1771–1774 рр. … 
С. 66.

10 Там само.
11 ЦДІАК України. Ф. 229. Оп. 1. Спр. 285. Арк. 47 і зв.
12 Козакам, які брали участь у поході з Коша, пояснювали, що вони від-

правилися у похід у середині квітня, а тому за повний місяць жалування їм 
можуть не виплатити: «Выступление ж ваше априля 16 или с 15 числа надле-
жит получать жалованя, если того времени не зачтут, что лотки подчиняли» // 
Там само.

13 ЦДІАК України. Ф. 229. Оп. 1. Спр. 285. Арк. 43 і зв.
14 Там само. Арк. 75.
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розподіляти гроші, як здавалося козакам, не зовсім справедливо. Крім 
цього С. Бистрицькому пригадали і те, що він привласнив 600 левів 
трофейних грошей із захопленного 19 травня 1771 р. судна на Чорно-
му морі, серед трофеїв якого гроші чомусь не згадуються (Док. № 6). 
Тим часом, скориставшись від’їздом С. Бистрицького до Петербурга, 
полковник Я. Сідловський, бачивши невдоволення козаків, дезавуював 
його діяльність перед командою. Як зазначав пізніше сам С. Бистриць-
кий, команда до нього «за обговорочные полковником денги стала вя-
заться, но как полковник на очной ставки себе испорочил, то команда 
здумала, якобы, мы за то в едность прийшли, подняла була… голосы 
вмѣстѣ со мною убить и полковника» (Док. № 6). Так наприкінці верес-
ня 1771 р. спалахнув перший бунт запорожців у Бреїлі, серед активних 
учасників якого було 6 осіб. У рапорті Я. Сідловського від 24 верес-
ня 1771 р. кошовому йшлося, що генерал фон Бауер наказав зачинщи-
ків заколоту заарештувати і тримати в бреїльській фортеці; серед них 
значився курінний отаман Грицько Фіалка, який і далі фігуруватиме у 
списках заколотників (Док. № 3).    1

П. Калнишевський, як свідчить ордер Коша від 5 жовтня 1771 р. 
до Я. Сідловського, був сповнений суперечливих почуттів. Кошовий 
отаман писав на Дунай, що бойовий успіх запорожців вельми пора-
дував його, тоді як дії заколотників «заглаждают добрих ваших дѣл 
поступки»15. У зв’язку з такими подіями Кіш вимагав провести слід-
ство16, яке не дало значних результатів, оскільки імена заколотників 
фігурували у відомостях козаків, які повернулися додому наприкінці 
війни. У свою чергу С. Бистрицький теж скаржився П. Калнишевсько-
му на запорозьку команду, яка виявилася нестійкою. Скориставшись 
відсутністю писаря, який був у Петербурзі, російські офіцери нібито 
повністю підпорядкували запорожців собі, а козаки навзаєм отримали 
незаслужено «много честей себѣ.. и кавалерство крестов» (Док. № 4). 
Невідомо, наскільки такі повідомлення були правдивими, але С. Би-
стрицький грав на болючих струнах душі кошового отамана, приму-
шуючи останнього дослухатися до писарських скарг. Писар і полковий 
старшина С. Бистрицький, сподіваючись на захист і покровительство 
з боку П. Калнишевського, не зробив належних висновків із першого 
бунту, який, як можна бачити далі, переріс у справжній протест про-
ти засилля старшинсько-писарської сваволі і їхнього сребролюбства. 
Згодом, 16 січня 1772 р., полковника Я. Сідловського через старість 
(а можливо й через небажання полковника покривати оборудки пи-
саря) було замінено І. Дупличем. Тоді виявилися нові грішки писаря, 
зокрема те, що С. Бистрицький приховав від команди провіант за ли-
стопад 1771 р. на суму 488 крб, а також продав захоплених коней на 

151 ЦДІАК України. Ф. 229. Оп. 1. Спр. 285. Арк. 98.
16 Там само.
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суму 865 крб, які в нього ніяк не вдавалося відібрати. За що «команди 
моей, – свідчив І. Дуплич, – козаков в тюрму брал, что ему, Бистрицко-
му, договаривали за тѣ денги» (Док. № 7). 

Однак найпотужніший вибух невдоволення дунайців стався у груд-
ні 1771 р., коли козаки вже оволоділи Сілістрою – важливим стратегіч-
ним пунктом на Дунаї. Тоді заворушення і невдоволення серед козаків 
почалися з новою силою, причому причини цих заколотницьких на-
строїв сам С. Бистрицький зводив лише до недоотримання козаками на-
лежних їм нагород. Так, у грудні 1771 р., повернувшись з-під Сілістри 
на зимові квартири, «невѣдомо з чиево подлогу, нашие запорожские 
козаки возбѣсившись» на полковника Я. Сідловського і писаря С. Би-
стрицького, зчинили у Бреїлі заколот, під час якого дорікали старшині, 
«что ви-де имеете на собе партрети, а нам для чего нѣт такових зна-
ков, да и писем от государынѣ, будто би до команды писаних, утаевая 
у себе, им не показуем» (Док. № 4). Пізніше, в рапорті від 2 лютого 
1772 р., вже виїхавши до Ясс, С. Бистрицький приблизно описував те 
саме, зазначаючи, що козаки здійняли ґвалт за «прописанные денги, 
партреты и писма» (Док. № 6). Під «портретами» заколотники мали на 
увазі золоті медалі, видані запорозькій старшині, на яких на аверсі було 
викарбувано портрет Катерини ІІ, а на реверсі – ім’я нагородженого. 
Ці високі нагороди (за нашими підрахунками за період війни було вру-
чено всього до 25 золотих медалей) отримали лише кошовий отаман, 
військовий суддя, військовий писар та старшина, відправлені під Оча-
ків, Перекоп, Ізмал і далі на Дунай. Рядові козаки теж отримали, як вже 
зазначалося, срібні неіменні медалі.

Ще одне загострення заколоту відбулося в ніч на 5 грудня 1771 р., 
коли запорожці шукали С. Бистрицького, аби його вбити. Не знайшов-
ши писаря, якого врятував священник Мойсей Луцінський, козаками 
зопалу було забито до смерті козака Пластунівського куреня Івана 
Мовчана, а бреїльським мешканцям, «також и служивим» запорожцями 
завдано образ та збитків (Док. № 4). Відтак, С. Бистрицький був зму-
шений звернутися за допомогою до бреїльського коменданта. В свою 
чергу бреїльський комендант полковник М. Борзов надав С. Бистриць-
кому дворотну команду, якій вдалося схопити і відправити до фортеці 
12 заколотників, хоча в разі розгортання масштабу невдоволення зако-
лотників було б значно більше. 1

У наступному 1772 р. сталися кадрові зміни, і вже 19 квітня пол-
ковник І. Дуплич просив кошового отамана прислати на посаду писа-
ря запорозької команди козака Кущівського куреня Герасима Чорного, 
замість померлого писаря Стефана Биковського, а також, очевидно, не 
бажаючи, аби С. Бистрицький був утаємничений у справи команди17. 
Останній тим часом «пригрівся» біля командувача корпусу Г. Потьом-

171 Там само. Арк. 139 і зв.
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кіна, якому була потрібна кмітлива і пробивна людина. Писар так втер-
ся в довіру до царського фаворита, що той у листі від 15 квітня 1772 р. 
до кошового отамана писав, що С. Бистрицького, «кои нынѣ при мнѣ 
находится, как честнаго и добросовестнаго человека одолжите в лю-
бовь принять, и милостию велможности вашей жаловать»18. Кошовий 
атаман П. Калнишевський 25 травня 1772 р. навзаєм прохав Г. Потьом-
кіна про сприяння щодо нагородження С. Бистрицького золотою ме-
даллю, «ведая его здесь честние поступки»19. Очевидно попереднє про-
хання від 30 травня 1771 р., коли запорожці вдало прибули в Аккерман, 
і П. Калнишевський прохав П. Рум’янцева про винагороду для козаків, 
а особливо полковника і писаря золотими медалями, залишилося без 
відповіді20.      1

На початку квітня 1772 р. ще одна тисячна команда під орудою 
полковника І. Мандра вирушила Чорним морем у бік Дунаю повз Оча-
ківську і Кінбурнські фортеці21. Незважаючи на те, що запорозька фло-
тилія потрапила у шторм, під час якого козаки Гнат Похил, Петро Мой-
сенко і Нестор Їжак потонули22, і 2 човни разом зі спорядженням пішли 
на дно, а решта потребували ремонту, козаки вже 28 травня прибули 
до Ізмаїла23. За цей доволі вдалий морський квітнево-травневий перехід 
на Дунай Кіш також клопотався щодо нагородження козаків. Зокрема, 
у листі Коша йшлося, щоб за «усердие, предписанний полковник Ман-
дро, золотою для ношения нашей медалью, старшини и козаки знаками 
таковимы, как и прошедшие до Дуная в прошлой год, получилы пожа-
лование»24. 

Безперечно, відважні і мужні дії запорожців під час штурму і за-
хоплення турецьких фортець Нижнього Дунаю заслуговували на на-
городження. Але ці дії поєднувалися з їхнім непослухом, а іноді від-
вертою непокорою та неповагою до свого полковника; до того ж такі 
сумні події відбувалися на фоні зловживання старшин. Так, у Першій 
команді справа про зловживання писаря була не залагоджена, а тому в 
липні 1772 р. у двох рапортах полковник І Дуплич повідомляв, що він 
«Семена ж Бистрицкого сколко не уговаривал, даби ехал до Сечи – не 
хочет» (Док. № 9), оскільки на С. Бистрицькому продовжували рахува-
тися 588 крб за невиданий провіант за листопад 1771 р. та 859 крб за 
трофейних коней, які той нібито продав російському офіцеру майору 
Ірінберху (Еренбергу) (Док. № 9). У зв’язку з чим ще у лютому того ж 

181 ЦДІАК України. Ф. 229. Оп. 1. Спр. 283. Арк. 26.
19 Там само. Арк. 30.
20 Там само. Спр. 285. Арк. 43 і зв.
21 Там само. Арк. 193.
22 Там само.
23 Там само.
24 Там само. Арк. 190зв.
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року С. Бистрицький, щиро чи ні, звітував Кошеві, що він, як не про-
сився у Г. Потьомкіна і П. Рум’янцева, «чтоб отпущено было меня до 
Сѣчи, но они на се не склонились» (Док. № 6). Для розслідування вчин-
ків С. Бистрицького було створено слідчу комісію. Очевидно проведен-
ня таких дій частково вплинуло на писаря, у зв’язку з чим 8 листопада 
1772 р. І. Дуплич повідомляв Кіш, що після проведення слідства щодо 
приховування полковим старшиною С. Бистрицьким грошей за прові-
ант і проданих коней, він «уплатил командѣ запорожской провиантних 
денег, которие захватил, триста тридцять рублей, а остается за них за 
ним двесте восемь рублей и понинѣ»25.    1

Також І. Дуплича непокоїла ситуація і з вільними особами, оче-
видно місцевими волохами та солдатами-утікачами російської армії, 
щодо яких полковник прохав кошового отамана «наставление полное 
и утверждение козакам дать, принимать ли вольных людей или нет, и 
даби они под страхом находились»26, оскільки дехто Завізон у «коман-
дѣ моей препятствия много делает, моих козаков к себе принимает в 
валантири и називаются запорожцами, воруют и на команду мою порок 
наводят»27. 

Не оминули заколоти і запорожців Другої команди під орудою 
І. Мандра. Вибухи невдоволення обох команд вже припадали не тіль-
ки на той час, коли козаки були вільні від виконання бойових завдань 
(осінь–зима). Тепер уже в червні 1772 р. козаки команди полковника 
І. Мандра здійняли бучу, протестуючи проти писаря Данила Попатен-
ка, зі скаргою на якого навіть відправили у Кіш підробного листа, ніби-
то від імені І. Мандра. У зв’язку з чим Д. Попатенко 29 червня 1772 р. 
писав до кошового про вкрай складну ситуацію в команді. Писар нага-
дував кошовому, що «сколь в Сѣчи народ был свѣрѣп, нинѣ ж каждой 
противу себя никого не видит, и всю тяжесть на мене сложили. Да что 
каждому не угожу, за то к исправлению должносты признан ими не-
способен»28. Зважаючи на ситуацію, що склалася, ордером Коша від 
5 липня 1772 р. писарем команди І. Мандра було призначено Павла 
Попатенка29.

У своєму донесенні Кошеві від 30 вересня 1772 р. полковник 
І. Мандро повідомляв, що він був хворий протягом усього літа, внаслі-
док чого дисципліна серед запорожців почала падати, зокрема «нѣкото-
рие атаманы и войско, видя мою немощь… мене не слушаются, и скол-
ко я имъ нѣ приказую…»30. Більш того, козаки не тільки не слухались 

251 Там само. Спр. 285. Арк. 234.
26 Там само. Арк. 221–221зв.
27 Там само. Арк. 221зв.
28 Там само. Арк. 219.
29 Там само. Арк. 217.
30 Там само. Арк. 229.
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полковника не чинити протиправних дій, а навіть погрожували вбити 
його разом із писарем31. У донесенні полковника І. Мандра Кошеві про 
сходку, яка відбулася 16 жовтня 1772 р., йшлося про побиття козаками 
писаря П. Попатенка за невимогу у обер-інтенданта М. Рябініна гро-
шей за провіант, хоча писар і намагався пояснити, що ходив клопо-
татися саме з цього питання (Док. № 11). Також на сходці отамани 
відмовили чинному писарю в посаді, і знову «сами от себе наставилы 
писарем Даныла Попатенка» (Док. № 11). Полковник характеризував 
П. Попатенка як людину тверезу, сумлінно виконуючу свої обов’язки, 
зазначаючи далі, що «и мнѣ от такых нахалныков зде в командѣ труд-
но вжить; он же, писарь, нѣ в чѣм предо мною и всею командою не 
виновен, и честно с команди отойшов» (Док. № 11). Пізніше, 9 серпня 
1773 р., І. Мандро звертався до кошового отамана з проханням при-
слати іншого писаря замість Данила Попатенка, «которий слѣпо долж-
ность свою исправляет» (Док. № 13).     1

1773 рік приніс нові проблеми. Полковник І. Дуплич у рапорті від 
28 березня 1773 р. звітував кошовому отаману, що після прибуття на 
Дунай полковника І. Мандра, «яко мои обѣ команди нинѣ вместѣ на-
ходимось, и он Мандро между своею командою на меня бунтуется и 
хотятъ неблагополучие зделать за жидовские32 денги, якоби я себѣ их 
употребил с вами» (Док. № 12), прохаючи насамкінець наказати І. Ман-
дра, аби «между нами не било мятежа, да и не потерять би наконец сво-
ей служби» (Док. № 12). У свою чергу полковник І. Мандро в своєму 
донесенні кошовому від 9 серпня 1773 р. скаржився на те, що «прежде 
нас сюды прыбившие себѣ получыли, от которых мы чрез неимѣние 
недостойнимы такова имѣть как оны имеют награждения с поруганием 
щытаемось» (Док. № 13), прохаючи о «учыненіи награжденія нам про-
тив товарищей нашых представить, дабы мы за получением, состоя в 
равной со своимы товарыщамы всероссийскому престолу службѣ, не 
были от них, как нынѣ поносят поносымы» (Док. № 13).

Полковники запорозьких команд вимагали від кошового надання 
їм більшої самостійності, що мало б, на їхню думку, відповідно супро-
воджуватися новими владними атрибутами. Однією з інсигній влади, 
як свідчить листування, була печатка. Так, полковник Другої команди 
запорожців І. Мандро став наполягати перед Кошем, аби команда мала 
власну печатку. В ордері кошового від 27 вересня 1773 р. до І. Мандра 
йшлося, що Кошу немає чого соромитись через відсутність печатки у 
дунайців, оскільки при «посилкы туда вас как не в печати настояла на-
добность, но в вас, так о единих вас было и попечение, а не в печаты», 
лишаючи наостанок вибір щодо її виготовлення на розсуд команди 

311 ЦДІАК України. Ф. 229. Оп. 1. Спр. 285. Арк. 229.
32 Про джерело походження цих грошей у запорожців див.: ЦДІАК 
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(Док. № 14). Печатка, очевидно, була потрібна й для того, аби її влас-
ник міг вільно виконувати роль писаря команди. Невдоволення тими, 
хто обіймав посаду писаря, серед запорожців не вщухало. 

Окрім цього, непорозуміння існувало і поміж полковниками ко-
манд. Так, 28 березня 1773 р. І. Дуплич звертався до кошового отама-
на зі скаргою на І. Мандра, який начебто чинив заколот і був готовий 
напасти, як вже вказувалось, на нього за трофейні гроші (Док. № 12). 
Згодом Герасим Колінка, який до середини грудня 1773 р. був пол-
ковником Першої запорозької команди, скаржився, що новопосталий 
полковник Кіндрат Гук не віддав йому решту належного жалування, 
а утримує в себе (Док. № 17).    1

На кінець 1773 р. фаза активних бойових дій на Дунаї припини-
лася, а до того ж постачання провіанту і фуражу погіршилося, через 
що запорожцям його стало бракувати. Враховуючи це, Г. Потьомкін 
20 грудня 1773 р. звітував перед П. Рум’янцевим, повідомляючи його, 
що через нестачу продовольства він дозволив запорозькому старшині 
С. Бистрицькому «на нынешнѣю зиму распустить команду по их до-
мам» до березня 1774 р.33 Однак сам С. Бистрицький не поїхав ані до 
Січі, ані до Гетьманщини, а лишився на вільних хлібах спочатку в Мол-
давії, а згодом перебрався на українські терени, де самочинно займався 
вербуванням селян Польської України. Навесні 1774 р. П. Рум’янцев 
дізнався про це, як і про напади загону С. Бистрицького на маєтно-
сті кн. Любомирського та гр. Потоцького34. Зрештою, у квітні 1774 р. 
С. Бистрицького було затримано, і цілком обґрунтовані звинувачення 
влади полягали в тому, що він із козаками, «самовольно ѣздя по По-
лше, Молдавии и Валахии, привлекают под команду свою тамошних 
обывателей, обещая им совершенную от всех податей и повинностей 
свободу»35. Можна з впевненістю сказати, що робилося це вже не через 
брак грошей, а суто з авантюрних мотивів, відчуваючи вседозволеність 
і безкарність. Більше згадок про цього учасника дунайських походів 
нам віднайти не вдалося.

Проте від’їзд С. Бистрицького в Україну суті речей на Дунаї не 
змінив. Новий писар Першої дунайської команди Герасим Чернявський 
доповідав, що з настанням нового 1774 р. знову здійнялися чималі за-
колоти, «которим неприлично бить», які сталися через Грицька Фіал-
ку, Антона Діденка і Петра Письменого, саме коли на команду було 
отримано від Г. Потьомкіна 480 відер горілки36. Запорожці обурилися 

331 ЦДІАК України. Ф. 246. Оп. 1. Спр. 532. Арк. 49.
34 Нам трапилася відомість про сплату «За сентябрьскую 773-го треть 

жалованье: Войска Запорожского полковому старшине Быстрицкому и коман-
де ево 1226 руб. 78 коп.» // ЦДІАК України. Ф. 246. Оп. 1. Спр. 557. Арк. 6зв.

35 Там само. Ф. 246. Оп. 1. Спр. 565. Арк. 6.
36 Там само. Ф. 229. Оп. 1. Спр. 285. Арк. 237.
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малою кількістю горілки, учинивши при цьому самосуд над писарем і 
знущались над ним «целой день, привязавши к пушки, мучили голого 
и воду с кригою сипали и били…» неодноразово, а полковника К. Гука 
штовхали в шию37. 

Проте це був мало не останній спалах козацького невдоволення, 
викликаного радше бездіяльністю, аніж дійсно обґрунтованими підста-
вами. У 1774 р. запорожців вже майже не залучали до участі у бойових 
діях, а відтак у закінченні війни вони не відіграли тієї ролі, як це було 
у 1771–1773 рр.38 Фактично їхнє місце заступили донські козаки, які і 
до того брали участь у війні. Запорожців було залишено у гирлі р. Яло-
миця для відбиття атак супротивника39. Зменшення ролі, яку зазвичай 
відігравали запорожці, відразу позначилася і на ставленні до них ро-
сійського командування. Вже наближався кінець війни, а полковники 
К. Гук та І. Мандро ще очікували своїх медалей (Док. № 16, 18), які 
були у О. Суворова, зайнятого штурмом Козлуджі. З усього було вид-
но, що царська влада вже була не зацікавлена у запорожцях, а тому не 
поспішала вручати заслужені ними нагороди.          1

Таким чином, доволі важлива проблема щодо актів непокори за-
порожцями, яка порушується в нашій статті, ще не стала предметом 
глибоких досліджень, а тому потребує подальшого вивчення. 

Проведене нами дослідження уможливлює зробити такі вис-
новки:

– заколоти та обурення запорожців дунайських тисячних команд 
відбувалися не тільки через зниження рівня дисципліни та певну неке-
рованість козаків, але здебільшого через несвоєчасну виплату грошо-
вого забезпечення, несправедливий, на їхній погляд, розподіл нагород, 
перебої у постачанні та нестачу провіанту;

– велике значення при бурхливих виявах непокори запорожців 
мали корумпованість і зловживання старшини, зокрема писарів, своїм 
становищем. Особливо «яскраво» в цьому відношенні проявив себе пи-
сар і полковий старшина С. Бистрицький;

– незважаючи на всі замахи на життя полковників і писарів із боку 
козаків, бійки та неузгодженості серед запорожців, вони зробили чима-
лий внесок у перемогу російського війська у війні з Османською Пор-
тою 1768–1774 рр.

Археографічне опрацювання документів здійснено відповідно до 
«Методичних рекомендацій по підготовці до видання «Архіву Коша 

371 ЦДІАК України. Ф. 229. Оп. 1. Спр. 285. Арк. 237–237 зв.
38 Апанович Е. М. Запорожское Войско, его устройство и боевые дей-

ствия… С. 17.
39 Cкальковский А. А. Дунайцы. Эпизод из турецкой кампании 1769–

1774… С. 9–30. Його ж. Дунайцы // Киевская старина. Киев, 1885. Т. 11. № 1. 
С. 117–132.
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Нової Запорозької Січі»40. Текст подається автентично, стилістику й 
орфографію збережено, пунктуацію уточнено, виносні літери виділено 
курсивом, слова під титлами розкрито, скорочений текст подано у ква-
дратних дужках.     1

№ 1
1771 р., травня 26. Аккерман. – Рапорт полковника піхотної дунайської 
команди Якова Сідловського Кошеві про захоплення турецького судна 
поб лизу о. Березань, захоплення в полон турків, трофеїв і листів

Вεлможному и высокородному господину господину атаману кошεвому 
Пεтру Ивановичу Калнишεвскому зъ высокопочтεнною войсковою старши-
ною и товарыствомъ

Покорнїй рεпортъ
За помощию Божиεю, щастиεмъ милостивой нашεй монархинѣ и вεл-

можности вашεй, сεго тεчεния 18 дня ночной поры мимо Очаковскую и Ким-
бурскую крѣпости, промεжду крѣпкими турεцкими караулами бεзъврεдно и 
благополучно пройшли. И какъ сталъ ужε свѣтъ 19 числа ми, подходя подъ 
Бεрεзанской островъ, напали противъ оного з правой сторони заякорεнной зъ 
турками корабεль, которой ми силою всεмогущаго Творца разбили, и имѣв-
шїйся в нεмъ донεмала бугажъ и дεвять чεловѣкъ нεподлихъ турковъ въ язикъ 
и εдну дѣвчину волшку41 взяли. З которихъ двохъ турчиновъ при нароч номъ 
атаману вышεстεблѣεвскому Гарасиму Колѣнку, а протчіихъ – допроси, такжε 
и писма турεцкиε, кои при забратε турковъ винайдεнни, всѣхъ числомъ трид-
цять тры при сεмъ моεмъ покорнѣйшεмъ рεпортѣ вεлможности вашεй прεд-
ставляю42. А для отсилки ж к вεлможности вашεй прописанного язика зъ 
акεрманской комεндантской канцεляріи // прогони в оба пути εму, Колѣнку, 
дани. Я жъ самъ зъ оставшимъся язикомъ сεмю чεловѣкъ турковъ и всεю ко-
мандою, хоча и гласитъ вεлможности вашεй данноε мнѣ настановлεнїε ступать 
в Килию, однакъ какъ мнѣ зъ означεннимъ языкомъ поступить, я нε знаю. 
Имѣю самоскорѣйшεй от вεлможности вашεй ожидать чрεзъ сεго нарочного43 
рεзолюціи въ Акεрманε.

Запорожской водной пεхотной команди полковникъ 
Яковъ Сидловскій з старшиною

1771 года 
мая 26 дня
Акεрманъ
Помітка: П[олучено] мая 30 д[ня] 1771 году 

ЦДІАК України. Ф. 229. Оп. 1. Спр. 285. Арк. 37 і зв. Оригінал.

401 Гісцова Л. Методичні рекомендації по підготовці до видання «Архіву 
Коша Нової Запорозької Січі». Київ, 1992. С. 12–20.

41 Написано на правому полі. Очевидно, слід читати волошку.
42 Вставка на лівому полі при сεмъ моεмъ покорнѣйшεмъ рεпортѣ вεл-

можности вашεй прεдставляю.
43 Вставка на правому полі чрεзъ сεго нарочного.
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№ 2
1771 р., травня 27. Аккерман. – Лист полкового старшини Семена Бис-
трицького до генерального писаря Війська Запорозького Івана Глоби про 
знущання аккерманського коменданта [майора фон Ферзена] над запоро-
зькою піхотною командою, затримку у себе полонених турків та відібран-
ня турецьких листів, висилку запорожців у море під час негоди

Високордній [!] панε и милостивій батку, Иванъ Яковлεвичь
Комεндантъ акεрманскій с прибития нашего в Акерманъ бεзпричинно 

команду нашию взиманиεмъ под караулъ козаковъ обижаεтъ. О чεмъ εго, ко-
менданта, нεоднократно просили ми, даби онъ над командою нашою напрас-
нихъ здевокъ44 не делалъ, но онъ εщε з рεпримандомъ45 на то дуракомъ наше-
го полковника назвалъ и къ графу неправилно описать намѣрεваεтъ. Чего ми 
опасни, чтоби какого случая московского, как ми здесь безпомощни, не здела-
лос. На то46 прошу вашего высокородия милостивого моεго батка написать к 
графу, чтоби онъ εму в опискахъ нас не вѣрилъ, и зъ насъ посмеху не делалъ. 

Но какъ и сего тεчения 26 дня, якоби, усмотрѣвъ онъ посредь моря47 
неприятεлской корабεль, идущій куда нашему суду [!] за неспособность εго 
и причиною силно противнихъ, какъ ветраной и водной погодъ, бившихъ 
зимного тогда востоку, придавъ четирε московских чεловѣкъ48, насилно про-
тив ночѣ выслалъ команду к тому кораблю, которого на морѣ и виднω49 не 
било. // Да к тому εщε плѣнницю нашую, взятую под Очаковом зъ турка-
ми девчину, которую ми намѣревали отдать за вѣдомомъ εго вεлможности 
Румянцеву, от насъ отобралъ, и самих турковъ мимо вѣдомо нашε хочεтъ 
отправить к графу50, и у сεбε удεржуεтъ. Писма ж турεцкиε, кои при рεпортѣ 
къ εго вεлможности при нарочномъ представленни, насилно у насъ отбиралъ 
для своεго перевода, и всилу51 на прозбу нашу склоняс, ониε намъ возвратилъ.

О чемъ вашему высокородию донося, мой нижайшε рабскій уклонъ 
отдая, здравия и благополучия, и во всεмъ щасливаго успѣха искренно рабско 
желая, остаюсь.         1

Вашεго високородія, милостивого моεго батка, 
нижайшій рабъ Сεмεнъ Быстрицкій

мая 27
1771 году 
з Акирмεна
Помітка: П[олучено] мая 30 д[ня] 1771 году 

ЦДІАК України, Ф. 229. Оп. 1. Спр. 285. Арк. 53 і зв. Оригінал.
441 издевок.
45 Слово правлено. Тут, з доганою (від франц. reprimand – докор, догана, 

нотація).
46 Написано на лівому полі На то.
47 Далі вилучено слово моря.
48 Написано на лівому полі.
49 Слово правлено.
50 Вставка на лівому полі и самих турковъ мимо вѣдомо нашε хочεтъ 

отправить к графу.
51 через силу.
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№ 3
1771 р., вересня 24. Кугурлуй52. – Лист полковника піхотної дунайської 
команди Якова Сідловського Кошеві про заколот серед запорожців його 
команди та арешт зачинщиків заколоту 

Вεлможному и високородному господину господину атаману кошевому 
Пεтру Ивановичу Калнишεвскому зъ высокопочтεнною войсковою старши-
ною и товарыствомъ       1

Покорнїй рεпортъ 
Прысланной от вεлможносты вашей ордеръ, нεвѣдомо чрεзъ кого и кимъ, 

Грыцку Фиялцѣ вручεнъ. Он жε, Фиялка, бεзвѣстно мнѣ зъ якого умислу и 
чиεго наущения, нε прεдставляя прεждε мнѣ оного, разпεчаталъ и мимо моε 
вѣдомо командѣ вычиталъ. По вичитанїи жъ оного распεчатанной мнѣ от-
далъ. Я жъ, когда прεд всѣмъ обществомъ вεлѣлъ оной53 вычитат, то коман-
ди моεй козаки по кривотолству [!] прεжнεго бεзумного вичита фиялчинаго 
того ордера зняли бεзмѣрния бунты и нεдобрие к убийству мεня восприяли 
били намѣрεния (зъругавъ командующаго над нами господина подъполков-
ника Якубовича)54, чтоб и въ дѣйство произошло было, буди ли б показаннiй 
подъполковникъ Якубовичь о такомъ намѣрεнiи команди моεй козаковъ гεне-
ралу-квартεрмистру и кавалεру фон Бавру нε прεдставилъ, и нε просилъ, даби 
такоε нεспокойство унято было. 

Гεнεрал жε Бавръ, размотря худое ихъ надо мною прεдприятиε, // и по 
виизслѣдованiи вεлелъ таковаго нεспокойства въщинщиковъ подъ караулъ 
взять, кои и нынѣ в Браиловε находятся, а имεнно: Фиялка, атамани бру-
ховεцкїй, батуринскїй, васюринскїй да атаманъ кананεрскїй курѣннїй бату-
ринскїй Фεдоръ Субота да з рядовихъ вишεстеблѣεвскiй Грицко Велїнiй; а что 
з оними поступлено имеεтъ быть, я о том нεизвѣстεнъ.

Силу ж вεлможности вашεй ордера я виразумѣлъ и разсмотрѣлъ, что 
изволите, вεлможность ваша, гнѣватись о нεрεпортованiи о всѣхъ здεшнихъ 
наших55 произшεствїяхъ, то в томъ вεлможности вашεй з покорностию моεю 
извинить мεня прошу; что то происходило нε ис чого иного, какъ з частого 
по воεнной эѯпедицiи с мεста на мεсто, да и далεкого движεния. Ніннѣча [!] 
жъ, вибравъ нарочного поповичεвского атамана, симъ рεпортом к вεлмож-
ности вашεй, зъ сообщеними при сεмъ воεнних дѣйствїй нашихъ списка-
ми для вѣдома посилаю; да и прошу здεлать с нами отчεскоε милосεрдїε, 
чтоби команда наша нε била в разбродѣ в другихъ комεндираціяхъ врознь, 
а εдинствεно вмεстѣ всѣ бεзъ разности ми могли б отправлять своя воεн-
ния должности, и никто б болѣε нами нε командовавъ, кромѣ εго прεвосхо-
дитεлства фонъ Бавра, в которого и корпусѣ ми находимось и состоимо въ 
Дунаи вишε Браилова, противъ города турεцкого Гирсова, на устѣ рεчки 
Яловицѣ.

521 Озеро на лівому березі Дуная, яке має сполучення з рікою. Зараз відно-
ситься до Ренійського р-ну Одеської обл.

53 Написано над рядком.
54 Дужки в тексті.
55 Написано на правому полі.
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Ѡ чεмъ вεлможности вашεй с покорностию моεю // ωтрεпортовавъ, об 
сεмъ здεсь прεдставленіи милостиво отчεскою снабдить но56 оставтε мεнε 
вскорѣ рεзолюциεю.

Полковникъ пѣхотной дунайской команди 
Яковъ Сидловскій з старшиною

1771 года 
сεнтября 24 дня
Кагарлуй, при арміи
Помітка: П[олучεно] ок[тября] 2 д[ня] 1771 году        1

ЦДІАК України. Ф. 229. Оп. 1. Спр. 285. Арк. 94–95. Оригінал.

№ 4
1772 р., січня 9. Бреїла. – Рапорт полкового старшини Семена Бистри-
цького Кошеві про захоплення м. Гірсово і турецьких сіл, здобуття тро-
феїв та полонених, невдоволення серед козаків щодо отримання іншими 
запорожцями незаслуженних нагород, заколот та арешт зачинщиків за-
колоту

Вεлможному и высокородному господину господину атаману кошεвому 
Пεтру Ивановичу Калнишεвскому зъ войсковою старшиною, курѣнними ата-
манами и товариствомъ

Покорнїй рεпортъ
Зъ прибитїя моεго зъ Санкт-Пεтεрбурга к каманде моεй57 изтεкшого 

[1]771 года сεнтября въ остатнихъ числεхъ пεрвих же октобря комεндыро-
ванъ [!] я былъ от εнεралъ-квартεрмистра и кавалεра фонъ Бавра зъ сεми-
стами чεловѣкъ на тридцяти лодкахъ на Дунаи для разбитїя нεпрїятелскихъ 
судовъ, шεдших изъ состоящаго на непрїятелскои сторонε города Гирсова, 
которїй з бившою двома пороховими подкопами и множεством пушεкъ да 
воεнного нεпрiятелского народа фортецїεю командою нашею сεмисотною да 
московскою двεротною [!] при маiорѣ Таубе, о чεмъ удивителним образомъ, 
по провѣдεнцїи58 всεмогущаго Бога, разорεнъ.

Також к тогобочному дунайскому городу Силѣстрε, какіε мεжду собою 
прописанїε крεпости разстоянїεмъ имεютъся нε мεншε какъ у шεстьдεсятъ 
вεрстъ, ї провянтом, якихъ я ужε, за поздимъ [!] сукурсомъ59, доспѣть нε мог-
лъ. И, чтоб в тщεту труда нε привεсть, напалъ на дεревнѣ турεцкїε, имεвшїεсь 
мεжду прописаними тими двома городамы, имεнуεмия Рысовате, гдε баталѣю 
с нεпрїятεлεмъ многолюдним продолжалъ съ 4-го часа ночи до 12-го дни, и по-
мощію Божіεю да щастіεмъ монаршимъ вεлможности вашεй всεхъ нεпрiятелεй 
з дεрεвнѣ выгнал, бывшого при той турεцкой команде вызѣрского [!] чугода-
ря60 убылъ, // зъ рядових жε турковъ двεсте пять, з наших жε εдного ранεно, 

561 Треба не.
57 Слово пошкоджено.
58 провидению.
59 сікурсом (від франц., secours) підтримка, допомога.
60 чегодаря.
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да провянту, имεвшогось тамъ до двадцяти тисячь мѣръ нεмолотои пшεници в 
кучах з цѣлою дεрεвнεю изжогъ и, поступя вниз Дуная, другую дεрεвню Чεр-
новодъ, вигнавъ прочь з той61 на стεпь турεцкую команду, запалилъ.    1

Мало ещε вниз пустясь, на Дунае восεмь шаεкъ турεцких з турками раз-
билъ и на воде пожогъ, и подошεдши под трεтую дεрεвню, какая от Гир-
совскои крεпости нεвдаль состояла, зовεмая Гасанεшти, имεлъ с нεпрїятεлми 
[!] нεмалое пушεчное сражεнїε, и из нεпрїятεлεй донѣсколко убылъ, Ягаю ж 
баилактаря62 з трома турками и такимъ числом туркεнь, и двома турчанками, 
да пятьсотъ волоского народа в плεнъ взялъ и εго графскому сїятεлству самъ 
прεдставылъ. Означεнную жъ дεрεвню, получивши прεїзобилно на команду 
добичь, вконεцъ изжогъ, за что зъ господином полковником по блакитной 
лεнтε63 получили. 

При окончанiи жъ сεго з цѣлою запорожскою командою были ми комεн-
дировани от фεлтмаршала при εнεралѣ-маiору, камεргεру и кавалεру Григо-
рию Алεѯѣεвичу64 Потεмкину для прохода мимо городъ турεцкой Силѣстру, 
к Журжѣ, Дунаεмъ. И какъ тамъ происходило господинъ полковникъ Умε вεл-
можности вашεй имεетъ прεдставыть; что ж нε можно было нам в тѣ поры 
мимо означεную крεпост пробεжат, до болшой води на прїйдучую вεсну тотъ 
проходъ отложεнъ.

Походное этое моε вεлможности вашей прεдставлεнїε оконча, имεю дол-
гъ вεлможности вашεй прεдставит на команду нашую сεмисотную65 жалобу. 
По ласкатεлствам разних россїйских комεндирεй, εнεраловъ // ї валантировъ, 
кои на команду наших запорожских козаков усиловуются, какъ то ужε и били 
до прибития моεго зъ Санктъ-Пεтεрбурга и многиε били обладѣли66 коман-
дою, з чεго и много чεстεй сεбѣ получили: бεз должностεй заслугъ и кавалεр-
ство крεстовъ. 

Я, причитая за обиду вεлможности вашεй и всεго Войска Запорожско-
го, потому что я и тεпер жεлаю, даби вciо, чтоби полεзноε нε происходило 
от насъ, то чтоби тая εдинствεная слава сохранилас для хвали и почтения 
нашεго главнаго комεндира вεлможности вашей и всεго Запорожского Вой-
ска, другиε бъ вεлεнтирскиε лεжни тѣм нε ползувалис, и просил εго графского 
сиятεлства нε бить таковимъ людямъ при запорожской командε, кромε оп-
рεдѣлених от вεлможности вашεй комεндирεй, что и учинεно, а толко бит 
нам з командою под ордεромъ εго прεвосходитεлства господина гεнεралъ-маiо-
ра и кавалεра Григорїя Алεѯѣевича67 Потεмкина вεлεно, под чимъ и донынѣ 
состоимъ. 

По возвратε нашεм с-под Силѣстри на зимнїε квартεрѣ, нεвѣдомо з чиεво 
подлогу, нашиε запорожскїε козаки возбѣсившись [!] на полковника и мεнε 
бεзърасуднїε в Браилове подняли бунти з договорним наскоком, что ви-дε 

611 Слово правлено.
62 байрактара.
63 Йдеться про золоті медалі для запорожців, які носили на блакитній 

стрічці ордена Святого і Равноапостольного Андрія Первозваного.
64 Александровичу.
65 семисотную команду.
66 Тут, овладѣли. 
67 Александровича.
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имеεтε на собε партрεти, а нам для чεго нѣт такових знаковъ, да и писεмъ от 
государынѣ, будьто би до команды писаних, утаεвая у сεбе имъ нε показуемъ; 
потом крикнули: «Обоих побить». И такъ я, видя своε злощастїε, принуж-
дεнъ от таковаго их худаго прεдъпрїятия бεжат; онїε жъ тεмъ нε удоволясь, 
чрεзъ цѣлую ночь истεкшаго дεкобря против 5-го числа [1]771 года, иская 
убыть мεня, сами собою всмεрть Пластуновского курεня козака Ивана Мов-
чана при том мятεже убилы и много жытεлемъ браиловскїмъ, також и служи-
вим, прычинили обиди. Мεня ж, буди ли б свящεникъ Ростовского полку // 
Мойсεй Луцѣнскiй нε обεрεгъ, то би и мнѣ в тѣ пори от такових худостей 
проεктантовъ нεминуεмо пришло било умεрεть. Сундукъ жε той, прописаниε в 
рεестрѣ канѣвцѣ да батуринцѣ с протчiими своими худого состоянія согласни-
ками гвалтовнε разламавъ, и имѣвшїεсь в нεмъ вεщи разграбили, и такъ чрεзъ 
таковїй нεщастїя моεго случай прїшолъ в скудост и нищεту.      1

По якои причинε εго прεвосходитεлству, над нами командующεму госпо-
дину гεнεралу Потεмкину68, жалобу заносилъ, даби виновних для наказанїя 
забрато было, а протчіихъ зъ удоволствїεм моεй обиды примирεно б било 
страхомъ, но тѣ бунтовщики и против нарочно посланого от εнεрала афи-
цεра возбунтовались и самих тѣх худостεй продεрзниковъ з вεликимъ нагруб-
лεнїεмъ нε видали, и от всѣхъ бεзумствъ нε спокоясь, набεжали ночу з Га-
лацъ в Браиловъ, и вчинили за мною гвалтовной обискъ. З чεго я принуждεнъ 
билъ бѣжать в одной рубашки и босой до обахти69 и просилъ от комεнданта 
браиловского Николая Владимεрича, εго высокородія, Барзова защити; ко-
торой по своεи високои милости далъ мнε дворотную московскую команду, 
и обѣгши с нεю я бунтовщиковъ из числа их двεнадцят чεловѣкъ захватилъ, 
и отдалъ в крεпост Браиловскую, кои и донынѣ под караулом до рεзолюцiи 
вεлможности вашεй находятся, вщинщиков же бунтовъ при сεмъ сообщаю на 
рεестрѣ70.

Полковій старшина Сεмεнъ Быстрицкій
1772 года
гεнваря 9 д[ня]
Браиловъ
Помітка: Пол[учεно] 1772 г[ода] марта71 

ЦДІАК України. Ф. 229. Оп. 1. Спр. 285. Арк. 110 і зв., 118 і зв. Оригінал.

№ 5
1772 р., січня 27. Бухарест. – Донесення запорозького полковника Яко-
ва Сідловського про неотримання козаками його команди жалування за 
листопад 1771 р. і проханням видати за це грошову компенсацію

Его сиятелству
Высокоповелителному господину генералъ-фельдмаршалу, главноко-

мандующему Первою арміею, Малой Россіи генералъ-губернатору, Коллегіи 
681 Далі позначено на видалення слово об том.
69 гауптвахти.
70 Реєстр див.: ЦДІАК України. Ф. 229. Оп. 1. Спр. 285. Арк. 119 і зв.
71 Далі текст пошкоджено.
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малороссійской президенту, всѣхъ россійскихъ ординовъ и Голштинского 
Святыя Анны кавалеру, графу Петру Алеѯандровичу Румянцову

Покорное доношеніε
Въ изшедшемъ 1771-мъ годѣ ноябрѣ месяцѣ команда моя, запорожскіе 

козаки, тисяча пятьнатцать человѣкъ не получали указного мѣсячного про-
вянта по той причинѣ, что оная, какъ и вашему сіятелству небезъизвѣстно, 
какъ изъ εго превосходителствомъ господинъ генералъ-маіоромъ и кавале-
ромъ Григоріемъ Алеѯандровичемъ Потемкинимъ, въ походѣ подъ неприятел-
скимъ городомъ Силистрою // была. 

Того ради, вашему высокографскому сіятелству донося, покорнѣйше 
прошу на прописанную вышепоказанного72 числа73 козаковъ74 команду за
ноябрь месяцъ мѣсто провянта денгами по такой цѣнѣ, по какой в здешнихъ 
предѣлахъ ржаная мука, такожъ и чεтверть крупъ платится, выдать.

Войска Запорожского Низового полковникъ 
Яковъ Сидловскій з старшиною 

№ 243
27 генваря 
1772-го году 
г[ородъ] Букорεштъ
Помітка: Ордиров[ан]о 29 гεнваря      1

ЦДІАК України. Ф. 246. Оп. 1. Спр. 313. Арк. 112. Оригінал.

№ 6
1772 р., лютого 2. Ясси. – Лист полкового старшини Семена Бистрицького 
до кошового отамана Петра Калнишевського про заколоти серед запорож-
ців та невдоволення тим, що він нібито привласнив трофейні гроші 

Вεлможному и высокородному господину атаману кошовому Пεтру Їва-
новичу εго вεлможности Калнишевскому

Милостивому моему патрону ωтцу и всенадежднейшему [!] патрону
Нε могъ въ рεпортѣ вεлможности вашей всего, чинимого въ командѣ на-

шей, добримъ порядкомъ виразить. Въ сεмъ прибавочномъ моемъ рεскриптѣ, 
какъ долгъ мой вεлитъ, имею милостивому моему господину донесть каче-
ства происходимыхъ бунтовъ. От полковника произносились тайными з ко-
заками намовамы и напрасними обговорами, по причинѣ εго на меня злоби, 
εще въ пробѣги мимо Очаковъ; что я усиловался виполнить повεлѣнiе, а онъ 
крѣпко бунтовался и не хотѣлъ быть склоннымъ к тому, какъ то и всю коман-
ду εщε тогда75 возмутылъ былъ, и понудилъ къ убыйству меня, что можεтъ 
свидѣтεлствовать оставшаясь в тѣ поры въ Лиминѣ76 под Очаковомъ команда 
Рубанова. 

721 Слово правлено.
73 Слово правлено.
74 Написано над рядком.
75 Написано над рядком εщε тогда.
76 Лиманѣ.
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Когда ж, по пробѣги мимо показанное мѣсто, выслано было меня въ 
Пεтербургъ онъ, полковникъ, прибавля за то себѣ злобу, не разумѣεмъ дѣла, 
не надѣялся мεня уже быть болше къ командѣ, обговорилъ было пεред коман-
дою, будто бы я шεстьсотъ левовъ утаил з добычных з плѣненной судины въ 
пробѣгѣ нашемъ на Чорное // море, на что въ невинности моей присягою εще 
въ Акерманѣ отводился. По возвратѣ ж моемъ з Пѣтербурга77, команда вся 
ко мнѣ за обговорочные полковникомъ денги стала вязаться, но какъ полков-
никъ на очной ставки себе испорочилъ, то команда здумала, якобы мы за то 
въ εдность прийшли, подняла була великε78 голосы въмѣстѣ со мною убить и 
полковника.       1

Бывшіе жъ въ тѣ поры при командѣ нашей валентири, подполковникъ 
карабинерского полку Якубовичь да капитанъ Сахновскій, кои по согла-
сію полковника за обнадеживаніе εму получить рангъ и отставку, стара-
телствомъ тѣхъ79 в команду влѣзками здѣлалис, примиривъ з полковни-
комъ команду, а для меня тщаніе всѣхъ мѣръ прилагали и ласкали козаковъ 
многими способами и обѣщаніями, толко бы меня не имѣли себѣ за стар-
шину и не слушались, кромѣ одного полковника да ихъ самихъ плутовъ. 
Я жъ, какъ усмотрѣлъ в томъ ихъ франтовство, сталъ старатся избыть ихъ 
з власти команды нашей80, а быть намъ под командою толко гεнералъ-квар-
термистра фонъ Баура. По отъεздѣ ж εго въ Пѣтербургъ, гεнералъ-маiора, 
камεргера и кавалера Григорiя Алеѯандровича Потемкина здεлалось, что мы 
под управительствомъ и нынѣ находимося, с которымъ всѣ ми были и под 
Силистрою. 

По возвратѣ же оттоль на зѣмніе квартеры наше братя, попившись, под-
няли бунты и гвалти въ Браиловѣ на полковника и // мене за прописанные 
денги, партреты и писма, какъ тое прописано въ репортѣ. Роздванихъ [!] же 
святъ самъ полковникъ приεхавши з Галатъ81 въ Браиловъ (яко наша команда 
на два мѣста зѣмуεтся, полковникъ изъ семастами чεловѣкъ въ Галатах, отку-
дова мимо вѣдомо мое первѣйшаго бунтовщика и вора къ вεлможности вашей 
выслал джерелѣвского атамана Семена Горба, а я с трема [!] въ Браиловѣ)82 
з двѣстю чεловѣкъ ночью и началъ меня, разославши команду, i самъ искать, 
а приказалъ козакамъ, где бы намъ толко мεня83 сискать можно, то тамъ и 
вбить или повѣсить якъ84 сина вражого. Но какъ козакъ куреня Конеловского 
Прохода тои же ночѣ прибегъ ко мнѣ и обявил, шатаючогось по станциямъ 
нашимъ и улицамъ з шумомъ полковника с козаками про меня намѣреніе, 
тотъчасъ я, усмотрѣв таковую бѣду, и с пиру оную, недалеко идущую къ фар-
терѣ моей, не успѣлъ взять сапоговъ, въ одной рубашки бросился на мос-
ковскую обахту85 и изделал козакамъ, то какъ въ рапортѣ значитъ. 

771 Слово правлено.
78 Слово правлено.
79 Далі вилучено текст почему и в прописанную.
80 Слово правлено.
81 Галаца.
82 Дужки в тексті.
83 Слово правлено.
84 Написано над рядком.
85 гауптвахту.
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Онъ же, полковникъ, усовѣтовался для одного своεго спокойства εхать 
къ велможности вашей, по старости εго для перемѣни; я самъ же сколко не 
просился въ генерала Потемкина и фεльдмаршала, чтоб отпущено было меня 
до Сѣчи, но они на се не склонились. 

По обѣщанию86 фεльдмаршала87 на команду портреты88 истекшого ген-
варя въ 28 день тисячу и89 получилъ. Будучіе жъ шесть лотокъ въ Браиловѣ 
при валентирѣ маіору Фоминцεву чрезъ цѣлолѣтное время, кои били при 
разореніи Мечинской неприятелской за Дунаемъ крѣпости очень хорошо 
себе оказали, имено: кущѣвская, кѣслянѣвская, ведмедовская, копелѣвская90, 
сергεѣвская и повтавская, коихъ уже присоеденено въ одну91 нашую команду92, 
толко εще з тѣхъ лотокъ имѣεтся врагъ путряный93 – запорожский94 Ротъ95. 
Повелѣния нашего не слухается, надѣясь на милость генерала Потемкина и 
фεльдмаршала, // которую чрезъ брехню и мотовство свое у нихъ заслужилъ 
и многіе очень дѣлаεтъ пакосты, забыраεтъ сверхъ своей должности преиму-
щества, какъ то96: въ генерала Потемкина партретовъ мимо вѣдомо наше, самъ 
собою, и въ фельдмаршала, толко на тѣ лотки просилъ, кои въ Браиловѣ, какъ 
више значитъ, были, чимъ болше между командою дѣлаεтся на насъ вεликое 
несогласіе и неспокойства. 

О чемъ прошу, вεлможности вашεй97, этому человѣку пεремѣну здѣлать 
или повелѣть ордεромъ от атаманства оставыть.

Вашεй вεлможности милостивого моεго отца и всεнадежнѣйшого 
патрона всεнижайшій рабъ и подножокъ Сεмεнъ Быстрицкій

ч[исло] 2 фεвраля
1772-го году 
въ Яссахъ
Помітка: Пол[учено] 1772 году98          1

ЦДІАК України. Ф. 229. Оп. 1. Спр. 285. Арк. 111 і зв., 117 і зв. Оригінал.

Опублiковано: Рябінін-Скляревський О. Запорізькі бунти дунайців 1771–
1774 рр. і початок Задунайського Коша // Науковий збірник історичної секції 
УАН за 1927 р. Київ, 1928. С. 68–70.

861 Написано над рядком По обѣщанию.
87 Слово фεльдмаршала виправлено зі слів фεльдмаршалъ же, після чого 

вилучено слова обѣщалъ дать.
88 Далі вилучено слово кои.
89 Слово пошкоджено.
90 канелѣвская.
91 Написано на лівому полі.
92 Далі вилучено слово одну.
93 нутряный, тобто внутрішній.
94 Слово правлено.
95 Написано над рядком. Очевидно мався на увазі курінний отаман Ку-

щівського куреня Максим Рот.
96 Далі вилучено слова и теперь.
97 Далі закреслено слово и.
98 Далі текст пошкоджено.
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№ 7
1772 р., квітня 19. Бреїла. – Рапорт полковника Івана Дуплича Коше-
ві про смерть писаря запорозької команди Стефана Биковського з про-
ханням призначити писарем Герасима Чорного; утиски запорожців пол-
ковим старшиною Семеном Бистрицьким, приховуванні ним грошей 
за провіант

Вεлможному и високородному господину господину Войска Запорож-
ского атаману кошовому Пεтру Ївановичу Калнишεвскому з високопочтεнною 
войсковою старшиною, курѣними атаманами и товариством

Рапортъ        1

За прибітіεмъ моимъ къ εго графскому сіятεлству, повεлѣвающому Пεр-
вою армиεю Пεтру Алεѯандровичу Румянцову с писарεмъ Стεфаном Биков-
скимъ, кои нинѣ въ Фукшанах помεръ, в εго прεвосходитεлства гεнεрал-маіора 
Григорія Алεѯандровича Потεмкина на мεсто εго, Бистрицкого99, вεлможности 
вашεй нижайшε отчεско прошу с Коша другого нε присилат писара. Наслат 
ко мнѣ ордεром, даби билъ по разсмотрεнію моεму и атаманεв, Кущεвско-
го курεня Гарасимъ Чорній здεшнεй команди писарεмъ, потому какъ и Би-
стрицкой командѣ много обиди причинялъ и дεнεгъ много у сεбя въ прошлом 
годѣ [1]771-м за ноябрь100 мεсяцъ, провіянта тайно от команди отобралъ 
дεнεжною сумою 488 рублεй. 

Я, усмотря жалоби команди моεй козаков, к εго графскому сіятεлству 
прεдставил рапортом, сεйчасъ повεлεніε дεло найшли, что онъ, Бистрицкой, 
за мεсячной провиянъ дεнъгами отобрал; другоε, за лошади занятіε на томъ 
боку Дуная, продалъ, якоби въ боргъ цεною 865 рублεй // нε можно нѣкаким 
образом въ εго, Бистрицкого, отобрат, чрεз то и команди моεй козаков въ 
тюрму бралъ, что εму, Бистрицкому, договаривали за тѣ дεнги, а онъ самъ 
всіому злому прεдводитεль и команду порочил. Нинѣ ж по моεму разбору и 
по прεдставлεнїю къ εго сїятεлству повεлεніε отдат всε командѣ моεй дεнги, 
объ моεмъ дεнεжномъ жаловани, вεлможности вашεй прошу мεня увѣдомит, 
принимат ли мнε трεтноε дεнεжноε101 жалованε или нε принимат, для чεго 
вашεй вεлъможности рапортую.

Войска Запорожского полковникъ Иванъ Дупличъ 
1772 года
априля 19 д[ня] 
Браиловъ

ЦДІАК України. Ф. 229. Оп. 1. Спр. 285. Арк. 138 і зв. Оригінал.

991 Слова εго Бистрицкого написано поверх іншого тексту.
100 Слово правлено.
101 Написано на лівому полі.
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№ 8
1772 р., травня 28. При р. Буг, на Чарталах. – Лист Коша до генерал-про-
курора Правителствуючого Сената Олександра Вяземського про ре-
монт 19 човнів, якими команду полковника Івана Мандра було від-
правлено Чорним морем на Дунай; нагородження його і козаків за цей 
похід

Высокосиятεлнѣйший князь, Алεѯандръ Алεѯѣεвичь
Мылостивий государь и патронъ
На высокоповажноε вашεго высококняжεскогω сиятεлства писаниε, чтобъ 

в Чεрноε морε до Дуная лодками Войска Запорожского двѣ илы εдну тысячу 
козаковъ ωтправитъ, и чтобъ по прибытии туда явились бы ωни в господи-
на адмирала Нолиса102, намы прошεдшого марта 2-го получεнноε. Имѣли мы 
чεсть вашεму высокняжεскому сиятεлству того ж марта от 3-го донεсть, что 
назначεнниε к отправкы туда, до Дуная, дεвятнадцять лодкы, хотя нεсколкω 
ωт лда в прошлую ωсεнь попортились, однакъ подчинится могутъ нεумεд-
литεлно. Когда ж имѣтимутъ проходит, ї буды по всεвисочайшому εя им-
пεраторскагω вεличεства всεпрεсвѣтлѣйшεй и всεагустѣйшεй монархины 
нашεй всεмилостивѣйшεй государыни соизволεнию, за Божиεю помощию 
пройдутъ, и какъ вашεму высококняжεскому сиятεлству тогда нεумεдлитεлно 
чрεзъ нарочного донεсεнно їмѣεтъ быть. Ї потому тѣ дεвятнадцять лодкы, // 
а на онихъ и команда Войска Запорожскогω пры полковнику Ївану Мандру 
и старшинахъ в тисячы чεловѣкахъ давнω ужε выправлεнны, и какъ на устьи 
Днεпра въ заграждεнии εя импεраторскаго вεличεства россійскихъ границъ 
и в поискε над нεприятεлεмъ находящийся, ї на сикурсѣ ωстававшийся103 с 
командою Войска Запорожскогω полковныкъ рεпортуεтъ104. Съ Днεпра Чεр-
нымъ морεмъ промεжду крѣпосты Ѡчаковскую и Кинбурскую сεго жъ мая 
съ 3-го чысла благополучно, за Божыεю помощиεю, щастεмъ ε[я] і[мпεра-
торскаго] в[εличεств]а всεавгустεйшεй монархини всεмилостивѣйшεй госу-
дарини105, прошлы.   1

Что вашεму высококняжεскому сиятεлству донεсшы, ныжайшε просимъ, 
дабы за столь отважной пры проходѣ подвигъ и рεвностноε к службѣ εя 
импεраторскагω вεличεства усεрдиε прεдписанний полковникъ Мандро зо-
лотою для ношεния нашεй мεдалью, старшини ж и козаки знаками тако-
вимы, какъ и прошεдшиε до Дуная в прошлой годъ получилы пожалованіе106, 
высочайшоε от εя импεраторскаго вεличεства восприять удостоились107, 
высокомилостиво вашε высокняжεскоε сиятεлство нε оставтε многоспо-

1021 Чарльз Ноулз, британський адмірал на російській військовий службі.
103 Частину слова написано над рядком.
104 Далі закреслено которой сεго мая ___ чысла получεнъ. Число не зазна-

чено.
105 Вставка на лівому полі за Божыεю помощиεю, щастεмъ εіва всεав-

густεйшεй монархини всεмилостивѣйшεй государини. 
106 Написано над рядком.
107 Написано над рядком восприять удостоились замість закресленого в 

рядку пожалования удостоитись возмогли та написаного і закресленого над 
рядком получить.
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спѣшεствуεмимъ къ εя їмпεраторскому вεлычεству ходотайством108, а мы, 
в сεмъ твεрдоε упованиε имѣя, с высокопочитаниεмъ ї прεданностию їмя-
нуεмсь109.

Мылостивыи110 государь111 и патронъ112

вашего высок[окняжεского] сiятел[ства] 
№ 138
1772-го году 
мая 28 д[ня]
пры Богу ї Чарталахъ   1      
Помітка: Термѣна

ЦДІАК України. Ф. 229. Оп. 1. Спр. 285. Арк. 192 і зв. Відпуск.

№ 9
1772 р., липня 3. Біля гирла р. Яломиця. – Рапорт полковника Івана 
Дуплича Кошу про проведення слідства щодо приховування полко-
вим старшиною Семеном Бистрицьким грошей за провіант і проданих 
коней 

Въ Кошъ Войска Запорожского Низового 
Рапортъ
По присланному с Коша ко мнѣ ордεра за писара Гарасима Чорного, ко-

торимъ я доволεнъ и за полкового сътаршину Сεмεна Бистрицкого, яко онъ 
дѣйствитεлно самъ захватилъ в прошломъ годѣ за ноябръ месяцъ провиянт-
них дεнεгъ 588 рублей въ εго графского сіятелства, разних ординов кавалεра 
Григория113 Алεксандровича Румянцова и повεлεно в тεхъ дεнгах произвεсть 
коммисію справεдливо, яко-дε самъ Бистрицкій доволствоват команду обε-
щалъ, в коεмъ забратіи росписался и дεнги командѣ отдалъ, а что за лошадѣ 
проданіε Бистрицкимъ афіцεру Иринбεрху въ боргъ, добутніε на той сто-
ронѣ Дуная под Гирсовомъ дεнги 859 рублεи, очεвисной [!] справки з Ирин-
бεрломъ [!] нε било, точно нε могу знать, въ Бистрицкого ли тѣ дεнги или 
въ Иринбεрха находятся, в кого они сищутся имεю какъ найскорѣε в Кошъ 
рапортъ подать. Сεмεна ж Бистрицкого сколко нε уговаривал, даби εхалъ до 
Сεчи – нε хочεтъ. 

При сεм жε рεпортѣ прилагаю имяній прозваніεмъ и каких курεнεй 
рεεстръ114 от нεприятεля убитихъ и умεршихъ, сколко от команди войска 
отойшло. На мεсто ж убитих и умεрших принимаю з волних людεй, даби 
команда всεгда сполна находилас. Я жъ со всѣмъ своимъ // войскомъ при 

1081 Слово правлено.
1091 Далі закреслено Вашεгω высококняжεского сиятεлства.
110 Слово правлено.
111 Слово правлено.
112 Слово правлено.
113 Пεтра.
114 Реєстр див.: ЦДІАК України. Ф. 229. Оп. 1. Спр. 285. Арк. 215–

216 зв.
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благополучіи на115 Дунаεмъ нахожусь, о чεмъ въ Кошъ Войска Запорожского 
Низового рапортуя.   1

Войска Запорожского полковникъ Иванъ Дупличь
1772 года
июля 3 дня
зъ устε Яловицε
Помітка: П[олучено] іюля 12 д[ня] 1772 году

ЦДІАК України. Ф. 229. Оп. 1. Спр. 285. Арк. 214 і зв. Оригінал.

№ 10
1772 р, вересня 30. Ізмаїл. – Рапорт полковника Івана Мандра Кошеві про 
побиття його козаком Рогівського куреня Іваном Плющем

В Кошъ Войска Запорожскогω Низовогω 
Доношεниε
Я сприбития моεгω в Дунай чрεзъ всε лѣтω, по власти Всεвишнягω, одεр-

жимъ болѣзнию таковою, что всилу возмогу вийти прεд собраниε атаманов на 
сходку, но нѣкоториε атаманы ї воискω, видя мою нεмощь, совсѣмъ прεнεбрѣгая, 
мεнε нε слушаются, и сколко я имъ нѣ приказую, чтобъ оны козаковъ своихъ 
от воровства, грабитεлства и протчиихъ худих поступокъ возъдεржували, то-
кмо оны нε тол ωногω нε исполняютъ, но εщε забирая бол шоε свѣрипствω, чи-
нятъ мнѣ и писару нεсносную брань и произносятъ похвалки мεнε и писаря 
вбити, за одно толко то, что наблюдаεмъ повεлѣния, прεдписуεмиε от главних 
над нами комεндировъ, что им яко нεобузданим людям почитаεтся за нѣчтω. 
Виноватих жε козаковъ116 за их худиε поступки наказивать нε хотятъ, какъ ї въ 
сεмъ мεсяцѣ сεнтябрѣ поздо [!] ввεчεру козакъ курεня Рогѣвского Їванъ Плющъ, 
в часъ ωдолѣния мεнε болѣзнию, пришεдши къ моεй будки стал мεнε азартнω 
бεзъ жадной причини бранит, а потомъ вхватя, двожди [!] мεнε вдаривъ о зεм-
лю, ловлячи за тайный удъ, от чεго εдва л могли другиε козаки εго усмирить, 
но и εго, чтоб наказат, тω нε полномочεнъ.

Чрεзъ сиε донося, покорнω просим обоих насъ пεрεмѣнить другими, даби 
в случаи надо мною и писарεмъ от их нεвѣжεства чεго нε могло худого по-
слѣдовать. Εсли жъ вεлможность ваша нам пεрεмѣни нε учинитъ117 ї здѣ бить 
прикажεтε, то какъ зъ нεобузданними и свѣрѣпими козаками поступат, чрεзъ 
сих нарочних снабдит рεзолюциεю.

Пωлковникъ Їванъ Мандрω
Пысарь Павлω Попатεнкω 

1772 году 
сεнтябра 30 д[ня]
Смаилов против Дунаю
Помітка: Пол[учено] 1772118

ЦДІАК України. Ф. 229. Оп. 1. Спр. 285. Арк. 229. Оригінал.
1151 над.
116 Написано на лівому полі.
117 Вставка на лівому полі пεрεмѣни нε учинитъ.
118 Далі текст пошкоджено. 
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№ 11
1772 р., жовтня 25. На р. Дунай навпроти м. Ізмаїл. – Донесення полковни-
ка Івана Мандра Кошеві про побиття козаками писаря піхотної команди 
за невимогу у обер-інтенданта Михайла Рябініна грошей за провіант

В Кошъ Войска Запорожского Нызового 
Доношεниε         1

Сεгω октябра 16 д[ня] прεд собраниεмъ атамановъ на сходку, напавъ на 
пысара, атаманъ пластунѣвскый Стεпанъ Бойко бранытъ, бεзъ всякого εго пы-
сара εму виносты, виговаривалъ: «Зачимъ-дε ти нε добиваεся за порцѣωни 
и к Рябину119 нε ходишъ, чтобъ намъ били порцѣωны дεнъгами илы воламы 
произвεдεни». Но напротиву тогω онъ, писарь, εму, атаману, ωбявилъ, что 
я и вчерашнεгω числа билъ у нεго, Рябинина. И сталъ тую рѣчь εму, атама-
ну, говорить, что отъ εго, Рябинина, прω порцѣони слихалъ, но онъ, атаманъ, 
и протчиε атаманы стали εму, пысару, нεправду завдавать, якоби ωнъ у εгω, 
Рябинина, нε билъ. А пωтомъ прописаной атаманъ, прибεгшы къ писару, вхва-
тивъ εгω на сходкы за волоса, вдаривъ ω зεмлю, и ставъ εго кулаками по 
бокам нεмылосεрдно бить. Прωтчиε атаманы и козакы, бранячи кричали, что 
бий, когда бεшъ, якый атаманъ лεжащого на зεмли пысара бывъ, сколкω εму 
заугоднω било. 

О которомъ εго, писара, нападεнии и бои вашεй вεлможности донося, ни-
жайшε прошу εгω, пысара, во всεмъ извинит, яко здε будучи, писарь во всѣмъ 
билъ исправнимъ и вεлъ сεбε чεстно и нεпянствεно. А напослѣдокъ достаточ-
но бранячи, отговорилъ оной атаманъ, чтобъ вишεпысаний писарь в командѣ 
нε билъ и писарεмъ нε називавсь, вслѣдствиε чεго и бить εму в сεй командѣ 
писарεмъ // ωпасно.

Нижайшε вашεй вεлможносты донося, прεдставляю, что и мнѣ от такыхъ 
нахалныковъ здε в командѣ трудно вжить [!]; ωнъ жε, писарь, нѣ в чѣмъ прεдо 
мною и всεю командою нεвиновεнъ, и чεстно с команди отойшовъ, толко по 
одной прописаной εго нεвиности. Помылосεрдѣтεсь, вεлможний панε, и надо 
мною свой рεспεктъ покладѣть, пришлѣть пεрεмѣну, ибо я завсεгда нахожусь 
болεнъ, да и вжит [!] и мнѣ от нεпослушниковъ мεнε в командѣ трудно. 
В сходкы жъ εму, писару, атаманы от писарской должности отказалы, 
чтобъ нε билъ писарεмъ, а сами от сεбε наставилы писарεмъ Даныла Попа-
тεнка.

Полковникъ Їванъ Мандрω запорожской пѣхотной команды
1772 году
октябра 25 д[ня]
Дунай противъ Смаилова 
Помітка: П[олучено] ноябра 9 д[ня] 1772 году

ЦДІАК України. Ф. 229. Оп. 1. Спр. 285. Арк. 231 і зв. Оригінал.

1191 Рябинину. Рябінін Михайло Ілліч, обер-інтендант.
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№ 12
1773 р., березня 28. Лікірешть. – Рапорт полковника Івана Дуплича кошо-
вому отаману Петру Калнишевському про суперечки з полковником Іва-
ном Мандром, який чинить заколот і готовий напасти на нього за трофей-
ні гроші 

Прεмногомилостивѣишій, батюшка мой, Войска Запорожского Низового 
атаманъ кошεвій Пεтръ Ивановичь Калнишεвскій        1

Донося вашεй вεлможности за прибитиεмъ с командою своεю в Дунай 
господина полковника Ивана Мандра, яко мої обѣ команди нинѣ вмεстѣ на-
ходимось, и онъ, Мандро, мεжду своεю командою на мεня бунтуεтся и хотятъ 
нεблагополучіε здεлать за жидовскиε дεнги, якоби я сεбѣ ихъ употребилъ с 
вами120; вашεй вεлможности зъвεстно, что я в томъ нεвиною [!].

О чεмъ очεско, всεнижайшε прошу, εму, вишъписанному Мандру, бла-
говолитε прεдписать, даби мεжду нами нε било мятεжа, да и нε потεрять би 
наконεцъ своεй служби. В прочεмъ, с почътεнѣйшимъ моимъ усεрдиεмъ, 
в надεждѣ остаюсь.

Прεмногомилостивого батка и прεмногодεжнѣйшого [!]
патрона вεрній слуга полковникъ Иван Дупличъ 

1773 году 
марта 28 д[ня]
Ликирεшти
Помітка: Пол[учено] сεн[тябра] 7 д[ня] 1773 года

ЦДІАК України. Ф. 229. Оп. 1. Спр. 285. Арк. 261. Оригінал.

№ 13
1773 р., серпня 9. При м. Гірсове. – Донесення полковника Другої коман-
ди Івана Мандра кошовому отаману Петру Калнишевському про те, що 
козаки його команди обділені нагородами у порівнянні з іншими запорож-
цями; прохання замінити писаря Данила Попатенка, який не виконує на-
лежним чином свої обов’язки

Вельможному и высокородному господину атаману кошевому Петру Ива-
новичу его вельможносты Калнишевскому

Доношенїе 
Съколь мы прыскорбни теперь зъ цѣлимъ команди нашей войскомъ, видя 

себе пред равними товариствомъ послѣднѣйшых, вѣдая дѣйствително обна-
дежыванїе такое, которое прежде насъ121 сюды прыбившие себѣ получыли, от 
которыхъ мы чрезъ неимѣнїе недостойнимы такова їмѣть, какъ оны їмѣють 
награждεнїя съ поруганіемъ щытаемось. Вашей вельможности объ вишепи-
санном дононося, въсепокорнѣйше просымъ здѣлать отеческоε мылосердїе къ 
кому за благо вельможности вашей покажется о учыненіи награжденія намъ 
противъ товарищей нашых представить, дабы мы за полученіемъ, состоя въ 
равной со своимы товарыщамы всероссійскому престолу службѣ, не были от 

1201 Написано на лівому полі с вами.
121 Написано над рядком.
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них, какъ нынѣ поносятъ, поносымы. Мы же вѣрносты ї усердія нашы къ 
службѣ εя їмператорскаго велычества къ вящшей Воиску Запорожскому славѣ 
усугублять нелѣностно съ ревностію долгомъ обовязуемось, сугубо ж, какъ 
и обовязанни.

На случай отправленія, какъ по государственнымъ дѣламъ въ разніе от-
даленніе мѣста, такожъ ї к вашей вельможности по почтѣ старшынъ ї коза-
ковъ всегда зъ собственъних денегъ на уплату прогоновъ теряемъ, ї сколко 
об томъ тутъ от комендыровъ своихъ разсмотренія ни просылы, // ωднакъ 
исъпросыть ничего не могли. О чемъ ї вашей вельможности по благоразсмот-
рениіе съ покорностію нашею представляемъ.

А особливо того вашей вельможности въсепокорнѣйше просымъ: на мѣс-
то тутъ зънаходящогося писара Даныла Попатенка, (которій слѣпо долъж-
ность свою исъправляетъ)122 прыслать зъ їсъправних другого, ибо полковнїк123 
чрезъ него, Попатенка, опроче124 виговоровъ и досателних125 рѣчей от гене-
ралѣтетевъ въмѣсто, якъ должно, похвалъ не получалъ126, да и въпредь от 
него Попатенка такожъ заслужносты ожыдать буду. Если же велможности 
вашей сіе не за благо покажется, то просимъ высокомылостивого дозволенія 
зъ тутъ, в командѣ находячихся въ службѣ козаковъ, въ сию должность до-
стоиного вибрать.

Полковникъ Въторой команды 
Їванъ Мандро зъ старшиною и козаками

августа 9 д[ня]
1773 году
при Гирсову        1

ЦДІАК України. Ф. 229. Оп. 1. Спр. 285. Арк. 254 і зв. Оригінал.

№ 14
1773 р., вересня 27. – Ордер кошового отамана Петра Калнишевського 
полковнику Другої команди Івану Мандру з висловленням подяки за вій-
ськові здобутки; про направлення до них іншого писаря та дозвіл команді 
мати свою печатку

Господину полковнику Ивану Мандру зъ старшиною и козаками
Ѡрдεръ 
Получа ваши рεпорты, и съ онихъ успѣхъ въ побѣдε вами нεпрїятεля 

видя, радуεмсь и симъ воωбщε всѣм вамъ за подъятїε при томъ подвиги благо-
дарεнїε изъясня, таковы въпрεдь идущихъ случаяхъ εщε и усугубить рεкомεн-
дуεмъ, напоминая, что нε толь сεбѣ и всεму Войску славу тѣмъ умножите, 
но притомъ εщε и много болшоε127 εя їмпεраторскаго вεличεства благово-

1221 Дужки в тексті. 
123 Слово правлено. 
124 окрім.
125 досадных.
126 Слово правлено. 
127 Написано над рядком и много болшоε.
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ленїε навсεгда одεржать можεтε. А о исходатайствованїи у εя їмпεраторска-
гω вεличεства пожалованїя васъ высочайшεю мылостїю мы высокографского 
сия тεлства Пεтра Алεѯандровича трудимъ пысмомъ, которое к доставлεнїю 
здѣ и прилагаεмъ запεчатанноε. 

И съ прεдставлεнїя нεустройство и привичку къ пянству Данила Попа-
тεнка видя, ωтправили было мы Павла Попатεнка, но кто-то изъ васъ, воз-
нεгодовавъ сътоль, εго боεмъ ωбидили, что ωнъ Павло Попатεнко принуж-
дεнъ назадъ возъвратится. И хотя сїε намъ было к крайнему сожалεнїю съ 
намѣрεнїεмъ ко ωштрафованїю за то тому причиннихъ, однакъ понεслы тεр-
пεливно [!], надѣясь ωт ихъ и ωт Данили Попатεнка поправлεнїя. Но когда 
въ томъ Попатεнко успѣху нε имѣεтъ и прилѣжаεтъ къ нεисправносты128, то на 
εго мѣсто129 полковій130 старшина131 Павεлъ132 Жидковскій133 опредѣлен и при 
семъ отъправленъ, которого вы и принять честно долженствуεтε134. Попатεнка 
жъ ужε оставатимεтся празним сюда прислать135. // 

О побытихъ подъ врεмя баталїи съ нεприятεлεмъ и такъ помεршихъ со-
жалѣя, поминовεния въ цεрквε чинить136 вεлѣли. 

В другу сторону137, за то что у васъ пεчати нѣтъ мы стида нε изобрѣтаεмъ. 
При посилкы туда васъ какъ нε в пεчати настояла надобност, – но в васъ, – 
такъ о εдинихъ васъ было и попεчεнїε, а нε въ пεчаты. Εгда жъ такову имѣть 
тεпεрь жεлатεлны, такъ изъдѣлку на вашу волю ωставляεмъ.

Ѡ въсεмъ томъ, что за симъ въпрεдь нε происходитымεтъ, съчаста 
къ намъ ваши рεпорты подавать старайтεсь, мы ж благосклонни пребу-
дεмъ.        1

1773-го году 
сεнтябра 27138 дня

А[атаман] к[ошевий] П[етр] К[алнишевский],
в[ойсковой] с[таршиной] і товар[иством]

ЦДІАК України. Ф. 229. Оп. 1. Спр. 285. Арк. 243 і зв. Відпуск.

1281 Написано над рядком замicть закресленого пянству.
129 Далі закреслено иного кого исъ хорошихъ и чεстнихъ людεй тамо 

имѣющихся.
130 Слово правлено.
131 Слово правлено.
132 Слово правлено.
133 Слово правлено.
134 Далі закреслено сказивая ему.
135 Написано внизу тексту Попатεнка жъ ужε оставатимεтся празним 

сюда прислать замiсть закресленого на наступному аркушi заслужεннихъ ко-
заковъ опрεдѣлить. Попатεнка жъ яко ужε оставатимεтся бεздѣлнимъ сюда 
прыслать.

136 Написано над рядком.
137 Написано над рядком В другу сторону.
138 Написано замість закресленої цифри 26.
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№ 15
1774 р., травня 22. Царське Село. – Відкритий лист генерал-поручика 
Григорія Потьомкіна до запорожців команд полковників Івана Мандра та 
Кіндрата Гука про отримані ним високі нагороди; нагородження Катери-
ною ІІ запорожців грошима та обіцянку прислати на всі курені Війська 
Запорозького кашоварні котли

Войска Запорожского обоихъ командъ господамъ полковникамъ, старши-
намъ и товариству

Бивъ свѣдителεмъ ревностной вашεй служби, мужεствεнних поступокъ и 
воинского ко одолѣнію христоненавистних враговъ употребляемого вами ис-
куства, ползуясь їскрεнною благосклонностью и дружбою вашεю, по прииздѣ 
моемъ в Пѣтербургъ, имѣвъ щастиε получить отъличніе знаки монарших 
милостей: жалованіемъ мεня генεралъ-адъютантомъ, лεибъ-гвардіи Прεобра-
женского полку подполковникомъ, Воинского совѣта члεномъ и ординовъ 
Святаго Алεѯандра Нεвскаго, Бѣлого Орла и Святаго Станислава кавалεромъ, 
за пεрвой довлѣющій мεня долгъ почелъ своею справεдливостію донεсти о 
томъ ея императорскому величеству всемилостивеишεи государи[ни] и мате-
ри нашεй, которая, уважая достойнїε ваши подвиги для защищенїя Отечества, 
предприεмлεмие в залогъ височайшого къ вамъ своεго благословεния, всεми-
лостивѣишε повεлѣла изъ їмператорской своεй казни учинить вамъ награждε-
ниε дεнгами. // 

Для получεнія коих, по дошεствіи к вамъ сего листа, пришлите кого-ли-
бо изъ своих писмεнних людεй, и εсли живъ Гεрасимъ-писарь, то и εво за-
тѣмъ сюда повεлитε отъправить! А с нимы ї я въ знакъ к вамъ моεи любви 
одолжаюсь на всѣ куренѣ прислать кашεварних котловъ самой лучшεй здѣш-
нεи работи. Я надѣюсь, что подарокъ сεй приобрящεтъ вашε удоволствїε и 
будεтъ служить напоминаніεмъ вамъ моεи дружби, которая навсегда прεбудεт 
съ моεй сторони нεнарушимо сохраняема во всякоε врεмя, зъ жεланіεмъ раз-
ширεнія вашεи сълавы, нεустрашимость вашу велεгласно проповѣдующεй, 
и повсемѣстніε вамъ сътяжающεй похвали. 

Будте увεрεнни, что въсѣ случаи къ їзъходотайствованію вамъ полезнаго, 
откривающагося нε пропустятся мною, даби доказать вам, что я билъ и εсмь, 
и навсегда буду.

Въ подлεнномъ тако:
Вашъ всеохотнεший [!] слуга Григорій Потεмкинъ

маія 22 д[ня]
1774 году
село Царскоε

ЦДІАК України. Ф. 229. Оп. 1. Спр. 285. Арк. 266 зв., 275. Копія з копії.

Опублiковано: Cкальковский А. А. Дунайцы // Киевская старина. Кн. 1. 
Киев, 1885. С. 129.
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№ 16
1774 р., червня 22139. Табір біля Сілістри. – Донесення полковника Другої 
команди Івана Мандра командувачу Першої армії генерал-фельдмаршалу 
Петру Рум’янцеву про неотримання медалей у генерал-поручика Олексан-
дра Суворова, відправку за ними до Ясс колишнього полковника Першої 
команди Герасима Колінка

Сиятεлнѣишεму графу      1

Высокоповεлитεлному Пεрвою армиεю господину гεнεралъ-фεлдмарша-
лу, Коллεгїи малороссийской прεзидεнту, Украинского и Малороссійскаго 
корпусовъ главному командиру, всѣхъ россїйскихъ ординовъ и Голштинского 
Святїя Анни кавалεру Пεтру Алεѯандровичу Румянцову

Въторой запорожской команди от полковника Мандра
Ныжайшоε доношεніε
Рεзεрфного корпуса из дεжурства о приεздε моεмъ з двумя старшина-

ми, и Пεрвой команды съ прεждε бывшимъ полковникомъ Гεрасимомъ Ко-
лѣнкомъ для получεнїя мεдали къ εго высокопрεвосходитεлству господину 
гεнεралъ-порутчику и разнихъ ординовъ ковалεру Алεѯандръ Василіεвичу 
Суворову, хотя повεлѣніε получεнно, токмо за болшимъ от насъ εго высо-
копрεвосходитεлства Суворова разстоянїεмъ под нинѣшноε воεнноε врεмя отъ 
команди отлучится крайнε билω нε можно, // и обявлεннихъ в томъ повεлѣнїи 
мεдалεй въ получεніи и понынѣ нε прεдвидимъ.

Вашεго высокографского сиятεлства покорнѣйшε просимъ о получεнїи 
намъ прεдписаннихъ мεдалεй нε оставить, гдε ониε соблагоизволитε приказать 
принимать, для приεму коихъ сεбѣ и мнε з двома старшинами висшεпомяну-
тій Пεрвои команди бившій полковникъ Гεрасимъ Колεнко к вашεму високо-
графскому сїятεлству отправлεнъ.

Воиска Запорожского Второи команды 
полковник Іванъ Мандро з старшинами

от ч[исла] 22
1774 году 
Лагирь Остров нижε Сεлѣстри

ЦДІАК України. Ф. 246. Оп. 1. Спр. 573. Арк. 48 і зв. Оригінал.

№ 17
1774 р., червня 23. – Донесення колишього запорозького полковника Ге-
расима Колінка командувачу Першої армії генерал-фельдмаршалу Петру 
Рум’янцеву з проханням, аби полковник Першої запорозької команди Кінд-
рат Гук віддав йому решту належного жалування, яку той утримує в себе

Сиятεлнѣйшεму графу
Високоповεлитεлному Пεрвою армиεю господину гεнεралъ-фεлдмарша-

лу, Коллεгіи малороссійской прεзидεнту, Украинского и Малороссійского 
корпусовъ главному командиру, всѣх россійскихъ ординовъ и Голстинскаго 
Святия Анни кавалεру Пεтру Алεѯандровичу Румянцову

Нижайшоε доношεниε
1391 Датовано за іншими документами справи.
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По умεртвіи Пεрвой запорожской команди полковника Івана Дуплича 
опрεдѣлεнно мεнε, нижайшого, на εго мѣсто полковникомъ, в якомъ званїи 
находясь отправлялъ службу прошлого 1773 году дεкабра до срεдних числъ, 
ї за сεнтябрскую того года трεть надлεжало мнѣ получить жалованя тридцать 
три рубли шεстьдεсятъ сεмь копѣεкъ.

Но прибившїй от Коша Войска Запорожского полковникъ Кондратъ 
Гукъ, заслужεнноε мною жалованε получилъ. А мнε толко пятьнадцать от-
далъ, а восεмнадцять рублεй понинѣ в сεбε удεржуεтъ.

Вашεго високографского сиятεлства ныжайшε прошу помянутому пол-
ковнику Кондрату Гуку приказать доводячиεсь мнѣ в жалованε всѣ дεнги от-
дат, даби я в обидѣ нε оставался.

О сεмъ проситъ бившїй полковник Гεрасим Колѣнко
1774 году
їюня 23
Помітка: Подано 24 їюня 774
Помітка: Ордировано 24 їюня 

ЦДІАК України. Ф. 246. Оп. 1. Спр. 573. Арк. 97. Оригінал.

№ 18
1774 р., червня 26. Бухарест. – Рапорт генерал-поручика Олександра Суво-
рова командувачу Першої армії генерал-фельдмаршалу Петру Рум’янцеву 
про зберігання в нього до битви при Козлуджі медалей полковникам Івану 
Мандру та Герасиму Колiнку, для вручення яких відправлено нарочного

Его сиятεлству!
Высокоповѣлитεлному господину гεнεралъ-фεлдмаршалу, командующε-

му Пεрвою армиεю, Малороссїи гεнεралъ-губεрнатору Коллεгїи малорос-
сїиской прεзидεнту, трεхъ россїискихъ ордεновъ и Святыя Анны кавалεру, 
графу Пεтру Алεѯандровичу Румянцову

Рапортъ
Вашεго сиятεлства ордεръ отъ 24-го июня под № 3351-м я сεго числа 

получил, на которои доношу. 
Воиска Запорожского полковникамъ Колεнке и Мандре мεдали, при 

ωрдεре вашεго сиятельства, я получил при самом выступлεни рεзεрвного кор-
пуса ис Караача [!] къ соεдинεнию съ 3-ю дивизиεю, которыε ї хъранилис 
до самого дεиствия при Козлуджахъ; а по получεнїи уволнεниε отъ вашεгω 
сиятεлства ωбъ отбытїи сюда съ экстроωдинарною суммою и моими сεкрεт-
ными писмами оставлεны Суздолского пεхотнаго полку у прапорщика Пар-
фентьεва при корпусε, за которыми я сеичасъ нарочного отъправилъ, и какъ 
скоро оные получу, вашεму сиятелству прεдставлю.

Генералъ-порутчикъ Алеѯандръ Суворовъ
№ 384
ч[исла] 26-го июня
1774-го году 
г[ородъ] Букорεштъ
Помітка: Подан 27 їюня 774

ЦДІАК України. Ф. 246. Оп. 1. Спр. 571. Арк. 50. Оригінал.
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REBELS AMONG THE ZAPOROZHIAN COSSACKS
DURING THE DANUBE CAMPAIGNS OF 1771–1773

Abstract. There is highlighted the involvement of the Cossacks by the 
Russian government in the Danube campaigns of 1771–1773, the formation of the 
Danube Thousand Commands, their role in the Russo-Turkish war, in particular, in 
conducting military intelligence and participation in joint military operations with 
the Russian army. The reaction of the Russian authorities and Kosh to the riots 
among the Cossacks of the Danube teams is shown. In addition, reports of the 
Zaporozhian offi cer to Kosh Ataman P. Kalnyshevsky and Kosh, Kosh warrants, 
military reports to the commander of the First Army P. Rumyantsev about the 
revolt of the Cossacks of the Danube teams due to late payment, lack of provisions, 
unfair distribution of awards are published. Most documents, including reports 
by Generals G. Potemkin and A. Suvorov, are published for the fi rst time. The 
purpose of the study is to clarify the events, to reveal unknown facts, in particular: 
the formation of the Cossacks of the Danube thousand teams, the implementation of 
the Cossacks military intelligence and landing operations; mechanisms of material 
encouragement of Cossacks; clarifi cation of the circle of persons who were involved 
in the organization of the uprisings; establishing the causes and consequences of the 
uprisings among the Cossacks of the Danube teams. The research methodology 
is based on general scientifi c methods of analysis, historicism, comparison, 
detailing using archival heuristics. The scientifi c novelty of the study lies in the 
introduction into scientifi c circulation of a much larger amount of archival material 
than researchers of the 19 – early 20 centuries, which allowed to show a broader 
picture of the Cossack uprisings against the background of the Russo-Turkish war 
of 1768–1774. Prospects for further research on the participation of the Cossacks 
in Russia’s war with the Ottoman Porte in 1768–1774 became clearer due to 
the clarifi cation of the list of colonels and offi cers of the Danube teams and the 
publication of archeographically processed documents. The conclusions show that 
the revolts among the Cossacks of the Danube thousand teams were due to reduced 
discipline, late payment of money, unfair distribution of rewards, supply disruptions 
and lack of provisions, which in turn was caused by corruption and abuse of offi cers 
and clerks. However, all this does not detract from the contribution of the Cossacks 
to the victory of the Russian army in the war with the Ottoman Porte of 1768–1774. 
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K. Huk; J. Sidlovsky; S. Bystrytsky; the Zaporozhian Cossacks; thousandth team; 
rebellion; purveyance; money. 
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