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Привожу е щ е один образе ц «док азате льств» к ак о дре вне й Домах е , так и о «запасном пути». У
Н.Г.Руде нк о (с опорой на мне ние Д.Груше вск ого) е сть так ой фрагме нт: «Л.Кучугура в своїй статті
справе дливо пише , щ о «гирло річк и Кальміус пре дставляло для к озак ів важливий страте гічний
пунк т». Але замовчує про те , щ о це не рідк о примушувало к озак ів встановлювати к онтроль над
ним. Зок ре ма, протягом майже всієї пе ршої половини XVII століття там, як писав маріупольськ ий
історик Д.Груше вськ ий, існувала запорозьк а форте ця. Вона в пе ріод пох одів запорожців проти
татар і турок в 1615, 1616, 1617, 1620, 1622, 1624 і 1630 рок ах давала запасний вих ід по Дніпру
– С амарі – Вовчій - Кальміусу в Азовськ е , а потім і в Чорне море , а так ож можливість бе зпе чного
пове рне ння в Кош, як щ о шлях по Дніпру був пе ре к ритий турк ами або татарами. Запасний шлях
вик ористовувався і для з'єднання запорожців з донськ ими к озак ами для сумісних пох одів на турок і
татар 1625, 1626, 1628, 1630, 1631, 1632, 1640 і 1641 рок ів.».
Вроде бы логик а присутствуе т. Ну а е сли пе ре ве сти на простой язык и «разже вать» приве де нные
фак ты? Пе рвое , что мы име е м – фак ты пох одов запорожце в в 1615, 1616, 1617, 1620, 1622, 1624
и 1630 гг. Мне ле нь прове рять, но думаю, что это пох оды по Дне пру на Крым и туре цк ие
побе ре жья. О че нь часто пох оды эти описаны до обидного к ратк о. Так что там, где не т
подробного описания маршрута, мы може м пре дполагать, что к азак и ух одили в пох од че ре з
«запасной путь». Или возвращ ались. Или вовсе им не пользовались. Не нужное (или не
понравивше е ся) можно заче рк нуть. Достове рность буде т приме рно одинак овой.
Второе . С овме стные пох оды запорожце в и донцов в 1625, 1626, 1628, 1630, 1631, 1632, 1640 и
1641. Изве стны нам е щ е х уже . В основном ограничивались ак ваторие й Азовск ого моря и громк ого
успе х а не име ли. Это име нно с ними боролись туре цк ие «фре гаты», приписанные к к ре постям
Балысыра и Адах ун. (Кое -что о морск их пох одах донцов можно узнать зде сь). Не думаю, что во
все х случаях ясе н даже состав участник ов, т.е . х одили ли донцы, запорожцы, или это были

file:///J:/LV/Мариупольский форум/Легенды и вымыслы (старые и новые) об основании Мариуполя/page-09.htm

1/19

20.12.13

Мариуполь :: Форумы - Легенды и вымыслы (старые и новые) об основании Мариуполя
все х случаях ясе н даже состав участник ов, т.е . х одили ли донцы, запорожцы, или это были
совме стные усилия.
Тре тье . Если бы х оть в одном из этих пох одов было х оть одно явное или к осве нное ук азание на
Кальмиус – е го уже давно вытащ или бы на све т.
Че тве ртое . Мне не совсе м понятно – е сли планируе тся общ ий пох од с донцами, заче м вообщ е
мучаться с плавсре дствами. Не прощ е ли было договориться, чтобы донцы построили не много
больше стругов. А самим на к онях прие х ать или на Доне ц, или в условле нную точк у Азовск ого
побе ре жья? (Ниже , во фрагме нтах из Мыше цк ого и Риге льмана, можно увиде ть док азате льства
сущ е ствования у запорожце в подобной так тик и).
О бщ ий вывод. Док азате льства сущ е ствования в пе рвой половине 16 в. к ак Домах и, так и
«запасного пути» основаны больше на же лании, че м на фак тах . А «установле ние » Домах и,
вызывае т же лание сразу же образовать и Кальмиусск ую паланк у вок руг не е . А ногайце в х оче тся
отодвинуть за Бе рду. А для снабже ния «установле нной» к ре пости и защ иты/обслуживания водного
пути по Кальмиусу х оче тся расставить вдоль не го зимовник и, водрузить водные станции и
организовать правильные волок и. Ни док уме нтами, ни арх е ологие й вся эта к онструк ция пок а не
подтве рждае тся.
Те пе рь о водной станции на р.Волчьих Водах . Повторю фрагме нт из В.Пирк о: «На Вовчій, при
впадінні в не ї її правої приток и р. С олоної, знах одилася водна станція, де в заростях оче ре ту та
одвічних ве рб, вони збе рігали чайк и для спільних морськ их пох одів.». К сожале нию, автор не
приводит ни источник а этих данных , ни их х ронологиче ск ой привязк и. С ам я найти этих данных
пок а не смог. Не могу док азать, но подозре ваю, что упомянутая «станция» вряд ли старше к онца
17 в. А то и се ре дины 18 в. Если ве рно второе , то для связи С е чи с к альмиусск им полк овник ом
было быстре е послать гонца сух им путе м вдоль р.Конск их Вод и Кальчик а. О че нь странно выглядит
упоминание о спрятанных на Волчье й «чайк ах ». Если они пре дназначались для вых ода в Азовск ое
море , то запорожск ой ватаге пришлось бы:
1) добраться (ск оре й все го на ре чных лодк ах ) до станции при устье С олоной;
2) выгре сти/протащ ить чайк и против те че ния Волчье й порядк а 70 к м;
3) пе ре волочь чайк и в один из правых приток ов Кальмиуса;
4) спуститься по (ме стами сложному) Кальмиусу;
Не прощ е ли было бы основать тогда вторую «водную станцию» уже на самом Кальмиусе ?
Же лате льно ниже порожистой части. Ещ е лучше – в устье ре к и. (Гы! Здравствуй, Домах а!
)
Зато оче нь логично эта станция выглядит на пути связи Коша с Ве рх ними юртами донцов. Т.е .
гоне ц с Дона на лошадях доск ак ивае т до станции и, чтобы избе жать пе ре правы че ре з густую се ть
приток ов Дне пра, пе ре саживае тся на лодк у. И наоборот. Кстати, в этом случае нужны не чайк и, а
име нно ре чные лодк и.
Вторая функ ция станции тоже оче нь прозрачна. С оль! Точне е путь е е доставк и с Торск их и
Бах мутск их соляных заводов в Запорожье . Приче м направле ние от станции до Бах мутск ого уе зда
соотве тствуе т руслу ре к и С олоной (отк уда зде сь взялось так ое название ?). В этом случае волок
тоже излишне пре дполагать. С оль подвозили на возах и на станции (или выше по С олоной)
пе ре гружали на лодк и. Которые благополучно ве зли е е в С е чь.
Те пе рь обе щ анные фрагме нты.
Цитата:
С е ме н Мыше цк ий. ИС ТО РІЯ О КАЗАКАХЪ ЗАПО РО ЖС КИХЪ, КАКЪ О НЫЕ ИЗДРЕВЛЕ
ЗАЧАЛИС Я, И О ТКУДА С ВО Е ПРО ИС ХО ЖДЕНІЕ ИМЂЮТЪ, И ВЪ КАКО МЪ С О С ТО ЯНІИ
НЫНЂ НАХО ДЯТЦ А, С О ЧИНЕННАЯ О ТЪ ИНЖЕНЕРНО Й КО МАНДЫ.
<…>и оттуда Ђдучи, дубы свои въ морЂ затапливали для пе ре ду, а сами оттуда выше дъ
на бе ре гъ, отганивали у Турк овъ, и Татаръ табуны лошаде й и прочую /14/ ск отину, и
на оных ъ всю свою добычу до С Ђчи проваживали; а иногда случалось, что отъ них ъ
Казак овъ проЂде тъ одна партія водою, а другая сух имъ путе мъ к оннице ю, и тамо
совок упляются вмЂстЂ. А потомъ к ак ъ Турк и увЂдали их ъ протайной проЂздъ, въ
ве лик омъ смотрЂніи оных ъ к араулили, и многих ъ брали и рубили, то уже они Казак и
тЂмъ умысломъ мало проЂзживали, а сыск али ниже слЂдующ ій способъ: брали съ собою
малыя лодк и до означе нных ъ городк овъ, оттягивали сух имъ путе мъ, а тамо прише дши,
на большія свои затопле нныя лодк и саживались;<…>

Цитата:
О ле к сандр РІГЕЛЬМАН. ЛІТО ПИС НА О ПО ВІДЬ ПРО МАЛУ РО С ІЮ ТА ЇЇ НАРО Д І КО ЗАКІВ
УЗАГАЛІ.
<…>Мимо ж О чак ова и Кинбурна все гда ночью прое зжали; ток мо напе ре д изжидали
се бе благополучной погоды, а паче тумана, или, не дое зжая О чак ова, обвозили лодк и
свои прогное м и оттоль ручье м в море вых одили, что ник то в О чак ове и Кинбурине
того виде ть не мог, где будучи, чинили свои добычи на море и на сух ом пути, и,
возвращ аючись, в удобных к амышных ме стах , близ бе ре гов, для пе ре ду затапливали в
море думбасы свои, сами ж, выше д на бе ре г, отгоняли у турок и татар табуны к онск ие
и ск от и на оных всю свою добычу до станов своих доставляли.
С лучалось и так , что к озак и вдруг, сух опутно и водою, отъе зжали и, на наре че нном
ме сте сое динясь, промыслы свои де лали и назад возвращ ались. Точию к огда турк и о
все х их прое здах и о пролазах стали све домы, тогда ве зде удвоивали свои заставы и
отъе зжые к араулы и, те м многих ловя, убивали. Противу че го к озак и, отме ня тот
способ свой, иным образом обх одить их стали. О ни брали с собой малые че лны и
обваживали их сух опутно; мимо все х те х застав, к ои им опасны были, и, достигши в
туманные вре ме на до те х ме ст, где затопшие их лодк и были, они сажались в них
че лове к по 30 и боле е , а главный начальник их , будучи впе ре ди, все гда име л на
лодк е свое й мачту с флагом или со значк ом, к аждый же к озак име л для сраже ния
ружье , пистоле ты, саблю, к опье , а иной и лук с стре лами, притом были с ними к рючья,
топоры, дубье и це пы де ре вянные . Подъе зжали ж на туре цк ие большие суда во вре мя
ночное и туманное и, приближась на дубах своих к оным, прице пившись, топорами
бок а прорубали, а прочие , чтоб турк и с судов их не язвили и не оборонялись, по них
стре ляли, к ололи и це пами били и, вх одя во оные , все , что на судне из ве щ е й и
богатства знатного и к войне способного име лось, равно порох , ядра, свине ц, пушк и и
всяк ое орудие , брали; судно ж с не способными для Козак ов товарами и люде й бе з
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всяк ое орудие , брали; судно ж с не способными для Козак ов товарами и люде й бе з
пощ ады топили, к роме х ристиан, к оих с собой забирали.<…>
http://litopys.org.ua/rige l/rig04.htm #gl13
.
Мыше цк ий издал свой труд в 1740 г. Риге льман, пох оже , х орошо знавший эту работу, зак ончил
свою тольк о в 1786 г. О писанные прие мы вроде бы не использовались в русск о-туре цк ую войну
1736-1739 гг. Не могли они, по понятным причинам, быть востре бованы и с 1709 по 1734 г. Так
что, видимо, это описание к азачье й так тик и 17 – начала 18 в. О собе нно инте ре сны к ак описания
совме стных де йствий сух опутных и водных партий, так и све де ния о пре днаме ре нном затопле нии
чае к с це лью их после дующ е го использования в новых пох одах .
С точк и зре ния логистик и – наиболе е оптимальным при возвращ е нии по запасному пути на С е чь
была бы име нно так ая так тик а. Т.е . подняться по ре к е к ак можно выше (помните , у Боплана: «<…
>аж до річк и Міусу [Mius] доти, доки вона сплавна для човнів<…> [Выде ле ние мое - LV]». Зате м
дождаться в условле нном ме сте запорожце в с лошадьми (вариант – прик упить у донцов/угнать у
татар) и, притопив в к амышах чайк и (возможно и припрятав орудия с остатк ами порох а), с
добыче й возвращ аться на С е чь. Есте стве нно дорогой, мак симально удале нной от че м-то
обиже нных татар.
Если в дальне йше м задумывае тся новый пох од в сторону Приазовья – можно
или отправиться на новых чайк ах (в этом случае наиболе е логичным выглядит сплав по
Кальмиусу), или на лошадях дое х ать до свое го «сх рона». Где спок ойно поднять (и просмолить?)
старые чайк и.
Если принять так ую возможность, то можно попробовать сде лать е щ е один шаг. Пре дположить, что
Боплан со своим «Миусом» не напутал... К сожале нию, мне С О ВЕРШЕННО не изве стно ни
гидрография Миуса с нижне й Крынк ой (наде ююсь, -Foe niX- поможе т), ни обстановк а в их бассе йне
во вре ме на Боплана. Поэтому сде лать этот после дний шаг я не риск ну. Как и пре дположить, что (в
отсутствии не обх одимости волок а) «Миусом» може т ок азаться прак тиче ск и ЛЮБАЯ приазовск ая
ре чк а.
Так , [url=http://papacom a.narod.ru/m aps/k ordt1/k ordt1-m ap32.htm ]на к арте Ук раины В.Боплана
(1650 г.)[/url], помимо настоящ е го Mius с приток ом Krim sk y, у самого устья Дона в Таганрогск ий
залив впадае т ре к а Mis. Что это? О шибочное дублирование или не знак омое нам название к ак ойто из ме лк их ре к ? А у Че ле би, возвращ авше гося после не удачной осады Азова че ре з се ве рное
побе ре жье моря – р. Муш располагае тся в часе е зды западне е р.С ют (Молочной) и 32 часах
восточне е Пе ре к опа.
Вообщ е , иде я об обязате льности волок а при возвращ е нии в С е чь, к ак мне к аже тся, иде т от
иссле дований профе ссора Ф.Бруна, использовавше го достаточно вольный пе ре вод Боплана,
сде ланный в 1832 г. С равните . В совре ме нном ак аде миче ск ом издании: «<…>пове ртаються вони
че ре з Донськ ий лиман [le Lim e n du Don] , пе ре пливаючи проток у між Таманню і Ке рчю [Ке гсу] і
піднімаючись по лиману аж до річк и Міусу [Mius] доти, док и вона сплавна для човнів. Від її ве рх ів'я
до ве рх ів'я Тачаводи [Taczawoda] лише 1 льє, а Тачавода те че у С амару [Sam are ]<…>». У Бруна:
«<...>по Донск ому лиману и по ре к е Миусу. Зде сь они плывут вве рх по Миусу пок уда можно, а
дале е от се й ре к и до Тачаводы ок оло мили идут волоком [Выде ле ние мое - LV]; Тачавода впадае т
в С амару<...>» (Ф.Брун. С ле ды дре вне го ре чного пути из Дне пра в Азовск ое море , ЗО О ИД, V,
1863, с.109). В данном случае я все -так и больше дове ряю совре ме нной наук е . Впроче м, в
ак аде миче ск ом издании е сть и французск ий те к ст. Кто знае т этот язык – може т прове рить.
Самый общий вывод. Не взирая на боле е че м столе тне е изуче ние те мы «запасного пути по Миусу»,
в не й е щ е оче нь много бе лых пяте н и не раск рытых моме нтов. И нужно оче нь к ритиче ск и
относиться к обоснованности мне ний своих пре дше стве нник ов, не повторять за ними из раза в раз
не прове ре нную информацию и отк рове нные ляпы. Вот тольк о заниматься этим долже н не Ваш
пок орный слуга, со своими ск ромными возможностями и отсутствующ им историче ск им
образование м, а к оманда профе ссионалов из уче ных разных направле ний. Може т к огда-нибудь
так ие люди и найдутся? :wink :
P.S. А все -так и - х оте лось бы угадать. И, може т быть, однажды в одной из наших ре к мальчишк и
увидят не что, подобное описанному Яворивск им на Дне пре :
Цитата:
(расск аз Я.Я.Куппа, живше го на Хортице ):
«Прише л на бе ре г, смотрю, что за чудо? С тоят к ак ие -то суда. Длинныя – длинныя и
х орошо ск олоче нныя; пох ожия на те пе ре шние дубы; считаю, ок азывае тcя се мнадцать.
Я платье с се бя, бросаюсь в воду и давай осматривать их . О к азалось, что они больше ,
че м наполовину зане се ны пе ск ом и тольк о ве рх няя часть их выдавалась из-под воды.
Нужно вам ск азать, что за не ск ольк о вре ме ни до этого, в Дне пре было большое
наводне ние ; вода повыносила много пе ск у из русла ре к и и сама опала, тогда-то и
пок азались суда, ве роятно, затопле нныя зде сь.
О смотре в х орошо свою нах одк у, я побе жал сообщ ить о том свое му отцу. Но что же
оте ц мог сде лать с судами? Посмотре л, повыде рнул не ск ольк о бре ве н из них , те м де ло
и к ончилось. С к оро вода снова начала прибывать и опять пок рыла суда.<…>»
Еварницький Д.І. Запорож ж я в залишках старовини і переказах народу: Ч.I; Ч.II.- К.:
Веселка, 1995., с.201
О че нь х оте лось бы…
_________________
Ве лик ая траге дия наук и — уничтоже ние пре к расной гипоте зы бе зобразным фак том. (c)

Ве рнуться к началу

П роф иль личное с ообщ ение С айт

L.V.

Добавлено: С б 0 3 .1 1 .2 0 0 7 2 0 :5 9

Заголовок с ообщ ения:

О тветить с ц итатой

пос тоянный пос етитель

Лаврів Пе тро. Моя зе мля - зе мля моїх батьк ів
Работа изве стного наше го историк а (в частности, е му принадле жит "Історія Півде нно-С х ідної
Ук раїни"). В принципе , приде рживае тся общ е го направле ния с Пирк о и Руде нк о. В
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Ук раїни"). В принципе , приде рживае тся общ е го направле ния с Пирк о и Руде нк о. В
выше приве де нной работе - все оче нь к оротк о и бе гло. Как их -то новых данных по наше й те ме я
не заме тил. Разве что пре дания о происх ожде нии не к оторых насе ле нных пунк тов. Радуе т, что
Лаврив не пытае тся фантастиче ск и удре внять их .
В основном он говорит о се лах в
ок ре стностях Доне цк а. Вре мя - к оне ц 17 - начало 18 вв.
_________________
Ве лик ая траге дия наук и — уничтоже ние пре к расной гипоте зы бе зобразным фак том. (c)

Ве рнуться к началу

П роф иль личное с ообщ ение С айт

L.V.

Добавлено: Вс 1 8 .1 1 .2 0 0 7 0 0 :0 0

Заголовок с ообщ ения:

О тветить с ц итатой

пос тоянный пос етитель

О че ре дные главы из к ниги В.А.Пирк о «Засе ле ння С те пової Ук раїни в ХУІ – ХУІІІ ст.». По данным
главам заме чаний у ме ня почти не т.
Цитата:

Зарегис трирован:
0 4 .0 4 .2 0 0 7
С ообщ ения: 5 5 4
М едали: 2 (V iew more...)

2. Міграційні процеси в Україні та залюднення степу у другій половині XVII - на
початку XVIII ст.
а) Основні напрямки міграцій і залюднення степу в 50-х - середині 80-х рр. XVII ст.
Визвольна війна ук раїнськ ого народу стала поворотним пунк том як у політичному, так і
соціально-е к ономічному розвитк у Ук раїни. Антифе одальна боротьба се лянства
призве ла до лік відації ве лик ого фе одального зе мле володіння. Більша частина зе ме ль,
як і нале жали польськ им магнатам і шлях ті, пе ре йшла до рук к озак ів, се лян і міщ ан.
Наслідк ом ге роїчної боротьби народних мас було ослабле ння фе одального гніту, щ о
сприяло росту підприємливості та мобільності насе ле ння. Воно отримало більше свободи
у виборі занять, місця проживання і т. ін. Все це посилювало міграційні проце си в
ме жах Ук раїни, тим більше щ о в х оді Визвольної війни основна частина її те риторії
ск лала єдине ціле . Ц е й стан зак ріплював уніве рсал Богдана Хме льницьк ого від 15 січня
1655 р.31.
О б'єднання більшості ук раїнськ их зе ме ль в єдине ціле , бе з сумніву, сприяло пе ре х оду
насе ле ння з густіше засе ле них те риторій на ме нш освоєні. Політична боротьба в
Ук раїні після сме рті Б. Хме льницьк ого, розподіл її те риторії згідно з Андрусівськ им
пе ре мир'ям (1667 р.) між Росією та Польщ е ю не лише посилили, але й уск ладнили
міграційні проце си. Не зважаючи на це , масові пе ре х оди насе ле ння в основному
відбувалися, як і в попе ре дній пе ріод, з зах оду на сх ід та з півночі на півде нь, щ о
сприяло подальшому засе ле нню не тільк и С лобожанщ ини, але й запорізьк их зе ме ль,
особливо їх північних ок раїн. Тому не дивно, щ о уже в се ре дині XVII ст. на півде нь від
Тясьмину, Вісі, на сх ід від С инюх и вих ідцями з Поділля й Волині було зак ладе но ряд
нових осе ль. До цього часу відносяться згадк и про так і посе ле ння: Трисяги, О льх овате ,
Глинськ , Ц ибулів, Не сте рівк а, С те цівк а, Пе троострів, Андрусівк а, Табурищ е та ін.32.
Біля Кодак у посе лили бе ре гову ох орону та слободу лоцманів (1656 р.), щ о набиралися
з ох очих к озак ів33.
Прих ід нових посе ле нців на Запоріжжя сприяв подальшому росту чисе льності Військ а
Запорізьк ого, розбудові й ук ріпле нню його столиці - міста-форте ці над р. Чортомлик
(поблизу сучасного с. Капулівк и Нік опольськ ого району Дніпропе тровськ ої області).
Чортомлицьк а С іч, в як ій з 1652 до 1709 р. пе ре бував к ошовий отаман з к анце лярією
та к урінне к озацтво (38 к уре нів), мала в ок ружності до 900 сажнів. Була оточе на
зе мляним валом заввишк и до 13 м. З бок у поля (сте пу) вал ук ріпили щ е часток олом з
бійницями для гарматної стрільби, а в 1709 р. вик опали рів, як ий наве сні заповнився
водою, пе ре творившись у рук ав Дніпра - річк у Підпільну. Після цього те риторія С іч!
стала островом, її це нтр ск ладав С ічовий майдан, навк оло як ого розміщ алися к озацьк і
к уре ні, будинк и отамана та старшини. За форте це ю містилася "гре цьк а х ата" приміщ е ння для послів і к упців, щ о прибували на С іч34.
Під прик риттям С ічі у другій половині XVII ст., зде більшого з 50-60-х рр., появилося
чимало зимівник ів, ме шк анці як их розводили х удобу, бджіл, займалися рибальством,
полюванням та іншими промислами. О к ре мі відомості про час заснування посе ле нь на
зах ід від Дніпра свідчать, щ о найбільш ак тивно засе лялися те риторії поблизу Дніпра.
Втік ачі з Поділля, Волині й Київщ ини віддавали пе ре вагу ближчим до місць вих оду
те риторіям запорізьк их зе ме ль. При заглибле нні в сте пи вони зде більшого
притримувалися Дніпра. Відновле ння польськ им урядом у 1684 р. ре єстрового к озацтва
на Правобе ре жжі значно пожвавило засе ле ння зе ме ль, спустоше них під час війни за
Чигирин в 1677-1679 рр.35. Пе вний вплив на приск оре ння засе ле ння зах ідних ок раїн
запорізьк их зе ме ль мала пе ре дача після Журавнівськ сго миру (1676 р.) Поділля під
владу Туре ччини. Більшість ук раїнськ ого насе ле ння з Поділля подалася на сх ід. Частина
пе ре се ле нців осіла в ме жах зах ідних ок раїн Запоріжжя. О че видно, завдяк и цьому
запоріжцям вдалося збудувати ук ріпле не місте чк о О рлів при_впадінні в Буг р. С инюх и (з
1770 р. Кате рининськ ий шане ць, 1781 р. - О львіополь, нині Пе рвомайськ
Мик олаївськ ої області)36.
О днак політична не стабільність в Ук раїні не завжди сприяла зак ріпле нню насе ле ння на
нових місцях . Інк оли воно, відсидівши пільгові рок и ("слободи"), пок идало уже
насидже ні місця й пе ре се лялося на нові. Зде більшого воно йшло на Лівобе ре жжя, де з
прих одом на ге тьманство І. С амойловича політична ситуація де щ о стабілізувалася, а
фе одальний гніт в порівнянні з Правобе ре жжям тут був слабшим37. У той же час
спосте рігається і зворотний проце с пе ре х оду насе ле ння з Лівобе ре жжя, в тому числі й
Ге тьманщ ини на Правобе ре жжя, зок ре ма на ук раїнськ і зе млі, як і згідно з
Журавнівськ им договором відійшли до молдавськ ого господаря І. Дук и38. Зде більшого
на Правобе ре жжя пове рталися ті, х то був насильно пе ре ве де ний в 70-х рр.
прих ильник ами С амойловича на Ге тьманщ ину. Між іншим, політична боротьба в
Ук раїні після сме рті Б. Хме льницьк ого часто була причиною насильницьк ого пе ре воду
насе ле ння з Правобе ре жжя на Лівобе ре жжя і навпак и. За так их обставин у пошук ах
більш сприятливих умов господарювання насе ле ння пе ре х одило на те риторію
Запоріжжя.
Не вдачі к озацьк о-се лянськ ого військ а у Визвільній війні та пове рне ння польськ ої
шлях ти в Ук раїну після Білоце рк івськ ого договору стали поштовх ом до масових
пе ре се ле нь з Правобе ре жної Ук раїни на Лівобе ре жну та в ме жі Росії. Пе ре дбачаючи
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пе ре се ле нь з Правобе ре жної Ук раїни на Лівобе ре жну та в ме жі Росії. Пе ре дбачаючи
це , царськ ий уряд уже в липні 1651 р. розіслав воєводам прик ордонних з Ук раїною міст
грамоти, в як их визначався порядок прийняття та влаштування "че рк ас". Головними
районами їх розсе ле ння називалися міста Коротояк , Вороне ж, Козлов. У грамотах
так ож зазначалося, щ о к оли пе ре се ле нці будуть прих одити ве лик ими групами, то їх
слід направляти "сте пами" аж до Волги39. Так им чином, для посе ле ння ук раїнськ их
біже нців царськ ий уряд відводив слабо засе ле ні півде нні райони, вк лючно до самої
Волги.
О днак основна маса пе ре се ле нців у другій половині XVII - на початк у XVIII ст.
осе лилася в ме жиріччі С іве рськ ого Дінця та Дону. Завдяк и їм на півде нно-зах ідній
ок раїні Росії виник ло військ ово-зе мле робськ е посе ле ння, за як им зак ріпилася назва
С лобідськ а Ук раїна. Як щ о у 1657 р. на її те риторії нарах овувалося 64 посе ле ння і
близьк о 100 тис. ме шк анців, то в 1686 р. - відповідно 232 і 250000, а в 1732 р. - 459
посе ле нь і близьк о 370 тис. чоловік 40.
Ріст чисе льності насе ле ння Лівобе ре жної та С лобідськ ої Ук раїни сприяв його
подальшому просуванню на півде нь і засе ле нню те риторії між Ворск лою та О ріллю. Після
1660 р. у ме жах Полтавськ ого полк у на новоосвоєних зе млях виник ають С таро- і
Новосанжарівськ а, Бе лицьк а. С ок ільськ а, Кіше нськ а та Пе ре волочанськ а сотні41.
О собливо ак тивно засе лялася ця те риторія у другій половині 70-х рок ів, к оли після
пе ре дачі Туре ччині Поділля значна частина його ме шк анців пе ре йшла на Лівобе ре жжя.
Так , вих ідці з Уманщ ини в 1674 р. засе лили місте чк а Не х ворошу, Маячк у, Ц аричанк у,
ладиже нці в 1677 р. осе лилися в Китай-городі. При гирлі О ре лі в 1678 р. було
відновле но засноване на початк у XVII ст. місте чк о О рлик . Згодом ці місте чк а стали
це нтрами О рлівськ ої, Не х ворощ анськ ої, Маяцьк ої, Ц аричанськ ої та Китайгородськ ої
соте нь42. Так им чином, на О ре лі насе ле ння Лівобе ре жжя, тобто Ге тьманщ ини, впритул
підійшло до володінь запоріжців. Ц е сприяло його пе ре х оду в ме жі Запоріжжя та
подальшому його освоєнню у другій половині XVII ст.
Вторгне ння орд к римськ их та ногайськ их фе одалів в ме жі Запоріжжя і С лобожанщ ини
під час війни за Чигирин примусило царськ ий уряд подбати про дальше зміцне ння
півде нних к ордонів. У 1679-1680 рр. від старої, збудованої в 1638-1658рр.
Бєлгородськ ої лінії по правому бе ре зі О ск олу до С іве рськ ого Дінця, по лівому
останнього, до р. Мжі, силами слобідськ их к озак ів та служилих люде й півде нних міст
Росії була зве де на Ізюмськ а ук ріпле на лінія43. Ге не рал Г. Косагов, під к е рівництвом
як ого зводилась її зах ідна ділянк а, влітк у 1680 р. виміряв відстань мiж С іве рськ им
Дінце м і Дніпром, по Бе ре стовій та О ре лі, й запропонував І. С амойловичу побудувати
вздовж цих рік нову лінію, щ об пе ре городити Муравськ у сак му. С амойлович,
пославшись на труднощ і у вик онанні досить ве лик ого обсягу робіт, зайнятість к озак ів
та посполітих , запропонував пе ре не сти будівництво лінії на більш зручний час44.
Вважаємо, щ о не тільк и зазначе ні чинник и, але й можливість затрудне нь у спілк уванні з
Коше м після побудови лінії та пе ре х оді насе ле ння на Запоріжжя, спонук али
С амойловича запропонувати пе ре не сти на більш пізній час спорудже ння ук ріпле ної
лінії вздовж рік О ре лі та Бе ре стової.
У цілому міграція насе ле ння в Ук раїні у другій половині XVII ст. сприяла зде більшого
освоєнню півде нних районів Лівобе ре жної Ук раїни, С лобожанщ ини, і лише частк ово
Запоріжжя. В ме жах останнього посе ле нців найбільше приваблювала С амара. На
початк у 70-х рр. запоріжці відбудували зруйнований татарами С амарськ ий монастир. У
1672 р. відбулося його урочисте відк риття45. Найбільш помітний приріст насе ле ння в
ме жах С амари припадає на 1677-1678 рр., к оли сюди пе ре се лилася ве лик а к ільк ість
православного насе ле ння з Правобе ре жжя. Воно не зне сло знущ ань польськ их
фе одалів, к отрі стали пове ртатися на зе млі, як і за умовами Андрусівськ ого пе ре мир'я
відійшли до Польщ і. На С амару пе ре се лилася й частина к озак ів, щ о вте к ли з-під
Че рк ас, Кане ва й Чигирина під час їх сплюндрування в рок и війни за Чигирин46.
У зв'язк у з інте нсивним засе ле нням С лобідськ ої Ук раїни у другій половині XVII ст.
частина пе ре се ле нців, просуваючись все далі на півде нний сх ід, пе ре х одила в ме жі
Запоріжжя та Військ а Донськ ого. Починаючи з 50-х рр. відмічається їх осідання в
С е ре дньому Подонців`ї. Уже в 1654 р. че рк аси з жінк ами й дітьми осіли на
Ц аре борисівськ ому городищ і, при гирлі О ск олу47. Ц е дозволило порушити питання
про відбудову зруйнованого на початк у XVII ст. міста. Ц аре борисівськ е городищ е
разом з приле глими до нього угіддями в 1656 р. було пе ре дане патріарх у Ник ону48.
Прове де ний у цьому ж році огляд місце вості виявив на ньому "че рк аськ у слободу", в
як ій проживали 143 жонатих і 174 не жонатих ук раїнців і лише відповідно 5 і 4
росіянина. Поблизу слободи, на лівому бе ре зі О ск олу, знах одилися рілля та сінок оси, а
на правому (к римськ ому) боці Дінця - пасік и. На р. Бах тин Колодязь розміщ алися два
млини49. Наве сні 1657 р. Ник он спорядив на Ц аре борисівськ е городищ е спе ціальну
е к спе дицію для відбудови міста. О днак уже в 1658 р., у зв'язк у з к онфлік том між
патріарх ом і царе м, до Ц аре борисова направили царськ ого воєводу. Ц аре борисівців
зобов'язали відряджати на Тор по 50 чоловік для ох орони соляних промислів50.
Посе ле ння вих ідців із Правобе ре жної Ук раїни в цьому ре гіоні дозволило царськ ому
урядові знову порушити питання про будівництво острогу на Торі для зах исту соляних
промислів від нападів татар. 25 травня 1660 р. вороне зьк ий воєвода повідомив царя
про прибуття до міста ве лик ої групи "че рк ас" з ме тою посе ле ння. У відповідь він
отримав розпорядже ння направити їх на Тор. 8 че рвня бєлгородськ ий воєвода Г.
Ромодановськ ий отримав царськ у грамоту, в як ій цар доручав йому направити
пе ре се ле нців на Тор разом з дворянином або "сином боярськ им" для побудови там
міста51.
Відписк а воєводи від 2 липня 1660 р. свідчить, щ о з Бєлгорода направили на Тор С .
Коше лєва з 767 "че рк асами", виділивши їм мідну піщ аль, 300 яде р, бочк у порох у та
інве нтар для будівництва міста52.
У се рпні цього ж рок у Коше лєв писав воєводі, щ о, прийшовши на Тор, він став
підбирати місце для зве де ння міста і дійшов висновк у, щ о найбільш придатний для
цього район Маяцьк ого озе ра. Як і Протасєв, він відмічав, щ о поруч містився ліс,
не обх ідний для побудови міста, а в Дінці добра питна вода53. О днак , пок и Коше лєв
підбирав місце для майбутнього міста, погоджував його з воєводою, люди, щ о прийшли з
ним на Тор, розійшлися і ні з к им було зводити місто. Че ре з те воєвода нак азав йому
зброю та припаси пе ре ве зти до Ц аре борисова, а самому пове рнутися до Бєлгорода54.
Нове царськ е розпорядже ння про побудову міста на Торі надійшло бєлгородськ ому
воєводі у к вітні 1663 р. Врах увавши не вдачу попе ре дньої е к спе диції, моск овськ ий цар
розпорядився ук омпле к тувати нову з числа "служилих люде й" близьк их до Тору міст, а
для її ох орони виділити солдатів і к озак ів, забе зпе чивши їх зброєю, х арчами й
не обх ідним інве нтаре м, щ об "острожное и к олоде зное де ло ни за че м не стало"55.
Я. Філімонов, як ому доручили очолювати цю е к спе дицію, після прибуття на Тор, щ об
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Я. Філімонов, як ому доручили очолювати цю е к спе дицію, після прибуття на Тор, щ об
попе ре дити раптовий напад татар на прибулих з ним люде й, розташував їх , як це
робили чумак и, "табором" і ук ріпив його ровом. Після цього оглянув місце вість і
приступив до будівництва міста при тому ж Маяцьк ому озе рі. Протягом літа 1663 р.
місто в основному було збудоване . В ньому посе лили по 50 родин з Валуйок і Чугуєва,
12 - з Харк ова56. О тже , в 1663 р. на правому боці се ре дньої те чії С іве рськ ого Дінця
нижче С вятогірськ ого монастиря появилося пе рше ук ріпле не посе ле ння, збудоване за
вк азівк ою моск овськ ого уряду. Йому відводилося важливе місце в подальшому освоєнні
цього району.
У 1665 р. до Маяцьк ого відрядили С . Тітова, доручивши йому заве ршити будівництво
міста та влаштувати "дворами" валуйськ их , салтівськ их , чугуївськ их і х арк івськ их
"зве де нців", тобто побудувати житло для пе ре се ле них до новозбудованого місте чк а
ме шк анців Валуйок , С алтова, Чугуєва і Харк ова. Біля міста пе ре дбачалося так ож
побудувати різні ук ріпле ння для зах исту від нападів татар відве де ної міщ анам під ріллю
та пасовиськ а зе млі57.
Під прик риттям Маяцьк ого острогу за вк азівк ою царя біля Торськ их озе р у 1664 р.
збудували к азе нні соляні варниці58. О днак виявилося, щ о збудований майже за 5 ве рст
від торськ их соляних промислів Маяцьк ий острог, не може служити надійним зах истом
від нападів татар. Тим більше , як зазначав Тітов, вони бе зпе ре рвно нападали під час
його пе ре бування у цих місцях не тільк и на соляні промисли, але й на шлях , щ о вів до
них , "убивали та брали в полон люде й"59. Тому наве сні 1666 р. на Тор направили з
Вороне жа В. С трук ова, доручивши йому "виміряти та описати" місця, че ре з як і
найбільше нападали на промисли татари, визначити, як і ук ріпле ння не обх ідно там
збудувати, щ об зах истити не тільк и промисли, але й Маяцьк ий острог від не сподіваних
нападів татар60.
Після ознайомле ння на місці зі станом справ С трук ов запропонував побудувати цілу
систе му нових ук ріпле нь в зале жності від місце вості: у сте пу насипати зе мляні вали з
де ре в'яними ве жами, в лісах і дібровах - засік и, а на заболоче ній місце вості - надовби.
Ц і ук ріпле ння повинні були зводитися вздовж польової рік и Гола Долина до злиття
С ух ого Торця з Тором, на правому бе ре зі останнього до С іве рськ ого Дінця. О днак з
різних причин у 1666 р. вони не були збудовані.
Під час виступу І. Брюх ове цьк ого маячани приєдналися до нього і пок инули острог.
Уряд нак азав пове рнути їх до Маяцьк ого, однак уже в 1670 р. вони разом з торськ ими
соле варами ак тивно підтримали пох ід разінців під к е рівництвом отамана О ле к си
Че рк аше ніна на С лобідськ у Ук раїну61. Все це примусило царськ ий уряд вжити нові
зах оди до зміцне ння свого впливу в цьому районі.
Влітк у 1676 р. бєлгородськ ий воєвода Г. Ромодановськ ий відрядив на Тор служилих
люде й та пе ре се ле нців з Правобе ре жної Ук раїни під к е рівництвом Р. Маслова,
доручивши їм для зах исту від нападів військ ових люде й збудувати місто "С оляне ".
Відписк а Ромодановськ ого царе ві свідчить, щ о на початк у 1677 р. будівництво міста
поруч з Торськ ими соляними озе рами щ е не було заве рше не , однак у ньому вже
посе лилися та влаштувалися дворами 245 пе ре се ле нців з ук раїнськ их міст, інші
продовжували прих одити та се литися63.
У січні 1678 р. на місце воєводи Р. Маслова до С оляного направили Б. Протасова,
зобов'язавши його "в том городе всяк ое строе ние и заводы, и люде й пе ре смотре ть, и
тому все му учинить пе ре писные к ниги". В доставле них до Розряду в бе ре зні 1678 р.
к нигах відмічається: "С о 184 году в С оляном построе но две башни глух их . Проме ж
баше н острогу 161 саже нь. Башни че тве роугольные , к ровати и к атк и на дву сте нах , а
обламы на одной сте не сде ланы. К дву сте нам к атк ов й к ровате й, а обламов на тре х
сте нах не сде лано. О к оло городу ров в ширину две саже ни, в глубину - в полторы... А
ле су готового на отде лк у города буде т, тольк о доде лать е го не к ому..."64. Коли і к им
добудовувалося С оляне місте чк о, дже ре ла не дозволяють установити. О днак ск ладе ний
у 1683 р. його опис засвідчує, щ о будівництво місте чк а заве ршилося. В ньому на той
час проживали 50 росіян та 151 ук раїне ць, головну повинність як их ск ладала ох орона
міста65.
Як свідчать подальші події, зве де нням Маяцьк ого та С оляного не вдалося забе зпе чити
ох орону соляних промислів та розташованого поруч С вятогірськ ого монастиря. У 1679
р. татари розорили його, а уцілілих че нців разом з арх імандритом Іоїле м забрали до
полону. Правда, ме шк анці Маяцьк ого та С оляного "відсиділися" за к ріпосними стінами,
х оча зазнали ве лик их збитк ів і просили уряд забе зпе чити їх продук тами та зброєю66.
Не одноразово вони так ож зве рталися з прох анням поповнити місце ві гарнізони.
О че видно, все це було врах овано, бо к оли в 1680 р. ве лик а група пе ре се ле нців з
Правобе ре жної Ук раїни (до 10 тис. чол.) зве рнулася до царськ ого уряду за дозволом
посе литися в ме жах Росії, то їх вирішили розмістити при Ізюмськ ій лінії, щ о зводилася на
правому бе ре зі О ск олу та лівому бе ре зі Дінця. З них пе ре дбачали сформувати новий
слобідськ ий полк 67. Док уме нти не повідомляють, де осе лилася ця партія вих ідців із
Правобе ре жжя, але сформування в 1685 р. Ізюмськ ого слобідськ ого полк у дозволяє
стве рджувати, щ о частина з них осіла в цих місцях . Згідно з доне се нням х арк івськ ого
полк овник а Г. Донця, в новозбудованому м. Ізюмі числилося 218 "че рк ас", як і відбували
"городову службу"68.
Часті ск арги торян та маячан на загрозу нападів татар спонук али бєлгородськ ого
воєводу П. Хованськ ого, під к е рівництвом як ого зводилася Iзюмськ а лінія, у 1680 р.
оглянути розташовані на правому боці Дінця місця, щ об визначити, як і ук ріпле ння
не обх ідно тут збудувати, щ об зах истити соляні промисли та наявні там посе ле ння. У
цьому ж році у воєводськ ій к анце лярії ск лали "сме ту и че рте ж" ук ріпле нь, як і
пе ре дбачалося зве сти на правобе ре жжі Дінця69.
Підготовле ну док уме нтацію відправили до Розрядного прик азу, але тільк и 22 бе ре зня
1684 р. на ім'я бєлгородськ ого воєводи О . Ше їна надійшла царськ а грамота за
підписами Івана й Пе тра, в як ій говорилося: "В защ иту от прих оду воинск их люде й
Маяцк ому, С вятогорск ому монастырю, Торск им озе рам, Ц аре воборисову и иным
ук раинным че рк асск им городам, от города Изюма, от ре к и С е ве рск ого Донца, вниз по
Донцу, по сте пи, по урочищ ам, че ре з Че рк асск ой ле с, по Голой Долине , че ре з ре к у
Торе ц к ве рх овьям ре к и Тору сде лать зе мляной вал и де ре вянные к ре пости, где к ак ие
пристойно. А от устья ре к и Торца, где впала в ре к у Тор, вниз по ре к е Тору до устья
сде лать зе мляные и всяк ие к ре пости. А город Мояцк ой с пре жне го ме ста пе ре не сть на
устье ре к и Тору, где впал Тор в ре к у С е ве рск ой Доне ц. А сде лать Харьк овск ому полк у
на 18 ве рстах ; а другую половину -Ах тырск ому полк у и иных ук раинных городов
служилыми людьми, к оторые к те м ме стам близк о, от устья ре к и Тору на 17 ве рстах . А в
Разряд прислать строе льные к ниги и че рте ж"70.
У листопаді цього ж рок у до Бєлгородськ ої воєводськ ої к анце лярії від х арк івськ ого
полк овник а Г. Донця поступила "строєльная к нига". З не ї довідуємось, щ о при гирлі
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полк овник а Г. Донця поступила "строєльная к нига". З не ї довідуємось, щ о при гирлі
Тору, к уди пе ре дбачалося пе ре не сти місте чк о Маяцьк е , збудували новий острог при
ше сти баштах , дві з як их були проїжджі, а чотири глух их . О дну башту насипали із зе млі.
Протяжність його валів ск ладала 174 сажні. Вали обк опали ровом, глибина та ширина
як ого ск ладала 3 сажні. О ск ільк и ме шк анці Маяцьк ого відмовилися від пе ре х оду на
нове місце , заявивши, щ о вони пе ре важно живуть з доставк и дров на Торськ і соляні
промисли, то до нього "призвали" осадчого С е ме на Бронк у і доручили йому засе лити
місте чк о. До осе ні він встиг посе лити там п'ять родин "че рк ас" і попа. О х орону
новозбудованого острогу пок лали на к озак ів х арк івськ ого полк у.
Зе мляним валом і ровом (на заболоче них місцях - надовбами, а в лісах та байрак ах засік ами) обве ли все ме жиріччя Тору та С іве рськ ого Дінця, починаючи на півночі від
нинішнього се ла Пришиб, Голою Долиною, по лівому бе ре зі С ух ого Торця і Казе нного
Торця до гирла останнього, тобто до новозбудованого місте чк а71. О ск ільк и
О х тирськ ий полк не вислав люде й на будівництво ук ріпле нь і не з'явилися служилі люди
з півде нних міст, то не на всіх ділянк ах заплановані ук ріпле ння були зве де ні. Тому так
звана Торськ а лінія (вона нане се на на к артах початк у XVIІІ ст., згадується в описах
к інця XVIII ст., в ок ре мих місцях - в сс. Пришиб, Адамівк а, Майдани - її залишк и
збе ре глися й до нині) залишилася не заве рше ною72.
29 листопада 1684 р. воєвода Ше їн отримав царськ у грамоту, в як ій йому і
х арк івськ ому полк овник ові Г. Дінцю висловлювалася подяк а за зве де ні влітк у
ук ріпле ння на правому боці С іве рськ ого Дінця та нагадувалося про не обх ідність їх
заве рше ння в наступному році73. О днак уже 23 січня 1685 р. Ше їн отримав нову
царськ у грамоту, в к отрій повідомлялося, щ о заве ршувати будівництво "Торськ ої лінії
"не ве ле но"74.
Взявши до уваги ск арги маячан на адре су царя, в як их вони доводили, щ о не
к ористувалися пільгами, к отрі надавалися "че рк асам" при посе ле нні в цих місцях
(оче видно, на увазі малися посе ле нці Райгородк а, як стали називати з початк у XVIII
ст. новозбудоване місте чк о при гирлі Тору), можна стве рджувати, щ о поруч з урядовою
к олонізацією і під її прик риттям ак тивно ве лася народна к олонізація. Завдяк и цьому в
се ре дній те чії Дінця наприк інці XVII - на початк у XVIII ст. було засновано не тільк и
міськ і, але й ряд сільськ их посе ле нь, їх назви (де як і з них збе ре глися й по нині) до
пе вної міри віддзе рк алюють х ід та особливості засе ле ння ре гіону в другій половині XVII
- на початк у XVIII ст.
При загальній оцінці зруше нь, щ о мали місце в залюдне нні С те пової Ук раїни в 50-70-х
рр. XVII ст., не слід забувати так ий фак т, щ о в це й пе ріод було прийнято ряд ак тів,
к отрі обме жували вільний пе ре х ід насе ле ння з однієї те риторії на іншу. Ще в бе ре зні
1655 р. Б. Хме льницьк ий писав головнок омандуваче ві російськ ими військ ами: "Мы
так ож де для того от Чигирина съе х али, что много к азак ов на Запорожье и на Дон итти
х оте ли, к оторых мы заде ржали и по городам имати ве ле ли и сме ртью к азнити..."75. З
ме тою не допустити масових вте ч з Правобе ре жжя на С іч, ге тьман П. Дороше нк о
розпорядився установити числе нні застави в Кане ві, Че рк асах , Воронові, "щ об ніх то не
пройшов Дніпром в Запороги"76. Під час війни за Чигирин ге тьман С амойлович пе ре вів
значну частину ме шк анців Правобе ре жжя на Ге тьманщ ину, залишивши пустими "тії
місця"77.
Так им чином, завдяк и в пе ршу че ргу стих ійним пе ре се ле нням у ме жах Ук раїни
протягом 50-х - се ре дини 80-х рр. XVII ст. значно збільшилося насе ле ння С те пової
Ук раїни.
б) Залюднення півдня на рубеж і ХУІІ-ХУІІІ ст.
Кіне ць XVII ст. позначився зміцне нням антитуре цьк ої к оаліції європе йськ их де ржав.
"С вящ е нна ліга", до як ої вх одили Австрія, Ве не ція і Польщ а, намагалася залучити до
свого ск ладу Росію. Російськ а дипломатія головною умовою приєднання до
антитуре цьк ої к оаліції поставила питання про ук ладе ння тривалого миру з Польщ е ю.
При сприянні чле нів Ліги 6 травня 1686 р. Росія і Польщ а підписали в Моск ві "Трак тат
про вічний мир". Річ Посполита погодилася на приєднання до Росії Лівобе ре жної
Ук раїни з м. Києвом та Запоріжжя, як е до цього знах одилося під впливом обох де ржав.
Ук раїнськ і зе млі на правому боці Дніпра, від місте чк а С тайок до гирла Тясьмину (міста
Ржищ ів, Тарах те мирів, Канів, Мошни, С ок ільня, Че рк аси, Боровиця, Бужин, Воронк ів,
Крилів та Чигирин), спустоше ні під час війни за Чигирин, повинні були залишитися
не засе ле ними78. Росія і Річ Посполита зобов'язувалися спільно боротися проти
Туре ччини та Кримськ ого х анства. Пе рша повинна була ак тивізувати дії проти Криму,
друга - проти Білгородськ ої орди та Туре ччини. Вступаючи до "С вящ е нної ліги", Росія,
пе рш за все , розрах овувала на зміцне ння своїх позицій у Північному Причорномор'ї'.
Після підписання "Вічного миру" Росія тут же розпочала підготовк у до війни з
О сманськ ою імпе рією. 5 ве ре сня 1686 р. був оголоше ний царськ ий ук аз про підготовк у
військ до пох оду на Крим. На початк у травня наступного рок у 100-тисячна армія під
к омандуванням В. Голіцина рушила в пох ід. По дорозі до не ї приєдналися 50 тис.
ук раїнськ их к озак ів на чолі з ге тьманом І. С амойловиче м. Пе ре правившись че ре з
С амару та Кінськ і Води, об'єднане військ о досягло Ве лик ого Лугу. Другий загін
російськ о-ук раїнськ ого військ а під к омандуванням Г. Косагова направився
правобе ре жжям Дніпра до татарськ ої форте ці Кизи-к е рме н. До пох оду були залуче ні й
донськ і к озак и.
Щоб зірвати наступ російськ о-ук раїнськ их військ на Крим, татари підпалили сте п на
шлях у їх просування. Від р. Карачок рак Голіцин змуше ний був пове рнутися назад.
Вину за не вдачі в пох оді приписали С амойловичу і на ск лик аній у російськ ому таборі
при р. Коломак раді його усунули з ге тьманства, обравши на його місце ге не рального
осавула І. Мазе пу.
У 20-му пунк ті підписаних Мазе пою Коломацьк их стате й зазначалося: "...ге тьманові і
старшині, служачи свято ве лик им государям та ве лик ій государині, їх ній царськ ій
пре світлій ве личності, вик азати дбання для притисне ння і стримування Криму від пох оду
к римськ их орд війною як на ве лик оросійськ і, так і на малоросійськ і міста і зробити на
цьому боці Дніпра, напроти Кодак а, шане ць в так ий спосіб, як і Кодак , а на ріці
С амарі і на ріці О ре лі, і в гирлах річок Бе ре стової та О рчик а побудувати міста і
засе лити їх малоросійськ ими жите лями..."79. Так им чином царськ ий уряд офіційно
добився права на утримання своїх гарнізонів на те риторії Запоріжжя.
Протягом 1688 р. ве лася підготовк а до нового пох оду на Крим. Врах увавши не вдачі
пе ршого, російськ ий уряд розпорядився побудувати при гирлі С амари форте цю, як а
могла б стати базою для російськ их військ у боротьбі за Крим. В ній повинні були
розміститися військ ові ск лади, порох овий і се літровий заводи та ін. Розпорядже ння
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розміститися військ ові ск лади, порох овий і се літровий заводи та ін. Розпорядже ння
царськ ого уряду та підготовк а ге тьмана до його вик онання вик лик али не задоволе ння
на Запоріжжі. Щоб заспок оїти запоріжців, на ім'я к ошового отамана Г. С агайдачного
направили царськ у грамоту, в як ій зазначалося, щ о "для зах исту від ворожих нападів
на ве лик оросійськ і та малоросійськ і міста, а так ож самих вас, наших царськ ої
ве личності підданих в С ічі" цар розпорядився "збудувати місто і бути тому місту
пристанищ е м наших царськ ої ве личності ратних люде й і для ск ладів усяк их запасів для
майбутнього пох оду військ на Крим"80.
Наве сні на С амару прибули не лише ук раїнськ і к озак и під к омандуванням Мазе пи, але
й російськ і військ а під к омандуванням се вськ ого воєводи Л. Не плюєва. Зак ладк а
форте ці відбулася з травні, а заве ршилося будівництво наприк інці се рпня.
С порудже нням форте ці к е рував інже не р-полк овник Вільям фон Зе ле н. О ск ільк и
основні роботи по спорудже нню форте ці були заве рше ні до свята Богородиці, то
збудованій в ній де ре в'яній це рк ві присвоїли назву С вятої Богородиці, а так ож саме
новозбудоване місто стали називати Богородицьк им. На той час воно було одним з
найбільших міст півдня Ук раїни. Довжина його зе мляних валів ск ладала 1641 сажню, а
їх висота - до 2,5 сажнів. У форте ці знах одився не тільк и двір воєводи, але й ге тьмана.
Разом з воєводою до форте ці прибув цілий штат служилих люде й та гарнізон понад
4000 чол. Пе ршим воєводою був призначе ний К. Малієв, як ого не забаром змінив
к оме ндант Кодацьк ої форте ці Г. Косагов81.
На посаді посе лили ук раїнців і росіян. Уже у ве ре сні 1638 р. тут проживало понад 1000
ук раїнськ их родин. Як військ ам, так і ме шк анцям міста заборонялося чинити будь-як і
к ривди запоріжцям.
Крім Богородицьк ого, при гирлі лівої приток и С амари р. Бик пе ре дбачалося
побудувати так ож ве лик у форте цю, щ об взяти під к онтроль Муравськ у дорогу, як ою
к римчак и найчастіше нападали на С лобідськ у й Лівобе ре жну Ук раїну та на півде нні
повіти Росії. О днак участь ук раїнськ их к озак ів у другому пох оді російськ их військ на
Крим у 1689 р. не дозволила вик онати це й план. О че видно, пе вне значе ння мало й
не гативне ставле ння запоріжців до зве де ння ук ріпле нь на їх те риторії.
Пе ршими відважилися відк рито виступити проти побудови форте ць на запорізьк их
зе млях че нці С амарськ ого монастиря. Російськ i військ а, пове ртаючись з пох оду на
Крим, за розпорядже нням В. Голіцина оточили монастир і вчинили жорсток у розправу
над не задоволе ними. Крім цього, за нак азом Голіцина було підібрано місце для
вве де ння другої форте ці в ме жах запорізьк их зе ме ль, її зак лали 20 че рвня 1689 р. "на
угожом и оборонном ме сте , у вод, родник ов, ле сов; се нных пок осов, ровных и
х ле бородных поле й" на цій же р. С амарі, при урочищ і С орок байрак ів, вищ е Вільного
Броду82. Зводилося воно під к е рівництвом того ж полк овник а фон Зе ле на ре йтарами і
солдатами воєводи І. Волинськ ого та дяк а М. Полянськ ого.
Побоювання запоріжців про можливість втручання призначе них до новозбудованих міст
російськ их воєвод у внутрішні справи Запоріжжя не забаром стали збуватися. Уже 27
ве ре сня 1688 р. на ім'я воєводи Косагова надійшла царськ а грамота з розпорядже нням
випалити сте пи до Пе ре к опу й С ічі, а так ож по самій С амарі. При цьому вк азувалося,
щ о це не обх ідно зробити осторожно, щ об не довідалися запоріжці . До того ж царськ і
воєводи разом з ге тьманск ими к озак ами стали к онтролювати ме жиріччя О ре лі та
С амари. Тому не дивно, щ о частина запоріжців підтримала Пе трик а в його боротьбі
проти Мазе пи в 1692-1696рр84.
О днак спроба Пе трик а підк орити собі самарськ і та оре льськ i форте ці зак інчилася
не вдаче ю. Крім спале ння посаду Новобогородицьк ої форте ці, військ а Пе трик а й татари
спричинили щ е ве лик і збитк и місте чк ам по О ре лі, але під натиск ом ге тьманськ их
полк ів змуше ні були відступити. Збудовані на С амарі ук ріпле ння фак тично стали
опорною базою російськ их військ під час Азовськ о-Дніпровськ их пох одів.
Зрозуміло, щ о всі ці події другої половини 80-х - початк у 90-х рр. не могли не
позначитися на стані засе ле ння наприк інці XVII ст. запорізьк их зе ме ль, особливо на
посиле нні впливу Росії в ре гіоні.
Нападу, к римськ их татар на ук раїнськ о-російськ е порубіжжя спонук али царськ ий уряд
приділити більше уваги зах исту посе ле нь, щ о знах одилися за Ізюмськ ою лінією.
Не одноразові ск арги воєводи С оляного спонук али бєлгородськ ого воєводу направити
на Тор влітк у 1690 р. загiн М. Ізмайлова з доруче нням відновити погорілу під час
нападу татар стіну міста та обе рігати ме шк анців від нападів. По дорозі до загону
Iзмайлова приєдналися к озак и О х тирськ ого й Харк івськ ого полк ів. Наприк інці літа та
на початк у осе ні вони не тільк и відновили стіни форте ці, поглибили рів та замінили
прогнилі надовби, але й збудували ряд нових ук рiпле нь навк оло соляних промислів.
Надовбами обне сли місця розташування чумак ів, щ о приїжджали на промисли за сіллю.
Загальна довжина побудованих ук рiпле нь ск лала 1863 сажні. У будіве льних роботах
брали участь 2560 чоловік 85.
Че ре з чотири рок и на ук ріпле нні С оляного були зайняті військ а думного дворянина і
стольник а В. Ве де ре вськ ого. У се рпні 1694р. він повідомив бєлгородськ ому воєводі Б.
Ше ре ме тєву, щ о до 28 липня стояв з військ ом під С оляним і його солдати насипали
зе мляний вал від к ріпосної стіни до озе ра й соле варних к уре нів протяжністю на 334
сажні. На валу збудували башти й бійниці, а за валом вирили рів86. Але уже че ре з два
рок и дове лося відбудувати місто фак тично заново. У се рпні 1696 р. С оляне і його
посад "згоріли"87. Бєлгородськ ий воєвода те рміново відрядив на Тор полк С . Коробїна
для відбудови міста. По дорозі до нього приєдналися к озак и Харк івськ ого та Ізюмськ ого
полк ів під к омандуванням ізюмськ ого полк овник а Ф. Шидловськ ого. С пільними
зусиллями з солдатами полк у Коробїна вони відбудувала місто на попе ре дній основі,
але замість двох проїжджих ве ж збудували лише одну, відновили навк оло нього рів88.
О днак наве сні 1697 р. посад С оляного і варниці знову спалила орда89. На Голій
Долині вона напала на "дров'яний табір" (доставщ ик ів дров на промисли). Козак и, щ о
супроводжували його, вступили з не ю у бій і "билися з ранк у до півдня". Татари змуше ні
були відступити. Але при відступі вони спалили пок инутий ме шк анцями посад С оляного.
Гарнізон місте чк а та його ме шк анці "відбилися й відсиділися" за стінами острогу90.
О че видно, значна частина торян після цього не стала відбудовувати ні житла, ні
варниць, а подалася на р. Бах мут91, де к озак и С ух арівськ ого юрту виварювали сіль із
ропи соляних дже ре л, щ о виявилася значно вищ ої к онце нтрації, ніж в торськ их
соляних озе рах .
С ух арівськ і к озак и відк рили соляні дже ре ла на Бах муті у 1683 р., але к ористувалися
ними "наїздом", тобто е пізодично. У 1697 р. на Бах мут пе ре се лилися торяни й маячани
і заве ли тут постійне соле варіння. За описними к нигами 1703 р. "на р. Бах муті, з обох
бок ів, збудовано острог із стоячих дубових к олод з двоїми проїжджими воротами"92.
Коло острогу розмістився посад, на як ому знах одилася митниця, збудована старшиною
Ізюмськ ого полк у, для збору мита з приїжджих соле варів, і пре дставник ами
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Ізюмськ ого полк у, для збору мита з приїжджих соле варів, і пре дставник ами
С е ме нівськ ого прик азу для збору мостового. Поруч знах одилися 15 к омор, щ о
нале жали людям Ізюмськ ого полк у, торськ им і маяцьк им ме шк анцям, 9 к узе нь. Поблизу,
на бе ре зі р. Бах мут, біля соляних к олодязів, були влаштовані 170 ск оворід, тобто
чре нів, з як их 140 нале жали ізюмськ им к озак ам, а З0 -людям "різних чинів", а так ож
торгова лазня93. Так им чином, між 1697 і 1702 рр. на правому боці С іве рськ ого Дінця,
на се ре дній те чії Бах муту, виник ає нове ук ріпле не місте чк о - Бах мут, як е згодом стає
це нтром Бах мутськ ого повіту.
Швидк ий розвиток соляних промислів на Бах муті призвів до супе ре чок між старшиною
Військ а Донськ ого та Ізюмськ ого полк у за право володіння ними. С вої док ази обидві
сторони направили царськ ому урядові. В зв'язк у з цим Розрядний прик аз у 1702 р.
доручив бєлгородськ ому воєводі відрядити на Бах мут "відповідальну людину", як а
ск лала б опис та план промислів і новозбудованого міста. У доставле ному в к вітні 1703
р. в Розряд описі відмічається, щ о на Бах муті посе лилися 150 ме шк анців, у тому числі
112 к озак ів слобідськ их полк ів, 36 вих ідців із півде нних міст Росії і 2 донськ их
к озак и94. Врах овуючи так ий ск лад насе ле ння,царськ ий уряд прийняв ріше ння, щ об
росянами відала торськ а прик азна к анце лярія, ук раїнцями - Ізюмськ а полк ова
к анце лярія, а промисли – «вiдписати на к азну».
Наве де ний та ряд інших прик ладів свідчать, щ о наприк інці XVII ст. на С іве рськ ому
Дінці та Бах муті зустрілися два основних пе ре се ле нськ их поток и - із С лобожанщ ини та
Військ а Донськ ого95. Пе рший з них був значно потужніший, бо в його запліччі стояли
ук раїнськ і слобідськ і к озак и, як им царськ ий уряд довіряв більше , ніж донськ им. Крім
того, поруч знах одилася одна з найсильніших на той час прик ордонних форте ць Ізюм96. Другий становив дале к у зах ідну ок раїну Військ а Донськ ого. Крайнім його
рубе же м на зах оді був С ух арівськ ий юрт, як ий впе рше згадується в 1666 р. при
розме жуванні володінь С вятогірськ ого монастиря97. Пе ре важно до к інця XVII ст.
донськ і к озак и се лилися на лівому боці С іве рськ ого Дінця, де їх осе лі дох одили до
річок Красної та Же ре бця98.
Пе вний вплив на приск оре ння освоєння правобе ре жжя С іве рськ ого Дінця та ПівнічноС х ідного Приазов'я на рубе жі XVII-XVIII ст. мали Азовськ о-Дніпровськ і пох оди. Після
них до Росії відійшла Азовськ а форте ця з ок олицями, у нижній те чії Дніпра Кримськ е
х анство позбулося так их опорних пунк тів як Аслан-к е рме н, Мубе уре к -к е рме н,
Мустріт-к е рме н (Тавань), Кизи-к е рме н99. Згідно з умовами Константинопольськ ого
договору 1700 р. обидві сторони зобов'язувалися не зводити в пониззях Дніпра ніяк их
ук ріпле них посе ле нь, ок рім заїжджих дворів для к упців.
Константинопольськ ий договір впе рше визначив офіційно к ордон між Росією і
Туре ччиною. За умовами договору та обопільних ме жових уточне нь 1704-1705 рр. він
прох одив від Азова бе ре гом моря до Міуськ ого лиману, від нього - прямою лінією че ре з
сте п до місця впадіння в Бе рду її лівої приток и р. Каратиш, Бе рдою вих одив на Конк у,
по останній йшов до Дніпра, а далі - вниз по ньому до його правої приток и, річк и
Кам'янк и, від не ї - майже прямою лінією че ре з сте пи вих одив до Бугу, в місці прийняття
ним р. Чорний Ташлик , а відтак - по Бузі до к ордону з Польщ е ю.
Визнання за Росією міжнародними ак тами запорізьк их зе ме ль сприяло щ е більшому
пошире нню на них впливу царату. Будівництво поруч з м. Азовом Таганрозьк ого порту
та для прик риття його Троїцьк ої форте ці й цілої систе ми ук ріпле нь навк оло не ї100,
Кам'яного Затону на лівому бе ре зі Дніпра, напроти С ічі, розміщ е ння в них військ ових
гарнізонів, примусове пе ре се ле ння до них ре місник ів і к упців101, не тільк и
посилювало вплив Росії в ре гіоні, але й сприяло його засе ле нню та господарськ ому
освоєнню. [О т прок ляти моск али! Извините , вырвалось...
- LV]. З другого бок у це
щ е більше посилювало напруже ння між запоріжцями та царськ им урядом. Запоріжці
різк о проте стували не тільк и проти прове де ння че ре з їх володіння к ордонів Російськ ої
де ржави, але й побудови на їх зе млях нових оборонних споруд102.[О че нь странная
ситуация с границами. Ле т за сто до того, наприме р, донск ие к азак и были не
подданными моск овск ого царя, а е го е динове рными союзник ами, со свое й отде льной
те рриторие й (связи с донцами осущ е ствлялись че ре з Посольск ий прик аз, царь то
присылал к азак ам припасы, то запре щ ал их пропуск ать в ок раинные города,
ре гулярно «отк азывался» от донцов на пе ре говорах с Турцие й). Запорожцы же
рассматривае мого вре ме ни уже давно считались царск ими ПО ДДАННЫМИ и формально
подчинялись малороссийск ому ге тману. У них по опре де ле нию не могло быть
С О БС ТВЕННО Й, признанной ме ждународными договорами те рритории вне Российск ой
импе рии. Наск ольк о я понимаю, бурные возраже ния запорожце в (их обычно не
приглашали на русск о-туре цк ие пе ре говоры о границе ) вызывали разграниче ния в
Дне про-Бугск ом ме ждуре чье . Упоминаний о не довольстве границами на Ле вобе ре жье
Дне пра мне не попадалось. Извините ме ня, Фому не ве рующ е го, но пок а ме ня ник то
не убе дил, что притязания на наши ме ста вообщ е на тот моме нт уже были. (Ниже е щ е
к этому вопросу ве рнусь). Тут бы тоже ознак омиться не посре дстве нно с док уме нтами! LV]
Поруч з урядовою пожвавилася на рубе жі XVII – XVIII ст. й народна к олонізація півдня.
Про це свідчить поява нових і ріст насе ле ння старих посе ле нь. Наприк лад, за
ре візьк ими даними 1720 р. насе ле ння заснованого в 1684 р. Райгородк а за 20
останніх рок ів збільшилося на 42 родини. З них 16 пе ре се лилися до місте чк а з Чугуєва,
по 4 - з Курськ а та Ліве н, 3 - з Харк ова, по 2 - з Доне цьк ого, Нового О ск олу та
Хотмиськ а, по одній - з Айдару, Бєлгороду, Валуйок , Маяцьк ого, Новосілля, Полатова,
Рильськ а, С е вськ а, Че рнявськ а103. О тже , не зважаючи на досить ве лик ий ре гіон
приток у пе ре се ле нців, все ж так и пе ре важна більшість з них прибула до Райгородк у із
С лобожанщ ини, зок ре ма з найближчого Чугуївськ ого повіту.
Про пе ре х ід ме шк анців С лобожанщ ини в ме жі Приазов'я [ск оре й уж Подонцовья - LV]
говориться і в царськ ій грамоті від 7 липня 1707 р.:"чугуе вцы, да х арк овцы,
золоче вцы, змие вцы, моячане , служилые да и жиле цк ие люди многие , оставья де домьі
свои с же нами й с де тьми, а иньїе де , оставья же н, явно идут де на Дон и в доне цк ие
городк и"104. Завдяк и цьому помітно збільшилося насе ле ння Бах мутськ ого повіту
новостворе ної Азовськ ої губе рнії. Згідно з пе ре писом 1711 р. в 14 посе ле ннях повіту
числилося 1302 двори податного насе ле ння, а за пе ршою ре візією 1719 р. – 8747 душ
чоловічої статі105.
Доказом подальшого залюднення земель запоріж ців у цей час є поява нових
зимників, поступове їх переростання в постійні поселення. У Призов`ї вони
відмічаються при витоках Кальміусу, Кривого Торця, Міусу та Лугані, тобто на
теренах сучасної Донецької та Луганської областей. Так, у 90-х рр. згадуються
зимівники, котрі згодом переросли в села Ясиновате, Землянки (нині входять до м.
Макіївки), Олександрівку (у складі м. Донецька) та ін106.
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Макіївки), Олександрівку (у складі м. Донецька) та ін106.
Якщо у Сухій балці та Холодному яру, при Сіверському Дінці й Луганчику, в 1650 р.
знаходилися запорізькі пікети, то в 1704 р. тут уж е ж или сімейні запоріж ці107. З 1690
р. згадуються запорізькі зимівники при Скелеватому яру108. З 1696 р. запоріж ці
заселили Кам'яний байрак, в 1680 р. - Водяний і Дупчатий яри, при р. Луганчику109.
На підставі це рк овної док уме нтації Ф. Мак арївськ ий дійшов висновк у, щ е С те повий яр,
біля Не насите цьк ого порогу, запоріжці засе лили в 1675 р., Ягідний, при р. Кільче ні, - у
се ре дині XVII ст., Гончарськ у балк у, при р. Бик , - в 1707 р., Широк ий яр, при
Кам'янці, - в 1704 р., а Злодiївськ у балк у - в 1696 р.110. Наведені факти переконливо
свідчать про значну активізацію освоєння запорізьких земель на рубеж і ХVІI-ХVІІІ
ст., особливо на схід від Дніпра. [Выде ле ние мое - LV]
Засе лялося й правобе ре жжя Дніпра. Так , у балці Варвиній у 1696 р. посе лилося
де к ільк а родин вих ідців з Волині111, в балк ах Кобиній і Крутоярськ ій, вищ е р.
О ме льник , в 1706 р. сиділи пристарілі запоріжці, к отрі займалися випасом х удоби,
розве де нням бджіл, рибальством112. У 1707 р. в балці Бородаївці згадується х утір
к озак а Бородая, від як ого отримала назву й сама балк а, а в 1715 р. - сл. Бородаївк а
була уже засе ле на сіме йними запоріжцями113. Балк и Колосник ова, Гараск івк а,
Торк аше ва, Кузьмин яр, при р. С амотк ані числилися засе ле ними з 1690 р.114,
Ве рх ньощ урівськ а балк а, нижче С амотк ані, Романк івськ а і Тарамськ а (Козире ва) - з
1704 р. О станні засе лила пе ре важно старшина з Нового Кодак у зі своєю че ляддю115.
Пе вне значе ння у пожвавле нні освоєння Правобе ре жжя, на рубе жі ХVІІ-ХVІІІ ст. мала
пе ре дача Ре чі Посполитій у 1699 р. Поділля, к уди пе ре се лялися вих ідці з Волині й
Прик арпаття, обтяже ні фе одальними повинностями. Док уме нти свідчать про масові
пе ре х оди на рубе жі XVII-XVIII ст. насе ле ння з Прик арпаття на Поділля116. Проте
частина з пе ре се ле нців не довго затрималася на нових місцях . Відсидівши надані їм
"слободи", щ об не потрапити в зале жність від нових власник ів, вони йшли далі на сх ід,
се лилися на зе млях Запоріжжя117.
<С ле дующ ие восе мь абзаце в, начиная с 1709 г. я вырвал из фрагме нта, чтобы
рассмотре ть поздне е – LV>
Так им чином, після Визвольної війни та проголоше ння Ук раїнськ ої де ржави міграційні
проце си на її те риторії значно посилилися. Ц е створювало більш сприятливі умови для
освоєння С те пової Ук раїни. О днак боротьба за владу після сме рті Б. Хме льницьк ого,
втручання в не ї сусідніх де ржав пе ре шк оджали рівномірному розміщ е нню ук раїнськ ої
людності на те ре нах де ржави, в тому числі й Військ а Запорізьк ого. Пе ре важна більшість
насе ле ння з Правобе ре жної Ук раїни мігрувала на Лівобе ре жжя і С лобожанщ ину.
У тісному зв'язк у з засе ле нням останньої було проник не ння насе ле ння на правий бе ре г
С е ре днього Дінця й заснування там ряду посе ле нь, к отрі у 80-х рр. ск лали Ізюмськ ий
полк , а після створе ння в 1708 р. Азовськ ої губе рнії багато з них увійшли до ск ладу
новостворе ного Бах мутськ ого повіту. Хоча його те риторія згідно з Прутськ им і
наступними договорами Росії і Туре ччини залишилася у ск ладі пе ршої, однак повстання
К. Булавіна та постійна загроза татарськ их нападів не гативно позначилися на
чисе льності його насе ле ння. Ак тивна його участь у повстанні К. Булавіна стала
причиною сплюндрування повіту та розоре ння самого м. Бах мута. Зруйнування С тарої
С ічі, числе нних посе ле нь у Подніпров'ї військ ами полк овник а Як овлєва, пе ре х ід
запоріжців під проте к торат к римськ ого х ана спричинилися до вилюдне ння значної
частини Запоріжжя.
О тже , оцінюючи засе ле ння С те пової Ук раїни у другій половині XVII - на початк у XVIII
ст., можна к онстатувати, щ о к рім постійних посе ле нь, ук ріпле них міст, острогів,
збудованих у північній частині ре гіону, за це й час на його те риторії з'явилося чимало
х уторів (зимівник ів), слобід, розк иданих по всій те риторії Військ а Запорізьк ого. О днак
внаслідок розгрому повстання Булавіна та розоре ння С ічі багато з них були
зруйновані, щ о поруч із зовнішніми фак торами спричинило ск ороче ння чисе льності
насе ле ння в ре гіоні наприк інці пе ршого - у другому де сятиріччях XVIII ст.

Так им образом, е щ е в се ре дине 17 в. наши сте пи, пох оже , были прак тиче ск и бе злюдны. На этой
дик ой те рритории «взаимного страх а» ни одна из сторон не име ла достаточно сил, чтобы осе сть
надолго. Возможно, к ак ую-то роль в этом сыграл и к лимат. Боплан не даром удивлялся суровости
наше й зимы: «Хоча ці зе млі знах одяться на тій же широті, щ о й Нормандія, однак х олоди набагато
сильніші й різк іші, аніж там, про щ о ми ск аже мо далі. С е ре д того, на щ о тре ба особливо зважати у
цих к раях , є мороз , як ий протягом де к ільк ох рок ів був так им сильним, так им суворим і різк им, щ о
не можливо було витримати не тільк и людям, навіть тим, х то супроводжує військ о чи служить у
ньому, але й х удобі, як -от к оням чи іншим свійськ им тваринам. Той, к ого сповна настигне його
лютість, вважає, щ о ле гк о відбувся, як щ о не наразився на не бе зпе к у втратити життя, а відк упився
лише нь як оюсь частиною тіла, втративши тільк и пальці на рук ах чи ногах , ніс, щ ок и, вух а або
навіть той чле н, як ий че ре з соромливість я не зважусь назвати, їх нє природнє те пло гасне тоді за
єдину мить, і вони відмирають від гангре ни. Трапляються і міцніші [люди], к інцівк и як их не
піддаються оме ртвінню так раптово, але й вони бе з допомоги не можуть уник нути появи ран,
настільк и ж пе к учих , як і рани від опік ів та інфе к ційних х вороб. За час пе ре бування у цьому к раї
я пе ре к онався, щ о мороз не ме нш пе к учий і по-руйнівному все сильний, ніж вогонь». Как раз во
второй половине 17 в. те мпе ратура достигла отме тк и так называе мого маунде ровск ого минимума.
Тогда в Голландии заме рзли все к аналы, а в Гре нландии всле дствие наступле ния ле дник ов люди
были вынужде ны оставить часть посе ле ний.
Все это, к оне чно, не иск лючае т возможность появле ния в наших ме стах запорожск их добытчик ов
(рыбная ловля, добыча зве ря и т.п.), но тольк о в ре дк ие годы пе ре мирий с татарами и с
татарск ого же согласия. С обстве нно об этом говорят и тре бования трак тата 1700 г. с турк ами, по
к оторым запорожцам запре щ алось зах одить южне е «барье ра» на «морск ие к осы, лиманы и озе ра
для рыбной ловли». Значит, попытк и были. Но я сове рше нно не пре дставляю се бе попытк и
зак ре питься на Азовск ом побе ре жье до Азовск о-Дне провск их пох одов Пе тра I.
В выше приве де нном же те к сте (из к оторого я насильно выре зал события после 1709 г.), мы може м
виде ть тольк о проце сс осе дания запорожце в в ве рх овьях Кальмиуса, Кривого Торца, Миуса и
Лугани. Т.е ., приме рно, на широте ныне шне го Доне цк а. По мое му ск ромному мне нию, име нно
после дствия Азовск их (и Дне провск их ) пох одов Русск ой Армии послужили сильным толчк ом для
этого проце сса.
Вск оре после успе шного заве рше ния второго Азовск ого пох ода 1696 г. Пе тр I организовал
широк ие к артографиче ск ие работы, ох ватившие и наши ме ста. А в 1699 г. осущ е ствил и
де монстрационный Ке рче нск ий пох од русск ого флота. (Кстати, тогда Пе тр I проплывал в виду и
мариупольск их бе ре гов!). В ре зультате все х этих усилий родилось не ск ольк о русск их морск их

file:///J:/LV/Мариупольский форум/Легенды и вымыслы (старые и новые) об основании Мариуполя/page-09.htm

10/19

20.12.13

Мариуполь :: Форумы - Легенды и вымыслы (старые и новые) об основании Мариуполя
мариупольск их бе ре гов!). В ре зультате все х этих усилий родилось не ск ольк о русск их морск их
к арт. Так , изве стна рук описная к арта устья Кальмиуса Кристиана Руге ля (1699 г.). К сожале нию, с
не й мне пок а познак омиться не дове лось. Зато я наше л к арту “Восточная часть моря Палус Миотис
и ныне называе тся Азовск ое море ...“ А.Шх оне бе к а (1701 г.). На не й пок азаны городк и
«ук ре прайонов» вок руг Азова и начинающ е гося Таганрога. Западне е от устья Миусск ого лимана
пок азан татарск ий улус на Кривой Косе (район ныне шне го Новоазовск а). Дале е флотилия шла
вдоль се ве рного бе ре га моря до района западне е р.Бе рды. На все м этом пути западне е «улуса»
больше НИКАКИХ других посе ле ний не обнаруже но! (Даже Домах и!) Зато над все м се ве рным
побе ре жье м, заползая дале к о за Миус, к расуе тся надпись «Крымск ая страна».
Ещ е одна к арта – к арта Ме нгде на-Брюса 1696-1699 гг., публик овавшаяся разными издате лями (и
с не к оторыми изме не ниями) с 1699 г. по 1736 г. На поздне й рук описной к опии с оригинала 1699
г., можно наблюдать оче нь инте ре сные ве щ и, мало совпадающ е й с совре ме нными «запорожск ими»
ве рсиями. Так , отде льной те рриторие й выде ле ны «Юрты Донск их Казак ов» (на аналогичной к арте
О тте нсов 1736 г. – “Te rritorium C osacorum Donne nsium ”). Приче м на западе эта граница
зах ватывае т ВЕС Ь бассе йн Миуса (там даже пок азаны городк и Не к ле новк а и Данилов Байрак ) и
тяне тся к ве рх овьям Торца. С е ве рне е располагае тся те рритория «Бе лгороцк ово разряда»), а
восточне е (вк лючая ве сь бассе йн Кальмиуса) – Малая Тартария. На се ве ро-западе она дох одит до
С амары.
С прашивае тся – е сли бы в С е ве рном Приазовье были к ак ие -нибудь форпосты запорожце в – заче м
бы их ск рывать? О собе нно в плане давле ния на пе ре говорах с турк ами? Если на к арте «…Палус
Миотиса…» е сть татарск ий улус на Кривой к осе – то он, по все й видимости «выстре лил», и границу
прове ли от устья Миусск ого лимана до устья Каратыша прямой линие й.
Приме рно то же самое (тольк о облагороже нное и на иностранном язык е ) можно наблюдать и на
дальних потомк ах к арты Брюса-Ме нгде на – к артах издате ле й Хоманна 1720-1724 гг. и братье в
О тте нсов 1736 г.. Правда, на после дне й к арте ме жду ве рх овьями Мок рого Каратыша и Кальмиусом
пок азано не ск ольк о домик ов. Но вряд ли стоит иск ать в них нашу Домах у. Во-пе рвых , на боле е
ранних к артах их не т. Во-вторых , они расположе ны не в устье Кальмиуса, че ре з к оторое
прох одит дорога, а значите льно се ве рне е . В тре тьих – так ая же группк а домик ов нарисована в
бассе йне Молочных Вод. Так что это, ве роятно, к ак ие -то татарск ие посе ле ния. Если вообщ е не
«дизайне рск ая нах одк а» О тте нсов.
О стае тся отме тить, что в приве де нных главах ник ак их признак ов функ ционирования
Кальмиусск ой паланк и/Домах и не отме че но. Единстве нное , что можно е щ е добавить: в работе
«Кальмиусск ая паланк а» того-же В.А.Пирк о «<…>На початк у XVIII ст. з Кальміусу постачали
городину та тваринницьк у продук цію до новозбудованого міста Бах мута, щ об обміняти її там на
сіль.» (источник не ук азан). Выраже ние «з Кальміусу», надо полагать, означае т зде сь име нно
ве рх овья ре к и, а не будущ ий одноиме нный городок .
_________________
Ве лик ая траге дия наук и — уничтоже ние пре к расной гипоте зы бе зобразным фак том. (c)

Ве рнуться к началу

П роф иль личное с ообщ ение С айт

L.V.

Добавлено: С б 2 4 .1 1 .2 0 0 7 2 3 :4 5

Заголовок с ообщ ения:

О тветить с ц итатой

пос тоянный пос етитель

Трудно иск ать че рную к ошк у в те мной к омнате . О собе нно, е сли не т уве ре нности, что она вообщ е
там была… :wink :

Зарегис трирован:
0 4 .0 4 .2 0 0 7
С ообщ ения: 5 5 4
М едали: 2 (V iew more...)

Те м не ме не е , я сде лал е щ е одну попытк у. Поработал со старыми к артами 16-17 вв. Вообщ е -то,
благодаря одному оче нь х ороше му че лове к у, я заиме л базу данных на приме рно 800 к арт АзовоЧе рноморск ого бассе йна (1500-1800 гг.). Многие с Инте рне т-ссылк ами (то-то бы ALEX(vm e sto
S.P.) обрадовался!). К сожале нию, чтобы их все просмотре ть мне не х ватит ни здоровья, ни
трафик а.
Поэтому ограничился не ск ольк ими де сятк ами (а може т и больше , не считал) ге ографиче ск их к арт
16-17 вв. из своих загашник ов. И выписывал то, что изображе но в наших ме стах . При этом я
пропуск ал к арты птоле ме е вск ой и старой итальянск ой традиции, старался убирать
многочисле нные «к лоны» одинак овых к арт, а к ое -к ак ие к арты не смог разобрать при все м
старании. Есте стве нно, моя выборк а не пре те ндуе т на все ох ватность, но общ е е пре дставле ние
дае т. Итак :
* «С учасна к арта Європе йськ ої С арматії або Угорщ ини, Польщ і, Русі, Пруссії і Волощ ини», К.
Птоле ме й, М. Вальдзе е мюлле р, 1513р., С трасбург. (1)На западе дох одит тольк о до Пе ре к опа.
Хе рсонск ие сте пи ук рашае т надпись Tartaria Pre copie nsis (Татария Пе ре к опск ая).
* «Моск овія С иґізмунда, вільного барона в Ге рбе рштайні, Не йбе рзі та Гутте нгазі 1549 рок у», С .
Ге рбе рштайн, 1551 р., Базе ль (1). На се ве рном побе ре жье – тольк о Asow и C aput s.Iohan. О ба
названия расположе ны не ве рно. Азов долже н быть на ле вобе ре жье Дона. А C aput s.Iohan, к ак
видно из те к стового описания,- мыс на Ке рче нск ом проливе . Название ме стности для нас отде льно
не ук азано. Ве роятно, мы относимся к Tartaria, пок азанной в С е ве ро-Кавк азск их сте пях . То же
самое на к арте 1556 г.
* «Новий опис Польщ і та Угорщ ини», С . Мюнсте р, 1559 р., Базе ль (1). Дох одит на восток е до
С иваша. Южне е Конск их Вод к расуе тся надпись TAR TAR IA m inor (Малая Тартария) и щ ит с тамгой
Гире е в.
* [Карта Моск овщ ини], Дж. Ґастальді, С . Мюнсте р, 1578 р., Базе ль (1). Азовск ое море и Крым
сильно иск аже ны. На наше м бе ре гу – ниче го. Кроме рисунк а шатра и самца тура.
* «Загальний опис усього відомого світу. Як ий так ож має зображе ння тих самих частин світу, щ о
містяться на двох півк улях , з додатк ом числе нних рідк існих док уме нтів про це й опис світу. Рок у
1589», Г. де Йоде , 1593 р., Антве рпе н (1). Кроме (ошибочно) Asaw – ниче го.
* «Моск овія, найпросторіше ве лик е к нязівство. О пис із місце востями автора Антонія Дже нк інсона,
англійця», А. Дже нк інсон, Ґ. де Йоде , 1593 р., Антве рпе н (1). Кроме Азова – е сть е щ е
изображе ние двух , оде тых по восточному, люде й, поймавших ме две дя.
* «О пис Русі, Моск овії і Тартарії...,» А. Дже нк інсон, 1598 р., Антве рпе н (1). О пять Азов. На к арте
пок азаны че тк ие границы. Мы относимся к C rim e a. На се ве ре е е границы прох одят с одной
стороны южне е Де сны, с другой – по границе с Рязанщ иной и вк лючают е щ е и мордву.
* Карта России С . Не йге бауе ра 1612 г. (2). Итальянск ие городк и (бе з названий) и надпись
Tartaria Prze cope nsis.
* «Литва», Ґ. Ме рк атор, Й. Гондій, 1628 р., Амсте рдам (1). На восток е – до Пе ре к опа. Крымск ая
граница прох одит се ве рне е О ре ли и иде т в направле ние к ве рх овьям С е йма.
* «Таврик а Хе рсоне ськ а», Ґ. Ме рк атор, Й. Гондій, 1628 р., Амсте рдам (1). Пок азана к уча старых
итальянск их городк ов. Крымск ая граница иде т вдоль Псе лла к ве рх овьям С е йма, а оттуда – вдоль
С е ве рск ого Донца.
* «Нова Європа, описана автором Йодок ом Гондієм», Й. Гондій І, 1630 р., Амсте рдам (1).
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* «Нова Європа, описана автором Йодок ом Гондієм», Й. Гондій І, 1630 р., Амсте рдам (1).
Итальянск ие городк и. Южне е С е в.донца – надпись «C re m e a»
* «Карта Росії, званої Моск овією, виготовле на нами з рук опису, нак ре сле нного старанням і к оштом
Фе дора, сина царя Бориса, і від річк и Двіни до інших місць, як і відомі як з к арт, так і нами додані»,
Г. Ґе ррітц, [1633 р. ?], Амсте рдам (1). Кроме традиционного Азова и надписи C rim e a в наших
ме стах больше ниче го не т. С е ве рне е Донца – Ц аре борисов, О ск ол и Валуйк и.
* «Частина півде нної Моск овщ ини. Автор Ісаак Масса», І. Масса, 1638 р., Амсте рдам (1).
Итальянск ие городк и. Азов, к ак ни странно, пок азан правильно. В наших сте пях к расуе тся
надпись «C rim e a se u Tartaria Prze cope nsis», а се ве рне е С е в.Донца - «O graina Dik oia Pole »
(пе ре вод не нуже н?).
* Карта Ук райны В.Боплана 1650 г. (2). Пок азана ре чная се ть и Муравск ий шлях . В остальном –
Loca De se rta (пустынное ме сто). Кстати, к те ме запасного пути. На к арте ве рх овья Миуса тянутся к
ве рх овьям Волчье й (что подтве рждае т старое соотне се ние Тача-воды в те к сте Боплана име нно с
Волчьими водами). Ве рх овья же Крынк и и Кальмиуса не правильно пок азаны намного южне е .
* Новая к арта Моск овии. А.О ле ария, 1660. (3). Пустое побе ре жье и надпись «Tartarie de Krim ».
* Карта Че рного моря и приле гающ их те рриторий. Sandrart Jacob. 1660 (3). Пок азана ре чная
се ть. Зе ле ны выде ле ны границы х анства. Инте ре сно, что правобе ре жье Дне пра (почти до устья)
узк ой полосой вх одит в границы Ук раины.
* Карта Че рного моря и приле гающ их те рриторий. Manne son-Malle t, Allain, 1683 (3). Пустое
побе ре жье и надпись Pe tite Tartarie .
* «Нове йшая и точне йшая к арта России» из Атласа «Atlas tot Am ste rdam » (1691). Danck e rts
Justius. (3). Ре чная се ть, Tartaria Minor. е е граница – от Дне пра (в районе Запорожья – к
сре дне му те че нию Донца – вдоль не го и нижне го те че ния Дона, вк лючая область Азова.
* Karte de Tartarie , Guillam e De l`Isle (?), 1706. (3). Все наши ме ста пок азаны принадле жащ ими
х анству (надпись - Pe tite Tartarie ). Граница х анства – от С амары к сре дне му те че нию Донца,
дале е к ак в пре дыдущ е й к арте . К се ве ру от границы, приме рно до сре дне го те че ния Донца
тяне тся надпись – Uk raine ou Pays de s C osaque s. Донск ие к азак и вообщ е не упомянуты. Внутри
зе ле ной те рритории х анства прове де ны е щ е две границы. О дна, полусте ртая – паралле льно
нижне му Дону, с е го правой стороны. Другая – х орошо видная – от С ре дне го те че ния Донца – за
устье Миуса. Пок азаны три городк а – O r ou Pre cop, Mius и Taganiroc.
Использованные источник и:
1. Вавричин М., Дашк е вич.Я., Кришталович У. Ук раїна на стародавніх к артах . Кіне ць XV – пе рша
половина XVII ст.- К.:ДНВП «Картографія», 2004. -208 с., ил.
2. Мате риалы по истории русск ой к артографии / Под ре д. В. А. Кордта. — К., 1899. — Вып. 1:
Карты все й России и южных е е областе й до половины XVII ве к а — 15 с., 32 табл.
3. Диск «С таринные к арты России и Ук раины. Боле е 600 к арт».
Вывод. Мне снова не удалось найти сле дов постоянного запорожск ого насе ле ния и Кальмиусск ой
паланк и до самого начала 18 в. Даже на те х к артах , к оторые строились на русск их , ук раинск их и
польск их данных . Коне чно, данные к арт того вре ме ни не льзя трак товать так лине йно. Источник ов
новых све де ний о наших ме стах – вплоть до самого Пе тровск ого вре ме ни - оче нь мало дох одило
до Европы. В ре зультате , большинство к артографов просто к опировали у пре дше стве нник ов,
к омпилировали разновре ме нные к арты и вносили собстве нные ошибк и. Возможно, нужные к арты я
и не наше л. Но пок а и защ итник и КП так их к арт не пре дъявили. Так что, условно считаю, что этот
раунд за мной. Все равно, чувствую, ник то не возмутится.
А вот в 18 ве к е инте ре сных к арт много… Но это те ма уже для совсе м другой ск азк и. Ве дь не
пройде т и пяти часов, к ак писк лявый голос шайтан-будильник а позове т ме ня, правове рного, на
работу. Поэтому мне пора пре к ращ ать дозволе нные ре чи…
_________________
Ве лик ая траге дия наук и — уничтоже ние пре к расной гипоте зы бе зобразным фак том. (c)

Ве рнуться к началу

П роф иль личное с ообщ ение С айт

L.V.

Добавлено: П н 2 6 .1 1 .2 0 0 7 2 1 :4 5

Заголовок с ообщ ения:

О тветить с ц итатой

пос тоянный пос етитель

Не большой постск риптум к пре дыдущ е му посту.
1. Для же лающ их самостояте льно пок овыряться в старых к артах – вот е щ е три не плох ие
подборк и:
* Карты России (и Ук раины)
* Карты Туре цк ой импе рии
* Ещ е одна подборк а в к ак ой-то националистиче ск ой статье . Правда, ссылк и работают не все гда.
Или и у них 40-часовая рабочая не де ля?
Зарегис трирован:
0 4 .0 4 .2 0 0 7
С ообщ ения: 5 5 4
М едали: 2 (V iew more...)

2. Когда-то уже упоминавшийся Тузлов – так ая ре к а е сть и на совре ме нных к артах . Впадае т в
Ак сайск ий рук ав Дона в районе Новоче рк асск а.
3. Паланк у смог найти на к арте в к ниге Григорович В.И. Записка антиквара о поездке его на Калку и
Кальмиус, в Корсунскую землю и на юж ны е побереж ья Днепра и Днестра, Одесса, 1874 г..
Располагалась она в самой се ве рной точк е Дне стровск ого лимана, приме рно 10 к м западне е
с.Маяк и. С е йчас, к аже тся, не сущ е ствуе т.
4. Ну и напосле док , для разрядк и – донск ие дре вности: Атаманск ий город. :D Для иллюстрации фрагме нт к арты И.Массы 1633 г.
_________________
Ве лик ая траге дия наук и — уничтоже ние пре к расной гипоте зы бе зобразным фак том. (c)

Ве рнуться к началу

П роф иль личное с ообщ ение С айт

L.V.

Добавлено: Вт 0 4 .1 2 .2 0 0 7 0 8 :4 7

Заголовок с ообщ ения:

О тветить с ц итатой

пос тоянный пос етитель

Вот, выложил:
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- А.М.Чорногор. До iсторiї заснування мiста Жданова (1971)
- В.А.Пирк о. Попе ре дник и Марiуполя: пове рне ння до диск усiї
_________________
Ве лик ая траге дия наук и — уничтоже ние пре к расной гипоте зы бе зобразным фак том. (c)

Зарегис трирован:
0 4 .0 4 .2 0 0 7
С ообщ ения: 5 5 4
М едали: 2 (V iew more...)

Ве рнуться к началу

П роф иль личное с ообщ ение С айт

L.V.

Добавлено: С б 0 8 .1 2 .2 0 0 7 2 1 :3 3

Заголовок с ообщ ения:

О тветить с ц итатой

пос тоянный пос етитель

Не много потопчусь по "запорожск ой" части статьи А.М.Че рногора До iсторiї заснування мiста
Жданова.
Цитата:
<…>припустити наявність тут фак торії в районі, де пізніше був старий базар
Зарегис трирован:
0 4 .0 4 .2 0 0 7
С ообщ ения: 5 5 4
М едали: 2 (V iew more...)

Вообщ е -то, больше все го сле дов разновре ме нных посе ле ний было на приморск ой части
те рритории, занятой ныне Азовсталью. Видимо, это было самое оптимальное ме сто. В районе
старого базара (к роме запорожце в), вроде бы, ник то не се лился.
Цитата:
Наре шті, де сь у 1500 р. виник запорізьк ий зимівник Домах а. Ц ю дату і слід вважати
часом заснування м. Жданова, оск ільк и розвиток нового насе ле ного пунк ту вже не
припинявся.
Поче му име нно 1500 г.? А не 1400 или 1600? Или трипольск ое вре мя? Да е щ е «<…>развитие
нового насе ле нного пунк та уже не пре к ращ алось.»? Как уже ране е писалось – ник ак ими
док уме нтами эта дата не подтве рждалась.
Кроме того, в 1475 - 1479 гг. Крымск ое х анство, нах одивше е ся до того под сильным влияние м
Литвы, пе ре к инулось под О сманск ую Порту. За 1475 г. туре цк ие армия и флот вышибли
итальянце в из ВС ЕХ приче рноморск их и приазовск их к ре посте й (вк лючая Тану – Азак – Азов).
Единстве нной к ре постью, к оторая смогла долго проде ржаться – была столица к няже ства Фе одоро
Мангуп. (Мангушцы – гордите сь пре дк ами!
). А все го че ре з 25 ле т мы пре дполагае м успе шное
и длите льное сущ е ствование Домах и. С лабо ук ре пле нной к ре пости. В ме стности, не обладающ е й
к ак ими-либо защ итными свойствами (ск алы, обрывы и т.д.). В пре де лах возможных де йствий
туре цк их морск их де сантов и татарск ой к онницы. Бре д? Бре д!
И е щ е одно. Что так ое «зимовник Домах а»? Я пок а не встре чал упоминания зимовник ов с
С О БС ТВЕННЫМИ ИМЕНАМИ. (Да е щ е и с же нск ими!) В док уме нтах Новой С е чи видно, что
зимовник и не име ли постоянного названия. Их упоминали то с ге ографиче ск ой привязк ой
(зимовник и по Тясьмину), то с име не м тогдашне го владе льца (зимовник Хве дьк и Косого), то по
принадле жности (з-к Корсуньск ого к уре ня). Поме нялся х озяин – поме нялось и название . Даже в
этом плане наша Домах а – уник ум.
Цитата:
О ригінал уніве рсалу не збе рігся, але є числе нні його к опії. Як вк азується в док уме нті,
за к озацтвом були визнані зе млі, як і не нале жали Польськ ій де ржаві. В грамоті
згадується (і це дуже важливо), щ о володіння запорожців у пониззях Дніпра, Бугу і
навіть Дону існували здавна. Названий в уніве рсалі Пре цлав Ланцк оронськ ий,
ук раїнськ о-литовськ ий фе одал, очолював загони ук раїнськ их к озак ів, як підтве рджують
літописні дже ре ла, з 1500 до 1531 р.6
Запорожці при виник не нні зе ме льних супе ре чок завжди посилались на ці док уме нти.
Так у 1768 р. «при чинном... того же войск а запорожск ого с полк овник ом Колпак ом
разводе , к ак читан польськ ого к ороля Батория униве рсал, то... пок азано с ве ршины
ре чк и О ре ли на ве ршину Калмиусу, а оттоль на устье ре к и Дону, к ои урочищ а и
очищ ают запорожск ие владе ния»7.
Так , х од мысле й относите льно 1500 г. становится боле е понятным. Привязк а пошла к униве рсалу
Батория. Правда («і це дуже важливо» :wink : ), в униве рсале не упоминае тся «пониззя» Дона. Зато
они е сть в запорожск их пре те нзиях се ре дины 18 в., тоже як обы опирающ их ся на этот же
униве рсал. Это позволяе т «притянуть» к запорожск им владе ниям и устье Кальмиуса. Дале е ,
вре ме на Ланцк оронск ого – это 1500 – 1531 гг. Пе рвая дата боле е дре вняя, приятная и ок руглая.
О на и принимае тся. О стае тся к этим вык ладк ам приложить ме стную ле ге нду к онца 18 в. Все ,
ве рсия готова. :wink :
О не достове рности униве рсала Батория (в том виде , к ак он фик сируе тся в 18 в.) я писал ране е . С
запорожск ими те рриториальными пре те нзиями вре ме н Новой С е чи – буду разбираться позже .
С дае тся мне , что свои восточные границы запорожцы к роили не по дре вне му униве рсалу, а по
боле е «гнилому» принципу. Ладно, это на потом.
Цитата:
З дже ре л видно, щ о зимівник Домах а з часом пе ре творився на Запорізьк ий пост. Ц е
було зак ономірним явищ е м, врах овуючи важливе страте гічне значе ння гирла р.
Кальміус. Пост зах ищ ав промисловців, як і ух одили на Бе рдянськ е озе ро за сіллю, і
к озак ів, щ о займались рибальством на Азовськ ому морі, від нападу к римськ их та
ногайськ их татар. Його тимчасово зняли в 1711—1734 рр., к оли частина запорожців
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ногайськ их татар. Його тимчасово зняли в 1711—1734 рр., к оли частина запорожців
пе ре се лилася на Туре цьк і зе млі в зв'язк у з подіями Північної війни. Звичайно,
запорізьк ого військ ового гарнізону в Домасі на той час не було, саме се лищ е з його
осілими жите лями залишилося. Можливо, його тоді частк ово засе ляли донці8

Из к ак их «дже ре л видно»? Надо полагать, что это знаме нате льное событие (зимовник -> пост)
произошло е щ е до 1711 г. О дно радуе т, что мне ние совре ме нных националистов о том, что
Домах а была разруше на русск ими войск ами в 1709 г. не подтве рдилось. Хотя, в самом де ле странно. Чумак и из района ныне шне го Бе рдянск а на Ук райну возвращ аются че ре з
Мариупольщ ину. Турк и и татары в те че ние двух ве к ов проявляют подозрите льную те рпимость в
отноше нии к ре пости зак лятых врагов на своих к оммуник ациях ме жду Пе ре к опом и Азовом. Да и
русск ие войск а в Таганроге с 1709 г. (Полтава) по 1711 г. (Прутск ий мир) не спе шат разорить
запорожск ое гне здо. Дале е – в 1711 г. Россию опять «отодвинули» от Азовск ого моря, с татарами и
турк ами у запорожце в мир. Казалось бы, живи да радуйся! А запорожцы убирают гарнизон. Зато в
свое се ле ние принимают (на радость союзник ам-татарам?) донцов. И даже в 1734 г., к огда
запорожцы возвращ аются под российск ую де ржаву – татары не ре шаются выре зать бе ззащ итную
слободу. Не взирая на прямые прик азы х ана! В общ е м, то ли сплошное помутне ние рассудк ов, то
ли не прик рытая политк орре к тность, гуманизм и толе рантность. Лучше не задумываться. :wink :
Цитата:
<…> В ук азі від 30 к вітня 1746р. зазначалося: «Запорожце м владе ть за Дне пром
ре к ами: С амарью, Волчими Водами, Бе рдою, Калчик ом, Калмиусом и прочими
впадающ ими в них ре чк ами и надле жащ ими к те м ре чк ам к осами и балк ами и всяк ими
угодьями по пре жнюю 1714 года границу. А от ре к и Калмиуса (к Восток у) рр.
Еланчик ом, Кринк ою, Миусом, Те ме рник ом и даже до р. Дона владе ть должны донск ие
к азак и»10. Так им чином, Кальміус став к ордоном між володіннями донців і запорожців.
Там був «ук опан пе нь обгоре лый, для знатья всяк ому свое й границы».11

Когда-то давно, фраза про этот «пе нь обгоре лый» ре занула мне глаза е щ е у Яруцк ого. Если
Кальмиус – граница, то где е го можно было зак опать? Если бук вально читать Че рногора, то
вых одит, что граница ме жду запорожцами и донцами должна была пройти не по Кальмиусу, а по
водоразде лу Кальмиуса и Еланчик а. В принципе , с х озяйстве нной точк и зре ния это было бы
разумно, т.к . не было бы раздоров о рыболовстве не посре дстве нно на самом Кальмиусе . Да и для
пня ме ста достаточно. :wink :
Но, подозре ваю, что просто использован не оче нь точный пе ре ск аз грамоты. При случае загляну в
пе рвоисточник и. Пок а в эту те му углубляться боле е не буду.
Цитата:
Турк и не рідк о питали у к озак ів дозволу пасти в цих місцях свої табуни. <…>
Надо полагать, ре чь иде т о вре ме нах Новой С е чи. Правда, в это вре мя Азов опять стал
российск им, а ближайщ ие турк и остались на О чак овск ой стороне Дне пра. Ве роятно, име лись в
виду к рымск ие и ногайск ие татары. Мне пок а изве сте н тольк о один так ой случай (може т со
вре ме не м найду е щ е ) – в 1747 г. Правда, «спрашивали … разре ше ния» - не самое удачное
выраже ние для те х событий :wink : . Но об этом к ак -нибудь позже расск ажу.
О бщ ий вывод. "Запорожск ая" часть статьи - по сте пе ни наде жности и уровню обработк и
информации - не на высоте . Дове рия не вызывае т. С ожале ю...
_________________
Ве лик ая траге дия наук и — уничтоже ние пре к расной гипоте зы бе зобразным фак том. (c)
Ве рнуться к началу

П роф иль личное с ообщ ение С айт

L.V.

Добавлено: Вс 1 6 .1 2 .2 0 0 7 1 2 :0 4

Заголовок с ообщ ения:

О тветить с ц итатой

пос тоянный пос етитель

В статье В.А.Пирк о «Попе ре дник и Маріуполя: Пове рне ння до диск усії» е сть один инте ре сный
моме нт. Нак оне ц-то нам пре дставле ны к онк ре тные док азате льства (правда, в туманной форме
:wink : ) дре вне го сущ е ствования Домах и! Этого не было ни в работе «Засе ле ння С те пової Ук раїни
в ХУІ – ХУІІІ ст.», ни в «Найдавніших містах Доне ччини: міфи і ре альність», ни в «Кальміуськ ій
паланці» этого же автора.

Зарегис трирован:
0 4 .0 4 .2 0 0 7
С ообщ ения: 5 5 4
М едали: 2 (V iew more...)

Цитата:
<…>Так при вик ористанні мате ріалів Російськ ого де ржавного арх іву давніх ак тів
(Ф.16, оп.1, спр.797) для визначе ння дати побудови м. Павлівськ а вони [сотрудник и
Мариупольск ого к рае ве дче ск ого музе я - LV] упустили ту інформацію, щ о стосується
попе ре днього посе ле ння - Домах и. Че ртк ов ук азував, щ о для побудови м Павлівськ а
слід вик ористати "к аме нные припасы бывше й Домах и". На наш погляд, є всі підстави
вважати, щ о назва сторожового запорозьк ого посту пох одить від ве не ціанськ е ге нуе зьк ої імпорії Адомах и, про як у йде ться в описі Азовськ ої губе рнії, ск ладе ному під
к е рівництвом цього ж Чортк ова, оче видно, в 1782 р. Нане се на вона і на італійськ их
к артах XVI ст.<…>

В общ е м-то, этому сообщ е нию вторит и новая для ме ня к нига Пірко В.А. Заселення Донеччини у XVI
– XVIII ст. (Короткий історичний нарис і уривки з дж ерел). – Донецьк, Східний видавничий дім, 2003. –
180 с.
Цитата:
О ск ільк и татарськ і улуси, особливо взимк у, зде більшого зосе ре джувались в приморськ ій
смузі Причорномор`я, то інші те риторії фак тично ск ладали майже обе злюднілий сте п,
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смузі Причорномор`я, то інші те риторії фак тично ск ладали майже обе злюднілий сте п,
своєрідну санітарну зону між руськ ими к нязівствами й татарськ ими к очовищ ами, за
як им в європе йськ их дже ре лах зак ріпилася назва «Дик ого поля», а в офіційних
моск овськ их док уме нтах XVI – XVII ст. – просто «Поля». На узбе ре жжях Чорного та
Азовськ ого морів ге нуєзьк о-ве не цианськ і к упці мали свої к олонії, де вони вимінювали
зах ідноєвропе йськ і (пе ре важно промислові вироби) на продук ти тваринницьтва , щ о
ск ладали основний товар місце вого татарськ ого насе ле ння. До їх числа на те риторії
сьогоднішньої Доне ччини нале жала імпорія в гирлі р.Кальміус, як а нане се на на
тогочасних зах ідноєвропе йськ их к артах і під назвою Адомах и згадується в російськ их
писе мних дже ре лах XVIII ст.<…> [С сылк а на: Барбаро и Контарини о России.- Л.,
1971. – с.52-53; О писание городов Азовск ой губе рнии// ЛЕАУК.- Ек ате ринослав, 1904.
Вып.1. – с.78; История родного к рая. – с.83. - LV].

Ещ е года три назад я воспринял бы так ой те к ст с полным дове рие м. Ве роятно, в дальне йше м в
мое й памяти отложились бы смутные све де ния о том, к ак в 16 – 17 вв. (так можно ле гк о понять из
те к ста «Засе ле ння Доне ччини...»!) в наших ме стах у ге нуэзце в и ве не цианце в было совме стное
торговое посе ле ние (эмпорий) Домах а. В к оторое ме стные татары не сли излишк и производства
свое й животноводче ск ой отрасли. И что это подтве рждае тся к ак к артами того вре ме ни (16 – 17
вв.?), так и боле е поздними русск ими источник ами. :wink : Единстве нное , что и тогда царапнуло бы
душу – поче му не приве де ны к онк ре тные названия подтве рждающ их к арт?
К мое му глубок ому сожале нию, се йчас я уже знаю не ск ольк о больше по данной те ме , чтобы
попытаться к апнуть свою бочк у де гтя в эту ложк у ме да. :twiste d: Поэтому мне се йчас и прих одится
тратить свои вре мя и зре ние на к омме нтарии так их «док азате льств».
Не знаю, пользовались ли итальянск ие к упцы гре че ск им словом эмпорий для обозначе ния своих
торговых це нтров, но в свое вре мя они де йствите льно плотно освоили азовск ие и че рноморск ие
бе ре га. Участвовали в этом проце ссе , в основном, ге нуе зцы, ве не цианцы и пизанцы. Любили они
друг друга – приме рно к ак ныне шние албанцы се рбов (и наоборот). Поэтому совме стные к олонии
получались ре дк о, и тольк о в особо к рупных торговых городах . Для наших ме ст можно отме тить
тольк о не большие порты, дополняющ ие ве не цианск ий це нтр в Тане (Азов). Были ли в наших
ме стах полноце нные к олонии – с постоянным насе ле ние м, сте нами и т.д. – мне пок а док опаться
не удалось. Думаю, что не было.
Начало итальянск ому продвиже нию в че рноморск ую торговлю было положе но во второй половине
12 в. В 1333 г. х ан Узбе к разре шил ве не цианцам основать свою к олонию в Тане . С ама Тана, к ак
и малые порты азовск ого побе ре жья, ве роятно, уже сущ е ствовали. (По к райне й ме ре , так ие
названия уже е сть на портолане Пе тро Ве ск онте 1318 г.) Зак ат итальянск ой эры на Че рном море
наступил после 1453 г. (взятие Константинополя турк ами). После дние к олонии пре к ратили свое
сущ е ствование в 1475 г.
Как ни странно, животноводче ск ая продук ция занимала не подавляющ ий се гме нт рынк а. В пе рвую
оче ре дь ве не цианце в инте ре совали товары, дох одившие по Ше лк овому пути. Во вторую – боле е
близк ие товары – ик ра, рыба, пушнина, зе рно. Кстати, порты по се ве рному побе ре жью Азовск ого
моря спе циализировались име нно на вывозе зе рна (!).
Подробне е обо все м этом можно узнать, наприме р, из статьи Е.Ч.С к ржинск ой «Ме жду Газарие й и
Пе рсие й. История ве не цианск ой к олонии в России».
Впроче м, это все приск азк а. С к азк а буде т впе ре ди.
Пок а сущ е ствовали к олонии (12 – 15 вв.) – к итальянск им к артографам поступала све жая и
прове ре нная информация. На их к артах , в отличие от к арт 16-17 вв., достаточно правильно
ук азаны оче ртания Че рного и Азовск ого море й. Вообщ е , итальянск ие к арты (и их поздние к лоны)
ле гк о узнать по наличию огромного острова в де льте Дне пра, по спе цифиче ск ому набору
городк ов вок руг Азовск ого моря и по не к оторым другим признак ам. На многих из так их к арт
наше море называе тся Mare Dille Zabache (или Palude Zabache ). После 1475 г. новые све де ния
стали оче нь ск удны. Картографам (и итальянск им, и западное вропе йск им) прих одилось чащ е
все го пользоваться старыми источник ами. Даже к арты Птоле ме е вск ой традиции (2 в. н.э.)
пе чатались и во второй половине 17 в.! Поэтому не ре дк о на к артах 16-17 в. можно увиде ть - на
сильно иск аже нных бе ре гах Че рного и Азовск ого море й - причудливую сме сь названий из
птоле ме е вск их и итальянск их к арт, польск их и русск их источник ов.
Приме рно в наших ме стах многие (но не все !) к арты итальянск ой традиции разме щ ают топоним
La C achі (варианты - Locachi, Lo C aq, Lochachi и т.д.). О дно вре мя я даже пытался выве сти
происх ожде ние названия Dom aha из не правильно прочитанной La C achi. Не к оторые старинные
шрифты (наприме р, на портолане 1321 г.) вроде бы позволяют так ую «натяжк у». Зате м, по
не к оторым соображе ниям, я от этой иде и отк азался.
Поэтому пе рвая мысль, ме льк нувшая было у ме ня после прочте ния сообщ е ний Пирк о, - что е му
попались не к аче стве нные («смазанные ») к опии старинных к арт. И что он просто не правильно
проче л надпись Locachi. Но тогда странным выглядит не тольк о то, что не приве де ны названия
использованных к арт, но и то, что не дан пе рвоначальный вариант названия Домах и. С к ольк о ле т
филологи спорят – к ак ая форма была пе рвичной – Домах а или Адомах а, и к то е е иск азил. Тут бы
и ск азать свое ве ск ое слово иссле довате лю! Ан не т этого! Пришлось и от этой мысли отк азаться…
Тогда я устроил не большой мозговой штурм. Удивите льно, к ак пре бывание в не к оторых …гх м…
спе цифиче ск их поме щ е ниях способствуе т мозговой де яте льности! Впроче м, я отвле к ся. Что е щ е
обращ ае т на се бя внимание в двух выше приве де нных отрывк ах ? В пе рвом утве рждае тся, что
Домах а нане се на на «італійськ их к артах XVI ст.». Во втором – «на тогочасних [16-17 вв.? – LV]
зах ідноєвропе йськ их к артах ». Как это понимать? Дале е – «...як а нане се на на ... к артах і під
назвою Адомах и згадується в російськ их писе мних дже ре лах XVIII ст.». С к ладывае тся так ое
впе чатле ние , что «на к артах » в устье Кальмиуса обозначе н город, но название е го не ук азано. И
тольк о по боле е поздним письме нным источник ам к этому городу привязывае тся название Домах а.
Видимо поэтому и оригинального варианта Домах и/Адомах ии Пирк о не смог приве сти.
Так ой вывод вполне согласуе тся с ситуацие й, сложивше йся в е вропе йск ой к артографии 16-17 вв.
Тогда и итальянцы, и западное вропе йцы ох отно пе ре пе чатывали итальянск ие портоланы 14-15
вв. При этом старинные названия городк ов(?) по се ве рному побе ре жью Азовск ого моря стали
достаточно произвольно и х аотично сок ращ ать, пе ре ставлять и т.д. Поправлять ошибк и было уже
не к ому. На не к оторых к артах эти городк и обозначе ны, но не подписаны. Вот, с нале та наше л
пару так их к арт:
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-Карта России Я. Гастальдо 1548 г. из итальянск ого пе ре вода Ге ографии Птоле ме я, Ve ne tiis, 1561.
В этой к арте Птоле ме е м и не пах не т. Это сильно иск аже нный итальянск ий портолан. Рядом с
Бе лосарайск ой к осой (при же лании можно ре шить – что ближе к устью Кальмиуса) пок азан
бе зымянный городок . На самом де ле это Palastra (сама подпись уе х ала на нижнюю Волгу). Наша
Papacom a вме сте с Polonize и C um ania «слились» в один город, к западу от Паластры.
- Карта России С . Не йге бауе ра 1612 г.. Иск аже нный портолан с не к оторыми моде рнизациями. По
се ве рному побе ре жью Азовск ого моря пок азано множе ство боле е ранних (!) итальянск их
городк ов. Ни одного названия не приве де но. Чуть выше этой це пи городк ов к расуе тся Tartaria
Prze cope nsis.
Вот так ая вот пе трушк а получае тся. Если я прав - то к артографиче ск ие ссылк и Пирк о
не к орре к тны и дре вность Домах и не док азывают. Возможно, это понимае т и сам автор, потому и
х ранит загадочное молчание по поводу своих источник ов. Если же я ошибаюсь (а я вполне
допуск аю так ую е ре тиче ск ую мысль
), то оде рнуть ме ня не трудно. Достаточно все го лишь
выложить к арту. И тогда мои многостраничные построе ния сами рух нут. :dont:
_________________
Ве лик ая траге дия наук и — уничтоже ние пре к расной гипоте зы бе зобразным фак том. (c)

Ве рнуться к началу

П роф иль личное с ообщ ение С айт

L.V.

Добавлено: Вс 1 6 .1 2 .2 0 0 7 2 0 :0 4

Заголовок с ообщ ения:

О тветить с ц итатой

пос тоянный пос етитель

Народ! А е сть ли е щ е муже стве нные люди, продолжающ ие читать мои многостраничные штудии?
Нужны ли они к ому-нибудь? С тоит ли мне тратить свое вре мя, не рвы, зре ние (да и де ньги тоже ) на
продолже ние ? О сталось лишь 66 ле т XVIII в. Не много по продолжите льности, много по
сох ранивше йся информации. А надое ло все до че ртик ов. Амбиции свое го «Эго» я уже
удовле творил вполне . Да и х оче тся уже заняться своими прое к тами.

Зарегис трирован:
0 4 .0 4 .2 0 0 7
С ообщ ения: 5 5 4
М едали: 2 (V iew more...)

Если е щ е е сть заинте ре сованные – отк лик ните сь! А то у ме ня сильный соблазн забросить эту
бе ск оне чную те му.
______________________________________________С уваже ние м,
___________________________________________________LV
_________________
Ве лик ая траге дия наук и — уничтоже ние пре к расной гипоте зы бе зобразным фак том. (c)

Ве рнуться к началу

П роф иль личное с ообщ ение С айт

L.V.

Добавлено: П т 2 1 .1 2 .2 0 0 7 1 7 :3 7

Заголовок с ообщ ения:

О тветить с ц итатой

пос тоянный пос етитель

Так , с общ е стве нным инте ре сом к те ме все ясно. Пора к ончать графоманить. :ide a: Возможно, я
к огда-нибудь и ве рнусь к данной те матик е , но уже не в форумном варианте . Буду заполнять свой
сайт Папак ома. Инте ре сующ их ся - прошу туда.
Те пе рь - самый общ ий вывод по те ме . Не взирая на большие усилия "свидомых " историк ов и
к рае ве дов - ник ак их (ни прямых , ни к осве нных ) аргуме нтов в пользу сущ е ствования запорожск ой
Кальмиусск ой паланк и уже в 16-17 вв. так и не появилось. То же самое и с наше й Домах ой.
Зарегис трирован:
0 4 .0 4 .2 0 0 7
С ообщ ения: 5 5 4

О тносите льно Домах и (к ак я уже писал) опре де ле нное мне ние у ме ня уже сложилось. Думаю, что
мы е е и в 18 в. не найде м. Но продолжать поиск и надо. Во-пе рвых - я вполне могу и ошибаться.
Во-вторых - можно попутно найти много других инте ре сных сюже тов. Вре мя пок аже т!

М едали: 2 (V iew more...)

Благодарю все х (читающ их этот пост

) за внимание . Разре шите отк ланяться.

P.S.О дну "Домах у" я так и наше л. :wink : Пользуйте сь.
_________________
Ве лик ая траге дия наук и — уничтоже ние пре к расной гипоте зы бе зобразным фак том. (c)
Ве рнуться к началу

П роф иль личное с ообщ ение С айт

L.V.

Добавлено: Чт 2 4 .0 1 .2 0 0 8 2 3 :0 2

Заголовок с ообщ ения:

О тветить с ц итатой

пос тоянный пос етитель

Хорошо, все -так и, у нас молоде жи мозги промывают! Де вочк а-де сятик ласница пише т о свое м
народном ансамбле танца "Пе рвоцве т" (ве роятно, "Пе рвоцвiт" - LV), к оторый "те сно сотрудничае т
с Ук раинск им ре е стровым к азаче ством":
Цитата:

Зарегис трирован:
0 4 .0 4 .2 0 0 7
С ообщ ения: 5 5 4
М едали: 2 (V iew more...)

"<...>О днак о це ре монию принятия присяги пе рвоцве товцы прошли совсе м не давно, в
де нь 502 годовщ ины пе рвых к азацк их посе ле ний на Доне цк ой зе мле .<...>"
(В.Минашк ина, "Как к азачата к лятву давали", "Ильиче ве ц" от 24.01.08 г.)

Не вольно вспоминае тся ане к дот. Когда смотрите ль в музе е расск азывае т посе тите лю: "Этому
мамонту тридцать тысяч двадцать ше сть ле т". И к огда посе тите ль удивляе тся так ой точности,
расшифровывае т: "Когда я двадцать ше сть ле т назад проше л в музе й, мне ск азали, что возраст
этого мамонта триста ве к ов." :wink :
Да уж, вижу, что те пе рь будут обосновывать "ук раинск ость" Донбасса не ссылк ами на вре ме на
Ланцк оронск ого и униве рсал Батория, а не посре дстве нно на пре зиде нтск ое распоряже ние №
1123/2005-рп от 19 июля 2005 г. По к райне й ме ре , это пок а е динстве нный не сомне нно
ауте нтичный док уме нт. :twiste d:
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P.S. Просмотре л е щ е раз те му. Пох оже , я так и не выложил сам те к ст пре зиде нтск ого
распоряже ния. Наве рстываю.
Цитата:
РО ЗПО РЯДЖЕННЯ
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ № 1123/2005-рп
Про відзначе ння 500-рїччя виник не ння ук раїнськ их к озацьк их посе ле нь на те риторії
нинішніх Доне цьк ої ї Луганськ ої областе й
Зважаючи на їсторичну роль к озацтва в обороні ук раїнськ их зе ме ль, творе нні
де ржавних традицій на сх оді Ук раїни та на підтримк у ініціативи громадськ ості
Доне цьк ої і Луганськ ої областе й щ одо відзначе ння у 2005 році 500-річчя виник не ння
ук раїнськ их к озацьк их посе ле нь, як і згодом утворили Кальміуськ у паланк у
Ук раїнськ ого Козацтва:
1. Кабіне ту Міністрів Ук раїни:
а) утворити у двотижне вий строк О рганізаційний к оміте т з підготовк и та прове де ння
зах одів, присвяче них 500-річчю виник не ння ук раїнськ их к озацьк их посе ле нь на
те риторії нинішніх Доне цьк ої і Луганськ ої областе й, вк лючивши до його ск ладу
пре дставник ів це нтральних та місце вих органів вик онавчої влади, органів місце вого
самоврядування, громадськ их організацій, уче них ;
б) розробити разом із Доне цьк ою і Луганськ ою обласними де ржавними адміністраціями,
а так ож за участю Національної ак аде мії Наук Ук раїни та затве рдити план зах одів з
нагоди 500-річчя виник не ння ук раїнськ их к озацьк их посе ле нь на те риторії нинішніх
Доне цьк ої і Луганськ ої областе й, пе ре дбачивши, зок ре ма:
- прове де ння у м. Доне цьк у міжнародної те матичної наук ово-прак тичної Конфе ре нції;
- формування музе йного зібрання про історію Кальміуськ ої паланк и Ук раїнськ ого
Козацтва;
- встановле ння пам'ятних знак ів та ме моріальних дошок у містах і се лах Доне цьк ої і
Луганськ ої областе й, пов'язаних з їсторією Кальміуськ ої паланк и Ук раїнськ ого
Козацтва;
- к арбування та вве де ння в обіг у встановле ному порядк у ювіле йної моне ти на відзнак у
500-рІччя виник не ння ук раїнськ их к озацьк их посе ле нь на те риторії нинішніх
Доне цьк ої і Луганськ ої областе й;
- виріше ння питання щ одо присвоєння військ овому ліце ю у м. Доне цьк у іме ні Богдана
Хме льницьк ого;
- прове де ння наук ово-дослідної та к раєзнавчої роботи з виявле ння нових об'єк тів,
пов'язаних з історією Кальміуськ ої паланк и Ук раїнськ ого Козацтва;
- опублік ування історичних док уме нтів та пе ре лік ів об'єк тів к ультурної спадщ ини на
те риторії Доне цьк ої і Луганськ ої областе й, пов'язаних з історією Кальміуськ ої паланк и
Ук раїнськ ого Козацтва;
- прове де ння к онк урсу робіт учнів і студе нтів навчальних зак ладів Доне цьк ої і
Луганськ ої областе й про роль к озацтва в історії цих ре гіонів;
- прове де ння у містах Доне цьк у і Луганськ у Все ук раїнськ ого фе стивалю з національних
видів бойових мисте цтв.
2. Доне цьк ій і Луганськ ій обласним де ржавним адміністраціям розглянути та вне сти в
установле ному порядк у пропозиції щ одо відповідного найме нування чи
пе ре йме нування вулиць та площ в обласних це нтрах , інших насе ле них пунк тах
3. Де ржавному к оміте ту те ле баче ння і радіомовле ння Ук раїни забе зпе чити висвітле ння
зах одів, присвяче них 500-рІччю виник не ння ук раїнськ их к озацьк их посе ле нь на
те риторії нинішніх Доне цьк ої і Луганськ ої областе й
Пре зиде нт Ук раїни Вік тор ЮЩЕНКО
19 липня 2005 рок у
_________________
Ве лик ая траге дия наук и — уничтоже ние пре к расной гипоте зы бе зобразным фак том. (c)
П ос ледний раз редактировалос ь: L .V . (Чт 1 3 .0 3 .2 0 0 8 0 9 :0 6 ), вс его редактировалос ь 1 раз

Ве рнуться к началу

П роф иль личное с ообщ ение С айт

L.V.

Добавлено: Чт 1 4 .0 2 .2 0 0 8 2 1 :3 7

Заголовок с ообщ ения:

О тветить с ц итатой

пос тоянный пос етитель

Не большая поправк а. Наше л источник к фразе "Турк и не рідк о питали у к озак ів дозволу пасти в
цих місцях свої табуни. <…>" из статьи Че рногора. Это ок азался вольный пе ре ск аз фрагме нта из
записок ак аде мик а Гильде нште дта, прое зжавше го че ре з наши к рая в 1773 г. Кстати, турк и на
самом де ле ок азались не при де лах .
Зарегис трирован:
0 4 .0 4 .2 0 0 7
С ообщ ения: 5 5 4
М едали: 2 (V iew more...)

Цитата:
"Ук азом се ната Кальмиус объявле н был границе ю ме жду Донск ими и Запорожск ими
к азак ами, и потому правом рыбной ловли по морск ому бе ре гу до Кальмиуса пользуются
Донск ие к азак и, а за Кальмиусом - оно принадле жит Запорожцам. До войны [1769 1774 гг. - LV], к огда ок ре стности Таганрога пре дставляли е щ е пустыню, Запорожцы за
изве стную пошлину, взимае мую овцами, позволяли Крымск им татарам пе ре х одить че ре з
Кальмиус со ск отом, к оторый они и пасли ле том на все м пространстве до С амбе к а
[ре чк а к восток у от Таганрога - LV], отк уда к осе ни возвращ ались в Крым; но самое
это пространство, по мирному договору 1700 года, принадле жало России. До войны у
Запорожце в были даже х утора по Миусу [О шибк а. С удя по те к сту, а так же
историче ск им данным - зде сь име ются в виду х утора по Кальмиусу - LV], а в[? - LV] том
ме сте , где мы те пе рь нах одились, и ве тряная ме льница, от все го этого те пе рь и сле дов
не осталось. Когда в самом начале войны Крымск ие татары бросились вве рх по
Кальмиусу опустошать ок ре стности Бах мута, то Запорожцы принужде ны были оставить
эти х утора."
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Источник : Гильде нште дт И.А. Дне вник путе ше ствия в южную Россию ак аде мик а С анк тПе те рбургск ой Ак аде мии наук Гильде нште дта в 1773–1774 г. / пе ре вод с не ме цк ого М. Шугурова
// Записк и О де сск ого общ е ства истории и дре вносте й. 1879. Т. 11. С . 222.
P.S. С пе циально для ALEX(vm e sto S.P.) и Владимира из Мариуполя - выложил статью И.К.Фоме нк о
Номе нк латура ге ографиче ск их названий Приче рноморья по морск им к артам ХIII-ХVII вв.
Картографиче ск ие шк олы сре дне ве к овой Европы к онца ХIII-ХVII вв.. О стальным смотре ть не
ре к оме ндую. О че нь спе цифиче ск ое чте ние ... :wink :
_________________
Ве лик ая траге дия наук и — уничтоже ние пре к расной гипоте зы бе зобразным фак том. (c)
П ос ледний раз редактировалос ь: L .V . (Чт 1 7 .0 9 .2 0 0 9 2 1 :4 3 ), вс его редактировалос ь 2 раз(а)

Ве рнуться к началу

П роф иль личное с ообщ ение С айт

L.V.

Добавлено: Чт 2 1 .0 2 .2 0 0 8 2 2 :5 3

Заголовок с ообщ ения:

О тветить с ц итатой

пос тоянный пос етитель

Наше л е щ е одно подтве ржде ние 500-ле тне го сущ е ствования Кальмиусск ой паланк и. :wink :
http://www.uacoins.com /product_info.php?cPath=&products_id=145
Те пе рь уже не оспоришь!
P.S. С татья Л.М.Голове шк о. Есть научно-обоснованное мне ние : 1734 год – год основания
запорожск ими к азак ами города Мариуполя. Хоте лось бы и мне увиде ть это "научно-обоснованное
мне ние " самому. До сих пор не удалось. :twiste d:
_________________
Ве лик ая траге дия наук и — уничтоже ние пре к расной гипоте зы бе зобразным фак том. (c)

Зарегис трирован:
0 4 .0 4 .2 0 0 7
С ообщ ения: 5 5 4
М едали: 2 (V iew more...)

Ве рнуться к началу

П роф иль личное с ообщ ение С айт

A LEX(vmesto S.P.)

Добавлено: П т 1 4 .0 3 .2 0 0 8 1 6 :3 8

Заголовок с ообщ ения:

О тветить с ц итатой

новенький

А ск ажите вообщ е , к ак ая у Вас точк а зре ния по поводу даты основания г. Мариуполя - 1779,
1780, 1734 или другая?
_________________
Ура, товарищ и!

Зарегис трирован:
2 7 .0 8 .2 0 0 7
С ообщ ения: 2 8
О ткуда: М А Р И У П О ЛЬ
М едали: Н ет

Ве рнуться к началу

П роф иль личное с ообщ ение

А лександр А .

Добавлено: П т 1 4 .0 3 .2 0 0 8 1 7 :0 5

Заголовок с ообщ ения:

О тветить с ц итатой

завс егдатай

L.V.
РЕС ПЕКТ!!!!!!!!!!!

Зарегис трирован:
1 6 .0 1 .2 0 0 6
С ообщ ения: 1 7 8 3
М едали: Н ет

Ве рнуться к началу

П роф иль личное с ообщ ение I C Q

П оказать с ообщ ения: все сообщ е ния

IC Q

Начиная со старых

Начать новую те му

Мариупольск ие форумы -> -> История

Пе ре йти
О тве тить на те му

Час овой пояс : G M T + 2

На страницу Пре д. 1, 2, 3 ... 8, 9, 10 ... 34, 35, 36 С ле д.

С траница 9 из 36
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П ерейти: История

Пе ре йти
Вы не мож ете начинать темы
Вы не мож ете отвечать на с ообщ ения
Вы не мож ете редактировать с вои с ообщ ения
Вы не мож ете удалять с вои с ообщ ения
Вы не мож ете голос овать в опрос ах

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group

© 2000-2011
Интернет-агентство RedRocket

file:///J:/LV/Мариупольский форум/Легенды и вымыслы (старые и новые) об основании Мариуполя/page-09.htm

19/19

