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У статті розглядається політика кальміуських полковників на східних 

землях Запорозьких Вольностей. Аналізуються територіальні суперечки з 

Військом Донським, взаємини з Кошем, стосунки з кубанцями, наводиться 

перелік полковників часів Нової Січі. 
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The article considers the policy of Kalmius colonels in the eastern lands of 

the Zaporozhian Liberties. Territorial disputes with the Don Host, relations with 

the Kosh (a military camp) and Cubans are analyzed. A list of Kalmius colonels 

from the New Sich times is given. 
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Теперішні події на Сході нашої держави підвищують увагу дослідників 

до процесів, які відбувалися на цих землях у XVIII ст. У часи Нової Січі 

східні запорозькі території входили до складу Кальміуської паланки. Саме тут 

відбувалося зіткнення імперської політики з традиціями козацтва, що стало 

однією із складових історичного розвитку Запорозьких Вольностей. 

В часи Нової Січі Кальміуська паланка межувала з Військом Донським, 

і постійні територіальні суперечки мали місце одразу по поверненню 

запорожців під російський протекторат. Вони посилились після проведення 

розмежування у 1746 р., яке суперечило традиціям запорозького козацтва. 

Питання політики російського уряду на східних землях Запорозьких 

Вольностей вже розглядались автором [1]. 
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Метою даної публікації є вивчення політики кальміуських полковників 

та їхня боротьба за землі паланки. Конкретизуються дії тих очільників 

паланок, дані про яких наявні у джерелах та історичних розвідках. Варто 

зазначити, що про кількох полковників є лише дані перебування на посаді, 

проте відсутня інформація щодо їхньої діяльності. 

Головним комплексом джерел є Архів Коша Нової Запорозької Січі. 

Частина справ, за якими можливе вивчення діяльності кальміуських 

полковників, була опублікована у п’ятьох томах корпусу документів [2-6]. У 

контексті суперечок з Військом Донським наявні джерела були опубліковані 

Д. Яворницьким [7]. 

В історичній літературі діяльності кальміуських полковників 

приділялося не надто багато уваги. Серед публікацій варто виокремити праці 

В. Пірка, у яких автор досліджує історію паланки, згадуючи кількох 

полковників [8-9]. Вагомість даної проблематики підкреслює теза автора, що 

немає єдиної думки щодо території, яка належала Кальміуській паланці [8, 

с. 70]. 

Проблематику стосунків Війська Запорозького з донцями, досліджував 

В. Полторак [10]. Серед його публікацій варто виокремити роботу, 

присвячену Василю Кишенському, де автор відзначає його діяльність на 

посаді кальміуського полковника [11]. 

Після повернення Війська Запорозького під російський протекторат 

кальміуським полковникам постійно доводилось вирішувати територіальні 

питання. Тісно пов’язано з даною проблематикою і заснування на схід від 

р. Кальміус Єланчицької планки. Вона існувала кілька років, а її полковники 

відігравали помітну роль у соціально-економічному та політичному житті 

Запорозьких Вольностей. 

В. Пірко зазначає, що найбільше сутичок було зафіксовано на початку 

40-х років за часів кальміуського полковника В. Кішенського [8, с. 74]. Його 

ж бачимо у кількох документах. Зокрема, означений полковник не пускав 
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донців до рибальства на р. Міус. А під час свого візиту до Черкаська він 

заявляв права на володіння Міусом і Темерником [7, с. 1353]. Є відомості про 

те, що В. Кішенський займався доправленням рибальських ватаг до 

Кубанських берегів (понад 400 осіб) [7, с. 1353]. 

Як зазначає В. Полторак, Кіш призначив В. Кишенського кальміуським 

полковником для силового вирішення конфлікту [11, с. 183]. І на 

підтвердження цього наводиться факт згону донських рибалок з межиріччя 

Берди та Міусу. 

У 1745 р. кальміуським полковником був Тимофій Постерняков, який 

робив роз’їзди за межі паланки, набирав команду з козаків, що стояли 

зимівниками [7, с. 1516]. Під час суперечок у документах згадується 

полковник Єланчицької паланки Таран. 

Д. Яворницький наводить факт суперечок Т. Постернякова, який 

перебував у Єланчицькій паланці з російським ротмістром Азовського полку 

Виногоровим, який звинувачував полковника у відігнані худоби і відібранні 

майна. Т. Постерняков відкидав усі звинувачення [7, с. 1548-1554]. 

З початком боротьби за землі з Військом Донським і загостренням 

суперечок у зв’язку з проведенням розмежування, починають працювати різні 

слідчі комісії. До них викликали і колишніх полковників Єланчицької 

паланки: Павла Тарана, Івана Ступака, Йосипа Барана, Івана Тарана. 

Після 1746 р., коли російський уряд почав вимагати від запорожців 

дотримання кордону по р. Кальміус полковники Єланчицької паланки вже не 

згадуються. 

Цікаво, що згідно даних, які наводить В. Полторак, у складі слідчих 

комісій 1745 та 1746 рр. серед запорозької старшини ми не бачимо 

кальміуських полковників [11, с. 131-132]. Цей факт можна пояснити тим, що 

вони були зацікавленою стороною. Разом з тим наводиться цікавий список 

донських полковників, серед яких ми бачимо Тимофія Туровєрова. Саме до 

нього у екстракті за 1746 р. мав претензії полковник Леонтій Таран [7, 
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с. 1581-1582]. Йому та кільком курінним отаманам збитків завдав донський 

полковник Тимофій Туровєров. Зазначається, що у полковника було відібрано 

25 пудів солі (40 коп. за пуд), отже сума збитків – 10 крб. 

У 1747 р. кальміуським полковником був Марко Ус. Йому доручалося 

спостерігати за переміщеннями татар, які порушували на сході російсько-

турецький кордон. Про це кошовий П. Козелецький писав київському 

генерал-губернатору П. Леонтьєву у листопаді 1747 р. А 1 грудня 

кальміуському полковнику вже було надано ордер щодо послів до ногайців з 

вимогою вийти за межі Запорожжя [2, с. 425-426]. 

У 1748 р. наступний кальміуський полковник Григорій Якимов брав 

участь у проведенні Бахмутської слідчої комісії, яка розглядала суперечки 

між запорожцями та донцями [3, с. 196-199]. 

У 1754 р. маємо кілька рапортів від Андрія Порохні. Так 29 березня 

1754 р. він повідомляв кошовому Данилу Стефанову про оголошення козакам 

паланки наказу Коша щодо заборони виходити без паспортів на польську і 

турецьку території [4, с. 640]. Того ж дня він писав кошовому про 

безрезультатність розшуку гайдамаків, які вчинили наїзд на село Диканька 

Полтавського полку [3, с. 647-648]. У травні того ж року бачимо, що Андрій 

Порохня переймався питанням будівництва церкви [2, с. 122-125]. 

У 1755 р. кальміуським полковником був Павло Ногай, якому Кіш 

доручив спостерігати за переміщенням ногайців. 8 квітня 1755 р. було 

відправлено рапорт кошовому Г. Федорову про оголошення козакам паланки 

наказів Коша щодо вжиття заходів безпеки проти можливого нападу татар на 

Запорожжя у зв’язку із зміною султана в Османській імперії, про розшук 

гайдамаків. У рапорті зазначалось «так и жительствующим по зимовниках 

запорожским козакам онии приказ секретно публиковать» і доповідалось про 

оприлюднення цього указу у паланці [5, с. 65]. 

Павло Ногай займався і регулюванням торговельних відносин, які 

ускладнились після проведення російським урядом митної реформи у 
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середині 50-х рр. XVIII ст. 14 жовтня 1755 р. у своєму рапорті кошовому, 

П. Ногай писав про ліквідацію ним застави, розташованої Бахмутською 

митницею при гирлі річки Волноваха [5, с. 514-516]. У запорожців були 

скарги на митників, що вони збирали мито з воза від 1 крб. та більше, товар 

тримали три доби. Наголошувалося на тому, що це ініціатива директора 

Бахмутської митниці [5, с. 514]. Полковник наказав спалити поставлений там 

курінь. Щоб окреслити свою позицію, Кіш 31 жовтня 1755 р. у донесенні 

Київській губернській канцелярії повідомляв про незаконність розташування 

Бахмутською митницею застави при гирлі річки Волновахи та стягнення з 

запорожців і жителів Гетьманської України мита за переміщення товарів і 

риби в Кальміуській паланці [5, с. 520-522]. І вже відповідним наказом до 

П. Ногая 3 листопада 1755 р. заборонялося розташовувати застави на 

території паланки та доручалося збирати дані про порушення Бахмутською 

митницею урядових розпоряджень щодо звільнення від мита товарів, що 

переміщувались на Запорожжі [5, с. 522-523]. Підсумком цієї справи був 

ордер гетьмана Кирила Розумовського від 28 листопада 1755 р. із 

повідомленням про надіслання в Колегію іноземних справ листа щодо 

ліквідації застави при гирлі р. Волновахи та звільнення запорожців і жителів 

Гетьманської України від мита з переміщених товарів [5, с. 524]. 

У 1756 р. Василь Магро займався питаннями суперечок з кримськими 

чабанами. 22 серпня у донесенні він повідомляв про їхній напад на 

запорожців та надавав реєстр відібраного у козаків [6, с. 340-341]. У цьому 

документі є цікава згадка про бердянського отамана Петра Чорного, який 

відправився на пошуки цих чабанів. Вже у вересні 1756 р. у тому ж контексті 

суперечок з кримцями Василь Магро згадується як колишній полковник [6, 

с. 373]. 

У жовтні 1756 р. на іншого кальміуського полковника Григорія Чухрая 

покладались обов’язки пошуку безпаспортних осіб, які йдуть на територію 

Вольностей з Черкаська та вирішення проблем завдання кримцями кривд 
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запорозьким лисичникам, які промишляли у Бердянському степу [6, с. 366-

367]. 

1757 р. кальміуським полковником знов був Павло Ногай. І вже 

традиційно він вирішував питання суперечок з Військом Донським. Данило 

Єфремов скаржився на привласнення запорозькими старшинами коней і 

майна донського старшини Василя Перфілова та про розшук і затримання на 

Запорожжі його кріпаків втікачів. Зокрема він відзначав що «по обичаю 

тамошнему между собой он, полковник, з старшиною своею, тога бившею, 

писарем да асаулом, раздуванилс. И между оними в дуване почти тое все 

прописаное их, беглих, имущество писару да асаулу досталось» [3, с. 581]. 

Також Павло Ногай був у складі слідчої комісії при Старосамарському 

ретраншементі для свідчення у справі про зловживання поручика Сєркова та 

полкових служителів, яка працювала у 1757 р. Проте є підозра що він там був 

недосить часто. Бо з комісії повідомлялось «токмо означенной полковник 

Ногай не прислан за чем обявленное следствие имеет крайнюю остановку» 

[3, с. 581]. Як результат майор Парфеній Щетинін 27 березня 1757 р. надіслав 

лист яким просив прислати П. Ногая до Богородичного. 

У 1758 та у 1760 рр. маємо інформацію про кальміуського полковника 

Андрія Вербицького. У першому випадку він займався пошуком дезертирів 

російських ландміліцьких полків [4, с. 515-516]. У другому – він відбивав 

калмицьких коней і фігурує у протоколі допиту Василя Мовчана, 

обвинуваченого у захопленні коней у калмиків, у самарських та 

китайгородських жителів [5, с. 250-251]. 

16 січня 1759 р. кальміуському полковнику був виданий наказ Коша про 

розмежування на Азовському морі [12, арк. 9]. Водночас для запобігання 

конфліктів Кіш наказував не видавати білети тим хто йшов рибалити на 

р. Єю. Відомо, що у травні цього року полковнику був Константій, але це 

випливає, лише з «проби пера» документу, який не стосується означеної 

паланки [4, с. 380.]. 25 січня 1760 р., рапортуючи в Кіш кальміуський 
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полковник повідомляв, що не видає білетів тим, хто йде на Єйські коси, проте 

козаки все одно їх отримували. 14 березня 1760 р. Кіш знову наказував 

заборонити видачу паспортів і білетів [12, арк. 11, 12]. 

У 60-х рр. залишалось актуальним питання рибальства запорожців із 

заходом на турецьку територію. Зокрема, у січні 1767 р. коли П. Румянцеву 

повідомляли про рибальство запорожців у турецькій стороні на Бузькому і 

Очаківському лиманах, він повторював заборону таких дій [13, арк. 14-15]. А 

17 вересня 1767 р. кошовому з Києва наказувалось заборонити козакам 

рибалити у Чубурській та Єйській косах, вигнати звідти рибалок та 

заборонити влаштовувати селища на тій території [13, арк. 20-20зв.]. 3 жовтня 

1767 р. був відправлений ордер кальміуському полковнику Івану Засусі 

вимогою, щоб козаки з’їхали з кіс. Той, у свою чергу, у донесенні 

П. Калнишевському писав про повідомлення з канцелярії Війська Донського 

щодо перебування на косах полковника Велігури з козаками та вимагав 

вислати його та ліквідувати рибальські помешкання, шинки та інші будівлі 

[13, арк. 22-23зв]. Але запорозькі команди не поспішали виконувати ці 

розпорядження і продовжували перебувати на зазначених косах. 

В. Пірко повідомляє, що 1771 р. полковником був Петро Велігура, який 

займався відновленням Кальміуської слободи та перевіз до неї церкву. 

Вищезазначеного полковника бачимо на посаді і у 1773 р. Тоді знову 

розгорілися суперечки з Військом Донським. 22 жовтня 1773 р. донці в 

промеморії зазначали, що козаки при кальміуському полковнику Велігурі 

стали від’їжджати від гирла Кальміусу до Семенівської фортеці, 

аргументуючи, що ця територія належить запорожцям [13, арк. 4-4зв., 10]. 14 

березня 1774 р. з Коша було відправлено промеморію до донців, де 

висловлювався протест з приводу того, що минулого року вони вважали за 

необхідне зігнати запорожців з кіс Семенівки та Кривої. Кіш зазначав, що ці 

коси є запорозькою територією [13, арк. 53]. 

Отже, переважно кальміуські полковники вирішували територіальні 
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суперечки, які відбувалися з Військом Донським. Окрім того, їх залучали до 

різних слідчих комісій. Час від часу на полковників Кальміуської паланки 

покладався контроль за переміщеннями ногайців на сході та вирішення 

конфліктів з ними. Активно вони займались вирішенням торговельних 

питань. Вивчення діяльності інших полковників в подальшому дозволить 

деталізувати їхню політику на землях Вольностей та отримати додаткову 

інформацію щодо зазначених у переліку посадовців (Додаток А). 
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Додаток А. Полковники Кальміуської та Єланчицької паланок 

Єланчицька паланка: 

1. Таран Павло – 1743, 

2. Ступак Іван – 1744, 

3. Баран Йосип – 1744-1745, 

4. Таран Леонтій – 1746. 

Кальміуська паланка: 

1. Кишенський Василь – 1743, 

2. Постерняков Тимофій – 1745, 

3. Чорний Андрій – 1746, 

2. Ус Марко – 1747, 

3. Якимов Григорій – 1748, 

4. Юха Сидір – 1752, 

5. Порохня Андрій – 1754, 

6. Ногай Павло – 1755, 1757, 

7. Магро Василь– 1756, 

8. Чухрай Григорій – 1756, 

9. Вербецький Андрій – 1758, 1760, 

10. Константій – 1759, 

11. Череда Лаврін – 1763, 

12. Чуб Степан – 1764, 

13. Глоба Лаврін – 1765, 

14. Засуха Іван – 1767, 

15. Череда Іван – 1768, 

16. Сокур Олекса – 1770, 

17. Велігура Петро – 1771-1774. 


