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Дослідники я к XIX, так і XX ст., що вивчали історію З а 
дунайської Січі, загалом цілком справедливо відзначали від 
сутність з цього питання необхідної джерельної бази (1).
Дійсно, документи з її історії, що зберігаються в архівах дип
ломатичних, військових, адміністративних установ колишньої
Російської імперії спеціально ке виявлялися і не вивчалися.
Не опублікованими й досі є джерела турецького походження.
Втім вважаємо, що принципово в аж л и ве значення для
вивчення історії Задунайської Січі мають матеріали зізнань
або оповідань задунайських запорожців, що містять їх «біо
графічні» відомості, їх Ж'иттєописи. Вони, як правило, є в до
кументах адміністративно-поліційних органів, куди потрап
ляли козаки після переходу російського кордону. М ій в ж е з у 
пинялися на їх місці і значенні у дослідженні історії з а д у 
найського козацтва (2).
Подані нижче життєопиот задунайських запорожців збе
рігаються в Держ ав ном у архіві Краснодарського краю в фон
ді «Військової канцелярії Чорноморського козацького війсь
ка» (3). Справа в тому, що царський уряд, намагаючись з а 
лучити задунайських запорожців до переходу в Росію, з а р а 
ховував їх до Чорноморського козацького війська. Так було
і в ході російсько-турецької війни 18С6— 1812 років, коли з а 
дунайські козаки були в складі турецької армії і знаходили
ся в гарнізоні фортеці Браїліїв. З квітня 1809 року, коли ро
сійські війська вийшли до фортеці, з неї почали виходити до
них задунайські запорожці. Командуючий Молдавською ар
мією генерал-фельдмаршал О. О. Прозоровський на казав з а 
раховувати їх до 9-го чорноморського козацького полку війсь
кового старшини Г. К. Матвеева, що був на суднах Д унайсь
кої військової флотилії. Проте, писав О. О. Прозоровський,
«розмістити їх на козацьких суднах треба так, шо вони як
люди непевні і не зовсім надійні, знаходилися б один від од241

•ного нарізно в артілях, старих чорноморців і під особливим
наглядом оіюїх начальників». Новоросійський генерал-губер
натор Е. Й. Рішельє н а к а з а в включати таких вихідців до
Чорноморського війська (4). 20 січня 1810 року ще п’ятдесят
п’ять задунайських запорожців, що вийшли до російських
військ після капітуляції Браїлова, т а к о ж були направлені
командуючим Молдавської армії генералом П. І. Багратіоном до Е. И. Рішельє для зарахування до Чорноморського
війська (5). Разом з задунайськими запорожцями до Війсь
нової канцелярії чорноморців потрапляли й їх зізнання.
В згаданій справі Військової канцелярії Чорноморського
козацтва є 24 «біографічні» матеріали колишніх задунайсь
ких запорожців. 16 з них були частково і у власному викладі
використані В. О. Голобуцьким. Вісім поданих нижче не
публікувалися, за виключенням життєопиоу С. Дубини, що
фрагментарно був населений В- О. Голобуцьким (6).
Наведені документи подаються на мові оригіналу із збе
реженням, в основному, мовних і стилістичних особливостей.
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