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НИЖНЯ ТЕЧІЯ ДНІПРА НА ДРУКОВАНИХ КАРТАХ XVI – XVIII СТ.
Картографічні джерела – одне з найцінніших джерел по вивченню історії,
географії, економіки та культури. Як справедливо зазначив Л. Браун, кожна
старовинна карта сама по собі є історією, що включає в себе невелику частку
фольклору і філософії, дещо мистецтва, і трошечки наукових фактів [1, с. 21].
І справді, кожна з таких карт – це, скоріше, історія чисельних помилок, котрі
і рушили наукою на шляху до нових відкриттів. Більше того, саме ці спроби і
помилки викликають сьогодні чималий інтерес у дослідників всього світу, і,
можливо, саме вони є тим джерелом, що характеризує і історію, і географію, і
економіку, і культуру.
Так сталося, що територія України, будучи розділеною між сусідніми державами, тривалий час фрагментарно або повністю відображалася на картах Польщі,
Литви, Росії, Османської імперії та на загальних картах Європи і світу. Це наклало певний відбиток на графічну частину і змістове наповнення карт, визначило
специфіку роботи з ними. Крім того, завдяки зацікавленості керівників сусідніх
держав у картографуванні території України, ми сьогодні маємо унікальну
можливість подивитися на Україну очима іноземців.
Чи не найголовнішим об’єктом будь-якої старовинної карти виступають
річкові системи. Пильна увага до них протягом багатьох століть не випадкова і
продиктована їх виключним місцем, як на самій карті, так і в процесі її створення. Це місце, визначається, перш за все, роллю рік в історії людства, по-друге,
їх роллю у самому процесі створення картографічного твору. Якщо перше не
потребує коментарів, то щодо другого слід відмітити наступне. Ріки в давні часи
виступали одним з головних орієнтирів для мандрівників. Враховуючи це, картографи намагалися відтворювати їх максимально точно. Таким чином річкова
мережа виступала базовим об’єктом, а правильність її нанесення – показником
майстерності картографа.
Сучасному досліднику карти XVI – XVIII ст. відкривають безліч можливостей
для наукового пошуку. Вони не тільки дозволяють прослідкувати еволюцію уявлень щодо певної території, але й є прекрасним джерелом по вивченню історії,
географії, топоніміки, економічних зв’язків, а також культури і мистецтва.
Не дивлячись на важливість вивчення стародавніх картографічних зображень Дніпра, а також на досить широку джерельну базу, ця тема до сьогодні
залишається малодослідженою. Ледь не перші спроби дослідити деякі карти
Дніпра здійснив відомий картознавець початку ХХ ст., першовідкривач багатьох
картографічних зображень території України В. О. Кордт. Його «Матеріалы по
исторіи русской картографіи» (1899, 1910) [2, 3], а також «Матеріали до історії
картографії України» (1931) [4] стали взірцем для багатьох поколінь дослідників.
В них, з-поміж іншого, зустрічаємо спроби дослідити історію виникнення і друку
карт течії Дніпра Т. Маковського, Ґ. Боплана. Старовинну карту Дніпра в своїй
книзі «Гильомъ Левассеръ-де-Бопланъ и его историко-географическіе труды относительно Южной Россіи» (1901) описує і В. Г. Ляскоронський [5]. Дві рукописні
карти порожистої частини Дніпра 1779 та 1780 рр. у 1905 р. опублікував відомий
дослідник південного краю Д. І. Яворницький [6]. На них позначені фарватер,
глибини, пристані на шляху через пороги. Пізніше Дмитро Іванович опублікував
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невеликий нарис «Карты Украйны и Запорожья и планы р. Днѣпра», де повідав
ще про декілька карт Дніпра XVIII ст. [7].
Попри зацікавленості деяких дослідників кінця ХІХ – початку ХХ ст. у
вивченні стародавніх картографічних зображень України, їх роботам все ще
не вистачало системності. Обмеженість джерельної бази не дозволяла робити
узагальнення. Тому більшість текстів носили, скоріше, довідковий (енциклопедичний) характер. Радянські вчені підійшли до вивчення карт більш професійно.
Їхні дослідження вирізняються ґрунтовністю, а джерельна база повнотою. Втім,
спрямованість на дослідження карт з зображенням саме території України,
зникає. В цей час картографічний матеріал у своїх монографіях широко використовували автор «Очерков по истории географии в России XV – XVI вв.» (1956)
Д. М. Лєбєдєв [8] та Б. О. Рибаков, який написав «Русские тракты Московии
XV – начала XVI века» (1974) [9]. В другій половині ХХ ст. з’являється низка
статей, присвячених картографії. Турецьку карту кінця XV – початку XVI ст.,
центральною темою якої є Дніпро, опублікував у статті «Старая турецкая карта
Украины с планом взрыва Днепровских порогов и атаки турецького флота на
Киев» (1969) польський вчений З. Абрагамович [10]. Безперечно цікавою є стаття
В. Г. Фоменка «Острів Хортиця на перших картах Нижнього Дніпра» [11], в якій
автор розбирає специфіку зображення ріки в районі острова Хортиця на картах
Т. Маковського та Ґ. Боплана.
З-поміж вчених останніх десятиліть цікавість до картографічних зображень території України значно зростає. Дотичні дослідження карт течії Дніпра
зустрічаємо в роботах М. Г. Вавричин, Я. Р. Дашкевича та У. Р. Кришталовича «Україна на стародавніх картах. Кінець XV – перша половина XVII ст.»
(2006) [12], «Україна на стародавніх картах. Середина XVІІ – друга половина XVIIІ ст.» (2009) [13] та Р. І. Сосси «Історія картографування території України.
Від найдавніших часів до 1920 р.» (2000) [14]. Морським картам-портоланам
присвячені роботи А. Ю. Гордєєва «Карти-портолани XIII – XVII ст.: особливості
та роль у розвитку картографії» (2009) [15] та І. К. Фоменка «Образ мира на старинных портоланах. Причерноморье. Конец ХІІІ – XVII в.» (2007) [16]. Докладне
дослідження карти течії Дніпра 1613 р. виконане у статті Т. Лютої «Мапа Великого
князівства Литовського 1613 р. Миколая-Христофора Радивіла» (1996) [17]. Окремо слід відзначити спроби реконструкції зображення Дніпровських порогів на
основі стародавніх карт і описів, здійснену О. Ю. Власовим у статті «Картосхема
Дніпровських порогів» (2006) [18].
Дану статтю слід розглядати як спробу продовження вивчення картографічної
спадщини України, але в вузькому аспекті. Автор намагається вивести основні
тенденції зображення Дніпра на картах XVI – XVIII ст., а також окреслити їх
основні етапи.
Переодизація картографування території України зазначеного періоду
має певні відмінності від загальноєвропейської і є умовно персоналізованою.
Так, перші два періоди відбулися завдяки і під впливом видатних картографів
свого часу – К. Птолемея та Ґ. Боплана, що і було відображено в назвах цих
періодів – «птолемеївський» та «бопланівський». Назва третього періоду,
«постбопланівський», говорить про виникнення нової традиції, не пов’язаної з
конкретними іменами.
Отже, перший період асоціюється з ім’ям видатного античного астронома,
математика та картографа Клавдія Птолемея (І – ІІ ст.). У 1409 р. після кількох
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«Восьма карта Європи», близько 1590 р. Автор К. Птолемей
століть забуття його «Географія» була перекладена латинською мовою, заново
відкривши європейцям наукові доробки античних вчених з області картографії
[19, с. 29]. Не дивлячись на те, що антична техніка створення карт була на сходинку вище за середньовічну, карти, створені у ІІ ст. були застарілими. Вони не
відповідали географічній, економічній та політичній ситуації XV ст. Характерними їх рисами були велика кількість архаїзмів, як то застарілі назви рік і міст,
неіснуючі населені пункти, ріки, острови. Часто траплялося типове для античності
відносно чітке відображення відомого картографу світу і схематичне, подекуди
навіть міфічне, відображення інших територій, автору невідомих. В XV – XVII ст.
«птолемеївські» карти намагаються модернізувати, додаючи до оригінального
зображення нові відомості.
Статичність птолемеївського періоду відбилася і на зображенні Дніпра. Течія
«другої після Нилу ріки» на картах XVI – початку XVII ст. представляла собою
досить суперечливе явище. Вона складалася ніби з двох половин – північної і
південної, котрі кардинально різнилися між собою. Північна частина, що простяг
лася від витоків до гирла річки Самари, представляла собою відносно деталізоване
зображення Дніпра з густою мережею допливів і населених пунктів. Нижня течія
навпаки поставала доволі схематичною, позбавленою деталей і у зменшеному
відносно першої частини Дніпра масштабі. Таку картину можна спостерігати на
багатьох картах того часу, наприклад з «Географії» К. Птолемея (1511, 1513 рр.),
картах Б. Ваповського (1540 р.), С. Герберштейна (1551, 1556, 1611 рр.), С. Мюн93
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стера (1540, 1559 рр.), М. Квада (1600 р.), Ґ. Меркатора (1628, 1630, 1641 рр.) та
інших [12].
Значні викривлення у зображенні течії Дніпра і всього регіону, надмірну
схематизацію ріки породила слабка обізнаність стародавніх картографів у
географії південноукраїнських степів, що могло бути викликано цілою низкою
факторів, як то: незацікавленість у картографуванні регіону, віддалення від
трансконтинентальних транспортних коридорів і, як наслідок, недостатньо розвинута шляхова інфраструктура, малоефективне використання Дніпра у транспортних цілях і тому подібне. В свою чергу перевидання цих карт і створення
на їх основі інших зробило ці неузгодженості систематичними. Так, на багатьох
картах у місці впадіння Дніпра у Чорне море (навпроти міста Очаків) присутній
великий острів Портобоно (Porto bono, Portobo, Bobo) з острівцем-супутником.
Ці острови зустрічаємо на деяких картах з «Географії» К. Птолемея. Звідти вони
«перемістилися» до карт С. Мюнстера (1578 р.), Д. А. Маджині (1597, 1600 рр.),
Ґ. Меркатора (1589, 1607, 1628, 1630, 1633, 1638, 1641 рр.), які брали карти К. Птолемея за основу. Ці острови присутні навіть на портоланах Чорного моря – картах,
створених спеціально для орієнтування
на морі. На картах кінця XVII – початку
XVIII ст. на Кінбурнському півострові
зображували поселення Полбоерно
(Polboerno). Зустрічаються ці острови
і на деяких більш точних картах другої
половини XVIII ст. Так, на «Малій карті
Чорного моря» Я. Белліна 1772 р., північнозахідною протокою між островом і
сушею виступає Березанський лиман, що
з’єднується з Південним Бугом неподалік
гирла р. Інгул. Південно-східний рукав
утворюють води Дніпро-Бузького лиману.
Фрагмент карти № 13 з Морського
Острів-супутник Я. Беллін розмістив у
атласу, 1546 р. Автор Б. Аньєзе
гирлі Бузького лиману [20].
Вищезгадані острови в гирлі Дніпра можуть бути не похибкою картографів
XVI – XVII ст., а результатом їхньої безапеляційної довіри авторитетним іменам
античності. Так званий острів Портобоно насправді міг існувати в далекому минулому. Відомо, що ще у ІХ – VII ст. до н. е. рівень Чорного моря був на 7 – 8 м
нижче сучасного, а до моменту грецької колонізації Північного Причорномор’я міг
відрізнятися на 10 – 11 м. Тому І. В. Бруяко та В. О. Карпов припускають існування
в античності великих піщаних кіс в районах сучасних Одеської та Дністровської
банок, а також дельтових островів [21, с. 24]. За їхньою реконструкцією навпроти
гирла р. Південний Буг на місці теперішнього Кінбурнського півострова мав знаходитися великий острів, «вирваний» від суші дніпровськими протоками. З настанням періоду трансгресії, що розпочався наприкінці І ст. до н. е. і тривав близько
восьми століть, рівень води у Чорному морі значно піднявся, тому великі острови і
коси опинилися під водою. До сьогоднішнього дня чорноморський регіон пережив
ще одне пониження горизонту води, пік якого прийшовся на XIV – XV ст. [21,
с. 25]. Таким чином, карта Я. Белліна 1772 р. могла стати пошуком відповідності
старих авторитетних карт сучасним реаліям. Цікаво, що на наступній карті Чорного моря 1785 р., автором якої був Я. Беллін, цей острів вже відсутній.
94

Нижня течія Дніпра на друкованих картах XVI – XVIII ст.

ІСТОРІЯ

Своєрідною традицією, що походить ще з античних часів і яскраво характеризує
птолемеївський період, було зображення Дніпра двома променями. Західний брав
свій початок з Амадоцького озера, а східний, він же і головний, – з Транійських
гір. Обидва русла відповідають реальним рікам, але якщо «східний» Борисфен і
є Дніпром, то «західний» Борисфен уособлює собою сучасний Південний Буг.
Таке роздвоєння Дніпра спостерігаємо на різновидах птолемеєївської «VIII карти
Європи» 1511 р. [12, сс. 12 – 13], 1513 р. [12, сс. 20 – 21], 1590 та 1695 рр. [22].
Один з варіантів зображення Дніпра двома гілками представлений на карті
«Понт Евксинський, що перебував у спокої, доки його не сколотало весло Язона»
(1624 р.). На ній роль «західного» Борисфену виконує ріка Прип’ять, підписана як
«Diaboryſthenes», тобто «Борисфен з боку» або «Бічний Борисфен» [23]. Вперше
ця карта була опублікована в атласі А. Ортелія ще у 1590 р., і з тих часів неодноразово перевидавалася.
З часом, по мірі того, як європейці все більше і більше дізнавалися про
Східну Європу, традиції античної картографії слабшали. На картах дуже
обережно, але все-таки починають з’являтися відповідні уточнення. Так, на
«Сучасній карті європейської Сарматії або Угорщини, Польщі, Русі, Пруссії і
Волощини» 1513 р. М. Вальдзеемюллера, створеній на основі карт Е. Етцлауба, М. Беневентано і Б. Ваповського, Дніпро з’являється під двома назвами: у
верхній течії як «Борисфен» (Borіſtenes), в районі Києва під назвою «Дніпро»
(Neper) [12, сс. 22 – 23]. Дві назви Дніпро має і на «Новій карті Польщі та Угорщини» С. Мюнстера 1540 р. [12, сс. 28 – 29]. На «Карті Угорщини, Польщі, Русі,
Литви, Валахії та Болгарії» 1570 р. С. Мюнстера, створеній на основі карти все
того ж Б. Ваповського, Дніпро одночасно постає під трьома назвами, а саме як
Дніпро (Neper) – у верхній течії, Дніперус (Neperuſ) – поблизу Києва і Борисфен (Borysthenes) – нижче Канева [24]. Сучасна назва Дніпра з’являється на
європейських картах XVI ст. завдяки тим же європейцям, які з дипломатичними та іншими місіями відвідували в цей час Московську державу. Передусім
це М. Меховський, П. Іовій та С. Герберштейн. Останній, зокрема, писав: «Въ
Волконскомъ лѣсу, почти въ 10-ти миляхъ отъ Фронова болота есть деревня
Днѣперско, въ окрестностяхъ которой беретъ начало Борисөенъ, называемый
туземцами Днѣпромъ и нами именуемый Борисөеномъ» [25, с. 165]. Оскільки
ці маршрути пролягали переважно через верхів’я Дніпра, тому саме верхня
його течія на багатьох картах була названа «Дніпром». Нижню ж течію ріки
ще певний час за звичкою продовжували називати «Борисфеном». Тільки в
середині XVI ст. з’являються перші карти, на яких назва «Дніпро» повністю
витісняє стару назву ріки.
Неабиякий інтерес викликає зображення і розміщення на «птолемеївських»
картах гірських систем, особливо Транійських (Tranomontani) та Амадоцьких
(Amadoci montes) гір. В перших горах, на думку переважної більшості стародавніх
картографів, Дніпро брав свій початок, а другі мав перерізати у своїй середній
течії. Якщо міф про Транійські гори був розвінчаний ще в середині XVI ст., то
міфічність Амадоцьких гір викликає великі сумніви.
Амадоцькі гори, як видно зі старовинних карт, простяглися із заходу на схід
від витоків Південного Бугу до витоків приазовських річок Берди та Міуса,
повторюючи тим самим контури Українського кристалічного щита. Імовірно,
картографи минулого сприйняли за гори виходи на поверхню скельних порід,
котрими всіяна вся ця територія. Це і пороги на р. Південний Буг і скельні вихо95
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ди на р. Берда, і Кам’яні Могили в Приазов’ї тощо. Скелями був всіяний і Дніпро
на відстані від Кременчука до Великого Лугу. Вони не були надто високими, але
степовий ландшафт підсилював враження, викликані цими «степовими горами».
Таке співпадіння може вказувати на реальність Амадоцьких гір. Більш того, їх слід
вважати гіпертрофованим зображенням реальних природних об’єктів і першим
відомим алегоричним зображенням Дніпровських порогів.
Транійські і Амадоцькі гори можна
зустріти передусім на доопрацьованих картах К. Птолемея, або картах,
створених під сильним впливом його
праць, як то «Восьмій карті Європи»
Б.  Сильвана (1511 р.) [12, сс. 12 – 13],
Н.  Германа (1513 р.) [12, сс. 20 – 21],
Ґ. Меркатора (1584 р.) [12, сс. 58 – 59]
та інших. Пізніше, у першій половині
XVII ст., гірські пасма ще продовжують
зображувати на картах, але їх розташування обмежують лише Лівобережжям і зосереджуються вони здебільшого у верхів’ях
Фрагмент карти К. Птолемея 1590 р.
лівих допливів Дніпра (рік Псел, Ворскла,
з показанням Амадоцьких гір
Орель, Кінські Води) та рік азовського
басейну. Безпосередньо це можна спостерігати на картах «Таврика Херсонеська» Ґ. Меркатора (1628, 1630, 1638, 1641 рр.) [12, сс. 125, 140 – 141, 142 – 143,
162 – 163, 174 – 175].
В якості головного об’єкту Дніпро вперше з’являється на карті турецького
провідника-розвідника морейця Ільяса, датованій З. Абрагамовичем приблизно
1495 – 1507 рр. [10, с. 86]. На ній зображений один з запропонованих султану
варіантів нападу турецького флоту на Київ. Так, атакуючий турецький військовий
флот у складі п’яти малих суден і трьох великих кораблів з артилерією на борті показаний прямуючим з моря у гирло Дніпра. Зображення кораблів присутні і у руслі
самої ріки (вони доходять майже до Києва), втім, їх важко розгледіти через старість
карти. Напис, зроблений автором в районі середньої течії Дніпра, повідомляє про
можливість ліквідації небезпеки
порогів, заради вдалого походу
на Київ і у перекладі звучить так:
«Дело, изложение которого сей
бедняк подает к праху [на] земле
[под] стопами моего султана, таково, что если мой султан повелит,
то камни, которые [находятся] в
этой реке (сотворены же они во
времена Нимруда), я, бедняк ваш,
раздвину так, чтобы ваши корабли дошли вплоть до королевской
столицы и ни у кого [даже] кровь
бы из носа не потекла» [10, с. 84].
«Розведення» порогів З. Абрагамович трактує однозначно як їх Турецька карта морейця Ільяса кін. XV – поч. XVI ст.
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підрив. Втім, тут йдеться,
скоріше, не про підрив (тоб
то фізичне знищення), а
саме про усунення їх небезпеки. Імовірно, автор карти
провідник-розвідник Ільяс
знав способи відносно безпечного долання порогів і міг
ними поділитися з турецьким султаном.
Щодо оформлення карти
Ільяса, то картою її можна
назвати хіба що умовно. Це,
скоріше, схема, що не передбачала якісного детального
відображення території.
Дніпро тут зображений
прямою смугою з єдиним
допливом на півночі –
Десною. У місці впадіння
ріки у Чорне море чітко
виділений Дніпровський
лиман з великим островом,
що розмістився ближче до
правого берега. На правому
березі Дніпра зосереджені
три міста – Київ, Черкаси
та Очаків. Навколо останнього зображений широкий
рів з водою, що з’єднується
з обох боків з Дніпром. На
дорозі що веде з Черкас до
Очакова, на березі Дніпра,
розміщений великий будинок – Таванська переправа. Ще дві переправи через
Дніпро зображені в районі
Києва і Очакова.
Більш детально Дніпро
зображений на карті Т. Ма-
ковського «Точний опис Великого князівства Литовського князя Миколая Криштофа Радзівіла» 1613 р., де він
поданий окремою вставкою
[12, с. 189]. Карта-вставка
«Точний опис Великого князівства Литовського князя
складається з двох вертикальних частин, розміщених Миколая Криштофа Радзівіла», 1613 р. Автор Т. Маковський
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на двох аркушах. Ліворуч у масштабі близько 1 : 530 000 зображений Дніпро від
Черкас до Ненаситецького порогу, праворуч – від Ненаситця до Чорного моря
[26, сс. 61 – 65]. На карті Дніпро в районі порогів оточений горами, що мало передати з одного боку характер берегової смуги, а з іншого – виокремити порожисту
ділянку ріки. Течія Дніпра лінійна, чітко орієнтована на південь. На карту нанесені
15 допливів, русло Дніпра рясніє чисельними островами, загальною кількістю
близько 97, частина з яких підписані. Майже всі острови за формою, розмірами
і розміщенням слабо нагадують Дніпро тих часів і були нанесені, скоріше, не
як достовірні об’єкти, а для передачі характеру русла. Особливу увагу автор
приділив порогам. Їх на карті 9. Карту-вставку доповнюють невеликі історичні
довідки латинською мовою про козаків, пороги, Хортицький острів та Томаківку,
що були винесені в окремі рамки. Внизу міститься звернення до читача, в якому
пояснюються причини, що спонукали картографа помістити окрему карту Дніпра
[3, с. 4]. Доопрацьована Г. Гондієм, карта Т. Маковського увійшла у атлас Я. Янсона 1636 р. Зміни торкнулися оформлення – фігурний картуш був замінений на
прямокутну рамку, були прибрані супровідні тексти, а сама карта була зменшена
майже вдвічі [12, с. 200].
«Точний опис Великого князівства Литовського
князя Миколая Криштофа Радзівіла», 1613 р. Автор Т. Маковський
Об’єкти

Кількість

Назви мовою оригіналу

Українські назви

Назва Дніпра

2

Dniepr, Borystenes

Дніпро, Борисфен

Допливи

15

Ліві: Supoi, Svla, Horol, Psol,
Worskla, Orel, Samar, Konska
Woda;
Праві: Chyszmien, Ingvlec

Ліві: Супой, Сула, Хорол, Псел,
Ворскла, Орель, Самара,
Кінська;
Праві: Тясмин, Інгулець

Острови

97

Wolczny, Chorcyczki, Tomakow- Вовчий, Хортиця, Томаківка
ka

Пороги

9

Kadak, Bulilo, Woieznij, Zwonier, Кодацький, Будилівський, ВолNienaſijtecz, Suſki, Wolnij, Walkono- низький, Звонецький, Ненаwa zaboia, Tawutzany
ситецький, Сурський, Вільний,
Валконова забора, Таволжаний

Наближеною до оригіналу копією карти Дніпра Т. Маковського є карта
Й. Блау «Течія Борисфена або, по-народному, Дніпра чи Ніпра, від міста Черкаси
до гирла й озера Ільмень, через яке він впадає в Понт Евксинський» [27], що була
надрукована в атласі Ґ. Меркатора у 1648 р. Новий варіант карти відрізняється
від попереднього орієнтацією та художнім оформленням. В такому вигляді її видавали в атласах фірми Блау до 1667 р. У 1748 р. карта з’явилася у амстердамському
виданні атласу Й. Гоманна [13, с. 30].
У першій половині XVII ст. розпочався новий етап картографування території
України, заснований на інструментальних зйомках [26, с. 74]. Розпочав цей етап
відомий французький інженер Ґійом Левассер де Боплан. Його карти стали
справжнім взірцем картографування території України. Француз на основі
інструментальних зйомок і особистих спостережень створив абсолютно нові, не
скопійовані, карти на яких виправив чисельні викривлення, допущені попередниками [26, с. 78]. Відносно зображення течії Дніпра, то був усунутий головний
недолік, що зустрічався на картах Т. Маковського (1613 р.), І. Масси (1633 р.) та
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Фрагмент «Генеральної карти України», 1648 р. Автор Ґ. Боплан
«Генеральна карта України», 1648 р. Автор Ґ. Боплан
Об’єкти

Кількість

Назви мовою оригіналу

Українські назви

Назва Дніпра

2

Nieper, Boruſtenes

Дніпро, Борисфен

Допливи

25

Ліві: Samara, Osihozowka, Konska
Woda, Karatzik, Rohaizik, Majacz
kair;
Праві: Wolniow, Tomahowka,
Czertomelik, Bazanluk, Ternow,
Sokorowka, No ſ okowka, Omelowa, Kamionka, Dreſhmanowka,
Burhunka, Tehinka, Iugulaz malÿ

Ліві: Самара, Осокорівка,
Кінська, Карачик, Рогачик,
Маячка;
Праві: Вільна, Томаківка, Чортомлик, Базавлук, Тернівка,
Осокорівка, Носоківка, Мєлова,
Кам’янка, Дрімайлівка, Бургунка, Тягинка, Інгулець

Острови

15

Mona ſ tr, Kor ſ ki, Kniahininy,
Tawo ł zany, Chortyka, Wielek,
Tomahowka, Kair, No ſ okowka,
Ko ſ emako, Tawan, Ko ſ asky,
Burhunko

Монастирський, Кінський,
Княгинін, Таволжаний, Хортиця, Великий, Томаківка, Каїри,
Носоківка, Кожемяко, Тавань,
Козацький, Бургунський

Пороги

13

Kudak, Sulski, Lochanny, Strelczy,
Dzwoniec, Kniahininy, Nenaſytec,
Woronowa Zabora, Wolniow,
Budylow, Tawo ł zany, Lisianka,
Wolny

Кодацький, Сурський, Лоханський, Стрільчий, Звонецький,
К н я г и н і н , Н е н а с и т е ц ь к и й ,
Вор онова Забора, Вовнизький, Будилівський, Таволжаний,
Лишній, Вільний
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інших, а саме лінійне, чітко орієнтоване
на південь, розташування Дніпра,
надмірна схематичність, а також
непропорційне відображення його
нижньої течії.
У своєму першому картографічному
творі – «Генеральній карті України»
1648 р. і її перевиданнях, Ґ. Боплан
зображує Дніпро від витоків до самого Чорного моря. Від гирла р. Самари до Лиману француз розмістив
25 допливів, 13 порогів та 5 переправ
через Дніпро [3, карта ІХ]. Вперше саме
на картах Ґ. Боплана, хоча і схематично, але був означений Великий Луг.
«Генеральна карта України» завдяки
реальному зображенню течії Дніпра
та Дніпровсько-Бузького лиману,
мала неабияке значення для розвитку європейської картографії XVII –
XVIII ст., ставши основою для багатьох
карт [13, с. 14].
На першій в світі топографічній
карті цілої країни – «Спеціальному
і докладному плані України разом з
Фрагмент «Спеціального і докладного плану
належними до неї воєводствами, округаУкраїни...», 1650 р. Автор Ґ. Боплан
ми та провінціями» Ґ. Боплана (1650 р.)
розміщено карту-вставку з зображенням Дніпровських порогів. На ній показані
безпосередньо пороги (як і на Генеральній карті їх 13), 11 допливів, 2 переправи,
чисельні острови [28, сс. 7 – 9].
«Спеціальний і докладний план України разом з належними до неї воєводствами, округами та провінціями», 1650 р. Автор Ґ. Боплан
Об’єкти

Кількість

Назви мовою оригіналу

Українські назви

Назва Дніпра

1

Boriſthenes

Борисфен

Допливи

11

Ліві: Samara, Kudaczik, Woronowa
Woda, Woronowa, Li ſ ianka,
Osihozowka, Kaczhaſow;
Праві: Sulski, Wolniow, Budylow

Ліві: Самара, Кодачка (Татар
ка?), Ворона, Лишня. Осок о
рівка, Кічкас;
Праві: Мокра Сура, Вільна,
Канцерівка

Monast ÿ , Konsky, Kniaziow,
8
(підписані) Kodacki, Kniahinin, Tawoł zany,
Liſ ianka, Kaczawarÿ cz,
Chortÿca

Монастирський, Кінський,
Княжий, Койдачев, Княгинін,
Таволжаний, Лишній, Кухарев,
Хортиця

Kudak, Sulski, Lochannÿ, Strelczÿ,
Dzwoniec, Kіnahininy, Nenaſÿtec,
Woronowa Zabora, Wolniow,
Budylow, Tawo ł zan ÿ , Luczn ÿ ,
Wolnÿ

Кодацький, Сурський, Лоханський, Стрільчий, Звонецький,
Княгинін, Ненаситецький, Воро
нова Забора, Вовнизький, Буди
лівський, Таволжаний, Лишній,
Вільний

Острови

Пороги

100

13
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«Течія Борисфена або, по-народному, Дніпра чи Ніпра –
від Бужина до острова Хортиця», 1662 р. Автор Ґ. Боплан
Втім, найбільший інтерес викликають бопланівські карти Дніпра. Вони ніби
ілюструють опис ріки у його книзі. Всі об’єкти, зазначені в тексті присутні і на карті
[3, с. 24]. На них Ґ. Боплан подає детальну топографічну характеристику русла ріки,
її допливів і прилеглих до неї територій, максимально докладно зображує острови,
пороги, піщані коси, окремі камені, вказує фортеці, населені пункти, переправи.
Перше видання серії карт «Течія Борисфену» відбулося у 1662 р. в Амстердамі в
«Атласі світу» Й. Блау. Карти були складені на основі спеціальної зйомки Дніпра
і навколишніх територій, проведеної ще у 1639 р. В цьому атласі течія Дніпра
була розміщена на трьох аркушах, поділених навпіл. Перші два з них масштабом
1 : 232 000, а останній, з зображенням саме нижньої течії – 1 : 463 000 [26, с. 78].
Другий аркуш цієї серії має назву «Течія Борисфена або, по-народному, Дніпра
чи Ніпра – від Бужина до острова Хортиця» [29]. На ньому показані 22 допливи, 195 островів, 13 порогів. Позначення порогів на цій карті подвійне і суттєво
відрізняється від всіх попередніх. Їх виокремлено штриховкою та кам’яними
грядами. Крім того, вперше в районі порогів з’являються позначення підводних
каменів. Їх на цій ділянці нараховується близько 48.
Третій аркуш карти Дніпра «Течія Борисфена або, по-народному, Дніпра чи
Ніпра – від острова Хортиця до міста Очакова, де він впадає до Понту Евксинського» цікавий тим, що охоплює найменш вивчений на той час відрізок Дніпра [30].
На цій карті нанесені 16 допливів, 14 островів, 3 піщані відмілини, вказані 3 переправи. На місці лиману Великі Води, там, де у Дніпро впадають річки Тернівка та
Осокорівка, Ґ. Боплан розмістив Біле озеро (Biele Ieziore), в яке впадають і з якого
витікають шість невеликих річок, в тому числі і дві вищеназвані. Серед великої
кількості островів, що знаходилися у Великому Лузі, Ґ. Боплан виокремлює
лише 14, більшість з яких він підписує, показуючи тим самим їх непересічне
значення для південного краю. Втім, велика кількість островів на цих картах як і
раніше вказує на характер течії і, в більшості своїй, не відповідає дійсності.
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«Течія Борисфена або, по-народному, Дніпра чи Ніпра – від острова Хортиця
до міста Очакова, де він впадає до Понту Евксинського», 1662 р. Автор Ґ. Боплан
«Течія Борисфена або, по-народному, Дніпра чи Ніпра – від Бужина до острова Хортиця» //
«Течія Борисфена або, по-народному, Дніпра чи Ніпра – від острова Хортиця до міста
Очакова, де він впадає до Понту Евксинського», 1662 р. Автор Ґ. Боплан
Об’єкти
Назва Дніпра

Кількість
3

Назви мовою оригіналу

Українські назви

Borysthenis, Dniepr, Niepr

Борисфен, Дніпро, Ніпро

Допливи

22 // 16

Л і в і : S a m a r, K u d a c z c k ,
Woronacwoda, Woronowa,
Osihorowka, Cuczkaſow // Konſ ka Woda, Karaczik, Rohaczik,
Мajaczkair;
Праві: Surky, Wolniow, Budÿlow //
To m a h o w k a , C z e r t o m e l i k ,
Baz anluk, Ternow, Sokorowka,
Noſokowka, Omelowa, Kamion
ka, Dre ſ hmanowka, Burhunka,
Tehinka, Iugulat maly

Ліві: Самара, Кодачка, Ворона,
Ворона, Осокорівка, Кічкась
ка // Кінська, Карачик, Рогачик,
Маячка;
Праві: Сура, Вільна, Будило //
Томаківка, Чортомлик, Базавлук, Тернівка, Осокорівка,
Носоківка, Мєлова, Кам’янка,
Дрімайлівка, Бургунка, Тягинка,
Інгулець

Острови

195 // 17 Monaster ÿ , Konsk ÿ , Kozachi,
Kniaziow, Towo ł zanÿ , Chortÿ ka
// Wielek, Tomahowka, Kair,
Noſokowka, Koſemako, Tawan,
Koſasky, Burhurko

Монастирський, Кінський, Козачий, Княгинін, Таволжаний, Хортиця // Великий, Томаківка, Каїри,
Носоківка, Кожемяко, Тавань,
Козацький, Бургунський

Kudak, Surky, Lochanÿ, Strelczÿ,
Dzwoniac, Kniahinon, Nenaſÿtac,
Woronwa Zabora, Wolniow,
Bud ÿ low, Tawo ł zan ÿ , Ł aczn ÿ ,
Wolnÿ

Кодацький, Сурський, Лоханський, Стрільчий, Звонецький,
Княгинін, Ненаситецький,
Воронова Забора, Вовнизький,
Будилівський, Таволжаний, Лиш
ній, Вільний

Пороги
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Бопланівські карти Дніпра впродовж 1663 – 1672 рр. витримали більше 7 перевидань у французькій, голландській та іспанській версіях атласу Й. Блау та атласах Я. Янсона [26, с. 78]. У 1680 р. останній переробив і видав карти русла Дніпра,
подавши всі фрагменти на одному аркуші [13, с. 22].
Наприкінці XVII – початку XVIII ст. європейські картографи у зображенні
території України продовжували наслідувати Ґ. Боплана. Так, французький картограф Н. Сансон І на основі карт Ґ. Боплана створив карту «Верхнє Поділля або
Кам’янецьке воєводство, згідно великої [карти] України Ле Вассера де Боплана» 1665 р. [13, сс. 40 – 41]. На ній автор показав течію Дніпра від Кодака до
впадіння в Чорне море. На цьому відрізку француз розмістив 22 допливи Дніпра,
18 островів, 13 порогів та 4 великі переправи. Окремим кольором автор позначив
8 островів, що лежали вздовж державного кордону і належали в цей період Польщі.
Серед них Хортиця (Chorbika), Великий (Wieleck) та Томаківка (Tomahouka).
Під впливом робіт Ґ. Боплана, Я. Стандартом була створена карта «13 Дніп
ровських порогів із Запорозькими островами та гирлом у Чорному морі» [13,
с. 83], що була опублікована у Нюрнберзі у 1687 р. в якості одного з додатків до
стародавньої карти Польщі [3, с. 25]. Не дивлячись на назву, в якій акцентується
увага саме на порогах, в їх переліку автором була зроблена прикра помилка. Так,
був пропущений перший поріг – Кодацький, а Воронова Забора прописана одночасно під двома номерами (7. Воронова, 8. Забора). Крім порогів на карту нанесено
31 доплив, 18 островів та 5 переправ через Дніпро. В цілому зображення нижньої
течії Дніпра на карті Я. Стандарта за деякими незначними виключеннями збігається
з зображенням на Генеральній карті України Ґ. Боплана 1660 р. [13, с. 83].

Карта «13 Дніпровських порогів із Запорозькими островами
та гирлом у Чорному морі», 1687 р. Автор Я. Стандарт
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«13 Дніпровських порогів із Запорозькими островами
та гирлом у Чорному морі», 1687 р. Автор Я. Стандарт
Об’єкти

Кількість

Назви мовою оригіналу

Українські назви

Назва Дніпра

2

Borustenes, Nieper

Борисфен, Дніпро

Допливи

31

Ліві: Samara, Osihozowka,
K a c z h a ſ o w, K o n s k a w o d a ,
Karaczik, Rohaczik, Majaczkair;
Праві: Lochanny, Wolniow, Toma
howka, Czortomelik, Bazanluk,
Ternow, Sokorowka, Noſokowka,
Omelowa, Kam eo nka, Dre ſ h
man owka, Burhunka, Tehinka,
Iugulet maly

Ліві: Самара, Осокорівка,
Кічкаська, Кінська, Карачик,
Рогачик, Маячка;
Праві: Лоханка (Сура), Вільна,
Томаківка, Чортомлик, Базавлук,
Тернівка, Осокорівка, Нос о
ківка, Мєлова, Кам’янка, Дрі
майлівка, Бургунка, Тягинка,
Інгулець

Острови

18

Monastr, Korski, Kniahiuny,
Towolzany, Chort ÿ ka, Wielek,
Tomahowka, Kair, No ſ okowka,
Ko ſ emako, Tawan, Ko ſ asky,
Burhurko

Монастирський, Кінський, Княги
нін. Таволжаний, Хортиця, Великий, Томаківка, Каїри, Носоківка,
Кожемяко, Тавань, Козацький,
Бургунський

Пороги

13

S l u s k i , L o c h a n n y, S t re l c z y,
Dzwoniec, Kniahininy, Nenaſytec,
Woronowa, Zabora, Wolniow,
Budylow, Tawolzany, Lisianka,
Wolny

Сурський, Лоханський, Стріль
чий, Звонецький, Княгинін, Ненаситецький, Воронова, Забора,
Вовнизький, Будилівський, Таволжаний, Лишній, Вільний

Карти Ґ. Боплана послужили основою і для багатьох інших картографічних
творів, таких як карта Ґ. Сансона та А. Жейо «Польські землі з поділом на
воєводства» 1672 р., «Карта коронних польських земель…» Н. Сансона І та Д. де
Россі 1678 р., карта «Червона Русь, Поділля, Волинь і Україна» 1687 р. Я. Стандарта, карта Н. Сансона І «Коронні польські землі…» 1679 р., «Нова карта Речі
Посполитої…» 1690 р. Ф. де Віта, карта А. Жейо «Польські коронні землі…»
1696 р., карта Й. Штрідбека ІІ «Географічний опис провінцій Королівства
Польського» 1700 р., «Нова карта всього Польського королівства…» Н. Сансона І та Н. Вісшера ІІ 1700 р., карта Ґ. Сансона, А. Жейо, П. Мортьє та Г. Деліля
«Коронні польські землі з поділом на воєводства» 1711 р., «Нова докладна карта
Польського королівства…» Й. Гоманна 1712 р., карта Й. Гоманна «Україна або
козацька земля…» 1712 р., «Нова докладна карта Польського королівства та Великого князівства Литовського…» 1731 р. М. Зойтера, карта Н. де Фера «Коронні
польські землі» 1736 р., карта Г. Боденера ІІ «Шлях від Полтави до Бендерів…»
1740 р., «Карта найобширнішого Українського королівства…» М. Зойтера 1742 р.,
«Географічна карта Королівства Польщі і Великого князівства Литовського…»
Т. Лоттера 1759 р. [13].
Всі ці карти об’єднує єдине написання контурів Дніпра, його напрям, ширина, пропорції, кількість та розміщення допливів, їх довжина і ширина, кількість і
розміщення островів, їх розмір та форма, кількість порогів. Збігаються і об’єкти,
виділені з-поміж інших підписами, проте самі підписи (точніше їх орфографія)
не завжди співпадають. Можна сказати, що зображення нижньої течії Дніпра в
цей період стає твердою основою для багатьох картографів Європи. В залежності
від часу, обставин, цілей, що перед собою ставив той чи інший автор, ця основа
доповнювалася новими топографічними та географічними об’єктами – кордонами, поселеннями, укріпленнями, шляхами, таборами армій тощо. Таким чином, в
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бопланівський період Дніпро стає ключовим об’єктом європейського картографування.
Постбопланівський період картографування території України ознаменувався відходом від класичного зображення України, започаткованого французьким
інженером. Вже наприкінці XVII – в першій половині XVIII ст. на Півдні України
внаслідок загострення відносин Росії з Туреччиною і розгортання в подальшому
воєнних дій між цими двома державами, розпочалися систематичні ретельні
топографічні зйомки території. Так, з Азовським походом Петра І 1695 – 1696 рр.
пов’язують створення капітаном артилерії Я. Брюсом великої карти Європейської
Росії, надрукованої Я. Тессінґом у 1699 р. в Амстердамі [26, с. 88]. На «Географічній
карті частини Великої Росії, Понта Евксинського або Чорного моря і Татарії»
Дніпро показаний від витоків і до самого гирла. Втім, якщо верхня і середня течії
Дніпра зображені без значних відхилень від дійсності, то його течія нижче річки
Самари суттєво спотворена. Порожиста частина приймає південно-східний напрямок, в той час, як в дійсності Дніпро на цьому відрізку тече строго на південь.
Такі різкі невідповідності зустрічаємо і на інших ділянках Нижнього Дніпра.
На відстані від Кременчука до гирла Дніпро нараховує 19 допливів, з яких лише
3 праві. Острови, пороги й переправи на цій карті не позначені.
«Географічна карта частини Великої Росії,
Понта Евксинського або Чорного моря і Татарії», 1699 р. Автор Я. Брюс
Об’єкти
Назва Дніпра

Кількість

Назви мовою оригіналу

Українські назви

–

–

–

Л і в і : P s o l , Wo r s k l a , O r e l ,
S a m a r a , Wo r ō ſ k a , O j a k a
Refka, Moskofka, Serebzieck,
Kon ſ kije Wodi, D ſ arzakrack,
Karazakrack, Beloſeki, Rogazieck,
Mezetkajakairka, Bolſaja
Kajaka;
Праві: Zertomilik, Dre ſtmanska,
Imgul Maloj

Ліві: Псел, Ворскла, Орель,
Самара, Ворона, Осокорівка,
Московка, Жеребчик,
Кінська, Янчекрак, Карачекрак, Білозерка, Рогачик,
Мечетькаїрка, Велика Каїрка;
Праві: Чортомлик, ?, Інгулець

Допливи

Острови

–

–

–

Пороги

–

–

–

Протягом майже півстоліття карта Я. Брюса перевидавалася в різних видавництвах Росії і Європи. У 1736 р. у Нюрнберзі на світ з’являється оновлений
варіант «Географічної карти частини Великої Росії, Понту Евксинського або
Чорного моря і Татарії» Я. Брюса, приурочений до подій Російсько-турецької
війни 1735 – 1739 рр. [31]. На ньому, з-поміж іншого, нанесні основні битви в
районі Азову та Соляних озер, а також морські шляхи, що продовжують шляхи
річкові. Вони народжуються в Каркінітській затоці, гирлах Дніпра, Дністра, Дунаю
і зливаються в один великий шлях неподалік Константинополя. Варте уваги те,
що донський шлях проходить лише до Керчі і не має подальшого продовження у
Чорному морі. В Керченській протоці намальоване невелике річкове судно.
З 1720 р. до 1744 р. у повітах Російської імперії тривало детальне картографування території, результатом якого став випуск «Атласу Російської імперії»(1734 р.)
[14, с. 59]. Починаючи з кінця XVII ст. в процесі планування воєнних акцій, до
картографічних творів починають все більше і більше звертатися військові.
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«Географічна карта частини Великої Росії...», 1736 р. Автор Я. Брюс
У 40-х рр. XVIII ст. з’являється ціла низка карт Дніпра і прилеглих територій.
«Генеральная карта всего Днепра, сочиненная от вершины его Смоленска и до
Киева с рекой Десной и с впадающими в них реками описи лейтенантов Миротворцева и Анхферова» – одна з перших військових карт Дніпра, створена у
1741 р. На 4-х аркушах відображені фортеці, укріплені та населені пункти, а також
Дніпровські пороги. У 1743 р. світ побачила «Генеральная ландкарта от Киева
по р. Днепру». В цьому ж році квартирмейстерська частина уклала «Генеральную карту от Киева по р. Днепру до Очакова и по степи до Азова с показанием
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Украинской линии, также Турецкой области и Польского владения с Российской империей граничащей 1743», а в 1751 р. полковник Д. де Боскет створив
«Генеральную карту от Киева по реке Днепру до Очакова и по степи до Азова с
показанием Новой Сербии со слободским казачьем поселением и с Украинскою
линией, также Турецкой области и Польского владения с Российской империей
границе» [26, с. 91].
У 1745 р. був опублікований «Атлас Російський», робота над створенням якого
розпочалася ще у 1726 р. Силами французького астронома Ж.-Н. Деліля, академіка
Л. Ейлера та Г. Ґейнзіуса, а також всього Географічного департаменту Російської
Академії наук, було укладено 19 карт окремих територій і одну генеральну карту
Російської імперії, що і увійшли до атласу [26, сс. 91 – 93]. Зображення течії Дніпра
від Прохорівки до впадіння у Чорне море знайшло своє місце на карті «Малая
Татарія съ Пограничною Кіевскою и Бѣлгородскою губерніями». Нижче р. Самари
вздовж Дніпра вказані лише кілька населених пунктів і фортець – Кодак (Кудакъ),
Запорозька Січ (Запорожская Сѣча), Кизикермен (Кизикерменъ), Очаків (Очаковъ) та Кінбурн (Кинбурнъ). Сама течія ріки в цій частині суттєво викривлена і
дуже віддалено нагадує справжню. На карті позначено 13 лівих і 3 правих доплива,
кілька хаотично розкиданих і не підписаних островів, пороги. Розташування рік
відносно населених пунктів і одна одній не вірні. Таким чином, зображення течії

«Мала Татарія з прикордонною Київською та Білгородською губерніями», 1745 р.
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Дніпра стало слабкою ланкою даної карти. За інформативністю і правильністю
нанесення воно поступається більш раннім картографічним творам – Я. Брюса
і, навіть, Ґ. Боплана. Але, не дивлячись на це, доповнений атлас у 1761 р. був перевиданий французькою, латинською, а згодом і німецькою мовами [26, с. 93].
«Мала Татарія з прикордонною Київською та Білгородською губерніями», 1745 р.
Об’єкти

Кількість

Назви мовою оригіналу

Українські назви

Назва Дніпра

2

Борисфенъ, Днепръ

Борисфен, Дніпро

Допливи

32

Ліві: Сула, Кагалникъ, Псолъ,
Ворскла, Орелъ, Самара,
Осокорівка, Пагнисанна,
Московка, Канчакракъ, Заливы Конскихъ Водъ, Отолина,
Белосерка, Рогачикъ, Каирной
Мечетъ, Малая Каирка, Дрючка;
Праві: Рось, Омельникъ, Обульничокъ, Свидошагъ, Сура, Чертомлыкъ, Бузулукъ, Ингулецъ,
Ингулъ

Ліві: Сула, Кагальник, Псел,
Ворскла, Орель, Самара, Осо
корівка, Панська (?), Московка,
Карачокрак, Конка, Отоліна,
Білозерка, Рогачик, Каїрка,
Мала Каїрка, Дрючка;
Праві: Рось, Омельник, Обуль
нічок, Свідошаг, Сура, Чортомлик, Базавлук, Інгулець, Інгул

Острови

7

–

–

Пороги

–

–

–

Звертають на себе увагу карти французького інженер-географа Ж. ле Ружа
«Нові сучасні фортеці уряду Нової Росії» 1769 р. [32] та «Частина течії Дніпра»
1769 р. з окремою вставкою «Детально пороги Дніпра» [33]. Карти були опубліковані
у 1770 р. в атласі «Карти східних заворушень» поміж відбитками Волині, Поділля,
Нової Сербії, русла Дону та плану Очакова [13, с. 210].
На першій карті Дніпро зображений від Тясмина до Чорного моря і має правильну орієнтацію і пропорції, наближені до реальних. В нижній течії вже чітко
виділений Великий Луг. Однак, південно-східний його кордон утворений не
Кінською, котра на карті взагалі відсутня, а Дніпром. Пороги розподілені занадто
компактно. Дніпровим руслом розкидані 57 великих і малих островів, частина з
яких підписана: Святий (Swiatoi), Білозерський (Belolerzkoi), Колазуп (Kolasup).
Серед 30 допливів, зображених на цьому відрізку, підписані лише річки Каїрка
(Koirka) та Базавлук (Busowluk), причому деякі ріки позначені «Fl.» (від німецького
«Fluss»), а інші «R.» (від французького «Rivière»). Це свідчить про те, що автор
під час складання карти міг користуватися різними джерелами. Вздовж Дніпра
розташовані редути (10 – вище порогів, 2 – на порогах), фортеці (Власівка, Кременчук, Келіберда, Переволочна, Орлик, дві Січі, Кизикермен, Св. Олександра та
Очаків), 8 поселень та окремі пагорби. Від Запорозького Гарду до Кизикермену
простяглася Нова укріплена лінія. Жодна переправа, як і суходільні шляхи, не вказана. На місці Микитиного перевозу розміщена фортеця, підписана як «Микитин
пасаж» (Nikitin passage). Дніпром від Орелі до Кизикермену проходить і кордон.
Цікаво, що острови Великого Лугу автор не відносить до жодної зі сторін.
На карті «Частина течії Дніпра» русло ріки зображене від впадіння в нього
річки Тясмина до впадіння річки Татарки. На цій відстані зустрічаємо близько 40 великих і 70 незначних островів і приблизно 50 великих і дрібних допливів.
Русло рясніє заборами, скупченнями каменів та мілинами. Окремо позначені
підводні камені. Нижче порогів навколо Дніпра зображена ціла мережа річок
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Карти течії Дніпра Ж. ле Ружа з атласу «Карти східних заворушень», 1769 р.
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і протоків – спрощене зображення Великого Лугу. На берегах Дніпра і його
допливів позначені воєнні укріплення. Так, невелике укріплення знаходиться
на р. Тясмин, великі ретраншементи нижче порогів і в районі Кам’яного Затону.
Невеликим укріпленням показана Запорозька Січ. Вздовж лівого берега Дніпра
від Новобогородицька до ретраншементу через Кам’яний Затон йде дорога.
З допливів названі лише 5, з островів – тільки Хортиця (Khortitzko). У визначенні
кількості порогів Ж. ле Руж наслідує свого земляка Ґ. Боплана.
«Частина течії Дніпра», 1769 р. Автор Ж. ле Руж
Об’єкти

Кількість

Назви мовою оригіналу

Українські назви

Назва Дніпра

1

Dneper

Дніпро

Допливи

50

Tjaimin, Psol, Worsckla, Oskol, Тясмин, Псел, Ворскла, Оскіл,
Tatarska
Татарка

Острови

110

Khortitzko

Хортиця

Пороги

13

Sourskol, Lokhannoi, Zuonetzkoj,
Streltchei, Kneginin, Nenasitetz,
Boudilo, Tovoljanoi, Lichnei,
Vovnei, Volnoi

Сурський, Лоханський, Звонецький, Стрільчий, Княгинін,
Ненаситецький, Будилівський,
Таволжаний, Лишній, Вовнизький,
Вільний

Велика кількість неточностей у картах південних рубежів Російської імперії,
а також гостра потреба в якісному картографічному висвітленні краю, призвели до цілої низки експедицій Академій наук в Степову Україну. Одну з таких

24 аркуш «Карти Польщі», 1772 р. Автор Дж. А. Ріцці-Дзаннони
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експедицій у 1770 р. очолив Х. Ейлер. Її результатом було визначення точних
географічних координат ряду стратегічних населених пунктів, в тому числі Кременчука, Єлисаветграда, Переволочної, Запорозької Січі, а також укладання та
уточнення карти течії Дніпра від Січі до Києва. Після опрацювання матеріалів
експедиції одним з її членів – штурманом корабельного флоту В. Кіпріяновим,
була укладена «Карта прикордонна до річки Дніпра…» від Києва до Чорного
моря. Втім, внаслідок того, що експедиція не працювала нижче Запорозької
Січі, течія Дніпра на цьому відрізку була скопійована із вже існуючих карт [26,
сс. 93 – 95].
До постбопланівського періоду картографування території України
слід віднести карту, що стала одним з найбільших досягнень європейської
картографічної школи у зображенні території України XVIII ст.  – «Карта
Польщі» на 24-х аркушах італійця Дж. А. Ріцці-Дзанноні, що побачила світ у
1772 р. [34]. Нижня течія Дніпра від Кодаку до Чорного моря в масштабі 1 : 700 000
розмістилася на останньому 24-у аркуші. На карті італійця течія р. Кінські Води
вперше була відокремлена від течії Дніпра, утворивши собою нижню частину
Великого Лугу. Чисельні протоки і острови, а також орієнтація самої ріки були
максимально наближені до дійсності. На карту автор наніс не менше 43 допливів
та близько 90 великих островів. За Дж. А. Ріцці-Дзанноні порогів на Дніпрі стільки
ж, скільки і у Ґ. Боплана, а саме 13. Більшість назв на карті продубльовані польською та турецькою мовами. Цікаво, що переважна більшість об’єктів правого
берега Дніпра, а також острови дніпровського русла і протоки Великого Лугу
мають слов’янське походження, в той час, як лівобережні нижче р. Кінської –
тюркські.
«Карта Польщі», 1772 р. Автор Дж. А. Ріцці-Дзанноні
Об’єкти

Кількість

Назви мовою оригіналу

Українські назви

Назва Дніпра

2

Borіsthene, Dnieper

Борисфен, Дніпро

Допливи

43

Л і в і : S a m a ra , O s o k ow k a ,
Wolnianka, Moskowka, ?, Konskie
Wody, Atalika, Krinka, Ak, Zura,
Balka Czipiluka, Kairka, Lapudna,
Drucik, Hebin Deresi;
Праві: Sura, Surcka, Wolnow,
Budylow, Wolnoy, Czertomelik,
Podpolnaja Woda, Bazanluk, Biala
Kamienka, Rakowaja, Ternowa
Woda, Osokorowka, Nosokowka,
Solotaja, Omelowa, Elowaja,
Kamenka, Tiahinka, Iugulat maly

Ліві: Самара, Осокорівка,
Вільнянка, Московка, Кушугум,
Кінська, Маячка, –, Білозерка,
Рогачик, Чаплинка, Каїрка, –,
Дурицька, –;
Праві: –, Сура, Башмачка,
Канцерівка, Віла, Чортомлик,
Підпільна, Базавлук, Кам’янка,
Березнеговата, –, Осокорівка, –,
Золота, Мелова, –, Кам’янка,
Тягінка, Інгулець

Острови

Пороги

Близько 90 Chortyckoj, Lug, Pokoin, Swiatoi, Хортиця, Луг, Покоїн, Святий,
серед- Bielozerſkoj
Білозерський
нього і
великого
розміру
13

Kudak, Surſky, Luchany, Streczy,
Zwoniec, Kniahinie, Nienaſviec,
Woronowa Zabora, Wolniow,
Budyl ſ ka Zabora, Tawol ſ ianoy,
Lisianka, Wolnoi

Кодацький, Сурський, Лоханський, Стрільчий, Звонецький,
Княгинін, Ненаситецький, Воронова забора, Вовнизький, Буди
лівський, Таволжаний, Лишній,
Вільний
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Таким чином, у розвитку європейського картографування території
України в цілому і Дніпра зокрема слід виокремити три етапи. Перший
з них охоплює період до початку XVII ст. і характеризується створенням карт переважно під впливом «Географії» К. Птолемея. В цей час у
зображенні Нижнього Дніпра переважає схематизм і закрадаються перші
грубі невідповідності. Географи XV – XVI ст. настільки довіряли авторитету
К. Птолемея, що ігнорували нові відкриття дослідників. Так птолемеївська
«Географія» поступово перетворилася на гальмуючий фактор у розвитку
картографії [1, с. 116].
Другий період розпочався в першій половині XVIІ ст. і тривав до початку XVIІІ ст. Основними його рисами стали відхід від попередньої картографічної
традиції і створення карт на основі інструментальних зйомок місцевості.
В цей час з’являються перші карти течії Дніпра Т. Маковського та Ґ. Боплана. Зображення нижньої течії Дніпра на картах цього періоду вирізняється
деталізацією, але все ще далеке від ідеалу. Чисельні назви допливів, островів,
порогів передані неточно. Характерною рисою обох етапів було те, що розвиток і певні позитивні зміни спостерігалися лише на початку кожного з них,
після чого впродовж багатьох десятиліть картографи займалися перевиданням
карт, не приділяючи особливої уваги їх вдосконаленню.
Третій етап, що охопив здебільшого другу половину XVIІІ ст. поклав край
«бопланівській» традиції картографування території України, започаткувавши
нову, деперсоналізовану, засновану на ретельній зйомці місцевості і точній
передачі даних на папір.
Автор висловлює щиру подяку А. Рудику, М. Вагері, а також Т. Клоеті,
співробітнику бібліотеки Бернського університету (Швейцарія) за надану
можливість працювати з картами.
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Нижнее течение Днепра на печатных картах XVI – XVIII вв.
Автор рассматривает течение Нижнего Днепра в качестве одного из ключевых объектов на
печатных картах XVI – XVIII вв. В статье подана периодизация основных этапов эволюции изображения Днепра на картографических произведениях указанного периода. В качестве примеров
использованы карты известных авторов: К. Птолемея, Т. Маковского, Г. Боплана, Я. Стандарта,
Ж. ле Ружа, Дж. А. Рицци-Дзаннони и других.
Mordovskoy M. M.
The lower reach of the Dnipro on the printed maps of the XVI – XVIII centuries
The author studies the stream of the Lower Dnipro as one of the key objects on the maps of the
XVI – XVIII centuries. The articles represents the main periods of the evolution of the Dnipro River’s
depiction on the cartographical pieces of the said period. The maps of the following famous authors are
used as samples: K. Ptolemy, T. Makovskyi, G. Boplan, Ya. Standart, G. le Rouge, G. Rizzi-Dzannoni
and others.
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