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У статті запропоновано авторське бачення причин осідання запо-
розьких козаків (Potkalı Kazakları) на території Османської імперії 
(Буджака й Добруджі), зміни їхнього статусу протягом кінця XVIII ст., 
спроби заснувати власну організацію — Січ. З’ясовано, що османський 
уряд схвально ставився до перебування козаків на своїй території, але 
змінював місця Задунайської Січі в залежності від військово-політичної 
ситуації. При цьому основними факторами виступали політичні 
претензії Росії та боротьба запорожців і козаків-некрасівців (Ignat 
Kazakları) за території. Доведено, що козаки брали участь у російсько-
турецьких війнах кінця XVIII — початку ХІХ ст., виконували різні 
військово-тактичні завдання у складі османської армії, несли охороно-
поліцейську службу.  
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This publication proposed a new vision on the causes of subsidence of 

Zaporozhian Cossacks (Potkalı Kazakları) in th lands of the Ottoman Empire 
(Bydzjak and Dobrydzja) and changes in their status during the XVIIIth 
century. There were several attempts to create a self-organization — Sich 
(Host). It is revealed that the Ottoman government welcomed Cossacks to stay 
on the subordinate territory, but changed the locations of Sich (Host) up to the 
military-political situation in the Danube region. The main factors in this 
policy were the Russian-Turkish war and the relations with Cossacks-nek-
rasivtsi (Ignat Kazakları). It is proved that the Cossacks performed various 
assignments and tasks, police service, they participated in the Russian-Turkish 
wars of the end of the XVIIIth — the early of the XIXth century, as a part of 
Turkish army.  
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Протягом останньої чверті XVIII ст. у межі Очаківської округи, Дністра  
            та пониззя Дунаю — тобто територій, що належали на той час  
            Османській імперії та мали історичні назви — Очакінщина, Буджак, 
Південна Бессарабія (тепер у складі України) і Добруджа (Північна Доб-
руджа тепер у складі Румунії, а Південна — у Болгарії), зосереджується 
значна кількість українського населення, в тому числі козацького. Причи-
нами цього стали різні обставини — зруйнування Нової Запорозької Січі 
1775 р., втечі від кріпацтва, пошуки заробітку тощо1. Оселенню запорожців 
та інших вихідців з України в Очаківській землі, Буджаку та Добруджі 
сприяла політика самої Османської імперії. У XVIIІ ст. турецький уряд 
здійснював специфічну політику щодо цих територій та їх населення з метою 
закріплення своєї влади в регіоні2. З одного боку, вона характеризувалася 
прагненням залишити тут Буджацьку орду, з іншого — намаганням залучити 
і затримати усіма можливими засобами (пільги, найом, полон, перехову-
вання, продаж тощо) дешеву робочу силу в краї і відповідно у господарствах 
османських чиновників та феодалів. Через це досить часто місцева турецька 
адміністрація крізь пальці дивилась на оселення утікачів з сусідніх країн на 
підвладній їй території. Зауважимо, що населення, яке рятувалося від крі-
посницьких порядків Росії, переходячи дністровський кордон, швидко опи-
нялось у становищі, що не набагато відрізнялося від того, яке воно залишило 
позаду. Єдине реальне право, яке набував утікач, — це продавати свою 
робочу силу. Часто утікачі, наймаючись у одного господаря, швидко втікали 
до іншого або наймались, вештаючись по різних місцевостях Очаківської 
землі, Буджаку. Так, внаслідок різних економічних і військово-політичних 
подій XVIII ст. в цих землях зосередились групи українських козаків і селян, 
солдатів і полонених. Кількість запорожців в перші роки після зруйнування 
Запорозької Січі сягала, за різними даними, близько десяти тисяч. У перші 
роки після зруйнування Січі запорожці, ймовірно, не мали власної органі-
зації, були розпорошені по рибних промислах Очаківщини, Подністров’я, 
нижнього Дунаю. Самі козаки свідчили, що з літа 1776 р. в гирлі Дунаю вони 
«збираються для того, щоб випросити там від турок землі, оселившись, бути 
під владою турок… В тих місцях, де вони [тепер] находяться ніякого зем-
ляного або дерев’яного укріплення немає, а також і гармат не має, в минулу 
зиму козаки зимували по-різних, що в гирлі ріки Дунаю, косах та жили в 
зроблених ними землянках»3. 

—————— 
1 Бачинська О. Українське населення Придунайських земель. XVIII — початок  

ХХ ст. (заселення й економічне освоєння). — Одеса, 2002. — 328 с. 
2 Бачинська О.А. Колонізаційна політика Стамбула на Придунайських землях у 

XVIII ст. // Україна в Центрально-Східній Європі (з найдавніших часів до кінця  
XVIII ст.). — Вип. 3. — К., 2003. — С. 243–252.  

3 Рапорт Азовської губернської канцелярії Г.О. Потьомкіну. 21 липня 1777 р. // 
Бойко А.В. Матеріали до історії запорозького козацтва після скасування Січі // Південна 
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Вже через деякий час вони намагаються відтворити власну організацію. 
Підтвердженням цього можуть бути факти, що пов’язані з відрядженням 
запорожцями у 1776–1777 рр. делегації до французького консула у Гданську 
і константинопольського патріарха з проханням прийняти їх у підданство і 
надати землі під заснування Січі4. Зазначені вище землі були обрані запо-
рожцями не випадково, у другій половині XVIII ст. вони найбільше від-
повідали умовам степового кордону, звичного для січовиків.  

Оттоманська Порта схильно поставилась до перебування в її межах 
запорозьких козаків, адже тим самим вона могла чинити тиск на Росію.  
По-перше, як мусульманська держава, що дала притулок православним (за 
Кючук-Кайнарджийським миром 1774 р. Росія отримувала право захисту 
православного населення Османської імперії, що давало їй можливість 
втручатися у внутрішні справи Порти); по-друге, османський уряд отримував 
підтримку у боротьбі з місцевими феодалами, які виступали проти державної 
влади та її реформ, розпочатих в імперії у 1774 р.; по-третє, запорожці добре 
знали місцевість і могли, в разі війни з Росією, скласти ефективне попов-
нення турецької армії; по-четверте, існування запорозького козацтва в Ос-
манській імперії фактично декларувало невизнання територіальних надбань 
Росії і вважалося російською адміністрацією ворожим актом. За зазначених 
вище обставин стратегічна мета російської політики спрямовувалася на 
припинення подальшого виходу козаків за кордон і перебування запорожців 
в Османській імперії взагалі. В цей час російський уряд вживав до турецьких 
запорожців здебільшого тактику «приватних запрошень», не ставлячи пи-
тання повернення козаків офіційно перед султаном. Він обіцяв запорожцям, 
які погодяться повернутися, не розглядати їх як злочинців, а ставитися як до 
таких, що вийшли на промисли. Проте реальних наслідків не спостеріга-
лося5. Навпаки, колишні запорожці переходили кордон з Російською імпе-
рією й агітували селян, козаків, солдатів приєднуватися до них. Як правило, 
такими агітаторами були козаки, які пішли в Молдавське князівство в мо-
настирі та потім повертались до Росії, начебто для збирання милостині, а в 
дійсності для «підмови» до втеч за Дунай6. Збільшення кількості осіб, що 
належали до козацтва, давало можливість ставити питання про заснування 
власної організації.  

                                                                                                                                 
Україна. Записки науково-дослідної лабораторії історії Південної України ЗДУ. — Запо-
ріжжя, 1999. — Вип. 4. — Док. 4. — С. 42–43. 

4 Могульова (Каюк) С.М. Перші кроки Задунайського козацтва: про причини пере-
ходу запорожців до Туреччини // Південна Україна XVIII–ХІХ ст. Записки науково-
дослідної лабораторії історії Південної України ЗДУ. — Запоріжжя, 1996. — № 2. —  
С. 111. 

5 Бачинський А.Д. Січ Задунайська. 1775–1828 рр.: Історико-документальний нарис. — 
Одеса, 1994. — С. 19. 

6 Иванов П. К истории запорожских казаков после уничтожения Сечи // Записки 
Одесского общества истории и древностей. — 1904. — Т. ХХV. — С. 26–29. 
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У серпні 1778 р. питання про політичне становище козаків було вирі-
шене султаном. Незважаючи на протести Росії, він офіційно прийняв козаків 
під свою юрисдикцію. У вересні російський полковник П. Репнинський пові-
домляв про те, що османська влада має намір створити на Дністрі Січ, для 
чого «місце визначене між Бендерами й Аккерманом», козакам надавались 
озброєння та коні. Кошовим було призначено полковника Гната, який отри-
мав звання бунчужного паші, але до реального заснування Січі як авто-
номної організації справа не дійшла. Враховуючи ці події, уряд Росії передав 
послу в Константинополі О. Стахієву інструкції, в яких вимагав домагатися у 
султана видачі запорожців як російських утікачів. У разі відмови О. Стахієву 
дозволялось запропонувати султанському уряду, в обмін на визнання за 
Портою Очаківської області, переселити запорожців за Дунай. Російська 
пропозиція була прийнята Османською імперією. За рішенням турецької 
адміністрації запорожці мали оселятися в Румелії «у віддалених від чор-
номорського берега селах, від трьох до п’яти чоловік на село». Виконання 
цього рішення почалось з середини 1779 р. Кошовий отаман зі старшиною 
мав оселитися в Адріанополі, їм виділялись кошти на утримання. Козаки 
звільнялись від сплати подушного податку — харачу за те, що відбували 
військову службу. Між тим, ці заходи до кінця реалізовані не були. Хоча 
значна частина запорожців була переселена за Дунай, численні групи козаків 
продовжували і на початку 80-х років XVІІІ ст. перебувати ще в інших 
територіях. Зокрема, одна група зосередилася на Очаківщині, інша — нав-
коло Тилігульських лиманів, пониззя Дністра, де керівниками козаків росій-
ські дослідники називають спочатку полковника Якима Горба та осавула 
Максима Тягуна (1778 р.), згодом отамана Гната Басанського та осавула 
Гаврила Близнюка (1782 р.); на території Молдавського князівства (навколо 
м. Сороки, Ясси та ін.) — полковника Іван Сухина (1776–1788? рр.) та у 
Буджаці і гирлових селищах Дунаю одним з можливих отаманів міг бути 
Кузьма Сукур (Швець)7. 

Задунайці отримали назву Буткальських або Поткальських козаків 
(Potkalı/Butkalı Kazakları) — так називали у XVІІІ ст. тих, які перебували під 
протекцією Запорозької Січі. «Potkalı» чи «butkalı» походить від татарського 
«potka» чи «butka» — варена пшенична крупа або каша з пшеничної крупи.  
В подальшому термін «potkalı» чи «butkalı» було запозичено до османського 
офіційного діловодства8. Незрозуміла назва для османської бюрократії часто 

—————— 
7 Бачинська О. Козацтво в «післякозацьку добу» української історії. — Одеса,  

2009. — С. 93. 
8 Середа О. Перебування козацького війська в гирлі Дніпра (за османсько-турець-

ким документом 1711 року) // Україна в Центрально-Східній Європі (з найдавніших 
часів до кінця ХVIII ст.). — Вип. 8. — К., 2008. — С. 172–194. 
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викривлялась, особливо у фінансових документах: «pankalı», «pontalı»9 тощо. 
Зауважимо, що некрасівські донські козаки, які проживали й служили поруч 
із задунайцями в Османській державі, йменуються в документах інакше — 
«Ağnat», «Anad», «İğnad» Kazakları10 — від імені їхнього керівника Гната 
Некрасова.  

Розпорошеність козаків у різних значних за розмірами територіях могло 
поставити османську владу перед питанням можливості контролю над ними 
та вибору місця Січі. Ймовірніше за все, османський уряд не був впевнений у 
вірності козаків, що до того часу воювали з османами в складі російської 
армії, а також залучення немусульманських частин до складу османської 
армії можливо було лише як допоміжних — лагумджі, мюселлеми та інші.  

Умови, в яких опинились задунайські запорожці, а також низка заходів 
російського уряду, спрямованих на виклик козаків у Росію (амністія, агітація 
російських агентів, створення «Війська вірних козаків» (згодом — Чорно-
морське козацьке військо), призвели до того, що окремі групи задунайців 
почали повертатися в російські межі, в Молдавське князівство і Австрійську 
імперію (служили як граничари на австрійсько-османському кордоні по обох 
берегах р. Тиси)11. Міграції із османських володінь викликали серйозні зміни 
у ставленні султанського уряду до запорожців. Останнє, в умовах підготовки 
нової війни з Росією, було вкрай небажане. У зв’язку з цим запорожцям знов 
дозволялось створити власну військово-адміністративну організацію — Січ. 
Ймовірно, вже з середини 80-х років XVІІІ ст. вона знаходилась у с. Ка-
тирлез в гирлі Дунаю (тепер с. Сфинту Георге (Sfintu Gheorghe) у румун-
ському повіті Тульча). Відтепер козаки мали підпорядковуватись сілійстрин-
ському паші, але через його віддаленість від козацького центру підлягали 
безпосередньо керівництву Браїли або Тульчи.  

У період російсько-турецької війни 1787–1791 рр. задунайці брали 
участь у військових діях на боці Османської імперії. Султан залучив козаків 
до бойових операцій, бо вони найкраще знали театр воєнних дій. Фірман був 
зачитаний в Адріанополі «колишнім запорозьким козакам, які тепер займа-
ються переважно рибальством у Дунаї». Висловимо припущення, що саме 
там перебував кошовий отаман разом зі старшиною до влаштування Січі. 
Для керівництва обрали «одного спритного» і призначили «його господарем 
козацьким». Спочатку кошовим отаманом став Герасим Колінка, а згодом — 
Яким Гардовий. З кінця грудня 1787 р. головні сили задунайців отаборились 
у м. Тузли. Сюди прибула флотилія з одного турецького корабля, 14 запо-
—————— 

9 Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü (далі — BDA). — Fon adı: C.AS. — 
Dosya № 20. — Gömlek № 896; BDA. — Fon adı: C.AS. — Dosya № 172. — Gömlek  
№ 7501. 

10 BDA. — Fon adı: C.AS. — Dosya № 519. — Gömlek № 21684; Fon adı: HAT. — 
Dosya № 233. — Gömlek № 12997С тощо. 

11 Мільчев В. Запорожці на військовому Кордоні Австрійської імперії. 1785–1790 рр. 
(дослідження та матеріали). — Запоріжжя, 2007. — С. 39–82. 
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розьких човнів, що підпорядковувались кримському ханові Селім-Гірею. 
Активної участі у військових діях запорожці не брали, обмежуючись дріб-
ними сутичками з загонами російських військ і чорноморських козаків. Так, 
козаки «з Адріанополя та берегів Дунаю» супроводжували османського 
керівника Очакова, якій привіз забезпечення12. Вони виконували інші важ-
ливі завдання, зокрема, військової розвідки та «переведення» до своїх лав 
побратимів, які служили в російській армії. Так, під час перемир’я «вірні» 
(чорноморські) козаки часто відвідували задунайських запорожців, як това-
ришів по Запорозькій Січі13. Такі «відвідини» набували настільки значних 
розмірів, що у серпні 1791 р. російське керівництво видало спеціальний 
наказ, в якому чорноморці попереджались, щоб «від приїжджаючих у мір-
куванні теперішнього замирення, турецьких запорожців віроломів, пустих 
їхніх тлумачень і самохвальств не слухали, себе не лестили, тому що вони 
при укладанні миру, як дезертири російські, будуть вислані на батьків-
щину»14.  

Після російсько-турецької війни 1787–1791 рр. Січ задунайців продов-
жувала знаходитись в Катирлезі. Більшість колишніх козаків почали стягу-
ватись навкруги цієї Катирлезької Задунайської Січі. Збільшення козацького 
населення поблизу кордону продовжувало непокоїти владні кола Росії. 
Внаслідок використовувались заходи, які були апробовані у попередні роки, — 
«амністії», «приватні запрошення», «засилання агітаторів». Так, саме з зав-
данням перевести Задунайську Січ до Росії неодноразово їздив до Катирлезу 
єлизаветаградський купець Є. Кльонов у 90-х роках XVІІІ ст. Він вів пере-
говори з кошовим отаманом козаків, купував рибальські заводи, щоб на 
човнах таємно перевозити козаків на російський бік. Задунайці ж вимагали 
гарантій безпеки та «пусті землі, що знаходяться поблизу міста Одеси»15. 
Однак не всі козаки з приємністю сприймали пропозиції про рееміграцію. 
Так, навесні 1794 р. через намір перевести Січ до Росії ледь не втратив життя 
кошовий отаман Трохим Помело, що перебував на посаді з 1791 р. Проти 
нього виступили козаки протурецьких настроїв, вночі оточили його будинок 
і, не знайшовши отамана, пограбували майно16.  

У процесі освоєння пониззя Дунаю запорозькі козаки зустріли опір 
козаків-некрасівців, з якими нещодавно разом брали участь у російсько-
турецькій війні на боці Порти. Некрасівці були донськими козаками-старо-
обрядцями, які на чолі з отаманом Гнатом Некрасовим пішли на Кубань, а в 

—————— 
12 BDA. — Fon adı: C.AS. — Dosya № 574. — Gömlek № 24142. — Sof. 4. 
13 Бачинський А.Д. Січ Задунайська. 1775–1828 рр. — С. 22–23. 
14 Шиян Р.І. Чорноморське військо вірних козаків в останній чверті XVIII ст. — 

Запоріжжя, 1996. — С. 13. 
15 Невичерпні джерела пам’яті: Зб. наук. статей, матеріалів і републікацій. — Т. ІІІ: 

Хаджибей, Одеса та українське козацтво (1415–1797 роки). — Одеса, 1999. — Док. V. 
39. — С. 289. 

16 Бачинський А.Д. Січ Задунайська. 1775–1828 рр. — С. 29–32. 
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40–70-х роках ХVIII ст., через внутрішні суперечки та політику російського 
уряду, почали переселятися на Дністер і пониззя Дунаю. У 1780-х роках 
некрасівці офіційно отримують дозвіл турецького султана на поселення у 
дунайських гирлах. Активна розбудова Катирлезької Січі задунайцями і 
пов’язаний з цим перерозподіл земель як засобу існування, мав неодмінно 
призвести до конфлікту з некрасівцями. У суперечках між двома групами 
козаків на перше місце виходили вигідні угіддя у дунайському гирлі і рибні 
лови, а потім їхні різні релігійні традиції. Османська влада не втручалась у 
конфлікт між ними, вирішивши, що «ода гяур-ода гяур (“і ті невірні, і ті 
невірні”)… коли маєте силу — бийтеся собі»17. Коли ж конфлікт дійшов до 
кривавих розправ, адміністрація наказала задунайцям перейти в район Сей-
мен (тепер в с. Юртасі в повіті Констанца, Румунія).  

Впливала на стосунки між запорожцями і некрасівцями й кризова ситу-
ація 1780-х — початку ХІХ ст. в середині османських володінь, пов’язана з 
реформаторською діяльністю султана Селіма ІІІ та великого візира Алемдара 
Мустафи-паші (Байрактара) в управлінні, економіці, армії. З’явились аяни, 
які не підтримували реформи султана і послабляли авторитет центральної 
влади. Серед противників реформ були у Сілістрі — Йиликоглу Сулейман-
ага, у Відіні — Осман Пазванд-оглу, в Ізмаїлі — Ібрагім Пеглеван, за при-
звіськом Баба-паша. Задунайські запорожці боролися у складі турецьких 
урядових частин з зазначеними феодалами. У свою чергу некрасівські козаки 
підтримували І. Пеглевана. Вже у 1797 р. російський агент у Галаці П. Рен-
ський повідомив генеральному консулу в Яссах І. Северину про те, що 
«турецьких запорозьких військ кошовий» приїжджав до нього і розповів, що 
задунайських козаків вже є близько 20 тисяч і внаслідок розпочатих військо-
вих дій проти заколотників Пазванд-оглу був надісланий один зі старшин 
збирати козаків вниз по Дунаю. Так, наприклад, проти Пазванд-оглу воював 
Василь Мастренко з козаків Полтавщини, який був завезений дядьком в 
Запорозьку Січ, де проживав вісім років, а потім з чумаками перейшов до 
Ясс, пізніше з запорожцями з Вилкового працював на рибних заводах і з 
кошовим Гаркушею відправився до Відіна для боротьби з Пазванд-оглу, 
згодом перейшов у Браїлу. Зібрані частини задунайців мали підпорядкову-
вались саме назирю фортеці Браїла. Браїльський назир дуже активно вико-
ристовував частини задунайців у боротьбі з заколотником Пазванд-оглу та 
іншими феодалами (аянами). Так, з османсько-турецьких документів дізнає-
мося, що, крім вже відомих центрів боротьби із повсталими феодалами — 
Рущуком, Відіном, одним із осередків напруги стало і м. Калараші (тепер  
м. Келераші у Румунії). Відомо, що сюди загони козаків з Браїли направ-
лялись для вирішення суперечок між силами рущуцького аяна Терсенікли-

—————— 
17 Кондратович Ф. Задунайская Сечь [по местным воспоминаниям и рассказам] // 

Невичерпні джерела пам’яті: Зб. наук. статей, матеріалів і републікацій. — Т. ІІ: Заду-
найська Січ. — Одеса, 1998. — С. 42. 
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оглу та сілістрінського аяна Йиликоглу Сулейман-аги18. Один із таких заго-
нів складався із понад 400 вояків: кошового отамана, писаря, одного баш 
чауша (старшого офіцера), двох перекладачів, 4 полковників, 4 чаушів,  
3 пушкарів і 400 козаків19.  

У 1803–1804 рр. козаки воювали й проти рущуцького аяна Терсенікли-
оглу, керівником військ якого називають І. Пеглевана. Деякі документи 
дозволяють припустити, що територією, з якої збирали податки на утри-
мання козаків протягом 1800–1804 рр., були терени воєводи Волощини 
(Eflak voyvodası)20. Це утримання — так звані «кормові гроші», що склада-
лися з платні та продовольства. В липні 1803 р. тисяча солдатів османського 
війська і тисяча козаків мали бути розквартировані у Волощині21. Меньше 
ніж через місяць назирь Браїли видав наказ, щоб під час одного із походів 
задунайцям мав сплатити платню і провіант воєвода Волощини у розмірі: 
кошовому отаману — 131 куруш, писарю і осавулу — по 26 курушів, пере-
кладачу — 24, полковнику — 32,5, пушкарю — 17,5, козаку — 6. Всього в 
цьому поході було задіяно 468 козаків і 400 солдатів22.  

Внаслідок організаторської політики козаків на межі XVIII–ХІХ ст. їх 
лави поповнились утікачами з українських територій. Херсонський губер-
натор О. Окулов писав, що «кожний день пристають до запорожців, яких 
зібралось уже на цей час близько 15000 чоловік… нові утікачі із російських 
кордонів і, навіть дівки, переходячи до них з того боку, виходять заміж за 
неодружених». Поповнивши свою чисельність, задунайці витіснили некра-
сівців і поновили Січ у Катирлезі. За даними російських розвідників, запо-
рожці, які брали участь у боротьбі з Пазванд-оглу, одержали дозвіл селитися 
«нижче Старої Кілії в житлах некрасівських, звідки браїльський паша вигнав 
некрасівців». За свідченням задунайця Миколи Діброви, «коли Пехлеван не 
давав їм спокою, усі перебрались із Сеймен у Вилкове та Катирлез на землю 
визначену їм від браїльського назиря»23. Однак довго тут козаки не про-
тримались. На межі 1805–1806 рр. некрасівці у складі військ Пеглевана 
здійснили напад на Катирлез, спалили житла козаків і багатьох порубали. 
Задунайці перебратися на чолі з кошовим Гнатом Ковалем до Браїли під 
захист назиря Ахмет-паші.  

Вищезазначені факти свідчать про важливість існування Катирлезу для 
задунайських запорожців як традиційного козацького центру. Однак про 

—————— 
18 BDA. — Fon adı: HAT. — Dosya № 50. — Gömlek № 2355А. — Sof. 1. 
19 Ibidem. — Fon adı: C.AS. — Dosya № 409. — Gömlek № 16908. — Sof. 1. 
20 Ibidem. — Fon adı: C.AS. — Dosya № 409. — Gömlek № 16908. — Sof. 4; Dosya  

№ 505. — Gömlek № 21087. — Sof. 4; Fon adı: HAT. — Dosya № 50. — Gömlek № 2355А. — 
Sof. 4. 

21 Ibidem. — Fon adı: HAT. — Dosya № 133. — Gömlek № 5492. — Sof. 4. 
22 BDA. — Fon adı: C.AS. — Dosya № 409. — Gömlek № 16908. — Sof. 1–4.  
23 Державний архів Краснодарського краю. — Ф. 250. — Оп. 2. — Спр. 167. —  

Арк. 10 зв. 
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дану Січ відомо досить мало через брак джерел, тому розглянемо наявну 
інформацію для визначення її ролі та статусу як для самих козаків, так і для 
османського уряду. На нашу думку, Катирлезьку Січ можна цілком вважати 
тим центром, де відбулась інституціоналізація запорозьких козаків вперше 
після 1775 р. На це вказують декілька організуючих та установчих моментів. 
Катирлезька Січ, що була заснована наприкінці 1780-х років, проіснувала 
саме як центр задунайців до 1813–1814 рр., хоча і з деякими перервами. До 
такої думки схилявся і дослідник історії задунайських запорожців О. Рябінін-
Скляревський24. Інші місця перебування військового керівництва можуть 
розглядатися як тимчасові Коші (відомі і в історії Наддніпрянських Січей).  

Катирлезька Січ мала й відповідні складові, що дослідники пов’язують з 
існуванням організуючої інституції та центральної влади з відповідним 
статусом. Розглянемо кілька з них. В Січі, за усталеною традицією, про-
живало керівництво — кошовий отаман, старшина, курінні отамани і лише 
неодружені козаки. Одружені мали жити в селах і хуторах навколо Січі. 
Серед кошових отаманів знаємо про Герасима Колінку, Якима Гардового і 
Трохима Помела, Гната Коваля, Гаркушу та Бахмута25. Вони підпорядко-
вувались османським керівникам у Сілістрії, Тульчи або Браїли. При кошо-
вому мав бути османський представник або драгоман. Отамани мали право, 
як і раніше, видавати різного роду документи. Так, маємо білет на вихід у 
справах з Січі, виданий кошовим Бахмутом 17 квітня 1806 р. козаку Остапу 
Міняйлу: «Остап Міняйло, середній на зріст, у цьому квитку, зазначений, є 
Путкальських козаків з Херделезької проливи (гирла). Коли буде по крі-
постях і містах, де є начальники, хай ніхто не бере з нього податків і ніхто 
йому не наказує. 1221 року, місяця Мухарема 28 дня. Кошовий Бахмут. 
Драгоман Осман. Печатка Коша»26.  

Серед інших старшин відомі військовий осавул Василь Глоба, військо-
вий писар Данило Білий, курінні отамани: Стебліївського куреня Трохим 
Перегудов, Дядьківського — Лук’ян, Пашківського — Давид Новицький, 
Поповичевського — Пилип Добровольський. Курені носили традиційні наз-
ви, кількість їхня залишалась сталою — 38 або ж 40. 

Січ обов’язково мала клейноди — символи влади. Серед них в цей час 
відомі байрак (значок-прапор), бунчук, пернач і печатка. В дослідженнях  
Ф. Вовка визначено, що у задунайських козаків січовий прапор замінювався 
«турецьким бунчуком... кожний курінь мав свій байрак — рід значка з 
червоного сукна з білим півмісяцем і 6 зірками. У випадку смерті будь-кого з 
козаків, перед куренем виставлявся цей байрак як військову почесть помер-
лому». Ф. Вовк пояснює відсутність прапора невідповідністю християнських 

—————— 
24 Рябінін-Скляревський О. З життя Задунайської Січі // Невичерпні джерела 

пам’яті… — Т. ІІ: Задунайська Січ. — Одеса, 1998. — С. 300. 
25 Бачинський А.Д. Січ Задунайська. 1775–1828 рр. — С. 33. 
26 Рябінін-Скляревський О. Кінець Задунайської Січі // Там само. — Т. ІІ. — С. 301. 
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емблем на прапорах колишнього Війська Запорозького тому, що задунайські 
запорожці перебували під владою мусульманської країни27. Крім цього, про 
прапор і інші символи є свідчення самих запорожців: “Прапор дійсно був та 
один пернач, … прапор розміром як у турків був кольором жовтим, а у 
середині білого кольору півмісяць”28. Про наявність в Катирлезькій Січі пра-
порів і бунчуків повідомляли й інші сучасники.  

Наприкінці 90-х років XVІІІ ст. з’являється печатка задунайців. Її поява, 
безперечно, засвідчує визначений статус козаків. Так, згаданий купець 
Є. Кльонов у січні 1796 р. просив у отамана Якима Гардового “п’ять план-
кетів з військовою печаткою для проїзду за кордон козаків”29. Печатка не 
мала зображень, а лише текст «١٢١٧ قوشوی سرکرده سی  قزاقلرينک پوتقالی» — 
«Potkalı kazaklarının ser-kerdesi koşovıy. 1217»30 — «Поткальських козаків 
головний, кошовий. 1802/1803».  

На території Січі традиційно знаходилась площа з церквою, курені 
(житла козаків), приміщення для запасів їжі, зброї тощо. Військові підроз-
діли козаків формувались за куренями, але в разі необхідності вони приєд-
нувались групами до османських частин.  

Наведені вище факти засвідчили статус та інституціоналізацію Катир-
лезької Січі для османської адміністрації. З розпорошених окремих центрів 
козаки об’єднались в єдину військово-господарську одиницю з визначеними 
керівниками та завданнями. Їхні можливості та військово-політичні завдання 
нагадували подібні до Нової Запорозької Січі, зокрема, підпорядкування 
чиновникам і несамостійність у прийняті тих чи інших рішень.  

Важливим фактом, що свідчить про сприйняття Катирлезької Січі насе-
ленням, її безпечність та стабільність, є наявність одружених козаків і на-
роджених на землях Січі дітей. Так, козак Іван Кучеренко народився в 
с. Катирлез «від батька Афанасія Кучеренка запорожця, а матері Катерини» 
близько 1789 р., після їхньої смерті знаходився на рибних ловах Січі. 
Протягом 1789–1794 рр. тут народилися від запорожців Степан і Василь 
Чумаки, Петро Чернега, близько 1799 р. в «запорозькому селищі Рая на 
урочищі Катирлез» від «дівки сербської Євдокії» з’явився на світ Трохим 
Сербиненко і був взятий на виховання запорожцем Герасимом Похилою у 
Вишестебнівський курінь31. Більшість одружених козаків жили у землянках, 
займались рибальством і промислами у гирлі Дунаю, наймались на заро-
бітки. В Катирлезькій Січі більшість задунайців походили з колишньої 

—————— 
27 Кондратович Ф. Задунайская Сечь… — С. 81, 87. 
28 Центральний державний історичний архів України в м. Києві. — Ф. 245. —  

Оп. 1. — Спр. 8. — Ч. 1. — Арк. 345. 
29 Бачинський А.Д. Січ Задунайська. 1775–1828 рр. — С. 31. 
30 Державний архів Одеської області. — Ф. 1. — Оп. 214. — Спр. 11 за 1816 р. — 

Арк. 150. 
31 Там само. — Оп. 190. — Спр. 13 за 1824 р. — Арк. 6–9 зв., 124, 250–250 зв., 341 зв. 
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Запорозької Січі, зберігали її військовий досвід, вільний дух і традиції, а 
елементи некозацького походження, як правило, не грали визначної ролі. 
Після зруйнування Катирлезької Січі некрасівцями вона залишалася об’єдну-
вальним центром для козаків, хоча військове керівництво і знаходилось у 
Браїлі. В таких умовах відбувалась підготовка до чергової російсько-
турецької війни 1806–1812 рр. і сама війна, в якій козаки взяли активну 
участь у складі османської армії. Після її закінчення відкрився новий етап в 
історії запорожців в Османській імперії. 

Таким чином, на території Османської імперії після 1775 р. запорозькі 
козаки отримали можливість відновити традиційні способи економічного та 
організаційного життя. Протягом 1775–1785/86 рр. для них тривав невизна-
чений статус, якій і залежав від військово-політичних відносин між Ос-
манською і Російською імперіями. З кінця 80-х років XVIII ст. задунайські 
запорожці змогли отримати офіційний статус, інституалізацію в межах 
Османської імперії у вигляді відновленої Січі, яка проіснувала до 1813–
1814 рр., маючи більшість атрибутів козацьких Січей XVI–XVIII ст. 
Запорожці служили у складі урядових османських військ під час внутрішньо-
політичних конфліктів місцевого та державного значення і російсько-турець-
ких війн кінця XVIII — початку ХІХ ст., виконуючи різного роду військово-
тактичні операції, розвідувальну, поліційно-охорону службу. 

 


