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Записка Гендльовіка про банатських Запорожців.

Сумна мандрівка Запорожців, розігнаних з свого старого 
гнізда, що відбила ся в такім богатім пісеннім матеріалі й н а
віяла безсмертні картини Енеїди Котляревського, все ще мало 
простудіована і містить в собі богато неясного, не вважаючи 
на праці Х в . Вовка (Ф. Кондраговича: „Задунайская Сѣчь по 
мѣстнымъ воспоминаніямъ и разсказамъ“), П. Короленка ( ,Д е р -  
номорцы“, „Азовцы“, „Предки кубанскихъ козаковъ на Д н і
с т р і“), II. Іванова („Къ исторіи Запорожекихъ Козаковъ послѣ 
ушічтоженія Сѣчи“) й ин. Очевидно до заложення коша в Ду- 
навцї, то значить до середини другого десятилїтя X I X  в. за
порозькі емііранти були майже в безнастаннім р уху: пробують 
з початку осісти ся над „обома Лиманами“, в Очаківських сте
пах, потім коли їх  турецьке правительство починає розселяти 
по далеких провінціях, шукають пристановища в А встрії, про
бувши кілька років в Банатї, рушають знову на Дунай, иньші 
вертають під Росію й йдуть на Кубань і т. д. Ся сумна ман
дрівка вибитих з свого гнїзда степових орлів варта розслї- 
дження, бодай з пієтизму до сих нащадків старої Січи, і вся 
кий причинок до її історії повинен бути записаний. Як такий 
подаємо в отсїй книжцї звісну вже давно з коротких звісток 
сучасну брошурку фендіха Гендльовіка про Запорожців оселе
них*, в Банатї. Як відомо, епізод сей належить до найменыне 
розслїдженпх. Ilo Черніїу, що на основі актів віденського мі
ністерства внутрішніх справ і семигородської двірської канце
лярії подав в своїй E th nograp hie der österr. M onarchie (т. Ш г 
1 8 5 5 ) коротку історичну звістку про сю запорозьку кольонїю, 
не появляло ся ширших і докладнїйших звісток —  крім запи
саних д. Вовком, досить неясних і загальних згадок останнього 
дунайського Запорожця А. Коломиаця. Звістки ж самого Черніїа 
не сягали далі 1 7 8 7  р. —  і за сим роком всякі звістки про сї банат- 
еькі оселі уривають с я ; брошура Гендльовіка видана 1 7 8 9  р. таким 
чином являєть ся поки що останнім документом банатського епізода 
запорозької Одісеї. Не вважаючи на скептичні замітки, висло
влені покійним Антоновичем що до Гендльовікових оповідань, 
де мовляв Запорожців помішано тут в сербськими гранпчарами, —  
вони варті все таки повної уваги, і тому вважаємо користния 
надруковати новий текст сеї рідкої брошури, з копії зладженої 
ласкаво для нашого журназа проф. А. І. Линниченком в Одесі.
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