
ЗАПОРІЗЬКА ЕМІГРАЦІЯ 
Написав МИКОЛА АНДРУСЯК 

Російська цариця Катерина II вою
вала в 1768-74 pp. з Туреччиною, а її 
спомагали запорізькі козаки „не щадя 
живота свого, до останньої каплі кро-
ви" — як заявляв їх кошовий отаман 
Петро Кальнишевський. Та як тільки 
війна з Туреччиною скінчилася Кате
рина II наказала своєму генералові 
Текелієві зруйнувати Запорізьку Січ. 
Дня 4 червня 1775 р. несподівано під
ступив Текелій під Січ і під загрозою 
бомбардування зажадав капітуляції. В 
Січі зчинився переполох; багато за
поріжців було за тим, щоб боротися до 
останку, але чільна старшина здалася 
на січового архимандрита Володимира 
Сокальського, що мав надію умовити 
Текелія від гострих домагань. Але ні 
мирне наставлення старшини, ні ар-
химандрит не врятували Січі від заг-
лади; москалі спершу пограбували цер
кву й житлові будинки, а відтак зруй
нували й спалили усю Січ до тла. 
Кальнишевського вивезли на Соловки, 
де він прожив до 1803 p., 112-літнім 
старцем; суддю Головатого й писаря 
Глобу заслали на Сибір до Тобольська. 

Багато запоріжців скористало із за
мішання серед москалів, що зайняли
ся грабуванням Січі, й подалися без 
погоні на турецькі землі. Вони дійшли 
до гирла Дунаю й заснували там „Ду
найську Запорізьку Січ" під султансь
кою зверхністю. Частина запоріжців 
подалася на середній Дунай, де ав
стрійський уряд уже в 1763 р. зоргані
зував фльоту чайок з чайківцями для 
боротьби з турками; і до них всту
пили запоріжці, що через те мусіли во
ювати з своїми колишніми другами, 
які осіли в Дунайській Січі. Нащадки 
цих запорізьких чайківців злилися з 
українськими поселенцями із Закарпат
тя в Бачці. Частина ж запоріжців за
лишилася таки в Україні; одні роз
брелися по колишній Гетьманщині, 

другі по чорноморському побережжі 
між Дніпром та Дністром, що як ново-
здобута від турків земля разом з Запо
ріжжям творила нову російську т. зв. 
Новоросійську губернію. 

Коли в 1787 р. прийшло до НОЕОЇ 
війни між Росією й Туреччиною, фа
ворит Катерини Н, що піддав їй перед 
тим думку збурення Січі, князь Гри
горій Потьомкін (запоріжці прозвали 
його Грицьком Нечосою від перуки), 
старався перетягнути на російський бік 
дунайських запоріжців. Тому доручив 
він тим запорізьким старшинам, що за
лишилися в Україні — Антонові Голо
ватому, Сидорові Білому, Харкові Чепі
зі й іншим — зорганізувати з колиш
ніх запоріжців, що залишилися на міс
ці й стали кріпаками, козацьке військо; 
Катерина II наказала катеринославсь
ким поміщикам відпускати кріпаків до 
цього війська. А це військо з колишніх 
запоріжців зберігало традиційні запо
різькі порядки та військову організа
цію ; для свого поселення дістали запо
ріжці чорноморське побережжя між Бо
гом та Дністром; звідси пішла назва 
козацького чорноморського війська. 

Чорноморські козаки, подібно як ко
лись у Січі, мали самостійну організа
цію і власний провід „кіш" у Слобо-
дзеї, вибирали собі кошових отаманів, 
суддів, писарів, осавулів і інших стар
шин. Задержали також давні запорізь
кі клейноди: булаву, перначі, хоругви 
печатки, літаври. Військо складалося 
з кінноти, піхоти, фльоти чайок і ар
тилерії. Всупереч давнім запорізьким 
звичаям ввели чорноморські козаки до 
своєї нової організації родинне життя. 

Чорноморські козаки вславилися в 
російсько-турецькій війні 1787-91 pp.; 
вони здобули від турків сильно укріп
лений острів Березань (при вході до 
Дніпрового Лиману) та разом із мос
калями боролися на морі з турецькою 
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фльотою; на суші брали чорноморці 
участь при здобуванні Очакова, Хаджи-
бея (на місці нинішної Одеси), Бєлго
роду (Акерману), Бендер, Болграду, 
Кілії, Ісакчі, Ізмаїлу і Тульчі. Але з 
хвилиною, коли чорноморці допомогли 
Росії опанувати чорноморське побереж
жя між лиманом Дніпра та гирлом Ду
наю, стали вони в цьому терені не тіль
ки зайвими, але й небезпечними; помі
щики в Україні раз-у-раз нарікали, що 
їхні кріпаки втікають до чорноморсь
ких козаків. Тому російський уряд на
казав чорноморцям переселитися на 
півостров Тамань; г огляду на невели
кий простір цього півострова дозволи
ла цариця військові заселити ще й 
землі між Кубаню та Єєю. 

В 1792 р. рушило 13.000 самого чор
номорського війська з Березані на Та
мань, а весною 1793 р. подалися за ни
ми й жонаті з родинами. В новій своїй 
країні заснували чорноморці ще в 1792 
р. 20 осель, назвавши їх по-запорізьки 
„куренями"; в 1794 р. було 40 куренів 
із здебільш запорізькими назвами. 
Осередком управи чорноморського вій
ська стало засноване в 1794 р. місто 
Катеринодар; 40 куренів розділено на 
4 округи: Таманську, Катеринодарсь-
ку, Бейсугську і Єйську. Всіх мешкан
ців було тоді 18.771, з чого 12.645 ко
заків і 5.526 жінок. У 1795 р. населен
ня дійшло до 25.000 душ. Хоч пересе
ленці були незвичні до тамошнього 
клімату й через те хворували й вими
рали, все таки число козаків збільшу
валося; прибували до них одинцем і 
групами запоріжці з Задунайської Сі
чі та козаки з України. Через те в 1820 
р. дійшло число населення Кубанщини 
до 62.061 (37.636 чоловіків і 24.425 жі
нок). До 1825 р. пересилилося туди 
48.382 козаків (25.627 чоловіків і 22.775 
жінок). 

Задунайська Запорізька Січ проісну
вала 53 роки. Запоріжці зберігали там 
свої традиції; тільки не могли погоди
тися з тим, що мусіли по турецькому 
боці воювати проти своїх рідних по ро
сійському боці і тому серед них мала 
великий вплив російська пропаганда й 
багато задунайців одинцем і групами 
переходило до чорноморців. Коли в 
1828 р. прийшло до нової російсько-ту
рецької війни, задунайський кошовий 
отаман Осип Гладкий перейшов з вій
ськом на російський бік, залишивши 
Січ із жінками, старцями і дітьми на 
поталу турків, що люто мстилися за 
„зраду". Проте в Дунайському гирлі 
збереглася ще частина запоріжців, ко
ли в 1854-55 французька фльота з ан
глійською та італійською допомогою 
бомбардувала російську морську твер
диню Севастопіль в Криму з доручен
ня керівника тогочасної польської по
літичної еміграції у Франції князя Ада-
ма Чарторийського їздив до цих заду
найських запоріжців польський пись
менник з України Михайло Чайковсь-
кий, щоб завербувати їх на війну про
ти Росії; Чайковський був тоді на ту
рецькій службі і прийняв разом з іс-
лямом імя Мехмет Садик-паші; 11 гру
дня 1872 р. вернувся він на Україну й 
прийняв православіє. Дехто з задунай
ських запоріжців у часі російсько-ту
рецької війни 1877-78 pp. забрів аж до 
Малої Азії і згодом у 80-их pp. зустрі
чав тих запорізьких нащадків на робо
тах у Смирні галицько-волинський ді
яч д-р Ярослав Окуневський, лікар-ге-
нерал австрійської маринарки, автор 
подорожніх дописів до львівського „Ді
ла". Залишки запоріжців живуть до-
сьогодні рибалками таки в Дунайсько
му гирлі, зберігаючи українську мову 
і ними зацікавилися совєтські протек
тори сьогочасної Румунії, видаючи для 
них часопис українською мовою. 


