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ПЕРЕДМОВА

До уваги читачів пропонується друге видання книги “Одеса козацька”.
Перше побачило світ у 2000 році. З цього часу козакознавство накопичило новий
матеріал, безпосередньо пов’язаний з “Хаджибеєм–Одесою” і козацтвом. Це
зумовило необхідність нового видання книги. Зокрема, з’явились нові нариси,
присвячені: дослідженню історії козацтва в Одесі у ХІХ–ХХ століттях; козацьким
формуванням неукраїнського походження, які перебували на території Одеси та
регіону; діяльності сучасних козацьких товариств після  2000 року.

Книга “Одеса козацька” репрезентує один з важливих аспектів багатоликої
Одеси, пропонує переглянути суспільні стереотипи про традиційні виміри міста,
як то – Одеси – “бандитської”, “масонської”, “гендлярської” тощо. Видання має
висвітлити як роль козацтва в історії міста “Кочібей” з ХV столыття і до сьогодні,
так і роль Хаджибея”Одеси в історії українського козацтва.

Запропоноване видання не має на меті дослідити та висвітлити усі моменти
“взаємодії” міста й козацтва, а пропонує найбільш важливі з них в авторській
інтерпретації.

Автори висловлюють щиру подяку за інформаційну, редакційну та
організаційну допомогу директорові Наукової бібліотеки ОНУ імені
І.І.Мечникова Подрезовій М.О. та зав. Музею порту Глеб-Кошанській Т.М.,
Кодрул Л.А та Масюку М.М., за підготовку та оформлення фотоматеріалів члену
Національноі спілки художників України Савченку С. та Полтораку В.М., а також
за сприяння у виданні книги старшині та козакам Чорноморського Гайдамацького
з’єднання, зокрема Гуцалюку С.Б. та Кірову В.І.

Від авторів
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ПРЕДИСЛОВИЕ

Вниманию читателей предлагается второе издание книги “Одеса казацкая”. Первое издание
увидело свет в 2000 году. С тех пор козаковедение накопило новый материал, непосредственно
связанный с “Хаджибеем–Одессой” и казачеством. Это обусловило необходимость нового издания
книги. В частности, появились новые очерки, посвященные: исследованию истории казачества в
Одессе в ХІХ”ХХ столетиях; казацким формированиям неукраинского происхождения, которые
находились на территории Одессы и региона; деятельности современных казацких организаций
после  2000 года.

Книга “Одеса казацкая” презентует один из важных аспектов многоликой Одессы,
предлагает пересмотреть общественные стереотипы о традиционных измерениях города, как –
Одессы  – “бандитской”, “масонской”, “торгашеской” и т.п. Издание освещает как роль казачества
в истории города – “Кочибей” с ХV века и до сегодня, так и роль Хаджибея-Одессы в истории
украинского казачества.

Предложенное  издание  не имеет  целью исследовать  и осветить  все моменты
“взаимодействия” города и казачества, а предлагает наиболее важные из них в авторской
интерпретации.

От авторов

PREFACE
The proposed book is the second edition of “Cossacks’ Odesa” (the first was in 2000). It appeared

as the results of further investigations on the historical problems connecting with the Cossacks’ history in
Odesa and region and the role of Cossacks and their descendents in history of the city. Chronologically
the studies cover the period from XV to the beginning of XXI c. The proposed range of topics is quite
wide, includs the main of them, and connected with different aspects of the history of Cossacks in Odesa.
The attention was paid to the Cossacks’ campaigns against Khadjybej (the first name of Odesa) in XV-
XVIII c. and to the Cossacks’ role at releasing of this settlement and nearby area (so called Ochacov
region) from the Ottoman Empire rule at the end of XVIII c. It has been considered the participation of
Cossacks in Odesa growing at the end of XVIII – at the beginning of XIX c. and the role of Cossacks’
descendents in social and cultural life in the city from the end of XVIII to the middle of XIX c. It has been
elucidated the significance for the city’s history the foundation of Danubian Cossack Army (1828-1869).
There is also the information on the process of revival of tradition of Ukrainian Cossacks in Odesa by
representatives of Ukrainian national movement in the end of XIX – at the beginning of XX c., during the
period of Ukrainian Revolution (1917-1921) and in 1990-ies. Besides that, the second edition of “Cossacks’
Odesa” includes a few new essays concerning the history of creation and activities of organizations of
Cossacks in 2000-2007, the activities of non-Ukrainian Cossacks formations in Odesa and region and
also the history of studies on Cossack history in Odesa from the beginning of XIX c. till the early 1990-
ies. One of the aims of the edition is to change stable stereotypes towards Odesa and supplement of its
image with representation of Cossack aspects of city’s history and local culture. All materials proposed in
authors’ redactions.

From authors
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Розділ перший

ЗАПОРОЗЬКЕ КОЗАЦТВО ТА ХАДЖИБЕЙ (ОДЕСА).
Середина XVI ст. – 1775 рік

1.1. Історія Качібея-Хаджибея у “докозацький” період

Â історичній науці прийнято вважати початком історії будь-якого населеного
пункту першу письмову згадку про нього. Виходячи з цього, вчений О. Болдирев
переконливо довів, що початком історії Одеси є 1415 рік, коли у письмових
джерелах вперше з’явилася інформація про порт Качібей або Хаджибей. Таким
чином, початок історії Одеси  належить до доби пізнього Середньовіччя і на 77
років передує першій письмовій згадці про українських козаків.

“Порту Кочубеїву” приділив увагу у своїй фундаментальній праці “Історія
Польщі” хроніст ХV століття Ян Длугош. Розповідаючи про події 1415 року він,
зокрема, писав: “...у той час прибули до польського короля Владислава посли
патріарха і грецького імператора з листом та олов’яними буллами, які їх
удостоювали, а турки їх всіляко мучили і гнобили; їм потрібна щедра допомога
зерном. Владислав же, польський король у святому співчутті, документально
засвідчує допомагати. Він дає і щедро дарує прохану кількість зерна, яке їм
потрібно отримати в його королівському порту Кочубеїв”1 (переклад з латини
Т.І.Олійника). Отже, перша згадка про Кочубеїв пов’язана з братерською
допомогою, що її надав один християнський правитель іншому (допомогою цією
був транспорт з українським хлібом) перед обличчям загрози турецького
завоювання. Мине не більше століття і загроза ця безпосередньо торкнеться і
українських земель. Саме тоді на історичну арену вийдуть славні захисники
свого народу, його свободи та християнської віри – українські козаки.

Засновником Качубеїва історики здебільшого вважають легендарного
литовського князя-воїна Вітовта. Під владою Литовсько-Руської держави це місто
та навколишні землі були політично та економічно об’єднані з іншими
українськими теренами, складаючи частину тогочасного історичного Поділля.
Так, навіть в офіційних договорах 1431 року між ворогуючими претендентами
на литовський стіл, Качібей та Дашків (Очаків) однозначно були віднесені до
“замків Подільської землі”2. Не дивно, що пізніше деяким авторам здавалося,
що вже в ті далекі часи у причорноморських степах межиріччя Південного Бугу
та Дністра поруч з українськими та литовськими лицарями панували також і
українські козаки. Наприклад, шведський історик та географ ХVІІІ століття
І. Е. Тунманн у нарисі присвяченому Кримському ханству (що містив низку
історичних та географічних помилок) стверджував: “Монголи та татари були в
1391 році вигнані Ольгердом, литовським князем, або вірніше, в 1396 році при
Великому князі Вітовті його воєводою Ольгердом. З цього часу тут мешкали
литовці та козаки; від останніх земля отримала назву Черкаських полів”3.
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Згідно з документами, що знайшов польський історик Т. Чацький, Качібей,
а також міста Чарніград (на Дністровському лимані) та Караул (на Дністрі) у
1440-х роках були переданні у володіння польським панам Язловецьким. Останні
(зокрема староста Руський та Подільський а пізніше воєвода руській Вацлав
Язловецький, який прославився своїми походами проти татар) були здатні, на
думку польського уряду, не лише керувати краєм, але й захищати його від
кочовиків. Проте Язловецьким вочевидь було мало одного Качібея і у 1442 році
вони мали суперечку з польськими урядовцями за якісь споруди на Пересипу
(один із сучасних районів Одеси)4.

В другій половині ХV століття Качібей, так само, як і все навколишнє
узбережжя Чорного моря, був захоплений могутньою Османською імперією та
її союзником Кримським ханством. Качібей у нових господарів з часом отримав
нову назву – Хаджибей (хоча в документах до другої половини ХVІІІ ст. щодо
нього вживалися також назви “Качібей”, “Кучубей”, “Куджабей” та ін. ). Велике
князівство Литовське було вже занадто слабким, щоб стримувати турецьку
експансію. Більш потужну володарку українських земель – Польщу, події на
далекому узбережжі Чорного моря не дуже хвилювали. Лише місцеві подільські
та волинські урядовці (воєводи, старости та ін.) і деякі магнати власними силами
організовували походи в причорноморські степи. Проте всі їхні намагання
припинити напади татар та визволити цей край від “бусурман” були марними.
Здавалось, що панування турків і татар в краї буде вічним, але на захист
українського народу встало козацтво.

1.2. Качібей і походи українських прикордонних старост
 проти турків і татар

Перші письмові згадки про українських козаків в районі Качібея належать
до першої половини ХVІ ст. Це містечко безперечно було одним з традиційних
об’єктів перших козацьких походів. Адже межиріччя Південного Бугу та Дністра
являло собою один з найближчих від місць базування козаків та найменш
захищених від їхніх нападів теренів турецько-татарських володінь.

“Козаки були учасниками тих походів, які організовували підприємливі
“старости” (губернатори) в глибину татарських володінь, до мурів Дашева, або
Аджибека (вочевидь відомого нам Хаджибея) та Барабої – біля сучасної Одеси”
– писав відомий одеський історик Євген Загоровський5. Тут він, напевно, мав на
увазі традиційні маршрути, якими ходив на “бусурман” один з перших
організаторів козацтва, соратник Дмитра Вишневецького (Байди), барський
староста Бернард Претвич (помер у 1561 році), подвиги якого високо цінував
великий український історик Михайло Грушевський6.

Ось що сам Б. Претвич писав королю у своє „виправдання” за походи
1540-1551 роках: “Перший похід за татарами в поле [припадає] на той час, коли…
пан белзький воєвода ходив… перехоплювати татар, котрі пішли… у Князівство
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Литовське і йдучи назад мимо Звенигородчини, розминулися з паном воєводою,
захопили на пасіках людей і пограбували мед. А… довідавшись що повернулися
[татари], відправив мене із своїми служебниками за ними в погоню. Наздогнавши
їх на Аджибеку, за Божою ласкою… розбив, захопив полонених і відбив людей….
З тієї битви дісталося 170 коней, між якими половина були турецькими, що
дісталися татарам за половину здобичі, як завжди даються, а полонених віддав…
пану белзькому воєводі… Після того, наступного року татарське військо з
царевичем на ім’я Езібек-султан, прийшло в землю, яких… пан белзький воєвода
з паном подільським воєводою громив біля Панківців, а коли… повернулися…
я… ще випросився у погоню за ними [татарами]… А як пішов, то на полі
з’єднався з людьми волоського воєводи, а з’єднавшись, наздогнав татар аж на
Беримбою (Барабой – річка неподалік Одеси. – Т.Г.). Наздогнавши уночі, тієї
ночі били їх тричі.”7.

Згаданий у листі Б. Претвича “Аджибек” Є. Загоровський вважав містом
Хаджибеєм, а М. Грушевський лише назвою одного з Хаджибеївських лиманів.
Остаточно це питання, ще невирішене. Проте, в будь-якому разі, це район
сучасної Одеси.

Серед старост та магнатів, котрі активно заповзялись обороняти край від
татар, були і представники роду Язловецьких – нащадки колишніх володарів
Качібея. Особливо відзначився Юрій Язловецький, який здійснив похід на Очаків
та за наказом польського короля склав перший козацький реєстр. Звичайно про
дії Язловецьких можна було б тут і не згадувати. Проте була одна цікава
обставина. У 1585 році серед спадкових володінь пана Миколи Язловецького
було позначені “Чарніград, Качібейов, Каравул”. А як підстава для того згадано
“суму стару, добру, не скупу”, що її за “ті урочища” було заплачено предками
Язловецьких8. Отже, не зважаючи на те, що Качібей та прилеглі землі вже майже
століття фактично перебували під владою турків та їх васалів, хоробрі Язловецькі
не відмовились від своїх претензій на нього. Можливо, надзвичайна активність
цього роду на кордоні з турками та його діяльність спрямована на організацію
козацтва не в останню чергу була спричинена “особистими рахунками”
Язловецьких до “бусурман”.

1.3. Козаки на соляних промислах качібеївських лиманів

Навіть під турецько-татарською владою Качібей-Хаджибей лишався
одним з головних місць видобутку солі на Україні. У міждержавній угоді
1540 року кримський хан Сагіб-Гірей та польський король й литовський князь
Сигізмунд ІІ Август приділили здобичі солі у Качібеї два спеціальні параграфи.
Перший: „Купцям Корони й Литви вільно брати сіль у Качибієві та, заплативши
звичайне мито, розвозити до Києва, Луцька та міст інших”. Другий: “Коли б у
Качибієві шкоди заподіяно людям королівським, то цар (тобто хан – Т.Г.) це
відшкодує”.9
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Що стосується татарської „охорони”, то вона часто була досить
специфічною. Ще 1505 року М. Меховський писав: “сіль… в сухий час збирають
на озері Качібейському, а оскільки неподалік від нього знадиться татарський
замок Очаків, то іноді візників солі перехоплюють і беруть в полон татари, разом
з двомастами, а іноді трьомастами возів”10.

Не довго такі дії татар були безкарними, оскільки на соляних промислах
Качібея почали з’являтись українські козаки. Тоді вже настала черга татар
скаржитись. У листі (ярлику) до польського короля від 1548 року кримський
хан Сагіб-Гірей, ремствуючи на напади козаків, між іншим, зазначав, що
українські „соляники”, які приходили “по сіль до Кочубієва” підданих хана
„імають (в полон беруть – Т.Г.), забивають”. “Так, рік тому, – писав хан, –
соляники, по сіль прийшовши [до Качібея – Т.Г.], татарина, що звуть Саричорою,
піймавши увели”11. Ймовірно, що цей Саричора був якісь вельможний татарин
(козаки напевно хотіли взяти за нього значний викуп). Не отримавши відповіді
про його долю, хан в своєму наступному листі до короля від 7 вересня 1548 року
знов скаржився: “Бо в мене є причина прохати у вас Саручару, взятого
невинного… на Солі, про якого і в перших своїх листах до вас писав”12.

Чи повернули козаки здобутого у Качібеї татарина невідомо. Проте
1552 року, коли наступний хан Давлет-Гірей підтверджував умови договору
1540 року й обіцяв забезпечити підданим Польщі та Литви дозвіл вільно брати
сіль в Качібеї на попередніх умовах, проголосивши: “якби їм, беручи сіль, шкода
була від людей наших (татар – Т.Г.), тоді ми шкоду цю відплатимо”, то вже зробив
литовській владі одне зауваження – “окрім козаків ваших”13. Отже, козаків ця
умова не стосувались. Та й самі українські козаки навряд чи б стали тоді
звертатися до кримського хана з проханням компенсувати їм завданої татарами
шкоду.

Козаки були небезпечні для татар не тільки у самому Хаджибеї, але й на
шляхах навколо нього. Вони, як писав видатний український історик Дмитро
Яворницький, захоплювали каравани східних купців, які йшли повз Хаджибей
на Білгород. На тій самій дорозі запорожці найчастіше брали татарських “язиків”,
а іноді полонили або вбивали кримських та турецьких вельмож. Наприклад, у
квітні 1615 року російські посли, відвідавши кримську столицю Бахчисарай,
писали: “Ахмет-паша в той час був в жалобі. Ходили діти його Тин-паша та
Шан-Темер... в Литву воювати й, прийшовши з Литви з війни, залишились у
Білгороді... Й Ахмет-паша наказав своєму сину прибути до себе. І як Тин-паша
з Біла городу поїхав то на дорозі Тин-пашу черкаси вбили.” Отже, Тин-пашу
козаки вбили десь на шляху між Білгородом та Очаковом, можливо і біля
Хаджибея14.

Приваблювали козаків і великі отари татарської худоби, які паслися на
землях навколо Хаджибея. Не дарма навіть турецький султан Мурад ІІ в листі
до польського короля Стефана Баторія 8 травня 1578 р., вказуючи на згубні
наслідки козацьких нападів, із сумом відзначав: “Тому, якщо до цього часу в
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степах навколо Ак-кермана паслися сотні тисяч овець, то тепер, через розбій
вищезазначених порушників спокою (українських козаків –Т.Г.), від згаданих
овець майже нічого не лишилося”15.

Іноді козаки нападали й на багатих купців, які прямували по сіль у
Хаджибей. Видатний російський історик С. Соловйов з цього приводу писав:
“…козаки з Черкас, Каневу, Брацлава, Вінниці, зібравшись в степу по 800 і
більше, під керівництвом старших козаків: Карпа, Андруша, Лесуна, Яцька
Білоуса, громили по декілька разів каравани купців турецьких й кримських, що
йшли до Москви й повертались назад; більш того, кримський посланець, який
їхав від хана до короля, був вбитий козаками у степу. Соляники, що їздили по
сіль у Качубеїв (Одесу), терпіли постійні від них напади”16.

М.Соловйов не вказав точної дати вищезазначених нападів козаків на
соляників в околицях Хаджибея. За Д.Яворницьким ці події відбувались невдовзі
після загибелі першого козацького гетьмана Дмитра Вишневецького. Олександр
Болдирев, посилаючись на Соловйова, писав, що це мало місце у 1545 році17.
Водночас відомий одеський історик Анатолій Бачинський, також точно цитуючи
М.Соловйова, датував ці напади 1568 роком18.

1.4. Занепад Хаджибея

Інтенсивність та потужність козацьких нападів на турецькі та татарські
володіння з часом зростали. Бусурманська залога у Хаджибеї вже не могла з
ними впоратись. Хаджибей знаходився досить близько від головних опорних
пунктів українських козаків, окрім того і соляні промисли притягували
українських „степових лицарів”.

Перший час турецьку залогу, очевидно, якось захищали мури
Хаджибеївської фортеці. Проте незабаром від неї лишились самі руїни. Точних
відомостей про тих, хто захопив та зруйнував цю фортецю, нема. Однак Олексій
Маркевич та інші історики позаминулого століття не мали сумнівів, що це була
“робота” українських козаків. А без міцного укріплення на терені дуже близькому
до опорних баз козаків тоді не могло існувати жодне татарське чи турецьке місто.

У 1578 році посол польського короля Стефана Баторія, Мартин Бронєвський,
прямуючи до Кримського Хана записав у своєму щоденнику про місця соледобування
біля Хаджибея: “... де знаходяться три відомі балки, гіркі та солоні озера, здебільшого
біля моря. Туди сходиться велика кількість козаків...”. А  от що він пише далі: “... це
місце таке жахливе, що вони (купці -Т.Г.) не можуть там не тільки добре себе
почувати, але й навіть бояться годувати там коней. Бо нерідко трапляється, що там
знаходять якщо не самих козаків, то дуже часто людські трупи”19. Як бачимо з
вищенаведеного, боротьба за сіль точилася дуже кривава. За умов постійної
нестабільності та безвладдя у степах навколо Хаджибея лише запорожці могли бути
гарантом безпечного видобутку та транспортування солі для християнських купців
та українських чумаків, які навіть в занепад Хаджибея не забували сюди дороги.
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Дуже цікаві факти про перебування козаків під Хаджибеєм навів у своїй
“Книзі подорожі” відомий турецький чиновник-мандрівник Евлія Челебі. Він у
50-х роках XVII ст. декілька разів переїздив з Аккермана до Очакова, і двічі був
у Хаджибеї. От що він пише про небезпеку у своїх подорожах: „На... північній
стороні річки Дністер, на пустельних землях Очаківської фортеці, є місця, де
полюють на людей підступні руси з країни місцевих козаків. Тому, що через ці
місця проходить головний шлях кораблів, котрі йдуть з Аккермана до Очакова і
далі в Крим. Але козаки збираються у ватаги і очікують біля місць, зручних для
стоянки суден, і ніхто з подорожніх не може бути у захисті від того, щоб не бути
пійманим. Борони нас боже, це дуже небезпечний шлях”.

Щодо самого Хаджибея, то Евлія Челебі навів опис зруйнованої колись
козаками фортеці. Фортеця ця, в свій час, напевно була велика. “До
сьогоднішнього дня, – писав Е.Челебі, – споруди цього укріплення збереглись і
їх добре видно на березі Чорного моря, на крутій скелі. Якщо це укріплення хоч
трохи підремонтувати, місцевість стане залюдненою, а дорога безпечною”20.
Мандрівник постійно нагадував про надзвичайну небезпеку перебування в цьому
місці. Так на зворотному шляху з Очакова йому та його супутникам (відділу
турецької армії) довелося знов відвідати Хаджибей і навіть ненадовго зупинитись
у ньому. “За п’ятнадцять годин, “ писав Е.Челебі, – дійшли до фортеці Ходжабей
і тут зробили зупинку. В цій зруйнованій фортеці сховали полонених з возами, а
довкола знову поставили надійний караул. Повісили казани, поїли, дали коням
корму і після вечірнього намазу знову вирушили на південь”21. Ночувати, як
бачимо, вони тут не наважилися.

Загалом Е.Челебі досить однозначно висловився про терени поблизу
Хаджибея. “Протилежний (лівий. – Т.Г.) берег Дністра – це справжні землі
козаків”. Точка зору, здається, цілком об’єктивна, тим паче, що вона належить
турецькому автору.

1.5. Іван Сірко та Семен Палій у Хаджибеї

Протягом тривалого періоду, коли Хаджибей перебував в занепаді його
відвідували не тільки невеликі загони козаків, якими керували маловідомі
ватажки. Іноді через терени Хаджибея проходили і більш помітні постаті
української історії на чолі досить значних козацьких відділів. Особливо з кінця
ХVІІ століття.

Сучасний дослідник І. Сапожніков стверджує, що Хаджибей був добре
знайомий славетному кошовому Іванові Сірку22. Адже в “Історії Русів”, зокрема,
йшлося, що в 1673 році Сірко “вирушив зі своїм військом на Білгородщину і
понищив аули татарські вогнем і мечем аж до Білгорода... Потім, зібравши в
пристанях морських Білгородській і Гаджибейській достатнє число кораблів,
поплив ними з піхотою на Крим, а кінноті звелів іти туди румом.” Однак „Історію
Русів”, як правило, не вважають достовірним джерелом, дослідження минулого,
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бо, на думку сучасних вчених, це був скоріше політичний трактат, аніж
історичний твір. Тому не відомо або насправді у ХVІІ столітті, коли Хаджибей
за усіма відомостями перебував у цілковитому занепаді, там існувала якась
пристань, або згадка про неї була лише фантазією досі невідомого автора “Історії
Русів”23.

Проте, як відомо, І.Сірко неодноразово бував неподалік від Хаджибея,
зокрема, біля Куяльників. Наприклад, 23 жовтня 1665 року переяславський
полковник Д.Єрмоленко писав до гетьмана, що “із Запорожжя отаман кошовий
(І.Сірко. – Т.Г.) й Хитрой та Косагов, і все військо з табором та з піхотою і з
спорядженням пішли в поля на Куяльники…”, щоб дати відсіч татарам за їх
набіг на Україну24.

Загалом, саме на Куяльниках (чи то річках, що впадають у Хаджибеївскі
лимани, чи то на самих лиманах) кошовому І.Сіркові неодноразово щастило у
сутичках з татарами. Так, на початку 1672 року царський чиновник О.Танєв
повідомляв у Москву: “А Ханенко (гетьман Правобережної України Михайло
Ханенко – Т.Г.) та Сірко ходили у Волоську землю задля здобичі і в тих місцях
розграбували 3 села, село Чабурчо, а двох (інших – Т.Г.) сіл не знаю, і статку
взяли з тих сіл з 4000 карбованців; й так вони повернулися до Січі, і виходив на
них хан з ордою і з яничарами, і з гарматами з Ачакова в урочищах за Куяльником
у степу, і розпочали стріляти з гармат по них, і гармати в них (турків. – Т.Г.)
порозривало, а їм (козакам – Т.Г.) через те шкоди ніякої не заподіяв”25.

Того ж 1672 року І.Сірко взяв в полон на Куяльниках мурзу білгородських
татар Тананбета. Цей мурза із своїм військом та іншими татарськими ордами
допомагав гетьману Петру Дорошенкові, а потім, коли кримські татари
повернулись за Перекоп “він Тананбет мурза з білгородською ордою пішов
шляхом до Білгороду, і як вони були між Дністра та Дніпра  на річці Куяльник, і
в тому місці Іван Сірко з козаками взяв його в полон три місяці тому, й з ним
взято в полон білгородської орди татар 3 чоловіки”. Так повідомляв 21-го травня
1672 року до Москви князь Ромадановський. Однак в іншому листі до Москви
від 12 червня того ж року зазначено, що Тананбета взяв в полон не І.Сірко, а
козаки з міста Торговиця. Це відбулось, коли цей мурза після важкого походу
необачно “зупинився на Куяльнику річці коней годувати близько білгородського
рубежу”, тоді ж козаки “разом з ним 6 чоловік татар вбили до смерті і живими
взяли двох чоловік татар”. Вже потім Тананбета ці козаки “віддали Сіркові”, а
інших полонених лишили собі26.

Після смерті І. Сірка інтенсивність походів запорожців на Південь помітно
знизилась. Проте січовики продовжували неодноразово брати татарських
“язиків”, що приносили вельми корисні свідчення. Наприклад, у липні 1688 року
татарин Агмет, якого козаки взяли в полон біля Дніпра, повідомляв, що „Калга
салтан повернувся з угорців й стоїть тепер за Богом понад Делігулом (тобто
Тилігулом. – Т.Г.) вище Кочубієвє, при якому мається орди 40 тисяч”. Однак, що
собою являв той Кочубієв, біля якого стояло велике татарське військо, цей
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документ відомостей не подає. Водночас, татарин Агмет свідчив про наявність
певних дружніх зв’язків між деякими білгородськими татарськими ватажками
та козацьким полковником Семеном Палієм (Семеном Пилиповичем Гурком)27.
“Зв’язки” С. Палія з татарами пояснювалися, мабуть, тим, що рідна сестра Семена
Пилиповича – Варвара була взята в полон білгородськими татарами й стала
дружиною буджакського мурзи. Син Варвари Чора-мурза гостював у дядька
С.Палія “ в Фастові28.

Проте Агмет, безперечно, помилявся, вважаючи С.Палія другом
“бусурманам”. Навпаки, на деякий час, коли на Січі далася взнаки відсутність
сильного лідера, полковник Семен Палій, який, за словами Д.Яворницького, “звив
собі гніздо” далеко за межами Запоріжжя на Правобережжі у Фастові, зовсім не
нехтував походами на татар та турків, перейнявши таким чином традиційні
“функції” січовиків. Між іншим, бився він з мусульманами біля Очакова,
Кізікермена, Тягині (Бендери), а також у 1694 році розбив велике татарське
військо, що прямувало на Україну у славнозвісному бою на річці Кодимі29.

Що ж стосується Хаджибея, то неподалік від нього здійснив славний
бойовий подвиг Семен Палій у 1691 році. Тоді татарська орда поверталась на
відпочинок після війни з австрійцями. Як повідомляв фастівський полковник
пізніше в своїй “реляції” від 11 квітня 1691 року гетьману Івану Мазепі, він
вирішив підстерегти ворога на Пересипу. З татарами було багато полонених. За
словами Палія кримці їхали “з Маджар (тобто мадяр. – Т.Г.) з війни от цісаря
християнського з ясиром, тобто з цесарцями, волохами та мултянами”. Схопивши
татарських язиків, Палій дізнався що у Крим повертається невелике військо сила
татар з обозом. Тоді, напавши на них, козаки хороброго українського полковника
“в середину їх вдаривши на самому Пересипу” розгромили, “багато на тому
полі положили та живцем язиків взявши”, а інших татар „погнали шляхом до
Очаківського перевозу”. Козаки в цьому бою забрали велику здобич. “А ще
більше над здобиччю, – писав С.Палій, – ясиру – невільників християнських:
цесарців, мултян та волохів декілька десятків на волю відпустили”30.

Одного із взятих в бою на Пересипу ворогів – татарина Османа “челядника”
кримського ватажка Бат-Герея Семен Палій, за його ж висловом, “презентував”,
себто подарував, гетьману Іванові Мазепі. Мазепа в свою чергу 20 квітня 1691 року
доповів про перемогу Палія московському царю. “Охотницькі запорозькі козаки, –
писав царю гетьман, – будучи тепер на початку весни цієї в промислах військових,
…за Очаковом, на урочищі Пересипу громили неприятельських бусурманів
кримських татар, що повертались з війни німецької до Криму при двох султанах
Девлет Кгирею та Бат Кгерею… в такому погромі багато їх покололи й усіляко
військовим засобом умертвили й при великій здобичі взяли язиків декілька чоловік,
з яких язиків й до мене прислали одного татарина, якого я в себе не затримуючи
того ж часу для досконалішого про ті чужоземні поведінки донесення надсилаю до
царствуючого міста Москви”. Цікаво, що Мазепа в своєму донесенні завжди називав
Пересип “урочищем”, в той час як для Палія це місце було просто „Пересипом”31.
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Проте чи згадується у реляціях про ці події назва „Хаджибей”? Дослідник
історичної географії Ф.Петрунь, коментуючи вищезазначений військовий подвиг
С.Палія, писав: “Палій 1691 року підстерігав татар “у Пересипу”, про Качібей,
однак, у своїй реляції навіть не згадує”32. Виходячи з того історик вважав, що
назва “Качібей” чи “Хаджибей” в той час була маловідомою. Проте з визначним
дослідником історичної географії Південно-Західної України тут важко
погодитись. По-перше, С.Палій напевне „підстерігав” татар на східному виїзді з
Пересипу, а потім він переслідував ворога до Очакова. Таким чином, Качібей не
був в полі його уваги. По-друге, “Качібей” у зв’язку із перемогою козаків
1691 році на Пересипу згадується, щоправда не в реляціях Палія та Мазепи, а в
свідченнях полоненого татарина, і дивно, що Ф.Петрунь про це не згадав.

Відправивши взятого С.Палієм цінного “язика” Османа до Москви,
І. Мазепа разом з ним надіслав й ті відомості, що вдалося вивідати у нього
гетьманським “товмачем”. Ці свідчення татарина Османа були вельми цікавими.
Він докладно повідомив про похід кримського хана на допомогу турецьким
військам, що воювали з австрійським імператором. Зокрема, Осман розповів про
взяття тарами багатьох міст Подунав’я в тому числі Бєлграда та винищення їх
населення у помсту за тривалий опір, а також про похід татар у землі угорців, де
було взято величезний ясир й повністю розбито великій загін австрійської армії.

Після переможного походу татари повертались із награбованим багатством
та значною кількістю полонених. Велика сила татарських військ супроводжувала
захоплену здобич до Білгорода і далі дорогою на Очаків. Однак татарські ватажки
“перейшовши Кочубей та інші небезпечні міста стали повертатися назад з
головнішими та більш озброєними татарами, а кіш [татарський – Т.Г.] з ясиром
при незначній купі татар вперед до Очакова відправили”. Отже, Кочубей як і
100 років до того, продовжував залишатись для татар вельми “небезпечним
місцем”, де напади українських козаків були для них вже справою звичною.
Проїхавши його кримці думали, що позбулися небезпеки і відправили охорону
назад у Білгород. Проте цього разу С.Палій перехитрив ворога. Напав на татар
там, де вони його не чекали.

Обоз татарського війська не далеко відійшов від Хаджибея. Як свідчив
Осман, при виході з Пересипу на татарській “кіш… несподівано з боку ударивши
Палій з товариством своїм, багатьох татар, а так само й ясиру покололи” (С. Палій
напав на кримців „з боку”, напевне, з Півночі з-за лиману). Славний фастівський
полковник помстився за пролиту татарами кров братів-християн, а кілька десятків
з них врятував від неволі.

1.6. Козацькі ватаги під Хаджибеєм
у другій половині ХVІІ столітті

Окрім значних козацьких відділів під керівництвом відомих козацьких
ватажків у ХVІІ столітті на турецько-татарські володіння продовжували ходити
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десятки невеликих “ватаг”, що професійно займалися у причорноморських
степах “військовим промислом”. Опубліковані документи надають нам лише
уривчасті свідчення про діяльність таких ватаг під Хаджибеєм, який здебільшого
фігурував в тогочасних документах під назвою “Кучубей”.

Чи не найяскравішим таким свідченням є лист гетьмана І. Самойловича з
Батурина російському царю від 5 травня 1676 року. В ньому, зокрема, йшлося
про те, що гетьман сумлінно виконує царський “наказ…, щоб для взяття язиків
та… свіжих і достовірних відомостей про задуми ворожі, охочих та добрих людей
з полків своїх на той бік Дніпра надсилати” і повідомляє, що за наказом гетьмана
“полтавський полковник нещодавно з свого полку товариства… 28 чоловік в
поля надіслав, які, зайшовши у Білгородщину… біля одного урочища, що зветься
Кучубей, де різні шляхи лежать, таємно, звичайним своїм звичаєм, напали, із
допомогою Божою… мужньо на декілька десятків кінноти татар, що йшли з
Криму до Білгородщини їх розбили і деяких до смерті побили, а шість чоловік
живими взяли…” Цих шістьох полонених татар разом з двадцятьма козаками,
що були під Кучубеєм (вісім козаків лишилося після походу з конями) гетьман
І. Самойлович відправив до Москви. Перших – для дачі свідчень “про поведінку
та задуми свої бусурманські”, других – для нагороди33.

Вражає та легкість з якою купка українців з Полтавщини спромоглася
“звичайним своїм звичаєм” не тільки пройти під Кучубей, а й успішно розбити
та полонити там татар. То були справжні герої. А ми сьогодні не знаємо навіть їх
імен.

Отже, шляхи що проходили повз Хаджибей (тоді він як на звичай називався
“Кучубей”) лишалися улюбленим місцем для козацьких ватаг, які чатували там
на “бусурман”. Проте, С.Палій у 1691 році напав на татар на Пересипу. Чи не
означало це, що козаки припинили в кінці століття нападати на татар в Хаджибеї
і обрали для того інші більш зручні місця? Напевно ні. Яскравим прикладом
того є свідчення піддячого Василя Айтемірова, який відвідав Крим з лютого
1692 до квітня 1695 року з пропозицією від Москви укласти мир та грамотою
від російського царя до хана.

Прибувши до кримської столиці Бахчисараю, Айтеміров не знайшов там
хана, оскільки останній з військом перебував біля пониззя Дунаю. Айтемірову
довелося задовольнитися спілкуванням з кримськими урядовцями, а царська
грамота була відправлена 5-го червня 1693 року до ханського війська із
Бахчисараю з татарським гінцем – товмачем Арик Ахметом. Проте, прибувши
до Очакова, Арик Ахмет зміг звідти виїхати у Білгород-Дністровській лише 14-
го червня разом з великим татарським військом, яке теж йшло на зустріч ханові.
Причину цієї затримки гінця з грамотою кримські урядовці пояснили Айтемірову
так: “забарився він там через те, що в урочищі на Кучубії по Аккерманській
дорозі від козаків великої кількості малими людьми проїхати зовсім
неможливо”.34 Кучубей в цій згадці, так само, як двома роками раніше Пересип,
названий “урочищем”.
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Отже, і в кінці ХVІІ століття українські козаки продовжували регулярно
навідуватись до Хаджибея, де по Аккерманській дорозі – між Очаковом та
Білгородом-Аккерманом можливо було без особливих зусиль взяти значну здобич
у проїжджих купців та татарських гінців. Як видно, козаків в цьому разі не дуже
хвилювало, що новий “господар” українців – російський цар шукав мира з
татарами (до речі, той самий Айтеміров неодноразово писав в Москву про
постійні напади українських козаків, які були в той час проти укладання миру
Москви з ханом, на Крим та інші татарські володіння під час ведення
переговорів).

Цікаво що в цей час, як повідомлялось вище, Запорізька Січ також
активних дій проти “бусурманів” не чинила. Проте це не значило, що останнім
від того жити стало набагато спокійніше. Татарам й туркам продовжували
постійно дошкуляти невеликі козацькі загони. Документи свідчать, що на Січ в
зазначений період час від часу приходили з Півдня “ватаги” козаків. Деякі з них
ходили по сіль, чи ловили рибу, яку потім продавали на Запоріжжі, а інші
професійно займались “військовим промислом”. За період майже в 200 років,
поки Качубей чи Хаджибей лишався вкрай “небезпечним місцем” для татар та
турків біля нього безперечно побували тисячі козаків. Нажаль історія не донесла
до нас імен отаманів тих козацьких ватаг, які ледве не постійно діяли під
Хаджибеєм.

В опублікованих документах можна знайти лише деякі непрямі згадки. Так,
у 1688 році запорожці збирались йти з російським військом на Очаків. Як повідомляв
Москву гетьман І. Мазепа, швидко знайшовся козак, який “хоче провести це військо”.
Це був “добрий випробуваний польових ватаг [учасник чи отаман – Т.Г.] Осип Кулик
у всій обстановці від Дніпра до Богу, а від Богу до Дністра й до самого Чорного
моря дуже обізнаний”. О. Кулик зобов’язувався провести війська так, щоб полонити
дорогою якнайбільше татар, захопити ворожі табуни, і, водночас, пройти
непоміченими до самого Очакова, якщо ж ,звичайно Бог допоможе35. Оскільки
О.Кулик був “дуже обізнаним” у межиріччі Південного Бугу та Дністра “до Чорного
моря” він не міг не знати і Хаджибея. Звідки у “випробуваного” учасника козацьких
ватаг була така “обізнаність” неважко здогадатись.

Загалом складається враження, що при номінальній владі татар у краї
фактично Качібей до початку ХVІІІ століття був нічийним. Принаймні
“бусурмани” майже ніколи не могли почувати себе в ньому у безпеці. Наприкінці
ХVІІІ століття А.Мейєр писав: “У шістнадцятому і сімнадцятому століттях
Малоросійські Козаки…оволодівши Гаджибеєм тривалий час його тримали за
собою”36. У праці А. Мейєра було забагато історичних помилок. Тому це
твердження навряд чи варто сприймати як достовірне. Проте, А.Мейєр вочевидь
ґрунтувався на усних свідченнях нащадків січовиків, бо він багато спілкувався з
чорноморськими козаками – колишніми запорожцями. Останні могли пам’ятати
про регулярні походи козаків на Хаджибей у минулому і вважати, що колись це
місце було “козацьким” – відвойованою у ворога територією.
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1.7. Гетьмани “Ханської України”. Іван Мазепа
та Карл ХІІ на землях сучасної Одеси

З другої половини ХVІІ століття до межиріччя Південного Бугу та Дністра
приходили не лише ті козаки, що вважали турків і татар своїми ворогами, але й
ті, які шукали у “бусурман” протекції.

За часів “Руїни” у цьому краї вже перебували значні сили козаків, що
перебували у союзі з ханом і султаном й, навіть, виникли свої гетьмани. В
історіографії їх називають гетьманами “Ханської України” (хоча ця назва
з’являється офіційних документах лише з 1730-х рр.). “Улітку 1684 р. ... султан
Мегмед ІV проголосив новим гетьманом “турецької” частини ...Правобережної
України полковника Теодора Сулименка (Сулимку), – відзначає сучасний історик
Тарас Чухліб, – На нашу думку, саме від початку гетьманування цього володаря
можна говорити про заснування „Ханської” України. Можемо стверджувати це
з огляду на такі фактори: по-перше – цей гетьман був призначений за
безпосередньою пропозицією кримського хана. а, по-друге – почав здійснювати
свою діяльність з території лівобережного Придністров’я (з резиденцією у
Ягорлику), яка була підконтрольна ханові”37.

Після Теодора Сулименка у другій половині ХVІІ століття гетьманами
“Ханської України”, резиденція яких розташовувалася у Ягорлику, а пізніше – у
Дубоссарах, були: Савченко, Стецик Ягорлицький та його брат, Іван Багатий та
ін. Посада “гетьмана дубоссарського” та “Ханської України”, як свідчать
опубліковані документи, збереглася і у ХVІІІ століття (наприклад, саме “гетьман
дубоссарський” 1734 року просив запорожців від імені хана та гетьмана
П. Орлика не повертатися під російську протекцію), проте імена їхні істориками
згадувалися нечасто. У 1755 році таким гетьманом, за словами
А. Скальковського, був “полковник польської служби Черкес”, а в другій половині
1760-х роках – Якуб-Ага, який проводив активну політику щодо колонізації краю
й мав тісні міжнародні зв’язки (у 1770 році він був змушений присягнути на
вірність Росії, отримав генеральський чин, ім’я Яків Ізмаїлович Рудзевич й став
засновником впливового російського дворянського роду)38.

Серед “ханських” гетьманів кінця ХVІІ – початку ХVІІІ століть,
безперечно, найвідомішим був Петрик Іваненко. У 1692 році цей колишній
канцелярист Івана Мазепи втік на Січ. Потім – уклав союзний договір з ханом,
скерований проти Москви, що декларував соборність й незалежність
Правобережної та Лівобережної України у союзі та добросусідстві із Кримським
ханством (на думку відомого історика О. Оглоблина П.Орлик використовував
текст договору П.Іваненка для складання своє славнозвісної “Конституції”).
Обраний на гетьманство своїми прихильниками, П. Іваненко зробив кілька
невдалих спроб поширити свою владу на Лівобережжя. Після їх невдачі, на думку
О. Оглолбина та деяких інших авторів, Петрик в період з 1696 по 1712 роки з
перервами був гетьманом “Ханської України”. “Ця ханська земля, так і називалася
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Ханською Україною, – писав Олександр Оглоблин – мала весь район приблизно
Херсонщини, частину Бессарабії і полудневе Поділля; ця Ханська Україна мала
свого гетьмана, який признавався ханом кримським і який був чимось середнім
між васалом кримського хана або урядовцем, поставленим над тутешньою
українською людністю”. На думку сучасної дослідниці Т.Подкупко, (це цілком
узгоджується із висновками О. Оглоблина) до земель, що були під певною владою
гетьмана Південної України Петрика Іваненка мав належати і Хаджибей та його
околиці. Адже Хаджибей знаходився саме між Південним Бугом і Дністром, на
теренах татарської Білгородщини, яка вже з першої половини 1690-х рр. була
однією з головних опорних баз прихильників Петрика39.

Досить скоро не з війною, а в пошуках допомоги мусив прийти в землі
Хаджибея і гетьман Іван Степанович Мазепа (пом.1709 р.). Влітку 1709 року
він разом з своїм шведським союзником королем Карлом ХІІ, його почтом та
загоном козаків рятуючись після поразки під Полтавою опинився в міжиріччі
Південного Бугу та Дністра. Втікачі пересувалися від Очакова дорогою, яка йшла
вздовж моря. За даними історика Ф.Лагуса, перейшовши Тилігул “...король
наказав розкинути свій намет. Тут і переночували ... біля теперішньої Сичавки,
де є маленький струмок. Сюди прибув посланець татарського хана й звернувся з
промовою до короля, але ніхто не розумів його мови. Нарешті, коли посланецеві
наскучило перебувати у таборі, він ...від імені свого повелителя подав королю
лист та подарунки, що складалися з простої карети з четвіркою коней й
турецького намету. Карл відповів хану листом латиною”.

Показово, що на шляху від Очакова до Бендер Карл ХІІ, Мазепа та їхнє
оточення могли купувати все їм необхідне у місцевих татар. Один із супутників
короля Даніель Крман, описуючи шлях через незвичний для шведів ландшафт
чорноморського узбережжя, де “морське дно нагадувало біля берегів спресований
в одне ціле пісок” (мабуть, йшлося про місцевий вапняк, з якого пізніше будували
Одесу), відзначав: “за королівським військом тяглося безліч возів, одні з яких
були завантажені вином, котре турки називали череп, інші – нардєнками, ще
інші яблуками, грушами, кавунами, деякі інші також паленкою та іншими речами,
що їх – за стоянки – турки і мешканці цих країн татари, розвозили з великим
гармидером...”40.

Як стверджував Ф. Лагус, шведи та козаки рухалися не дуже швидко:
“король наважувався робити лише короткі переходи по три милі, інакше б його
люди прийшли б до Бендер надто виснаженими... 16 та 17 числа (липня ) вони
не бачили жодного поселення; з цього можна зробити висновок, що вони
перебували у теперішньому одеському передмісті – Пересипу, ф потім повернули
на північ... Нарешті 18 числа вони прийшли до маленького татарського села, де
переночували. Мешканці його були бідні та жалюгідні, король наказав шведам
нічим їх не турбувати”41.

На думку деяких істориків, вищезгадане село (Д. Краман писав, що воно
знаходилося “під якоюсь гіркою біля озера” й стверджував, що “у цьому селі
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житло робилося під землею”) було Хаджибеєм. Історик М. Мурзакевич з цього
приводу зазначав: “Давність існування Хаджибея  сягає не раніше ХV століття,
коли з його затоки відвантажувалася до Константинополя пшениця; потім його
ім’я зникає і знову з’являється в історії, коли з 20 до 30 липня 1709 року розбитий
під Полтавою шведський король Карл ХІІ проходив повз Гаджибей, який був
тоді незначним татарським селом”42. Однак Ф. Лагус вважав, що шведи та козаки,
повернувши на північ після переходу Пересипу, оминули Хаджибей “в іншому
разі вони б побачили замок Гаджибейський”.

Так чи інакше, через сучасну територію Одеси Карл ХІІ, Мазепа та їхні
соратники проходили. Слід нагадати, що разом з Мазепою у вигнання вирушило
усе Військо Запорозьке Низове на чолі з кошовим отаманом Костем Гордієнко
(як відомо, запорожці до 1734 року перебували “під турецької протекцією” і, як
доводять сучасні історики, в цей період часто відвідували різні населенні пункти
та кутки “Ханської України”).43 Гетьмана Івана Степановича Мазепу у його
довгому шляху через степи супроводжували й визначні представники козацької
старшини: генеральний писар Пилип Орлик, генеральний обозний Іван
Ломиковський, полковники Дмитро Горленко, Григорій Герцик, старшини Федір
Мирович, Клим Довгополий, Федір Нахімовський, небіж гетьмана Андрій
Войнаровський та ін.

Всі ці визначні постаті відвідали сучасну Одесу майже 300 років тому
хоч вона і носила тоді інше ім’я.

1.8. Відродження Хаджибея. Фортеця Єні-Дунья

Після свого повернення із вигнання від татар до земель Нової Січи
запорожці не мали можливості на власний розсуд ходити війною на “бусурман”.
Надто сильною була вже над ними влада Російської імперії. Від 1734 року значні
сили січовиків з’являлися в причорноморському краї переважно під час
Російсько-турецьких війн. На них, здебільшого, покладалися найскладніші бойові
завдання, що вимагали не лише великої відваги, але й доброї обізнаності щодо
театру військових дій, тактики супротивника, а також навичок морського бою.

Саме такі функції виконували запорожці під час війни 1735–1739 років.
Тоді дії регулярної російської армії у “Ханській Україні” обмежувалися теренами
навколо фортець Очакова та Бендер, долин річок Південного Бугу, Савранки та
Кодими. Запорожці переважно перебували у авангарді російських військ й
здійснювали рейди ворожими тилами (А.Скальковський зазначав, що згідно із
переказами січовиків, через цю виснажливу чотирирічну війну запорозьке
“військо недорахувалося ...половини свого товариства, а решта, як
висловлювалися козаки, “голодна боса й гола” повернулася в Січ”). Запорожці
діяли тоді і на морі, перерізаючи комунікації турків на лінії Білгород – Хаджибей
– Очаків. Вже у липні 1736 року січовики знищили судно, “яке йшло до Очакова
з Білгорода”, а потім неодноразово повторювали цей подвиг. Як повідомляє
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сучасний дослідник військової історії Нової Січі Г. Шпитальов, турецька ескадра,
блокуючи вихід з Дніпро-Бузького лиману, не давала запорозьким кораблям під
час цієї війни здійснювати рейди в бік Хаджибеївської затоки, Дністра та Дунаю44.

Водночас деякі автори вказували на те, що січовикам вдавалося прорватися
через турецьку блокаду. Як повідомляв німець Манштейн, під час походу росіян
на Бендери 1738 року запорожці з Дніпро-Бузького лиману “на малих своїх
човнах робили… набіг до самого гирла Дністра, піднявшись вгору річкою
погромили та спалили багато сіл, які вздовж берега лежали, що спричинило у
тих місцях навіть до Бендер великий страх. Вони повернулися до табору (під
Очаків – Т.Г.) з великою здобиччю й продовжували пізніше ще неодноразово
такі набіги, проте з меншим успіхом, бо поселяни з кращими пожитками до
Бендер і до більш віддалених землі розбіглися”45. А. Скальковський зазначав,
що у 1739 році “запорозька піхота на дубах пробиралася до Дунаю, доставляла
припаси для армії, винищувала турецькі галери, одне слово продовжувала ту ж
службу, “яка й одвічно бувала” – велась на Запоріжжі”46. Якщо такі морські походи
насправді мали місце, то під час них запорозька флотилія проходила через
Хаджибеївську (Одеську) затоку. Саме цим шляхом під час наступної Російсько-
турецької війни 1768–1774 років човни січовиків вирушали до гирл дунайських.
Однак про це піде мова пізніше.

У першій половині ХVІІІ століття ситуація в землях навколо Хаджибея
змінилася. Край економічно відроджувався. Для того були певні причини. Адже
запорозькі козаки, як зазначалось вище були поставлені під контроль Російської
імперії і вже менш дошкуляли своїми походами туркам і татарам. Останні могли
більш ретельно зайнятись господарством. Тоді ж в південні степи полинула
чергова хвиля українського населення. Не дивно, що причорноморські землі між
Південним Бугом і Дністром з 30-х років ХVІІІ століття вже офіційно почали
називати “Ханською Україною” (Так, у своїх листах до російського командування
від 1737 року молдавський вельможа Лупул закликав українськими “козацькими
партіями чинити напади на Ханську Україну” – землі на Захід від Південного
Бугу47). Окрім того цей край також іноді називали “Татарська Волощина”.
Волоська Татарія” і, навіть, “Кочубеївська Татарія”. Переселенці-землероби
здебільшого платили “господарям”-татарам (їх у краї представляв вище
згадуваний “гетьман дубоссарський” та “Ханської України”) десяту частину
врожаю. Українським селянам жити у “Ганьщині”– так в народі називали
“Ханську Україну” – було краще ніж під панами. Тому й писав на початку 1760-
х років запорозький полковник Бугогардівської паланки, що у слободах під
османською владою у “Очаківській області” “біля половини такого народу, як
наш малоросійській”48.

Серед українців, які почали освоювати землі навколо Хаджибея, було
чимало козаків. Крім того, більше козаків, зокрема, запорожців, стали займатись
усілякими промислами у Причорномор’ї. Так, кошовий отаман Січі 12-го травня
1747 року в донесенні імператриці повідомляв, що чимало козаків займаються у



22

Герб Язловецьких і Бучацьких,
які володіли Качібеєм у ХV ст.

Очаків, Качібей, Акерман (Білгород) та причорноморські
лимани на мапі Г. Л. де Боплана середини ХVІІ ст.

Пам’ятна відзнака-хрест, встановлений
у 2006 р. на місці перемоги С. Палія 1691 р.

в бою татарами на Пересип

Іван Богатий (Іоненко), гетьман
дубосарський та „Ханської України”

(з книги: В. Модзалевського
„Малороссийский родословник” Том 2)
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Очаків, Качібей та Акерман (Білгород)
на мапі пониззя Дніпра Н. Сансона середини ХVІІ ст.

Мігура Гравюра на честь гетьмана
Івана Мазепи 1706 р.

Карл ХІІ, король Швеції
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володіннях турків та татар „різним промислом торговельним”, ходять “по сіль”
та “за звіром з рушницею”, варять напої тощо. При тому частина таких
запорожців знаходилась на землях за Богом “аж до Чорного моря”49. Ці козаки
офіційно перебували на царській службі. Проте були й такі, яким російське
підданство вже зовсім остогидло. Вони назавжди втікали в безкраї
причорноморські степи. Багато з них згодом оселились в передмістях Хаджибея
та селах навколо нього. Вони займались промислами, садівництвом та
хліборобством. Про це свідчать численні козацькі хрести, які збереглися донині
в Одесі та навколишніх селах та степах.

Водночас не можна сказати, що стосунки між козаками (особливо тими, що
були на російській службі) та „бусурманами” стали вже зовсім приязними. Так, за
повідомленням Запорозького Коша у 1751 році один очаківський татарин, напоївши
вином та горілкою двох запорожців Грицька Бардака та Василя Малого, продав їх у
рабство колишньому очаківському паші, який відправив козаків “до Куджабею й у
каторгу (галера, що на ній працювали невільники. – Т.Г.), яка туди прийшла,
каторжанському паші… за 120 талерів продав”50. З Хаджибея ці нещасні були
відправлені до Стамбула. Чи побачили вони ще колись рідний край “ невідомо…  .

Проте й славні „степові лицарі” не лишалися в боргу. Не зважаючи на
мир з татарами невеликі групи січовиків ходили грабувати татар, можливо навіть
і під Хаджибей. Так в одному з народних переказів записаних П.Кулішем
говорилося: “Наш родич Яцько був у Запорожцях; то було розказує. Пішли ми –
каже – аж за Бог-ріку, над Тилігул, коней красти…”51.

Економічне відродження краю призвело й до пожвавлення життя у
Хаджибеї. Туди вже частіше заходили турецькі кораблі за хлібом для своєї
столиці. Крім того, цей населений пункт треба було захистити від ворога
Османської імперії – імперії Російської. Пануванню турок у Північному
Причорномор’ї приходив кінець і тому вони хотіли закріпитись тут шляхом
відновлення старих та будівництва нових фортець.

Саме запорожці першими дізнались, що турки відновлюють свою фортецю
і в Хаджибеї. 30 червня 1765 року військовий суддя Павло Головатий повідомив
генерал-губернатора Гетьманщини Петра Румянцева про наслідки подорожі до
ставки кримського хана з листами запорозького “військового товмача”
Костянтина Іванова. Цей “товмач”, який водночас фактично був і досвідченим
розвідником, хоч і не застав хана у ставці, проте приніс безліч важливої для
російського командування інформації. Між іншим він дізнався, що “у 60-ти
верстах від Очакова в бік Білгорода коло моря будується фортеця, яка зветься
Єні-Дунья, тобто Новій світ, там де до того було село Куджабей. Ця фортеця
почала будуватися від весни цього (1765) року, а роблять фортецю волохи, на
яку возять каміння зі степу, річок та балок навколишніх”52.

Повідомлення запорожців про будівництво “Єні Дуньї” було для
російського керівництва повною несподіванкою. Петербурзький урядовець граф
Микита Панін мусив зізнатися П.Румянцеву: „про заснування біля Очакова
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фортеці під іменем Нового світу, ми тут до листа Вашого Сіятельства жодної
відомості не мали”53. Турки перехитрили розгалужену систему російської
розвідки. Як відзначав Ф.Петрунь: “Розгляд документів архіву
Константинопольського посольства… виявив, що російська розвідка була введена
турками в оману – останні під виглядом відправки будівельних матеріалів для
ремонту Очакова встигли поставити необхідну кількість обладнання та людей у
Гаджибей й розпочати тут роботи в той час, як російське посольство у
Константинополі перебувало у щасливому невідані відносно цього
будівництва”54. Насправді російський резидент в Константинополі Обрєзков у
1764 році, повідомляючи про “ремонт фортець”, згадував лише Очаків. Отже,
якби не запорожці, невідомо скільки б часу російське керівництво ще лишалось
у „щасливому невідані” щодо відновлення Хаджибея.

До речі, запорозькі козаки виконували розвідувальні функції в степах під
Хаджибеєм практично постійно. Так, 1768 року київський генерал-губернатор
наказав запорожцям під різними вигаданими причинами „відправити надійних
й майстерних людей у Бендери, Очаків, Кінбурн, знов збудоване біля морського
берега місто Казибєй та Єдисанську орду”55, а в атестаті запорожця Степана
Роменського, між іншим, записано, що він ще 1764 року “від колишнього коша…
відправлений був у турецьку сторону до Куяльників по справам в комісію”56.
Скільки всього таких розвідувальний операцій було здійснено запорожцями
сказати важко.

1.9.  Походи запорожців на Хаджибей
під час російсько-турецької війни 1768–1874 років

У 1768 році Туреччина, використавши як привід напади повстанців-
гайдамаків на свої володіння, оголосила Російській імперії війну. На боці
останньої в цей час виступали запорозькі козаки. Вони добре знали
причорноморські степи і з перших років війни робили нищівні напади на турецькі
володіння. Не вдалось уникнути цього і Хаджибею.

Перший похід запорожців на Хаджибей відбувся у жовтні 1769 року. Три
тисячі запорозьких козаків вирушили в похід напередодні свого найповажнішого
свята – Покрови Богородиці. На другий день походу захворів командир козацького
відділу – отаман Андрій Носач. Відправивши його на Січ, козаки обрали собі
нового керівника. Не зважаючи на те, що у загоні було п’ять представників
запорозької старшини, козаки обрали молодшого рангом полковника Семена
Галицького, котрий, за словами А. Скальковського, був “певне, достойнішим за
інших своєю хоробрістю та умінням ”.

30-го вересня 1769 року козаки під керівництвом С.Галицького перейшли
річку Тилігул та вирушили до річки Куяльник, захопивши дорогою в степу
десяток татарських коней. Далі від Куяльника прямували до Дальницького
лиману, потім, як писав козацький літописець “пішли понад лиманом
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Дальницьким... степом уночі. Дорогою натрапили на стадо ногайське і при ньому
семеро ногайців, з яких п’ятьох взяли живими, а двох зарізали. Розпитали тих
ногайців, що війська по цей бік Дністра немає, а лише кінські табуни по кутах і
до моря їх багато, і при них кілька пастухів”. Скориставшись ситуацією, козаки
захопили навколо Хаджибея декілька татарських табунів.

Вночі козаки підійшли до Хаджибея і на світанку 2-го жовтня 1769 року
вже збирались напасти на нього, коли зустріли у степу загін турецької кавалерії.
Він налічував 200 вершників, які прямували шляхом повз Хаджибей з Очакова
до Акермана. Розпочалась кривава сутичка. Зазнавши поразки, турки відійшли,
залишивши на полі бою дев’ятьох своїх поранених товаришів, обоз, багато коней
та рушниць. Все це стало здобиччю запорожців так само, як і взяті в бою турецькі
прапори та інші військові клейноди.

Після цього козаки напали на Хаджибей та захопили оселі татар і турок
навколо фортеці. Саму ж фортецю, “що в ній гармат достатньо”, і де заховалося
багато турків з міста, штурмувати не намагалися. Як писав козацький літописець,
козаки, “підпаливши багато хат та інших будівель у селі та інших місцях поблизу
того Хаджибея”, захопили більш ніж 20 000 коней, 1000 рогатої худоби. 4000
овець та 180 верблюдів. З цією здобиччю запорожці “пішли від моря понад
лиманом Хаджибейським...” і далі через Куяльники до земель Війська
Запорозького. Туди (у район вище Гарду) вони прибули 5-го жовтня 1769 року
“й худобу переправили та вчинили їй розподіл”57.

20 000 коней – здобич звичайно велика. Чи насправді її було взято під
Хаджибеєм так багато? Керівник російської армії Петро Панін 19-го жовтня
1769 року писав своєму брату-вельможі у Петербург: “про тих 20 тис. коней,
про яких я писав, що їх запорожці при гирлі Дністра взяли, говорять, що надіслані
з партією 3 тис. чоловік, поділили їх між собою, і кожному досталося по 12
коней, таким чином слід вважати що всього їх було 36 тис.”. Отже, запорожці не
тільки не збільшили у рапорті розміри своєї здобичі, а й значно її зменшили.
Проте П. Панін не образився на них за це. Оскільки, за його відомостями, ці 36
тисяч коней були кращими резервними табунами кримського хана і їх втрата
була відчутним ударом для татарської кінноти58.

Запорожці просили дозволу лишити собі на згадку один з захоплених під
Хаджибеєм турецьких прапорів, а історію вищезгаданого походу записати для
нащадків. Головнокомандувач армії П. І. Панін відзначив хаджибеївський похід
запорожців 1769 року наказом, де дуже дякував козацькому війську і, зокрема,
старшинам С. Галицькому, М. Ногаю, С. Чорному, С. Білому та іншим. Серед
козаків, які відзначились у цьому поході, був згаданий у наказі і Захарій Чепіга,
котрий через 20 років брав участь у штурмі Хаджибея, керуючи загоном козаків-
чорноморців.

Козаки подарували частину здобутого під Хаджибеєм своїм російським
керівникам. Головнокомандуючому Другої армії П. І. Паніну вони подарували
двох полонених ногайців, 4 верблюдів та 3 жеребців, а його заступнику князю
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В. І. Довгорукому одного ногайця, 2 верблюдів та одного жеребця. Запорожці
зробили подарунки і царській родині. Військовий запорозький старшина Софрон
Чорний надіслав Катерині ІІ двох ногайських хлопчаків, турецький прапор та
булаву, а молодому спадкоємцю престолу Павлові одного ногайського хлопчака
та „хаджибеївського мешканця хлопчика Джефера”. Між іншим, цариця
передарувала Павлу і одного з подарованих ній запорожцями татарчат. Цей
“хлопчик Кутай”, що його взяли козаки в полон у Хаджибеї, пізніше став
фаворитом Павла І Іваном Павловичем Кутайсовим (?–1834 рр.) засновником
російського графського роду59.

Катерина ІІ, вочевидь, не дуже зраділа, отримавши від козаків “презенти”
здобуті під Хаджибеєм. Петро Панін, надсилаючи їх до Петербурга, в листі від
17-го жовтня 1769 року своєму братові – фактичному керівнику царської
канцелярії Микиті Паніну, виправдовувався: “Я б затримав їх (полонених. – Т.Г.),
розуміючи, що Її Величності незручно було б до себе всіх ... полонених
приймати..., але через непевність цього [запорозького. – Т.Г.] війська побоююсь,
щоб ніяк його не образити”. “Підґрунтя їх таке, – писав далі про запорожців
П. Панін, – що під час війни не можна він них великої користі мати, інакше як
ставитись до них з деякою ласкою та повагою, а якщо ні, то треба знищити їх
всіх з їхнім гніздом до коріння; однак для цього, здається, поки ще час не
прийшов”60.Отже, російські керівники (в тому числі і П. Панін, який серед інших
російських вельмож та офіцерів записався „козаком” до Війська Запорозького)
вже тоді чудово розуміли, що Запорозьке Військо та його “гніздо” – Січ приречені.
Але “ще час не прийшов”…  . Та й запорожці були ще потрібні…  .

Влітку наступного 1770 року українські козаки знов завдали відчутного
удару туркам у Хаджибеї. Цього разу загін запорожців який здійснив похід на
цю фортецю, налічував 7 352 козаків, що мали 15 тисяч коней. Очолив його сам
кошовий отаман Січі Петро Іванович Калнишевський (1690–1803 рр.). Козаки
вирушили в похід 12-го червня 1770 року разом з частинами регулярної російської
армії, якими керував російський генерал Олександр Прозоровський –
талановитий військовий, який згодом дослужився до звання фельдмаршала.
Спочатку об’єднані війська пішли на Очаків, однак там великого успіху не мали.
Потім козаки та росіяни підійшли до р. Тилігул. Тут 28-го червня 1770 року на
день святих Петра та Павла перед походом на Хаджибей майбутній фельдмаршал
О.Прозоровський вітав майбутнього в’язня Соловків П.Калнишевського з днем
ангела. Не дивно, що через це святкування козаки вирушили у похід лише 7
липня.

Військо пішло до Дністра, куди прибуло 8 липня 1770 року Потім
спустилося до Дністровського лиману. Тут воно відносно легко захопило містечко
Аджидер (Овідіополь). З протилежного боку лиману прибув турецький флот й
почав обстрілювати козаків. Проте цей напад було успішно відбито і ворожі
кораблі забралися геть. Тоді запорожці та російські війська пішли східним
напрямком і 13 липня 1770 року підійшли до “фортеці Аджибейської”.
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Винищивши поселення навколо фортеці козаки сміливо пішли на штурм
форштадта, де сховалося багато турків з міста. Особливо жорстокі сутички
спалахнули за кам’яні споруди (мабуть будинки військової адміністрації та
заможних городян). Як повідомляв козацький літописець, лише в одній “кам’яній
хаті” козаки вбили 14 турків, а одного взяли в полон.

Під час всього бою за хаджибеївський форштадт артилерія турків з фортеці
та кораблів, які знаходились у гавані постійно обстрілювала козаків. Запорожці
відстрілювались рушницями й при тому вбили у фортеці п’ятьох турецьких
артилеристів, а “скільки ж поранено, точна цифра невідома, але багато”. Пізніше
О. Прозоровський та П. Панін у своїх рапортах про бій під стінами
Хаджибеївської фортеці особливо відзначали “виявлену тоді хоробрість
запорозького війська”, котре вело бій за місто під перехресним вогнем ворога. В
цьому бою від турецьких куль та ядер загинуло 10 запорожців, серед яких був і
“отаман Звонецького куреня Шапорець” (особа цього отамана досі лишаться
остаточно не з’ясованою, оскільки у списку запорозької старшини 1696 року
Звонецького куреня взагалі немає, проте там названо отамана Іванівського куреня
Прокопа Шапорця, цілком можливо, що саме цей козак загинув 13 липня
1770 року в бою за хаджибеївський форштадт). Ще 27 козаків було поранено.
Хаджибеївську фортецю козаки взяти не змогли, бо її мури неможливо було
істотно пошкодити їхніми похідними гарматами61. До того ж, як стверджує
Г. Шпитальов, відділ О. Прозоровського, до якого входили і запорозькі козаки,
не мав під час кампанії 1770 р. завдання штурмувати ворожі укріплення, оскільки
„ця експедиція проводилась з метою рекогносцирування місцевості перед
штурмами Очакова і Хаджибея у майбутньому”62.

Під час вищезгаданого походу козаками було взято чималу здобич. Вже
11-го липня 1770 року до штабу П.Паніна було “надіслано від князя
Прозоровського двох татарських мурз і двох татар, яких полонили запорозькі
козаки при розгромі під Хаджибеєм форпосту турецьких бешлієв”63. Катерина ІІ
у своєму листі до великого французького просвітителя Вольтера від 22-го липня
1770 року не забула похвалитися, що: “…Князь Прозоровський взяв величезну
здобич усілякого роду худоби між Очаковом і Бендерами”64, маючи на увазі
вищезазначений похід Олександра Прозоровського та запорожців Петра
Калнишевського в землі навколо Хаджибея. Російський історик О.Петров був
більш точним і відзначив, що під час походу військ князя О.Прозоровського та
Запорозького коша на Хаджибей та до Дністра було “у неприятеля відбито до
5000 тисяч волохів обох статей, 222 розкольники, 24 євреїв, 153 чоловік циган;
рогатої худоби 5 065, овець 10 580 та 586 коней”65. Відомості про визволення
запорожцями під Хаджибеєм у липні 1770 року більше 5000 православного
населення наводили й інші автори66.

Вже у серпні-липні 1770 року запорожцям довелося виконувати під
Хаджибеєм інше, ще більш складне завдання. З Буджака до Криму вирушила
велике військо татар кримських, буджакських та ногайських на чолі із кримським
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ханом. О. Прозоровський, який зі своїми військами, в тому числі і запорожцями,
стояв біля Куяльників. За дорученням Микити Паніна він мав зупинити татар
поблизу Хаджибея та примусити їх зректися влади турецького султана й перейти
на бік Росії. В журналі М.Паніна з цього приводу 16 серпня було записано:
“Прозоровський доносить, що він з регулярним [військом] свого дештамента, а
також із Запорозьким військом, швидко пройде між Хаджибейським та
Дальницьким лиманами до Чорного моря, від табору свого 30 верст, і якщо там
не зупинить хана, то вирушить вслід за ним до Березанського лиману, і де
зійдеться, там і буде вимагати від нього вирішального слова, чи приймає він
протекцію Його Імператорської Величності”.

Однак все сталося не так, як гадав О.Прозоровський, бо, коли він 17-го
серпня 1770 року разом із запорозькими козаками підійшов до Хаджибея, то
дізнався, що частина татар це місце вже пройшла, а решта тільки до нього
підходила. Весь простір між лиманами та морем був зайнятий обозом величезного
татарського війська. Що ж до кримського хана, то він, за даними розвідки, разом
із 1000 чоловік його охорони та декількома гарматами “14-го серпня прибув у
Хаджибей, де для його від’їзду було приготовлено п’ять галіотів”. Таким чином
війська Прозоровського могли бути з усіх боків оточеними татарами. Настрої
татар були різні, далеко не всі з них збирались приймати підданство Росії. Тому
„князь Прозоровський, згідно з отриманими ним чутками про дуже різні думки
татар, й маючи підстави сумніватися щодо їхньої відвертості, а також
побоюючись, що, наблизившись до Хаджибея він стане в них посередині і буде
оточений двома лиманами та морем, вирішив назад повернутися, перейти
останній Куяльник і біля Тилігула розташуватись”67. Так і було вчинено. Вже на
Тилігулі частина мурз, що представляли ногайців та буджакських татар, прийняли
під тиском військ О. Прозоровського присягу на вірність Росії. Кримському ж
хану, який піддаватися росіянам не хтів, вдалося прорватися на Схід. Йому
навздогін були відправлені запорожці, які наздогнали татар вже біля Очакова68.

Бойові подвиги запорожців у 1769–1770 роках не залишилися без уваги
та нагороди з боку російського керівництва. Сучасний історик Владислав
Грибовський відзначає: “Участь війська запорозького у бойових діях 1769–
1770 років забезпечила тактичні переваги російської армії над турецько-
татарською. Запорожці неабияк посприяли блискавичним перемогам Росії, які
відкривали їй шлях до завоювання Північного Причорномор’я. 5-го січня
1771 року головнокомандувач Другої армії князь Василь Долгорукий за указом
Катерини ІІ надіслав у Кіш грамоту про нагородження кошового отамана
П. Калнишевського оздобленою діамантами золотою медаллю з портретом
монаршої особи. Цю медаль слід було носити на шиї на андріївські стрічці. Ще
16 запорозьких старшин отримали золоті медалі вартістю 30 червінців без
діамантів на андріївській стрічці. Медалі було урочисто вручено в Січовій
Покровський церкві”69. Через п’ять років запорожці та їхній кошовий отримають
інший “подарунок” від царського уряду.
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Мапи ХVІІІ ст. із зображенням Хаджибея

„План знов збудованого на березі Чорного моря турецького міста
Гаджибея”, складений І. Ісленьєвим 1766 р. (зі статті С.Борового

„Хаджибей в 60-х гг. ХVІІІ ст.”)
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Т.Калинський. Козак переможець. 1778–1782 рр.
(з книги О.Рігельмана „Летописного
повествования о Малой России...”)

Т.Калинський. Козаки розважаються.
1778–1782 рр. (з книги О.Рігельмана

„Летописного повествования
о Малой России...”)

Козацька ікона „Покрова”. Копія з
оригіналу, що зберігається в Одеському

історико-краєзнавчому музеї

Козак Мамай

Запорозький прапор ХVІІІ ст.
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У наступному 1771 році, за словами А. Скальковського, 24-го червня, 15-
го вересня та 9-го жовтня запорозький кошовий П. Калнишевський на чолі загону
з 6 000 козаків з 12 гарматами “мав три запеклі та славетні справи з ворогом,
здебільшого поблизу Очакова та Хаджибея.... Із числа полонених, тоді взятих,
50 відправлено на Січ, інших – на головну квартиру”, командуючого70. За ці дії
“з маскування Очакова” та навколишніх земель під час кримських операцій
російської армії влітку – восени 1771 року, Катерина ІІ дещо пізніше пожалувала
запорожців “похвальною грамотою”71.

Під час війни запорозькі воїни прибували у Хаджибей не тільки суходолом.
Практично не маючи значних військових сил на Чорному морі, російське
командування вирішило скористатися флотилією січовиків та їхніми
здібностями, як військових моряків, для дій на Дунаї. Як відзначає Г. Шпитальов:
“11-го березня 1771 року, напередодні нової кампанії, у Кіш з Петербурга від
генерал-прокурора прийшов наказ надіслати частину запорозької флотилії на
Дунай, де мала діяти Перша армія. Щоб заохотити козаків до експедиції
імператриця забажала пожалувати ...тим, хто попливе першим човном – 1000
карбованців, з другим – 500, а решті – по 300 карбованців винагороди...” (як
бачимо тоді запорожці Катерині ІІ ще були потрібні). У травні-червні 1771 року
морський перехід з Дніпра до Акермана і далі до Дунаю здійснила козацька
флотилія Яова Сідловського. Дорогою запорожці захопили турецький корабель,
що прямував з Очакова до турецької столиці72.Наступного року до Дунаю
вирушила інша флотилія під проводом полковника Івана Мандро, який
доповідав: “йдучи морем першу мали зупинку у Аджибеї, де простоявши півтори
доби взяли курс на Аккерман (Білгород) та від цих двох місць 20 травня до Дунаю
дійшли”.

Військові операції 1769–1771 років під Хаджибеєм були, звичайно, не
найзначнішими з тих битв, що їх довелося виграти славному Війську
Запорозькому. Проте в них, як в краплині чорноморської води, відбилися ті
бойові якості, які зробили січовиків відомими всієї Європі. Не дарма Аполлон
Скальковський вважав походи на Хаджибей 1769 і 1770 років зразковими
для розуміння тодішньої воєнної тактики запорожців. Тому, навіть якщо б не
було усіх славетних боїв під Хаджибеєм до і після того, вже ці два походи
варті того, щоб вважати Хаджибей містом бойової слави українського
козацтва.

Слід зазначити, що дотепер в історичній літературі висвітлені далеко не
всі походи запорожців під Хаджибей протягом війни 1768–1774 років. Наприклад,
згідно з опублікованим описом, в архіві Запорозького Коша є документи про те,
як одна з частин козацької флотилії під час переходу до Дунаю в 1772 році спалила
Хаджибей та захопила поблизу Дальника 7000 ногайських коней, а також про
розвідку загону полковника Івана Яблуновського з Тилігула на Хаджибей у липні
1774 року73. Напевно, було чимало інших військових операцій запорозьких
козаків під час тієї війни, про які історикам досі нічого невідомо.
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1.10. Про донських козаків під Хаджибеєм

В боях з ворогом на теренах навколо Хаджибею проявили себе не тільки
українські, але й донські козаки. Слід зауважити, що донці з’явились тоді в
нашому краю далеко не вперше. Віддавна козаки з Дону, ходячи на турків і татар,
пробивалися і до земель Південно-Західної України. Згадки про Очаків, Акерман,
“Відово озеро” (Дністровський лиман) зустрічаються в опублікованих
документах „донських справ” вже на початку ХVIІ століття. Коли
Б.Хмельницький уклав союз з татарами, традиційне місце запорожців, як голових
“ворогів бусурман” в нашому краї на певний, хоча й нетривалий час, зайняли
дончаки. Так, шведський дипломат Майєр, який у 1651 році їхав з Криму через
Волощину до своєї батьківщини і, між іншим, “переночував на тому боці Качібея
[з боку Аккермана. – Т.Г]”, відзначав, що татари тоді почували себе в нашому
краї набагато спокійніше, бо мали союз з українськими козаками проти Польщі.
Однак, в щоденнику Маєйра неодноразово вказувалося, що і в Очакові і в
Акермані турецькі залоги були занадто перелякані частими нападами козаків
донських74.

В кінці ХVIІ “ на початку XVIII століття частина донських козаків
прийшли в наш край до татар і турків, вже не з військовими намірами. Дончаки-
старовіри, так звані “некрасівці,” втекли сюди від гніву російського царя. Як
зазначав єрусалимський патріарх в листі до російського царя, цим козакам-
“єретикам” турецький султан дарував землю у Волощині75. Перебували вони і
на теренах неподалік Хаджибея. Цілком можливо, що ті 222 розкольники, яких
захопили запорожці під Хаджибеєм у 1770 році мали безпосереднє відношення
до тих самих некрасівців, що служили туркам.

У війні 1768–1774 років козаки Війська Донського, так само як і запорожці,
воювали у складі російської армії. В попередньому параграфі вже згадувалось,
що разом із січовиками та полком російської армії в поході на Хаджибей
1770 року брали участь декілька сотень донських козаків.

Можна припустити, що саме частини донців в ході цієї війни остаточно
оволоділи Хаджибеєм. Принаймні у квітні 1773 року кордони та пости армії
П. Румянцева від гирла Дністра “до річки Тилігула та замка Гаджибея” тримав
полк “Донський полковника Карпова”76.

Залога донських козаків знаходився в Хаджибеї і після його взяття у 1774
році. Більш того, дончаки прославилися тим, що зуміли відстояти Хаджибей від
турецького десанту. Так, в реляції П.Румянцева від 25-го травня 1774 року
говорилося: “2-го числа [травня. – Т.Г.], припливши від Очакова до
Гаджибейського замку, один великий корабель та два плоскодонних човни, і
зупинившись на відстані чотирьох верст на якорі, наблизилися до берега на
човнах чоловік до 200. Поручик Веденяпін, що тримав там свій пост, силами
команди донських козаків, яка була в його розпорядженні, зустрів їх [турків. –
Т.Г.] на відстані від замку в двох верстах біля урочища татарського Селища,
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взявши із замку з собою одну гармату та фальконети. Ворог, хоча і збільшував
стрілянину з невеликих гармат та фальконетів, проте всі його постріли були для
нас нешкідливими. А вищезгаданий поручик, підійшовши ближче, рушничним
вогнем не дозволив туркам вийти на берег і, завдавши їм втрат примусив
відступити до корабля”77.

Нажаль відомості про тогочасні військові дії донських козаків нечасто
зустрічаються в опублікованих джерелах, тому про їх участь у війні 1768–
1774 років на теренах нашого краю відомо значно менше, ніж про походи
запорожців.

1.11. Завершення війни 1768–1774 років
 і подальша доля запорозького козацтва

Як зазначалося вище, Хаджибей було взято російськими військами з
допомогою козаків лише десь на початку 1774 року. Тоді війна вже йшла до
завершення і бої гриміли за Дунаєм. Що стосується запорожців, то їх в цей час
Хаджибей цікавив для справ суто мирних. Через війну січовики не могли 5 років
добувати сіль у лиманах. Тому вони просили у командування “дозволити як і
раніше брати сіль біля Хаджибея”. Сам кошовий Петро Калнишевський 19-
го липня 1774 року писав коменданту Бендер: “нам стало відомо, що у
приморських лиманах між Тилігулом та Дністром, сіла вже сіль” й просив
дозволити козакам Війська Запорізького набрати її там 100 возів, “бо козакам
для приготування каші солі не вистачає”.

Тут, напевно, слід пояснити, що означає “сіла вже сіль” і як саме віддавна
здобували сіль на Хаджибеївських лиманах чумаки та козаки. Аполлон
Скальковський описував цей процес, що не змінювався протягом багатьох
століть: “сіль осідає негайно після спаду весняної води, тобто у червні, та
продовжує на початку липня, а у серпні починається видобуток... Робітники зі
спеціальними возами заїжджають далеко в озеро... сіль складає дно, а вода
тримається зверху, не маючи й одного фута [30 см. – Т.Г.] глибини. Потім
особливими вилами й лопатами сіль ламають вони та завантажують у вози. Вода
по вилах стікає, а сіль, що вже підсохла, завантажується у “бугри”. Вона скоро
твердішає й складає суцільну масу.” З цих “бугрів” сіль вже й завантажувалася
на чумацькі та козацькі вози.

До 3-го серпня 1774 року, за повідомленням старшини Карпа Гуртового та
писаря Семена Юр’єва, які знаходилися у Хаджибеї, запорожці, добре попрацювавши,
вже “назбирали у бугри” на лиманах та відвантажили 130 возів (2 602 пуди) солі. Ще
на 15 возів цього вельми цінного для того часу продукту лишилось “у буграх”. Однак
спритний комендант Хаджибея, згадуваний у попередньому параграфі, поручик
Володимирського драгунського полку Семен Веденяпін дозволив козакам вивести
лише 100 возів (адже саме стільки й просив П. Калнишевський), а решту лишив у
місті заявивши, що “сіль у Хаджибеї необхідна”78.
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Війна завершилась у 1774 році Кучук-Кайнаржийським миром. Згідно
нього Російська імперія отримала вихід до Чорного моря. Проте терени між
Південним Бугом і Дністром разом із Хаджибеєм все ще лишались володінням
Туреччини. Панування “бусурман” у Хаджибеї тривало ще 15 років.

Як відомо, після закінчення війни російська влада, вже не вперше,
відплатила запорожцям чорною невдячністю. 5-го червня 1775 року російські
війська захопили Запорозьку Січ, а маніфест Катерини ІІ від 3-го серпня того ж
року санкціонував знищення колиски українського козацтва.

Доля колишніх січовиків після того склалася по-різному. Для багатьох з
них вона так чи інакше була пов’язана з Хаджибеєм. Частина козаків вирішила,
що краще жити під “бусурманами”, ніж під своїми підступними “братами” та
вирушила до турецьких володінь.

Спочатку вони зупинились біля Хаджибея. Згідно з рапортом полковника
Репнініського, що його розшукав історик П. Іванов, в землях навколо Хаджибея
на 1776 рік перебувало до чотирьох тисяч колишніх запорожців79. Про поселення
колишніх січовиків під Хаджибеєм у балках, писав і А. Скальковський80. У травні
1779 року представники запорожців-утікачів просили в Константинополі у
султана передати їм міста (що напевно були вже ними заселені) Хаджибей,
Аджидер та Янікополонію (на Дністрі) та одну зруйновану фортецю на березі
Дністра81. Проте не судилося колишнім січовикам отримати від турецького уряду
права на поселення в землях між Південним Бугом і Дністром. Згідно з
домовленістю між Росією та Портою “турецькі запорожці” були переселені на
Дунай, де згодом була заснована Січ. Однак історія українського козацтва на
землях сучасної Одеси на тому не закінчилася. Її продовжили славні нащадки
запорожців – чорноморські та дунайські козаки.
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Розділ другий

УЧАСТЬ ЧОРНОМОРСЬКИХ КОЗАКІВ У ВІЙСЬКОВИХ ДІЯХ
ПІД ЧАС РОСІЙСЬКО-ТУРЕЦЬКОЇ ВІЙНИ 1787-1791 років

2.1. Розвідки чорноморськими козаками ситуації навколо Хаджибея
влітку 1788 року

У 1787 році спалахнула чергова війна між Османською та Російською
імперіями. Як і в попередній війні на боці Росії виступали українські козаки –
колишні запорожці.

Ще після загарбання Російською імперією Криму у 1783 р., Г. Потьомкін,
готуючись до неминучої війни з турками, наказав колишнім запорозьким
старшинам С. Білому, А. Головатому, З. Чепізі та ін. збирати січовиків для
створення нового війська “вірних” запорозьких козаків (на противагу „невірним” –
задунайським запорожцям). Катерина ІІ, дізнавшись про створення загонів
„вірних запорожців” та їхні успішні дії проти турків вже на самому початку
війни, в особистому листі до Потьомкіна від 22 лютого 1788 р. суворо заборонила
використовувати в назві нового війська слова “Запорозьке” або „Січ”, „щоб не
збудило воно усіляких мрій та думок ніби виявилося за необхідне відновити чи
саму Січ чи її назву…”. Тому за колишніми запорожцями було затверджено ім’я
“чорноморців”. Козакам воно було до вподоби (за словами А. Скальковського
це ім’я запорожцям було “давно відоме і вони охоче так називали себе, коли
пускалися в свої наїзди на береги Чорного моря”), а у цариці неприємних
асоціацій не викликало.1

На початку війни головні сили російської армії та „вірних” українських
козаків були задіяні у тривалій облозі армією Г. Потьомкіна турецької фортеці
Очаків. Саме через дії армії Г. Потьомкіна особливого значення для турок набув
Хаджибей, як найближчий зручний порт до взятого в облогу Очакова. Не дивно,
що до Хаджибея була прикута увага і російського командування. Генерал-поручик
Павло Потьомкін (небіж Григорія Потьомкіна) буквально засипав українських
“вірних” козаків ордерами вимагаючи провести розвідку. Так, 1-го серпня
1788 року він наказав їм “мати роз’їзди вперед до Аджибея, та примічати по
морському березі ворожого флоту”. У трьох ордерах від 5-го серпня І788 року
П. Потьомкін вимагав від козаків надавати йому відомості про розташування
ворожих військ і флоту в районі Хаджибея два рази на день.

Російське командування турбували також гарматні постріли, котрі було
чути з боку Хаджибея (сигнали якими обмінювалися корабельна та фортечна
артилерія ворога). “Рекомендую дати мені знати якнайскоріше, чи видно з боку
Аджибея судна і чи було чути вам гарматні постріли”, – писав П. Потьомкін
кошовому отаманові Захарію Чепізі 5-го серпня І788 року. “Примічати кількість
суден коло Хаджибея”, вимагав П. Потьомкін від чорноморців 6-го серпня. В
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іншому ордері того ж дня наказував: “рекомендую щоденно давати знати мені...
для чого судна ворожі підходять до Гаджибея”2.

6-го серпня 1788 року П. Потьомкін наказав 3. Чепізі надати загін зі ста
козаків для прикриття капітану Чорбі, що вирушав у розвідку і мусив дізнатися
„про кількість суден біля Гаджибея..., а також роздивитись що саме на невеликих
суднах неприятель в Гаджибей та звідти перевозить”3. Дізнавшись про це
розпорядження, отаман 3. Чепіга сам очолив сотню чорноморців, які пішли разом
з Чорбою. Розвідка відбулась 7" 8-го серпня. Не зважаючи на участь отамана,
вона була не дуже успішною. Хоча Чорба і зібрав цінні відомості про ворога,
але взяти турецького „язика”, чого дуже бажав 3. Чепіга, цього разу не вдалося.
З’ясувалося, що турецький флот заздалегідь повідомляв хаджибеївський гарнізон
про наближення козацьких загонів, тому пізніше розвідники-козаки пробиралися
до Хаджибея так, щоб їх не було помітно з моря. На зворотному шляху українські
козаки зустріли у степу неподалік фортеці і двох православних, які втікали від
турок з Акерману. Це були: російський солдат Олександр Петухов, член екіпажу
російської плавучої батареї, яка затонула біля Хаджибея 5-го жовтня 1787 року
та місцевий – мешканець Акерманської “округи” Іван Чабан4.

Проте варто зауважити, що православні тікали не лише від турок, але й
до турок теж. Так, 13-го серпня 1788 року розвідники з числа „вірних” козаків
на тому ж самому „аджибеївському шляху” піймали кріпака Данилу Колпакова,
котрий зізнався, що „пішов до турків через нестерпне побиття його паном”
офіцером армії, що знаходилася під Очаковим, капітаном Лубатим.

9-го серпня 1788 року війська “вірних” козаків „полковий хорунжий
Соленіка з загоном був біля Хаджибея” та нарахував у затоці до 30 човнів, які
курсували поміж турецьким флотом, що був на рейді, та Хаджибеївським портом.
Ще п’ять ворожих суден, за повідомленням хорунжого, знаходились у морі проти
Куяльницького та Хаджибеївського лиманів5.

П. Потьомкін дякував козакам за оперативно зібрану інформацію, навіть
відзначав, що читає їх повідомлення „із задоволенням”. Проте він хотів від них
ще більшого. Тому звернувся до отамана українських козаків не з ордером (тобто
наказом), а з особистим листом. “Бажав би я шановний мій Захар Олексійович, –
писав П. Потьомкін З. Чепізі 11-го серпня 1788 року, – щоб ви, якщо зможете,
захопили з суден, що приходять до берега, чи від Гаджибея, двох, а хоч би і одного
(турка). Якщо можливо засідку зробити, або як самі знаєте, якщо приведете “язика”
послугу зробите його світлості (князю Г. Потьомкіну) і мені приємного багато”6.

Прохання П. Потьомкіна було виконано негайно. Вже 11-го серпня
1788 року сам отаман чорноморців 3ахарій Олексійович Чепіга вирушив з
загоном під Хаджибей, і наступного дня Кіш доповів командуванню, що козаки
„привели з міста Аджибея двох турків”. Пізніше бойові якості, що їх виявив під
час взяття „язиків” в Хаджибеї кошовий Захарій Чепіга викликали подив навіть
у істориків. Так, видатний дослідник історії Чорноморського і Кубанського
козацтва П. Короленко писав: „як він умудрився взяти їх бог відає. Взяти двох
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чоловік в полон під час бою, на рівнині, справа не складна, але захопити їх під
фортечними мурами, вночі – подвиг чималий”. Саме у таких вчинках З. Чепіги
бачив П. Короленко причини появи козацьких легенд про свого отамана: “за
переказами 3. Чепіга був характерником (чаклуном) й тому він легко брав в полон
турків і водив їх за собою прив’язаних мотузкою за пояс, як слухняних ягнят”7.

Захарій Чепіга та козаки його загону привели з Хаджибея не просто
якихось “язиків”, а „язиків” дуже важливих. То були “Ібрагім Касаб та Ахмет
Пашатін Джерек байрак тар” (себто командир, загону або прапороносець). Вони
розповіли: “що у місті Аджибеї війська ніби немає, а кінноти до 200 вершників.
З кораблів щоденно по воду приїздять та купують овочі. Сподіваються на цих
днях з часу на час змінників”8.

“Змінниками” хаджибеївського залоги мали бути 50 турків та 300 “козаків
турецьких”. Останні, безсумнівно, були тими козаками, які після зруйнування
Запорозької Січи пішли на службу до турецького султана. Вони насправді
невдовзі з’явилися під Хаджибеєм. 13-го серпня 1788 року “вірні” козаки
доносили О. Суворову, що їх “бікет” (пікет) під керівництвом хорунжого Йосипа
Позненкф бачив у трьох годинах їзди від Хаджибеївської фортеці “ворожих
козаків на одинадцяти човнах, з якими мали бікетські козаки з великої відстані
розмову: звали до себе за звичаєм своєї мови млинці їсти.” Однак домовитись
не вдалося бо стали підходити на інших човнах турки та “вірні” козаки почали з
ними перестрілку9. Слід зауважити, що українські козаки, які тоді служили двом
воюючим між собою державам, уникали зустрічей між собою в бою. А якщо
таке траплялось – лише імітували бій.

Регулярні розвідки українськими козаками ситуації в Хаджибеї та навколо
нього продовжувались принаймні до кінця серпня 1788 р. Тут особливо
відзначились хорунжий Степан Самелка, курінний отаман Марко Термус та інші.
Про успішні розвідки українських козаків біля Хаджибея дізнався уряд у
Петербурзі. Навіть Державна рада імперії, що розглядала лише найважливіші
справи, на засіданні 9-го жовтня 1788 року слухала реляції Г. Потьомкіна-
Таврійського “про надсилання вірних козаків до Хаджибея для розвідок про
ворога”10. Здійсняючи свої рейди підопічні отамана Захарія Чепіги доходили не
лише до Хаджибея, а й далеко за нього – до гирла Дністра. 12-го жовтня 1788 року
Г. Потьомкін-Таврійський писав цариці: „від посту, що знаходиться на вершинах
Березані, відряджені були партії до Паланки і вище до Бендер та Кочабея, а
кошовий з вірними козаками ходив до маяка, що поблизу гирла Дністра лежить
і всі повернулися благополучно, не побачивши ніде турків”11.

2.2. Походи чорноморських козаків під Хаджибей
у жовтні-листопаді 1788 року

Дії українського козацтва під Хаджибеєм не довго носили характер
виключно розвідувальних операцій. Як писав П. Короленко: “головнокомандувач
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План турецької фортеці в Хаджибеї,
складений Лаффітом-Клаве 1784 р.

Турецький Хаджибея

Козацький пікет
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Погруддя Антона Андрійовича Головатого
(скульптор П. І. Кравченко з експозиції Музею Одеського морського порту)

Погруддя Захарія Олексійовича Чепіги
(скульптор П. І. Кравченко з експозиції Музею Одеського морського порту)

Факсиміле підпису З. Чепіги
(з книги П. Короленка „Кошевые атаманы Черноморского казачьего войска ХVІІІ ст.”).
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(Г. Потьомкін – Т. Г.), бажаючи відрізати від Очакова постачання продовольства
з Хаджибея, наказав кошовому отаману надіслати в цю фортецю 100 чоловік
козаків з каштаном Булатовим, щоб підпалити турецькі продовольчі склади.
Виконати цей наказ було практично неможливо.

Що могла зробити сотня козаків під пострілами турецького гарнізону?
Підійти непоміченими козаки такою кількістю не могли, а силою пробитись до
турецьких продовольчих запасів було неможливо. Тоді Захар Олексійович
вирішив сам особисто виконати наказ князя Потьомкіна “ не дарма ж він вважався
характерником. Хоча злість тут була ні до чого; залишались відвага та військове
мистецтво. 29-го жовтня 1788 року Чепіга взяв з собою кілька чоловік відважних
козаків та пройшовши вночі до Хаджибея підпалив там береговий цейхгауз”12.

Здавалося б після цієї поразки хаджибеївський гарнізон мав бути
напоготові і підібратися до нього несподівано було вже не можливим. Однак 7-
го жовтня 1788 року в той самий: коли чорноморці під проводом А. Головатого
штурмували острів Березань інший загін українських козаків, що його очолив
З. Чепіга, атакував Хаджибей та „знищив під самою фортецею, збудовані на березі
магазини (склади), в яких було декілька тисяч четвертин борошна, пшона та
вівса”13.

Це вже насправді була визначна перемога козаків під мурами Хаджибея.
Державна рада Росії на засіданні 27-го листопада 1788 року першим пунктом
розглядала подвійну перемогу чорноморців під Березанню та під Хаджибеєм.
О. Потьомкін-Таврійський в особистому листі до своєї сановної коханки
Катерини II ще 17 листопада писав: “кошовий Чепіга у Кочабеї підпалив магазин
великій, треба дати орден військовий і йому, бо він це все під гарматами
фортечними зробив”14. Хоробрий Захарій Чепіга за цю перемогу отримав у
1788 році орден Св.Георгія III-го ступеня.

Слід зазначити, що внаслідок успішних походів чорноморських козаків
восени 1788 року супротивник позбавився стратегічно важливих хаджибеївських
складів, які були необхідні для постачання продовольства в діючу армію і навіть
до турецької столиці. Були поховані також всі плани ворога допомогти з Хаджибея
провізією взятому в облогу Очакову. Турки вже не мали змоги відновити склади,
навіть через рік у серпні 1789 року полонений з Хаджибея повідомив, що там
“хліба небагато, лежить по хатам, бо магазини ще в минулому році всі спалені”15.
Отже, загін Захарія Олексійовича Чепіги непогано попрацював під Хаджибеєм
у листопаді 1788 року. До речі, ці дії хороброго отамана напевно прискорили і
падіння Очакова, який російські війська та чорноморські козаки взяли штурмом
6-го грудня 1788 року.

2.3. Дії донських козаків під Хаджибеєм 1789 року

Донські козаки, так само як і чорноморські брали участь в військових
діях поблизу Хаджибея, ще з 1788 року. В переказі записок донського отамана
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А. К. Дєнісова між іншим зазначається: “Влітку козачі полки (донські – Т. Г.)
перейшли на очаківські степи поблизу фортеці. Звідси вони зробили під
керівництвом генерала Петра Олексійовича Палєна експедицію під Хаджибей
(22-го серпня 1788 року). Інший час стояли біля Очакова до взяття фортеці”16.

Навесні 1788 року розвідувальні операції в бік Хаджибея продовжували
здійснювати чорноморські козаки. Так, напередодні походу на Бендери під
загальним командуванням Михайла Кутузова, група чорноморців на чолі з Іваном
Орликом взяла під Хаджибеєм турецьких “язиків”. Причому сам М. Кутузов
здається зовсім не розумів для чого це було зроблено. Принаймні у своєму листі
до кошового отамана 3. Чепіги від 11-го червня 1789 року майбутній переможець
Наполеона писав: “Потрібно мені знати докладніше про свідчення козака Івана
Орлика та взятих їм з товаришами турках, чи тільки їх двоє було з Микиткою
біля Аджибея, чи були ще якісь люди, і з якої причини вони там знаходилися, і
якби був випадок Орлика добре було б до мене надіслати”17.

Цілком можливо, що чорноморці тоді виконували таємне доручення
молодого воєначальника Йосипа де Рібаса. Уродженець Неаполя, напівіспанець,
напівірландець за походженням, він мріяв про славу полководця і Хаджибей
бачився йому гідною метою для початку блискучої воєнної кар’єри. Ще під час
штурму острова Березань, Й. де Рібас потоваришував з чорноморськими
козаками. Не дивно, що саме їм, як і рік тому, було доручено провести розвідку
на хаджибеївському напрямку.

Проте коли частина чорноморців на чолі зі своїм отаманом вирушила на
Бендери їх позиції на Хаджибеївському напрямку (вздовж Тилігулу) були
передані козакам донським. Вони успішно продовжили розвідки, що їх ще
минулого року розпочали чорноморці. Вже 20-го червня 1789 року Й. де Рібас
писав до правителя канцелярії Г. Потьомкіна-Таврійського “З боку ми маємо дві
простих обсервації. Від Тузли через мис Березань до гирла Телегола партію
козаків з 100 чоловік, яка постійно змінюється і яка щоденно ходить через затоку
Куяльнику, по той бік Куяльника і відкриває неприятеля, на шляху Гаджибея,
Паланки та Бендер і регулярно кожного дня після обіду ми отримаємо про
донесення... Полковник Машликін (командир полку донців – Т. Г.) вранці
повернувся з Гаджибея, він був там з 150 (козаками), провів ніч у лощині по той
бік великого Куяльника в п’яти верстах від укріплення, а вранці пішов з одним
осавулом відкрити неприятеля на відстані однієї версти”. Машликін та його
підопічні принесли тоді відомості про гарнізон Хаджибея та флот, який стояв
біля його берегу. Ще 16-го липня 1789 року очаківський комендант доповідав,
„що відряджена партія козаків до Гаджибея з числа шестидесяти турків, що
виїхали звідти схопила одного”. Турок й дав досить цінні свідчення про стан
ворожих гарнізонів тільки в Хаджибеї, але й у Акермані та Ізмаїлі18. Загалом же
як йшлося раніше донські козаки протягом другої половини червня – початку
серпня практично щоденно розвідували ворога на сухопутному шляху і вздовж
морського берега. Вони напевно, так само як і чорноморці, вже чудово освоїлися
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в степах навколо Хаджибея. Наприклад, 2-го серпня року Й. де Рібас та донський
прем’єр-майор Іван Кумчацький повідомляли до канцелярії Г. Потьомкіна-
Таврійського, що „Надісланий вчора до Хаджибея старшина цієї хвилини до
мене з’явився та рапортував, що він цього числа увесь берег Гаджибейський
розвідав...”. А 25-го липня все той же Й. де Рібас відзначав: “Окрім маленької
сутички вчора під Гаджибеєм, в якій ми жодної людини не втратили, не маємо
нічого чого...”19. Про цю „маленьку сутичку” маємо інформацію у повідомленні
генерала І. Гудовича від 25-го липня 1789 року про те, “що надіслана партія для
розвідування до самого Гаджибея під час повернення була помічена 24-го цього
місяця з замку звідки та з судна, що біля берегу стояло зроблені по ній гарматні
постріли, а потім з Гаджибея вийшли чоловік до 40 ворожої кінноти з достатньою
кількістю піхоти, які наздогнавши нашу партію, вступили з нею в перестрілку,
під час якої вбито три чоловіка турків, а з нашого боку легло поранений хорунжий
Тітов та два козацькі коня...”20.

2.4. Розвідки напередодні штурму

На початку серпня 1789 року загони чорноморців, які повернулися з під
Бендер (в цьому поході 18-го червня було поранено кулею в плече 3. Чепігу і на
деякий час він передав командування над військом Антону Головатому) “донські
пікети від Тилігула до гирла Березані змінили”. Відтоді українські козаки знов
стали авангардом на хаджибеївському напрямку і продовжили свої розвідки. Вже
2-го серпня 1789 року, коли чорноморці лише займали нові позиції, кошовий
3. Чепіга відрядив один загін з 100 козаків під головуванням осавула Семена
Письменного “до двох могил” (мабуть Живахової та Шкодової гір), інший з 150
козаків, під проводом старшини Кузьми Білого в район Сичавки. І водночас
наказав „відправити таємно трьох або чотирьох чоловік під Аджибей і
дізнавшись, що там робиться, негайно... доповісти”21. Семен Письменний після
свого рейду 7-8-го серпня повідомив, що його козаки бачили 29 ворожих кораблів
у Хаджибеївській гавані, а чорноморським старшиною Уманцовим, який тоді ж
„був таємно під Аджибеєм... було помічено намети в невеликій відстані, а
кількість війська на сухому шляху не відома”22.

26-го серпня 1789 року генерал І. Гудович доповідав Г. Потьомкіну-
Таврійському про “пійманих старанням війська вірного чорноморського отамана
пана полковника та кавалера Захарія Чепіги (турків), що їхали з Гаджибея для
спроби взяти з нашого боку язика. Першого Умерагу, другого – Мегмет Делібаші
та третього Салихавас баші, які хоча намагалися усіляко приховатися та
захищалися стріляниною, проте наші, не зазнавши жодної шкоди, стигли їх
схопити”. Взяті в полон турки (серед них був один чиновник – той, якого звали
Умер-агу) дали досить цінні відомості про ворога. їх було відправлено до
Г. Потьомкіна так само як і “осавула Тихоновського, який керував партією, що
їх піймала”23.
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Регулярні рейди розвідників-чорноморців до Хаджибея продовжувались
практично до самого штурму. Так, 4-го вересня 1789 року Й. де Рібас наказував
3. Чепізі “відрядити невелику, але добірну кількість з перевірених старшин та
козаків для відкриття ворожих дій у Хаджибеї”. У той час інші козаки готувались
виступити у похід для взяття фортеці.

2.5. Штурм Хаджибея

По закінченні вищезазначених розвідувальних операцій, які за
ретельністю та повнотою можна вважати зразковими (головна заслуга в тому
безперечно належала чорноморцям, хоч і донські козаки доклали до того
достатньо зусиль), головнокомандувач Г. Потьомкін, вирішивши, що ворог на
хаджибеївському напрямку пішов у глуху оборону й “можна було не побоюватись
з боку супротивника контрнаступу на Очаків”, дозволив використати частину
корпусу генерала І. Гудовича, який мусив прикривати Очаків, для наступу на
Хаджибей. Саме генералу Івану Гудовичу, нащадку славетного українського
козацького роду, й було доручено керувати цією наступальною операцією. Й. де
Рібас мусив очолити лише передовий відділ корпусу І. Гудовича.

Першими у похід вирушили чорноморці. Українським козакам вже не
вперше було виконувати роль авангарду під час пересування через південні степи
російських військ. 4-го вересня 1789 року загони чорноморського війська
отримали наказ просуватись за річку Тилігул до Аджалика і контролювати
ситуацію попереду наступаючого корпусу. Водночас вони забезпечували безпеку
переправі через Тилігул важким гарматам, що вирушали під Хаджибей.

Шість полків чорноморського козацтва (три полки піхоти та три полки
кінноти, по 500 бійців кожен, а загалом 3 тисячі козаків) під командуванням самого
отамана Захарія Чепігі складали переважну більшість військ відділу Й. де Рібаса.
Ще один полк кінноти чорноморців, що ним керував Петро Мінульський лишився
охороняти обоз корпусу у степу на шляху до Хаджибея. Інші частини
чорноморського війська під проводом Антона Головатого виконували функції
обозної служби, а козаки чорноморської флотилії отримали наказ бути під час
нападу на Хаджибей у розпорядженні адмірала Войновича. Сто “надійних
старшин” чорноморського козацтва були розподілені між частинами російської
армії, та батареєю важких гармат, щоб привести їх в Криву Балку (тепер передмістя
Одеси) де було призначено загальний збір відділу Й. де Рібаса перед штурмом.
Що стосується полків чорноморського війська, то вони звичайно не потребували
провідників, бо шлях на Хаджибей був їм добре відомий.

11-го вересня 1789 року о 4-й годині полки чорноморців були вже біля
“Довгої могили” (очевидно тодішня козацька назва сучасної Жевахової гори).
Там за наказом Й. де Рібаса священик чорноморського війська відправив
молебень Богові про перемогу над турками у Хаджибеї24.

Надалі вночі чорноморці рушили через Пересип. Не зважаючи на те, що
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з моря їх почали обстрілювати турецькі кораблі, козаки прямували, зберігаючи
повну тишу. Від Пересипу до Кривої Балки вони йшли шляхом найвіддаленішим
від Хаджибеївської фортеці, і дуже обережно, щоб не бути почутими або
поміченими турками. Вранці 12-го вересня шість полків Чорноморського війська
з шістьма своїми легкими (похідними) гарматами прибули у Криву Балку. За
наказом Й. де Рібаса вони відразу почали „рити якомога більше копанок” для
маскування від ворога. З 12-го на 13-го вересня торованим чорноморцями
шляхом здійснили нічний перехід через Пересип у Криву Балку два батальйони
російської армії з 10-ма гарматами (4 важкі та 6 похідних).

Зібравши свої війська у Кривій Балці в семи верстах від Хаджибея Й. де
Рібас мусив чекати підходу головного корпусу І. Гудовича. Цей корпус прямував
до Хаджибея “іншим шляхом” (провідником корпусу був чорноморець Кіндрат
Табанець) і вранці 13 вересня він вже був за 8 верст від відділу Й. де Рібаса.
Об’єднувати сили вдень 13-го вересня було небезпечно (для цього корпусу
І. Гудовича було потрібно перейти висоти, які було добре видно туркам). Тому
з’єднання відділів І. Гудовича та Й. де Рібаса та їх спільний напад на Хаджибей
було призначено на ніч з 13-го на 14-го вересня і ранок 14-го вересня.

Сильний дощ, який стався вночі, завадив корпусу І. Гудовича вчасно
прийти до Хаджибея. Він прибув туди лише вдень 14-го вересня коли штурм в
цілому вже було закінчено. В той же час честолюбному сину Італії Й. де Рібасу
кортіло самому керувати взяттям Хаджибея і вперше у житті здобути лаври
„завойовника міста”. Тому він не став чекати підходу головного корпуса
І. Гудовича і атакував Хаджибей власними силами. Щоправда ці зміни у плані
походу очевидно були затверджені і самим І. Гудовичем, який відвідав відділ
Й. де Рібаса 13-го вересня і продовжував здійснювати загальне командування
операцією. (Про це детальніше див. § 4.1. цього видання).

Перед штурмом Й. де Рібас поділив свої війська на два відділи, щоб
водночас напасти і на фортецю і на місто. Чорноморські козацькі піхотні полки
були розподілені на дві частини. Перша, яка складалась з двох полків, мусила
нанести відволікаючий удар по фортеці, щоб дати змогу бійцям загону
полковника Олександра Хвостова влізти на її мури з іншого боку. Друга, що
складалась з одного полку, входила до загону майора Сергія Воєйкова і мала
завдання оволодіти самим населеним пунктом, пристанями та запобігти
можливим спробам турків висадити десант з флоту, як підкріплення гарнізону
міста. Що стосується трьох кінних козацьких полків, то вони приймали участь у
штурмі, як окремий відділ під керівництвом свого отамана З. Чепіги.

Проте, як часто бувало на війні реальна бойова ситуація внесла свої
корективи у заздалегідь розроблений план. Першому відділу чорноморців не
судилося нанести свій відволікаючий удар по фортеці, бо о 5-й годині ранку 14-
го вересня турки побачили той загін чорноморців, який з відділом С. Воєйкова
прямував на місто і відкрили по ньому вогонь з фортечних гармат. Тоді полковник
О. Хвостов, який був в цей час зі своїм відділом у 100 саженях від фортечних



47

мурів, “не чикаючи вже на свій правий фланг” пішов на штурм Хаджибеївської
фортеці і протягом чверті години оволодів нею. Інший загін чорноморців у складі
відділу С. Воєйкова, який передчасно помітили турки, успішно зайняв
„навколишнє селище” (передмістя) і слободу (форштадт) Хаджибея. Лишивши
там резерв С. Воєйков вийшов з рештою свого відділу на берег праворуч фортеці,
щоб не дати частині переможеного турецького гарнізону врятуватись на кораблях.
Коли турки відчувши свою поразку почали втікати з фортеці до порту по них
вдарив зі своїми кінними козацькими полками Захарій Чепіга, довершивши
загальну перемогу над ворогом у Хаджибеї.

У рапорті до Г. Потьомкіна про штурм Хаджибея генерал І. Гудович
відзначав: „маю віддати справедливу похвалу війську Чорноморських козаків і
особливо, керівнику його пану полковнику та кавалеру Чепізі, що вдарив по
ворогу, який втікав з замку...”. Окрім того, Г. Потьомкін у повідомленні до
молдавського Дивану від 21 вересня 1789 р. вказував, що під час штурму
Хаджибея: „козаки вірного війська чорноморського, кинулися у воду, та захопили
лансон (військове судно берегової оборони – Т.Г.) ворожій, що був озброєний
двома гарматами”. В іншому своєму ордері від 20 вересня 1789 р. до полковника
Маркова всесильний фаворит цариці згадав, що під час штурму Хаджибея
чорноморці здобули лансон, „що був озброєний двадцяти семи фунтовою
гарматою, на якому було 26 чоловік”.

Загалом під час штурму було захоплено два турецьких судна (про участь
у їхньому здобутті батареї капітана Меркеля див. §4.1). Окрім того переможцям
дісталося багато інших трофеїв: 12 гармат, 7 прапорів, 22 діжки пороху, ядер
різного калібру 800. Були взяті в полон: двохбунчужний паша Ахмет, Бім-паша,
п’ять агов, п’ять байрактарів, капітан судна й нижчих чинів 66 осіб. Й. де Рібас
у своєму рапорті ремствував, що полонених турків могло бути й більше, однак
„багато з них врятувалися, втікши на кораблі на чотирьох баркасах, що відплили
під час бою” (кількість цих втікачів з Хаджибея, на думку І. Гудовича, могла
бути дуже великою „бо за відомостями, отриманими від полонених, кожного
дня по 600 чоловік на берег до цього замку із суден висаджувалося”).

Як це часто бувало на війні, вказана в рапортах кількість ворогів, що були
вбиті в Хаджибеї, із наближенням інформації до столиці стала зростати. Так
Й. де Рібас та І. Гудович у своїх рапортах зазначили, що під час штурму Хаджибея
вбито „більше ста” турків. А Г. Потьомкін у донесенні Катерині ІІ від 3 жовтня
1789 р. вже стверджував, що турків вбито в Хаджибеї „більше двохсот” (фаворит
міг би й ще збільшити їхню кількість, все одно вбитих ніхто б не перераховував).

Серед російським офіцерів, які відзначилися у штурмі Хаджибея між
іншими був й „донського війська осавул Кумчатський”. Що ж стосується до
чорноморців, то Й. де Рібас в ордері до їхнього кошового отамана З. Чепіги писав:
„Його світлість... князь Григорій Олександрович Потьомнкін-Таврійський
знайшов за потрібне до мене відписати, щоб військам, що під моєю командою
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Козацький пікет

План турецької фортеці в Хаджибеї, складений інженером Фрейганом

Схема штурму Хаджибея (з книги О. Петрова
„Вторая Турецкая война в царствование
императрицы Екатерины ІІ. 1787-1791.”)
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П.П. Пархет. Штурм Хаджибея.
Картина зберігається в Одеському історико-краєзнавчому музеї.
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брали участь у взятті Гаджибейського замку, за наближення до нього в повному
порядку та за взяття його проголосити подяку, яка від задоволенням князя
випливає, я про це ваше високоблагородіє повідомляю та відписую як кінним
козакам, які у вашій команд і перебувають, так і до трьох полків піхотних вірних
Чорноморських про це повідомити”.

Серед відзначених за відвагу при штурмі Хаджибея чорноморців у рапорті
Й. де Рібаса окрім отамана 3. Чепіги були також полковник Сава Білий, хорунжий
Олекса Височин, старшини Прокопій Чайківський, Іван Сербин і Андрій Білий.
А генерал І. Гудович у своєму рапорті додав до відзначених чорноморців ще й
вищезгаданого осавула, армії поручика Кіндрата Табанця, який “доклав значних
зусиль та старань, ведучі головний корпус тутешніми складними дорогами під
час всієї експедиції”.

Слід згадати, що цей „полковий осавул від армії поручик” Кіндрат
Осипович Табанець – хоробрий чорноморський козак, який відзначився ще в
бою під Бендерами 19-го червня 1789 року (отаман З. Чепіга назвав його тоді
серед трьох старшин, що на чолі партії чорноморського війська разом із бузькими
козаками Петра Скаржинського “діяли хоробро, так, як обов’язок вірних воїнів
Вітчизни вимагає”), а після отримання чорноморським військом земель між
південним Бугом та Дністром був керівником козацького поселення у селі
Чобурчо (район річок Дністра та Кучургана), став прототипом для створення у
трилогії романів Юрія Трусова “Хаджибей”, “Штурм Хаджибея” та “Кам’яне
море” образу осавула Кіндрата Табанця-Хурделиці – улюбленого персонажа
багатьох одеситів.

Вбитих під час штурму серед чорноморських козаків згідно рапорту Й. де
Рібаса не було. І, навіть, якщо зважати на те, що не завжди чесний воєначальник
напевно трохи зменшив втрати під час оволодіння містом все одно перемога
безперечно була здобута малою кров’ю25.

Й. де Рібас окремо згадав у своєму рапорті чорноморських козаків відділу
військового судді Антона Андрійовича Головатого, які хоч і не брали
безпосередньої участі у штурмі (попри безпідставні твердження деяких сучасних
авторів), проте протягом всієї операції постачали штурмуючим усе необхідне.
Не дивно, що відразу після штурму І. Гудович звернувся саме до А. Головатого
з проханням негайно доставити з Очакова у Хаджибей провіант. Водночас козаки
А. Головатого перевезли до Очакова 82 турків взятих в полон у Хаджибеї26. На
початку жовтня 1789 року за наказом І. І. Потьомкіна чорноморці переправили
з Хаджибеївської затоки до Дністровського лиману один трофейний турецький
лансон (транспортний корабель), який було захоплено ними під час штурму
міста27.

М. Мурзакевич в першій половині ХІХ століття знайшов у соборі
Катеринодара прапори чорноморських козаків часів Російсько-турецької війни
1787–1791 років та опублікував їхні описи. Згідно з ними чорноморці під час
штурму Хаджибея 1789 року мали переважно блакитні прапори із червоними та
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золотими фігурами (окрім російської імперської символіки центральними на
них були зображення хреста і місяця або хреста і сонця). Зазначені описи
дозволили О. Болдиреву зробити висновок: “жовто-блакитний прапор, який
злетів над переможеною турецькою фортецею, започаткував традицію
утвердження жовто-синіх прапорів в Одесі”28.

2.6. Закінчення війни 1787–1791 років

Оволодіння Хаджибеєм відкрило для чорноморського козацтва та
регулярних військ російської армії шлях до нових перемог над ворогом. Саме з
Хаджибея вони вирушили морем та суходолом під Аккерман та примусили цю
турецьку твердиню капітулювати. Проте вже 7-го жовтня Й. де Рібас зі своїми
бойовими товаришами-чорноморцями знов був у Хаджибеї і стояв на варті біля
маяка. Й. де Рібасу хотілося стати “грозою бусурман”, як на суходолі, так і на
морі. Тому він особливо придивлявся до хаджибеївської гавані. Як пізніше писав
один з нащадків роду де Рібасів: “Де Рібас лишився у Хаджибеї, як у
найзручнішому пункті для здійснення його ідеї про утворення на Чорному морі
окремої флотилії в допомогу військовому флоту Ушакова. Але з яких кораблів
було утворювати цю флотилію? Дуже просто: з берегових лансонів, які були
затоплені турками, коли їх флот мусив втікати від росіян у відкрите море. Хто ж
витягне їх і яким чином? Звичайне ж той самий де Рібас зі своїми чорноморцями.
І смілива ідея була швидко втілена. Вже в кінці 1789 року під Хаджибеєм стояла
чудом з глибини моря відроджена флотилія, уся оснащена та озброєна й на ній
працювали молодці-запорожці”29.

Турки також розглядали Хаджибей як стратегічно важливу гавань й не
хотіли її втрачати. Тому не дивно, що саме біля, Хаджибея відбулася одна з
найзначніших морських битв війни 1787-1791 років. Флот неприятеля наприкінці
липня 1790 року було сконцентровано між Хаджибеєм та островом Тендра. На
думку історика Г. Шторма, турки таким чином намагались не дати флотилії де
Рібаса пройти з Миколаєва до Хаджибея для з’єднання з козацькою флотилією
А. Головатого та спільного з нею походу на Дунай. Однак цей задум ворогу
здійснити не вдалося бо 28 “ 30-го серпня 1790 року в жорстокому бою біля;
Хаджибея флот турків зазнав поразки від ескадри Ф. Ушакова і мусив втікати.

Шлях до Дунаю було відкрито. Козаки готувалися до походу. У вересні
1790 року “полковник Хаджибея” рапортував; кошовому 3. Чепізі про
“постачання з Березані та Аджибея до військових човнів дерева, канатів та інших
до того подібних матеріалів”. До речі, цей „полковник Хаджибея” був
чорноморським козаком (прізвище його в документі нажаль не згадується), який
напевно виконував обов’язки коменданта Хаджибея від Чорноморського війська.
Більш того, як видно з рапорту саме цей полковник відав будівництвом головної
квартири війська у Слободзеї та іншими роботами, що їх здійсняли чорноморці
на теренах між Березан’ю та Дністром. Отже можна припустити, що в цей час,
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поки не було закінчено роботи у Слободзеї, Хаджибей тимчасово виконував
функції одного з центрів чорноморського козацького війська. Принаймні, за
свідченням документів, саме „полковник Хаджибея” контролював постачання
усього необхідного в козацькі частини, що приймали участь у воєнних діях, а
також відповідав за тих чорноморців, які почали вже селитися “по слободам” у
відвойованому краї30.

14-го жовтня 1790 року до Хаджибея зі своєю флотилією прибув Й. де
Рібас (до того він мусив довго перебувати у Очакові через погану погоду). Й. де
Рібас запросив до Хаджибея і А. Головатого, щоб тут обговорити план майбутньої
кампанії. Проте А. Головатий чомусь приїхати не зміг. Напевно він був зайнятий
підготовкою до походу своєї флотилії, що перебувала у Дністровському лимані.
Тому И. Де Рібас, використовуючи сприятливий вітер, вже 17 жовтня лишив
Хаджибей. 18-го жовтня гребні кораблі Й. де Рібаса “при Дністровських і гирлах
з’єднались із військовими козацькими човнами” А. Головатого та разом
вирушили на Дунай31. Там українські козаки на своїх невеличких човнах здобули
лаври переможців при взятті Сулинського гирла, Тульчі, Ісакчі, штурмі Ізмаїла.
Перемоги чорноморців на Дунаї значною мірою наблизили закінчення війни і
остаточний перехід Хаджибея під владу Російської імперії.

За Ясським мирним договором 1791 року Хаджибей, так само, як і все
узбережжя Чорного моря між Південним Бугом і Дністром, перейшов під владу
Російської імперії. Більш ніж трьохсотрічна боротьба українських козаків за
визволення краю від турків була завершена.

Чорноморські козаки по завершенні війни отримали від цариці Катерини ІІ
чергову “подяку”. У 1792 року їм було наказано переселятися на далеку р. Кубань
– захищати кордони імперії від войовничих горців (про цей указ ще буде сказано
у наступному розділі). Між іншим, підчас цього важкого переселення
А. Головатий вирішив скористатися турецькою пристанню Хаджибея для
транспортування “важкого майна” та провіанту Чорноморського війська. У
жовтні 1792 року під керівництвом старшин війська – осавула Малого та
поручика Візира до складів у Хаджибеї було транспортовано майно та провіант
(4.649 четвертин борошна, круп і т. п.) чорноморців. Однак марно просив
А. Головатий у адмірала М. Мордвінова та генерала О. Суворова надати 10 суден
для перевезення цього майна на Кубань. Після війни російське військове
керівництво втратило інтерес до справ козаків. Провіант чорноморського війська
так і пролежав в Хаджибеї біля пристані “у мішках під дахом складений” аж до
квітня 1793 року, коли був весь проданий місцевому купцю Євтею Кльонову32.



53

Розділ третій

ДОЛЯ КОЛИШНІХ ЗАПОРОЖЦІВ ТА ЇХНІХ НАЩАДКИ
У ХАДЖИБЕЇ-ОДЕСІ. 1791 рік - початок XIX століття

3.1. Чорноморські козаки в Хаджибеї-Одесі

По закінченню війни 1787-1791 років чорноморські козаки були
переконані, що вони закріпляться в межиріччі Бугу та Дністра, на наданій їм під
час війни території. У Слободзеї було створено центр Чорноморського війська.
Поступово козаки почали заселятися та заводити власне господарство на цих
землях. Але “сталося не так, як гадалося”. На ці території претендували російські
чиновники й поміщики, крім того російський уряд остерігався тримати на кордоні
чорноморських козаків у безпосередній близькості з кордоном і Задунайською
Січчю. Останнє могло призвести до постійного протистояння на кордоні й
виникнення нової “Січі” в межах Росії. 30-го червня 1792 року Катерина II видала
наказ “Про надання Чорноморському війську острова Тамані та земель між р.
Кубанню та Азовським морем”1. 1-го липня 1792 року за іншим наказом усі
колишні запорожці могли записатися до Чорноморського війська і переселятися
на Кубань. В час, коли депутація на чолі з А. Головатим привезла ці накази до
війська – 15-го березня 1792 року – було влаштовано велике свято з салютом і
козацькою учтою під відкритим небом. За десять днів під керівництвом
військового полковника Сави Білого З 200 козаків на 50-ти човнах та 1-й яхті
прибули на Тамань. Пізніше прибуло ще 600 козаків під командою полковника
К. Кордовського. Але головний загін війська разом з канцелярією виступив лише
на початку осені 1792 року4. Розпродав військове майно – хутори, хати, рибні
заводи тощо – навесні 1793 року кошовий Антон Головатий разом з 20-ма
колонами чорноморців та їхніми родинами вирушили на Кубань.

Колишніх запорожців вирішили використати для війни з непокірними
народами Північного Кавказу. Російський уряд таким чином вирішував два питання:
позбувався козаків з прикордонної території та отримував військову силу на Кавказі.

Але далеко не всі козаки переселилися на Кубань. Багато з цих розійшлася
по містах і селах Буго-Дунайського межиріччя .

У Хаджибеї (Одесі) присутність чорноморських козаків пов’язана, перш
за все, з існуванням тут у 1794-1797 роках “Чорноморської козачої команди”5.
Для будівництва порту та міста Необхідні робочі руки, які на той час у цих краях
були дефіцитом. І ось тоді керівники будівництва, й особисто Й. де Рібас
вирішили використати тих чорноморців, які не переїхали на Кубань, або не хотіли
туди відправлятись. Для цього і була створена вищезгадана Чорноморська
козацька команда.

Більшість козаків у команду збирав осавул Чорноморського війська Федір
Черненко. 21-го серпня 1794 року в Хаджибеї під командою Черненка
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Чорноморські козаки. 1787-1803 рр.
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Чорноморський козак.
Кінець XVIII ст.

Фрагмент району Пересип. “Генеральний план топографический города Одессы”,  1798 р.
(Сапожников И.В., Сапожникова Г.В. Запорожские и черноморские казаки в Хаджибеи и

Одессе. –Одесса: ОКА, 1998)
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знаходилось 434 козаки, серед яких було 15 старшин. Якщо рахувати і сім’ї козаків
(в середньому по 3 особи на козака: жінка і 2-3 дітей – С.Г.), то загальна кількість
людей козацького стану буде близько 1300 осіб6.

Нам відома дата створення цієї команди Чорноморських козаків. Вона
вказана самим Федором Черненко в атестаті отаману Леушковського куреню
Василю Багмутському. Це – 19 липня 1794 року7.

Команда керувалась не військовими начальниками Чорноморського війська,
а Й. де Рібасом, який приступив до керівництва в обхід Антона Головатого.
Черненко і де Рібас доводили Антону Головатому, що козацька команда при
Хаджибеї Є невід’ємною частиною Чорноморського війська, проте вони Явно
кривили душею. Це підтверджувалось тим, що Ф. Черненко погоджувався
виконувати всі накази військового керівництва, лише за умови, що вони будуть
“благоволены от його “превосходительства”8 (Й. де Рібаса – С.Г.).

Підпорядкування команди чорноморських козаків Й. де Рібасу
підтверджується і тим, що її фінансували не з війська, і по лінії Чорноморських
флотів. Сама команда була створена при Чорноморському гребному флоті, про
що говорить і рапорт де Рібаса адміралу Мордвінову від 14-го серпня 1794 року
написаний у Хаджибеї9.

Де ж оселились козаки та їхні сім’ї під час робіт по будівництву порту та
міста? Відповідь дає атестат виданий козаку Васюринського куреню Івану
Кур’яну в “таборі в передмісті міста Одеси” за підписом військового полковника
Михайла Лежвицького від 29-го серпня 1797 року. З цього атестату видно, що
Іван залишився на помешкання в Одесі, а не переїхав на Кубань10. На жаль
невідомо де цей табір знаходився, в якому саме місці, чи то на Пересипі, чи в
іншому місці. Деякі дослідники вважають, що команда базувалась в районі
Карантинної балки, безпосередньо біля гавані, в якій і працювали козаки”. При
цьому сім’ї козаків мешкали окремо від табору.

Команда несла службу на човнах лише влітку через те, що до побудови у
Хаджибейській бухті хвилезахисних споруд, флотилія була вимушена переходити
на зиму до Миколаєва. Решту часу козаки Чорноморської команди займались
будівельними роботами у порту. За роботу, пов’язану з вбиванням паль вдовж
моря, козакам сплачували окрему платню від 40 до 75 копійок, в залежності від
того, як далеко від берега забивалася паля, при тому гроші мали видавати
щоденно, після проведення робіт11.

Проте козаки цих обіцяних грошей не отримали. Так, в квітні 1797 року
новоросійський генерал-губернатор М. Бердяєв повідомив Павла І про те, що
“Всі рядові козаки не отримали зароблені ними гроші у 1795-1796 роках 2167
карбованців 60 копійок та за компанію 1796 року старшинам та козакам згідно з
відомістю 1125 карбованців 40 копійок”. Треба сказати, що врешті-решт козаки
ці гроші, напевно отримали, бо Павло І передав скаргу про невиплату до Сенату,
який в свою чергу постановив у своєму наказі на ім’я М. Бердяєва стягнути ці
гроші, а саме 3293 карбованці з маєтку колишнього генерал-губернатора Зубова12.



57

Будівництво в Хаджибеї просувалось швидкими темпами. Однак становище
козаків і солдатів було досить тяжким. Взимку 1795-1796 років будівничі Одеси
дуже потерпіли від холоду, хвороб, тяжких умов праці та від недоброякісних
продуктів харчування. Постачанням харчів займався де Рібас та його оточення.
Навесні 1796 року комісія, призначена О. Суворовим, знайшла багато порушень,
пов’язаних з приписками і “мертвими душами” та високу смертність серед
особового складу всіх військових підрозділів13. От що писав про це Олександр
Суворов: “Реєстровий Третій Бузький козацький полк... козацька команда вимерли
в Одесі 150 чоловік, і зверх того 6 чоловік на одному останньому тижні”14. А от як
на це реагував граф Растопчин: “Ніде ще злочини не підіймали голову так високо.
Безкарність та нахабність дійшли до свого апогею... Те що краде один лиш Рібас,
перевищує 500000 карбованців на рік... четверта частина людей помирає, частково
від недостатньої кількості прісної води та страшної спеки, яку має той клімат
влітку”15. Отже, Й. де Рібас без усяких докорів совісті забрав гроші у своїх
побратимів по зброї, завдяки яким він одержав славу воїна.

Козаки, які служили у Чорноморській команді протестували проти цих
нелюдських умов та дій керівництва. їхній протест виявлявся у постійних втечах
козаків з Чорноморської козацької команди. У документі “Именной список о
числе бежавших из черноморской казачьей команды, состоящей при Одессе
козаков” 357 козаків втекли з жовтня 1794 року по серпень 1797 року. У 1794
році з команди втік усього один козак, а у 1795 році втекло 218 козаків. У 1796
році - ще 120 козаків, а у 1797 році – 18 козаків16. Отже самі нестерпні умови для
козаків були протягом 1795-1796 років. Втечі козаків носили сезонний характер.
Частіше всього втікали у квітні “ травні, це мабуть пов’язано з початком робіт
на рибних заводах та інших промислах.

3.2. Ліквідація Чорноморської козацької команди

Після смерті Катерини II та звільненням з посади де Рібаса, а також
закінченням будівництва, виникло питання про розформування Чорноморської
команди козаків, бо вона  вже не була потрібна як окрема одиниця. Постало
питання, що робити з козаками команди, чи переселити їх на Кубань,  лишити в
Одесі? З цього питання новоросійський генерал-губернатор М. Бердяєв
рапортував Павлу: “Війська Чорноморського козаки та чиновники, усього 404...
тут служать на човнах при чорноморському гребному флоті та в наземних
роботах. А через те що багато з них з сім’ями поселились на міській землі, і
живуть через ведення господарства, а інші займались торгівлею, яких 26 старшин
та 92 козаки, через те вони просять по старості та хворобам... звертаннями
звільнення від служби, а всі вони щоб не мати трат просять їх залишити в Одесі...
та з війська Чорноморського виключити”17.

Павло І 20-го травня 1797 року видав рескрипт на ім’я М. Бердяєва, в
якому йшлося про козаків, які виявили бажання залишитись в Одесі: “Старшин
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Генеральный план топографический города Одессы,
(Музей Одеського
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крепости и порта, в каком иные состоянии находится. 1798 г.
морського порту
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і козаків війська Чорноморського, які вже завели в Одесі господарство та
помешкання, залишити тут назавжди, якщо бажають, з війська Чорноморського
виключити. Користуватися їм землею нарівні з іншими мешканцями міста, для
того визначити законну пропорцію вигінних земель”18. Очевидно, що цей
рескрипт положив кінець існуванню в Одесі окремої Чорноморської команди
козаків. Останній відомий нам документ, в якому прямо вказується на цю команду,
датується 1 вересня 1797 року. Саме цією датою підписаний “Именной список.
Сколько Черноморского козац-кого войска обер-офицеров и козаков остается по
Его Императорского Величества именному указу при городе Одесса”19. Список
підписаний військовим полковником Михайлом Лежвицьким. За списком в Одесі
на мешкання залишилось 123 козаки. З них 31 чоловік - старшини, інші рядові;
60 – сімейні та 32 козаки були нежонаті. З ними ще залишилось 203 родичів.
Кількість козаків та їхніх родичів, які стали мешканцями Одеси, сягала від 400
до 450 чоловік20, майже 10% від загальної кількості мешканців міста у 1794 році.

Ті козаки, які залишились в Одесі мали право отримати спеціальні
паспорти21. Але деякі жили в Одесі без паспортів або по атестатах, підписаних
Михайлом Лежвицьким22.

3.3. Козаки в Одесі наприкінці XVIIІ + початку XIX століття

Подальша доля козаків у м. Одесі вивчена зовсім мало. Відомо що якась
певна кількість колишніх чорноморців і запорожців на початку XIX століття
мешкали в селах та хуторах на міській землі + Куяльнику, Усатовському,
Нерубайському, Великому Дальнику, Татарці та інших23. Як правило вони
вважались одеськими міщанами або купцями. Через те козаків неможливо
виділити з середовища основної маси українського населення одеських
передмість, тим більш, що мешканці передмість вважалися до 20-х років XX
століття городянами. Справа в тому, що Одеське градоначальство складалось з
чотирьох частин: 1. Місто Одеса; 2. Передмістя Пересип; 3. Передмістя
Молдаванка з Новою Слободкою; 4. Поселення на міській землі + Дальник,
Татарка, Усатівські хутори, Малий Куяльник, Великий Фонтан (або Монастир),
Криві хутори, Нерубайські хутори, Холодні хутори, Гнилякове, Сухолиманські
хутори, Бурлацькі хутори, а також Дачі або окремі хутори, сади та городи на
березі моря та в степу, кількістю 522”. Всі ці хутори були об’єднані в окрему
Дальницьку ділянку, в якій у 1894 році на 3733 подвір’ях мешкало понад 20000
чоловік24.

Де, здебільшого, проживали чорноморці, які залишились в Одесі? В
“Плане топографическом и гидрографическом крепости, города и порта
Одесского в каковом состоянии ныне находится”, складеному 1-го січня 1797
року25, показані місця під поселення чорноморців. Це + 9 кварталів, які мали
бути розташовані на Пересипі, в безпосередній близькості від підйому до центру
міста з боку Херсонського шляху, який було побудовано у 1796 році. В цих
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кварталах, із запланованих було побудовано лише 9 будинків. Квартали
знаходились приблизно на місці сучасних вулиць Чорноморського козацтва,
отаманів Антона Головатого і Захарія Чепіги.

Як же далі розбудовувався Пересип? Щоб відповісти на це запитання,
треба звернутись до “Генерального плана топографического города Одессы,
крепости и порта, в каковом состоянии ныне находится...”, складеного 11-го
липня 1798 року26. Згідно з ним під будівництво відводилося 23 квартали, які
отримали назву ““Чорноморською слобідкою” і планувалось будівництво, навіть,
“Чорноморської церкви”.

У травні 1795 року в “Ведомостях о состоящих в уезде Тираспольском
казенных и владельческих дачах...” на державних землях Одеси крім самого міста
записано “Село Криничне”, ньому проживало 18 чорноморців +10 чоловіків і 8
жінок. Цей населений пункт відзначений і на вже згаданому “Генеральному плане
города Одессы...” 1798 року. Село Криничне знаходилось скоріш за все з лівого
боку Водяної (колишньої Козачої – С.Г.) Балки, навпроти “колодязів з прісною
водою, вироблених камінням”, трохи нижче “садів і городів”, на місці яких
пізніше була так звана “Рішельєвська дача” або “Дюковський парк” (тепер Парк
Перемоги – С.Г.)27.

Козаки проживали в Одесі не лише в згаданих місцях. Так, наприклад,
чорноморець Матвій Розумовський у 1805-1806 роках жив на хуторі біля
Дальника28. В центрі Одеси жив чорноморець Грицько Циганка, який служив на
купецькому судні29.

Одним з найдавніших поселенців славетного одеського передмістя
Молдаванка був полковий старшина Чорноморського козачого війська Василь
П’ята. За даними 1797 року він тримав господарство між сучасними вулицями
Б. Хмельницького, Болгарською, Мечникова та М’ясоїдівською (проти
Єврейської лікарні). Тут були розташовані його будинок з землянкою, два
вітряних млини, город, сад, інші допоміжні споруди. Згідно указу Павла І від
18-го квітня 1797 року “старшин і козаків Війська Чорноморського, які вже завели
в Одесі господарство та будинки, залишити тут назавжди, якщо ж забажають –
виключити з війська. Землею користуватись в рівних з іншими мешканцями міста
правах, за прикладом інших, призначити законну порцію вигінних земель”.
Невідомо з яких причин цьому патріархові Молдаванки довелося у 1818 році
продати свою значну земельну ділянку. Подальша доля Василя П’яти невідома –
можливо він переїхав до іншого району Одеси30.

Чорноморці згадуються в метричних книгах Вознесенської церкви
урочища Куяльник (тепер вулиця Хаджибейська  дорога, в районі
Нафтопереробного заводу – С.Г.). У метричній книзі церкви в записах про смерть
записано: “задавлен!!”, “убит!!!”, “с завалок”, “убит каменной плитой”31. Отже
займались козаки переважно виробкою каміння для потреб будівництва міста.

Окрім чорноморців в Одесі оселились козаки інших козацьких формувань.
Велика група задунайських запорожців потрапила до Одеси під час російсько-
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турецької війни 1806-1812 років. Про цей факт писав Федір Вовк, відомий
дослідник Задунайської Січі. Він мав багато зустрічей з одним з останніх
запорожців “ задунайцем Ананієм Коломійцем. Ось що він пише: “На цей заклик
(не воювати проти греків-християн – С.Г.) відгукнулось 800 запорожців, на 28
човнах вони вийшли з Січі та направились до Одеси. Там вони, зі слів Коломійця
були зустрінуті тепло: Філарет (афонський архімандрит, який закликав козаків
перейти до Росії - С.Г.) отримав золотого наперсного хреста, а для козаків відвели
окремі приміщення, в яких вони проживали, доки вирішувалось питання про
надання їм земельних ділянок. Багато з них, як нам відомо, розійшлись по хуторах
і проживали там до часу зруйнування Задунайської Січі у 1828 році”32.

Відомо, що в Одесі перебував і останній кошовий Задунайської Січі, а
згодом наказний отаман Азовського козацького війська Йосип Гладкий. Саме в
Одесі Гладкий займався бондарною справою, за що навіть отримав прізвисько в
Січі “Бондар”. Згодом він найнявся у робітники і під час перебування в наймитах
у пана хотів одружитися на дочці священика. Але останній почав збирати
відомості про Гладкого, не поспішаючи вінчати наречених. Через це Гладкий
втік з Одеси, тому що на Полтавщині він вже мав дружину з дітьми, яких залишив
і пішов на заробітки33.

Поповнення мешканців Одеси козаками продовжувалось і після 1812 року
за рахунок задунайських запорожців, козаків Усть-Дунайського Буджацького,
Бузького, Донського військ та інших формувань.
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Розділ четвертий

НАЩАДКИ УКРАЇНСЬКИХ КОЗАКІВ І “НАРОДЖЕННЯ ОДЕСИ”

4.1. Іван Гудович – завойовник Хаджибея

У попередніх розділах було розглянуто внесок українського козацтва у
визволення території сучасної Одеси від турків, а також у розбудову міста і порту
в кінці ХVІІІ – на початку ХІХ століття. Проте, як відомо, українські козаки
були не лише вправними виконавцями задумів російських адміністраторів,
військових, урядовців та численних іноземців на російській службі. Уряд імперії
намагався використати не лише фізичні сили та бойові якості. Але й розум,
організаторські здібності та освіту українських козаків та їхніх нащадків.
“Українська розумна голова”, – так назвав одного з найвпливовіших
петербурзьких урядовців останньої чверті ХVІІІ – початку ХІХ століття, нащадка
козацької старшини Петра Завадовського відомий мемуарист Пилип Вігель1.
Після ліквідації автономії Гетьманщини та Запорожжя сотні таких “українських
розумних голів” – представників колишньої козацької еліти, їхніх дітей та онуків
– пішли на службу Російській імперії. Чимало урядовців козацького походження
активно впливали й на політику імперії у Північному Причорномор’ї, зокрема
на події, що офійними істориками необгрунтовано вважалися “народженням
Одеси”. У пропонованому розділі наведено біографічні нариси лише троьх
козацьких нащадків, які обіймали вищі посади у військовому та цивільному
керівництві імперії та відіграли в історії Одеси кінця XVIII століття не меншу
роль, ніж особи, що вважаються її “засновниками”.

Розпочнемо з вже згаданого генерала Івана Гудовича. Мешканці нашого
міста здебільшого знають, що військами, які 1789 році оволоділи Хаджибеєм
керував генерал Йосип де Рібас. Однак для краєзнавців не є секретом, що в
багатьох енциклопедичних виданнях (як дореволюційних так і радянських) окрім
вищезгаданого уродженця Неаполя, завойовником Хаджибея названий і генерал
Іван Гудович.

Хто ж він такий “другий” визволитель нашого міста від турків?
Виявляється він не менш яскрава особистість ніж Й. де Рібас.

Генерал-фельдмаршал Іван Васильович Гудович (1741 – 1820 рр.) походив
зі старовинного українського козацького роду. Батько його, Василь Андрійович
(пом. 1764 р.), обіймав посаду не більш не менш, генерального підскарбія (себто,
міністра фінансів) всієї Гетьманської України, а мати, Ганна Петрівна Білецька-
Носенко, була донькою прилуцького сотника. Після ліквідації української
автономії Гудовичі служили Російській імперії. Служили ревно. З десяток
представників цього козацького роду лише в кінці ХVІІІ – на початку ХІХ століть
досягли в російській армії генеральських чинів. Так, два брати І.В. Гудовича,
Василь та Микола, стали генерал-лейтенантами, а третій брат, Андрій – генерал-
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аншефом (його, до речі, двічі, у 1762 і 1792 років, автономістські налаштована
козацька старшина називала, як найбільш вірогідного кандидата на посаду
гетьмана України). Два сини та три племінника Івана Васильовича завершили
службу генерал-майорами. Всі ці Гудовичи здобували собі високі чини на полі
бою. Вони – один з яскравих прикладів того, що з поглинанням України Росія
отримувала не лише економічні та політичні переваги, але й розумові та творчі
ресурси, що ними підживлювали імперію представники української еліти.

Освіту Іван Гудович отримав досить непогану. Він разом із своїм братом
Андрієм навчався в університетах Кенігсберга, Гале та Лейпцигу. Потім (з
1759 р.) перебував на військовій службі. Слава полководця прийшла до Івана
Васильовича під час російсько-турецької війни 1768–1774 років. Він в чині
полковника з успіхом воював під час штурму Хотина 1769 року. А 1770 року,
керуючи окремим загоном російської армії, І. Гудович розбив турків під
Бухарестом, оволодів цим містом і звільнив все Волоське князівство. За цей
подвиг Іван Васильович отримав звання генерал-майора. У 1771-1774 роках він
керував корпусом в боях за фортеці Журжу, Турн (1771 р.), Рущук (1774 р.). По
завершенню війни І. Гудович командував військами у Херсоні (там він
“приборкав чуму”), а з 1785 до 1789 рік перебував на посаді генерал-губернатора
Тамбовського та Рязанського2.

Влітку генерал-лейтенант І. Гудович знов вирушив на війну з турками.
Його було призначено керівником російського корпусу в Очакові. Першим
важливим бойовим завданням Гудовича в цій війні став наказ Григорія
Потьомкіна-Таврійського оволодіти Хаджибеєм.

Під керівництвом Івана Васильовича в цій операції був задіяний молодий
талановитий та енергійний генерал-майор Йосип де Рібас. Останній вже давно
придивлявся до Хаджибея, як до об’єкту можливого нападу та здобуття військової
слави. Як згадувалося у другому розділі, згідно до розпоряджень де Рібаса
чорноморські та донські козаки влітку 1789 року неодноразово здійснювали
розвідку ситуації навколо Хаджибея. Честолюбний уродженець Неаполя,
напевно, мріяв сам взяти Хаджибеївську фортецю і здобути лаври переможця.

Як зазначалося вище, під час походу на Хаджибей Й. де Рібас командував
авангардом, що складався з двох батальйонів регулярної російської армії під
керівництвом полковника Олександра Хвостова (пізніше він став членом
Російської академії наук та керівником Державного позичкового банку імперії)
та полків Чорноморського козацтва Захарія Чепіги. Головні ж сили під
керівництвом Гудовича (він же здійснював загальне керівництво всіма силами
корпусу) вирушили слідом за авангардом. Через низку причин авангард Й. де
Рібаса не дочекався підходу головного корпусу і власними силами вранці 14-го
вересня 1789 року оволодів Хаджибеєм та його фортецею. Виходить, що де Рібас
та його підлеглі самі, без участі І. Гудовича, керували цим боєм?

Однак Йосип де Рібас в своєму рапорті про штурм Хаджибея писав, що
він “виконував докладні розпорядження” І. Гудовича3. Сам Іван Васильович з
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приводу своїх свого маршу до Хаджибею писав у рапорті Потьомкіну таке: “13-
го [вересня 1789 р.] числа головний корпус, який йшов секретним маршем іншою
дорогою…, наблизившись перед Гаджибеєм до передового корпусу в верстах у
8-ми, щоб не відкритися неприятелю при переході пагорбів, які з Гаджибея було
видко, зупинився..., розташувавшись на низькому місці в 8-ми верстах від
передового корпусу чекаючи ночі, а сам я їздив до передового корпусу для огляду
положення та надання необхідних розпоряджень. Виконавши це і повернувшись
назад, відрядив я від себе вперед, на лівий фланг, батарею з 10-ти гармат, яка
стояла під прикриттям батальйону. Потім вирушивши за годину до вечора,
головний корпус пішов у свій марш і через надзвичайний дощ та темряву
зупинився за сім верст від Гаджибея, маючи намір за годину до світанку
вирушити...”4.

Отже, І. Гудович особисто відвідав авангард Й. де Рібаса  перед боєм і
зробив необхідні розпорядження. Дощ та погане знання шляхів до Хаджибея в
темряві ночі завадили його корпусу встигнути до початку штурму (справа ще й
в тому що Й. де Рібас передчасно розпочав атаку), однак відправлена Іваном
Васильовичем на берег Хаджибеївської затоки батарея з 10 гармат під
керівництвом капітана Меркеля відіграла під час штурму одну з вирішальних
ролей. Адже головною силою турків у Хаджибеї був флот.

Й. де Рібас в рапорті І. Гудовичу з цього приводу писав: “Щасливий успіх
у оволодінні замком міг би мати невигідні наслідки від того, що флот
неприятельський сильною стріляниною з гармат та мортир почав шкодити
війську, що на берегу розташувалося та до замку увійшло, якщо б ваше високе
превосходительство (тобто, генерал І. Гудович. – Т.Г.) не здійснив перемогу
надісланням з п. артилерії майором та кавалером Меркелем 12-ти гармат
польових. Ви самі були свідком тому, що невдовзі  після того не тільки з флоту
стріляти припинили, але й судна через сильне пошкодження від берегу відходити
почали”.

Батарея, яку надіслав І. Гудович, досить вдало розташувалася на правому
від фортеці боці (поблизу сучасної Думської площі на Приморському бульварі)
і не тільки дала відсіч великому турецькому флотові, але й змусила два ворожих
корабля підійти до берега і здатися. До речі, Й. де Рібас не дарма писав Гудовичу,
як „свідку” тих подій, адже в цей час Іван Васильович зі своїми військами
знаходився на височині неподалік від Хаджибея. Він, перебуваючи саме неподалік
батареї Меркеля, міг спостерігати за боєм між ворожим флотом та артилерією
корпусу і давати необхідні розпорядження.

Чи вважав Іван Гудович здобуття Хаджибея своєю перемогою? На це
допоможе відповісти цікавий документ написаний на початку ХІХ століття і
опублікований 1841 року журналом “Русский вестник”. Це “Записка про службу
генерал-фельдмаршала графа І. В. Гудовича, що складена ним самим”.

Хоч перемог в житті Івана Васильовича було багато, про Хаджибей він в
цій “Записці” не забув. Ось що написано там про події серпня-вересня 1789 року:
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“…вирушив я в березні місяці до Кременчука, де явився до головнокомандуючого
армією князя Потьомкіна, який віддав мені у команду головний, при взятому
Очакові корпус... Потім князь Потьомкін, бажаючи зробити операцію на укріплений
замок Гаджибей, який тепер є містом Одесою, біля якого на відстані п’ятьох верст,
знаходився увесь час флот неприятельський та двадцять вісім військових суден в
самій бухті при згаданому замку, доручив мені виконати це, віддавши наказ малій
нашій ескадрі, що при Очакові була, під час моєї атаки діяти, скільки буде
можливим, і з боку моря. Для того і було доручено генерал-майору Рібасу взяти
свою команду чорноморських козаків, що при Очакові знаходилася, якому було
від мене розпорядження, після прибуття мого до замку, поставивши дробини,
старатися оволодіти ним. Я з корпусом своїм, обійшовши деякі затоки з Чорного
моря, був поблизу замку 13 вересня і розташувався у закритому мисці через що
неприятель про мою присутність зовсім не знав. Звідти поїхав разом з генерал-
майором Рібасом до високого місця, що біля замку лежало і таємно розвідав
ситуацію. Потім, в ніч на 14 число, вирушивши хоча терпів сильний дощ та темну
ніч, прибув на світанку до цього замку, який тоді було взято, кораблі які стояли в
бухті почали потім по нам стріляти та відходити. Для перехоплення їх в бухті
наша ескадра не встигнула, ми змусили лише пострілами гарматними два судна
здатися. Я тоді поставив в куті бухти батареї, на які флот неприятельський зазіхав,
надсилаючи судна канонерські та бомбардирські, але, отримавши значні втрати,
припинив наступ і 16-го числа весь флот неприятельський залишив бухту. В цьому
замку був взятий двух-бунчужний паша та декілька полонених. Замок цей було
наказано мені підірвати. За цю експедицію я ніякої нагороди не отримав”5.

Стосовно Хаджибеївського замку (знаходився на тій частині Приморського
бульвару де тепер Воронцовський палац) то його насправді було знищено вибухом
двох мін за наказом Г. Потьомкіна. Мотиви цього наказу остаточно нез’ясовані.
А ось ремствування І. Гудовича про те, що він за оволодіння Хаджибеєм
військами його корпусу не мав жодної винагороди цілком зрозумілі. Адже Й. де
Рібас отримав таки за штурм Хаджибея орден Володимира 3-го ступеня. Загалом,
з наведеного уривку добре ясно, що Іван Гудович вважав визволення Хаджибею-
Одеси від турків своєю перемогою. Слід ще раз нагадати, що деякі з істориків
також вважали штурм цього міста заслугою передусім Гудовича.

Надалі в житті воєначальника було ще досить багато і більш важливих
перемог. Вже 1790 року він отримав чин генерала від інфантерії за взяття Килії.
Напередодні Іван Васильович, після загибелі барона І.І. Мєллєра-Закомєльського,
прийняв командування всім російським корпусом під Килією та активними
військовими діями примусив це місто пдняти білий прапор. “18 листопада [1790
рік – Т.Г.], писав Іван Гудович у вищезгаданій “Записці”, – фортеця Кілія була
мною взята, в якій я знайшов 72 гармати, 12 нових мортир, декілька знамен та
на Дунаї одне військове судно з гарматами”.

З листопада 1790 року І. Гудовича відправляють до іншого театру бойових
дій – він стає командувачем Кавказької лінії фортець. Відтоді бойовий шлях
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Івана Васильовича (так само як і багатьох інших українців на російській службі)
був здебільшого пов’язаний з нескінченими війнами імперії на Кавказі. 22-
го червня 1791 року війська І.Гудовича після кровопролитного штурму оволоділи
фортецею Анапа в якій знаходилося 15 тис. добірного турецького гарнізону. Тоді
у фортеці було захоплено 95 гармат. Цей бій історики пізніше порівнювали зі
штурмом Ізмаїлу О. Суворовим. За нього І. Гудович отримав орден Георгія ІІ-го
ступеня та шпагу оздоблену діамантами. Цікаво, що під час штурму Анапи серед
артилеристів найбільш відзначився той самий герой штурму Хаджибея капітан
Меркель. Він, як говорилося у рапорті поданому Катерині ІІ, “отримав від ядра
рану, маючи переломлену руку, не припиняв служби, завдавав великої шкоди
ворогу та підпалював місто”.

За наступні перемоги (зокрема, взяття Суджук-Кале) та будівництво
декількох важливих фортець на Кавказі І.Гудовича 1793 року було нагороджено
орденом Андрія Первозванного. Проте кар’єра його була не безхмарною. 1796
року головнокомандуючим армії, що вирушила на війну з Персією, було
призначено брата всесильного коханця цариці Валеріана Зубова. У відповідь на
це Гудович подав у відставку. Катерина ІІ прийняла відставку (за службу Іван
Васильович отримав тоді від цариці 1000 селян в Подільській губернії). Проте з
приходом до влади Павла І. Гудовича повертають до армії. В день коронації
нового імператора Іван Васильович отримав графський титул та ще 3 000 кріпаків
на Поділлі.

У 1798-1799 роках Гудович був Київським генерал-губернатором, а з
1806 року він знов став командуючим на Кавказькій лінії, а також цивільним
начальником Кавказу та Грузії. Військове щастя тут було досить примхливим.
Він організовує захист краю від чуми, покращує стан російських армії. 1807
року війська Гудовича здобули блискучу перемогу над військами Юсуф-паші
біля річки Арпачай. За це 30 серпня того ж року Іван Гудович здобув військове
звання генерал-фельдмаршала. А в листопаді наступного 1808 р. його армія, після
невдалої спроби взяти Єреван, мусила відступити.

Товариші по-різному оцінювали військові здібності Івана Васильовича.
Так, вельми відвертий та іноді занадто критичний у своїх оцінках О.Ф. Ланжерон
відносив Гудовича до тих полководців, які “вдало поставлені в армії або на чолі
невеликих загонів, можуть бути вельми справними начальниками, але
командувати великою армією вони, можливо, знайшли б для себе надто важким
завданням...”. Окрім того О.Ф. Ланжерон зауважував: “Гудович отримав у Росії
репутацію людини, яка не полюбляє небезпек”5. Напевно на таку славу вплинуло
те, що за винятком декількох відомих баталій (зокрема, штурму Анапи), Іван
Васильович намагався здобувати перемоги малою кров’ю. А така поведінка іноді
розцінювалася як слабкість.

Серйозна хвороба (внаслідок неї він втратив одне око) та похилий вік
змусили Івана Васильовича залишити службу на Кавказі. З 1809 до 1812 рік він
перебував на посаді губернатора Москви, був сенатором та членом Державної
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ради імперії. Коли, за станом здоров’я, у лютому 1812 року І. Гудовича було
відправлено у відставку, імператор Олександр І подарував йому, як подяку за
службу, свій портрет оздоблений діамантами. Після відставки і до смерті у
1820 році Гудович мешкав в своєму маєтку на Поділлі. Так само багато інших
синів України, відслуживши імперії, поверталися на Батьківщину помирати.

Ось що писав про останні роки життя І. Гудовича М. Бантиш-Каменський:
“Поважний старець спокійно провів останні роки свого важкого та корисного
життя, в містечку Чечельнику, яке до того звалося Ольгополь, що йому його
подарував імператор Павло, він в оточенні своєї родини займався музикою та
полюванням; помер від повного виснаження сил у січні 1820 року і заповів
поховати себе в Київському Софіївському соборі. він мав гарячу вдачу,
дотримувався суворих принципів, полюбляв правду і пригнічував лише
порочних; на вигляд здавався похмурим, неприступним, між тим у домашньому
колі або в приятельській розмові був привітним та доброзичливим. Окрім
російської знав мови: латинську, французьку, німецьку та італійську; мав чудовий
оркестр, складений з домашніх музикантів... Граф Іван Васильович був
одружений на доньці останнього українського гетьмана, графині Прасков’ї
Кирилівні Разумовській і залишив своїм дітям дванадцять тисяч дев’ятсот
шістдесят чотири души [кріпаків]”.

Молодий хлопець Михайло Чайковський (майбутній керівник українських
козаків, які воювали на боці Туреччини під час Кримської війни) бачив Івана
Васильовича в останній період його життя і пізніше написав у своїх спогадах:
“Фельдмаршал Гудович був справжній український козак; він пишався своїм
шляхетським походженням, милістю Божою та царською; отримавши за
підкорення Анапи, фортеці на піску, звання фельдмаршала, він вважав себе
першим воїном у світі; він не відрізнявся, ані великою начитаністю, ані вченістю,
але був шляхетною людиною і дуже полюбляв козацтво”7. Улюбленою розвагою
старого вояки, за словами М.Чайківського, було слухати козацькі думи у
виконанні селян його величезних маєтків8.

Декілька років тому одній з одеських вулиць було присвоєно ім’я генерала
Гудовича. Це цілком доречно як увічнення пам’яті цієї людини. Адже Іван
Васильович Гудович був хоч і не одноосібним, але, все ж таки, повноправним
„завойовником Хаджибея” тобто, визволителем Одеси від османської влади.

4.2. Ясський мир та його автор

29-го грудня 1791 р. за старим стилем в Яссах було підписано знаменитий
мирний договір, який поклав край кровопролитній російсько-турецькій війні
1787-1791 років і мав для земель теперішньої Одещини без перебільшення
епохальне значення. У третьому розділі цього чергового і далеко не останнього
“Вічного миру” між Російською та Оттоманською імперіями зокрема говорилося:
“...река Днестр навеки имеет бить границею между... обеими империями... так,
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что все земли, на левом берегу помянутой реки лежащие имеют остаться вечно
в совершенном владении Всероссийской империи, а на правом берегу помянутой
реки лежащие все земли... имеют остаться в совершенном и беспрепятственном
владении Порти Оттоманской”. Цей пункт знаменував визволення всіх теренів
межиріччя Південного Бугу та Дністра, і в тому числі Хаджибея (Одеси), від
300-річного турецько-татарського панування.

Автором цього вельми важливого для всієї України договору традиційно
вважається генеральний канцлер Російської імперії, граф священної Римської
імперії, таємний радник Олександр Андрійович Безбородько (1747–1799 рр.).

Про Олександра Безбородька написано забагато. І українські, і російські
історики не оминали увагою його постать. Згадаємо лише головне. Олександр
Андрійович народився у гетьманській столиці “ Глухові. Батько його Андрій
Якович (1711–1780 рр.) був генеральним писарем – пізніше генеральним суддею
Лівобережжя, а мати – Євдокія Михайлівна (1716-1803 рр.), уроджена Забіла
була донькою українського генерального судді.

Сам Олександр Андрійович починав свою кар’єру в рідній Гетьманщині:
обіймав посади бунчукового товариша та члена генерального суду, керував
кількома українськими компанійськими полками під час російсько-турецької
війни 1768-1774 років був київським полковником9.

Остаточна ліквідація української автономії відкрила для талановитого
нащадка козацької старшини нові перспективи. Олександр Безбородько не
вступив до лав оборонців прав української автономії. Він пішов служити до
російського намісника колишньої Гетьманщини О. Румянцева. Більш того, під
час виборів представників до “катерининської комісії” О. Безбородько та його
батько (Андрій Безбородько був головуючим над виборами депутатів від
старшини) зробили все можливе, щоб вихолостити наказ українським депутатам,
викресливши з нього все, що стосувалося відродження гетьманства та інших
прав козацької державності. Реакція на ці дії з боку патріотичної козацької
старшини була передбаченою. “Батька та сина Безбородьків зненавиділи, і під
час перебування тут першого, явно зневажали його за недоброзичливість до
батьківщини,” – писав у 1767 році Катерині II О. Румянцев10.

Платою за угодовство та визнанням здібностей стали для Олександра
Безбородька переведення на службу до Петербурга та подальша блискавична
кар’єра в російській столиці. Вже з 1783 року О. Безбородько фактично повністю
керує всією зовнішньою політикою Російської імперії. Із часом його вплив
поширився практично на всі сфери життя країни. Як відзначав один із російських
істориків: “Усі маніфести імператриці від 1776 до 1792 року складені О.
Безбородьком, його ж рукою написані 387 іменних указів Правлячому Сенату”11.

Складовими блискучої кар’єри О. Безбородька при російському дворі,
стали розум та освіта талановитого українця. Як не дивно, але саме Україна тоді
давала російській столиці знавців літературної російської (про досконале знання
катерининськими вельможами іноземних мов навіть не було розмови). 16 років
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писав Катерині II укази уродженець Глухова – Безбородько, а потім їх став писати
уродженець Лубен – Грибовський.

Між іншим, на „засилля” українців в імперській столиці натякав відомий
російський поет Гаврило Державін у своїй оді „На счастье”, де були такі рядки:

“Услышь, услышь меня, о Счастье!
И солнце, как сквозь бурь ненастье,
Так на меня и ты взгляни;
Прошу, молю тебя умильно,
Мою ты участь премени;
Ведь всемогуще ты и сильно
Творить добро из самих зол;
От божеской твоей десницы
Гудок гудит на тон скрипицы,
И вьется локоном хохол”12.

Як відзначали російські літературознавці (виходячи із записок самого
Г. Державіна), в передостанньому рядку наведеного уривку “під гудком мається
на увазі Гудович”, тобто козацький старшина з Гетьманщини Іван Васильович
Гудович, якому був присвячений попередній параграф. Що стосується останнього
рядка, то в ньому “під хохлом [мається на увазі] граф Безбородько та загалом
малоросіяни, “які знатні роли щасливо грали”13.

Безбородько разом із Потьомкіним зробили все можливе аби скерувати
зовнішню політику Російської імперії з Півночі на Південь, з Балтики до Чорного
моря. Саме завдяки активним переконуванням цих двох осіб Катерина II
наважилася у 1783 р. приєднати Крим, здобувши таким чином, широкий вихід
до Чорного моря, який з економічної точки зору був набагато потрібніший
Україні, аніж Росії.

Стосовно ж так званої „Очаківської області” (теренів між Південним Бугом
і Дністром, в тому числі і Хаджибея), то О. Безбородько ще у записці від
1783 року вважав її приєднання одним із найголо-вніших завдань зовнішньої
політики імперії. Він, зокрема, писав: „Росія не має потреби бажати інших
надбань як: 1) Очаків з частиною землі між Бугом та Дністром...”14.

Здійснити цей задум Безбородька стало можливим лише майже через 20
років, після завершення російсько-турецької війни 1787-1791 років. Між іншим,
слід згадати, що під час цієї війни в корпусі генерала Івана Гудовича успішно
бився молодший брат О. Безбородька генерал-майор Ілля Андрійович
Безбородько (1756 – 1815 рр.). Під час штурму Хаджибея полк І. Безбородька,
так само як і деякі інші частини корпусу Гудовича, не встиг взяти участь у бою.
Коли авангард розпочав атаку, Ілля Андрійович знаходився за 13 верст від
Хаджибея, він прибув у місто верхи (на дві години раніше свого полку) одразу
після завершення штурму. “Безбородько дуже невдоволений тим, що не взяв
участі в нашій атаці, – писав Й. де Рібас до правителя канцелярії Г. Потьомкіна
17-го вересня 1789 р., – ... його треба було надіслати із загоном та 20-ма гарматами
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до маяку (Хаджибейського – там, де тепер одеський парк ім. Т. Шевченка. – Т. Г.)…
неприятель тоді б втратив вдвічі більше кораблів і це була б заслуга Безбородька.

Проте гр. Безбородько у відчаї і звернуся до мене, щоб я вельми просив
вас, про клопотання перед князем (Григорієм Потьомкіним. – Т.Г.), щоб дати
йому доручення в іншому місці, бо він прийшов до армії щоби битися, а не
втрачати час. Він буде задоволений будь-яким завданням”15. Досить скоро Ілля
Безбородько здійснив своє бажання: здобув собі славу на полі бою і зробив свій
вагомий внесок у перемогу над ворогом. Ілля Безбородько відзначився під час
штурму Ізмаїла (1790 рік) та в інших боях. Він закінчив службу в чині генерал-
поручика. Вийшовши у відставку, Ілля Андрійович на честь свого старшого брата
заснував власним коштом Безбородьківський ліцей у Ніжині.

Але знов повернемося до постаті старшого брата Іллі Безбородька –
Олександра Андрійовича. У бойових діях він участі не брав, проте пильно стежив
за їхнім перебігом. Звичайно, звернув він увагу і на здобуття Хаджибея. Так, у
жовтні 1789 року Олександр Безбородько писав до Семена Романовича
Воронцова (батька майбутнього генерал-губернатора Південної України):
“Чекаємо тепер відомостей про наші флоти на Чорному морі, великий та гребний.
Після зайняття Аджибея вони тут чекали на завершення рівнодення, й сам
фельдмаршал [Г.О. Потьомкін-Таврійський] приїхав до Аджибея, щоби бути
ближче до флоту, оточивши, між тим, військами Бендери”16.

Олександр Безбородько, так само як і Потьомкін, вважав здобуття
“Очаківської області” головною метою війни. Сподівання канцлера на успіх цієї
справи зростали пропорційно бойовим успіхам російської армії та
чорноморських козаків.

Так, у записці О. Безбородька та І. Остермана Державній раді імперії від
16-го грудня 1788 р. висловлювалися сумніви, чи вартий Очаків та його „повіт”
важких втрат, пов’язаних із продовженням війни. „Бажано було б, – говорилося,
зокрема, в записці, – щоб Очаків... перейшов у наші руки; бо ми тоді могли
усіляко наполягати, щоб поступка нам цієї фортеці з її повітом та встановлен-ня
кордонів річкою Дністром було домовлено... в обмін на повернення частини
Молдавії, що її армія Українська зайняла. Проте, якщо турки не підуть на
поступки, треба заздалегідь визначитись чи необхідно наполягати на цьому
пункті і через нього продовжувати війну, яка пов’язана з різними складнощами”17.

У листі до Г. Потьомкіна-Таврійського від 2-го січня 1789 року (на той
час Очаків вже було взято) Олександр Андрійович, міркую-чи над можливими
умовами укладання мирного договору, висловлювався рішуче: „... ми свої вимоги
обмежуємо: 1) підтвердженням попередніх трактатів; 2) збереженням за нами
Очако-ва з його повітом; 3) відшкодуванням наших збитків...”18.

У листі до Семена Воронцова від 20-го грудня 1789 року (на той час від
турків вже були звільнені Хаджибей, Акерман, Бендери та ін.) О. Безбородько
зазначав, що Росія може не обмежуватись лише правим берегом Дністра, а
вимагати незалежності Молдавських князівств: “Наш ультиматум обмежується
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тим, щоб кордони наші проходили по річці Дністру, і включали також Акерман
на іншому його боці, якщо ж виникнуть складнощі, то Акерманом можливо і
поступитися”19. Нарешті в записці від 1790 року Олександр Андрійович будував
ще більш сміливі плани: “Ми скажемо не приховуючи наші кондиції, що
ґрунтуються на непохитному визнанні минулих договорів, на визначенні річки
Дністра кордоном Росії, а Дунаю “ Порти Оттоманської, залишаючи Молдавію,
Волощину та Бессарабію незалежною областю під керівництвом християнського
господаря, що там править”20.

Турки зі свого боку тривалий час не хотіли йти на значні по-ступки,
сподіваючись переломити хід війни. Проте нові перемо-ги росіян, зокрема,
успішний штурм 22-го червня 1791 року військами генерала Івана Гудовича
Анапи змусили султана розпочати переговори. 31-го червня 1791 року було
укладене перемир’я, а 20 вересня турецькі уповноваженні прибули до Ясс21.

Звичайно ж головною особою на переговорах з російського боку був
Григорій Потьомкін. Його раптова смерть 5 жовтня 1791 року могла звести всі
дипломатичні і військові успіхи нанівець. Тим більш, що інші учасники російської
делегації мало чого були варті. У цій скрутній ситуації О. Безбородько сам взявся
очолити делегацію на переговорах і ця пропозиція була підтримана царицею.

Олександр Андрійович прибув до Ясс 4-го листопада. “Ознайомившись з
перебігом переговорів, – писав дореволюційний історик Микола Григорович, –
які на двох конференціях, що відбулися до його приїзду, проводили Самойлов,
Рібас та Лошкарьов, граф Безбородько переконався у тому, що справи не
просунулися ані на крок уперед: уповноважені займалися лише дотриманням
вимог етикету...”22.

Про членів російської делегації сам О. Безбородько, між іншим, писав:
“Сьогодні мав я тривалу бесіду з усіма своїми міністрами. Вони абсолютно у
справах необізнані, й окрім Рібаса, який при усьому своєму крутійстві є досить
кмітливим, жодного поняття, як й з ким вести переговори не мають; а турки, зі
свого боку, є досить енергійними...”. Як бачимо, на думку Безбородька, спритний
та хитрий Йосип де Рібас (майбутній “устроитель Одессы”) був найрозумнішим
членом російської делегації. “Треба віддати належне італійцю [де Рібасу], що
він при своїх цілковитих хитрощах є людиною з відмінними здібностями та
доброю обізнаністю у справах”, – відзначав Олександр Андрійович23.
Безбородько і пізніше вважав Де Рібаса людиною у військових та політичних
справах здібною, але такою, яка „про свої кишені не забуває”.

О. Безбородьку вдалося переломити хід переговорів. Серед численних
питань, з яких велася запекла дискусія, пункту про терени між Бугом і Дністром
Олександр Андрійович надавав першочергового значення. Тому не дивно, що
О. Безбородько, з притаманною йому майстерністю дипломата, спочатку
відкинув вимогу турків залишити за собою вузьку смугу території на лівому
березі Дністра, а потім їх намагання включити до договору пункт про заборону
Росії будувати на приєднаних землях укріплення.
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Сперечаючись з турками через “Очаківську область” О. Безбородько був добре
обізнаний, які саме населені пункти там знаходяться. Проте він був проти внесення
їхніх назв до тексту договору (напевно не хотів, щоб турки таким чином відчули
справжній масштаб своїх територіальних втрат). Так, на одному з останніх засідань
на переговорах Олександр Андрійович заперечив турецькому представнику Дурій-
Ефенді: “Порта погодилася на затвердження ріки Дністра в якості кордону між нею
та Росією. Усі землі на лівому берегу цієї ріки перетворилися на власність імперії
Всеросійської; проте чи була потреба говорити, що Порта поступається Росії
Очаковом, Хаджибеєм, Дубоссарами й тому подібним?”24

Переговори закінчилися для Росії успішно. 29-го грудня було підписано
Ясський мир. “Безбородько в повній мірі виправдав надії та побажання Катерини,
“ писав вже згаданий російський історик. – За Ясським миром підтверджувалися
усі умови Кайнарджийського трактату й окрім того Туреччина віддавала Росії з
фортецею Очаків край між Південним Бугом та Дністром, на узбережжі якого
було споруджено Одесу”25. Цариця добре віддячила О. Безбородьку за укладення
миру. Він отримав дорогі подарунки, гроші та село з кріпаками.

Потім у житті О. Безбородька були ще і опали і стрімкі піднесення кар’єри.
Досягнення його на службі Російської імперії загальновідомі. Щодо України, то
слід визнати, що для своєї Батьківщини Олександр Андрійович зробив чимало
поганого. Адже саме Безбородько завжди був запеклим супротивником
відродження в Україні гетьманської посади (навіть тоді, коли цю посаду хотів
собі здобути його приятель Г. Потьомкін). Саме Безбородько заблокував проект
відродження козацьких полків на Лівобережжі, що його 1788 року пропонував
Василь Капніст. Саме Безбородько особливо вороже ставився до Чорноморського
козацького війська. Нарешті, вочевидь саме Безбородько, прагнучи прибрати до
рук землі козаків-чорноморців (Слободзею та інші терени по Дністру)26, сприяв
переселенню цих запорозьких нащадків на далеку Кубань. Виходячи з цього
деякі автори небезпідставно вважали Олександра Безбородька взірцем
українського “перевертня” кінця XVIII століття.

Проте, принаймні одна велика заслуга у Олександра Андрійовича
Безбородька перед рідною Україною була – це Ясський мирний договір.
Укладений 216 років тому, він подарував нашій Батьківщині її морську столицю.

4.3. Андріан Грибовський – українець,
який подарував Одесі її назву

Хоча офіційною датою заснування нашого міста вважається 1794 рік, для
людей, бодай трохи обізнаних з історією, не секрет, що вперше назва “Одеса” щодо
Хаджибея була вжита на початку 1795 року Тоді у царському указі від 27-го січня
1795 року, про створення Вознесенського намісництва було згадано “місто Одеса,
яке татари Гаджибеем називали”. Історик XIX століття К. Смол’янінов писав, що
назва Одеси з’явилася ще раніше (в указі від 10-го січня 1795 року)27.
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“Повернення” завойованим турецьким населеним пунктам
давньогрецьких назв було традиційною політикою російського уряду. Проте
питання про авторство перейменування Хаджибея в Одесу ще й досі є
нез’ясованим. Деякі історики наводили легенду про те, що це зробила сама
цариця, інші робили припущення, що то була ініціатива Російської академії наук.

Однак, мало хто сьогодні згадує, що існувала ще й третя версія походження
назви Одеса. І ця версія має документальні підстави. Ґрунтується вона на
спогадах одного з найближчих до російської цариці Катерини II людей “ Андріана
Грибовського. Він 1828 року між іншим записав у своєму щоденнику таке: “В
газетах пишуть, що імператор із задоволенням бачив Одесу засновану за
розпорядженням князя Зубова, в якому випадку я брав важливу участь, писав
про створення цього міста іменний указ і замість Хаджибея назвав це місце
Одесою, яку назву і імператриця затвердила”28.

Отже, за словами А. Грибовського саме він, Грибовський, і назвав Одесу
Одесою. Звичайно, таке твердження можна поставити під сумнів. Проте, по-
перше, на думку дореволюційних істориків, А. Грибовський відрізнявся
правдивістю, скромністю і до кінця своїх днів зберігав добру пам’ять. По-друге,
свої “Записки” А. Грибовський писав не для публікації (як зазначав російський
історик Петро Бертеньєв “про існування його “Записок” ніхто з рідних не знав.
Їх було знайдено лише після його смерті”) і всі відомості в них є досить точними
та відвертими. По-третє, А. Грибовський був статс-секретарем Катерини II і кому
як не йому було складати укази і вирішувати питання про перейменування міст.

Що ж відомо про людину, яка подарувала Одесі її назву? Андріан
Мойсейович Грибовський народився 26 серпня 1767 р. у місті Лубнах на
Полтавщині. Незвичне для теперішнього російського вуха по-батькові
Мойсейович (у тодішній Україні воно переважно звучало як „Мусійович”) іноді
розцінюється як прояв єврейського походження. „Питання про єврейське
походження Грибовського залишається відкритим”, – пише сучасний
московський автор Данілов29. Щодо українського походження А. М Грибовського
– питання можна вважати закритим. Оскільки його предки й за батьківською, й
за материнською лініями належали до козаків Гетьманщини.

Батько Андріана Мойсейовича був військовим осавулом лівобережного
козацького полку. З “Малоросійського гербовника” В. Лукомського та
В. Модзалевського дізнаємось, що Грибовські були українським шляхетським
родом – “нащадками Кузьми Гриба”. Там само описаний їхній спадковий герб30.
Мати майбутнього статс-секретаря, уроджена Сулима, належала до нащадків
славного гетьмана Івана Сулими (? – 1635 р.). По смерті свого чоловіка вона
постриглася в черниці й невдовзі стала ігуменею Білгородського монастиря. До
речі, брат А. Грибовського Семен, вихованець Київської духовної академії, також
пішов у ченці та згодом став архімандритом одного з монастирів у Росії.

Андріан Грибовський знайшов себе на іншій ниві. Після навчання у
Московському університеті у 1778–1784 роках, він вступив на службу
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канцеляристом, виявивши надзвичайний хист до цієї справи. Вже тоді Андріан
Мойсейович виявив і таланти літератора. Як зазначає сучасний письменник та
краєзнавець Григорій Зленко, “Грибовський... переклав з французької ідилічну
повість Дарно “Небезпеки міського життя” (С.Пб, 1784)”31.

Доля чиновника-канцеляриста занесла Грибовського до Олонецької
губернії до канцелярії генерал-губернатора та відомого російського поета
Гаврила Державіна. У 1784 році саме Державін, приїхавши на місце своєї служби
до губернського центру Петрозаводська, “привіз із собою і канцелярських
служителів, а серед них і секретаря Грибовського”. Державін непогано ставився
до свого молодого підлеглого, адже знав, що Грибовський теж “бавився” віршами
та перекладами. Разом з декількома іншими чиновниками, серед яких був
письменник Микола Емін32, Грибовський 1784 року супроводжував Державіна
під час небезпечної подорожі Білим морем у Кемь (там мало бути засноване
нове місто). Через раптовий шторм ця подорож ледве не закінчилася для всіх її
учасників трагедією33.

Стосунки Грибовського з губернською чиновною „елітою”
Петрозаводська, за деяким винятком, складалися нелегко. Якось вищі місцеві
чиновники – віце-губернатор, губернський прокурор та голова кримінальної
палати, звернулися до Державіна з вимогою заарештувати Грибовського, бо
останній ніби-то розтратив 1000 карбованців державних грошей. Державін
викликав до себе Грибовського. Розплакавшись, юнак зізнався, що насправді
витратив державні гроші задля покриття картярського боргу, а програв він... віце-
губернатору, губернському прокурору та голові кримінальної палати. Державін
змусив зізнатися й інших учасників зазначеної гри. Розуміючи, хто по-
справжньому винний у розтраті, поет-губернатор сам сплатив до скарбниці
програну Грибовським суму (пізніше ці гроші Державін примусово стягнув з
тих, хто їх “виграв”) і наказав виправити документи так, щоб інцидент було
вичерпано. Грибовський усе життя був вдячний Державіну за те, що той
порятував його від каторги. Вже перебуваючи на високих посадах, Андріан
Мойсейович неодноразово допомагав Державіну (так, у 1795 році він урятував
поета від гніву цариці за вірш “Вельможа”)34.

Розтрата казенних грошей на самому початку державної служби дозволяла
деяким авторам звинувачувати Грибовського у природному шахрайстві. Данілов
навіть зараховує Андріана Мойсейовича до попередників Остапа Бендера,
наголошуючи: “більше за все Андріан Грабовський полюбляв “легкі гроші” й вже
від початку своєї кар’єри виявив у їх здобутті віртуозну винахідливість. Елегантний
денді зі смаками Доріана Грея зі вражаючою легкістю перетворювався на Остапа
Бендера, для котрого усі засоби добрі, якщо мова йде про особисте збагачення”35.
Але, якщо у випадку із казенними грошима розібратися детально, хоча б так, як
це було зроблено вище, то він свідчив скоріше не про хитрість, а про наївність
освіченого хлопця, що потрапив до чиновного середовища справжніх “акул”
казнокрадства, хабарництва, шулерства та іншого шахрайства.
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Після зазначеного випадку стосунки Грибовського з петрозаводським
“бомондом” зовсім зіпсувалися. Ситуація ускладнилася по тому, як Державіна
перевели на службу до Тамбовської губернії. Петербурзькі друзі Андріана
Мойсейовича з подивом переказували один одному “петрозаводські пригоди”
Грибовського. Так, поет Федір Поспєлов у листі від 15-го червня 1786 року
повідомляв Державіну: “Грибовський з колишнім віце-губернатором олонецьким
приїхав вже до Петербургу. З-поміж петрозаводських пригод, що він їх мені
розповів, запам’ятався один випадок. Директор економії вимагав, щоб при будь-
якій зустрічі Грибовський знімав перед ним капелюха. Під час одного з гулянь
Грибовський вперто відмовився виконати цю вимогу. Тоді перший так
розсердився, що почав лаяти останнього прилюдно й збирався вже наказати
своєму слузі збити з нього капелюха палицею. Грибовський у цій ситуацій також
відповідав з тією брутальністю, на яку був здатний”. Справа дійшла до суду.
Грибовський його виграв. Проте навіть попри такий, ніби щасли-вий, результат
Поспєлов у цьому листі підсумовував: “Цей та подібні випадки не спричиняють
нічого, окрім відрази до Петрозаводська”36.

Грибовському довелося залишити Петрозаводськ, щоб шукати собі нову
роботу. Для юнака з його освітою та здібностями відкривалися добрі перспективи.
Йому, зокрема, пропонували стати директором народних училищ у Тамбовській
губернії. Але на заваді його подальшій кар’єрі несподівано стала директриса
російської академії наук вельможна Катерина Дашкова. Вона (попри те, що ніби
теж була людиною вельми освіченою), не виказуючи своїх мотивів, просто
зненавиділа Грибовського і забо-ронила будь-кому брати його на службу під загрозою
свого гніву та помсти. Друзі, навіть такі впливові, як Г. Державін, лише розводили
руками. Вони засуджували дії Дашкової, але йти проти її волі боялися. “Сердечно
співчуваю нещастю Грибовського, – писав 23-го листопада 1786 року до Державіна
письменник та майбутній міністр Осип Козодавлев, – проте, він від свого нещастя
не буде таким нещасливим, як цього хоче та особа, що дихає проти нього люттю”37.

Порятунок для Грибовського наступив швидко. 1787 року він поступив
на службу до канцелярії правителя Південної України Григорія Потьомкіна-
Таврійського. Той цінував здібних та освічених співробітників, не зважаючи на
їхнє соціальне та національне походження (у його оточенні вже працювало багато
українців), а на гнів Дашкової фактичний співправитель імперії міг взагалі не
звертати уваги.

Під час війни 1787–1791 років Грибовському було доручено вести журнали
військових дій армії Григорія Потьомкіна-Таврійського. 25-річний Андріан
Грибовський фактично керував канцелярією могутнього царського фаворита (хоча
офіційним керівником канцелярії був В. Попов). На мирних переговорах з
Туреччиною у Ясах 1791 року А. Грибовський перебував на посаді конференц-
секретаря. Після смерті Г. Потьомкіна Андріан Мойсейович очолив канцелярію
його наступника всесильного князя Платона Зубова. З 1792 року А. Грибовський
відав практично всіма паперами самої цариці, з 1795 року став її статс-секретарем.
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У свої досить ще молоді літа Грибовський вже був полковником, отримав
від П. Зубова маєток на Поділлі, величезні будинки у Москві тощо*.

Все це свідчило про надзвичайні таланти Андріана Мойсейовича, який
за свідченням сучасників, своєю освіченістю на дві голови був вище інших
російських чиновників. До речі, сам він, коментуючи вражаючі успіхи при дворі
свого співвітчизника графа О. Безбородька, зауважував: „не важко було
відзначитися легким написанням указів там, де вельможі, які оточували царицю,
не знали російського правопису”38. Не дивно, що високоосвічені українці – усілякі
безбородьки, грибовські та інші, потрапляючи до Петербурга, швидко
обскакували багатьох “старших братів”, які, займаючи важливі державні посади,
були майже неписьменними.

Сама Катерина II була явно не байдужа до службових талантів юнака-
українця, а можливо і не тільки до них. Напевно російському керівництву
подобалось і те, що А. Грибовський хоч і вважав себе “гетьманцем” (так він
писав про себе і гр. О. Безбородька в своїх “Записках”), проте, як і значна частина
колишніх українських старшин, не прагнув повернення Гетьманщині її автономії.
Такі погляди А. Грибовського пізніше дуже подобались російським історикам.
“Катерина цінувала Грибовського, – писав П. Бертеньєв, – і перед ним
відкривалося блискуче майбутнє. Його чотирирічна служба при князі Потьомкіні,
його гострий розум, обдарованість, освіта, отримана у Московському
університеті, знання французької мови, повна відсутність малоросійської
окремішності у характері, нарешті сам почерк та акуратність – все це було до
вподоби государині, яка почала осипати його своїми милостями”. В іншому місці
як особливу чесноту А. Грибовського П. Бертеньєв зазначив: “Слід додати, що
будучи родом з Малоросії, він був далекий від мрій про її самобутність”39.

Ще під час служби у Г. Потьомкіна А. Грибовський познайомився та
затоваришував з Йосипом де Рібасом. А. Грибовський як службовець військової
канцелярії, добре знав про всі військові подвиги де Рібаса (наприклад у особистих
нотатках А. Грибовського був такий запис: “14-го  вересня 1789 року взяття
фортеці Гаджибея де Рібасом з передовим корпусом від корпуса генерала
Гудовича відрядженим”40). На момент, коли Грибовський отримав посаду у
С.-Петербурзі, вони з де Рібасом очевидно були вже добрими друзями (так,
14-го вересня 1792 року де Рібас писав до начальника канцелярії Г. Потьомкіна:
“Капітан Дехтеров приїхав сьогодні кур’єром, але не привіз мені листів. П[ан].
Грибовський від’їжджаючи обіцяв до мене писати, як тільки буде можливість,
але я бачу, що зайняття його на новій посаді беруть весь його час”41).

* Між іншим А. М. Грибовський у 1793 р. отримав велику дачу в районі сучасного курорту Кароліно-
Бугаз неподалік Одеси. Хоча він володів цією дачею не довго, пам’ять про Грибовського досі
збереглася на карті нашого краю. „З дачею високопоставленого царського сановника Андріана
Мойсейовича Грибовського пов’язано походження сучасних назв одразу двох сіл – Грибовки (від
його прізвища) та Андріанівки (від його імені).” – відзначили І. Сапожніков та Л. Білоусова
(Сапожников И. В., Белоусова Л. Г.Греки под Одессой (Очерки истории поселка Александровка с
древнейших времен до начала XX века).– Одесса, 1999.– С. 54.)
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Андріану Грибовському сподобалась ідея будівництва у завойованому
Хаджибеї великого торговельного порту, яку після завершення російсько-
турецької війни відстоював Й. де Рібас. Пізніше Грибовський писав про це у
своїх “Записках”: “В цей час було затверджено доповідь Зубова про влаштування
на березі Чорного моря, де була турецька фортеця Гаджибей, міста Одеси, та
при ньому військового та купецького портів, карантину і фортеці. Проект цього
підприємства подано було від віце-адмірала де Рібаса, завойовника згаданої
фортеці і, не зважаючи на заперечення проти нього, при постійному його старанні
та наполегливому моєму клопотанні, князь переконався в ко-рисності цього плану
та виклопотав найвище розпорядження, здійснення якого було покладено на п.
де Рібаса та інженер-полковника де Волана”42.

Як бачимо у проекту розбудови Хаджибея були супротивники і Андріан
Грибовський допоміг цей проект затвердити. Чи насправді такою важливою була
його допомога? Як твердили сучасники, а пізніше й історики – дуже важливою.
Адже проти проекта де Рібаса виступав його давній ворог – командуючий
чорноморського флоту адмірал Микола Мордвінов, який хотів щоб головний
порт краю був в Очакові. Ось що писала про це відомий одеський історик
Дорофея Атлас: “Щодо питання про створення порту для гребного флоту було
два погляди: перший доводив зручності Хаджибеївської затоки; другий, що
належав віце-адміралу Мордвінову відстоював Очаків. Захисником Хаджибея
був Рібас, лютий ворог Мордвінова. Розпочалися безкінечні інтриги. Партія
Мордвінова була ближче до “малого двору”... Рібас завдяки своїй дружині,
віддавна мав доступ до „великого двору”. Тепер він зблизився з Грибовським і
схилив на свій бік всесильного Зубова. ...Партія Рібаса святкувала перемогу”.

Сучасники відзначали, що Грибовський, який мав величезний вплив на
П. Зубова, а пізніше – і певний вплив на царицю – був головним союзником Й.
де Рібаса в його боротьбі за фінансування будівництва Одеси. Мордвінов,
зазнавши поразки, у своїх листах скаржився на “інтриги та успіхи Рібаса та
Грибовського”. Біограф Мордвінова В. Іконніков стосовно тандему Грибовський
“ де Рібас зазначав: “Союз Рібаса з Грибовським був вірно розрахований,
Грибовський був в той час правителем страв при Зубові і користувався особливою
його довірою”43. Приятелі Мордвінова в своїх мемуарах вважали обох цих діячів
“винуватцями” у багатьох справах (“Завдяки інтригам Рібаса та Грибовського, –
писав один з придворних, – проти адмірала Мордвінова, який керував у Криму,
князя Зубова було призначено головним начальником над Чорноморським
флотом”44).

Так, чи інакше успіхи, Грибовського та де Рібаса в ті часи означали і
успіхи Одеси, яка так само, як і обидва її захисника, виборювала собі “місце
під сонцем” в жорсткій конкуренції з іншими портами. Загалом тоді “партія”
прихильників Хаджибея, а з 1795 року – вже Одеси, асоціювалась у сучасників
у першу чергу з де Рібасом та Грибовським. Сьогодні одеситам добре відоме
ім’я лише одного з них.
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Супротивники де Рібаса та Грибовського з табору прихильників адмірала
Мордвінова у своїх мемуарах присвятили чимало місця “викриттю” хитрощів
та підступності обох керівників “одеської партії”. Однак порівнюючи Йосипа
Михайловича та Андріана Мойсейовича, вони відзначали – перший набагато
хитріший за свого товариша. Наведемо характерний приклад. Приятель
Мордвінова Олександр Семенович Шишков, розпочавши служити при
царициному фавориті князі Платоні Зубові, був змушений “познайомитися з
тими, котрі вже давно перебували при князі та мали особливий до нього доступ,
а саме з правителем його канцелярії полковником Грибовським та адміралом де
Рібасом”. Грибовський під час зустрічі з Шишковим почав гостро критикувати
Мордвінова за усілякі зловживання й “одразу після привітань заговорив про
Чорноморський флот, про Крим, по великі грошові витрати, про безлад, який
там існує, тощо”. Шишков вирішив не заперечувати, зробивши висновок:
Грибовський надто упереджений супроти Мордвінова, проте він не зможе
зашкодити останньому, бо “є не надто хитрим”, якщо наважується відверто
критикувати впливову особу перед її осо-бистими друзями. “Цей засіб скоріше
проти нього самого подіє,” – подумав Шишков та поїхав до де Рібаса45.

Йосип Михайлович повів себе зовсім інакше. На подив Шишкова, він
почав не критикувати, а, навпаки, вихваляти чесноти Мордвінова й жалітися на
те, що доля зробила їх супротивниками. “Ви не можете собі уявити, до якої міри
вважаю я нещастям, що не зміг здобути його дружби, - палко виголошував де
Рібас, звертаючись до Шишкова. - Він відмовив мені в ній, сказавши, що ніколи
не буде мені ворогом, але й другом не буде... Я знаю, що ви з ним друзі. Не
думайте, що я хочу зруйнувати нашу дружбу. Навпаки, ви своїм ставленням до
нього збільшуєте мою до вас повагу. Я прошу лише одного, щоб ваша дружба з
ним не перешкоджала можливості зав’язати мені дружбу з вами” і т. п. Нічого
не розуміючи, Шишков пообіцяв бути приятелем де Рібасу та посприяти
налагодженню його стосунків з Мордвіновим. Лише під’їжджаючи до свого
будинку, Олександр Семенович подумав: “Цей набагато хитріше та небезпечніше
першого” й раптом “згадав... слова Суворова, що, як розповідають, говорив про
Михайла Іларіоновича Кутузова: „Його навіть де Рібас не обдурить”. Зрозумівши,
що де Рібас не сказав йому жодного слова правди, Шишков по-справжньому
злякався за долю Мордвінова, бо хитрий де Рібас, на відміну від Грибовського,
був здатний його подолати46. Так воно в майбутньому і сталося. Що ж до самого
Шишкова, то Грибовський та де Рібас швидко усунули його від Зубова.

Як наслідок жорстокої боротьби, у травні 1794 року було видано указ про
заснування в Хаджибеї порту для закордонної торгівлі. Вище зазначалось, що
указ цей підготував А. Грибовський. Він тоді відав паперами цариці і складав
практично всі царські укази. Отже, той самий указ „про заснування Одеси”, як
його називають деякі автори, насправді написав українець з Полтавщини. До
речі, красиві слова цього документа (як то: “Желая распространить торговлю
российскую на Черном море и уважая выгодное положение Гаджибея и
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сопряженные с оным многие пользы” і тому подібне) можливі були лише проявом
особистих симпатій канцеляриста А. Грибовського до Хаджибея-Одеси, якому
сама цариця-“засновниця” готувала долю “заштатного” міста Тираспольського
повіту Вознесенської губернії.

В Одеському державному історико-краєзнавчому музеї є копія плану
розбудови міста і порту в Хаджибеї, підписаного царицею у травні 1794 року.
Цей план неодноразово друкувався і в літературі. На ньому два підписи – цариці
та А. Грибовського, який завірив копію. І хоча він завіряв в той час підписи
Катерини II на всіх державних документах, підпис Грибовського на плані
будівництва Хаджибея, задля затвердження якого він доклав стільки зусиль, є
вельми показовим.

Коли влітку 1794 року в центрі Хаджибея, спроектованому за планом
Франца де Волана, почали роздавати місця під приватне будівництво, серед перших
(неподалік від місця Й. де Рібаса) отримав місце і А. Грибовський. Напевно він
вірив у майбутнє цього міста, якщо, перебуваючи в С.-Петербурзі на досить високій
посаді з блискучими перспективами, вирішив збудувати будинок у невеличкому
Хаджибеї. На початку 1795 року, як вже зазначалось вище, за ініціативою Андріана
Мойсейовича Хаджибей було перейменовано в Одесу.

А. Грибовський і надалі усіляко допомагав Одесі, а також підтримував
приятельські стосунки з Й. де Рібасом. Грибовський прийшов на допомогу
“устроителю Одессы”, коли останнього усунули від керівництва чорноморською
гребною флотилією. “Мордвінов змушений був звернутися до імператриці з
проханням відкликати Рібаса. – писав В. Іконніков, – Прохання його було
виконано, але це лише погіршило їхні стосунки. Знаходячись у Петербурзі, Рібас
встиг вповні зблизитися з Зубовим та Грибовським, а це не могло не відбитися
на становищі Мордвінова”47.

Пізніше, занотовуючи головні події, свідком яких він був, А. Грибовський
писав: “1795 рік. ...В цьому році розпочато будівництво Одеси, для молу
привозилася туди замість баласту терра Пуцолана”. Андріан Мойсейович був
очевидно добре обізнаний з планами Й. де Рібаса стосовно майбутнього Одеси.
Досить цікаві речі, наприклад, писав він про можливості економічних зв’язків
Одеси з землями Чорноморського козацтва на Кубані (Йосип де Рібас й Антон
Головатий тривалий час підтримували дружні стосунки). “В той самий час, –
писав А. Грибовський, – і військо Чорноморське, на пожалувані йому на острові
Тамані землі, здійснило переселення за розпорядженням генерал-губернатора
і під особистим наглядом кошового Чепіги та військового судді Головатого.
Проте наприкінці 1796 року, вони, натхненні Одеською торгівлею, задумали
посилити свої торговельні підприємства; смерть Катерини всі їх плани
зруйнувала: імператор Павло наказав всі будівництва в Одесі зупинити, від
чого і вся торгівля там припинилася”48.

Прихід до влади Павла І, як відомо, призвів до припинення фінансування
будівництва Одеського порту, а Грибовському він приніс значно більші
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неприємності. Новий цар не міг простити Грибовському участі у спробі
позбавити, по волі Катерини II, права царевича Павла на трон.

1797 року А. Грибовського звільнили з посади. На нього посипалися дивні
і, як було доведено через декілька років, абсолютно безпідставні звинувачення в
крадіжках картин і в використанні на власному маєтку неподалік Одеси
державних селян (пізніше виявилося, що селяни ці були не державними, а
добровільними переселенцями – втікачами з Правобережної України). Андріан
Мойсейович вирушив до свого маєтку на Поділля. Тоді ж він записав у своєму
щоденнику: “Влітку з села поїхав до Одеси, пожив там недовго, їздив до Білгорода
та Должейки і повернувся до Одеси”. На початку 1798 року А. Грибовський
відвідав Київ, проте вже у квітні того ж року його викликали до Петербурга і
ув’язнили в Петропавлівський фортеці. У 1799 р. Андріана Мойсейовича
звільнили. Він знову поїхав на Поділля. “Просив я в своєму листі, – записав тоді
в щоденнику А. Грибовський, – про дозвіл поїхати до Одеси”49. Проте знов
відвідати рідне його серцю місто Грибовському не судилося. Замість дозволу
його знов викликали до Петербурга й кинули цього разу вже до Шлісельбурзької
фортеці. Після остаточного звільнення у 1801 році, коли з А. Грибовського було
знято всі звинувачення й повернуто все майно, звання та привілеї, він продав
свій подільський маєток і 1803 року назавжди покинув Україну. “1803 року у
лютому, – писав А. Грибовський, – приїхав я до Москви, і разом з цим розпочалися
всі мої нещастя через мою власну провину”.

Останні роки свого життя А. Грибовський провів у Росії. Багато часу в
нього забирали судові тяжби через володіння у Москві. Проте Андріан
Мойсейович не забував Одеси. Він постійно жваво цікавився усім, що було
пов’язане з цим містом.

В Одесі при Новоросійському генерал-губернаторі тривалий час служив
син Грибовського – Микола. Через нього Андріан Мойсейович листувався з
родиною де Рібасів. Так, 23-го червня 1729 року він записав у своєму щоденнику:
“Отримано від п. де Рібаса довгого листа... описує він в подробицях свій стан:
має 7-х дітей (5 доньок і 2 синів), дачу біля морського берега, 200 душ та 3200
десятин землі, посаду генерального неаполітанського консула в Одесі з 600 крб.
жалування; син його 22 річного віку при ньому віце-консулом, орден має
неаполітанський із зіркою, проте лише засмутився бо віддав під заставу одному
підрядчику два будинки, а той зробився неспроможним [виконати контракт – Т. Г.]
і нарешті прохає мене про свої справи написати”50. А. Грибовський підтримував
зв’язки також і зі своїм “однокашником” з латинського класу Московського
університету – відомим генерал-губернатором нашого краю І. М. Інзовим.

Як останній з найближчих соратників Катерини II (йому вдалося пережити
всіх інших), А. Грибовський користувався серед російського суспільства
величезною повагою. Однак, серед своїх заслуг, чи не найбільшою, він вважав
сприяння розвитку Одеси. “Теперішній стан міста Одеси, – писав А. Грибовський
у своїх знаменитих “Записках”, – який збагачує Південну частину Росії і
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приносить скарбниці важливий дохід, примушує автора цих записок радіти, що
він мав, разом із засновником його, щастя бути першим знаряддям до здобуття
для держави такої великої користі”51.

Помер Андріан Мойсейович Грибовський 28-го січня 1734 року у Москві.
Російські історики високо оцінювали його. Записки та щоденники Грибовського
друкувалися після його смерті декілька разів і отримували найкращі відгуки.
Що ж до одеситів, то вони про заслуги Андріана Мойсейовича перед їхнім містом
практично нічого не знають. А шкода, адже Одеса зобов’язана цій людині не
лише своєю назвою.



87

Розділ п’ятий

РОЛЬ ПРЕДСТАВНИКІВ УКРАЇНСЬКИХ КОЗАЦЬКИХ РОДІВ В
ІСТОРІЇ ОДЕСИ  КІНЦЯ XVIII “ ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ СТОЛІТТЯ

5.1. Михайло Кир’яков (Кирьяченко) – перший начальник одеської
митниці, керівник розбудови Одеського порту на початку ХІХ ст.

Коли хтось із дореволюційних істориків хотів показати, що біля витоків
Одеси стояли не лише іноземці, у більшості випадків першим згадувалось ім’я
Михайла Кир’якова. Так відомий краєзнавець Олександр де Рібас писав:
“Першими співробітниками де Рібаса [мається на увазі Йосип де Рібас –
“засновник” Одеси. – Т.Г.] в управлінні Одесою були... такі російські люди:
начальник митниці Михайло Кир’яков, інспектор карантину полковник Карпов,
перший міський голова, обраний громадою Андрій Железцов, перший комендант
одеської фортеці генерал-майор Киселев, перший поліцмейстер Григорій
Кир’яков”.

Чи то О. де Рібас цього не знав, чи просто вирішив не писати, але перша
та остання “російська людина” в його списку були, так би мовити, “не зовсім
росіянами”. Двоюрідні брати Михайло та Григорій Кир’якови походили з
містечка Опішні, що на Полтавщині, і належали до старовинного українського
козацького роду Кирьяченків. Видатний історик Володимир Модзалевський
відзначав, що одеські Кирьякови ніщо інше, як “Нащадки Кирила Кир’яченка,
військового товариша Гадяцького полку”. Від того Кирьяченка отримали
Кирьякови свій герб: “Щит: в зеленому полі три золоті оленячі голови...,
супроводжені знизу червоним трикутником. Нашоломник: три страусових пера1”.
До речі, коли у 1830-х років син першого начальника Одеської митниці вирішив
дослідити свій родовід, згадав він давній переказ: ніби рід Кир’якових
(Кирьяченків) започаткував якийсь грек, що десь у другій половині XVII століття
приїхав на Гетьманщину. “Хто він був, – писав Михайло Кир’яков, – в якому
чині служив і де саме оселився – нікому невідомо. Треба думати, що він звався
Кирияк і що від імені його ми отримали наше прізвище – це тим більш вірогідно,
що прадіда мого Кирила... звали в паперах Кирьяченко, що значить за
малоросійським звичаєм сина Кир’яка”2. Так чи інакше, а саме з цього Кирила
Кирьяченка, який 1733 року отримав від гетьмана Данила Апостола ордер як
військовий товариш Гадяцького полку вели Кир’якови-Кирьяченки свій
шляхетський родовід..

Пізніше рід Кир’якових прославився тим, що серед перших почав на
Гетьманщині влаштовувати власні поташні – селітряні заводи (мали їх не тільки
в своїй рідній Опішні, а й в багатьох інших українських містах). Поріднитися з
Кирьяченками вважали за честь найбільш знатні старшинські родини
Лівобережжя. Тому одна бабуся першого начальника Одеської митниці належала
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до родини полковників Часників, дід за лінією матері Григорій Корсунь був
бунчуковим товаришем Лубенського полку, а бабуся за тією ж лінією походила з
нащадків славетного козака Гамалії (один з найбільш заможних тоді на
Гетьманщині родів). Батько майбутнього одесита Михайла Кир’якова Михайло
Іванович (нар.1738 р.) з 18 років був вже записаний у Гадяцький полк, а у 23
роки зайняв посаду військового товариша3.

Стосовно самого Михайла Михайловича Кир’якова, то народився він
27-го травня 1766 року в селі Корсунці біля Опішні і служити в українському
козацькому війську йому не довелося, бо Гетьманщину вже скасували. Після
навчання в Харківському колегіумі М. Кир’яков поступив на військову службу
де перебував до 1794 року4.

Служив він при канцелярії Катеринославського намісника Василя
Каховського під керівництво якого у 1791 році було передано і “Новоприєднану”
(тобто завойовану у турків) область між річками Богом і Дністром.

Так, виконуючи доручення намісника М.Кир’яков у 1793 році визначив
місце під “дачу” (маєток) Андріану Грибовському, про який вже йшлося в
попередньому нарисі. Василь Каховський 17-го вересня 1793 року в листі до
А. Грибовського зокрема писав: “Після того як я прочитав вашого листа..., було
першим моїм вибором, щоб ви взяли дачу..., яку було призначено для греків, що
їх тут очікують; розташування її між Гаджибеєм та Гаджидером [Овідіополем. –
Т.Г.], де скоро... може відкритися торгівля... Окрім цієї зручності вона багата
доброю водою та вельми добрими травами. П[ан]. Кир’яков, який вирушив для
огляду її, хотів вже цієї осені приступити до виконання всіх ваших доручення в
всіх відношеннях щодо цієї дачі...”. Дача ця включала весь район теперішнього
Кароліно-Бугазу з навколишніми селами. Пізніше М. Кир’яков купив цю “дачу”
у свого земляка (адже А. Грибовський так само, як і М. Кир’яков був родом з
Полтавщини).

Тут слід зауважити, що пізніше стосунки між А.Грибовським та
М. Кир’яковим явно погіршилися. (Вже після своєї, у 1825 році опали Андріан
Грибовський писав, що саме завдяки йому “безсовісний М. М. Кир’яков…
отримав підґрунтя для свого багатства”5. Проте можна лишити цей “комплімент”
на совісті підстаркуватого та трішки ображеного на весь світ за свою нелегку
долю та, особливо, втрату власного багатства А. Грибовського. Адже, як
побачимо вище, назвати “безсовісним” М. Кир’якова було великою
несправедливістю.) Між іншим, М. Кир’яков також отримав великий маєток на
терені сучасної Миколаївщини.

Звільнившись 1794 року зі служби військової Михайло Михайлович
продовжив свою діяльність на інший ниві. Його було призначено директором
Хаджибеївської (з 14-го липня 1795 року – Одеської) митниці. Як повідомляють
в своїй праці Т. Белоусова та Г. Малінова 12"го квітня 1795 року радник Андрій
Милашевич який спеціально прибув до Одеси “проголосив, що граф Зубов
призначив начальником митниці прем’єр майора Михайла Михайловича
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Кир’якова”6. Фактично до відома М.Кир’якова перейшла вся зовнішня торгівля
невеликого тоді порту.

М. Кир’яков лишився в Одесі надовго. Він пережив разом з цим містом
скрутні часи. Як відомо, наступник Катерини ІІ – Павло І спочатку ставився до
Одеси вельми неприхильно. “Устроителя” міста Йосипа де Рібаса було викликано
до Петербургу. Фінансування розбудови міста і, найголовніше, портових споруд
припинилося. Тоді мешканці опальної міста знайшли типово “одеський” вихід з
цього становища – купецтво Одеського магістрату відправило у подарунок
монарху 3000 апельсинів. Павло І прихильно сприйняв цей “хабар” і докорінно
змінив своє ставлення до Одеси.

Ця історія не здавалася історикам такою вже простою. Вже в першому
своєму нарисі з історії Одеси А. Скальковський зазначав, що “історія з
апельсинами” була добре підготовленою акцією. „Не можна не вважати, –
зазначали автори фундаментальної праці “Одеса 1794”1894”, – що Магістрат
діяв згідно з чітко обдуманим планом і діяв зі впевненістю в успіху; скоріше за
все Магістрат отримав натхнення здалеку, із Петербурга: слід згадати, що в той
час перебував у Петербурзі директор Одеської митниці М. М. Кир’яков, через
якого могли вестися переговори з “потрібними” людьми”. Тоді ж у російській
столиці служив і колишній “устроитель Одессы” Й. де Рібас. “Перебуваючи у
Петербурзі, – продовжували автори вищезгаданого видання, – Кир’яков,
безперечно, бачився з де Рібасом, і ось вони разом, очевидно, і підготували там
ґрунт, внаслідок чого “спритна ініціатива” Одеського магістрату могла виникнути
та мати успіх”7.

Отримавши подяку імператора одеські городяни наважились направити
до міністра комерції Гаврили Гагаріна “Подання про потреби міста”, де
перелічили всі негаразди торгівлі через відсутність фінансування порту та
скасування пільг. Мешканці міста просили грошей, щоб завершити будівництво
гавані, без цього ледве не щомісяця в Одеській затоці гинули купецькі кораблі.
Вручити „Подання” міністру одеські купці просили М. Кир’якова, він з успіхом
виконав це доручення. Михайло Михайлович напевно вмів переконувати, як
зазначали історики: “директор Одеської митниці М. М. Кир’яков... так сильно
зацікавив його [Гагаріна. – Т. Г.] долею міста, що Гагарін і пізніше дивився на
Одесу, як на улюблену дитину й вважав її даним від Бога Росії золотим
джерелом”8.

Після зустрічі з Кир’яковим князь Г. Гагарін звернув увагу Павла І на
становище Одеси. Як наслідок вже 1-го березня 1800 року було підписано
царський указ. Ним у розпорядження громади Одеси надавалися необхідні для
завершення спорудження порту 250 тисяч крб. 18-го березня того ж року міністр
комерції підписав ордер в якому М. Кир’якову доручався нагляд за будівництвом
Одеського порту. “Хоча ваше перебування тут [у Петербурзі. – Т. Г.], – писав
міністр Кир’якову, – було коротким, проте у поясненнях ваших мені та справах,
які ви чинили на своїй посаді, побачивши в вас чиновника дієвого та
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заповзятливого, сподіваюсь, що ви і в цій справі так само ревно й невтомно
чинити будете як обов’язок служби вам наказує”. Фактично, як і колись Й. де
Рібас, М. Кир’яков став “устроителем Одессы”.

Можна собі уявити з якою радістю зустрічали одесити М. Кир’якова, який
привіз указ про обіцяні 250 тисяч. Для використання цієї суми громадяни Одеси
створили “Комітет для відбудови Одеської гавані” керівником якого став
М. Кир’яков. А. Скальковський називав ці події новим народженням Одеси.

“Влаштований таким чином комітет відкрив роботи і здається вони йшли
досить успішно. – писав К. Смольянінов, – Головний нагляд за ними мав
М. М. Кир’яков”9. Міністр Г. Гагарін роботою комітету був вельми задоволений,
а перебування купецьких кораблів в Одеській гавані стало значно безпечнішим.
У 1801 році в імперії знов змінилося керівництво. До влади прийшов Олександр І.
Тоді М. Кир’яков власним коштом знов вирушив до Петербурга як представник
від Одеси з клопотанням до імператора про стан міста та шляхи його майбутнього
розвитку. Одеська громадськість знов довірила йому свою долю. “Не зважаючи
на те, – писав А. Скальковський, – що благодійник Одеси, князь Гагарін залишив
тимчасово Комерц-колегію, клопотання Кир’якова мало повний успіх”. Нового
міністра комерції Миколу Румянцева, як і його попередника Гаврилу Гагаріна,
Кир’якову вдалося переконати. 24-го січня 1802 року Олександр І видав указ:
пільги, що їх дарувала Одесі Катерина II терміном на 10 років продовжувалися
на період 25 років, за містом було закріплено значну кількість землі, і, головне,
десята частина митних зборів Одеського порту щороку тепер мала витрачатись
на розбудову його споруд. Коментуючи цей указ А. Скальковський зазначив, що
він став “наріжним каменем майбутнього піднесення Одеси” і був “виданий
внаслідок точних відомостей, що їх доставив Кир’яков”10.

Радість одеситів з приводу нового успіху їх клопотання у Петербурзі не
знала меж. 48 найзначніших та найбагатших громадян міста на чолі з міським
головою підписали з цього приводу “Адресу вдячності Одеських мешканців
М. М. Кир’якову” за те, що він двічі успішно відстояв права міста у столиці,
причому зробив це із власної ініціативи, і, як зазначалось у “адресі”, “без жодної
підтримки” з боку інших городян11.

Між іншим, внаслідок клопотання М. Кир’якова цар тоді ж на 14 років
відстрочив всі борги Одеси перед державною скарбницею. Як зазначав
А. Скальковський, міністр “Румянцев, повідомивши про всі ці милості головного
розпорядника робіт Михайла Кир’якова, доручив йому місто під особливий
нагляд, – і якщо гавань було збудовано і побут міста зміцнений – то Одеса всім
цим зобов’язана Кир’якову”12. Отже, Михайло Михайлович не тільки здобув для
Одеси важливі пільги, але й керував успішною реалізацією тих проектів, які
стали можливі завдяки їх наданню.

У 1803 році одеським градоначальником, а з 1805 року і генерал-
губернатором краю було призначено А. Е. де Рішельє. М. Кир’яков, хоча і
залишив посаду керівника Одеської митниці, проте безперечно був одним із
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перших сподвижників талановитого губернатора (достатньо сказати, що А. Е. де
Рішельє поселився у будинку, збудованому Кир’яковим).

Михайло Михайлович був поруч з А. Е. де Рішельє і у страшні 1812"
1813 роки. Жахлива епідемія чуми тоді вирувала не тільки в Одесі, а і в усьому
краї. М. Кир’яков добровільно став повітовим комісаром з боротьби зі
смертельною хворобою. Варто навести свідчення одного з сучасників епідемії,
спогади якого знайшов та опублікував А. Скальковський, про те, що собою
являла чума у сільській місцевості і на які жертви мав іти повітовий комісар,
вже далеко немолодий М. Кир’яков, задля успішної боротьби проти неї. “Я
бачив жахливі картини! – писав сучасник, – Вже згасала у місті, але ще
продовжувалася у провінції смертельна пошесть. Герцог [А. Е. де Рішельє. –
Т.Г.] невтомно об’їздив всі загрозливі місця, жертвував собою, але давав
приклад самовідданості, мимоволі приносив бадьорість нещасним. З ним
одного разу вирушив і я. Дорогою, здавалося, що на кожному кроці виростають
могили. Коблевка, чудове село на березі моря у 40 верстах від Одеси,
перетворилося на цвинтар та пустелю; в іншому місці мешканці знайшовши в
себе  хворобу,  розбіглися ,  рознесли  смерть  в  інші  села  та  загинули
найстрашнішим чином. В одному селі бачили ми будинок поміщика, оточений
ровом та охороною немовби замок у облозі. Навкруги нього помирав народ і
кожного дня з’являлись нові могили; нещасні жителі, забувши благодіяння
свого господаря... оточували щоденно його садибу, сповнювали повітря
прокльонами та погрозами і, немовби як докір, ховали померлих у самої брами
його дому. Але там, де ступала нога доброго нашого герцога А. Е. де Рішельє,
там скоро перемагав порядок, а жорсткі карантинні заходи припиняли пошесть.
Невтомно допомагали йому у всіх справах повітові комісари..., які вирішили,
не дивлячись на суворість осені та зими, виконати таку важку місію в повітах.
Один із них, багатий господар, вже в літах, батько чудової сім’ї, який міг
спокійно жити за Бугом у своєму маєтку далеко від чуми та будь-яких
побоювань, пожертвував своїм спокоєм заради загальної справи, бо ніхто, крім
нього, не міг діяти з більшим успіхом [тут А. Скальковський, який опублікував
ці спогади зробив примітку, що мова йде про Михайла Михайловича Кир’якова.
– Т. Г.]. Він залишив свою родину за Бугом, у місцевості, яку тоді називали
“благополучною”, тобто поза охопленого пошестю краю, а сам день і ніч, як
вірний та дбайливий вартовий спокою, піклувався про округу нещасних сіл,
що була йому доручена. Часто, особливо взимку, коли змерзлий Буг дозволяв
безпечно наблизитись до іншого берега, він викликав свою сім’ю на саму
середину річки й там, на відстані двох сажень від них, у шкіряному одязі, мав
нечасті хвилини побачення з усім, що було йому дорогим у світі. Зі слізьми на
очах дивилися ми з герцогом, як дружина, сестра та діти бігли йому назустріч,
як чоловік простягав здалека до них руки і як маленькі діти, що не знали ще
про біди роду людського, голосили “Тато підійди до нас”. Солодке видовище
серед картин загальної руйнації та нещастя”13!
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Пізніше, вже перебуваючи у Франції, на посаді прем’єр-міністра А. Е. де
Рішельє не забув свого одеського соратника М. Кир’якова, його мужності та
самовідданості під час боротьби з епідемією. Так, у 1818 році А. Е. де Рішельє
писав Кир’якову з Парижа: “Не тільки я, але й усі старі мешканці Одеси дуже
добре знають послуги, що ви їх надали цьому місту тоді, коли воно було ще так
би мовити, немовлям. Вдячність співгромадян ставить вас у число чиновників,
що найбільш сприяли добробуту Одеси та підготували теперішній її блиск. З
іншого боку, праця та пожертви в останній нещасливий час пошесті (1812),
добровільно вами здійснені, доводять, що ви в будь-якому випадку готові
присвятити себе загальній користі. Як особистому свідку того, з якою
наполегливістю та успіхом здійснювали ви розпорядження з захисту від лиха,
довіреної вам частини краю, мені завжди приємно буде дати вам, одному з перших
моїх співробітників, найкращі свідчення моєї вдячності”.

Останні роки свого життя Михайло Кир’яков виконував обов’язки
маршалка в Херсонській губернії. Подовгу він жив у своєму маєтку – селі
Ковалівці Одеського повіту (тепер Миколаївського району Миколаївської
області). Маєток цей М. Кир’яков, ще на початку XX століття купив у свого
земляка полковника Андрія Шостака, про якого мова піде в іншому нарисі. Між
іншим, 1811 року у Ковалівці було збудовано кам’яну Михайлівську церкву.
Архієпископ Гавріїл писав, що вона “заснована та споруджена поміщиком,
колезьким радником Михайлом Михайловичем Кир’яковим”14.

М. Кир’яков мав славу гостинного хазяїна. Його одеський будинок ледве
не кожен день під час свого перебування в місті відвідував О. С. Пушкін. Помер
Михайло Михайлович 1825 року чи то у Москві, чи то дорогою до неї. Так,
Андріан Грибовський 27-го листопада 1825 року записав у своєму щоденнику:
“Отримав звістку..., яка дійшла від І. М. Фролова, що... М. М. Кир’яков... після
приїзду до Москви для того, щоб віддати одного зі своїх синів до університету,
вивихнув собі руку й невдовзі помер”15.

Син М. М. Кир’якова “ Михайло (1810–1839 рр.), уродженець
вищезгаданого маєтку Ковалівка, випускник Московського університету,
продовжив в Одесі славу свого батька, став відомим громадським та науковим
діячем, одним із засновників Одеського товариства історії та старожитностей16.

Постать Михайла Михайловича Кир’якова по праву можна поставити
поруч з такими керівниками Одеси дореволюційного періоду, як  А. Е. де Рішельє,
О. Ф. Ланжерон, М. С. Воронцов, Г. Г. Маразлі та ін. Проте, на жаль сьогодні
мало кому з одеситів відомо, що розбудовою їх міста і порту на початку минулого
століття успішно керував нащадок козацького роду з Гетьманщини.

У вересні 2004 р., як не дивно, саме напередодні “помаранчевої
революції”, в центрі Одеси було встановлено пам’ятник помаранчу – в пам’ять
про подію 1800 року, яку сьогодні одесити здебільшого вважають легендою (для
Одеси притаманно, що достовірні факти її історії вважаються легендами, а
вигадані в імперські або в радянські часи “байки” – справжньою історією міста).
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Нажаль, ані на пам’ятнику, ані на мітингу з його встановлення, не було згадано
головної дійової особи “історії з помаранчами”, що врятували Одесу (як колись
гуси Рим), – козацького нащадка Михайла Михайловича Кир’якова.

5.2. Григорій Кир’яков (Кирьяченко) –
перший городничий та поліцмейстер Одеси

Григорій Степанович Кир’яков, як вже зазначалось вище, був
двоюрідним братом Михайла Кир’якова. Народився Г. Кир’яков у містечку
Опішні 11-го січня 1768 року. Батько його, Степан Іванович, згідно з універсалом
гетьмана К. Розумовського від 1758 року був призначений військовим товаришем
Гадяцького полку. Мати, Уляна Олексіївна, була донькою полкового осавула
Олексія Богаєвського.

Григорій Степанович служив в армії під час російсько-турецької війни
1787-1791 років. Брав участь в облозі Очакова. Як часто тоді бувало на війні,
Григорій Степанович мав можливість познайомитись і навіть заприятелювати з
багатьма визначними та впливовими людьми держави. Зокрема, і з майбутнім
“засновником Одеси” Й. де Рібасом. Під час знаменитого штурму Ізмаїла
1790 року. Григорій Степанович виконував обов’язки ад’ютанта у спритного
уродженця Неаполя. У рапорті О. Суворова Г. Потьомкіну від 21-го грудня
1790 року з приводу взяття Ізмаїла  було відзначено “приморського
Миколаївського гренадерського полку поручика Григорія Кир’якова, який
знаходився при пані генерал-майорі та кавалері [Й. де Рібасі]”, за те, що він та
деякі інші офіцери “застосовувалися протягом всього часу канонади,
бомбардування та штурму в усіх найнебезпечніших місцях для виконання
розпоряджень, які вони точно з безстрашним духом та старанністю виконували,
а особливо поручик Кир’яков, котрий і інші вельми важливі доручення, які на
нього покладає генерал-майор [Й. де Рібас], завжди успішно виконує”17. Отже,
Йосип де Рібас високо цінував свого бравого ад’ютанта та, вочевидь, суттєво
сприяв його військовій кар’єрі.

Коли чорноморські козаки переселялися на Тамань, Григорій Кир’яков,
вже в чині капітана, керував військовими переправами через Дніпро. 5-го червня
1793 року він писав Антону Головатому: “Всі мої старання для прискорення
переправи війська Чорноморського без допомоги вашої будуть марними, бо я
маю у себе за штатом людей не більше сорока чоловік, якими переправляти
людей та ставити мости мушу. Такою малою кількістю людей міст може бути
зроблений не інакше як через два чи три тижні. Якщо вам потрібна швидка
переправа, то вельми прохаю вашого високого благородія надіслати мені в
допомогу з команди вашої на один тиждень робітників 100 чоловік з вправним
офіцером, то за один тиждень можуть поставити обидва мости, якими з усіма
вашими підлеглими можете переправитися за два чи три дні. Про що вам
повідомляючи, прохаю не забути надати мені відповідь”. Антон Головатий вже
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8 червня наказав кінній команді полковника Тиховського разом з іншими
загонами зібрати якомога більше козаків і „використати для найшвидшого
наведення на Дніпрі та на річці Кінській мостів, і щоб явилися вони до
начальника, який знаходиться там при мостах та перевозі пана капітана
Кир’якова...”18. Досить скоро чорноморці переправилися через Дніпро. Отже,
Г. Кир’яков напевно мав непогані здібності військового інженера, а до служби
ставився відповідально.

Закінчивши військову службу в чині секунд-майора, Г. Кир’яков приблизно
в один час зі своїм двоюрідним братом прибув до Хаджибея. Не останню роль у
тому, вочевидь, зіграли добрі стосунки Григорія Степановича з Й. де Рібасом,
ад’ютантом якого він колись був. Тому, Г. Кир’яков легко отримав у 1794 році
ділянку під будівництво у центрі міста (на Військовому форштадті в четвертому
кварталі місця №№ 23, 24).

Ордером губернатора Хорвата від 14-го липня 1795 року Г. Кир’якова було
призначено “особливим градоначальником” Одеси. Хоча “градоначальник” за
тих часів в Одесі виконував здебільшого поліцейські функції (справжнє
градоначальство було створено в Одесі лише у 1803 році, що ж до Г. Кир’якова,
то М. Мурзакевич досить слушно називав його “першим городничим Одеси”)19,
ця посада надавала нащадку славного козацького роду ледве не повну владу над
ще невеликим тоді містом. Проте, на відміну від Михайла Кир’якова, його
двоюрідному брату Григорію одесити “адрес вдячності” не дарували. Навпаки,
до різних інстанцій посипалися на Г. Кир’якова скарги від купців, дрібних
торговців, інших городян. Бо досить жорстко, якщо не сказати жорстоко, наводив
Г. Кир’яков порядок у місті. Нерідко “порушникам” доставалося від його кулаків.
Напевно ідеалом для секунд-майора Г. Кир’якова був порядок в армії, де служив
він та його предки. От він і керував Одесою немовби військовим полком, а на
докори міського голови Жєлєзнова відповідав: “Я сам буду по-військовому
керувати як знайду потрібним, бо Одеса має устрій військовий”.

Однак комісія, яка прибула для розгляду скарг до Одеси у жовтні 1794 року
напевно побачила у жорсткому режимі, що його влаштував у місті Г. Кир’яков і
позитивні моменти. Адже місто Одесу в цей час прибувало дуже багато
„сумнівного елементу” (втікачів-селян, злочинців, волоцюг тощо). Тому у вельми
важливому для долі Одеси іменному указі імператора Павла І від 20-го травня
1797 року п’ятим пунктом було зазначено: “5) Поліцмейстером умісті бути
колишнього чорноморського гренадерського корпусу майору Кир’якову”20. Окрім
поліцейських функцій до відома Г. Кир’якова перейшов тоді також нагляд за
особами, що відбували в Одесі покарання. Отже, влада його в місті не тільки не
зменшилася, а скоріше посилилися. Сварки Григорія Степановича з Одеським
магістратом після того спалахнули з новою силою.

Від жорстокості Г. Кир’якова бувало терпіли і його земляки і іноземці.
Ось, наприклад, що писав про це О. Орлов: “22-го жовтня [1797 рік] міщанин
Роман Богуненко приніс скаргу такого змісту: приписався він до Одеських міщан,
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і збудував на міській землі, в урочищі Дальник, хутір, тепер же, за наказом
поліцмейстера, наглядач за міською землею прапорщик Стрехно, під барабанний
бій проголосив, щоб переходили зі своїх місць на землі, які були віддані грекам,
при тому сусід його, Богуненки, Олексій Бойко, з чотирма іншими взяті під варту,
а один з них закутий у залізну рогатку. 27-го жовтня 1797 року ратмани: купці 2-
ї гільдії греки Дмитро Калафаті і Сільвестр Дельсас донесли, що будучи
делеговані до поліції для здійснення слідчих та цивільних справ, зустрічають
вони від часного пристава Подченкова в усьому утиски, внаслідок чого приписані
до поліції козаки [мабуть чорноморці. – Т. Г.] не виконують їхніх вимог. Було
подано декілька скарг від осіб, що перебували на міських земляних роботах. У
скаргах, між іншим, вказувалося на те, що у поліцейських приміщеннях
знаходиться в’язниця невинних людей різних станів, закутих у кайдани, серед
яких особливо багато євреїв та колишніх чорноморських козаків”21.

Очевидно для неприязного ставлення представників магістрату до
Г. Кир’якова були причини і зовсім іншого характеру. Так, він був проти того,
щоб у виборах до Одеського магістрату брали участь лише купці-іноземці, які
фактично безроздільно панували у цій установі наприкінці XVIII століття. За
допомогою губернатора Григорію Степановичу вдалося припинити таку
практику. Г. Кир’яков заступився за відставного майора Віктора Поджіо, якого
іноземні купці хотіли несправедливо усунути з посади в магістраті і замінити
„своєю людиною”. Як поліцмейстеру Г. Кир’якову доводилося іноді виконувати
досить неприємні для керівництва місцевого самоврядування Одеси
розпорядження. Так, у березні 1798 року „надійшов від Новоросійського
цивільного губернатора Селецького, поліцмейстеру Кир’якову ордер про
стягнення з колишнього міського голови Портного, примусово зібраних ним у
громадян 400 крб.”22.

З приводу різних скарг на першого одеського поліцмейстера було за
розпорядженням губернатора навіть розпочато слідство. “Чи було звільнено
Кир’якова, – писав О. Орлов, – цього зі справ не видно, однак вже у 1798 році
посаду поліцмейстера займав надвірний радник Іван (?) Лер”.

Надалі Г. Кир’яков обіймав посаду інспектора Одеського карантину. У
1800 році він був також обраний членом Комітету для відбудови Одеської гавані
(того самого, керівником якого був Михайло Кир’яков). Цікаво, що до цього
комітету Г.Кир’якова висунув Одеський магістрат, таким чином його члени,
незважаючи на попередні конфлікти визнали непогані ділові якості цієї людини.

Племінник Г. Кир’якова пізніше у своїх записках звернув увагу на те, що
відомий дослідник “маркіз Кастельно, автор історії Новоросійського краю,
надрукованої в Парижі..., не дивлячись на недоброзичливість його відгуків щодо
колишніх чиновників Одеси не міг не віддати належного Кир’якову [Михайлу. –
Т. Г.]: він говорить у 3 томі своєї історії, що Кир’якову та його двоюрідному
братові надвірному радникові Григорію Степановичу Кир’якову, який був
інспектором карантину, Одеса зобов’язана теперішнім її станом (написано в часи,
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коли Одеса процвітала. – Т. Г.)”23. Досить позитивною вважав діяльність
Г. Кир’якова і вищезгаданий краєзнавець О. де Рібас. Г. Кир’яков також став
одним із персонажів роману одеського письменника О. Сурілова “де Рібас”. Там
він зображений як людина надзвичайної фізичної сили, могутньої статури (“коса
сажень в плечах”), який, виконуючи обов’язки поліцмейстера, разом із своїми
помічниками “ чорноморськими козаками “ успішно боровся із злочинцями та
наводив порядок у місті24.

На початку правління царя Олександра І Григорій Кир’яков залишив
службу, одружився на Наталії Сергіївні Плетеньовій і виїхав з Одеси до рідного
Лівобережжя. Він жив до кінця своїх днів у власному маєтку в с. Бровари, деякий
час був повітовим маршалком.

“Прізвище Кир’якових відіграє помітну роль в літописі Одеси”, – писав,
відзначаючи двох вищезазначених двоюрідних братів Григорія та Михайла,
історик Микола Мурзакевич25. З цим важко не погодитись.

5.3. Андрій та Антон Шостаки – будівельники Одеси

На відміну від козацьких нащадків, біографії яких було наведено вище,
про будівельників Одеси інженера Андрія Ілліча Шостака та підрядчика Антона
Ілліча Шостака авторам цієї книги відомо небагато. Не вдалося знайти ані точних
дат їх життя, ані місць народження, ані імен батьків. Проте не сказати взагалі
про цих вельми важливих для історії Одеси осіб неможливо.

Походження українського прізвища Шостаків дореволюційний дослідник
Микола Сумцов виводив від числівника “шість”. При тому він зазначав, що
“причина виникнення прізвища від числівника скоро втрачається з пам’яті” і
точно визначити її через декілька поколінь вже неможливо26. Згідно з іншою
версією прізвище Шостак походить від назви польської монети “шостака”, яка
була тривалий час досить популярною в Україні.

Рід Шостаків напевно належав до знаних козацьких українських родів.
Як відомо, прізвисько Шостак мав ще один із соратників видатного козацького
ватажка Северина Наливайка. Рід Шостаків (чи Шостаковських) наводить у
списках бояр-шляхти Київщини кінця XV – першої половини XVI століття
сучасна дослідниця Наталя Яковенко27. Аполлон Скальковський повідомляв, що
у 1743 році контроль за татарським перевозом через Дніпро здійсняв отаман
Васюринського куреня Запорозької Січі Іван Шостак28.

З родом Шостаків поріднився і згадуваний в попередніх нарисах рід
Кир’якових (Кир’яченків). Так, рідна тітка першого керівника Одеської митниці
Михайла Кир’якова Єфросинія Іванівна у 1753 році одружилася з Лютенським
сотником Іллею Афанасійовичем Шостаком (пом. 1795 р.)29. Можна припустити,
що саме від цього шлюбу народилися майбутні будівельники Одеси Антон Ілліч
та Андрій Ілліч Шостаки. Якщо так, то вони були двоюрідними братами Михайла
Кир’якова.
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Дореволюційні історики, як правило, називали трьох видатних осіб, які у
1794 році керували розбудовою міста і порту в Одесі. Це були Йосип де Рібас,
Франц де-Волан та Андрій Шостак. При чому дехто з них ставив Андрія Шостака
на перше місце у цій когорті. На жаль, сьогодні ім’я А. І. Шостака майже забуто.

Військовий інженер Андрій Ілліч Шостак прибув у причорноморські
задовго до того як на карті нашого краю з’явилася назва “Одеса”. Він служив у
Таврійській області невдовзі після приєднання її під владу Російської імперії.
Між іншим, водночас з ним там само служив інший Шостак “ Андрій Андрійович,
капітан квартирмейстерської служби, близький друг правителя Таврійської
області Василя Каховського (останній неодноразово перед вищим керівництвом
вихваляв “шляхетний образ думок... поведінку, мистецтво в ремеслі та
старанність” А. А. Шостака). Оскільки у обох Андріїв Шостаків не тільки
співпадали імена та прізвища, а ще й були схожими службові обов’язки, важко
визначити, хто з них згадується в тому чи іншому документі.

Як відомо, під час “славнозвісної” подорожі цариці Катерини II Україною,
зокрема, для її перебування було споруджено велику кількість усіляких будівель.
Василь Каховський стосовно спеціальних наметів для цариці в Криму писав до
канцелярії Г. Потьомкіна-Таврійського: „За наказом вашої світлості надсилаю я
при цьому три плани наметам або шатрам. Один, що його надіслали мені від
Михайла Леонтійовича [Фалєєва. – Т. Г.], а два спроектовані Андрієм Іллічем
Шостаком. З цих останніх, на мою думку, великий, напевно, буде найбільш
вдалим”. Цей кращий шатер для цариці, що його спроектував А. Шостак був
зроблений “у турецькому стилі”, оздоблений квітами та гаптований сріблом, а
також мав “внутрішнє шатро” з червоного атласу30.

На цьому участь А. Шостака у підготовці прийняття Катерини II не
закінчилася. Для перебування цариці було потрібно збудувати і “дорожні палаци”.
Дореволюційний історик Арсеній Маркевич з цього приводу писав: “згідно з
новим розкладом станцій необхідно було збудувати у області [Таврійській. –
Т.Г.] сім дорожніх палаців... Будівництвом цих палаців відав прем’єр-майор
Шостак”. Ці палаци робилися, за вказівкою В. Каховського, з дерева, проте їх
розміри (кожен мав по три покої для цариці) та оздоблення були гідними високої
гості31.

Вже під час російсько-турецької війни 1787–1791 років А. Шостак на чолі
загону землемірів був відряджений на терени між річками Південний Буг та
Дністер, що після війни відійшли до Росії, для створення їх “атласу”. У цій справі
А. Шостаку допомагали чорноморські козаки, які чудово знали край. “Атлас”
виявився до сить точним. Пізніше в цьому мав нагоду переконатися і намісник
В. Каховський. 28-го червня 1792 року він писав до керівника канцелярії
Г. Потьомкіна-Таврійського В. Попова: “Ваша світлість в одному з листів
згадували про лісочки у Ананьївській слободі [теперішнє місто Ананьїв. – Т.Г.].
Андрій Ілліч Шостак, який знімав у 1790 році карту цієї частини, хоча і
переконував мене, що там немає жодної гілочки, проте я хотів сам побачити, хто
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правий власними очима. Поблизу згаданої слободи не знайшов я жодного
кущика”32.

Перебуваючи вже в званні полковника А. Шостак був вищим інженерним
чином у розпорядженні адміністрації В. Каховського. Тому саме йому у 1791–
1792 роках доводилося вирішувати питання про розподіл земель під хутори, а
також міста і порти. Так, перебуваючи в місті Очакові у 1792 році та розглядаючи
перспективи будівництва цього порту В. Каховський писав до В. Попова: “після
повернення до Дубоссар, надішлю сюди п. Шостака, для створення плану, та
підрахунку скільки потрібно буде і яких матеріалів та грошів”33. Слід зазначити,
що ще у 1791 році Андрій Шостак склав проект розбудови Очакова. Місто було
спроектовано у європейському стилі з прямокутними кварталами, чотирма
площами та проспектом. Саме за цим планом Очаків у майбутньому і розвивався.

Навесні та влітку 1792 року інженер-полковник А. Шостак та капітан
Матіас спеціально досліджували узбережжя біля Хаджибею. Тоді відводилися
місця під розбудову у Хаджибеї поселення греків-матросів, проект якого розробив
видатний інженер Ф. Де-Волан. Все той же намісник В. Каховський з цього
приводу писав: “Повернувшись з Гаджибея надішлю усім цим помешканням та
місцям плани та приблизні підрахунки необхідної для них суми. Землеміри вже
з’їхалися. Мапи та описи до них робляться із найбільшою швидкістю. ...Я маю
віддати належне працелюбності та старанності усіх землемірів та п. Шостаку,
який має над ними нагляд...”34.

Саме тоді у 1792 році вирішувалося питання про те, де має розташуватись
головний порт краю. Виходячи з результатів досліджень А. Шостака
В. Каховський у своїх рапортах від вказав на особливе значення Хаджибея та
його переваги над іншими портами.

У 1792 році на Південь України прибув автор проекту Хаджибея (Одеси)
Ф. де-Волан. “Після ретельного огляду території, – писав з цього приводу
сучасний дослідник В. Тимофієнко, – використавши дослідження Шостака, він
[де-Волан. – Т.Г.] вніс деякі корективи до затвердженого вже проекту поселення
для матросів [в Хаджибеї – Т. Г.]”35.

Надалі, як свідчать багато істориків, інженер-полковники А. Шостак та
Ф. де-Волан плідно співпрацювали.

Коли влітку 1793 року “розпочали остаточний вибір місця для гавані, цю
важливу справу було доручено віце-адміралу Де Рібасу та інженер-полковникам
де Волану та Андрію Шостаку”36, – стверджував К. Смольянінов. “Адміралу де
Рібасу та інженерам Де-Волану і Андрію Шостаку доручено було ретельно
оглянути всі ті місця, які могли бути придатними для заведення на Чорному
морі порту військового та купецького. – писав історик XIX століття. П. Іванов,
– Результат відомий. Жереб пал на Хаджибей”37. “Дослідження Шостака, де-
Волана та де Рібаса визначили недоліки Херсонського, Миколаївського та
Очаківського портів та переваги Хаджибеївської гавані”, – продовжив цю думку
сучасний дослідник В. Тимофієнко. “Завдяки зусиллям адмірала-засновника та
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його помічників – інженерів де Волана та Андрія Шостака місто почало
розбудовуватись та заселятися”, – читаємо у А. Скальковського. Можна було б
навести і багато інших цитат із праць щодо історії Одеси, де імена уродженця
Італії Й. де Рібаса, визначного сина Голландії Ф. де-Волана та нащадка
українських козаків А. Шостака стоять поруч.

Про високий професіоналізм А. Шостака свідчить ще й такий факт. У
1795 році розпочалося будівництво м. Вознесенська. Згідно із задумом
останнього фаворита Катерини II Платона Зубова це місто мало стати “третьою
столицею” Російської імперії. Тому для його проектування були відряджені три
кращі інженери-містобудівники Півдня – автор проекту Миколаєва І. Князєв,
Ф. Де-Волан та А. Шостак. Після смерті Катерини II будівництво Вознесенська,
без необхідних державних дотацій фактично припинилося. Однак проект цього
міста вважається вершиною містобудівного мистецтва України кінця
XVIII століття. Він був розрахований на 20 тис. мешканців і мав майдани, палаци,
парки, озера, водоспади і т. п.

Вже згадувалося, що А. Шостак володів маєтком – селом Ковалівкою.
Архієпископ Гавріїл повідомляв що: “селище це, було засновано полковником
Андрієм Шостаком, на відведеній йому землі завойованої від Порти Оттоманської
області, існує з 1792 року”38. Радянські історики щодо села Ковалівки відзначали:
“у 1792 році царський уряд подарував 6300 десятин землі першому одеському
коменданту полковнику Шостаку, який переселив сюди 89 родин кріпаків,
куплених у північних районах України і Центральній Росії... На початку
XIX століття володіння Шостака з кріпаками придбав колезький радник
Кир’яков”39. Отже, Михайло Кир’яков та Андрій Шостаки були якщо і не
родичами, то принаймні добрими знайомими.

Подальша доля Андрія Шостака є не зовсім ясною. Відомо, що на початку
XIX століття посаду віце-губернатора Таврії обіймав дійсний статський радник
Андрій Ілліч Шостак. Між іншим, А. Скальковський вказував на значну роль
“відомого своїм розумом і наполегливістю таврійського віце-губернатора Андрія
Шостака” у справі переведення ногайців на стан хліборобів 1804 року, коли цей
чиновник „встиг побувати в усіх аулах та дізнатися їх розташування”40.
Похований він був, очевидно, на старому цвинтарі у Сімферополі. Там тривалий
час зберігалася могила з надписом “На цьому місті похований дійсний статський
радник та кавалер Андрій син Іллі Шостак; народився у 1758 році 19-го серпня;
помер 1816 року 27-го жовтня” та із зворушливою віршованою епітафією вдови41.
Можливо це була могила одного з визначних будівельників Одеси військового
інженера Андрія Шостака, який наприкінці XVIII століття перейшов на цивільну
службу.

Однак, внесок роду Шостаків у розвиток Одеси далеко не обмежувався
справами інженер-полковника Андрія Шостака. У 1794 році, коли місто почало
відновлюватись та розбудовуватись, рід Шостаків був тут чи не найчисельнішим.
Так серед осіб, які отримали окремі місця під забудову в центрі Хаджибея
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Шостаків було аж п’ятеро (Де Рібасів, до речі, було троє, а представників інших
родів ще менше). Очевидно Шостаки володіли також маєтками навколо Одеси.
Так, дореволюційний історик О. Шмаков писав: “Навколо міста влаштовувалися
хутори, найвизначніші належали: братам Кир’яковим, Шостаку, графу
Потоцькому та Деде Рібасу”42.

Проте тут варто сказати окремо про Антона Ілліча Шостака якого так
само, як і Андрія Ілліча, можна назвати будівельником Одеси. Мешканець Одеси
з 1794 року Антон Шостак за слова ми редактора “Одесского вестника”
О. Тройницького був “одним з найбільш шанованих громадян Одеси часів А.
Е. де Рішельє”43. На початку XIX ст. він прославився як найзначніший
будівельний підрядчик Одеси. Талановитий підприємець “відставний поручик
та кавалер Антон Шостак” користувався у місті величезним авторитетом, а в
царині найбільшого будівництва був справжнім монополістом. У 1811-1818 роках
А. Шостак здійснив будівництво в Одеському порту за трьома контрактами
(завершення “військової гавані”, розширення “великої гавані” на 50 сажень та
ін.) загальною вартістю більше половини мільйона карбованців44 – сума за тих
часів просто колосальна. Він також організував роботи зі спорудження карантину,
першої брукованої “місцевим камінням” вулиці у місті, будинку для присутніх
місць (1809 р.)45 та інших державних і приватних споруд.

Бували такі підряди, за які в Одесі, окрім А. Шостака взагалі ніхто братися
не хтів (так, 28-го квітня 1816 року Будівельний комітет уклав з Антоном Іллічем
контракт на брукування шляху “від Театральної площі до дерев’яних у Карантині
пакгаузів” вартістю 80 тис. крб., бо “ніхто окрім Шостака після завершенні трьох
призначених термінів на торги не з’явився”46). Багаті громадяни доручали
Шостаку свої будинки в Одесі, а іноді і великі маєтки для використання їх як
застав під час укладання контрактів (наприклад, серед інших шанованих одеситів
швейцарський консул, комерційний радник Іван Рено віддав у 1817 році в заставу
свій будинок, вартістю в 40 тис. крб. під виконання Шостаком контракту в порту).

Серед численних робіт, що їх здійснив для міста будівельний підрядчик
Антон Ілліч Шостак була така, про яку не можна не сказати окремо.
Загальновідомо, що 1818 році було відкрито Рішельєвський ліцей – перший
напіввищий навчальний заклад Одеси, на базі якого 1865 році було створено
Одеський (Новоросійський) університет. Під ліцей було відведено будівлі Гімназії
та Шляхетного інституту на вулиці Дерібасівській. Проте для того, щоб новий
заклад міг бодай якось функціонувати вони потребували суттєвої перебудови та
спорудження додаткових приміщень. Для цього було виділено спеціальний
кредит. “За допомогою цієї позики, – писав відомий український вчений, викладач
ліцею Йосип Міхневич, – перебудову та спорудження будинків, які до цього
часу (написано у 1857 році – Т. Г.) займав Ліцей, здійснив за підрядом відставний
поручик Антон Шостак, протягом 1819 і 1820 років за 320 000 крб.
асигнаціями”47. Свідченням доброї якості виконаних А. Шостаком робіт є між
іншим те, що збудований ним комплекс слугував Рішельєвському ліцею майже
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40 років (тільки 1857 року ліцей переїхав у більш просторе приміщення), а окремі
його споруди спокійно простояли до нашого часу.

Між іншим, Антон Шостак тривалий час мешкав по сусідству з іншим
козацьким нащадком Михайлом Кир’яковим. Обидва вони мали будинки, що
стояли поруч на вулиці Коблевській (у радянські часи називалася
вул. Подбєльського). Як свідчать архівні документи, „відставний артилерії
поручик Антон Шостак” вже 1813 р. збудував свій будинок і отримав на володіння
ним відповідні документи (так званий “відкритий лист”)48. Будинок Михайла
Кир’якова було завершено пізніше – у 1821 році (за проектом арх. Д. Фраполлі).
У середині XIX століття, коли обидві будови вже перейшли до інших хазяїв,
М. Мурзакевич у своїй славнозвісній книзі “Одеська старовина” писав: “На розі
першого кварталу від собору... праворуч двоповерховий будинок, що належав
М. М. Кир’якову, який при влаштуванні Одеси зробив багато послуг прохаючи
у вищого керівництва надати місту різних пільг та асигнувань. При його сині
М. М. у будинку збиралося найосвіченіше товариство, відвідувачами його були
Стурдза, Інзов, граф Головкін, Наришкін, Левшин, Княжевич, Морозов, Розберг,
Лехнер, Подолинський, Тройницький та університетська молодь, тепер, відомі
державні діячі. Тепер будинок належить полковнику Казарінову. Поруч будинок
п. Дмітрієва, а до того п[ана]. А.І. Шостака виконавця міських та портових робіт
підчас зародження Одеси та будівничого старого ліцею”49. Сьогодні будинку
Антона Шостака давно вже немає, а будинок Михайла Кир’якова (який
неодноразово відвідував О. С. Пушкін) зберігся: він розташований по вул.
Коблевській № 37.

Антон Ілліч Шостак мав певний вплив і на інші сфери життя Одеси.
Зокрема, він був членом “піклувальної комісії Шляхетного інституту” (головного
навчального закладу міста, з якого був згодом утворений Рішельєвський ліцей),
обирався до міського магістрату, серед інших “почесних городян” брав участь у
обговоренні нагальних проблем міста. Наприклад, у 1821 році Антон Шостак
на зібранні вісімнадцяти представників керівництва та “почесних громадян”
Одеси (серед них були такі відомі особи, як: полковник Потьє, керівник митного
округу Бларамберг, міський голова Інглезі, купці Раллі, Андросов, Маразлі та
ін.) під головуванням генерал-губернатора та градоначальника О. Ф. Ланжерона
обговорював необхідність зменшення кордонів та прав одеського порто-франко50.

У 1826 році “пан Шостак” склав детальну записку “Про відновлення в
місті Одесі порто-франко без сплати 5-ї частини мита”, в якій обґрунтовував
необхідність повернення одеському “вільному порту” усіх прав, наданих
маніфестом 16-го квітня 1817 року, що були пізніше втрачені. У цій записці
Шостак визначив сенс та засади режимів порто-франко, а також окреслив коло
головних супротивників одеського порто-франко (на його думку це були митні
чиновники та “краснорядці”, тобто продавці російських мануфактурних товарів).
Головним завданням порто-франко Шостак вважав залучення до міста іноземних
капіталів, тоді як постійні зміни умов функціонування цього режиму та його
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Герб та печатка Михайла Михайловича Кир’якова
(з книги В Лукомського та В. Модзалевського „Малороссийский гербовник”).

Б удинки Рішельєвського ліцею в Одесі,
споруджені підрядчиком Антоном Іллічем Шостаком
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Віктор Петрович СкаржинськийГерб Олексія Григоровича Розумовського
(з книги В.Лукомського та

В.Модзалевського „Малороссийский
гербовник”)

Пам’ятник П. Скаржинському у міському саду Одеси
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обмеження відлякували потенційних інвесторів. Тому єдиним виходом, на думку
автора записки, було відновлення “ілюзії справжнього порто-франко”, яке могло
б принести користь не тільки Одесі, але й усьому “Півдню” (тобто Україні).
“Оскільки мета Одеського порто-франко – залучити капіталістів, – писав Шостак,
– й за їх рахунок збудувати місто, а головне піднести виробництво у Південному
краї їх індустрією та капіталами... то потрібно, за прикладом всіх інших таких
вільних міст, надати всередині Одеси цілковиту свободу приїздити до неї,
продавати, купувати все і будь-кому, хто схоче, не забороняти й не примушувати...
проходити різні митарства, що їх тут немає місця перелічувати, тобто під час
в’їзду до міста та в самому місті надавати комерційну свободу, а під час виїзду
вимагати дотримання усіх проформ, встановлених законами”51. Записка Шостака
стала підставою для звернення генерал-губернатора М.Воронцова до Державної
ради з клопотанням про повернення усіх привілеїв одеського порто-франко. До
копії записки Шостака генерал-губернатор додав і свої міркування з цього
приводу. Однак завдяки тиску захисників інтересів промисловості Центральної
Росії та імперської скарбниці, виразником інтересів яких виступав тоді міністр
фінансів Є. Ф. Канкрін, дістати втрачені права Одесі не вдалося.

Високу освіту Антона Шостака засвідчує також наступний факт його
біографії. Ще у 1809 році очевидно на замовлення генерал-губернатора А. Е. де
Рішельє він написав перший історичний нарис Одеси. Цей твір не був
надрукований за життя автора. Значно пізніше у 1840-х роках Микола
Мурзакевич знайшов його у Петербурзьких архівах52 та опублікував на сторінках
“Одесского вестника”, а потім окремим відбитком 1844 року. У своєму короткому
нарисі Шостак, розглядаючи минуле краю та міста з давніх часів найбільше
уваги приділив економічним чинникам, що були основою стрімкого розвитку
Одеси. Першочергового значення він приділив торгівлі, а також розглянув інші
сфери міського господарства. Він першим з істориків звернув увагу на
надзвичайні темпи розвитку Одеси і пророкував їй грандіозне майбутнє, якщо
політика не стане на перешкоді комерції. Підсумовуючи розвиток Одеси
А. Шостак відзначав: “У той самий час коли я до вас пишу, ті хто мешкав в
Одесі років п’ять тому, не впізнають її, і якщо на якесь з наших громадських
свят або вечірок перенести раптом кого-небудь з перших громадян міста – татар,
які 20 років тому кочували степами бессарабськими, – то напевно і той і інший
вважали б це все чаклунством”53. А. Шостак писав це у 1809 році, коли
найбільший розквіт Одеси був ще попереду. Отже, Антона Ілліча Шостака можна
назвати першим вітчизняним істориком Одеси.

Окрім Андрія Ілліча та Антона Ілліча Шостаків в історії Одеси відіграли
помітну роль з десяток осіб, що мали одне з ними козацьке прізвище. Рід
Шостаків в Одесі та взагалі на Півдні України був таким численним (в
офіційних документах їх навіть часто називали  з  доданням номеру  “Шостак
1-й”, “Шостак 2-й” і т. ін.), що визначити ступінь їх спорідненості між собою
досить важко.
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У іншому розділі мова піде про Олександра Андрійовича Шостака
керівника Дунайського козацького війська у 1840-1850-х роках. Він був досить
популярною особою в Одесі й пізніше. Як повідомляв “Одесский вестник” 9-
го січня 1860 року в “Одеському клубі” (згодом він став називатися “Англійським
клубом” – сьогодні будинок музею Морського флоту України) “членами клуба
було дано обід на честь... трьох старшин п[анів]. Шостака, Абази і Волохова, які
декілька термінів поспіль обиралися старшинами клубу і тепер склали з себе це
звання. Він (обід. – Т. Г.) був першим, який клуб дав на честь своїх старшин...”54.
Між іншим, О.А. Шостак протягом десятиліть був директором Одеського
піклувального комітету про тюрми, а його дружина та доньки входили до
Одеського жіночого благодійного товариства. Жив Олександр Андрійович
Шостак на вул. Херсонській „у будинку Кандиби”55. М. Мурзакевич також
згадував “будинок полковника Шостака” на вул. Садовій56.

Варто згадати, що й син Олександра Андрійовича – Федір зробив собі
неабияку військову кар’єру. Учасник російсько-турецької війни 1877–1878 років
Федір Олександрович Шостак (1853–1912 рр.) помер у званні генерал-
лейтенанта (був похований в Одесі на погості Михайлівського жіночого
монастиря)57. Він володів одним з кращих будинків в місті, що тепер по вул.
Рішельєвській №45. Поруч із зазначеним будинком удова генерала Єлизавета
Володимирівна Шостак побудувала 1913 року славнозвісний “Рішельєвський
театр” (в радянські роки кінотеатр ім. В. Короленка).

З-поміж інших Шостаків-військовиків можна згадати й генерал-
лейтенанта Андрія Андрійовича Шостака (1816 – 1876 рр.). “Син дійсного
статського радника, дворянина Таврійської губернії” (ймовірно згаданого у
попередньому розділі інженера Андрія Ілліча Шостака) Андрій Андрійович
Шостак особливо відзначився під час Східної війни на кавказькому театрі
бойових дій, де “бився в усіх кампаніях” й отримав звання генерал-майора. У
цьому ж званні 1859–1861 рр. “А. А. Шостак 2-й” (номер йому додали, щоб не
переплутати з вищезгаданим Олександром Андрійовичем Шостаком, який був
тоді комендантом Одеси, оскільки їхні прізвища, звання та ініціали при написанні
російською співпадали) обіймав посаду голови військового суду при комісії
Одеського ордонанс-гауза58. Помер він в Одесі та був похований на першому
християнському цвинтарі59.

Між іншим, М. Мурзакевич згадував і про мешканця Одеси кінця XVIII
– початку XIX століть капітана артилерії Г. І. Шостака, зазначаючи, що по
вул. Преображенській “у 2-му кварталі, в будинку, де тепер (тобто на 1869
рік  – Т.Г.) медична  управа ,  що  колись  належав  каштану  артилерії
Г. І. Шостаку, у 1811 році хворів та помер (4-го травня) головнокомандувач
М. М. Каменський, який прибув туди з Молдавської армії. Шостак був його
вчителем у кадетському корпусі”60. Цей самий відставний штабс-капітан
Шостак  позичив  20 тисяч  карбованців ,  необхідні  для  поховання
головнокомандувача М. Каменеького61.
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Діяльність роду Шостаків не обмежувалася військовою службою. Були
його представники і серед викладачів Одеського університету, і серед діячів
відомих наукових товариств. Так, 1850–1860-х років “посадовим членом”
Товариства сільського господарства південної Росії був Андрій Андрійович
Шостак. Поміщик Василь Григорович Шостак (? – 1862 р.) не лише входив
до зазначеного товариства, але й був автором численних публікацій у його
“Записках”62. Як і деякі інші українські поміщики – козацькі нащадки, Василь
Григорович не цурався свого українського походження й не створював
“китайського муру” між собою та своїми селянами. Пояснюючи власні зволікання
щодо удосконалення сільського виробництва, він у жартівливій формі відзначав:
“Я, ваш покірний слуга, хохол та грішна людина, іноді несвідомо тримаюся
філософії своїх земляків: Та що, коли батьки наші їли хліб і без тих німецьких
витребеньок”(остання приказка була наведена в оригіналі українською)63. Між
іншим, Василь Григорович Шостак був і дійсним членом Одеського товариства
історії та старожитностей64. У 1849 році він переклав та значно переробив
двотомний французький твір з історії середньовічної торгівлі на Чорному морі,
який надрукував власним коштом у 1850 році. На початку книги була присвята:
“Одесі, юній представниці чорноморської торгівлі присвячується літопис
колишньої діяльності південного примор’я”65.

Офіцер “корпуса гірничих інженерів... Петро Олександрович Шостак
2-й” понад 20 років був членом правління Одеського статистичного комітету. В
першому томі праць цієї установи (1865 р.) його перу належало ґрунтовне
дослідження з історії, геології та статистики Куяльницького соляного промислу66.

В біографіях багатьох одеських Шостаків залишається чимало
нез’ясованого. Напевно кожного з них, хто залишив слід в тій чи іншій сфері
міського життя, історикам доведеться вивчати окремо. Залишається сподіватися,
що дослідникам минулого з часом поталанить краще дослідити і загальну
генеалогію цього визначного роду (а, можливо, і декількох окремих родів)
козацького походження, численні представники якого багато прислужились як
Одесі, так і Україні в цілому.

5.4. Пам’ятник у міському саду

У 70-х роках XIX століття в Одесі було лише три пам’ятника:  А. Е. де
Рішельє на Приморському бульварі, М. С. Воронцову на Соборному майдані та
В. П. Скаржинському в Міському саду. Два перших, хоча й з деякими труднощами,
дожили до нашого часу. Про третій сьогодні немає й гадки. Хто ж такий цей
Скаржинський, якому в 1872 році було встановлено погруддя у центрі Одеси?

Предки Віктора Петровича Скаржинського належали до шляхтичів Речі
Посполитої та козаків Гетьманщини. Його дід – Олександр Скаржинський
“литовський шляхтич” перейшов у російське підданство, прийняв православне
ім’я Михайло Казимирович і в 1737 році отримав посаду лубенського козацького
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сотника, яку обіймав до 1750 року Його старший син Петро Михайлович
Скаржинський одружений на Уляні Буланець, став одним з перших керівників,
створеного в 1786 році Бузького козацького війська. На чолі з’єднаного полку
бузьких козаків він успішно воював під час Російсько-турецької війни 1787–
1791 роках. Брав участь у облозі та штурмі Очакова (за який отримав орден Св.
Георгія ІІІ-го ступеня), поході на Бендери, взятті Акермана та інших кампаніях
цієї війни, а також, за даними сучасного історика Романа Шияна, і в штурмі
Хаджибея (Одеси) 14-го вересня 1789 року.

Пізніше Петро Скаржинський був отаманом Астраханського козацького
війська (його іменем до революції навіть називався один з Астраханських
каналів), а потім Кавказьким намісником. Закінчив він службу в 1796 році в
чині генерал-майора. Помер Петро Скаржинський в 1805 році. Окрім війни він
активно займався господарством на “пожалуваних” йому в Південній Україні
землях. Декілька досить значних сіл сучасної Миколаївщини існують саме
завдяки Петру Скаржинському та його нащадкам. Зокрема, село Мала Скаржника
(тепер Миколаївка) було засновано 1786 року, коли Скаржинський звелів
викопати там ставок та поселив перші сім’ї. Інше село – Мігія, яке колись було
запорозьким поселенням, в 1776 році Петро Скаржинський купив у
„приборкувача” Січі генерала Текелія. За службу П. Скаржинський отримав від
царського уряду 6000 десятин землі біля Південного Бугу та річки Мертві Води.
Саме тут наприкінці 1770-х роках заснував Петро Михайлович село Скаржнику,
що стало центром його володінь (він переселив туди селян з Центральної України
та людей „выведенных из-за границы” – від турків, а в 1781 році заснував церкву).
З 1800 року Скаржника отримала назву Трикрат (дослідник історії церкви
архієпископ Гавриїл в 1846 році стверджував: “село Трикратами” прозвано от
того, что оно три раза было опустошено Запорожцами”).

Син Петра Скаржинського – Віктор перевершив свого батька на ниві
господарювання. До речі, ім’я своє Віктор Скаржинський отримав невипадково.
Сучасники розповідали таку легенду: “Це було у 1788 році у жовтні. Війська
наші здійснювали облогу Очакова. Там серед найхоробріших воїнів був
полковник Петро Михайлович Скаржинський. Поранений під час штурму
фортеці кулею у грудь, він був принесений у табір. Тут зустрів його козак, що
був надісланий із маєтку Трикрат, й повідомив про народження у нього сина-
первенця. Від радості забувши про біль від операції, знаючи про падіння фортеці
і про перемогу (вікторію), Скаржинський тоді ж, подякувавши Богу, назвав свого
сина Віктором”67.

Віктор Скаржинський після навчання та недовгої служби у Петербурзі в
Департаменті народної освіти повернувся 1811 року на Батьківщину допомагати
матері керувати численними маєтками.

З деякими даними, ще в 1806 році Віктор Скаржинський сформував зі
своїх селян окремий полк з 330 чоловік для війни проти Франції. А у 1812 році,
коли розпочалася нова війна з Наполеоном, Віктор Петрович перший на
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Херсонщині організував зі своїх селян ескадрон козаків (188 чоловік).
Отримавши від генерал-губернатора А. Е. де Рішельє озброєння колишні селяни
на чолі із В. Скаржинським 4-го вересня 1812 року вирушили на війну з
Наполеоном. Вони прийняли участь у переслідуванні французьких військ,
здійснили декілька успішних рейдів ворожими тилами, захопили дві ворожі
гармати при Ілі, відзначилися в боях у Білорусі: при Лагойську, Орлі, Борисові,
в закордонному поході російських військ, зокрема, під час облоги Торну (Прусія).
Звідти у 1813 році Віктор Скаржинський повернувся до свого маєтку. За участь
у війні з Наполеоном його було представлено до ордена Св. Володимира IV-го
ступеня з бантом (нагороджено 1813 р.) та ордена Св. Анни 2-го ступеня з
діамантами (нагороджено 1816 р.). 12 вояків ескадрону В. Скаржинського були
нагороджені „знаками отличия военного ордена”, всі отримали пам’ятні медалі,
12 – загинули (серед них і рідний брат Віктора Петровича — Микола, якого було
вбито 1813 року під Кульмом). Героїчний вчинок В. Скаржинського під час війни
1812 року з Наполеоном, був особливо відзначений самим М. Кутузовим, та
М. Барклаєм де-Толлі і згадується навіть у сучасних шкільних підручниках з
історії України.

Потім до своєї смерті Віктор Петрович наполегливо займався організацією
господарства в своїх маєтках. Досить скоро його визнали кращим господарником
краю, якому вдалося досягти визначних успіхів практично в усіх галузях. „Цим
господарем Новоросія (тобто Південна Україна. – Т.Г.) може пишатися, – писав
у 1852 році про Скаржинського один з відомих діячів краю, – може сміливо
виставити його позмагатися з першорядними та відомими усьому світу
господарями Європи”68.

В. Скаржинський сприяв встановленню правильних сівозмін, культивував
кращі сорти пшениці, тютюну, олійних культур, постійно удосконалював засоби
обробки ґрунтів, влаштував кращі в краї пасіки. У 1842 році, перебуваючи на
лікуванні у Кисловодську, В. Скаржинський звернув увагу на місцеву
карачаївську породу овець, яку він наступного року, вперше в історії Південної
України, почав успішно розводити в своєму маєтку на Херсонщині та
поширювати серед інших господарств. В. Скаржинський мав гарний кінний завод
(його основу поклали коні з заводу гетьмана Розумовського), жеребці якого
постачалися до російської армії. Окрім того, у своїх маєтках Скаржинський
успішно розводив десятки видів свійських та диких тварин.

Найбільших успіхів Віктор Петрович Скаржинський безсумнівно досяг
у садівництві та лісорозведенні. Любов до цих занять він напевно отримав від
батька. Адже керівник бузьких козаків Петро Скаржинський свого часу першим
на Херсонщині розбив у своєму маєтку сад та посадив дубову рощу. Віктор
Скаржинський, продовжуючи справу батька, досяг у цій галузі вершин. На
початку 1850-х рр. в садах Скаржинського на 250 десятинах землі було 140 сортів
яблуні, 81 сорт груші, 50 сортів вишні та сливи, 50 сортів абрикосів. Для своїх
садів та лісів Скаржинський виписував дерева з Криму, Кавказу, Швейцарії,
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Франції, Америки (деревам з Північної Америки він віддавав особливу перевагу).
У 1852 році інспектор сільського господарства Південної Росії Д. Стуков
відзначав: “У лісах п. Скаржинського, що обіймають площу біля 500 десятин,
знаходиться 181 вид рослин... Скаржинський своїми величезними плантаціями
перший довів можливість широкого лісорозведення у херсонських степах”69.

Заслуги В. Скаржинського мусили визнати навіть радянські науковці. Один
з них писав: “В. П. Скаржинський був одним з піонерів степового і полезахисного
лісонасадження. Йому належить ряд наукових праць з питань лісорозведення,
зрошення та травосіяння на півдні. У своєму господарстві В. П. Скаржинський
запровадив поліпшені сівозміни, створив понад 40 гребель, заснував
помологічний (сортовий) сад плодово-ягідних культур 221 сорту, дендрарій з
281 видом рослин, з плантацією шовковиці на 150 га і плодовий сад з
виноградником на 100 га. На території маєтку було посаджено ліс на площі біля
400 га. І досі шумить цей чудовий ліс, неначе живий пам’ятник насамперед
тисячам кріпаків, які виростили його в засушливих степах Причорномор’я”.
Останній пасаж був типовим для радянської літератури. В. Скаржинський
звичайно користувався значними “людськими ресурсами” (1500 кріпаків). Проте
переважна більшість тодішніх кріпосників досить добре обходилися без
господарських “експериментів”. Деякі з них вважали, що Скаржинський,
розводячи ліси, “зариває свій капітал у землю” замість того, щоб збільшувати
його, віддаючи під проценти в банк. Тому найбільшою заслугою Віктора
Петровича вважали те, що він переконливо довів: удосконалення господарства
приносить землевласнику не збитки, а прибуток.

“Від батька він отримав маєток з боргом у 250 тис. карбованців
асигнаціями, – писав про В. Скаржинського один із сучасників, – виплатив цей
борг повністю, збільшив маєток вдвічі шляхом купівлі нових земель, він залишив
дітям чудово влаштований в цілковитому порядку маєток без боргів; 60 тисяч
карбованців сріблом та відомий будинок у Одесі”70. (про будинок Скаржинського
в Одесі, місце для якого отримала ще його мати Уляна, буде сказано нижче).

Свої досягнення на ниві господарювання В. Скаржинський популяризував
у численних працях, що були опубліковані в “Записках” Товариства сільського
господарства південної Росії, активним членом якого він був. “Маю вас завірити,
люб’язні мої земляки, – часто говорив В. Скаржинський, – що варто лише
посадити декілька дерев й ви будете так заохочені до того, що праця не буде
здаватися вам працею... А доживете до сивого волосся, як я, тоді сидячи у тіні
дерев, під дивним узорчатим покровом зелені, багато разів подякуєте собі за
свою працю!”71

Помер Віктор Петрович Скаржинський у 1861 році. А 1867 року члени
Товариства сільського господарства південної Росії розпочали збір коштів для
спорудження пам’ятника визначному лісівнику. Грошей зібрали навіть більше,
ніж було потрібно і на залишок суми вирішили встановити стипендію імені
В. П. Скаржинського для студентів Новоросійського (Одеського) університету.
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Олексій Григорович Тройницький
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Герб родини Тройницьких (з книги В Лукомського
та В. Модзалевського „Малороссийский гербовник”).

Герб родини Туманських (з книги В Лукомського
та В. Модзалевського „Малороссийский гербовник”)
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Місце для пам’ятника обрали в одеському Міському саду біля будинку
вищезгаданого товариства (до того там “перебувало віддавна досить доброї роботи
погруддя богині Церери”). 25-го лютого 1872 року цар затвердив клопотання про
спорудження пам’ятника. Погруддя та постамент зробив петербурзький скульптор
Трискореллі. “Пам’ятник, загальна висота якого складає 3 аршини 1,2 вершки й
основа якого займає площу трохи більшу за квадратний аршин, на вигляд є вельми
скромним й складається з погруддя Віктора Петровича, досить схожого на
покійного, на погляд осіб, які близького його знали, що виконане з білого мармуру;
погруддя поставлене на чотирьохгранному постаменті з сірого карарського
мармуру; на лицевій стороні постаменту вирізано герб Віктора Петровича й під
ним підпис: “Виктору Петровичу Скаржинскому”; на задній стороні – надпис:
“Разведшему в знойних степях Херсонской губернии 400 десятин лесу хвойной и
лиственной породи”, на правій боковій стороні – „Императорское Общество
Сельского Хозяйства Южной России и земледельцы Новороссийского края”,
нарешті на лівій боковій стороні зображено групу дерев”72.

Пам’ятник було відкрито 16-го червня 1872 року. Об 11 годині ранку
архієпископ одеський та херсонський Димитрій відслужив панахиду по
В. Скаржинському в Спасо-Преображенському кафедральному соборі. В
урочистому відкритті пам’ятника взяли участь віце-президент та члени Товариства
сільського господарства південної Росії, одеський градоначальник, виконуючий
обов’язки міського голови, архієпископ, “багато почесних громадян міста,
посадовців та численна публіка”. Промови на честь відкриття пам’ятника
Скаржинському віце-президента Товариства сільського господарства князя
В. Д. Дабіжа та графа Д. Є. Остен-Сакена були опубліковані в “Одесском вестнике”.

Між іншим, вітав встановлення пам’ятника і син засновника одеського
Міського саду Михайло де Рібас. У своєму листі, учасникам відкриття він,
зокрема, писав: “Не маючи, на мій превеликий жаль, можливості бути присутнім
на урочистому відкритті пам’ятника В. П. Скаржинському, я як місцевий
старожил від усього серця приєднуюсь до цього виразу громадської вдячності
до пам’яті Віктора Петровича. Як син особи, що принесла свій сад у дар місту,
я вважаю обов’язком висловити цілковиту підтримку “Товариству сільського
господарства Південної Росії”, яке обрало цей сад, у якому моїм батьком майором
Де Рібасом були посаджені перші дерева в Одесі, місцем спорудження пам’ятника
тому, хто першим започаткував лісорозведення у краї”73.

Слід відзначити, що нащадки Віктора Петровича Скаржинського гідно
продовжили його справу. Діяльність цього славетного роду на Півдні України та
його роль у розвитку господарства краю сьогодні є предметом вивчення фахових
істориків74. Особливо відзначився онук Віктора Петровича Скаржинського – Ісак
Петрович Скаржинський, який, між іншим, збудував у своєму маєтку в 1887-
1897 роках новий п’ятиповерховий млин за проектом відомого одеського
архітектора Василя Мааса, а також “дивної архітектури Ольгінську
сільськогосподарську школу... в пам’ять покійної його дружини Ольги
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(Папудової, одеситки)”75. Відомий одеський краєзнавець Валерій Нетребський
вказує на те, що Скаржинські залишили по собі не тільки маєтки, ліси,
сільськогосподарські навчальні заклади, але й чудові будинки в Одесі (по вулицям
Торговій, Садовій, Обсерваторному провулку), зробили свій внесок у розвиток
багатьох сфер міського життя (наприклад, у становлення Одеського яхт-клубу)76.
Будинок Скаржинських на розі вулиць Торгової та Софіївської, що кілька разів
перебудовувався, відігравав помітну роль в історії Одеси. Наприклад,
М. Мурзакевич у 1869 році повідомляв: “У будинку Скаржинського розташована
комерційна гімназія (1858 р.), що утримується за рахунок одеського російського
та іноземного купецтва”77. Цей будинок і сьогодні прикрашає Одесу (остання
перебудова його була здійснена у 1880-ті роках архітектором
К. А. Скаржинським) і є пам’ятником архітектури місцевого значення.

Що стосується пам’ятника В. П. Скаржинському у міському саду Одеси,
то він, простоявши до радянських часів, потім безслідно зник. Звичайно, було б
логічним увічнити пам’ять про Віктора Петровича Скаржинського та його
родичів відновленням старовинного пам’ятника в одеському міському саду. Проте
як відзначає В. П. Нетребський: “Міська влада холоднокровно робить вигляд,
що не чує звернених до неї благань одеситів відновити дорогоцінну реліквію”.
Цей же краєзнавець звертає увагу на те, що нещодавно було знищено “дачу”
Скаржинских в Одесі78.

Нещодавно одеський міський сад пережив чергову реконструкцію з
проголошеною метою: відновити його “історичний вигляд”. Проте годі й
сподіватися на те, що теперішня влада відновить монумент козацькому нащадку,
що 45 років прикрашав центр Одеси.

5.5. Онук останнього гетьмана

Найбільш титулованим серед козацьких нащадків, які тривалий час
мешкали в Одесі, був онук останнього українського гетьмана Кирила
Розумовського Перо Олексійович Розумовський.

Про цю постать краєзнавцями написано досить багато. Біограф
Розумовських О. Васильчиков вважав Петра Олексійовича “паршивою вівцею”
в родині – нерозумним, неврівноваженим, відлюдкуватим79. Схожі думки
висловлювали і деякі з сучасників.

Нагадаємо лише головні віхи біографії „одеського графа” гетьманського
роду. На відміну від свого діда, Петру Олексійовичу Розумовському (1775 –
1835 рр.) не довелося в дитинстві пасти корів. Як представник одного з
найзначніших родів імперії він зростав у розкоші. Батько П. Розумовського –
Олексій Кирилович був міністром освіти при Олександрі І. Під старість він,
підтримуючи зв’язок лише з масонами, жив відлюдником  у своєму
підмосковному маєтку, маючи там чудову бібліотеку та ботанічний сад з понад
двома тисячами видів дерев, завезених з різних країн.
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Це прагнення до самотності та захоплення садівництвом разом із
багатством передалися від Олексія Кириловича його сину, якому судилося
залишитися останнім представником гілки закононароджених нащадків гетьмана
Розумовського за чоловічою лінією. Петро Олексійович Розумовський отримав
блискучу освіту в університетах Німеччини, де, як і його батько, захоплювався
лекціями з історії Київської Русі А. Шльоцера. З 1795 року Петро Розумовський
служив ад’ютантом у свого діда-гетьмана, який душі не чув у онуці. Пізніше у
званні генерал-лейтенанта Петро Олексійович брав участь у відомій італійській
кампанії О. Суворова.

Однак військова кар’єра Петра Розумовського не склалася. Не склалися і
його стосунки з вищим петербурзьким „світом”. Як наслідок, у 1806 році
Розумовський був призначений на посаду чиновника з особливих доручень при
генерал-губернаторі А.Е. де Рішельє, переселився до Одеси, де прожив майже
30 років. П. Розумовський вважався одним з найближчих друзів “Дюка”. Крім
роботи, графа з першим градоначальником Одеси єднало захоплення літературою
та садівництвом. “Дачі” Розумовського й А. Е. де Рішельє в Одесі, в районі
сучасної Балківської вул., були розташовані поруч.

Садиба П. Розумовського окрім палацу складалася з будівель
найрізноманітніших архітектурних стилів і справляла на незвиклих до розкоші
одеситів велике враження. С. Бориневич писав про неї таке: “По його
[Розумовського] дачі були розкидані будівлі високі та низькі різних архітектур,
з різними дахами (залізо, черепиця, ґонт, навіть очерет), оригінальні будинки,
загадкові гроти і навіть підземні ходи... серед цих будівель здіймалася вежа з
годинником, дзвін якої сповіщав мешканців Молдаванки про настання кожної
години”. Цю “дачу” граф добудовував і перебудовував до кінця свого життя.

За відомостями, що їх наводить сучасна дослідниця біографії
П. О. Розумовського Наталя Михайленко, володіння Розумовського в Одесі були
надзвичайно великими. Його палац та парк розташовувалися на трьох
стандартних “дачах” (одну Петро Олексійович отримав від міста, інші дві
придбав) загальною площею 168 десятин або майже 170 гектарів80. Це
підтверджує думку сучасників про Розумовського як про найбільшого
землевласника Одеси.

Після від’їзду А. Е. де Рішельє до Франції П. Розумовський жив практично
самітником. Ігноруючи товариство знатних осіб, він спілкувався майже виключно
з простими мешканцями одеських передмість та деякими купцями-іноземцями.
Такий спосіб життя граф продовжував до дня своєї смерті у 1835 році. Редактор
“Одесского вестника” Олексій Тройницький (козацький нащадок, про якого буде
згадано нижче) у числі газети за 24-го липня 1835 р. повідомляв своїх читачів:
“У неділю, 21-го липня, відбулося тут поховання тіла пана дійсного камергера
графа Петра Олексійовича Розумовського, який помер 18-го числа цього місяця.
Покійний граф більше 25-ти років прожив у нашому місті й більшу частину
цього часу провів у самотності, на чудовому хуторі, що був влаштований та
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засаджений його руками у міському передмісті Молдаванці; одеські мешканці
сумують за ним, як за одним з найдавніших своїх співгромадян, який витратив
чималу частину своїх грошей задля прикрашення околиць нашого міста. Граф
Петро Олексійович Розумовський був останнім нащадком, за чоловічою лінією
знаменитого у російській історії роду, що володів колись гетьманською булавою
Малоросії”81.

Спогади про Петра Розумовського залишили здебільшого люди, що
потрапили до його будинку вже після смерті господаря. Хтось згадував, що граф
тримав на своїй дачу “цілу колонію ремісників”, хтось – його доброту та щедрість
до простих мешканців Молдаванки (“під час безробіття в Одесі він наймав різної
статі та віку робітників і, за встановлену платню, наказував їм рити на своєму
хуторі землю та переносити її з місця на місце без усілякої потреби”), хтось –
чудових птахів у величезних клітках палацу Розумовського, яких Петро
Олексійович випустив на волю напередодні своєї смерті та ін.82 Досить швидко
постать графа стала оповита усілякими легендами (про його масонство, потайні
лабіринти під палацом тощо).

Типовими в цьому плані були враження Андрія Фадєєва: “Одного разу,
проходячи вулицею, я випадково зустрів урочисту поховальну процесію одного
з найцікавіших одеських мешканців. Ховали останнього графа Розумовського.
Він довго жив у Одесі цілковитим затворником, припинивши майже усі особисті
відносини зі світом. Говорили, що у молодості він любив спілкування, був
надзвичайно веселою людиною, багато подорожував, довго жив за кордоном,
особливо у Парижі, де вів насичене життя, витрачав великі гроші, що
перевищували норму на утримання, яка видавалася йому від батька й наробив
багато боргів.

Смерть батька зробила його одним з найбагатших людей Росії. Але
молодий гр. Розумовський, з світської живої людини перетворившись на сумного,
дикуватого іпохондрика, чомусь обрав місцем свого помешкання Одесу, купив
за містом велике місце, влаштував чудовий сад, а посеред нього побудував
будинок найдивовижнішої архітектури! Під час будівництва дому граф виписав
з Італії та інших міст Європи кращих майстрів для внутрішнього оздоблення,
скульптурних прикрас та розпису живописом стін й стель. Дім свій він заповнив
усіма скарбами мистецтва давнього та нового, які його багатство могло йому
надати й, відростивши собі довгу бороду (яку тоді окрім простого народу ніхто
не носив) й волосся, закрився у своєму будинку, нікуди не виходячи й нікого не
приймаючи, за дуже невеликими винятками. Під будинком граф влаштував велике
підземелля, з безкінечними коридорами й ходами у різних напрямах, на кшталт
лабіринту, ключ від якого був відомий лише йому. Вхід до підземелля був тільки
один, зі спальні графа, схований за таємними дверима.

У 1828 році, під час Турецької війни, імператриця Олександра Федорівна,
мешкаючи в Одесі, почувши про надзвичайне вбрання будинку графа
Розумовського, рідкісні колекції старожитностей й усілякі витвори мистецтва,
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розташовані у ньому, забажала їх побачити й повідомила листом графа, що у
призначений день та годину вона відвідає його. Граф влаштував прийом, що був
цілком гідним вельможної гості, приготував чудовий сніданок й ласощі, а сам, у
цей день за кілька годин до прибуття Государині, заліз до свого підземелля, де й
пробув, сховавшись до глибокої ночі. Ця витівка надовго залишилася у пам’яті
одеських мешканців.

Після смерті Розумовського його спадкоємці поставилися із дивною
неповагою до майна, яке дісталося їм у Одесі: жоден з них не потрудився навіть
приїхати подивитися на те, що залишилося після нього, а натомість заочно
розпорядилися продати все гамузом з публічного торгу. Цей розпродаж
продовжувався досить довго, бо нелегко було впоратися з такою великою масою
різнорідних речей. їх продавали партіями по відділах. Багато хто ходив, й ми з
дружиною у тому ж числі, щоб лише подивитись на всі ці цікаві речі, та з сумом
дивилися на дорогоцінні зібрання картин, скульптур, зброї, усіляких рідкісних
речей та старожитностей, що коштували чималих грошей, – а деяких з них і за
гроші не можна було б дістати, – які діставалися можна сказати задарма,
здебільшого у руки людей, що купували їх для спекуляції. Усе було розпродано
за безцінь.

Під час продажу меблів серед великої кількості розкішних речей був
досить простий невеликий стіл для шахів, що через свій не надто привабливий
вигляд майже нікого не зацікавив. Коли черга дійшла до нього, після оголошення
якоїсь дріб’язкової ціни почали торгуватися дві людини, італієць і француз,
котрих Розумовський часто запрошував грати з ним у шахи; вони оголосили, що
бажають купити стіл лише на пам’ять про покійного графа, й почали потрохи
збільшувати ціну, яку скоро довели до таких розмірів, що викликали загальну
зацікавленість. Нарешті один з них відмовився, а інший, оволодівши столом,
поспішно наказав його увезти. Виявилося, що в ньому була потаємна шухляда,
а у ній містилися дорогоцінні старовинні шахи з корала та аметиста, виготовлені
з чудовою майстерністю. Про це ніхто не знав окрім партнерів графа.

Будинок також продали з молотка, але він не надовго пережив свого
господаря і невдовзі повністю згорів”83.

На жаль, по-справжньому зрозуміти дивну особистість Петра
Олексійовича Розумовського не вдалося ані сучасникам, ані історикам. В цьому
плані слід згадати цікаві подробиці з листа головного спадкоємця
П. Розумовського графа Уварова від 9"го березня 1836 року до генерал-
губернатора М. Воронцова. “Уявіть собі, – писав Уваров, – що у тому вирі
казнокрадства, де жив граф Петро, він вів таємний щоденник, самий точний й
докладний у світі, що писався його рукою день за днем, з іменами та числами, в
якому занотовані всі лихварські фокуси, що їх проробляли його кредитори. Ця
книга цілком випадково була знайдена серед його паперів і тільки так мені про
це стало відомо. Багато людей будуть дуже здивовані, дізнавшись, що таким
чином я більш інформований, ніж вони вважають. Погодьтеся, що є щось
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оригінальне в ідеї залишити після своєї смерті подібну сповідь?” (переклад
цитати з французької В. Крючкової)84. Напевно, в разі, якщо б цей цікавий
історичний документ було знайдено, він би міг багато розповісти і про
особистість Петра Розумовського, і про Одесу його доби.

Сьогодні на жаль в Одесі не збереглося жодної споруди з комплексу палацу
П. Розумовського, так само, як і не збереглася його могила на першому
християнському цвинтарі. Був знищений і величезний сад (саду сусіда та
приятеля П. Розумовського – А. Е. де Рішельє є пощастило більше – тепер це
Дюковський парк). Єдине, що нагадує сьогодні мешканцям Одеси про загадкову
постать Петра Олексійовича, це назва вулиці – Розумовська, яка прямувала колись
до його “дачі”.

В Одесі у різний час мешкали й інші нащадки гетьманського роду
Розумовських85. Так, в кінці 1840-х – першій половині 1850-х років тут жила
рідна сестра П. О. Розумовського вдова київського генерал-губернатора Варвара
Олексіївна Рєпніна, знана меценатка, засновниця Полтавського інституту (її
донька Варвара Миколаївна, літератор, що залишила цікаві спогади про Одесу,
як відомо, була близькою подругою Т. Г. Шевченка)86.

5.6. Брати Тройницькі, Ф. Гамалія, В. Туманській та інші

Безперечно, важливу роль в історії Одеси XIX століття відіграли брати
Олександр Григорович та Микола Григорович Тройницькі. Не зважаючи на те,
що обидва вони народилися в Одесі, рід Тройницьких брав свій початок на
Полтавщині і першим відомим його представником був полтавський полковий
писар і сотник Келембердянський Павло Тройницький87. Батько Олександра та
Миколи – Григорій Устинович Тройницький (онук зазначеного вище Павла) був
майором Ладозького мушкетерського полку і помер від ран під час війни 1812
року з Наполєоном, мати – Мотрона Хомівна Волошинова, була донькою
полтавського поміщика. Цікаво, що, згідно з переказом, Олександра Григоровича
Тройницького під час його навчання в Рішельєвському ліцеї також “викликали
на службу у козаки”, проте “керівництво ліцею наполягло на відстрочці, беручи
до уваги його відмінні успіхи у навчанні, а потім виклики на службу вже не
повторювалися”88.

Олександр Григорович Тройницький (1807-1871 рр.) був серед учнів, які
вступили до Рішельєвського ліцею одразу після його відкриття у 1817 році. Тоді
у ліцеї „різноплемінність викладачів та вихованців сприяла засвоєнню іноземних
мов” й, „вийшовши з ліцею, Олександр Григорович вільно читав латинські
тексти, говорив на французькій та німецькій мовах”89.

По успішному завершенні навчання у 20-річному віці О. Тройницький
почав викладати у Рішельєвському ліцеї, а згодом став інспектором Одеського
інституту шляхетних дівчат. “Ім’я Тройницького нерозривно пов’язано з історією
розвитку його рідного міста”, – відзначав один з дореволюційних авторів. Це
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твердження є цілком справедливим. Так, Олександр Григорович складав проекти
статутів та брав участь у заснуванні вельми необхідних для міста навчальних
закладів: гімназії при Рішельєвському ліцеї, міського училища для дівчат,
повітового та парафіяльного училищ, єврейського дівочого училища.
О. Тройницький склав статут Одеського будинку для сиріт й тривалий час був
попечителем цієї установи. Окрім того Олександр Григорович входив до багатьох
важливих міських установ: Одеського приказу громадської опіки, комітету про
доходи і видатки міста, статистичного комітету тощо90.

Проте найбільшою заслугою О. Тройницького перед рідним містом була
його діяльність на посаді редактора “Одесского вестника” (а також його
франкомовного варіанту “Journal d’Odessa”, який він очолював від 1835 року).
“Під керівництвом нового редактора, – наголошував Шидловський, – “Одесский
вестник” швидко перетворився на найповніший та найцікавіший орган
Південного краю”. “Від 1835 р. – відзначав інший автор XIX століття, –
“Одесский вестник” почав виходити у великому форматі й на кращому папері.
Окрім того була встановлена сувора точність у виході газети: протягом 23 років
“Одесский вестник” жодного разу не запізнився з виходом, не виключаючи й
дня бомбардування Одеси 10 квітня 1854 р.”91.

Практично у кожному номері “Одесского вестника” були публікації,
написані Олександром Григоровичем. „Окрім редакційних статей, – писав
Шидловський, – що їх готував Тройницький з усією акуратністю та
добросовісністю, ним було написано чимало статей, які мали великий інтерес
для життя Південного краю. Усі огляди стану торгівлі та статті під рубрикою
„Одеса”, більша частина некрологів осіб, які своєю працею принесли користь
краю, були написані Тройницьким... Кількість передплатників “Одесского
вестника”, що складала у 1834 році біля 300, зросла у 1854 році до 2000”92.

Як автор ґрунтовних досліджень з географії, статистики, історії та інших
наук, Олександр Григорович був відомий усім освіченим людям країни. Навколо
нього гуртувалися захисники економічних інтересів Одеси, патріоти цього міста
та краю93. Олександр Григорович також близько приятелював із засновником
Харківського університету українським патріотом Василем Назаровичем
Каразиним (після смерті В. Каразина у 1842 році. “Одесский вестник” був одним
з небагатьох часописів імперії, що наважився опублікувати докладний некролог
цього визначного вченого, сподвижника науки та освіти, який через царську
“опалу” половину життя перебував у безвісності)94 та багатьма іншими
тогочасними діячами України (Захарієм Аркасом, Миколою Щербиною та ін.).

Плідна діяльність О. Тройницького на користь Одеси відбувалася під
опікою його начальника та приятеля, ліберально налаштованого генерал-
губернатора Михайла Семеновича Воронцова. Після того як Воронцов фактично
припинив керувати краєм, справи Тройницького значно погіршилися. Із сумом
скаржився Олександр Григорович у 1853 році архієпископу Інокентію на те, що
влада міста, якому він присвятив 30 років відданої праці, не бажає знайти
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належного застосування його творчій енергії. “Становище моє в Одесі є по-
справжньому важким”, – відзначав О. Тройницький95. Через зазначені причини
він був змушений 1857 року переїхати до столиці. Громадськість Одеси
влаштувала Олексію Григоровичу пишні проводи. “Одесский вестник” з цього
приводу, зокрема, писав: “18-го серпня [1857 року] на честь нього (Тройницького.
– Т.Г.) було дано прощальний обід у Одеському клубі. Не можна не вшанувати
одного з ветеранів Одеси, якого наше місто може вважати по-справжньому одним
з найшляхетніших та найдіяльніших своїх представників”. У своїй промові на
згаданому обіді О. Тройницький завірив одеситів, що він подумки завжди
залишатиметься з ними та рідним містом (“... де б я не був, я завжди залишусь
відданим громадянином Одеси, міста, де я народився й став людиною, де я
скромно... працював більше тридцяти років...”)96.

В урядових колах здібний одесит зробив непогану кар’єру. За часів
“Великих реформ” він плідно працював у численних комісіях та комітетах при
міністерствах народної освіти та внутрішніх справ. Достатньо згадати, що
О. Тройницького було введено до складу Державної ради імперії, а на його
похованні 14-го травня 1871 року був присутній сам цар з родиною97.

Помітною постаттю в Одесі був також вже згадуваний вище рідний брат
Олександра Григоровича – Микола Григорович Тройницький (1811 – 1892 рр.).
Як відзначає сучасна дослідниця Ірина Дружкова, останній, зокрема, багато
зробив для розвитку кредитно-банківських установ в місті: організовував
заснування Одеської контори Державного банку й з 1864 року став її
управляючим; був членом правління, а з 1872 року – головою правління
Одеського товариства взаємного кредиту. Водночас Микола Григорович
Тройницький був членом міських благодійних товариств та комітетів, обирався
мировим суддею та закінчив службу у званні дійсного статського радника98.

Вельми загадковим досі залишається походження одеських представників
роду Гамаліїв. У перший половині XIX століття відомою людиною в нашому
місті був Федір Михайлович Гамалія. Будучи службовцем митного відомства,
він у 1836 р. став головою Одеського комерційного суду і перебував на цій посаді
до 1852 року99. Така довіра співгромадян невипадкова. Генерал-губернатор
Михайло Воронцов називав Ф. Гамалію “вельми чесною людиною”, а
градоначальник Олексій Левшин незважаючи на те, що мав з Федором
Михайловичем “холодні стосунки”, віддавав належне його об’єктивності та
неупередженості при вирішенні судових справ100. Ф. Гамалія, між іншим, отримав
“золоту медаль за приборкання чуми” в Одесі 1840 року, був членом Товариства
сільського господарства південної Росії та ін. Вадим Модзолевський у своєму
“Малороссийском родословнике” навів відомості про чотири козацькі роди
Гетьманщини з прізвищем Гамалія. Однак визначний дослідник української
генеалогії не знав, до якого з цих родів віднести вищезгаданого Ф. М. Гамалію,
хоча і припускав, що останній міг належати до четвертого покоління нащадків
Леонтія Гамалії, який жив у другій половині XVIII століття101.
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Відомий дослідник історії міста Доротея Атлас серед авторів, які в першій
половині XIX століття присвятили Одесі свої кращі поетичні твори, назвала
В. Туманського (постаті цього поета при святили свої розвідки одеські краєзнавці
О. Губар, В. Ільїн, Т. Кузнецова, І. Рябенко та ін.). “Туманський жив в Одесі у
20-х роках минулого століття. – відзначала Д. Атлас, – У 1824 році він написав
вірш “Одеса”, про який згадує Пушкін”102. Хоча Василь Іванович Туманський
(1800–1860 рр.), який у 1820-х роках працював у канцелярії М. Воронцова, писав
вірші російською, за походженням він був українським козаком – „онуком
останнього малоросійського писаря Василя Григоровича Туманського, який
змінив О. Я. Безбородька”103. Одеський друг О. Пушкіна, напевно, не приховував
свого козацького походження. Так, відомий “супротивник Одеси” П. Вігель писав
про свої зустрічі в цьому місті з “Василем Івановичем, що належав до відомого
у Малоросії своєю гордовитістю роду Туманських”104. Герб Туманських можна
знайти в „Малороссийском гербовнике” В. Лукомського та В. Модзолевського.
У цій же книзі наведені герби Гудовичів, Безбородьків, Грибовських, Кир’якових,
Тройницьких та інших українських козацьких родів Лівобережжя, пов’язаних з
історією Одеси105.

Наведені вище постаті, звичайно, не охоплюють усього числа козацьких
нащадків, які значно вплинули на історію Одеси кінця XVIII “ першої половини
XIX століття. Списки одеських чиновників першої половини XIX століття
рясніли значною кількістю типово козацьких прізвищ.

Між іншим, Одеса зазначеного періоду зовсім не цуралася української
мови. Костянтин Скальковський (син вищезгаданого Аполлона Скальковського)
у спогадах про життя Одеси за часів порто-франко відзначав: “Жіноча прислуга
була з малоросіянок та польок. Цій обставині одеська мова, яка тепер сильно
очистилася, зобов’язана була масою малоросійських та польських слів та
зворотів, вимова її також м’яка”. Навряд чи можна погодитися з Костянтином
Аполлоновичем у тому, що лише прислуга була причиною поширення української
мови в Одесі. Професор Костянтин Зеленецький, який у 1840-х рр. знайшов в
мові одеситів величезну кількість “українізмів” та “галицизмів” й мовних
зворотів притаманних для української мови, вважав головними їх носіями
представників “нижчого чиновного класу, який, хоча й обрусів, проте зберіг сліди
свого неросійського походження”106.

Загальновідомо, що деякі одеські чиновники дореформеного часу не
цуралися української мови на робочому місці (наприклад, відомий усьому місту
митник Зосим Іванович Педащенко, який на кордоні одеського порто-франко,
щоб не допустити вивезення контрабанди, оглядав навіть найвпливовіших осіб,
“дозволяв собі без церемоній щупати товстих баринь”, запитуючи у них
українською: “А що це у вас: натуральне чи фальшиве?”)107. Загалом у тому, що
“одеська мова”, не зважаючи на постійні намагання її “виправити”, протягом
тривалого часу зберігала масу українських слів та зворотів, вочевидь, є певна
заслуга нащадків запорожців та гетьманців.
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5.7. Дещо про козацьких нащадків
серед одеського купецтва та міщанства

Значна кількість колишніх козаків та їхніх нащадків влилася до
численніших прошарків одеського населення – купецтва та міщанства. Олексій
Маркевич відзначав, що реєстри домовласників одеських передмість
„повторюють у безкінечній кількості звичайні малоросійські прізвища, або
скоріше прізвиська”108. Із цим важко не погодитись, адже навіть наприкінці
XIX століття у списках домовласників Молдаванки та Пересипу серед маси
українських прізвищ зустрічалися “прізвиська”, за якими можна було б вивчати
історію запорозького козацтва: Головата, Сулима, Люлька, Гаркуша, Галка, Байда,
Горобець, Величко та ін.109.

Колишні козацькі старшин та їх діти були і серед перших одеських купців.
Наприклад, за даними О. Маркевича, на початку XIX століття “провідною
особою серед одеського купецтва був Дмитро Потилиця, він носив звання
військового товариша, тобто раніше служив у козаках, а згідно з сімейними
переказами був запорожцем та прибув до Одеси з Чорноморщини”. Дмитро
Никифорович Потилиця оселився в Одесі ще наприкінці XVIII століття (він
як мішанин віком 25 років був заданий у ревізькому реєстрі міста від 1799 року).
На початку XIX століття Д. Потилиця вже мав в Одесі велику сім’ю – дружину,
чотири сина та декілька доньок; володів двома великими будинками – на вул.
Преображенській та Старопортофранківській; вів значну торгівлю та займався
видобутком каміння (в Одесі каменоломні тоді вважалися “суто українським” і
козацьким промислом, про це ще буде сказано нижче). Як нащадок старшини та
визначний купець, Потилиця навіть просив А. Е. де Рішельє про надання
спадкового дворянства.

Показово, що перебуваючи в Одесі, Потилиця не втрачав зв’язків з
існуючими на той в час в Україні козацькими формуваннями. Так, у липні
1807 року одеський військовий комендант Кобле доносив керівництву, що купець
2-ї гільдії Д. Потилиця, “відлучившись... для стягування боргів з розбійників,
які різали у нього каміння в урочищі Куяльницьком та втекли за кордон” до
Молдови, повернувся зі свідоцтвом від отамана Усть-дунайського війська
Підлисецького про те, що він записаний до зазначеного війська, де перебуває
“Васюринського куреня військовим товаришем”. Кобле був дуже обурений, як
тим, що купець отримав офіцерське звання і „має однаковий ранг з тими, хто
заслужив його десятирічною службою у регулярному війську”, так і тим, що
дружина Потилиці також отримала свідоцтво отамана на вільний виїзд до
козацького війська. Суворий комендант навіть заарештував Д. Потилицю, проте
потім відпустив “з забороною йому, як купцю 2-ї гільдії носити офіцерське
звання”110.

Однак подальша доля козака-купця склалася трагічно. Згідно із спогадами
нащадків, „Потилицю чомусь невзлюбив генерал-губернатор О.Ф.Ланжерон і
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став до нього чіплятися; виведений з терпіння Потилиця образив гр. Ланжерна
дією, за що й постраждав”. Граф Олександр Ланжерон був людиною різкою і
нестриманою він жорстоко покарав занадто гордого козака-купця. 1821 року
Дмитра Потилицю “заслали до Східного Сибіру на поселення, очевидно в
адміністративному порядку” (тобто без суду і слідства). Разом з ним заслали
всю його родину та конфіскували майно. Вже після смерті Д. Потилиці у
1838 році його дружині Ганні Іванівні разом з двома синами та двома доньками
вдалося повернутися з Пермі до Одеси і тільки у 1848 році вони отримали право
вільного проживання в місті111.

Як відомо, українці в Одесі першої половини XIX століття навіть
контролювали певні галузі економіки, наприклад, здобич головного будівельного
матеріалу – черепашнику. В списках власників катакомб, які постачали каміння
на будівництво символу Одеси – Бульварних (Потьомкінських) сходів,
переважають не просто українські, а часто типово запорозькі та гетьманські
прізвища: Іван Дорошенко, Кузьма Пацюк, Осип та Григорій Шмигора, Антон
Черноморченко, Яків Вернидуб, Антон Гетьманенко та ін.112. Про те, що багато
колишніх запорожців пішли працювати до одеських каменоломень, свідчили й
дореволюційні російські історики (нарис В. Данілова “Із Запоріжжя у
катакомби”)113. Отже, милуючись сьогодні Потьомкінськими сходами, варто
згадувати не лише архітекторів, інженерів та чиновників, що сприяли їхньому
будівництву, але й нащадків українських козаків, які постачали для спорудження
теперішнього символу Одеси каміння.

Траплялися й інші випадки, коли міщанам-українцям доводилося
відігравати самостійну роль в історії розбудови Одеси. Загальновідомими є слова
О. С. Пушкіна про “брудну Одесу”. Одеса насправді тривалий час не мала
достатньої кількості брукованих вулиць. Адже “місцеве каміння” (черепашник)
було надто м’яким для брукування, транспортування бузького граніту суходолом,
до появи залізниць – надто коштовним, а кількість міцного каміння довезеного з-
за кордону (“ліворнське каміння” та “мальтійська лава”) – недостатньою. За часів
М. С. Воронцова розпочалося брукування одеських вулиць щебенем за допомогою
величезного катка за системою Мак-Адама. Достатня кількість щебеня необхідної
якості виявилися в одеських передмістях. Тоді десятки міщан-українців за
пропозицією місцевої влади почали постачати щебінь до міста, виступаючи не
лише як робітники, але й як самостійні підрядчики. Це були: “В. Задорожнюк із
товаришами”, В. Коломийченко, О. Сташко, І. Петренко, І. Бондаренко, П.
Матушенко та ін.114. Отже, саме українці-міщани, серед яких безперечно були й
козацькі нащадки, у 1830-х роках нарешті зробили Одесу чистою.

Колишні гетьманці й запорожці зробили вагомий внесок й у розвиток
торговельного на Чорному морі. У 1840-х роках А. Скальковський відзначав,
що в Одесі: “В останні роки зайнялися торгівлею малоросіяни та поляки, але
ще в малій кількості. Проте майже усі шкіпери каботажних човнів є чистими
дітьми Гетьманщини та Запоріжжя, народженими у Малій та Новій Росії”115.
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Деякі з міщан вміло займалися сільським господарством на приміських
“дачах”, досягаючи в цій справі вражаючих успіхів. Одеські міщани (переважно
українці) неодноразово ставали переможцями щорічних конкурсів, які
організовувало Товариство сільського господарства південної Росії. У таких
випадках їх імена ставали відомі всьому місту. Наприклад, 27-го вересня
1844 року газета “Одесский вестник” зокрема писала: “14-го вересня в день
відкриття Хрестовоздвиженського ярмарку в Одесі, на Новому базарі відбувалася
роздача нагород, що їх встановило ...Товариство сільського господарства
південної Росії, задля заохочення виробників кращих хлібних зерен. В присутності
великої кількості народу, виявилося до 100 претендентів з числа міщан та вільних
хліборобів, з яких, згідно з рішенням комісії Товариства та за участю обізнаних
та досвідчених людей, вісім чоловік отримали нагороди у вигляді срібних кубків.
А саме: за арнаутку... – селянин графа Кулішова Єфим Діденко; одеський міщанин
Осип Гук, що проживає на дачі п. Попандопулової; одеський міщанин Степан
Фесенко...; за гірку... – одеський міщанин Осип Гук, що проживає на дачі
п. Попандопулової; акерманський міщанин Семен Шевченко, що проживає на
дачі п. Шостака та одеський міщанин Михайло Рудяков, що проживає на дачі п.
Делембровського. Роздача нагород відбувалася під звуки військової музики”116.

Отже, одеський міщанин з типовим запорозьким прізвищем Гук отримав
одразу два кубки. Один зі свідків цього нагородження опублікував свої враження
на сторінках часопису зазначеного товариства. Уривок з них варто навести мовою
оригіналу: “Оценщик 1-й гильдии купец г. Родоконаки, торгующий пшеницею
в Одессе более 25-лет, сказывал нам, что он никогда не помнит, чтобы
простолюдины представляли столь хорошие сорта какие были представлены
ныне. Мещанин Гук получил два большие кубка, один за арнаутку, другой за
гирку; у него было 10 четвертей того и другого сорта. Арнаутка его была первая
из всех; гирка хотя весом несколько легче, зато качеством даже лучше другой
гирки, оспаривающей ему премию и потому ему присудили по кубку за каждый
сорт. Гук не заставил себя просить в принятии кубка; схватив по кубку в каждую
руку, поклонился низехонько и вмиг исчез. Многие из присутствующих
усмехаясь, перемигивались, будто хотели тем сказать: „прощай кубки, пошли в
кабак”! В шестом часу, длинные ряды воловых и конных пустых возов, медленно
тянулись к Херсонской заставе; на одном возе, растянувшись во всю Длину,
взвалив голову назад, помахивая руками и ногами, мужик ревел песни: это был
Гук. Поравнявшись с заставою и увидев таможенного чиновника, Гук привстал,
упираясь на воз, снял почтительно шапку и, адресуясь к чиновнику, протяжно
произнес: „Ваше Благородне... чи (или) Высокоблагородие, звините (извините)
я трохи (немного) пьян; но рассудите же вы сами якже (как же) и не напиться;
я их два получил, а не дин. Это не всякому дается: а може (может быть), кто вам
казав (сказал), что Гук пропил кубки, которые ему дали за его гарную (хорошую)
пшеницу. Не верьте ваше Бла... чи Высокоблагородие вин бреше (он лжет)”. – С
этими словами он вынул кубки и сильно стукнув ими друг о друга, продолжал,
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– “Вот они! У меня есть два сынка, я дам каждому по кубку, и прикажу им,
чтобы они эти кубки передали своим внукам, дабы и те хранили их, и знали
каков был их прадед”117.

Наведені вище нариси, звичайно, не вичерпують усього списку козацьких
нащадків, які відіграли помітну роль в історії Одеси кінця XVIII “ першої
половини XIX століття. Але й цих, досить стислих, а іноді й фрагментарних
біографій можна зробити висновок, що козацькі нащадки не тільки своїм потом
та кров’ю, але й розумом та організаторськими здібностями вельми посприяли
розквіту та розбудові української морської столиці Одеси. Гетьманці, запорожці
та їхні нащадки мали великий вплив на практично всі сфери життя Одеси від
моменту її офіційного “народження”. Як відомо, письменник Лев Славін, який,
загалом, не дуже “хворів” на українофільство, вважав, що традиційна весела
вдача та гумор населення Одеси не в останню чергу пояснювалися його
козацьким корінням, бо ледве не з кожного справжнього одесита “раптом виглядає
тип запорожця з козацької січової вольниці”118.
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Розділ шостий

З ІСТОРІЇ ДОСЛІДЖЕННЯ УКРАЇНСЬКОГО КОЗАЦТВА В ОДЕСІ.
 ХІХ “ КІНЕЦЬ ХХ СТОЛІТТЯ

6.1. Дослідження історії козацтва в Одесі
у ХІХ – на початку ХХ століття

Одеса фактично з кінця XVIII століття стала містом, де відбувалася
концентрація не тільки торгівельного та ремісничого або військового та
дворянського прошарків, але й так званого “вченого стану”. Цей процес
відбувався за рахунок окремих представників дворянства, чиновництва,
викладачів освітніх закладів Одеси. Розвиток наукових досліджень користувався
підтримкою з боку місцевої влади.

Увага місцевих дослідників до історії козацтва була здебільшого як до
феномену історії регіональної “ Південної України (використовувалися терміни
“Південна Росія”, “Новоросійський край”). Такий підхід відображено вже у
франкомовній праці ад’ютанта герцога А.-Е. де Рішельє Габріеля де Кастельно
(прибув до Одеси з Бордо, помер у Парижі у 1827 році) “Essai sur l’histoir ancienne
et moderne de la nouvelle Russie” (“Нариси давньої та нової історії Нової Росії”,
видана в Парижі у 1820 році)1, де подані історичні відомості про українське
козацтво і діяльність Богдана Хмельницького. Більшість досліджень, що
з’являлися в м. Одесі, стосувалися саме запорозького козацтва, яке територіально
пов’язане з південноукраїнським регіоном. Певним чином на зростання інтересу
до козацтва могли вплинути проекти  по його відродженню. Після чергової
російсько-турецької війни (1828-1829 років) в імперії реанімується захисна роль
козацтва і на території краю формуються козацькі війська, до складу яких входять
і колишні запорожці. Інтерес до козацтва переходив у практичну площину, з
чим, очевидно, також пов’язана спеціальна увага місцевих істориків до природи
запорозького козацтва, до форм існування козацтва після 1775 року. Крім того,
як визнавав ще А.О.Скальковський, українці і, зокрема, козаки, відносилися до
корінного населення2, під яким малося на увазі населення, яке з’явилося на
південних територіях ще до включення їх до складу Росії: засвоєння козаками
Очаківського степу починається вже з середини 1770-х років, селилися козаки і
в Одесі. Отже, козацтво як предмет дослідження обов’язково мало зайняти гідне
місце в розвідках з історії Новоросійського краю, завдяки характерному для
першої половини ХІХ століття переконанню, що історія є шлях до самопізнання,
книга буття народу, а також з огляду на властиве для регіону устремління до
такого самопізнання, що виявилося в проведенні різноманітних досліджень, і
не тільки історичних. Це потребувало і відповідного відродження історичної
пам’яті, гідної інтеграції колишніх запорожців та їх нащадків у структуру
регіонального суспільства.



126

Г. де Кастельно (G. de Castelnau)
(1757-1827)

П.Брун
(1804-1880)

Титул першого тому праці
Г. де Кастельно „Essai sur l’histoir

ancienne et modern de la nouvelle Russie”
(2-е вид., Париж, 1827)

Титул збірки досліджень П. Бруна
 з історичної географії „Черноморье”

(О., 1879, 4.1’)



127

Титул першого видання монографії
А. Скальковського „История Новой

Сечи или последнего Коша
Запорожского” (О., 1841)

А. Скальковський
(1808-1898)

О. Маркевич
(1847-1903)

Обкладинка монографії О. Маркевича
„Марковичи” (К., 1890)



128

Те, що українське козацтво зайняло певне місце у структурі історичних
інтересів місцевого читаючого суспільства, підтверджує і той факт, що у 1830-х
роках в Одесі цікавилися останніми виданнями, присвяченими козацтву та
українській історії, зокрема, збірками І.І.Срезневського “Запорожская старина”3.

Розвиток наукових досліджень в цілому і з історії козацтва, зокрема, в
Одесі у ХІХ – на початку ХХ століття стимулювався і такими чинниками, як
наявність періодичних видань, які виділяли спеціальні рубрики для розміщення
історичних матеріалів. У цьому відношенні першою серед російськомовних
видань стала газета “Одесский вестник” (виходила з 1827 року). На її шпальтах
з’являлися як археографічні матеріали, так і спеціальні розвідки з історії козацтва.
Редакцію газети з 1835 до 1857 років здійснював нащадок українського
козацького роду Олександр Григорович Тройницький (1807-1871)4. З’являлися
подібні матеріали і на сторінках інших одеських газет.

Історія козацтва ставала предметом вивчення як окремих дослідників, так
і, з початком організаційного етапу в історії науки в Одесі (кінець 20-х – початок
30-х років ХІХ століття), спершу своєрідних наукових гуртків, а згодом наукового
історичного товариства. Так, група освіченої молоді, що складалася з двох
вихідців з українських земель – нащадка військового товариша Гадяцького полку
першої половини XVIII ст. Михайла Кир’якова5 та уродженця Правобережної
України Аполлона Скальковського, а також Миколи Мурзакевича, визнавала
головними періодами історії Новоросійського краю давню історію – від Геродота
до козацтва або до XVI століття, – і сучасну або новітню (нову) історію – від
козацтва до 30-х років ХІХ століття. З 1839 року формується значний науковий
осередок навколо Одеського товариства історії і старожитностей, яке мало власне
періодичне видання “Записки Одесского общества истории и древностей”
(1844"1919, вийшло 33 томи). Подальша концентрація наукових сил в Одесі була
пов’язана з заснуванням Новоросійського (Одеського) університету у 1865 році.
Це сприяло і притоку до міста викладацьких кадрів, які продовжили місцеву
дослідницьку традицію в галузі історії козацтва. Університетська дослідницька
практика вимагала систематичної роботи над розкриттям тієї чи іншої
проблематики. Цьому відповідала активність викладачів в Товаристві історії і
старожитностей, що сприяло піднесенню його діяльності, встановленню
регулярності у виході “Записок” Товариства.

З огляду на те, що історичні дослідження в першій половині ХІХ століття
підтримувалися і певним чином зазнавали вплив з боку місцевої влади, необхідно
згадати про наукові та літературні заняття Олексія Іраклієвича Льовшина
(Лєвшина) (1799"1879), що перебував на посаді градоначальника м. Одеси у
1831"1837 роках. Він отримав високу характеристику з боку М.С.Грушевського
як харківський патріот за свою працю “Письма из Малороссии” (1816), очевидно,
за висловлену думку про те, що Малоросія (територія Чернігівської, Полтавської
і частини Київської губерній) є колискою Росії, тою країною, з якої “…Россия
приняла вид благоустроенной державы, озарилась лучами христианства….”.
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Здійснюючи мандрівку по українських землях, автор занотовує старожитності,
відомості та місцевості, пов’язані з історією козацтва, з діяльністю козацьких
гетьманів Івана Мазепи (якого оцінює, як і офіційні кола, негативно, вказуючи
на те, що і населення Лівобережжя було такої ж думки), Данила Апостола.
Розмірковуючи над характером українців (“малоросіян”), О.Льовшин зазначає,
що вони “любят предков своих, любят славу их, и чтут память тех козаков,
которые храбро защищались и поражали поляков под предводительством
Хмельницкого, одержали 14 побед над волохами под начальством Свирчковского,
и отличались потом неустрашимостью своею при взятии Азова!”. Також автор
відмічає, що войовничий дух давніх українських козаків не зник в їх нащадках,
слово “козак” для них має велике значення. У питанні про значення цього слова
О.Льовшин приймає точку зору історика Болтіна, який вважав, що “козак” означає
“бездомний”6. Зважаючи на близькість О.Льовшина та А.Скальковського по
службі в м. Одесі, можна говорити про певний вплив першого на останнього,
який згодом став видатним істориком запорозького козацтва.

У 1837"1848 рр. Херсонську єпархію в Одесі очолював архієпископ
Гавриїл (В.Ф.Розанов), відомий своєю увагою до історії запорозького козацтва
(хоча в основному негативно оцінював цей феномен), яка потрапила в поле його
зору як частина історії Новоросійського краю. Багато зроблено було ним ще під
час перебування в Катеринославі (з 1828 року). Намагаючись використати те,
що ще живі були представники запорозького козацтва, архієпископ займається
збиранням усної історії. Цінним наративним джерелом з історії Нової Січі стали
записки колишнього запорожця Микити Коржа, запис яких був завершений у
1831 році. Від Гавриїла дізнався про це джерело одеський історик
А.О.Скальковський (1808-1898), який здійснив його першу публікацію під назвою
“Изустные предания о Новороссийском крае”7.

Сам Аполлон Олександрович Скальковський (1808"1898) народився в м.
Житомирі, вищу освіту отримав переважно на морально-політичних
(юридичних) факультетах Віленського та Московського університетів. З 1828
року він переїхав до Одеси, де став чиновником канцелярії Новоросійського та
Бессарабського генерал-губернатора М.С.Воронцова, який фактично визнав за
ним статус регіонального історіографа (історика). До кінця свого довгого життя
А.Скальковський відігравав важливу роль у науковому житті м. Одеси. Його
заняття історією козацтва з різних причин мало перерви, однак дослідник
залишається вірним цій проблематиці, значною мірою завдяки зберіганню у себе
запорозького архіву, і навіть у 80-ті роки ХІХ століття активно співпрацює з
журналом “Киевская старина”, називаючи себе українським істориком (завдяки
дослідженням з історії козацтва та гайдамаччини) 8, видає втретє свою
монографію, присвячену в основному історії Нової Січі.

А.Скальковський збирався створити цілісну історію запорозького
козацтва, в якій найбільша глава була б присвячена історії останньої, Нової Січі.
Він усвідомлював всю важливість поставленого перед собою завдання, тому що,
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окрім власне наукового значення, його дослідження мало дати історичних предків
жителям півдня9. Перші спеціальні розвідки з історії козацтва він проводить під
час археографічної експедиції у 1835 році, присвяченої пошуку матеріалів та
джерел з історії Новоросійського краю10. Вирішальну роль в обранні козацької
проблематики для спеціального дослідження зіграла знахідка під час чергової
археографічної експедиції запорозького архіву періоду Нової Січі. Знайдені
документи дозволили А.Скальковському відійти від оцінок козацтва, висловлених
в маніфесті 1775 року, а також зосередити дослідницьку увагу саме на цьому
періоді в історії цього історичного феномену.

Всього вийшло три видання  “Истории Новой Сечи или последнего Коша
Запорожского” (у 1841 (фактично у 1842), у новій редакції зі значними
доповненнями у 1846 році, з частковою редакцією у 1885-1886 роках)11.

 А.Скальковський характеризує запорозьке козацтво як визначне явище в
історії східнослов’янського (так званого руського) козацтва та прототип інших
козацьких військ, і більш широко як феномен слов’янського прикордонного
війська. Він торкається і питання політичного устрою Січі, з одного боку
характеризуючи її як козацьку республіку, з іншого – стверджуючи, що Запоріжжя
не було самостійною політичною общиною. Окремі його оцінки політичного
становища козацтва в Російській імперії носили радикальний для свого часу
характер і залишилися в чернетці, зокрема, його висновок стосовно того, що
запорозька громада “довго боролася з імператорською владою, поки нарешті
була змушена підкоритися силі”12 .

А.Скальковський розпочинає новий напрямок в сучасній йому
історіографії Запоріжжя, який можна назвати апологетичним, що був далеко не
домінуючим в науці. За допомогою документів знайденого запорозького архіву
історик намагається довести положення щодо подібності запорозького козацтва
до західноєвропейських чернечо-лицарських орденів. Це надавало наукового
характеру його висновкам, хоча, незважаючи на це, вони фактично не визнавалися
більшістю його сучасників. Документи архіву підтверджували, з точки зору
історика, існування в козацькій громаді всіх основних орденських рис:
належність до християнської – православної – релігії та поклоніння Пресвятій
Богородиці, боротьба проти турок і татар (так зване покликання), обітниця
безшлюбності, узи товариства, обітниця послушенства, існування спеціального
іспиту перед вступом до громади тощо. Один з перших А.Скальковський
намагається з’ясувати причини руйнування Нової Січі, виділяє як зовнішні, так
і внутрішні причини. Серед останніх – закономірне для орденів явище – їх
поступове “старіння”, невідповідність орденського покликання і історичних
реалій в останній чверті ХVІІІ століття, внутрішній розклад ордену, прояви якого
полягали у порушенні важливих обітниць13.

Найголовнішою причиною стало те, що запорозьке козацтво не
поступалося своєю територією і становило серйозну перепону на шляху
“закономірного” просування імперії на південь. У зв’язку з цим А.Скальковський



131

багато приділяє уваги правовому підгрунтю козацької власності на територію
розташування Нової Січі. Він дійшов висновку, що права запорозьких козаків
на територію Новоросійського краю без ногайської частини і Криму довгий час
були засновані на грамоті польського короля Стефана Баторія від 20 серпня 1576
року, вміщеній в універсалі Богдана Хмельницького від 15 січня 1655 року (вже
у XVIII столітті заперечувалась автентичність документу з політичних та
джерелознавчих міркувань). Однак, з точки зору історика, названі аргументи
козацької сторони у ХVІІІ столітті вже не відповідали реаліям існування
запорозької громади під зверхністю Росії, тому що в цей час тільки ця держава
мала право володіти “степом” чи Північним Причорномор’ям за правом
завоювання в результаті російсько-турецьких воєн, закріплене в міжнародних
угодах14.

Апологетична тенденція у висвітленні історії Запорозького Кошу досягає
свого апогею при дослідженні А.Скальковським питання стосовно існування
зв’язку між гайдамаччиною (яку він оцінює негативно) та козацтвом. Тому своїм
основним завданням він вважає розділення поняття козацтва та гайдамаччини,
а також, при визнанні участі в ній окремих запорожців, заперечення існування
підтримки гайдамак з боку запорозького Коша15.

Звертаючись до історії запорозького козацтва після зруйнування Січі,
А.Скальковський вписує нову, з точки зору обсягу та інтерпретації, сторінку в
історіографію предмету. Він звертає основну увагу на створення у цей період
різних військово-козацьких формувань, до яких вливаються колишні запорожці,
таких, як Задунайська Січ, Дунайське козацьке військо тощо. З огляду на те, що
основне завдання історика полягало у з’ясуванні подальшої долі колишнього
запорозького козацтва, деякі інтерпретації страждають на однобічність і певну
тенденційність. Але за обсягом висвітлення проблеми і завдяки фактичному
матеріалу внесок А.Скальковського у дослідження цього предмету був вагомим
в умовах ХІХ століття16.

Не оминув увагою А.Скальковський і роль запорозького козацтва в історії
Хаджибея (Одеси), згадуючи участь запорожців у штурмі фортеці (в “Истории
Новой Сечи” 2-е та 3-е видання) і виданні “Адмірал Де-Рібас и завоевание
Хаджибея, 1764”1797” (Одеса, 1889).

Як вже зазначалося, важливе значення для розвитку досліджень з історії
козацтва в Одесі мало заснування Одеського Товариства історії і старожитностей
у 1839 році. Члени Товариства не завжди проживали саме в Одесі, однак факт
участі в роботі місцевої наукової установи вимагає згадати прізвища майже всіх,
хто долучився до висвітлення проблематики чи публікації документів.  Вже у
першому томі “Записок Одесского общества истории и древностей”, що вийшов
у 1844 році, з’являється стаття Миколи Надєждіна “Отчет о путешествии,
совершенном в 1840 и 1841 годах по южнославянским землям”, у якій автор
проводить паралелі між Запорозькою Січчю та подібними явищами в історії
південних слов’ян.
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М. Комаров
(1844-1913)

Титул розвідки М. Комаров
«Про запорозькі волості» (О., 1907)

П.Іванов
(1860-1917/18)

Титул праці Ф. Щербини
(1849-1936) „История

Кубанского казачьего войска”
(Катеринодар, 1910, т. 1)

А.Флоровський
(1884-1968)
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М.Слабченко (1882-1952) зі своїми  учнями

Титул першого монографічного дослідження
М.Слабченка „Мало русский полк в

административном отношении” (надруковане в
першому випуску „Записок Новосибирского
университета; Историко-филологического

факультета”;О., 1909)

Обкладинка дослідження М.Слабченка „Хозяйство
Гетманщины в XVII-XVIII ст. состав и управление
государственным хозяйством Гетманщины XVII-
XVIII вв. („Организация хозяйства Украины от
Хмельнищины до мировой войны”, Держвидав

України, 1925)
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Більшість матеріалів, присвячених історії козацтва, переважно запорозького
доби Нової Січі, з’явилися у “Записках Одеського общества истории и древностей”
починаючи з другої половини ХІХ ст. Матеріали поділялися на дві групи: 1)
археографічні видання документів та 2) нариси, нотатки і статті17. На важливість
занять історією козацтва на півдні і в Одесі, зокрема, вказує той факт, що з шостого
тому “Записок” була започаткована рубрика “Матеріали для історії Запоріжжя”
(1867). Авторами публікацій джерел в “Записках” стали О.Шміт (плани Нової
Січі, т. 4 (1858-1860)), О.Андреєвський, що у 70-х роках був членом одеської
громади (йому належать три   об’ємні   публікації   документів  до  історії
запорозького  козацтва  1715-1774 рр. (тт. 14 (1886), 16 (1893), 17 (1894)), П.Іванов
(т. 6 (1867)), архієпископ Гавриїл (“Всеподданнейшее донесение императрице
Екатерине ІІ, генерал-поручика Текелия, об уничтожении Запорожской Сечи” (т.
3 (1853)), М.Мурзакевич, П.Короленко, Є.Феліцин (т. 19 (1896), 20 (1897)), Іванов
П.А. (Т. 20 (1897), О.Поль (т. 9 (1875)), А.Бєлий, О.Мартос (т. 10 (1877), т.11 (1879)),
М.Бєлозерський, П.Кітицький, (т. 11 (1879)), А.Матвєєв (т. 17 (1894)), О.Маркевич
(“Борьба запорожского кошевого П.Калнышевского с гайдамаками” (т. 20 (1897);
т. 22 (1900)) та інші. Історичні джерела з історії козацтва дослідники розділяють
на дві основні тематичні підгрупи – запорозьке козацтво (в основному періоду
Нової Січі) та Чорноморське козацьке військо, також друкувалися матеріали, що
стосувалися не тільки вказаних предметів, але й історії Гетьманщини. Крім
офіційних матеріалів, були надруковані окремо наративні джерела – “История о
казаках запорожских” С.Мишецького та “Описание Запорожской Сечи”
В.Чернявського під назвою “История о казаках запорожских, как оные издревле
зачалися, и откуда свое происхождение имеют, и в каком состоянии ныне находятся,
сочиненная от инженерной команды” (коментарі С.Сазонова та М.Вертильяка
(Одесса, 1852)18. Розвідки та нотатки з історії козацтва в “Записках” в зазначений
період належать П.Іванову, В.Ястребову, А.Мартосу, М.Мурзакевичу, В.Яковлєву,
А.Флоровському, Є.Загоровському.

Одним з відомих місцевих дослідників був Пилип Карлович Брун (1804-
1880). Народився він у Фінляндії, політична доля якої нагадувала долю
української Гетьманщини. Отримав високу освіту в кількох, в тому числі
західноєвропейських, університетах. З 1832 року його життя пов’язано з Одесою,
де він займався науковою та викладацькою діяльністю, зокрема, в Рішельєвському
ліцеї і на історико-філологічному факультеті Новоросійського університету, де
став заслуженим професором 19.

Він багато уваги приділив вивченню історичної географії південного
регіону, результати його розвідок були надруковані у двох випусках “Черноморье:
Сборник исследований по истории и географии Южной России (1852-1877)”
(О., 1877-1879). Погляди на запорозьке козацтво були висловлені ним, зокрема,
у статті “Остров Хортица. Иcторико-географические заметки”. П.Брун виходив
з того, що місцевість навколо острова була колонізована вихідцями з Русі та
Литви, що витіснили татар та мали не допустити їх повернення.
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Саме це завдання перетворило їх на “...Товарищество, род ордена
рыцарского, запорожских казаков защитников христианства на Днепре против
неверующих”. Автор очевидно був згоден з А.Скальковським у порівняні
запорожців з західноєвропейськими орденами. Можна бачити і інші спільні
моменти, наприклад, посилання на грамоту Стефана Баторія 1576 року П.Брун
схиляється до думки, що ще до Д.Вишневецького Є.Дашкевич на початку XVI
ст. заснував Січ на острові Хортиця. Високо оцінює автор діяльність “отамана”
Петра Сагайдачного, вказуючи на те, що час його правління був самою блискучою
добою в історії запорожців та їхньої боротьби з турками та татарами. Зміни на
гірше в долі запорожців П.Брун пов’язує з їх приєднанням до І.Мазепи у виступі
проти Петра І. П.Брун здійснив також важливі археографічні публікації з історії
козацтва. Слід згадати хоча б щоденник перебування на Запоріжжі Еріха Ласоти
у 1594 р., який він характеризує як “важнейший источник для истории казаков в
последние десятилетия XVI века”. Опираючись на опубліковані А.Скальковським
документи, П.Брун так само, як і він, звертає увагу на роль запорозького козацтва
в історії Одеси та регіону. Це зайшло відбиток у його розвідці “Судьбы местности,
занимаемой Одессою”20.

Також звертає на себе увагу характеристика Гетьманщини та запорозького
козацтва у творчості відомого одеського історика, професора Новоросійського
університету, Олексія Івановича Маркевича (1847-1903). Він народився в
Полтавській губернії, вищу освіту фактично екстерном отримав у 1868-1869 рр.
в Новоросійському університеті на історико-філологічному факультеті. З 1879
року він працював приват-доцентом університету, з 1889 екстраординарним, а з
1893 – ординарним професором кафедри російської історії Новоросійського
університету. О.Маркевич читав лекції з історії Правобережної України, сприяв
вихованню у студентів інтересу до українського минулого. Довгий час він був
членом Одеського товариства історії і старожитностей (1887-1903 рр.), багатьох
інших наукових товариств21.

Головними працями, в яких викладені погляди О.Маркевича на запорозьке
козацтво та Гетьманщину, були статті “Южная Россия при Петре Великом” (1891)
та “Южная Русь при Екатерине ІІ” (1893).

Дослідник, вважаючи Новоросійський край частиною поняття “Південна
Росія”, до якого входила і, зокрема, “Малоросія” (Лівобережна Україна), звертає
свою дослідницьку увагу як на історію запорозького козацтва “ феномен історії
Новоросійського краю, так і на історію Гетьманщини, особливо за часів правління
Катерини ІІ. На думку історика, в цей період майже у всіх частинах Південної
Росії (України) припиняється політичне життя народу. Історик намагається
з’ясувати головні чинники, що призводили до зміни політичного становища
Гетьманщини, багато уваги приділяє її стосункам з російською владою, боротьбі
окремих гетьманів за автономію. Так, завдяки внутрішнім зусиллям гетьманів
зростає політична самостійність Гетьманщини при І.Самойловичі та І.Мазепі. З
іншого боку, “лихорадочная деятельность Петра І” викликала кризу в
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Гетьманщині, реакцією на що став виступ І.Мазепи. Історик втрату особливостей
політичного устрою Гетьманщини пов’язує як з політикою російського уряду,
так і, здебільшого, з тими фактичними змінами у суспільному житті
Гетьманщини, що прийшли у невідповідність з характерним для неї політичним
та суспільним устроєм. Зокрема, відбулося зближення інтересів української та
російської верхівки, хоча перша і зберігала свій патріотизм. Свій політичний
устрій, уступивши силі Росії, Гетьманщина принесла у жертву російській
державній єдності. При характеристиці запорозького козацтва та його долі в
цей період дослідник розглядає, серед іншого, ті причини, з яких, з одного боку,
російський уряд не почав відразу по заснуванні Нової Січі ломку “запорожских
сепаратистских порядков” (з точки зору Російської імперії),  з іншого боку,
зруйнував Нову Січ у 1775 році. Історик впевнений, що вже до Катерини ІІ в
Запорожжі, як і в Гетьманщині, таким чином змінилися суспільні відносини, що
знищення їх не було важким для російської влади. Наприклад, супроти, на думку
автора, природі Запорозької Січі, в ній розвивається аристократія, подібна
козацькій аристократії Гетьманщини, з’являється “нонсенс” – кріпосне право
на території Запорожжя. З іншого боку, перед Запорожжям була дилема: або
знищення, або реформування, рівнозначне знищенню, тому що Росія хотіла його
повного підпорядкування, вільного розпорядження його ресурсами. Представляє
інтерес заувага дослідника, що знищення Запорожжя виявилося для Росії
передчасним, що сприяло відновленню козацтва 22.

Крім того, унікальною за предметом дослідження в місцевій історіографії
була праця А.Маркевича, присвячена козацькому роду Марковичів – предків
історика23.

Необхідно також відзначити, що гостро полемізуючи з А.Скальковським
у питанні часу й обставин заснування м. Одеси, О.Маркевич, певним чином,
продовжив засновану цим істориком традиції. Опираючись на матеріали
А.Скальковського, О.Маркевич згадує про поселення на місці Одеси запорожців
у розвідці “Город Качибей или Гаджибей “ предшественник города Одессы”23а.

Одним з прикладів публікацій з історії козацтва на шпальтах “Одесского
вестника” є розвідка харківського автора Я.Прокоф’єва, вміщена у зв’язку з
святкуванням в Одесі річниці заснування Харківського університету під назвою
“Очерк истории казачества на Юге России” (1860)24. Автор вважає, що
попередниками і прототипом запорозького козацтва стали бродники, суміш
слов’янської та тюркської людності, відома ще з ХІІ ст. Він не ставить знак
рівняння між ними, тому що принцип однієї національності виявляється тільки
в запорозькому козацтві, яке постало в кінці XV - на початку XVI століть, і сама
поява його, на думку автора, пов’язана з розділенням слов’ян та так званих
“інородців” та початком їх жорсткого протистояння. Одне з найскладніших
питань – причину появи правильної організації у запорожців – Я.Прокоф’єв
пояснює певним впливом з боку городового козацтва (яке, як він вважає, було
залишками давньоруських князівських дружин). Публікувалися і роботи місцевих
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істориків, зокрема, слід згадати для прикладу статтю А.Скальковського
“Двадцатипятилетие Дунайского казацкого войска”. Представлені були і
археографічні публікації, зокрема, того ж А.Скальковського, як в “Одесском
вестнике”, так і в “Новороссийском телеграфе”25.

Українське козацтво було одним з головних предметів наукового
дослідження і для уродженця Кубані, випускника Новоросійського університету,
члена Одеської громади Федора Андрійовича Щербини (1849-1936). Його
головною працею стала “История Кубанского казачьего войска” (1910-1913)26.

Свою увагу він зосередив на природі запорозького козацтва та
характеристиці Запорозької Січі, на долі запорозького козацтва після 1775 р.
Розгляд цих питань слугував своєрідним вступом для висвітлення історії
Кубанського козацького війська, яке автор розглядає як певною мірою спадкоємця
запорозького козацтва.

Він виступив послідовником Д.Яворницького у питанні стосовно того,
що козацтво з’явилося на зміну вічового устрою Київської Русі, який вплинув
на формування самоврядування у козацтва, однак підкреслює роль економічних
причин: “При таком совпадении двойственных условий – политических и
экономических, появилось и утвердилось казачество”. Ф.Щербина вказує на те,
що слово “козак” є тюркського походження і походить з киргизької мови, говорить
про знайомство з ним ще половців, а також татар. “Самое слово казак в переводе
на русский язык означает молодец, удалец и равносильно черкесскому джигит”.
Він застерігає, що тюркські запозичення обмежувалися лише назвою “козак” та
зовнішніх форм козацького побуту та організації. Автор доводить самобутність
козацтва фактом боротьби впродовж всього історичного життя козацтва з
тюркськими народностями під релігійними гаслами. Появу козацтва поділяє на
історичну – в кінці XV століття і як війська (початок XVI століття). Багато уваги
Ф.Щербина приділяє характеристиці Запорозької “Сичи” як справжнього
виразника козацьких ідеалів, як праматері значної частини Кубанського війська
та як одного з найцікавіших явищ народної історії.  Він визначає головні гасла
запорожців “ боротьба за віру та народ, визначає вплив необхідності захисту на
формування військового характеру Запорозької общини. Автор виділяє три
головні риси устрою запорозької Січі, такі як рівність, воля і самоуправління,
говорить про устремління Запорожжя до державної самостійності, проти чого
як “державного сепаратизму” боролася Росія. Серед причин падіння Січі
Ф.Щербина вказує на домінування військового принципу у житті та організації
запорожців, вона була явищем певної епохи. З іншого боку, він називає Запорозьку
Січ однією з поступових еволюційних форм у загальному устремлінні “руського”
народу до народоправства та свободи. Знищення Нової Січі автор пов’язує з
розладом між внутрішньою російською політикою та козацькими ідеалами
свободи та самоуправління, а також говорить про усвідомлення урядовцями
потреби у запорожцях та виправлення помилки у вигляді Чорноморського
козацького війська, яке віддалено нагадувало свій первообраз – Запорозьку Січ27.
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Публікації статті О. Рябініна-Скляревського (1878-1924) „До століття кінця
Задунайської січі Запорозької (1775-1828)” у „Віснику Одеської комісії краєзнавства

при УАН. Секція соціально-історичні” (О., 1929, Ч. 4-5)

Публікації статті С.Я. Борового (1903-1989) „Евреи в Запорожской Сечи” (по матеріалам
сечевого архива) в академічному виданні „Исторический сборник” (Ленінград, 1934, т. 1)
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А. .Бачинський (1933-1995) Обкладинка історико-документального
нарису А.Бачинського „Січ Задунайська,

1775-1828” (О., 1994)

Обкладинка праці В. Загоруйка
„По страницам истории Одессы и
Одесщины” (О., 1957, вип. 1)

Титул кандидатської дисертації І.Хіоні „Бугские казаки
и их борьба против феодаль-но-крепостнического гнета
(последняя чет-верть XVIII- первая четверть XIX вв.”

(О., 1973)
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Іншим дослідником, який на початку ХХ ст. торкався проблем історії
козацтва після 1775 року, був Павло Андрійович Іванов (1860-1917/18)28.
Випускник історико-філологічного факультету Київського університету, з 1893
року він перебував в Одесі, займався пошуком джерел до історії козацтва. Він
став першим викладачем, який прочитав в Новоросійському (Одеському)
університеті курс “Історія малоросійського козацтва”29. Полемізуючи з
А.Скальковським у питанні заснування Задунайської Січі, він стверджував, що
не тільки в 70-х, але й у 80-х роках її не було засновано в Дунайській дельті, а
козаки були розселені якнайдалі від неї, в Румелії. На думку дослідників, тим
самим П.Іванов фактично заперечує заснування Задунайської Січі як стійкої
організації і вважає, що із знищенням Запорозької Січі історія запорозького
козацтва завершується. Дослідженням історії козацтва після 1775 р. займалися
інші дослідники, такі як О.Маркевич та П.Короленко, Н.Ф.Ногачевський30.

Кілька істориків звертали спеціальну увагу на політичний статус
українського (запорозького) козацтва в Російській імперії. Вдумливим
дослідником у своїх працях постає перед нами Євген Олександрович
Загоровський (1885-1938). Він народився в Харкові, освіту отримав на історико-
філологічному факультеті Новоросійського університету. В одній з своїх робіт,
вперше надрукованій у “Записках”, а потім окремо під назвою “Взаимоотношения
Запорожья и русской правительственной власти во времена Новой Сечи” (Одеса,
1912), він розглянув питання, що цікавило багатьох місцевих дослідників. У
першій половині ХІХ століття певну увагу йому приділив А.Скальковський. На
початку ХХ століття інтерес з певної практичної площини (з огляду на
можливість відродження козацтва) остаточно перейшов у теоретичну, однак
ілюструє особливості українського історіографічного процесу. Є.Загоровський
визнає автономний характер Запорозької Січі в Російській державі і вказує на
особливості підпорядкування Запоріжжя, що іноді значно обмежували цю
автономію, що негативно оцінюється автором. Прикладом є зосередження судової
функції над важкими злочинами в руках київського генерал-губернатора замість
кошового, також намагання губернатора різними шляхами контролювати
ситуацію на Запорожжі. З іншого боку, автор вказує на те, що з 1735 року і до
знищення Запорозької Січі вона входила до складу російських збройних сил,
наслідком чого були участь у російсько-турецьких війнах і постійна присутність
на запорозькій території російських військ. Є.Загоровський простежує зміни в
складній ієрархії підпорядкування Запорозької Січі: київському генерал-
губернатору, який опирається на контроль з боку коменданта Новосіченського
ретраншементу, Сенату; з 1750 році додається підпорядкування з боку
українського гетьмана (К.Розумовського), компетенція якого поширена була
майже на всі явища внутрішнього життя Запоріжжя та його управління, Сенат
ненадовго змінюється на Колегію іноземних справ; по ліквідації гетьманства
керівництво переходить до П.Румянцева, а з 1767 року ситуація ускладнена була
об’єднанням Новоросійської та Київської губерній. Це призвело до того, що з
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1774 року фактичним начальником Запорожжя став Потьомкін. На відміну від
інших авторів, винуватцями ліквідації Нової Січі Є.Загоровський, опираючись
на архівні документи, вважає не стільки Катерину ІІ та Потьомкіна, скільки
антикозацькі реляції П.Румянцева у зв’язку з прикордонними конфліктами, після
яких було прийнято рішення Вищої ради про ліквідацію війська31.

Також звертає на себе увагу спроба випускника, а згодом професора
Новоросійського університету, секретаря ОТІС з 1919 року Антона Васильовича
Флоровського (1884-1968) дослідити питання стосовно участі запорожців у
складанні нового Уложення (кодексу законів) Російської імперії. У своїй статті
“Депутаты Войска Запорожского в Законодательной Комиссии 1767 г.” він
наводить відомості стосовно побуту запорозьких депутатів, а також висловлює
переконання, що депутати від Війська Запорозького мали бути послані до Комісії
обов’язково. Така його позиція пояснюється дослідниками як певною мірою
ідеалізація ліберальності Катерини ІІ32.

Свій внесок в історію дослідження запорізького козацтва зробив також
відомий український діяч, уродженець катеринославської губернії Михайло
Федорович Комаров (1844-1913). Віпускник юридичного факультетету
Харківського університету, він, перебуваючи в Одесі, успішно поєднував фахову
діяльність з науковою та громадською. У 1907 р. В Одесі вийшла його книга
„Про запорозькі вольності”, в якій М. Комаров (М. Комаръ) приділив увагу
правовому та господарському аспектам в історії запорозької громади,
наголосивши на тезі про відсутність у козаків особистої чи приватної власності
на землю. Це, на думку автора, могло стати запорукою розвитку вільного
суспільства. Окремо автор зупинився на причинах ліквідації з боку російського
уряду Запорозької Січі. Серед головних він вказує на відстоювання запорожцями
своєї автономії, на їх особливий побут і на економічні інтереси „російського
панства”. Дослідник користується серед іншого, і творами представників місцевої
історіографії – зокрема, А.О. Скальковського. Його ж інтерес до економічного
побуту козацтва поділяли наступні дослідники.

На початку ХХ ст. зробив перші кроки в науці, виявивши себе видатним і
оригінальним дослідником, Михайло Єлисейович Слабченко (1882-1952). Він
народився у передмісті Одеси у сім’ї каменяра. З 1903 до 1910 рр. він навчався
спершу на історико-філологічному, а далі на юридичному факультеті
Новоросійського університету, брав участь в українському  соціал-
демократичному русі. У формуванні його як дослідника важливу роль зіграв
науковий керівник, відомий одеський історик І.Линниченко. Вже в студентські
роки М.Слабченко став автором ґрунтовної розвідки “Малорусский полк в
административном и хозяйственном отношении” (1909), за яку отримав золоту
медаль.

Історик розглянув питання адміністративно-територіального поділу
Гетьманщини, організації полкового та сотенного управління та місцевого
самоуправління, військової справи, організації промисловості та торгівлі, судової
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справи тощо. Утворення Гетьманщини з її особливим устроєм історик відносить
до достатньо пізнього часу – часу з’єднання України з Московською державою.
Це з’єднання історик розглядає як з’єднання держави з державою33. Гетьманщину
він характеризує як республіку з окремими елементами представницької
демократії. Також він звернув увагу на статус козацької держави після 1654 року,
і визначає відносини між Україною та Московською державою як відносини
васальної залежності. Важливим внеском у дослідження історії Гетьманщини
стали монографії М.Слабченка “Центральные учреждения Украины XVII-XVIII
вв.” (1918), “Судівництво на Україні XVII-XVIII ст.” (1919).

Отже, впродовж ХІХ століття були визначені основні напрямки
дослідження історії козацтва в Одесі, серед яких – історія Нової Січі, історія
козацтва після 1775 року та історія козацтва Гетьманщини.

6.2. Дослідження історії козацтва в Одесі у 1920-х:
продовження традицій

У 20-х роках ХХ століття наукові сили Одеси були об’єднані у вузах та у
низці наукових організацій. Останні були відгалуженнями центральних наукових
установ – Академії Наук, або формою організації наукової роботи в умовах, коли
вузи офіційно виконували більш педагогічні завдання. Серед цих установ –
Одеська комісія краєзнавства при Всеукраїнській Академії Наук (ВУАН), яка
була організована у 1923 році і розпочала активну діяльність у травні 1924 році
та випускала краєзнавче видання “Вісник Одеської комісії краєзнавства” з
різними секціями, зокрема, соціально-історичною. Іншим дослідницьким
осередком стала кафедра історії української культури, відкрита у 1926 році як
філія Харківської науково-дослідної кафедри історії України (діяла у 1926-1930
рр.). На чолі соціально-економічної секції Одеської комісії краєзнавства та
одеської філії науково-дослідної кафедри вже стояв згаданий вище академік
Михайло Єлисейович Слабченко. Після приходу до влади більшовиків
М.Слабченко вирішує присвятити себе виключно науковій діяльності, працює
приват-доцентом Одеського університету (1920). Як послідовник
М.Ковалевського, який вимагав врахування економічних чинників в історичному
процесі, М.Слабченко достатньо легко увійшов у русло марксистської
історіографії у тому сенсі, що при поясненні причин історичних подій приділяв
увагу економічним інтересам, боротьбі та відносинам різних соціальних груп-
класів. У 20-ті роки ХХ ст. почала виходити друком фундаментальна праця
“Організація господарства України від Хмельниччини до світової війни”. Окрім
історії Гетьманщини, М.Слабченко багато уваги приділив історії запорозького
козацтва, зокрема, у своїй праці “Соціально-правова організація Січі Запорозької”
(Одеса, 1927).

Історик докладно аналізує відомі йому концепції і пропонує власні підходи
до вирішення проблем з історії козацтва. Він розрізняє поняття козацтво та
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козакування, вказує на те, що перше пішло від другого, яке представляло собою
промисел у степу. Якщо початок козакування можна побачити ще на початку
XIV ст., то козацтво утворюється одночасно з запорозькою територією, тобто
наприкінці XVI – на початку XVII століть. Зміст терміну “козак” М.Є.Слабченко
намагається трактувати на основі уявлень сучасників існування цього феномену.
В результаті він зазначає, що “козаки – це: 1) людність у Дніпровському поріччі;
2) що промишляє різними промислами; 3) обороняє їх, 4) у межах, куди не сягає
влада ніякої держави, де 5) все ґрунтується на основах вільності” . Окрему увагу
дослідник приділяє феномену Запорозької держави, яка не є результатом розвитку
родових відносин, як за правило прийнято у вченні про державність. Ця держава
народилася не з роду, а з “борні різних клас”, коли розділилися на окремі верстви
і класи “людина воєнна” та “людина економічна”, що при початку колонізації
поєднувалися в одній особі. Головною рисою цієї держави став її військовий
характер. Дослідник багато уваги приділяє особливостям козацького побуту,
організації управління, військовій справі тощо. Серед іншого він звернув увагу
на проблему релігійності запорозького козацтва, стверджуючи, що до
Б.Хмельницького, внаслідок воєнного побуту, козаки не могли достатньо уваги
приділяти питанням віри, вимагати бути православним від тих, хто вступав до
козацтва. Відчули себе православними запорожці тоді, коли опинилися під
кримським ханом на початку XVIII століття.  По утвердженні православ’я в
козацтві “постало духовне споріднення, обертаючи курінь у якусь наче родову
організацію”34 .

Звертаючись до проблем історії Гетьманщини, історик події в Україні
другої половини XVII-XVIII століть розглядає з точки зору існування соціальної
диференціації в українському суспільстві, боротьби між окремими соціальними
групами, в якій спершу (з 1648 року) отримує гору одна – нешляхетські маси
(“дрібний вільний власник” з козаків, селян та міщан, “власник кулацького типу”,
“українська козацька буржуазія”), а з часом, опираючись на військову силу, то
свою, то чужу – “старшинський, а потім шляхетсько-поміщицький клас”.
Водночас М.Слабченко показує, як українське суспільство, й верхи, шляхетство,
й низи, поступово у своєму фактичному становищі наблизилися до становища
відповідних класів у російському суспільстві. Тим самим були знищенні надбання
Хмельниччини, яка показала можливість створення буржуазно-демократичної
держави. Окрім соціальної, М.Слабченко розглядає політичну еволюцію
Гетьманщини. Він зазначає, що у XVII столітті Гетьманщина була внутрішньо
незалежна, однак з розпадом українського народу на класи і в періоди боротьби
партій, московська влада була втягнена у внутрішні справи Гетьманщини и
отримала домінуючий вплив, який з 1709 року став панівним. З огляду на те, що
Росія намагалася розширити свою територію, їй знадобилися економічні сили
Гетьманщини. Разом з політикою Російської імперії, у припиненні існування
Гетьманщини історик звинувачує українську еліту, яка добровільно відмовилася
від публічного васалітету заради своїх егоїстичних інтересів35.
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“Класовий підхід” історик застосовує і для аналізу соціальної та
політичної еволюції Запорозького козацтва. Він виділяє три етапи, під час
першого існувало січове козацтво як військо, представляючи взірець військової
держави, далекої від народоправства, в якій все вирішувалося “акцією масою”.
На другому етапі, з утворення Вольностей Запорозьких, на яких проживали як
козаки, так і інша людність, влада зосередилася в руках козацтва. І для третього
етапу характерне було вже соціальне розшарування всередині козацтва і
диктатура старшинського класу, виникнення партій, що призвело до руйнації
Запорозької Січі зсередини і, як можна зрозуміти, тим самим полегшило процес
її ліквідації36.

У другій половині 20-х років М.Слабченко докладає зусиль до організації
видання документів Архіву Коша Нової Запорозької Січі, однак здійснити цей
проект тоді не вдалося. В цілому він намагався створити в Одесі осередок
українознавчих досліджень, перший з професорів-істориків перейшов на
викладання українською мовою. Проведення офіційної політики українізації та
близькість методології М.Слабченко до марксистської принесли історику у 1926-
1927 роках урядові нагороди за розробку історії Запорожжя. У 1928 році
дослідник став доктором наук, у 1929 – дійсним членом Всеукраїнської АН.
Однак зміна політичної ситуації, кампанія проти “буржуазного націоналізму”
призвели до зміни ставлення до діяльності історика з боку влади. Його було
звинувачено у головуванні Одеською філією Спілки визволення України і
репресовано37.

Як окремий напрямок досліджень у 20-х роках ХХ століття постає історія
запорозького козацтва після руйнування Нової Січі. Велику увагу цьому питанню,
і, зокрема, історії Задунайської Січі, приділив Олександр Рябінін-Скляревський,
одеський історик і архівіст, що, як і М.Слабченко, був репресований у 30-х роках.
Свої дослідження він писав на основі матеріалів Одеського крайового архіву.
Одним з таких досліджень стала стаття “До століття кінця Задунайської Січі
Запорозької (1775-1828 рр.)” (1929), у якій він, ідеалізуючи соціальні відносини
в козацькому середовищі, вказує на те, що запорозька громада після зруйнування
Нової Січі (Дніпровської) намагалася продовжувати на Дунаї “свій давній лад
життя на підвалинах народного права самоврядування, рівності, без поміщика,
однокласовою, державною організацією”. Поява Задунайської Січі постає як
результат поразки у боротьбі між демократичною козацькою громадою та
дворянською державою.

Він вказує на причини обрання напрямку еміграції козацтва, серед яких
продовження юридичного побуту 1712-1734 років, традиція попередніх
економічних та політичних зв’язків з Кримом. Цікавим спостереженням є те,
що козацько-кримські за часів Олешківської Січі відносини були змінені на
козацько-турецькі внаслідок перепідпорядкування за міжнародними угодами
1777 року Очаківського степу, на який поширюється козацька колонізація ще з
1774 року. Далі він вказує, що в результаті наступних російсько-турецьких війн
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до Росії відходили території козацької колонізації між Південним Бугом та
Дунаєм. Помітно намагання автора провести паралель між Задунайською Січчю
та Запорозькою. Це виявляється в різних аспектах, наприклад, автор стверджує,
що була однаковою система землекористування. Автор визначає правове
становище Задунайської Січі і приходить до висновку, що “турецька влада не
втручалася в самоурядовання Коша. Запорозьке державне право весь час
лишається на принципі васальної залежності від Порти і повного внутрішнього
звичайного народного права.” Він звертає увагу на причини поступового
ослаблення Задунайського Коша і головною вважає внутрішній стан тогочасної
Туреччини, внаслідок чого козаки постійно мали брати участь у військових
експедиціях, а також те, що з 1791 року, внаслідок доброї охорони російського
кордону, припинився приток нових сил. Оцінюючи загалом історію Задунайської
Січі, О.Рябінін-Скляревський зазначав, що вона “була епілогом Дніпровського
Запоріжжя, останньою сторінкою соціально-економічного розпаду козаччини,
“козакування” українського народу”. В цілому припинення існування
Задунайської Січі автор вважав закономірним процесом, бо вона не відповідала
історичним умовам ХІХ століття38. До заслуг О.Рябініна-Скляревського відносять
також і те, що він першим в українській історіографії описав бунт запорозької
сіроми 1771"1774 років39.

Інтерес до історії козацтва після 1775 року виявив в своїх розвідках і вже
згаданий Є.О. Загоровський. Зокрема, він негативно оцінював факт переселення
з Очаківської області Чорноморського козацтва, яке представляло собою
запорожців, що примирилися з “новим порядком речей” після зруйнування
Запорозької Січі40. У 20-х роках ХХ століття він викладав у середніх і вищих
навчальних закладах Одеси, де серед іншого читав курси з історії українського
козацтва. У 1938 році він був репресований і розстріляний в Одеській в’язниці41.

У цей період приділяється увага і історіографії історії козацтва, наприклад,
на засіданні Одеської комісії краєзнавства (соціально-економічного відділу) 7-
го червня 1927 року була заслухана доповідь Василенко-Полонської Н.Д.
“Історики Запоріжжя XVIII ст.”. Авторка, зокрема, вказала на наявність
соціальної диференціації на Запоріжжі42, на відміну від поглядів О.Рябініна-
Скляревського. Вона подала характеристику поглядам на козацтво та його історію
С.І.Мишецького, С.Зарульського, автора “Краткого описания о Малыя России”,
Міллера, одного анонімного автора матеріалу, надрукованого Лазаревським,
маніфесту 1775 року, звернула увагу на полеміку між Болтіним та Леклерком,
вказала на протилежні оцінки з боку істориків феномену козацтва.

Також необхідно згадати про діяльність Саула Яковлевича Борового (1903-
1989), який був аспірантом одеської філії науково-дослідної кафедри єврейської
культури (1926-1929). Головна дослідницька увага вченого була зосереджена на
історії єврейської етно-релігійної групи в XVI-XIX століттях. Як з’ясував
С.Г.Водотика, за дорученням кафедри він займався вивченням Архіву Коша
Запорозької Січі з метою вивчення стосунків українського та єврейського
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населення Запорозьких вольностей, ролі євреїв в торгівлі та фінансовій справі
Запорозької Січі. Також велику увагу він приділив історії єврейського етносу на
території України під час Національно-визвольної війни   XVII столітті. При
цьому С.Боровий звернув увагу на процеси соціальної диференціації всередині
єврейської (іудейської) громади, на участь найбідніших прошарків у соціальній
боротьбі. Багато місця відводить дослідник проблемі українсько-єврейських
(іудейських) відносин в цей час, виділяє причини, що вплинули на формування
їх характеру43 .

6.3. Історія козацтва в працях одеських істориківу другій половині ХХ ст.:
від фрагментарних та дисертаційних досліджень радянського часу до

виходу монографічного видання після проголошення незалежності України

Новий етап в історії дослідження козацтва в Одесі розпочався в середині
ХХ ст., що було пов’язано з відновленням у 1956 році в Одеському державному
університеті ім. І.І.Мечникова кафедри історії України, завідувачем якої став
учень М.Є.Слабченка “ Самсон Михайлович Ковбасюк. С.М. Ковбасюк багато
уваги, у зв’язку з 300-річчям Переяславської ради 1654 року, приділив відносинам
між козаками та Московською державою, починаючи з 40-х років XVI ст. і під
час національно-визвольної війни, а також перетворенню бузьких козаків на
військових поселенців у 1816"1817 роках44.

Помітним явищем в місцевій історіографії козацтва стало дисертаційне
дослідження директора Державного архіву Одеської області І.О.Хіоні,
присвячене історії Бузького козацького війська і захищене в Одеському
університеті. Автор полемізує з А.Скальковським та Є.Загоровським, вважаючи
на основі документів, що Бузьке козацьке військо сформувалось на основі
Нововербованого козацького полку О.Прозоровського, який було створено з
правобережних українців у 1769 р., а не на основі балканських народів “ сербів,
болгар, греків, албанців, які утворювали волонтерські команди в складі російської
армії. Багато уваги О.Хіоні приділив внутрішній структурі бузького козацького
війська, його ролі в заселенні та освоєнні Побужжя45.

Невелика розвідка одеського краєзнавця В.Загоруйко, яка вийшла у 1957
році, мала науково-популярний характер, однак заслугою автора стало визначення
концептуальних орієнтирів у висвітленні історії Одеси та регіону, що передбачали
зосередження на ролі в місцевому історичному процесі українського козацтва.
Ймовірно, такий підхід був пов’язаний з частковою лібералізацією суспільства
в другій половині 1950-х років, що позначилось як в столиці (у 1957 році почав
виходити „Український історичний журнал”), так і в регіоні. У книзі розглядались
фрагменти історії задунайського, некрасівського, дунайського та азовського
козацтва46. Зауважимо, В.Загоруйко помилково вважав ототожнював Дунайський
козацький полк Азовського війська та полк з аналогічною назвою Дунайського
козацького війська47. Одночасно, автор називає українське козацтво корінним
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населення краю, звертає увагу на його роль в російсько-турецьких війнах кінця
XVIII ст. та взятті Хаджибею. Важливим доповненням книги є примітки, що
являють собою “словник” місцевої історії48.

Певну увагу приділяли історії козацтва на сторінках “Записок Одеського
археологічного товариства”, створеного у 1959 році, що мало продовжити в Одесі
традиції Одеського товариства історії та старожитностей. Це стосується
публікації статті вже згаданого дослідника С.Борового, присвяченої історику
А.Скальковському як історику Південної України, і серед іншого розглядається
його внесок у дослідження історії запорозького козацтва та гайдамаччини49.

Наприкінці цього періоду в місцевому козакознавстві з’являється
непересічна постать історика, архівіста та краєзнавця, діяча у сфері охорони
історичних пам’яток Анатолія Діомидовича Бачинського (1933-1995).
А.Д.Бачинський народився в Одесі, закінчив історичний факультет Одеського
державного університету, де його науковим керівником був С.М. Ковбасюк. Вже
у 1956 році з’явилася публікація його дослідження з історії запорозького козацтва.
Розпочавши свою наукову діяльність як архівіст, з 1960 року А.Бачинський почав
працювати викладачем, а з 1991 року став професором історичного факультету
Одеського державного університету імені І.І.Мечникова. У 1969 році він захистив
кандидатську дисертацію з історії народної колонізації Придунайських степів,
в якій основну увагу приділив історії Задунайської Січі50. Багаторічні
дослідження А.Бачинського з історії козацтва після руйнування Нової Січі були
узагальнені в монографії “Січ Задунайська, 1775-1828: Історико-документальний
нарис” (Одеса, 1994). Тільки по проголошенні незалежності України ця
проблематика зайняла гідне місце в історіографії козацтва, після перерви, що
розпочалася фактично з 30-х років ХІХ століття, виключаючи дослідження
В.Голобуцького. А.Бачинський характеризує Задунайську Січ як “українську
демократичну військово-політичну громаду”, що зберігала вільнолюбні традиції
запорозького козацтва. Історик розглядає історію цієї Січі поетапно – від часу
руйнації Нової Січі до переходу задунайців під проводом А.Гладкого на службу
Російській імперії, імміграції їх на територію цієї держави та створення з них
козацьких формувань, серед яких останнім на території України було Дунайське
(Новоросійське) козацьке військо. Розглядаючи руйнацію Запорозької (Нової)
Січі як національну трагедію українського народу, автор бачить причину цієї
події в тому, що “імперський режим не міг миритися з демократичним козацьким
самоврядуванням, з тим, що Запорожжя як економічно, так і політично не
вписувалося в монархічний феодальний лад, з тим, що воно було центром тяжіння
всіх антифеодальних елементів, проводирем визвольного руху на Україні”.

Як і О.Рябінін-Скляревський, А.Бачинський вказує на те, що обраний для
еміграції козаками напрямок був традиційним. Опинившись у Подунав’ї, колишні
запорожці стали заручниками у політичній грі між Росією та Туреччиною. З
іншого боку, переконаний автор, поступово “задунайське козацтво постало як
окрема, самостійна сила, що на неї повинні були зважати обидві імперії”. Саме
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заснування Задунайської Січі як правильної військово-політичної організації
автор відносить, слідом за Ф.Вовком, не до 1776 року, а до 1785-1786 років. В
монографії увага приділяється таким питанням, як створення військової
організації; конфлікти між некрасівськими та задунайськими козаками, велику
роль у виникненні яких зіграли економічні чинники; спроби російського уряду
повернути запорожців до Російської імперії, що простежуються ще з 1775 року;
діяльність задунайців на користь Туреччині та їх доля під час російсько-
турецьких воєн; причини й обставини переходу частини задунайців до Росії
(розділ 8). Увага дослідника зосереджена і на таких важливих питаннях, як
соціальний та національний склад козацтва, його кількість. Поповнення козацтва
відбувалося в основному з населення Південної України та Поділля, однак також
і з інших регіонів, за рахунок як козаків – запорозьких та чорноморських, – так
і кріпаків, державних селян, міщан тощо. Автор відмічає, що склад задунайського
козацтва був багатонаціональним, однак визначали національний зміст
Задунайської Січі українці. Кількість задунайців А.Д.Бачинський визначає на
кінець XVIII “ початок ХІХ століття в 10-15 тис. чоловік. Новаторським за своїм
змістом є розділ 7, де розглядається побут, господарство, соціальна стратифікація,
територія, управління, культура задунайців. Автор, зокрема, дійшов висновку,
що політичний устрій Задунайської Січі був подібний до такого ж устрою Нової
Січі, як і процес прийняття до війська”51. Отже, використання різних видів
джерел, серед яких виділяються джерела біографічного характеру, дозволило
А.Бачинському розглянути не тільки зовнішню історію задунайців, однак і
внутрішню, побутову, приділити увагу персоналіям, що дозволило продовжити
справу, розпочату ще А.Скальковським, по “поверненню” предків жителям
південноукраїнського регіону. Крім монографії з історії Задунайської Січі, свої
погляди на козацтво в цілому і у період з 1775 до 1869 років А.Бачинський виклав
ще в кількох виданнях, і окремо зупинився на проблемах ролі українського
козацтва в історії Хаджибея (Одеси)52.

Отже, у другій половині ХХ століття домінуючою проблематикою в
місцевих дослідженнях з історії козацтва була історія цього феномену з середини
70-х років ХVIII століття, особлива увага приділялася історії Задунайської Січі.
Таким чином, дослідження історії козацтва в Одесі пройшло довгий і іноді
складний і трагічний шлях, має власні традиції, які продовжують сучасні
дослідники.
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Розділ сьомий

ДУНАЙСЬКІ КОЗАКИ В ОДЕСІ

7.1. Перші керівники Одеси й задунайське козацтво “
А. Е. де Рішельє й О.Ф.Ланжерон

У ХІХ столітті Одеса та одеський регіон продовжував приваблювати до
себе козацтво. Тепер її життя надовго поєдналось з задунайськими запорожцями.

На початку ХІХ ст. задунайське козацтво перебувало в межах Османської
імперії. Вже в липні 1804 року з дозволу одеського градоначальника А. Е. де
Рішельє (з 13.03.1805 року херсонський військовий губернатор; новоросійський
генерал-губернатор) до кошового отамана задунайців Гната Коваля з листом
був відправлений один з агентів. Цей лист умовив написати задунайського
старшину полковника Й.Білецького, який перейшов на Кубань, наказний отаман
чорноморців Ф.Бурсак. У листі йшлося про “виклик” Гната Коваля “з іншими
товаришами до Росії”1. Однак значних наслідків це немало, крім того, що кілька
поодиноких груп козаків суходолом і морем перейшли до Одеси і Севастополя.

В грудні 1806 року розпочалась нова російсько-турецька війна.
Напередодні, в листопаді 1806 року російські війська перейшли дністровський
кордон, а протягом листопада-грудня зайняли Хотин, Ясси, Галац, згодом
Аккерман, Бендери, 16-го грудня російська армія підійшла до Ізмаїла. Майже
одночасно, у листопаді 1806 року близько двох тисяч задунайських запорожців
з Ізмаїла були переведені турецьким урядом до Браїлова. За наказом браїлівського
назиря (керівника, начальника) стягувались до фортеці й інші задунайські
частини, зокрема, з Кілії, Вилкового, Галаца, Бальчика, Мачина. За підрахунками
О.Ф.Ланжерона, який командував спочатку корпусом на Дунаї, а потім 13-ю
дивізією замість А. Е. де Рішельє (який переїхав до Одеси), у фортеці Браїлів
знаходилося до трьох тисяч задунайців, які могли “завдавати шкоду більш ніж
турки і татари”, він також наголошував на тому, що лише запорожці знали зручні
місця плавання по Дунаю, що особливо стало в нагоді при взятті Ізмаїла в 1790
р. російськими військами2. Тому з самого початку війни російське командування
вживало заходи, щоб нейтралізувати або залучити задунайських запорожців на
свій бік.

З початком війни у лавах задунайських козаків відбувся розкол на дві партії
– одна трималась турецької, інша – російської орієнтації. Російське командування,
використовувало, щоб не сказати провокувало, такий розкол і, постійно агітувало
козаків до переходу на російський бік, використовуючи як таємні листування,
так і офіційні заклики. Так, 5-го грудня 1806 року губернатор А. Е. де Рішельє
відправив в район Кілії колишнього дипломатичного агента в Галаці П.Ренського
з завданням “залучити запорожців та інших російських людей тамтешніх до
переходу на наш бік”. Він повинен був  запевнити  “тих  людей, що  одержать
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Задунайська Січ. 80-ті роки ХІХ ст.

Територія Дунайського (Новоросійського) козацького війська.
1858 р.
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Обмундирування чинів Дунайського козацького війська. 1844 р.

Задунайський запорожець. 1828 р.
(Альбом „з української старовини” М. Самокиша,

С. Васильківського)
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вони всі  пільги і будуть оселені з їх братами в Тамані” (йшлося про
чорноморських козаків. Див. розділ третій даного видання). Поряд з цим, О. Ф.
Ланжерон в січні 1807 року надіслав “поважного громадянина”, купця Е.
Кльонова (згаданого у розділі 2 даного видання “ О.Б.) в пониззя Дунаю, щоб
він “підмовив... запорожців і некрасівців, аби їх можна було на наш бік перевести
і використати з вигодою”3.

Ще одним рішучим заходом, який було вжито для переходу задунайців,
був наказ 10-го грудня 1806 року головнокомандуючого Молдавською армією
І.І. Міхельсона А. Е. де Рішельє формувати волонтерські полки, що дало б змогу
легалізувати своє становище втікачам, стати на військову службу козакам і
поповнити бойовий контингент російської армії на Дунаї.

Майже одночасно, 13-го грудня 1806 року новоросійський генерал-
губернатор А. Е. де Рішельє звернувся до кошового отамана задунайських
запорожців Гната Коваля: “Превосходительный, високочтимый господин
запорожский кошевой атаман, любезний друг мой Игнатий [...], Вашему
превосходительству и всему единоверному християнскому войску начальства
вашего превосходительства свидетельствую сим мое усердное почтение”, надалі
губернатор пропонував перейти до Росії і від імені Олександра І обіцяв “на Кубані
землю, права, привілеї і переваги кожному чину запорозькому” присвоїти4.
Звернення мав передати задунайський старшина Трохим Гайдабура, який зі 103
козаками на початку грудня перейшов з Ізмаїла5. Сприяла переходу на російський
бік також і агітація російського духівництва. Так, за свідченням задунайця
Дмитра Капіноса в Січ пришли три ченці, відправили в січовій церкві службу та
оголосили, що “Росія вступає у війну з турками і кинули у церкву прокляття:
хто з запорожців не залишить турецького володіння і не повернеться до Росії,
наважиться підняти зброю проти Росії буде проклятий”, після чого він з 300-ма
запорожцями наступного дня на човнах прибув до Херсона, “інші запорожці
залишились за Дунаєм та вступили на службу до турків у фортеці й усі майже
знаходились при гарматах в турецкій армії”6.

Нарешті з відозвою до населення, що втекло з Росії в Бессарабію,
Молдавію і Волощину, 15-го грудня звернувся головнокомандуючий
Молдавською армією І. І. Міхельсон. Утікачам пропонувалось добровільно
перейти на бік російських військ за умови повної амністії7.

31-го грудня надійшов наказ від міністра внутрішніх справ В.Кочубея на
ім’я новоросійського генерал-губернатора А. Е. де Рішельє про те, щоб
“пристойно приймати” усіх задунайських запорожців, які перейдуть на бік Росії
і дозволяти їм селитися в Чорноморії, а тим, що мають родини надавати позику
від 50 до 100 карбованців8.

Основна увага при цьому всьому була направлена на залогу браїлівської
фортеці, де перебували задунайські козаки. Ще на початку грудня 1806 року
генерал І.І.Міхельсон запропонував браїлівському паші здатися. Останній
відповів, що вкрай здивований такою пропозицією, адже Османська імперія не
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знаходиться в стані війни з Росією (офіційно Туреччина оголосила війну Росії
лише 18 (30) грудня) і буде захищати фортецю. Зрозумівши, що Браїлів не можна
зайняти так само легко як перед тим фортеці Аккерман, Хотин, Бендери, російські
війська відступили. Всього в Браїлові знаходилось до 15 тисяч осіб, в тому числі
озброєні місцеві жителі, яничари, жителі Хотина, Бендер, Кілії, запорожці
(близько 1500 чоловік), некрасівці та до 500 російських дезертирів. Назир і
комендант Браїлова Ахмет-ефенді, за спогадами графа О.Ф.Ланжерона, вартий
був разом усієї цієї залоги фортеці: “Хоробрий до нерозсудливості, розумний,
досвідчений у військових хитрощах, хороший партизан, він міг вселити відвагу
серед своїх військ”9.

Дійовим засобом, який використало російське командування для того щоб
спробувати розкласти запорозьку залогу Браїлова, стало штучне формування
волонтерських команд у складі російської армії і, зокрема, так званого Усть-
Дунайського Буджацького війська за зовнішніми ознаками схожого на колишнє
Військо Запорозьке. Його організація розпочалась у грудні 1806 року. Вже 22-го
січня 1807 року А. Е. де Рішельє писав І.І.Міхельсону, що йому відомо, що “за
Дунаєм знаходиться понад 2000 козаків-запорожців колишньої Січі, в тому числі
у Браїлові при назирі понад 800. Я запросив з них вже понад 130 чоловік. Вони
за власним бажанням вступили у волонтерський полк, що формується в Кілії;
щоб використати й інших, викликаний був мною один з них хорунжий, якому
доручено від мене листа до кошового їх з оголошенням усього того, що лише
можливо було обіцяти.... Вони, якщо б перейшли до нас, з великою користю
могли б бути використані на флотилії на Дунаї”10. Того ж дня князь
О.О.Прозоровський писав А. Е. де Рішельє, що з Браїлова в Галац постійно
переходять запорожці, передбачаючи гоніння від турецької влади”11, їх збирали
в селі Маяки і відправляли до Одеси, а потім у Чорноморське військо.

Подібний лист був надісланий й самим Е.Рішельє до І.І.Мехільсона.
Зокрема, в ньому йшлося про успіхи у залученні задунайських запорожців до
Росії, посилаючись на попередні випадки і пропонував “для прихилення цих
людей зробити прокламацію”12. Він пропонував також не враховувати обіцянок
“всього того, що можна було б пообіцяти”.

 Як ми бачимо, думки І.І.Міхельсона та А. Е. де Рішельє співпадали і було
вирішено звернутися до задунайців зі спеціальною відозвою. 18 лютого
І.І.Міхельсон видав маніфест від імені російського уряду, в якому закликав
задунайців вступати до Усть-Дунайського Буджацького війська. 20-го лютого
1807 року військо офіційно затвердив імператор Олександр І. Протягом війни
чимало задунайських козаків і чимало інших людей записалось в Усть-Дунайське
Буджацьке військо (кількість саме “турецьких запорожців” склала в ньому
близько 20%)13, але після його ліквідації у 1807 році, задунайці з різних причин
продовжували переходити на російській бік  зі сподіваннями отримати ділянки
під поселення. Аналіз біографічних даних козаків, які переходили до російських
частин протягом війни, дозволяє твердити, що, перш за все, це були молоді люди,
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Вибух англійського пароплава “Тигр” поблизу берегів Одеси. 1856 р.

Гармата з англійського пароплава “Тигр” (1856 р.)
Встановлена як пам’ятник на Приморському бульварі м. Одеса у 1904 р.
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Глобус з англійського пароплава “Тигр”. 1856 р.
(Одеський державний історико-краєзнавчий музей)

Крісло з англійського пароплава “Тигр”. 1856 р.
(Одеський державний історико-краєзнавчий музей)
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здебільшого, які недовго перебували в козацтві, а записались до нього внаслідок
тривалих блукань по Бессарабії та Добруджі.

Після капітуляції Браїлова (21-го листопада 1809 року) новий
головнокомандуючий Молдавською армією П.Багратіон писав А. Е. де Рішельє:
“Впродовж останньої облоги Браїлова і підкорення його деякі запорожці, що
там знаходились, ухилились від турків і з’явились до нас добровільно,
незважаючи на те, що за капітуляцією, укладеною під час падіння Браїлова, вони
могли спільно з турками йти”14. Всього таких було 55 задунайців. Їх не зарахували
до 9-го Чорноморського козацького полку на Дунаї, тому що там, за висловом
П.Багратіона було “таких вже багато”, і їх відправили спочатку до Одеси, а потім
на Кубань до чорноморців. Слід зауважити, що на квітень 1820 року до
Чорноморського війська прибули лише 27 з 55 запорожців, які були розподілені
по куренях за власним бажанням, інші знаходились в шпиталях через хворобу
або померли15.

Таким чином, діяльність новоросійського генерал-губернатора А. Е. де
Рішельє та О.Ф.Ланжерона була направлена на сприяння переходу задунайських
козаків на бік Російської імперії будь-якими засобами. Внаслідок частина
задунайських козаків перейшла на російський бік, але ліквідувати задунайських
Кіш та Січ в цей період ані А. Е. де Рішельє, ані військовому керівництву не
вдалось. Як відомо це було реалізовано лише у 1828 році за часів М.Воронцова.

7.2. Задунайські, чорноморські, усть-дунайські козаки

Протягом 20-х років ХІХ століття з Задунайської Січі спостерігався
масовий вихід козаків до Російських кордонів, що було викликано  спробами
Туреччини  використати задунайців для придушення національно-визвольного
руху в Греції та соціально-економічною кризою в середині самої Січі. За
відомостями однієї зі справ канцелярії  новоросійського та бессарабського
генерал-губернатора з 161 задунайського козака, які вийшли з Туреччини
протягом 1824"1828 років, 36%  оселилися в Одесі17. Серед них Федір Щербина,
Петро Шепелєв, Іван Соловйов, Михайло Іванов, Макар Литвиненко, Іван
Плисенко, Пилип Чернєга, Йосип Турченко, Андрій Авраменко, Онуфрій
Пожидаєв. Дуже характерними для задунайців є біографії  Степана Орленка та
Олекси Микитенко, які вони розповіли в Одеській міській поліції. Так, Степан
Орленко – молодий нежонатий козак 28 років, народився у Задунайській Січі.
Батько його, Іван був запорожцем, який перейшов за Дунай, там одружився на
дівчині Марії. Степан довгий час знаходився в Січі, займався рибальством на
Дунаї.

Олекса Микитенко – задунаєць 40 років. Народився у селищі Райя7 за
Дунаєм. Батько його Микита  був запорожцем. Олексій у 20 років одружився на
дівчині Тетяні з того ж селища  “ дочці іншого запорожця Терентія Шевця, мав
трьох дітей – сина Семена, дочок Устину та Меланію. Тривалий час він займався
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на території Січі хліборобством, а в 1826 році “утиски маючи більш ніж раніше”
від турецької влади, вийшов з Січі разом з родиною і перейшов до Російської
імперії18. Поряд з українськими козаками з Задунайської Січі переходили і
оселялися в Одесі козаки-некрасівці. Так, серед них, наприклад, був Михайло
Іванов 27 років. Він сповідував старообрядництво. Народився Михайло у селищі
Камінь за Дунаєм від батька “ некрасівського козака  Івана і матері Параски
Щукіних. Займався на Дунаї рибним ловом, а коли у 1814 році його батьки
померли, а він не міг більш займатися рибальством “по притеснениям турками
во время набора войск делаемым” – прибув до Одеського порту і хотів залишитися
в Одесі.

Більшість з цих козаків намагались записатися до верстви одеських міщан;
інші “ оселилися в різних містах і селах Бессарабії та Херсонської губернії.
Ними були засновані села Аккерманського повіту – Дракуля (тепер с. Трудове
Кілійського району Одеської області), Акмангіт (тепер с. Білолісся
Татарбунарського району Одеської області), Старокозаче (Білгород-
Дністровського району Одеської області)  та ін.

Разом з задунайцями селились козаки Чорноморського війська, які не
бажали переселитися на Кубань; Усть-Дунайського Буджацького війська, які
залишилися в краї після російсько-турецької війни 1806"1812 років.
Новопоселенці затято відмовлялися від сплати податків i виконання повинностей,
рішуче домагаючись відновлення в Південній Бессарабії козацького війська. За
їхнім проектом його територія мала охоплювати землі мiж Дунаєм і Дністром.
Кiш та Сiч мали розташовуватись в селі Акмангіт. Козаки вимагали виключних
прав на землекористування i рибальство, створення власних органiв
самоврядування. За цi пільги вони зобов’язувались виконувати власним коштом
прикордонну службу на Дунаї i Чорноморському узбережжі на зразок
Чорноморського козацького війська. Підставою для формування нового війська,
мав бути перехід до Росiї (за відомостями козаків – О.Б.) 1200 задунайських
запорожців i 200 колишніх усть-дунайських козакiв19. Саме через те, що
акмангiтці протягом 20-х рокiв ХIХ століття наполегливо домагалися
відновлення козацького війська, село стало таким центром у Бессарабії, куди
продовжували виходити з Задунайської Січі запорожці. В тогочасних документах
вони одержали назву акмангiтських або мангiтських козакiв, яка й увійшла в
тогочасну літературу.

Місцева влада не вважала можливим створити з цих козакiв, окремого
козацького війська, окрім усього іншого ще й тому, що вони “не благонадійнi
для кордонної варти”, через те, що “єдиноземці їхні перебувають у турецьких
володіннях бiля самого кордону”20  (йшлося про задунайських запорожців. – О.Б.).

Царська адміністрація, розраховуючи подолати опір козацтва, поділила
його на дві категорії. За наказом намісника Бессарабіїї генерала I.М.Iнзова усть-
дунайцi зараховувались до державних селян з підпорядкуванням земській владi
i відбуванням відповідних повинностей.
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Військове Правління Новоросійського (Дунайського) козацького війська
В центрі наказний отаман генерал-майор І.Є.Гангардт. 1858 р.
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Новоросійські (Дунайські) козаки в парадних мундирах з прапорами. 1858 р.
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Щодо задунайських запорожців, то сподіваючись привернути їх на свій
бiк, привабити тих, які лишалися за Дунаєм, уряд надав їм права іноземних
колоністів, але з обов’язковим переселенням у колоністські округи. В зв’язку з
цим в 1822 році частина задунайців оселилася в Ізмаїльському колоністському
окрузі в селі Ново-Покровське21  (тепер с. Покровка Ізмаїльського району
Одеської області).

Основна частина козакiв категорично відмовлялась вiд переселень до
колонiй іноземних поселенців. Вони вимагали або створення козацького війська,
або переселення на Кубань. У листi до міністра внутрішніх справ графа
О.А.Аракчєєва вiд 1822 року вони писали: “Ми не іноземні поселенці, не бажаємо
цим правом користуватися. Ми природні руські (українці – О.Б.) i бажаємо, як i
нашi предки, нести військову службу на водi i на сушi пiд ім’ям Усть-Дунайського
Буджацького вiйська”22 .

Розглядаючи цi вимоги міністр внутрішніх справ В.С.Ланський
підкреслював, що козаки “виключаючи себе з колоніального відомства
намагаються зберегти у своєму внутрішньому правлінні певну незалежність,
властиву їм з попередніх способів життя”23 . В усіх вимогах козакам було рішуче
відмовлено i вони підпорядковувались Комiсiї казенного поселення в Бессарабії .
Проте козаки продовжували боротьбу, що тривала біля двадцяти років і
завершилась у 1828 році створенням нового війська.

14-го (26) квітня 1828 року між Росією i Туреччиною почалась нова війна,
протягом якої російське командування вжило низку заходів для поширення
контингенту своїх військових сил. Військові дiї пожвавили надiї козакiв, які
мешкали в Бессарабії та на Одещині, на створення в краї козацького війська.
Їхня делегація звернулась до командування 2-ї російської армії з проханням
дозволити вступити до діючих вiйськ24. Значну допомогу в клопотанні їм надав,
призначений начальником Бабадазької області, генерал-майор С.О.Тучков. Він,
використовуючи перебування царя Миколи I у травні 1828 року в військовому
таборі в м. Сатунові та перехід на бiк російської армії запорожців з Задунайської
Січі на чолі з отаманом Й. Гладким, отримав дозвіл на формування в Південній
Бессарабії з українських козакiв, що оселилися в краї до 1828 року25, Дунайського
козацького війська з двох полкiв26 . (У травні 1828 року відбувся перехід
задунайських запорожців на чолі з кошовим отаманом Йосипом Гладким до Росiї.
З них був сформований козацький полк теж під назвою Дунайський, що брав
участь у російсько-турецькій війні 1828-1829 рокiв. У 1831 році вiн був оселений
в Олександрівському повітi Катеринославської губернії, де сформував Азовське
козацьке вiйсько27. – О.Б.).

14-го червня 1828 року загальне керівництво з організації двох Дунайських
козацьких полкiв було доручено новоросійському i бессарабському генерал-
губернатору М.С.Воронцову. Полки формувалися з задунайських, чорноморських
та усть-дунайських козаків, згодом до них приєднали волонтерів з Балканських
країн та Молдавії, відставних солдатів, українських і російських селян і, навіть,
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коронних циган Бессарабії. Приєднуючи останніх Військове міністерство
мотивувало це тим, що цигани “за природою прихильні до коней і найкращі
коновали та ковалі”, тому вони будуть добрим поповненням у війську28. Багато
козаків записалися у Дунайське військо саме з Одеси. Серед них усть-дунайці
значкові товариші Ксаверій Чернявський і Семен Таранов, козаки Василь
Гаркушенко, Сазан Куценко, Спиридон Коласавський, Михайло Дубченко. Всього
близько 30 родин з Одеси і 50 родин з навколишніх хуторів – Молдаванки, Великого
Фонтану, Нерубайського, Дальника, Кривої Балки, Сухого лиману  тощо29. На
середину 50-х років ХІХ століття населення війська складало понад 12 тисяч
чоловіків і жінок, більшість з них були українці “ 34%, 27,8% “ молдовани, 15,5%
“ росіяни, 21% “ цигани, інші “ болгари, серби, албанці, греки, поляки30.

В адміністративному і військовому відношенні Дунайське військо
підлягало новоросійському і бессарабському генерал-губернатору. Місцеве
управління здійснювалося Військовим правлінням на чолі з наказним отаманом,
що призначався урядом. У станицях управління відбувалось виборними
отаманами. Штаб і Військове правління знаходилось в м. Аккерман, з 1857 року
в станиці Миколаївка-Новоросійська (Байрамча).

Проживали дунайські козаки у станицях Аккерманського повіту “
Акмангіт, Старокозачя, Волонтирівка, Петрівка, Михайлівка, Миколаївка, Ново-
Троїцьке, Костянтинівка, Фараонівка, Каїри, Миколаївка-Новоросійська (тепер
у Саратському, Білгород-Дністровському, Кілійському, Татарбунарському
районах Одеської області та районі Штефан Водє Республіки Молдова). Хоча
територією розміщення станиць і хуторів війська був Аккерманській повіт життя
постійно зв’язувало козаків з Одесою.

Слід зауважити, що в Одесі та її передмістях зосереджувались та
проживали не лише нащадки запорозьких та задунайських козаків, чорноморські,
усть-дунайські козаки. Значна кількість козаків Лівобережної України, колишньої
Гетьманщини “ Полтавської та Чернігівської губерній, також шукали своєї долі
саме в нашому краї. Знаходячись в умовах малоземелля вони шукали вільні
території для поселення, або намагались прогодувати свої родини наймаючись
на сезонні роботи в різних місцях Південної України. Багато хто з них залишався
тут на проживання. Про це вказують не лише статистичні данні, але й свідчать
повідомлення сучасників- священиків, з сіл з яких йшли козаки на заробітки:
групи людей “відправляються до Одеси, Кишинева для виготовлення цегли; деякі
йдуть до степових губерній (Херсонської, Катеринославської, Таврійської), де
випасають худобу й обробляють землю; багато хто проживає там цілі десятиріччя,
забувають про родину та звикають до нового місця, заводять нову оселю та
назавжди залишаються там жити. Останнім часом, там, на півдні, з’явились
вигідні заробітки на кам’яновугільних шахтах, і тому потягнулись туди найкращі,
міцні молоді сили віком від 18 до 30 років, там вони заробляють значні кошти
(25"30 крб. на місяць)”, однак, повертаючись, за спостереженням священиків,
“ті, хто провів декілька років на шахтах стають лінивими та неспроможними до
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землеробської праці, слабкими здоров’ям, блідими, кволими і зі схильністю до
легеневої чахотки, та надають не допомогу батькам, а лише один клопіт”31.

Переселенський рух проходив не лише внаслідок самостійних міграцій
населення, але й централізовано. Зокрема, державні установи організовували
переселення козацьких родин з Полтавської, Чернігівської, Харківської, Київської
губерній, щоб послабити земельний голод в них і запобігти соціальним
протестам, крім того поміщики переселяли до своїх нових володінь на південь
селян-кріпаків. Так, наприклад, з’явились навколо Одеси села та міста сучасного
Комінтернівського району “ Комінтернівське (Антоново”Кодинцево), Сичавка,
Калинівка (Поповка), Крижанівка (Мар’янівка), Любопіль, Петрівка (Курисово-
Покровське) та інші.

7.3. М. С. Воронцов і дунайці

Активно співпрацювали в Одесі дунайські козаки з новоросійським та
бессарабським генерал-губернатором Михайлом Семеновичем Воронцовим.
Матеріали Державного архіву Одеської області фонду “Управління
новоросійського та бессарабського генерал-губернатора” дозволяють стверджувати
про активну участь М.С.Воронцова у створенні Дунайського козацького війська32.

Так, під час боротьби козаків за свої права і привілеї М.С.Воронцов у
1826 році передав на розгляд міністру внутрішніх справ В.С. Ланському проект
положення про надання козакам землі по 30 десятин на родину, пільг на 10 років
від сплати податків, військового постою, задунайцям “ дозвіл не переїжджати у
колоністські округи. Кабінет міністрів схвалив пропозиції М.С. Воронцова.

Після створення Дунайського війська, Михайло Семенович здійснював
загальне керівництво ним на правах командира корпусу мирного часу; звертався
до уряду з питанням збільшення території війська; за його ініціативою полки
формував предводитель дворянства Херсонської губернії Семен Панасович
Чолобітчиков. За допомогою М. С. Воронцова було усунено складності, що
виникли з зарахуванням в полки козаків: він дозволив приймати у військо
колишніх козаків не лише Бессарабії, але й Херсонської губернії. Генерал-
губернатор дивився “крізь пальці” на включення в козацькі полки осіб, які не
мали на це прав: поміщицьких і державних селян-втікачів, збіднілих українських,
польських шляхтичів та інших.

У подальшому М.С.Воронцов неодноразово звертався до уряду для
збільшення території Дунайського війська, розширення його складу. Внаслідок цього
з 1832 по 1839 років до війська було приєднано сім селищ з населенням: Михайлівка,
Миколаївка, Новотроїцьке, Петрівка, Костянтинівка, Фараонівка, Каїри.

Немала заслуга Михайла Семеновича в підготовці “Положення про
Дунайське козацьке військо” 1844 року, яке упорядковувало устрій та управління
військом та станицями. Проект “Положення” поданий Воронцову був ним
виправлений та доповнений, і переданий уряду на затвердження33. В період
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перебування М.С.Воронцова намісником Кавказу декілька сотень дунайських
козаків також були в  його розпорядженні.

М.С. Воронцов бачив свою участь, перш за все, у справах Дунайського
війська через необхідність заселення, освоєння і захист кордонів регіону Одещини.

7.4. Військова служба дунайців в Одесі

Дунайське військо входило до системи іррегулярних частин Російської
імперії. В 1828-1829 роках у війську було сформовано два полки: кінний №1 та
піший №2, останній в 1836 році також був переформований у кінний. Кожний
складався з шести сотен.

Згідно з “Положенням про Дунайське козацьке військо” 1844 року на
діючій службі мали перебувати одночасно не більше третини служилих козаків,
але в строю весь час знаходилося близько половини. Служба тривала 30 років:
25 років – польова, 5 років – внутрішня, але козаки виконували її значно довше
установленого часу. Переважна більшість дунайців мала військову підготовку
та бойовий досвід. Вони брали участь у російсько-турецьких війнах 1768-1774,
1787-1791, 1806-1812 років, мали атестати від видатних військових начальників
П.Румянцева, М. Кутузова, І.Сабонєєва, Й. де Рібаса.

При формуванні дунайських полків командування мало намір використати
їх в Бабадазі на комунікаційних лініях і для служби в Дунайській флотилії. Однак,
війна 1828-1829 років Росії з Туреччиною закінчилась раніше, ніж завершилось
формування полків, і козаків почали залучатися до внутрішньої і прикордонної
служби. Вони здійснювали охорону кордонів по Чорноморському узбережжю в
Херсонській, Таврійській губерніях і далі від р. Дністер до Дунаю і від гирла
Дунаю до м. Ізмаїла, островах Леті та Четал. Крім цього, дунайців залучали і
для інших завдань. Так, у 1829-1830 роках вони тримали протичумні карантини
в Бессарабії, супроводжували болгарських переселенців у Росію при переході
їх із-за Дунаю і Прута, в 1831 році виконували караульну службу в складі
Балтського загону в Подільській губернії через повстання в Польщі, декілька
сотень дунайців в цей самий час складали “летючі” поштові команди і держали
протихолерні карантини в Одесі, в 1832 році “ 72 дунайських козаків виконували
міську і поліцейську службу в Одесі, а також в Аккермані, Овідіополі, Херсоні,
Георгіївському острові, Бессарабському соляному правлінні, знаходились при
начальнику козацьких військ у Бессарабії. В 1833 році кінний полк в складі
російського допоміжного сухопутного загону був відправлений на допомогу
Туреччині, яка воювала проти єгипетського паші. Розміщувався загін на території
Молдавії та Волощини34.

В 1837 році Одесу охопила епідемія чуми.  Дунайські козаки знов прийшли
на допомогу.  Вони в складі 459 козаків тримали протичумні карантини в місті. За
свою службу під час огляду військ царем Миколою І в Одесі дві сотні полку № 1
отримали подяку35. Надалі дунайці постійно мали тримати свої роз’їзди у місті.
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7.5. Одеський поліцмейстер Станіслав Василевський і дунайці

У 30-ті роки ХІХ століття служба дунайських козаків в Одесі співпала з
перебуванням на посаді одеського поліцмейстера полковника Станіслава
Тимофійовича Василевського, який у 1836 році став наказним отаманом
Дунайського війська.

Станіслав Василевський (бл. 1784"16.IV.1846, Одеса) походив з родини
польського дворянина, однак був православним. В його послужному списку
записано, що він “досить гарних здібностей, дуже моральний та гарний господар.
Російської грамоти читати та писати вміє, знає арифметику”. На цей момент він
за родинним станом був удівцем, мав двох доньок Варвару (бл. 1821 р.н.) й Марію
(бл. 1823 р.н.) та сина Антона (бл. 1825 р.н.), які проживали з ним.

С.Василевський був поважною та знаною людиною в Одесі. Він походив
з родини польських дворян, пройшов довгий шлях військової служби: брав участь
у російсько-турецьких війнах 1806-1812, 1828-1829 роках, війні з Наполеоном,
був двічі контужений та поранений, мав чотири ордена, кілька медалей. У 1821
році Василевський став керівником Київської складської митниці, через рік
інспектором Одеського карантину. Маючи хист і здібності, він у 1824 році був
призначений одеським поліцмейстером36. Важко було  знайти людину, яка
відносилась до своєї справи з такою любов’ю, самовідданістю та вмінням. Він
часто спав сидячи на роботі у кріслі і близькі до нього люди відзначали, що
“ніхто не знав, чи обідає пан Василевський, чи спить, чи відпочиває “ загальне
враження було таке – він не знав ні того, ні іншого. Служба була для нього його
життям, його задоволенням”. Ледь не одночасно Василевський бував у різних
кінцях міста: ні темна ніч, ні непогода, не служили для нього перешкодою. На
пожежі, чи під час будь-якої іншої події в Одесі він завжди був перший37. Його
постійно супроводжував один з козаків.

Деякі випадки з життя міста та реакцію на них Василевського одесити
пам’ятали майже через 70 років. Так, одного разу Василевський їхав з козаком
біля ринку і побачив жінку, що йшла дуже зажуреною. Він став розпитувати її в
чому справа. З’ясувалось, що їй на базарі поклали до сумки зовсім не те м’ясо,
що вона вибрала. Василевський запитав: “Впізнаєш торговку, що продавала тобі
м’ясо?” – “Так, впізнаю” “ сказала жінка28. Підійшовши на ринок до торговки,
він почав бити її по обличчю поганим м’ясом за її вчинок.

Цікавим і неординарним був ще один випадок, який стався під час служби
Василевського поліцмейстером. В Одесі жив і працював відомий архітектор
Фраполлі. Раптом його було вбито у власному будинку. Василевський з’ясував,
що того ж самого дня архітектор отримав платню за майбутню роботу і рахував
гроші в присутності свого кучера. Тоді в останнього і винник підступний план.
Кучер разом з сусідом вбили Фраполлі. Забравши гроші, перевдягнувшись в
одежу і, навіть, надівши окуляри архітектора, кучер зник. Василевський знав,
що найближче місце, де ховалися подібні люди Кременчук. І дійсно, кучера
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затримали саме там. Він відразу кинувся у вічі поліцейських: гарно одягнений
чоловік зовсім не володів манерами та розмовою світської людини. Згодом
затримали і співучасника. Поки йшло слідство Василевський наказав пошити
для вбивць штани та сорочку з різнокольорових клаптиків, надіти їм на голову
жерстяні ковпаки з кільцями та бубонцями. В такому вигляді їх водити по Одесі
“ по ринках і площах29. Вироком стало заслання до Сибіру на каторжні роботи
безстроково. За бажанням кучера, його поховали біля Фраполлі.

Не менш ретельно виконував Василевський свої обов’язки наказного
отамана Дунайського козацького війська. За його ініціативою у війську були
створені основні адміністративні, військові установи, “Положення про Дунайське
козацьке війська” (зібрання правил, що установлювали права та обов’язки
керівного складу та регулювали внутрішнє життя у війську – О.Б.), розпочалась
перевірка прізвищ козаків, багато з яких записалися у дунайські полки під
чужими, тому що  були втікачами. Ця перевірка призвела до значних втеч з війська
до Одеси, Ізмаїла і, навіть, за Дунай до Туреччини. Так, у 1880-х роках, коли за
Дунаєм побував відомий український етнограф Федір Вовк, колишній козак
Корній Білий пригадував діяльність С.Т.Василевського: “А тоді ще раз перевірка
була: генерал Василевський був над дунайськими козаками… ну, й перебирали
всіх – хто панський був, так панам відправляли, голови голили наполовину, а
хто стара людина, то і пів бороди голили. Багато тоді народу сюди, в Добруджу,
перейшло… . А я вже тоді був одружений: так забрав дружину, дітей та сюди і
прийшов”40. Корній Білий не погрішив проти істини, таке знущання за свідченням
капітана корпусу жандармів Міцулі, було заподіяно за наказом отамана козакам
Мартину Пилипчуку та Іллі Бєдуненко.

Іншим аспектом діяльності отамана був економічний розвиток війська.
Він планував приєднати до земель війська сусідні з ним селища, щоб

збільшити кількість військової території. Йому це вдалось, і протягом 1836 “
1839 років було приєднано сім селищ з їх населенням. Через сприяння
Василевського “ “Положення про Дунайське козацьке військо” 1844 року містило
пункт про відкриття “торговельного товариства” з числа 30 козаків, які
звільнялись від служби, а за це вносили у військову скарбницю  річний податок.
Решта козаків, які бажали торгувати, записувались до “тимчасових торговців”.
Вони поєднували внутрішню службу з торгівлею і отримували відстрочку від
польової. Ці козаки мали дуже тісні зв’язки з Одесою, що стимулювало
керівництво. Так, заможні козаки, серед них Йосип Худолій, Дмитро Булгак
відправляли до Одеси десятки та сотні кілограмів хліба на продаж, урядник Петро
Комаровський возив “три хури навантажені хлібом”, а з Одеси вони ввозили
сіль, солону рибу та інші товари41, які продавали не лише на території війська,
але й по всій Південній Бессарабії.

С.Т.Василевський контролював майже все козацьке життя. Знаючи
небажання станичників позбутися старих звичок носити запорозькі зачіски та
довгі вуса, він видав накази про обов’язкове підстригання волосся за “русским
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простонародним обычаем в кружок, усы не ниже рта” і заборонив палити люльки
на вулицях32.

Отаман поширював у війську російську мову, якою користувалися козаки
під час відбування служби. Василевський запросив до найбільш
багатонаціональної станиці Волонтирівки священика з Володимирської губернії
О.Оранського, щоб той відкрив для козацьких дітей школу “на суто російському
діалекті”.

Не був байдужим і до зовнішнього вигляду козацького житла, вимагав
постійно наводити чистоту в середині будинків, у дворах, на вулицях. Через
своє таке ставлення до справ С.Т.Василевського згадували і дунайці, і одесити
ще багато років.

7.6. Наказний отаман Олександр Шостак

Заступив Василевського на посаді одеського поліцмейстера і наказного
отамана дунайців Олександр Андрійович Шостак. Олександр Андрійович був
знайомий з козацтвом за довго до створення Дунайського війська. Під час війни
1812 року з Наполеоном він запропонував створити “Вільне Дунайське козацьке
військо” в Бессарабії. Проектом передбачалося зарахування до складу війська
колишніх козаків вихідців з-за Дунаю, вільних іноземних та російських підданих.
Війську мали бути передані землі між Дунаєм і Дністром. За організаційними
засадами воно будувалося на зразок Чорноморського козацького війська.
Внутрішній устрій базувався на козацькому самоврядуванні. Козаки мали на
власному спорядженні нести кордонну службу на Дунаї і вздовж Чорноморського
узбережжя. Цей проект був схвалений командуючим Дунайською армією
адміралом П.В.Чичаговим, але категорично відхилений бессарабським
цивільним губернатором С.Д.Стурзою, посилаючись на можливість активізації
селянського руху в краї43.

Протягом багатьох років О.А. Шостак був улюбленцем одеситів. Гарна,
молодецька фігура, доброта, сердечна люб’язність, ввічливе поводження з
публікою чарувало усіх. Однак, дорікали йому у двох слабкостях: любові до
азартної карточної гри та полювання. Перша допомогла О.А. Шостаку в одній
кримінальній ситуації, вирішення якої “наробило свого часу багато шуму в місті”
й додало йому як поліцмейстеру популярності серед одеситів. Друга “слабкісь”,
досить яскраво виявилася, коли дунайські козаки несли службу на острові Леті
в гирлі Дунаю. Острів був повний диких кіз, оленів, кабанів, лисиць, зайців.
Єдиним житлом там був будинок лісничого. Одного разу, в кінці січня Шостак з
друзями вирішили податися на полювання. Шлях до острова йшов через лиман
по льоду. Проте, така перешкода не злякала компанію. Шостак разом з ротмістром
гвардії Безобразовим, відставним кірасиром Терпелевським, одеськими купцями
Іваном Мєшковим, Адольфом Гуровим й Олександром Чижевичем, успішно
подолали весь шлях до острова. Там, разом з козаками вони полювали  декілька
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днів. Зі здобиччю, повернулися  до Одеси, після чого почались звані обіди.
Кожний, кому “надсилали” частину здобичі, вважав своїм обов’язком запросити
мисливців на обід. За свою службу на посаді поліцмейстера полковник Шостак
був відзначений орденом Георгія ІV-го ступеня44.

Олександр Шостак, став наказним отаманом Дунайського війська у 1847 році,
і відразу почав намагатися всіляко поліпшити життя козаків. Він пропонував
розширити територію війська за рахунок сусідніх територій, рибних ловів, лісів,
через що відмічав: “За бідністю військових обивателів, нестачею землі і відсутністю
угідь, котрими користуються інші козацькі війська імперії, як: лісів, рибного лову,
не одна з частин господарства Дунайського війська не змогла бути посилена,
покращена та сприяти його добробуту”. Шостак започаткував  для дунайців
тимчасовий шпиталь в Аккерманських місцевих казармах і планував відкрити
постійний в одній з військових станиць. Однак, 1854 році він перейшов на посаду
Військового коменданта Одеси і Одеського військового округу, став директором
Одеського Піклувального комітету по в’язницях і його плани довелося реалізовувати
наказному отаману Івану Єгоровичу Гангардту (про нього див. нижче,§7.8).

7.7. Дунайські козаки захищають Одесу

Найбільше доля поєднала дунайських козаків з Одесою у 50-ті роки ХІХ
століття. Як відомо, Кримська війна 1853-1856 років безпосередньо торкнулася
й міста.

У листопаді 1853 року Одеса почала готуватися до захисту в разі нападу
ворога. Для підготовки оборони міста була створена комісія на чолі з
І.Є.Гангардтом. Сучасники зазначали, Іван Єгорович був “невтомним служакою,
що вклав чимало енергії та праці у справу підготовки міста до зустрічі ворога”45.
У розпорядженні Гангардта перебували козаки Донського полку №47, а також й
сотні 2-го Дунайського полку під командуванням В.С. Тіханова. За “Диспозицією
захисту м. Одеси в разі нападу ворога” козаки зайняли прикордонну й аванпостну
лінію від Карантинної гавані до Люстдорфу і далі до гирла Дністра. Саме тут
вони зустрічалися з козаками 1-го Дунайського полку, яким командував
підполковник Ф.Л.Тухолка. Сотні 1-го полку займали також аванпости на
дунайських островах, допомагали переправі російських військ через Дунай,
несли кордонну службу в Ізмаїлі, Тульчі та Ісакчі, складали спеціальну ракетну
команду, яка діяла за Дунаєм у складі загону генерала О.І.Ушакова46.

У 1854 році загальне керівництво з захисту міста здійснював барон
Д.Є.Остен-Сакен, під його  командуванням знаходились і дунайські козаки.
Планування місць для розташування берегових батарей було доручено генералу
А. Лєхнєру, начальнику Дунайського інженерного округу, в розпорядження якого
передавалась Дунайська козацька кінно-ракетна батарея.

На цей час в Одесі знаходилось 404 дунайських козаки. За розкладом
комісії дунайці входили до п’яти конвойних команд по 40 козаків в кожну, вони
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виконували різноманітні функції: супроводили транспорт, евакуйовували жінок
і дітей, установлювали сигнальні тичини, сповіщали про тривогу. Місто у
військово-поліцейському відношенні поділялось на п’ять частин, дунайці
зайняли охорону першої. Вона проходила “від хутора (Малий фонтан – О.Б.) до
чумного кварталу вздовж бульвару (зовнішнього – О.Б.) до кінця цвинтаря (1-й
християнський цвинтар – О.Б.)”47. (Це сучасні райони Малого Фонтану, парку
ім. Т.Г.Шевченка, залізничного вокзалу та колишнього парку ім. Ілліча). Збірними
пунктами для дунайських козаків була Преображенська площа, хутір Пересип,
міста від Дністровського лиману до м. Одеси. Перев’язочним пунктом –
Ботанічний сад.

Під час оборони Одеси 10-11 квітня 1854 року козаки разом з залогою
міста вели обстріл англо-французької ескадри і брали участь у здобутті
англійського фрегату “Тигр”, гармата якого тепер стоїть на Приморському
бульварі, як пам’ятник оборони міста. Ранком 30 квітня біля дачі Кортацці
наскочив на мілину англійський фрегат. “Пароплав сів так близько до високого
берега, що його гармати не могли стріляти. Кілька пострілів нашої кінної батареї
і сотні дунайських козаків примусили англійців зняти свій прапор” “ писав
сучасник цих подій Костянтин Скальковський, син відомого одеського історика
Аполлона Скальковського48. Поки він з командиром В.С.Тіхановим їхав до
Малого Фонтану, козаки вже вели полонений екіпаж фрегату “Тигр”.

Інший сучасник, згаданий вище Олександр Чижевич у своїх спогадах так
розповідав про ці події: “Для прийняття полонених відправлені були на човнах
козаки. Небувала справа! Козаки взяли у полон пароплав!”49. Дунайські козаки
брали участь в захисті міста під час його обстрілу англо-французькою ескадрою
і в травні 1854 року.

За героїзм і мужність, виявлені в Кримській війні та в ході бойових дій на
Кавказі, 29-го вересня 1855 року №1 та №2 Дунайські  козацькі полки були
нагороджені царем Олександром ІІ штандартами “За хоробрість”. Всі військові
чини дорівнювались за правами і пільгами до регулярних кавалерійських частин.
59 офіцерів були підвищені в званнях, 38 урядників отримали офіцерські звання,
15 козаків нагороджені орденами50.

Освячення прапору Дунайського полку №2, що знаходився в Одесі,
урочисто відзначалось у місті. 7-го жовтня 1855 року за встановленим звичаєм
у квартирі полкового командира по вулиці Ямській  в будинку Нікоровича
полотнище прибили до древка, а 8-го жовтня “ в день полкового свята – відбулося
освячення51. На Михайлівському майдані відслужили урочистий молебень,
виступив архієпископ Херсонський та Таврійський Інокентій, який відзначив,
що “назва козака не втратила давнього значення – захисника Вітчизни та страху
для ворога”52. На святі були присутні командуючий Південною армією генерал
О.М.Лідерс зі штабом, новоросійський та бессарабський генерал-губернатор
О.Г.Строганов, Одеський військовий губернатор генерал-лейтенант
М.І.Крузенштерн, наказний отаман війська полковник І.Є.Гангардт. Про
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освячення прапору в газеті “Одеський вісник” надруковано  матеріал історика
Аполлона Скальковського53.

Після Кримської війни і втрати Росією частини придунайських земель на
користь Молдавії, дунайці зайняли кордон на лінії Болград – Татарбунари до
озера Бурнас, далі по Чорноморському узбережжю, несли внутрішню службу в
Бессарабії і Херсонській губернії. Козацькі поліцейські команди знаходились в
містах Одесі, Миколаєві, Кишиневі, Аккермані. Збірна конвойна команда, яка
несла службу в Одесі на чолі з сотником Береговим, заслужила подяку від
новоросійського та бессарабського генерал-губернатора графа О.Г.Строганова.
Дунайці тримали також команди при штабі Одеського військового округу,
новоросійському та бессарабському генерал-губернаторові – 48 козаків та інших
місцях Одеси – 54 козаки54. Вони розміщувались у 86 дворах і отримували
“довольство” в Одеському магазині. Таку службу козаки виконували до ліквідації
війська у 1868 році.

7.8. Брати Гангардти

Полковник Іван Єгорович Гангардт займав посаду чергового офіцера при
новоросійському та бессарабському генерал-губернаторові і як зазначалося вище
керував захистом Одеси у Кримській війні. Людина освічена, з військовим і
бойовим досвідом, до того ж обізнана з життям Одеси, через те, що його брат
Єгор Єгорович з 1845 року служив у штаті новоросійського та бессарабського
генерал-губернатора. Брати походили з дворян Курської губернії і обидва
пройшли  шлях від унтер-офіцера до генерал-майора. Єгор Єгорович виховувався
в Тульському Олександрівському дворянському військовому училищі. До речі,
саме він у 1851 році склав один з перших проектів освітлення вулиць Одеси
спиртом, допомагав у доставці продовольства та захисті м. Севастополя під час
Кримської війни 1853-1856 років55. Згодом, у 1864 році Єгор Єгорович став
“правителем” Київської, Волинської та Подільської губерній, а з 1867 року “
губернатором Бессарабії.

Іван Єгорович народився близько 1808 року і був найстаршим з трьох
синів в родині. В грудні 1824 року він поступив у Новгородський кірасирський
полк (Його імператорської Величності Великої княгині Олени Павлівни). Брав
участь у військових діях під час повстання в Польщі 1830-1831 роках під
керівництвом барона Д.Є.Остен-Сакена. За відмінну службу нагороджений
орденом Св. Анни ІV-го і ІІІ-го ступенів, срібною медаллю “За взяття Варшави”.
У 1832 році він був переведений до Генерального штабу і з цього часу займався
зібранням відомостей для квартирування військ у різних губерніях Росії, складав
військово-статистичні описи Мінської, Київської, Ліфляндської та Курляндської
губерній. За відмінну службу Гангардт отримав чин капітана, нагороджений
орденами Св. Володимира ІV-го ступеня та Св. Станіслава ІІ-го ступеня  Згодом
у 1843 році  Іван Єгорович був відряджений керівником для навчання зйомки
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офіцерів і топографів Генерального штабу, а у 1844 році став помічником
начальника топографічної зйомки Подільської губернії, у 1847 році – начальником
межування земель Кавказької області. За свою службу отримав орден Св. Анни
ІІ-го ступеня, чин полковника і за вислугу в офіцерських чинах 25 років – орден
Св. Георгія ІV-го ступеня. Іван Єгорович був одружений на дочці колезького
асесора Івана Піонтковського – Шарлотті-Луізі, лютеранського сповідання. Його
дружина мала дім і сад в м. Аккермані. У них в родині було семеро дітей – шість
синів і одна дочка.

У 1854 році Іван Єгорович став наказним отаманом Дунайського війська.
Він відразу  ретельно взявся за справу впорядкування життя козаків. Спочатку,
у 1855 році, скориставшись зацікавленістю командування Південної армії в
розширенні військових контингентів, він вирішив збільшити земельний фонд
дунайців, якого було недостатньо для нормального ведення господарства.
Запропонований ним проект передбачав передачу війську “шаганських,
вилковських та інших прибережних з островами в гирлі Дунаю” земель, що
давало змогу на думку Гангардта, звільнити казну від допомоги козакам, сприяти
“процвітанню” війська і дозволяло поставити армії “п’ять бравих полків” та
“пішу міліцію”. Проте, командуючий Південною армією М.Д.Горчаков заявив,
що цього “запорожці не варті”. Через п’ять років Гангардт знов звернувся з
подібним проектом збільшення землі, мотивуючи це тим, що інакше козаки
“ніколи не вийдуть з бідності”, але й ця його пропозиція була відхилена. Тоді
Гангардт вирішив  переселити козаків з густонаселених станиць в малозаселені,
таким чином перерозподілити земельні ділянки, тому що у війську нерівномірно
розподілявся земельний фонд між станицями. Однак і після цього козаки
користувались ділянкою у 8-10 десятин, що офіційно визнавалось “дуже
недостатньо для хліборобства та сінокосу”56.

За “Положенням про Дунайське козацьке військо” 1844 року
передбачалося відкриття станичних шкіл і військового училища. Через те, що
військо не мало відповідного приміщення для останнього, справу було
відкладено. Поновив питання про відкриття училища Гангардт. У 1861 році
училище було відкрито в Аккермані. Гангардт склав для нього навчальну
програму та передав у бібліотеку власне зібрання літератури і наочних
посібників, які привіз з Лондону, Парижу, Лейпцигу. Серед іншого тут були
підручники, енциклопедії; глобуси, астрономічні, географічні, топонімічні карти,
мікроскопи, барометри, електричний телеграф тощо57. Бібліотекою училища
могли користуватися також усі бажаючі.

На долю Гангардта випало займатися переселенням козаків (за бажанням)
з Азовського  і Дунайського військ у передгір’я Кавказу. Для чого він у 1862
році їздив оглядати територію між річками Пшишемі, Ілезі та Адагумом.

Займався Іван Єгорович Гангардт справою реорганізації Дунайського
війська через неспроможність козаків самостійно, без підтримки казни
виставляти два повноцінних полки на службу. Ним був складений проект, за
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яким зменшувався керівний склад Військового правління, що значно зменшило
витрати на утримання адміністрації58. Однак проект не виступив в дію, тому що
у 1868 році через загальну військову реформу в Російській імперії Дунайське
військо було розформоване, а дунайські козаки переводились на стан селян-
власників.

Дунайське (Новоросійське) військо стало останнім козацьким військом
на території сучасної України, але й до сьогодні пам’ятають про військові,
культурні традиції дунайців їхні нащадки, які проживають в Одесі та Одеській
області.
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Розділ восьмий

КОЗАЦТВО В ОДЕСІ НА ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ

8.1. Історична пам’ять про козацтво

Вiдновлення козацтва в Одесi розпочалося в бурхливому революцiйному 1917
poцi. Цей процес вiдбувався в контекстi загальноукраїнського вiдродження
козацтва, в якому одесити взяли найактивнiшу участь, так само, як у вiдновленнi
української державностi у формi Української Народної  Республiки.

Вiдновленню козацької iдеологї в Одесi та цiлому perioнi сприяла
довголiтня дiяльнiсть “Одеської української громади”, Українського товариства
“Просвiта” в Одесi”, “Одеського українського клубу”, товариства “Укpaїнcькa
хата в Одесi” та цiлої низки iнших нацiональних партiй, органiзацiй,
рiзноманiтних просвiтницьких установ міста.

Напружена багатолiтня робота укpaїнcькoї iнтелiгенцiї дала свoї позитивнi
результати. Все бiльше i бiльше людей, які вiдвiдували найрiзноманiтнiшi заходи
українських органiзацiй, де часто пiдiймалася тема героїчного минулого козацтва,
усвідомлювала своє козацьке походження, приходила до висновків про ліквідацію
самодержавства i будiвництва власного життя на козацьких, республiканських i
демократичних засадах.

На рiзноманiтних заходах одеської громади популяризувалися iдeї
республiканiзму та демократизму ще з другої половини XIX столiття, якi знайшли
своє вiдбиття у козацьких традицiях. На початку ХХ столiття свободолюбивi та
республiканськi думки продовжило поширювати “Українське  товариство
“Просвiта” в Одесi”, що стало однiєю з перших культурно-освiтнiх органiзацiй
на пiдросiйськiй Україні, яке розпочало поширювати новiтню полiтичну
українську iдеологiю у місті та peгioнi, яка грунтувалася на козацьких традиціях.

3 початком дiяльностi “Просвiти” в Одесi, яка органiзувала два
українських вiча, по cутi це були першi українські мiтинги, на яких були присутнi
тисячi одеситiв, i де просвiтяни Д. Сиревич i С. Шелухин говорили, насамперед,
про козацьку волю українського народу. Головою мiтингу було обрано Івана
Луценка – одного iз засновникiв Української “Просвiти” в Одесi” та низки iнших
нацiональних органiзацiй. Саме на цих, перших в цiлому кpaї, українських
мiтингах вiдверто говорилося про вiдновлення aвтономії, про перерозподiл
помiщицьких земель, про те, щоб українцi не давали своїх peкрутів для служби
у вiйськах у Pociї i на її околицях, про загальну piвність1.

Слiд зазначити, шо у “Просвiтi” було прочитано значну кiлькiсть доповiдей
та рефератiв, присвячених героїчним cтopiнкaм істоpiї українського козацтва:
реферат “Про запорiзьких козакiв” та лекцiя “Звiдки взялися пiд Одесою села
Яськи та Бiляївка і чого люди звуться в них Турбаями”, “Про повернення козакiв
у крiпакiв”. А також про ватажкiв козацтва С. Палiя, С. Мазепу та про кошового
І. Cipкa в 1906 роцi2.
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Виступ у 1909 р. в Одесі української капели „Товариства „Просвіта” на листівках
одеського „Видавництва” Дніпро”. Особливістю був текст,

написаний українською мовою й есперанто
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І. Липа І. Луценко

М. Омелянович-Павленко В.Змієнко
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У наступному poцi в товариствi була прочитана низка рефератiв про
козацькi часи: “Козацтво перед Хмельниччиною” М.Комарова, “Байда, князь
Вишневецький в український словетностi”. “Богдан Хмельницький – гетьман
України” – Л. Ковальчука, “Б. Хмельницький” “ К. Бондаренко та iн3.

На початку ХХ ст. Санкт-Петербурзьким видавництвом “Благочинного
товариства для видання дешевих книг”, яке було утворено в столиці Російської
імперії українською громадою в 1898 році, головою якого був Данило Мордовець
– відомий історик та письменник вийшло дві історичні праці М. Комарова “
голови одеської “Просвіти”.

Це перш за все розширене та доповнене перевидання про Антона
Головатого4. Та надзвичайно важливою була книга про Богдана Хмельницького,
видана там же у 1901 році.

У популярній та доступній формі М. Комаров подав майже всю історію
України в книзі “Оповідання про Богдана Хмельницького”. Саме постать Богдана
Хмельницького, чи не єдиного з українських гетьманів шанувала тоді царська
влада і, звичайно, цензура могла пропустити це правдиво завуальоване українське
видання. На основі фольклорного матеріалу, пісень і дум він давав досить
відверту характеристику Б. Хмельницькому, пояснюючи сильні і слабкі сторони
його діяльності. Особливо ті дії, де народ не знаючи реальної ситуації, всі
провини покладав на гетьмана5.

Для того, щоб цензура пропустила книжку до друку, він висловив скриту
думку, що „декого лякало тільки, що в Московському Царстві було тоді кріпацтво,
але народ мав надію, що Україна зостанеться з давніми своїми вільностями...”6.
Він дотримувався тієї думки, що Б. Хмельницький звертаючись до Московського
царя Олексія Михайловича благаючи його прийняти Україну під свою високу
руку наполягав: „що коли Цар не оборонить Україну, то українцям доведеться
шукати захисту у Турецького султана”7.

Таким чином, М. Комаров підкреслював думку про те, що у
Б. Хмельницького був історичний вибір. Він як справжній дослідник народного
фольклору у своїй книзі постійно ілюструє історичні факти своїми висновками
підтверджуючи їх уривками із народних пісень, прислів’їв та дум. Варто
відзначити, що його книга ілюстрована малюнками українських художників.

В “Оповіданні про Антона Головатого” М. Комаров посилається на
спомини Г. Квітки – Основ’яненка про нього. І це є надзвичайно цінне історичне
джерело, оскільки А. Головатий товаришував з його батьком Федором Івановичем
Квіткою, бував не один раз у них вдома на хуторі Основа (тепер м. Харків), і
часто листувався з ним8. М. Комаров працював з історико-правовими
документами, оскільки він подає конкретні пункти проекту А.Головатого до
Російського уряду про реформування Запорозької Січі та цитує вислови
російських високопосадовців, зокрема, Г. Потьомкіна9.

Популяризуючи історію запорозьких козаків для простого народу він писав
простою народною мовою доповнюючи народними піснями та думами, як і в
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інших своїх дослідженнях. Він навіть використав одну з пісень А.Головатого
про гірку долю Чорноморського козацтва10.

Книгу М.Комарова ілюстрував відомий не лише в Одесі, але й в Україні
художник Амвросій Ждаха, який вдало і вміло змалював сцени життя
А.Головатого та козацтва. Швидше за все, під враженням книги та усних
оповідань М. Комарова.

Варто зазначити, що, найбільш вагомим історичним доробком М.Комарова
була книга „Про Запорозькі вольності”, видана на гроші фонду ім. Л.
А.Смоленського, який було створено в роки революції 1905 – 1907 років
Одеською “Просвітою”, почесним головою якої був М. Комаров.

Слід зауважити, що Л. Смоленський був професійним істориком,
випускником університету Св. Володимира у Києві, прекрасним лектором та
популяризатором козацької минувшини саме в Одесі. Він “часто у своїх лекціях
перед гімназистами підкреслював, що його рідну Одесу заснували запорозькі
козаки під назвою Хаджибей”11.

А в своїй громадській роботі М. Комаров практично наслідував вже
літнього і хворого Л. Смоленського, заступивши його на посаді голови одеської
української громади.

У своїй книзі “Про Запорожські вольності” яка вийшла в Одесі українською
мовою у 1907 році, завдяки послабленням царату по відношенню до української
історії та культури й особливо мови, з перших сторінок дослідження М. Комаров
зазначає потребу її виходу.

Він зауважує, що більшість наших істориків “розповідають про військовий
устрій та про військові справи запорожців, а менше всього про їх побут та
домашні розпорядки”12, та підкреслює, що мало дійшло правових документів із
Запоріжжя, тому, „в житті своєму вони правувалися тільки своїми з покон віку
виробленими звичаями... Найменш від од усього ми маємо звісток про земельні
розпорядки у запорожців”13.

Тому він ставить собі за мету розкрити перш за все правовий та земельний
і господарчий аспекти у житті Запоріжжя. Для цього М. Комаров широко
використовує, в основному, відомості із праць А. Скальковського,
Д.Яворницького та Д. Багалія.

М. Комаров, опираючись на вищеназваних фахівців та деякі документи,
доводить, вступаючи у певну полеміку з ними, що запорожці дивилися на землю
, як “на добро всенародне, котре належить цілому війську запорозькому і через
се ніхто у їх не мав землі на праві особистої або приватної власності”14.

Тому, з одного боку, вони мало займалися землеробством, а з іншого
через часті татарські набіги, не мали можливості. Натомість, на думку М.
Комарова вони компенсували цю діяльність випасом великої кількості худоби,
мисливством та рибальством. Всі угіддя щороку ділили по жеребу, але за
старшинським принципом – спочатку старшина, далі духовенство, а на
завершення козацтво.
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Хоча, визнає М. Комаров, посилаючись на спогади старого козака:
“Запорозький Кош нікому не боронив користуватись землею, бо землі було
багато”15. Бувало, що за військові або господарські заслуги, Кіш надавав документи
на право володіння землею. Але як правило у документі завжди наголошувалося,
що надається: “... впредь до розгляду, або впредь ласки військової”16.

І, надзвичайно коректно М. Комаров підводить до проблеми націоналізації
землі, ідею якої тоді так поширювали різні соціалістичні партії. Він зазначає,
що „щось подібного до націоналізації було і на Запорожжі, бо там уся земля
належала цілому війську, і запорозький кіш був єдиний власник і хазяїн землі і
наділяв вольності її для ужитку тим, хто мав у ній потребу. Звичайно, що це не
було визначено, саме життя виробило такий спосіб володіння землею, все
держалося тільки звичаєм і, певне, що були ухилки від цього, але в спільних
рисах проводилась та сама думка, що земля повинна належати цілому народові,
і можна було-б сподіватися, що коли б життя запорожців і на дальше розвивалося
самостійно, то заведений у їх спосіб володіння землею розвився б у всіх
подробицях і дав би може пишний розцвіт”17.

Проте, образно зазначає автор, що „Вже давно московський уряд важким
духом дихав на Запорожжя. Воно держалося поки тим, що запорозьке військо
було потрібне для війни з турками і татарами, але як Москва за підмогою
запорожців збила пиху турецькому султанові і приборкала татарів, тоді
московський уряд задумав знищити Запорожжя і в 1775 році воно було
зруйноване. В маніфесті цариці Катерини ІІ, виданому з приводу зруйнування
Запорожжя, уряд найголовніше обвинувачував запорожців в тім, що вони почали
присвоювати собі землі, неначе ті землі здавна їм належали, що в останні роки
вони стали приймати до себе не тільки утікачів, а й людей сімейних, щоб завести
у себе власне хліборобство, а заводячи своє хліборобство, вони розривають свою
залежність від престола, маючи на думці скласти в государстві зовсім незалежну
країну під своїм власним орудуванням. З цього ми бачимо, що найголовнішою
причиною зруйнування Запорожжя було те, що запорожці стояли за свою
автономію, а їх вільне життя, їх рівенство і братерство було сіллю в оці
тодішньому урядові. Та не мало вагу і те, що, як побачимо далі, російське панство
вже ласилось на роскішні запорозькі землі.”18.

Після наведення основних причин невдоволення царатом існування Січі
автор описує її ліквідацію. Наслідки полягають в тому, що “Всі землі запорозькі,
уряд одібрав від запорожців і став роздавати щедро московським панам...”19.
Далі, посилаючись на Д. Багалія, автор документально доводить скільки і кому
були даровані запорозькі вольності, які вони здобували, “своєю кровію поливали,
своїми кістками городили”20. Всі документальні докази М. Комаров густо
підтверджує народним фольклором.

А далі приходить до висновку, що: „Таким побутом пани не тільки
опанували усю запорозьку землю, а ще й людей вільних стали повертати у
кріпацьку неволю”21.
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І, найголовніше, що підкреслює М. Комаров це те, що царський уряд робив
усе можливе, щоб винищити вільний дух Запоріжжя, як ще не так давно у степах,
що не дурно звались вольностями, не зосталося і сліду славного Запорожжя22.

У цій книзі М. Комаров показав себе не тільки добрим дослідником історії
Запорізької Січі, але й правових, господарчих, земельних стосунків на вільних
козацьких землях. Він виявився ще більшим популяризатором козацької
соціальної справедливості на історичному прикладі українського народу,
порівнюючи його з іншими вільними народами.

Слід зазначити, що на цій ниві поширення історії козацтва М. Комаровим
виявилась не менш плідною.

Наскільки популярними були історичні видання М. Комарова свідчать
листи, надіслані до нього із різних куточків України та за її меж.

Ще від 10. Х. 1903 року у своєму листі з Києва В. Степаненко сповіщав,
що книжка М. Комарова про А. Головатого “так йде в продажі – як і кожна
найкраща книжка”23.

Надходили книги історичного змісту М. Комарова також висланим до
Сибіру та до різних міст України, зокрема, у Чернігів до Андрія Шелухина24.

Популяризувала історичні розвідки М. Комарова й одеська преса та
“Киевская старина”25.

Його популяризаторська діяльність саме на історичну тему про козацтво
була відбита в пресі по всій Україні. Про історичні праці М. Комарова писали
ще й газети “Рада” (Київ), часопис “Рідний край” (Полтава “ Київ), газети
„Волынь” (Житомир), „Югъ” (Херсон), “Областные Въедомости” (Катеринодар
– тепер Краснодар), “Полтавские Губернские Ведомости”. Крім цього були
публікації в Російській столичній пресі та Галицьких часописах в Австро –
Угорщині26.

Досить важливим внеском М. Комарова у популяризацію історії козацтва
були і його переклади українською мовою, як наукових праць так і художніх
творів на історичну, козацьку тематику. Так, наприклад, він переклав безсмертну
повість М. Гоголя “Тарас Бульба”, ще у 1910 році, яка була надрукована в одеській
типографії Ю. Фесенка, у якій часто друкувалися його книги.

Козацька тематика, особливо героїзм козацьких вiйськових походiв,
знаходили палкий вiдгук у значної частини населення Одеси, особливо її
передмiсть, де ще живi були перекази старих запорожцiв про те, що цi землi
колись належали їм – козакам, “а цариця була люта, народ ставила нi в що i,
завела неволю в панiв, а землю, политу християнською кров’ю козацькою,
роздала задурно cвоїм полюбовникам та панам великими маєтками ”27.

В “Одеському Українському клубi” i в товариствi “Українська хата в Одесi”
постiйно звучали виступи, концерти, спектаклi про славу українського козацтва,
популяризуючи рiдну iсторiю. В товариствi “Українськa хата”, за спогадами Ю.
Липи, молодь Одеси вперше дiзналася про “Український легiон” сiчових
стрiльцiв i за що він воює28.
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Зміна варти українським відділом в Одесі. Осінь1917 р.

Почесний відділ української кінноти в Одесі. Березень1918 р.

Похорон загиблих у стичках в Одесі 21 січня 1918 року
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Українські січові стрільці в Одесі. Березень 1918 р.

Пам’ятник загиблим гайдамакам та червоноармійцям на Куликовому полі в Одесі
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8.2. Одеська українська військова рада

До першого українського парламенту у ХХ столітті “ Центральної Ради
було обрано i представникiв вiд одеських українських партiй i товариств, вiд
одеського громадянства. Саме ці депутати створили у Центральнiй Радi фракцiю
“самостiйникiв”, яка складалася з 19 членiв на чолi з Cepгiєм Шелухиним29. Це
угруповання у Центральнiй Радi наполегливо i послiдовно виступало за
самостiйнiсть України, за створення власного вiйська, в тому числi за узаконення
Вiльного Козацтва. До цiєї групи входив вiдомий український дiяч з Одеси Іван
Луценко, обраний до Центральної Ради вiд Нацiонального конгресу.

Як полковий лiкар, Iван Луценко очолив український вiйськовий рух в
Одесi. У квітнi 1917 року було opraнiзовaнo “Одеську Українську вiйськову раду”,
яка нагадувала “Київський вiйськовий клуб iмeнi гетьмана Полуботка”. В Одесi
вiйськову раду називали “Одеський український вiйськовий Кiш”30. На чолi
вiйськової ради став полковник медичної служби Iван Луценко. “Одеська
українська військова рада” поширила свою дiяльнiсть в Одесікiй вiйськовiй
окрузi, на Чорноморський флот i Румунський фронт. Центральним органом була
Одеська вiйськова рада, що складалася з делегатiв окремих частин apмії та флоту,
яка сприяла процесам українiзацiї в росiйської армії у нашому peгioнi. Пiд час
однiєї з перших в Одесi революцiйних манiфестацiй в березнi 1917 року
начальник 2-ї вiйськової школи прапорщикiв георгiївський кавалер полковник
М. Омелянович-Павленко вивiв всю школу прапорщикiв пiд синьо-жовтим
прапором. Майбутнiй генерал-полковник, вiйськовий міністр УНР в екзилi одним
з перших розпочав процес українiзацiї в росiйській армії31.

В Одесi, завдяки зусиллям патрiотiв, цей процес розпочався ранiше нiж в
iнших peгioнax Укрaїни i розвивався досить успiшно. Для поширення українських
iдей серед солдатських мас в Одесi було засновано вiйськову газету пiд назвою
“Рiдний Kурінь”. На cтopiнкax газети пiднiмалися болючi питання вiйни i миру,
процесiв створення нацiональних частин, героїчного минулого Українськогo
козацтва. Так, для поширення козацьких настроїв на cтopiнкax газети Іван
Луценко помiстив статтю “Про вiльне козацтво”32. Необхiднiсть вiдновлення
козацтва була продиктована ходом iсторичних подiй. Здеморалiзованi частини
росiйської apмії, покидаючи фронт, проходили через Україну, сiючи анархiю,
грабуючи місцеве населення. Першi козацькі загони формувалися стихiйно для
самозахисту своїх сiл та мiстечок. Ще з весни 1917 року, очолюванi колишнiми
вiйськовими, представниками місцевої української iнтелiгенцiї та заможноrо
селянства, вони досить вмiло захищали життя i майно спiвrромадян. В
Центральнiй Раді депутатами все частiше пiдiймалися питання про дозвiл на
формування українськоrо козацтва в умовах анархії, що поширювалась.

Так, в Одесі, ще 26-го квітня 1917 року заходами Одеської Української
Військової Ради яка була створена завдяки діячам українських організацій у місті,
і, насамперед, “Української Хати” та одного із її представників Івана Луценка, у
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приміщенні першої вищої початкової школи (вул. Старопортофранківська, 16)
було створено військове товариство під назвою “Одеський Український
військовий Кіш”.

Було створено секції товариства: агітаційно-просвітну, грошову та
інформаційну. Обрано представників до різних органів влади.

Заслухавши доповідь студента Палянички із Києва про створення полку
ім. Б. Хмельницького, делегати приступили до обговорення процесів утворення
таких же українізованих полків і в Одесі. Багато виступаючих відзначали вороже
ставлення деяких російських демократичних організацій до українського руху
як у Києві, так і в Одесі. Проте, вирішили мирно проводити культурно-освітню
роботу серед військових частин армії і флоту.

Формування збройних сил УНР йшло паралельно із створенням “Вільного
козацтва”. Так, Генеральний військовий секретаріат став дедалі більшу увагу
приділяти статутним відносинам для зміцнення військової дисципліни. Статут
відзначався широким демократизмом у відносинах між рядовими і старшинами
поза службою.Але “в бою і муштрі, – вказувалося в ньому, – є воля тільки
начальника, всі його накази, команди і розпорядження – святий закон для кожного
військового”. Статут звертався до військових традицій Запорізьського козацтва.
Так, у ньому було відновленно громадський суд над злочинцем: „уся військова
громада повинна за старими Запорозьськими звичаями засуджувати так, як це
робилося в старовину”33. Статут було опубліковано в Одеській солдатській газеті
“Рідний Курінь” 6 жовтня 1917 року.

Козацькі частини були досить дисципліновані, і цьому сприяв
затверджений 13 листопада Закон Центральної Ради, подання якого було
ініційоване Симоном Петлюрою.

Статут “Вільного козацтва” згідно з яким, воно мало перебувати у
розпорядженні місцевого самоврядування, і бути “твердою опорою в боротьбі з
анархічними елементами, безчинства і злодійства”34.

Повстання більшовиків призвело до широкого зростання “Вільного
козацтва”.

Так, 14-го грудня 1917 року у телеграмі відправленій з Харкова
більшовицьким керівництвом дається така характеристика “Вільного казацтва”:

“Вільне козацтво” об’єднує селян та робітників України... „Вільне
козацтво” групується навколо Центральної Ради, авторитет якої серед нього не
заперечний. Настрій “Вільного козацтва” до більшовиків ворожий. Учасники
“Вільного казацтва” обурені на більшовицькі частини за те, що на Україні села
зазнають від них розрухи і грабунку... Більшовики – солдати, довідавшись про
мобілізацію “Вільного козацтва”, виявляють в’ялість і нехіть воювати з
українськими селянами. Серед них спостерігається недовіра до Народних
Комісарів, які обманом втягли їх в боротьбу з українцями. Глибоке обурення
серед українських військ викликає той факт, що Ставка дає по 30 карбованців у
день кожному червоногвардійцу за те, щоб той ішов воювати проти України”35.
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Одним iз орrанiзаторiв та найактивнiших послiдовникiв утворення
вiльного козацтва був член Українськoгo вiйськового rенерального комітету при
Центральнiй Paдi для керiвництва вiйськовими справами Іван Луценко36.

Як голова Одеської Української вiйськової ради Іван Луценко віддaв наказ
пiдняти у жовтнi 1917 року над містом, а також над розквартированими у ньому
вiйськовими частинами i кораблями Чорноморськоrо флоту, якi стояли на
одеському рейдi, український нацiональний прапор37.

З 16-го по 20-те жовтня 1917 року у Чигиринi вiдбувався зїзд Вiльноrо
Козацтва, на якому отаманом було обрано генерала Павла Скоропадського, а також
Генеральну Раду Вiльноrо Козацтва з 12-ти oci6. Генеральним хорунжим до ради
обрали також й Івана Луценка. Ось як про ньоrо зrадував у своїх “Спогадах” на
eмiгpaції Павло Скоропадський: “В Києвi тодi ж я познайомився з якимось
доктором Луценко. І.Полтавець охарактеризував Meнi його як одного з великих
органiзаторiв Козацтва на пiвднi України, в Oдeci. На перших порах він дiйсно
щось робив ... Луценко видався менi iдеалiстом, який 6ажав у наш час вiдродити
повнiстю старе козацтво i всю Україну перебудувати на козачий лад”38.

В Oдeci Українська вiйськова рада на чолi з Іваном Луценком докладала
6аrато зусиль для створення українiзованих вiйськових частин, якi називали
козацькими, або rайдамаками, Ось що писала солдатська rазета восени 1917 року
про подiю в Oдeci: “Коли останнiми днями з’явилась контрреволюцiйна загроза,
комендант Одеси доручив охорону мiстa вiйськовим українцям, вiйськовi українцi
охороняли i cовіт солдатських i офiцерських депутатiв Одеси, i “Румчерод”.
Hавіть нашi козаки, як охорона, поїхали з делегацiєю “Румчерод” до Ясс”39.

Бiльше того, бiля будинку Центральної Ради у Києвi несли охорону козаки
Одеськоrо rайдамацького куреня40.

Пiсля захоплення влади бiльшовиками у Pociї, Центральна Рада
обговорила i затвердила Статут “Вiльноrо Козацтва” України 13-го листопада
1917 року. У статуті rоворилося: “§ 1. Товариства пiд назвою “Вiльне козацтво”
закладаються на Українi для обєднання громадян України без рiзницi
нацiональностi i полу. Стоячи на грунтi закрiплення здобуткiв революцiї,
товариства ставлять своею метою фiзичний i духовний розвиток cвoїx членiв,
rромадянське виховання їx i пiдтримування спокою на Українi. Пiд час війни
“Вільне Козацтво” бореться з дезертирством, при демобiлiзацiї вживає вcix
заходiв, щоб не був порушений порядок та спокiй населення, охороняє громадян
та добро мешканцiв від знищення їх i грабування.

§ 2. Для здiйснення своїх завдань товариства органiзовують зiбрання,
лекцiї, курси, читання, подорожi; дбають про поширення книжок, газет i взагалi
лiтератури; видають журнали, брошури, закладають власнi бiблiотеки:
влаштовують концерти, вистави, організують хори, гімнастичні курси і спортивні
регулярні вправи.

Для охорони rромадського спокою i добробуту товариства закладають кінні i
пiшi муштрованi отряди козакiв i козачої молодi, пожарнi дружини й iншi органiзацiї41.
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Затверджений Центральною Радою статут “Вiльноrо козацтва” лише
узаконював iснування iдей численних козацьких вiйськових формувань, якi
постали на всiй українi i в тому числi й Oдeci.

8.3. Одеська Січ

Ще наприкiнцi березня 1917 року в Oдeci було створено “Союз української
Молодi” із студентів, семiнаристiв, гімназистiв та учнiв cepeднix шкiл. Біля 500
ociб. Союз активно включився в процес українського вiдродження у містi.
Широко розповсюджував газету “Українське слово” та iншi українські видання
та листiвки. Одну з перших українських газет в Oдeci “Українськe слово”
редагували Іван Липа та Володимир Мурський. У квітнi з “Союзу Української
Молодi” видiлилась невеличка rрупа, що заклала “Одеську Сiч”42.

Досить значну пропагандистську роль у поширенні історії козацької
минувшини відігравали численні листівки видані в Одесі та Києві, автором яких
був Амвросій Ждаха.

Ціла серія листівок присвячених козацькій тематиці із народними та
козацькими піснями розповсюджувались не лише в Одесі, а й по всій Україні.

Зображення на листівках не лише говорили людям про героїчне і трагічне
минуле українського козацтва, а й піднімали національний дух. Тексти пісень з
нотами не лише оспівували трагічну долю українського народу, але й закликали
до боротьби за волю України.

Ці листівки було видано у видавництві „Народний стяг” в Одесі, яке
було засновано Іваном та Юрієм Липами.

Видавництво також видавало невеличкі книжки та брошури історичного
змісту, у яких висвітлювалася героїка українського козацтва.

Іван Луценко надав органiзацiї iнструктоpa, де в примiщеннi критого ринку
на вул. Торговій вiдбувався вiйсковий вишкiл 2-х сотень, якi нараховували по
30-40 oci6. Унiформою “Сiчi” 6ув кашкет iз жовто6лакитними стрiчками i знаком
архистратига Михаїла. Деякий час молодих сiчовикiв тренував колишнiй
старшина Українських Сiчових Стрiльцiв Т.Янiв, який втік з росiйськоrо полону.

З початком утворення козацких формувань, в Oдeci також поширився
козацький рух, натхненником якого був Іван Луценко. Було сформовано з
мешканцiв Одеси i навколишнiх сiл та xутopiв, де жили прямi нащадки
запорозькоrо козацтва, два rайдамацькi кypeнi. Вони мали свою вiйськову
форму темного кольору iз прошитими срiблом погонами з лiтерами “ГК” і
стрiчкою на кашкетах синьо-жовтого кольору. Ці кypeнi мали як пiхотнi, так і
кавалерiйськi пiдроздiли, та 6рали активну участь в ycix українських заходах
в Oдeci. Зокрема, на урочистостях прийняття III Унiверсалу Центральною
Радою, який проrолосив Українську Народну Республiку. Саме на Bipнicті цiй
Республiцi на площу Свободи прийшли козаки, українiзованi вiйсковi частини,
моряки та rромадяни мicтa. Ось як сповiщала про цю подiю газета “Рiдний
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Kypiнь”: “В гopi гордо майорять 6лакитно-жовтi прапори. Недалеко грає
музика. То вояки поспішають на свято, щоб тут, прилюдно поклястися життям
за кращу долю України ... Сотня за сотнею проходить i займає своє місце. Бiля
пам’ятника Катеринi ІІ розміщується славний l-й Гайдамацький Kypiнь.
Починається парад. Приїздить генерал А.Єльчанінов. Biн приймає парад ...
Починається огляд вiйськ. “Здоровi пани козаки”, – вітає генерал. “Здоров був
пане генерал”, “ з любовю, довiр’ям та щирiстю несеться в повiтрi. А над yciм
ллються дивнi мелодiї. “Вже воскресла українa” i “Марсельєза”. Унiверсал
читається окремо, в кожнiй частинi. Уважно, з напруженням, ловлячи кожне
слово, слухають козаки, моряки та громадяни”43.

Цiкаво, що пам’ятник Катеринi ІІ 6ув накритий ряднами й брезентами,
оскiльки в перiод вiдновлення українського державностi та козацтва, населення
добре пам’ятало хто 6ув виновницею полiтичноrо занепаду rетьманської держави
i козацтва44.

Пiсля бiльшовицького перевороту в Pociї, в Oдeci червоногвардiйськi
заrони спробували взяти владу у cвoї руки. Проте на завадi їм стали перш за все
одескi козаки.

Спочатку в Одесi Українськa рада та Українська вiйськова рада
спiвiснували досить мирно з радами робiтничих та солдатських депутатiв i, навіть
вели переговори про об’єднання.

Але 29-го листопада Одеська Українськa рада заборонила вiдправку на
Дон для боротьби з Каледiним мiсцевого загону, сформованого з
червоногвардiйцiв та мaтpociв. Більшовики у вiдповiдь пообiцяли розiгнати Раду.

Наприкiнці жовтня до Одеси, в якiй обстановка напружувалась, від
Центральної Ради прибули В. IIоплавко та Ю. Тютюнник для пiдтримки
української влади в місті. Цими дiячами було чимало зроблено для українiзацiї
штабу округу та змiцнення козацьких загонів. Слід зазначити, що Юрко
Тютюнник родом зi Звенигородського повіту, де власне i зародилося “Вільне
козацтво”, мав добрий досвід роботи у порозумiннi козацтва з владою”. Саме в
Одесі він та В. Поплавко i надали добру підтримку гайдамацьким куреням. На
допомогу Українській раді в Одесу були надiсланi вiйська за наказом Секретаря
військових справ С. Петлюри.

1-го листопада в Oдeci вiдбулося засiдання Української військової Ради,
на якому пiсля переговорiв по телефону з лiдерами Центральної Ради
пiдполковник В. Поплавко заявив, шо влада в Україні переходить в руки
Центральної Ради в її етнографiчнiй територiї. Ця заява викликала неабияке
пiднесення. Bci встали i заспiвали: “Ще не вмерла Україна” і “Заповіт”.

2-го листопада на площi Свободи перед мiською думою вишикувались
пiд національними прапорами українські військові частини. Верхи проїздили
гайдамаки. Генерал А. Єльчанiнов прийняв парад, який ознаменував утвердження
української влади в місті. Поряд з генералом парад приймали полковник I.
Луценко i пiдполковник В. Поплавко. Голосно лунало “Слава!”45.
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30 листопада загiн, керований бiльшовиками, напав на гараж української
вiйськової частини, обеззброїв варту та захопив декiлька автомобiлiв. Пiсля цього
було зроблено спробу оволодiти арсеналом, причому до червоногвардiйцiв
приєдналися солдати двох пiхотних полкiв. українськi вiйськовi формування в
Одесi становили значно бiльшу силу46.

1-гo грудня в Одесi вiдбулися справжнi бої, в них бойове хрещення
отримали й одеськi козаки, їх Гайдамацькi кypeнi наступали з району 2-ї станцiї
Фонтану. “З району залiзничного вокзалу вони просувалися в бiк вулицi
Дерибасiвської та Соборної площi. Сiчовики боронили базу з боку Молдаванки
i перебували мiж Сiнною площею та горою Чумкою”, – згадував учасник тих
подiй, один iз засновникiв “Одеської Сiчi” – Юрiй Липа47.

В ході дводенних боїв загинув командир червоної гвардії в Одесi М.Кангун,
на вул. Пушкiнськiй, перетятий кулями з кулемета гайдамакiв, якi укрiпилися в
Англiйському клубi (нинi Морський музей). Його брат загинув також вiд
кулемета, який стрiляв з дзвiницi Пантелеймонiвського подвiр’я. 2-го грудня
бої припинилися i почалися мирнi переговори. 3-го грудня до Одеси прибули
чотири ешелони українських солдатiв, якi поверталися з фронту.

7-го грудня Голова секретарiату В. Голубович так доповiдав на засiданнi
Центральної Ради про подiї в Одесi: “В кривавих сутичках вбито 4-х гайдамакiв
i бiля 300 червоногвардiйцiв i бiльшовикiв. 3 боку бiльшовикiв убито багато
керiвникiв, серед яких Кангун “ начальник Червоної гвардiї i його брат “
начальник штабу Червоної гвардiї. Бiльшовики вiдкрили запис бажаючих їхати
на Дон, i записалось тiльки 23 чоловiки, Червоною гвардiеї страшенно обурене
все населення Одеси. Червона гвардiя складаеться частково з робiтникiв, а в
бiльшостi з портових хулiганiв, бо бiльшовиками роздавалася зброя всякому,
хто xотiв її одержати. В пресi були вiдомостi, нiби гайдамаки грабують населення.
Слiдчою комiсiєю встановлено, що з 35 гайдамакiв, якi були затриманi на
грабунку, 32 особи були переодягненi, i лише 3 особи були справжнi гайдамаки,
цi гайдамаки були своїми товаришами розстрiлянi. Гайдамаки-надзвичайно
дисциплiнована бойова одиниця”48.

Проте i, з боку козакiв була значна частина загиблих i поранених. Як
згадував Ю. Липа: “По трьох-чотирьох днях бою вiдбулися прилюднi похорони,
тих Гайдамакiв, що не мали в Одесi рiднi. Бачив я, як через Портофранкiвську
вулицю пливли одна за одною шiстдесят трун. покритих червоною китайкою на
знак жалоби. По обидва боки вулицi люди плакали вголос.

Сiчовикiв убитих було здається, тiльки двох.... Paненi поховалися до cвoїx
батькiв. Частина сiчовикiв зосталася в Одесi, частина пiшла на мандри із власною
армiєю49.

Зростання авторитету гайдамацьких кypeнів, якi користувалися у
мiсцевого населення повагою, внаслiдок їx заходiв по наведенню порядку i
спокою не тiльки в Одесi, але й пiд час бандитських бешкетiв у Тирасполi,
Вознесенську й Xepcoнi, зумовило формування гайдамацької дивiзiї в Одесi.
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Командиром дивiзiї став полковник І. Луценко, начальником штабу пiдполковник,
родом з Одеси – В. Змієнко. Перший гайдамацький полк очолив сотник
В. Осмоловський; другий – сотник І. Орлов; третiй – осавул Продьмо. Кожен з
полкiв мав у складi по 800 стрiльцiв та по 100 кiнних гайдамакiв.

На кiнець 1917 року загальне число українських вiйськ в Одесi становило
близько 10 тисяч багнетiв i шабель50.

Але своєрiдне двовладдя в Одесi викликало стурбованiсть серед
українських вiйськових. Так, вiйськовий комicap вiд Генерального секретаріату
при штабi Одеської вiйськової округи, полковник В. Поплавко, доповiдав 23-го
грудня у Центральнiй Радi про стан справ у містi: “В Одесi зараз влада належить
городськiй думi. Бiльшовизму вже нема, бо розпустили Bcix воякiв, хто походить
не з України. Але замiсть цього росте бiльшовизм, який ширять її українські
частини, якi прибули з Петрограду. З’їзд воякiв Румунського фронту в Одесi
розколовся, видiлилась українська фракцiя, до якої приєднались татари,
мусульмани”. В Одесi “Червона гвардiя” зменшуеться: була до 1500 чоловiк,
зараз налiчуе до 800 чоловiк...є вiдомостi, що призначений виступ бiльшовикiв...
. За “вільне місто Одесу” агiтували найбiльше бiльшовики”51.

Ця стурбованiсть була не даремною. Через успiшний наступ бiльшовикiв
на Україну, червоногвардiйцi в Одесi пiдняли нове повстання, i в серединi сiчня
1918 року їм вдалося при пiдтримцi вiйськових загонiв з Pociї розгромити вipнi
вiйська Центральної Ради в Одесi та захопити владу. Пасивна полiтика лiдерiв
Центральної Ради вiдносно власного вiйська та обережне ставлення до загонiв
“Вiльного козацтва” призвела до втрати нею влади в Україні.
Лише регiони України, де було сильним “Вiльне Козацтво” не допускали
бiльшовицької влади. Насамперед, це 3венигородський повiт, де козацтво власне
i вiдродилося. Про силу “Вiльного Козацтва” пiзнiше зазначав один iз
бiльшовицьких карателiв України – М. Муравйов: “На Україні прийшлось
натрапити на оригiнальну органiзацiю буржуазної самооборони. Особливо дався
взнаки звенигородський повiт, де український шовiнiстичний нацiоналiзм здобував
собi фортецю у формi так званого Вiльного Козацтва. Ця органiзацiя не тiльки не
допустила нашої влади в повiт, а навпаки, сама перейшла до наступу, чим зробила
чималу шкоду нашим вiйськам. Я дуже шкодую, що менi не довелося зруйнувати
це гнiздо, втопити в кровi тих, що посмiли пiдняти руку на червону армiю ... ”52.

Жорстокий терор відбувся і в Одесі. Центром катувань і зніщення людей
став крейсер “Алмаз”. Тоді співали в Одесі перероблену знамениту пісеньку:

“Эй, яблочко, куда ты котишься,
попадешь на “Алмаз”, не воротишься”

Важко підрахувати кількість жертв більшовицького терору. Свідченням
їх злочинів є похорон старшини  Першого Гайдамацького куреня Остапа Сиса
на Другому Християнському кладовищі, якого через два дні після більшовицького
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перевороту у січні 1918 року було заарештовано вдома і відправлено на один із
кораблів “Алмаз”. Там його жорстоко піддавали тортурам і в тілі знайшли 6
куль. Тіло підняли із дна моря після звільнення Одеси Австро-Угорськими
військами та козацькими частинами від більшовиків.

Для вiдновлення своєї влади, представники Центральної Ради на мирних
переговорах у Брестi запросили нiмецькi та австро-угорськi вiйська. Їx вишколенi
пiдроздiли дуже швидко, за допомогою партизанських загонiв “Вiльного
Козацтва” звiльнили Україну вiд бiльшовикiв. Німецькі та австро-угорськi вiйська
14-го березня оволодiли Одесою. Першi донесення вiйськових i цивiльних aгeнтів
з Одеси малюють картину великого хаосу, вiдсутностi авторитетної влади,
непопулярностi її серед населення, тому, першочерговим завданням стала
органiзацiя нової влади.

Цим питанням зайнялася Одеська Українська Рада, на чолi якої стояв
Й. Пшоник. Цей орган влади був створений 14-гo березня за активної участi
членiв ycix українських демократичних органiзацiй i партiй, а також членiв
виконавчого комітету гайдамацьких кypeнів i виконавчих комітетів вiйськових
депутатiв53. Комісаром м. Одеси було призначено активного прихильника
вiдродження козацтва “ Івана Липу, який до цього часу обiймав посаду Kомicapa
Михайлiвського району м. Одеси. Kомicap Одеси перебував у будинку на вулицi
Грецькій, 9.

За гетьманської влади козаки охороняли залiзницю Одеса-Катеринослав.
Проте німці, якi були союзниками на перших порах, з часом почали поводити
себе як окупанти, грабуючи населення в Україні. Тодi загони “Вiльного Козацтва”
повернули зброю проти них. Пiсля гетьманського перевороту життя на селi стало
нестерпним, посилились каральнi експедицiї на села, що призвело до зростання
антигетьманських настроїв та сутичок “Вiльного Козацтва” з карателями.

8.4. Під прапорами Директорії

Поступово зростало i вiдновлювалось козацтво навколо Одеси. В самiй
Одесi також назрiвало невдоволення проти гетьмана П. Скоропадського. В
щотижневiй селянськiй газетi “Наше село” часто публiкувалися матеріали проти
гетьманського режиму, якi знаходили сприятливий грунт в українському селi.
На cторінкax газети часто публiкувався один iз натхненникiв та органiзаторiв
козацтва Іван Луценко. Так в № 7 вiд 18 липня 1918 року було опублiковано його
статтю “Гетьмани i гетьманська влада”, у № 8-9 “Гетьман Іван Мазепа”, у №10-
11 “Наша Bipa” та iншi.

Проте гетьманська влада не любила критики i розпалювання
антигетьманських настроїв. Так, в Одесi було закрито газету “Вiльне життя”,
яку редагував  М. Слабченко, а в недiлю 28-го липня були заарештованi доктор
І. Луценко та колишнiй помiчник губернського Kомicapa Херсонської губернiї І.
Гаврилюк”54.
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Івана Луценка вдалося звiльнитися iз в’язниui напередоднi зречення
гетьмана, яке прискорила Директорiя, що підняла повстання, опираючись на
селянсько-козацькі загони.

Іван Луценко, як досвiдчений та авторитетний вiйськовий дiяч на Одещинi,
вiдразу ж очолив повстанськi козацькi загони навколо Одеси. З вiдходом
нiмецьких та австро-угорських вiйськ, в Одесi розпочалась боротьба за владу
мiж українськими вiйськовими частинами, та гетьманською “гвардiєю”, яка
складалася з росiйських офiцерiв. Центром українських сил була сотня Т. Янiва,
яку хотiли знищити росiйськi офiцери-дружинники. Проте через добру
iнформаuiю українські козаки були готовi до бою. Вони змогли вiдбити напад на
їx штаб на вул. Канатнiй. Козаки дозволили офiцерам забрати вбитих та
поранених i не переслiдували їх55.

Частина одеської молодi, яка входила до Одеської Сiчi в 1917 poцi, влилася
восени 1918 року до першої студентської сотнi, яка розташовувалась на
Французькому бульварi. Вона часто робила напади на росiйськi шовiнiстичнi
органiзацiї. Згодом почала формуватися й друга студентська сотня. Саме цi молодi
юнаки, за спогадами Ю. Липи, переодягнувшись у німецькі мундири, почали
займати важливi об’єкти у місті: банки, пошту, телеграф, водогiнну станцiю.
Інтелiгентний вигляд, рiшучiсть i повна мовчазливiсть зробили своє “ пункти
було зайнято без опору56.

Через деякий час в Одесу вступили козацькi загони очолюванi І. Луценком
та Т. Янiвим. Пiсля жорстоких боїв просто багнетами скинено було рiзнi
формування росiян з одеських круч, на низ, до порту. Ненависть повсталих
херсонських селян до цих дружинникiв була дуже великою, i їх вже чекала cмерть
у хвилях Одеської затоки. І тодi зачорнiли димки французької ескадри, що
прийшла допомагати росiянам, згарячу, як незнану силу, її українські гармати
привiтали шрапнелями i це вмить зупинило французiв далеко вiд порту57.

Однак, керiвник козацтва в Одесi Iван Луценко отримав кiлька повiдомлень
з Києва вiд Директорiї з наказом залишити місто французам, якi збиралися вести
з українським урядом переговори, погрожуючи розглядати козакiв, як бандитiв,
а не українське вiйсько. І. Луценко змушений був вивести українські вiйська з
Одеси на певну вiдстань за станцію Роздiльна.

8.5. На допомогу ЗУНР

Ще восени 1918 року пiсля того, як було проголошено Захiдноукраїнську
Народну Республiку, голова Одеського Нацiонального союзу Іван Луценко та
голова одеської української нацiональної Ради Петро Климович видали вiдозву
до мешканцiв Одеси i цiлої Херсонщини, у якiй закликали надати всеохоплюючу
допомогу братам-галичанам. У вiдозвi зазначалося:

“1.Закласти в Одесi для Корпусу оборони Галичини “Одеський
Гайдамацький загiн”.
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2.Закласти другий загiн поза Одесою на Подiллi.
3.Закласти “Одеський фонд допомоги Галичинi”.
4.Звернутися до українського громадянства поза Одесою з закликом

направити добровольців i пожертви в вище названi мiсця Одеської органiзацiї
допомоги Галичинi ...”. Вже 17-го листопада вiйськова комiсiя на чолi з
полковниками Захарiним i Луценком прибула до Львова. Звiдтiля пiшли
телеграми про надання негайної допомоги.

Одна з них до Одеси вiд І. Луценка: “Одеса. Українська Рада. Висилайте
на Пiдволочиськ i Львiв якнайшвидше воякiв, хоч би без зброї, залiзничникiв i
шоферiв”58.

Без сумніву, саме Одеськi козацькi загони допомагали у боротьбi за
незалежнiсть ЗУНР. Саме вони склали загони, якi на смерть билися на полях
вiйни за українську Державу пiд Львовом i Києвом.

В подальшому вiйськовi дiї були перенесенi вглиб України. У лютому 1919
року пiвденну групу українських вiйськ пiд керiвництвом генерала Грекова було
лiквiдовано Директорiєю”. Вiйськовi частини, якi входили до цієї, групи, було
перекинуто на протибiльшовицький фронт. В тому числi Одескi козацькi загони
змушенi були воювати за Українську Народну Республiку далеко вiд Одеси, В
одному iз жорстоких боїв на Подiллi влiтку 1919 року пiд селом Кузьмин (тепер
Хмельницька область) загинув opraнізaтоp i керiвник одеських зaгoнів лiкар Іван
Луценко.

В березнi 1919 року м. Одесу звiльнили козацько-селянськi загони отамана
М. Григор’єва, який 6iльшiсть повстанцiв зiбрав з yciєї Херсонщини. Спочатку
загони М. Григор’єва воювали у складi червоної apмії. За звiльнення Одеси
М. Григор’єва було нагороджено орденом Бойового Червоного Прапора. Одесити
радо вiтали визволителiв, якi марширували вздовж вулицi Пушкiнської вiд
Куликового поля (що були вишикуванi пiсля прибуття на залiзничний вокзал) в
бiк міскої Думи.

Але згодом загони М. Григор’єва пiдняли масове повстання проти
бiльшовикiв, яке охопило значну частину України, насамперед Пiвдень, i зiрвало
плани бiльшовикiв здiйснити експорт революцiї до Європи.

8.6. Боротьба проти Радянської влади

Проте, полiтика бiльшовикiв, якi перемагали i 20-го лютого 1920 року
захопили Одесу, була вкрай агресивною щодо українського селянства. Полiтика
„воєнного комунiзму”, направлена насамперед на визискування села, призвела
до масових виступiв i покозачення українського населення, яке було досить
сильним на Пiвднi України. Посилились численнi козацько-селянськi загони i
на Одещинi. Дарма, що ці формування влада називала бандитськими, проте деякi
з них нараховували близько тисячi пiших й кiнних козаків. Ось як характеризував
повстанський рух проти бiльшовикiв начальник надзвичайної, комicії, в Україні
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Манцев у березнi 1920 року: “З весною банди розходяться на польовi роботи, по
хатах, тимчасово зариваючи зброю, в лiсах ховаються лише отамани з одним-
двома, десятками прибiчникiв. На заклик отамана вся банда при повному
озброєннi починає свою “чорну роботу”.

“Чорною роботою” бiльшовики називали напади повстанцiв на
бiльшовицькi продзагони, якi вiдбирали у селян майже все продовольство, або
напади козакiв на збiрнi пункти, куди звозилося продовольство, на бiльшовицькi
обози та залiзничнi cтaнції.

Характерною рисою того, що там, де був сильний партизанський рух, голод
1921-1922 pоків значно менше торкнувся населення.

При здiйсненнi бойових операцiй повстанцi намагалися дiяти напевне.
Вiдомостi, необхiднi для визначення часу та об’єкту нападу, командири загонiв
добували за допомогою добре налагодженої, агентурної, розвiдки, про що
вiдзначаеться в багатьох джерелах. Особливо цінні вiдомостi повстанцi
одержували вiд своїх агентiв, якi були на службi в радянських установах, в тому
числi в мiлiцiї та ЧК. Роль зв’язкових часто виконували жiнки i, навіть, дiти, що
бiльш надiйно забезпечувало тaємнicть aкції. Часто пiд час нacкoкiв повстанцi
переодягалися в червоноармiйську форму59.

Значним пiдпiльним центром для повсталих козацьких загонiв була Одеса,
звiдки надсилалися наказ про боротьбу з повстанцями, або вiдправлялися
каральнi загони на довколишнi села. Сильною пiдпiльною мережею була й
Одеська залiзниця, через яку швидко йшла iнформацiя повстанцям. Наявнiсть
румунського кордону, бiльш лiсиста місцевість на пiвночi областi, свiдоме
українське селянство були сприятливим пiдrрунтям для партизанської, вiйни
проти бiльшовикiв.

Kpiм цього, повстанськi загони Одещини пiдпорядковувались уряду i
вiйськовому командуванню УНР на емiграцiї, Бiльшiсть повстанських загонiв
на Одещинi були об’єднанi у велике з’єднання, яке мало назву “Чорноморського
вiйська” або ’Надднiстрянської дивiзiї”60.

Повстанцi Одещини активно допомагали у зимових походах вiйськам УНР
пiд проводом Ю. Тютюнника. Проте цi походи були невдалими. Партизанським
з’еднанням на Одещинi керував отаман С.Заболотний. Найбiльш боєздатними,
чисельними i небезпечними для бiльшовикiв були повстанськi загони oтаманів:
Кошового, Гуля-Бiди, Волинця, Солтиса, Нечипоренка, Малого, Левченка,
Солоненка, Залiзняка, Підкови, Головатого, Гулька, Марченка, Гризла, Чумака
(Кравченка) та iншi.

На спад повстанського руху вплинула нова економiчна полiтика
бiльшовикiв. Окрім цього ДПУ вдалося у серпнi 1922 року схопити отамана
С.Заболотного, i в Одесi генерал-хорунжого apмії УНР А. Гулого Гуленка. Слiд
зазначити, що отаман А. Гулий - Гуленко у свiй час закiнчив Рiшел’євську
гiмназiю в Одесi, саме там він став свiдомим українським хлопцем, вивчив всю
українську лiтературу i почав вести просвiтницьку роботу61.
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Пiд час визвольних змагань він очолював цiлi партизанськi з’єднання, якi
захищали УНР на полях громадянської вiйни. У його вiйську вкрив себе
безсмертною славою проти бiльшовикiв полк Чорних Запорожцiв та iншi козацькi
формування.

Арешт двох провiдникiв повстанських загонiв на Одещинi в значнiй мipi
пiдiрвав органiзованiсть повстанцiв. Поступово повсталi загони розпадалися,
або лiквiдувалися ДПУ. У рiчному звіті про дiяльнiсть Одеської гу6ернської
мiлiцiї за 1923 piк було повiдомлено про лiквiдацiю останньої, “полiтичної
банди”, 27-го лютого 1923 року. Мiлiцiя заарештувала отамана Гулька i дев’ятьох
його товаришiв62.

Таким чином вiдроджене українське козацтво в Одесi у 1917 poцi в
складних полiтичних та економiчних умовах, в жорстоких боях проiснувало до
1923 року. Воно, як i в далекi часи Богдана Хмельницького, першим виступило
на захист української державностi, стало справжнiм захисником iнтepeciв
українського народу. Нащадки запорозких та чорноморських козакiв в Одесi та
регiонi в часи небезпеки для української державностi i народу стали достойними
продовжувачами козацької слави на початку ХХ столiття.

8.7.  Російське козацтво в Одесі
у другій половині ХІХ “ початку ХХ століття

Одеса, як важливий стратегічний пункт на Півдні Російської імперії, була
тісно пов’язана з діяльністю козацьких підрозділів російської армії. Під час
численних російсько-турецьких війн ХІХ століття найбільший порт імперії на
березі Чорного моря був надійним тилом для російської армії. Одеський
транспортний вузол забезпечував її дії на Балканах, був місцем переформування
підрозділів тощо.

Оскільки в бойових діях проти турків активну участь традиційно брали
представники російського козацтва – Війська Донського – можна з впевненістю
казати про ще один образ козака, який побутував в одеському середовищі.

На відміну від козака українського (запорожця, гетьманця, чорноморця)
козак російський (донський, частково кубанський та ін.) сприймався як вірний
служитель «Царю та Батьківщині» (в імперському розумінні цього слова). Тому
достатньо велика частина населення Одеси, почувши слово “козак” скоріш
уявляла собі донського бородача, який верхи галопує по вулицям Парижа, аніж
вусатого й чубатого запорожця, який знов таки верхи атакує татарські чамбули.
Тим більше вулицями міста донські козаки досить часто йшли на південний
захід – за Дунай, в Румелію, „на герці з бусурманом”, а починаючи з військової
реформи 1860-х в приморському місті російське військове командування
розмістило козацьку залогу.

Одразу після укладення Сан-Стефанської мирної угоди 1878 року між
Росією і Туреччиною в Одесу було направлено 8-й Донський козацький полк.
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Восени того ж року відбулося освячення казарм підрозділу на розі вулиць
Скісної  та  Розумовської (буд.  23)  (Тетяна Донцова хибно називає підрозділ
7-м63, проте той насправді розміщався в Миколаєві64). За даними на 1913 рік
8-й Донський полк входив в підпорядкування штабу 2-ї бригади 8-ї
кавалерійської дивізії 8-го армійського корпусу Одеського військового
округу65.

Козаки 8-го Донського взяли активну участь в сутичках на вулицях Одеси
влітку 1905 року, що пізніше дало привід С. Ейзенштейну використати
негативний образ донця у своєму геніальному фільмі “Броненосець Потьомкін”,
де козаки жорстоко придушують мирну демонстрацію одеситів.

Вже на спаді революційних подій в місті генерал-лейтенант Василь
Новіцький, який на початку військової кар’єри служив в Війську Донському,
був призначений Одеським тимчасовим генерал-губернатором та
градоначальником. У своїй діяльності цей досвідчений жандарм (до цього
очолював Тамбовське та Київське губернські жандармські управління) зробив
ставку в придушенні актів громадянської непокори на донців – до самої своєї
смерті «від перевтоми» тимчасовий одеський градоначальник часто бував в колі
козаків 8-го Донського.

Крім казарм на Розумовській, 8-му Донському належали в Одесі казарми
між сучасними вулицями Середньофонтанською, Транспортною і
Артилерійським провулком, відзначені на плані міста 1917 року. В плані
1910 року відзначено на цьому місці міські землі (ділянка №105). Тут, поруч з
військовими навчальними закладами, головним військовим собором м. Одеси
та іподромом було розташовано конюшні полку.

В офіційній документації того часу слово “козак” писалося неодмінно згідно
російського правопису – “КАЗАКЪ”. Проте в побуті використовувалась
українська форма вимови, і місцева реклама яскраво відображає її домінування
в Одесі. Своєрідна ідеологічна боротьба між двома явищами в нашій історії –
між українським та російським козацтвом – яскраво продовжилась під час
громадянської війни. Відроджене вільне українське козацтво та обласкане
царськими щедротами козацтво російське відіграли важливу роль в бойових діях
1917-1922 років і врешті-решт поступились представникам третьої сили –
більшовикам, що вже на початку війни створили ідеологічний фантом – козацтво
червоне. Популярний в народі “КОЗАК” втретє переродився й докорінно змінив
свою сутність.

8.8. Козацтво і Одеса під час Другої Світової війни
(1939-1945)

В черговий раз доля південноукраїнського міста була пов’язана з козацтвом
в роки Другої Світової війни. В лавах армій обох супротивних сторін –
нацистської Німеччини та комуністичного Радянського Союзу – опинились
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козаки. Слово “козак” знову стало важливим ідеологічним засобом, який було
використано як нацистською, так і комуністичною пропагандою.

Як відомо, козацтво в Громадянській війні виступило проти більшовиків
і до останнього залишалось вірним білому руху. За це козаки Дону, Кубані та
інших регіонів поплатились у 1920-1930-ті роки – нова влада усіляко
демонструвала свій намір знищити козацтво як стан. Репресії, колективізація,
організований владою голод налаштував більшість нащадків козаків проти
комуністичної влади, чим в перші роки війни спробували скористатись німці.

На переломі бойових дій на Східному фронтів, після окупації величезних
просторів Донської та Кубанської області в жовтні 1942 року в Новочеркаську з
дозволу німецької влади відбулася козацька рада, яка обрала штаб Війська
Донського. Створення козацьких частин очолив колишній полковник царської
армії Сергій Павлов, ініціатива якого була підтримана білими емігрантами,
зокрема – донським військовим отаманом під час Громадянської війни Петром
Красновим.

Проте організації руху завадив відступ німецької армії з козацьких теренів
взимку 1942-1943 років. Деякі козаки відступили на захід разом із своїми сім’ями.
Деморалізовані відступом, 10 листопада вони все ж створюють в Кіровограді
“Козацький Стан”. За спогадами козаків, частина біженців опинилась в
окупованій румунами Одесі, де було організовано козацькі переселенські
пункти66. Тут козаки опинились в прикрій ситуації – румуни грабували колони
переселенців, конфіскували зброю та майно. Після переговорів Козацького стану
та генерал-губернатора Трансністрії за німецького посередництва було домовлено
про заборону на грабунки. Колони переселенців з румунської зони окупації
почали переходити в німецьку – на північ, де в Проскурові продовжувалось
формування козацьких підрозділів.

31-го березня в Берліні було створено Головне управління козацьких військ
(нім. Hauptverwaltung der Kosakenheere) на чолі з П. Красновим та С. Павловим,
однак в бойових діях проти радянських військ козаки участі не взяли. Їх німецьке
командування направляло на боротьбу з радянськими, італійськими та
югославськими партизанами. В деяких селах одеського передмістя (Нерубайське,
Великий Дальник) старожили пригадують, що каральні дії проти мирного
населення головним чином виконували саме козаки та калмики. В квітні
1945 року Козацький Стан перейшов до складу РВА (Російська визвольна армія)
на чолі з генералом А. Власовим. Подальша доля козаків сумна – їх полонили
британські війська і передали радянському командуванню, яке жорстоко
розправилося з “колабораціоністами”.

Радянське командування, використовуючи старовинну російську традицію
створення “вірного козацтва” на противагу козацтву “невірному”, в ході війни
також розпочало формування козацьких кавалерійських загонів. Червоне
козацтво стало достатньо могутньою бойовою силою, яка в сполученні з
механізованими частинами була використана для проривів лінії оборони
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Кубанські козаки під час французької окупації Одеси (1919 р.)

Офіцери 8-го Донського козацького полку
На чолі з Одеським градоначальником генерал-лейтенантом В. Новіцьким
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Генерал-майор Д. Дукмасов Генерал І. Плієв

Адміністративний поділ
Трансністрії

Кубанець. 1945 р.
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противника. Саме в такій якості червоне козацтво пов’язано із Одеською
наступальною операцією, яка тривала 26-го березня – 14-го квітня 1944 року.

Війська 3-го Українського фронту на чолі з одеситом генералом армії
Родіоном Малиновським на початку березня розпочали наступ в напрямі Одеси,
18-го березня форсували Південний Буг.

Прорив в районі Нового Бугу здійснювала новостворена на базі 4-го
гвардійського Кубанського козацького кавалерійського  корпусу
кінномеханізована група фронту на чолі з генералом І. Плієвим. Рейд
кінномеханізованої групи в тил німецької 6-ї армії спричинив до загрози її
оточення і відступу. Розвиваючи наступ, козаки на чолі з Ісою Плієвим в нічному
бою взяли залізничну станцію Роздільна і відрізали одеське угруповання німців
від основних сил вермахту.

Від Роздільної козаки раптово повернули в обхід Одеси з заходу. Величезна
маса кінноти і танків зім’яла на своєму шляху німецькі розрізнені й
здеморалізовані частини, метою швидкого наступу стала Біляївка та Маяки.
Завдяки швидкому просуванню козаків німці не встигли підірвати насосну
станцію, яка постачала водою Одесу. І. Плієв знову змінив напрям руху й
повернув на схід – в боях під Татаркою (тепер с. Прилиманське) та Великим
Дальником червоні козаки поставили крапку в питанні про дату звільнення Одеси
– 10 квітня вони із заходу, а інші частини 3-го Українського фронту – з півночі та
сходу – увійшли до міста.

Стрімкий наступ кінно-механізованої групи, оточення Одеси та її
захоплення з ходу врятували місто від значних руйнувань – крім знищених
радянською авіацією залізничного вокзалу та порту майже усі житлові квартали
залишились цілими. В ході швидкого наступу не обійшлося без значних втрат –
зокрема в бою під Барабоєм німецькі танки знищили декілька сотень козаків.
Проте радянське командування втрат не рахувало і генерал І. Плієв вже 16-го
квітня отримав за успішну операцію звання Героя Радянського Союзу та медаль
“Золота Зірка”. Цікава подальша доля козацького генерала – ставши двічі Героєм
Союзу після успішних дій в Манчжурії, він також “прославився” придушенням
у 1962 році заворушень в козацькому Новочеркаську.

Дії “білих” козаків в складі вермахту та “червоних” козаків в складі
радянської армії, як бачимо, стали продовженням громадянської війни 1917-
1922 років. Одеса знов опинилась в полі зору козаків, а ті в свою чергу знов
потрапили до літопису приморського міста. Символічним є той факт, що саме
кубанці – нащадки славетного Запорожжя – звільнили Одесу від німецько-
румунської окупації, ця історична подія ніби підкреслює – доля міста і доля
козацтва нерозривні.
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Розділ дев’ятий

СУЧАСНЕ УКРАЇНСЬКЕ КОЗАЦТВО У МІСТІ ОДЕСІ

9.1. Відродження козацтва в 90-х роках XX столітті

В українському народі образ козака став еталоном найкращих чеснот, втіленням
національного духу. І не дивно, що з початком 90-х років XX століття, коли
розпочались мирні змагання за незалежність України, певна кількість
національно свідомих громадян повернулась до традицій Українського козацтва,
з метою їх відродження.

Треба сказати, що вся Україна була охоплена козацьким відродженням,
яке триває й досі. Не обминув цей рух і Одесу. На розвиток козацького руху
вплинули різні умови та обставини. Серед них слід відзначити - сплеск
національної свідомості, набуття Україною незалежності, а також виникнення
деяких організацій, як не дивно, саме антиукраїнського напрямку. Наявність
таких організацій, члени яких зневажливо ставилися до українського руху,
підштовхувала патріотично настроєних громадян (не обов’язково етнічних
українців) до входження у козацтво, або інших національно-демократичних
організацій та партій. Підтримувався розвиток козацького руху і на державному
рівні через низку наказів і посвідчень: Указ президента України Л. Д. Кучми
“Про відродження історично-культурних та господарських традицій Українського
козацтва”; свідоцтво про реєстрацію “Українського Козацтва”; свідоцтво про
реєстрацію “Українського Чорноморського козацтва”1.

Крім вищенаведеного й інші чинники підштовхували людей до козацького
руху в м. Одесі. Наприкінці літа 1995 року дослідники з України й Австрії –
О. Гриб і С. Гаас проводили наукову соціологічну розвідку в нашому місті, яка
торкалася козацького руху. Вони опитали багатьох козаків, чому саме ці люди
приєднались до козацтва. Старше покоління не бачило ніякого інтересу в інших
політичних партіях чи громадських організаціях для свого самовиразу крім
козацтва, притому майже всі вони до вступу у козацтво були в інших організаціях.
Всі ці люди так чи інакше обізнані з українською історією.

Переважна кількість з них – українці. Молодше покоління до козацтва в
інших організаціях не перебувало. Майже вся молодь родом з чисто українських
або змішаних сімей, в яких шанувалася українська культура та мова. В козацтво
вони при йшли, щоб протистояти разом антиукраїнському рухові.

О. Гриб і С. Гаас опитували одеситів на предмет ставлення їх до існування
сучасного козацтва в м. Одесі. “Для нас набуло несподіванкою те, що ми часто
зустрічались з іронією та скептицизмом, коли опитували одеситів про сучасне
козацтво. “Нове” козацтво часто сприймалося зі здивуванням, або просто
заперечується” – розповідали дослідники, тому що на їхню думку “Одеса є
мультикультурним містом, у якому домінує російськомовний елемент. Перші
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XIV Загальна Велика Рада Українського козацтва (м. Донецьк, 26 грудня 1999 р.)

XIV Загальна Велика Рада Українського козацтва (м. Донецьк, 26 грудня 1999 р.)
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Чорноморське Гайдамацьке з’єднання, м. Одеса. 2007 р.

Чорноморське Гайдамацьке з’єднання, м. Одеса. 2007 р.
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враження одеситів відображали складне середовище, в якому хотіли організувати
“нове” козацтво”2. Але, незважаючи на все це українське козацтво в Одесі існує
і активно продовжує свою діяльність.

Останнім часом державна влада все більше підтримує діяльність козацтва
і сприяє його розвиткові. Так, 7-го серпня 1999 року вийшов наказ Президента
України Л. Кучми “Про День Українського козацтва”, який вперше на державному
рівні відсвяткували 14 жовтня 1999 року на свято Покрови Пресвятої Богородиці.
Інший наказ “Про створення Координаційної Ради з питань відродження
Українського козацтва”, згідно з яким відповідні Ради створені при кожній
обласній державній адміністрації. Все це сприяє подальшому відродженню
козацьких традицій в Україні і зокрема в Одесі.

9.2. Статут Українського козацтва

Метою діяльності сучасного Українського козацтва згідно зі Статутом
є: “Забезпечення духовного і матеріального добробуту, морального і фізичного
здоров’я українського народу, сприяння розбудові України, як суверенної
держави, держави самостійної та незалежної, демократичної і правової,
відродження української за своєю суттю – козацької нації, прогресивних
українських козацьких звичаїв і традицій, української національної ідеї в її
козацькому варіанті, захист політичних, культурних та історичних здобутків
українського народу, відродження, утвердження та розвиток української мови
і культури”3. Основними завданнями сучасного Українського козацтва є:
відновлення та розвиток на звичаєвих засадах Українського козацтва; сприяння
підготовці  молоді  до  військової  служби; забезпечення  культурного
співробітництва з козацькими громадами в діаспорі; підготовка та патріотичне
виховання нового покоління в козацькому дусі; відродження козацьких церков
і монастирів, захист курганів і козацьких могил; сприяння проведенню заходів
з охорони довкілля; захист законних інтересів Українського козацтва і його
членів.

Першою ланкою структури сучасного є первинне козацьке товариство
(ПКТ), ним керують виборні отаман та писар. ПКТ підзвітне районному
товариству. Друга ланка – районне козацьке товариство (РКТ), керується
отаманом та виборною старшиною (суддя, писар, осавул, хорунжий, бунчужний).
Наступна ланка – крайовій (обласне) козацьке товариство (ОКТ). Керується
виборними отаманами та старшинами. ОКТ підзвітне гетьману та Генканцелярії
Українського козацтва. Всі ці три ланки у структур козацтва с і на Одещині.

У жовтні 1998 року XII Велика Рада Українського козацтва, на якій від
Одеси та області були присутні 65 делегатів, через хворобу гетьмана В. Муляви
обрала нового гетьмана. Ним став генерал-лейтенант Збройних Сил України,
народний депутат України Іван Білас. Козацтво в Одесі з 27 вересня 1999 року
очолив генерал-майор у відставці отаман А. М. Пилипенко.
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Згідно з “Положенням про козацькі військові звання” затверджені
колишнім гетьманом Українського козацтва В. С. Мулявою, вся старшина
поділяється на 4 групи рангів4. 1 ранг – Генеральна старшина (гетьман, генерал
– отаман, генерал – осавул, генерал – хорунжий); 2 ранг – Військова старшина
(полковник, осавул, курінний); 3 ранг – Молодша старшина (сотник, бунчужний,
хорунжий, підхорунжий); 4 ранг “ Підстаршина (гуртовий, ройовий, заставний,
старший козак, козак, старший джура, джура). Згідно з цими званнями
затверджено і погони ч восьмикутними зірками різних розмірів у залежності
від звання і рангу.

Форма сучасних козаків – однострій – армійський камуфльований костюм
з портупеєю. На лівому рукаві якого знаходиться козацький шеврон. Шеврон
має вигляд щита малинового кольору, в центрі якого знаходиться білий козацький
хрест, на якому перехрещуються шабля і булава. Хрест обрамлений дубовим
листям зеленого кольору. Над хрестом знаходиться золотий тризуб і надпис
“Українське козацтво”. На комірах – ромбовидні петлиці малинового кольору з
зображенням перехрещених шаблі та булави для старшин, і двох шабель для
козаків. Багато козаків разом з камуфльованим костюмом носять вишивані
сорочки. Козаки носять папахи білої, чорної та сірої смушки або цигейки. Деякі
козаки носять історичні, старовинного зразку строї.

9.3. Діяльність одеського козацтва наприкінці 1990-х – 2007 років

Козацтво м. Одеси має декілька напрямків діяльності. Серед них
впровадження та популяризація української національної ідеї серед одеситів;
охорона природи; збереження історичних пам’яток козацтва в Одесі; спортивний
напрямок тощо.

Перший раз Одеське козацтво проявило себе 2-го лютого 1992 року, коли
козаки виступили проти перейменування в Одесі вулиці Карла Маркса в
Катерининську, на честь російської цариці Катерини II. Козаки тричі звертались
з протестом по цьому факту, але не отримали жодної відповіді. Врешті-решт це
призвело до гострих суперечок, особливо коли козаки стали самочинно
замінювати назву “Катерининська” на назву “Кіндрата Табанця”, на честь одного
з козаків-чорноморців, учасника штурму Хаджибею у 1789 році. Ця подія мала
великий резонанс не лише в Одесі, але й в усій Україні, що відобразилось у
міській й загальноукраїнській пресі5.

У червні 1995 року козаки разом з іншими громадськими та національно-
демократичними організаціями виступили проти демонтажу у місті Одесі
пам’ятника повсталим у 1905 році матросам панцирника “Князь Потьомкін-
Таврійський” і встановлення замість нього пам’ятника Катерини II, який
знаходився там до 1917 року. Козаки опублікували заяву до міської влади6. За
допомогою Генеральної старшини Українського козацтва і особисто гетьмани
Українського козацтва, на той час генерал-майори Збройних Сил України,
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народного депутата Верховної Ради Н. С. Муляви справу вдалося залагодити.
Однак, як відомо, вже у 2007 році незважаючи на рішучі протести усіх козацьких
та інших організацій м. Одеси, активних протестів в пресі, різних засобах масової
інформації громадських організацій та провідних учених всієї України, пам’ятник
“Засновникам міста Одеси” (Катерині ІІ) було встановлено.

Сучасні одеські козаки разом з Жовтневою райдержадміністрацією м.
Одеси і одеським товариством “Південна громада” були організаторами у 1998
році під значення 209-ї річниці штурму Хаджибею (Одеси). Місце для проведення
цього свята козаки вибрали у Палаці М. С. Воронцова (колишній будинок піонерів
ім. Я. Гордієнко), на місці якого стояла фортеця Єні-Дун’я7. Всі ці вищезазначені
заходи допомогли ствердженню в м. Одесі української національної ідеї і
становленню українського козацтва.

Одним з напрямків діяльності одеського козацтва є охорона природи. Так,
у травні 1997 року Одеська облдержадміністрація підтримала пропозицію
Українського Чорноморського козацького товариства по охороні та збереженню
природних ресурсів Хаджибейського лиману8. Згідно з цим козаки разом з
рибінспекцією проводили рейди проти браконьєрів. За шість місяців 1997 року
козаками під керівництвом крайового осавула В. Я. Камінського було виявлено
25 порушень природоохоронного законодавства України.

У березні 1997 року козаки встали на захист природи на території міста.
Під 206"літнім заповідним козацьким дубом товщиною в шість обхватів, який
був посаджений чорноморцями в день переселення на Кубань з Хаджибею, що
стоїть в центрі Одеси, неподалік від Одеського політехнічного університету,
намагалися, звести фундаментальну будову. Але завдяки втручанню козаків, дуб
вдалось врятувати та зупинити будівництво споруди.

У спортивному напрямку роботи сучасні козаки в Одесі заявили про себе
на всю область. У серпні 1997 року Одеське коми козацтво разом з Комітетом
фізичної культури і спорту облдержадміністрації, Управлінням у справах молоді,
фізичної культури та спорту Одеської мерії, Прес-центром Одеської мерії,
Асоціацією “Во-В’єтнам”, було одним з організатором і учасником міжнародного
фестивалю бойових мистецтв “козацькі джерела”. Цей фестиваль проходив з
20-го по 25-те серпня 1997 року. В ньому брали участь спортсмени з Франції,
Німеччини, Болгарії, Росії, Білорусі, В’єтнаму.

У місті та області фестиваль викликав широкий розголос. “Под шапкой
казачества здесь намечено объединение различных школ, которые с
уважением и пониманием относятся к процессам происходящим в Украине,
ведь казачество - это, в первую очередь, способ жизни, способ разумного
общения с другими народами мира..,” - писав один з місцевих журналістів11.
В Одесу з приводу проведення фестивалю навіть прибув тодішній гетьман
Українського козацтва В. С. Мулява, який провів низку зустрічей з міською
та обласною владою, де розглядались і питання розвитку козацького руху в
нашому краї.
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Останнім часом козаки намагаються створити в Одесі козацьку
кінноспортивну школу. До співпраці по створенню цієї школи козаки
запрошували представників МВС, прикордонників, митників, військових, всіх,
хто зацікавлений у підготовці фахівців-кіннотників для створення кінно-
патрульних служб12. Серед сучасного Одеського козацтва спортивною діяльністю
найбільш активно займаються козаки товариства „Пластун-Характер”, яке
очолює отаман Микола Матвієнко. Юнаки та дівчата, з якими проводиться
виховна робота на основі лицарських традицій українського козацтва, відвідуючи
спортивні зали, вивчають старовине мистецтво бою козаків-пластунів.

Одеське козацтво проводить заходи по збереженню пам’яток козацької
історії на території міста. Захищає від руйнування та впорядковує разом з
громадськістю Одеси два унікальних кладовища - Усатівське та Куяльницьке “ з
численними козацькими похованнями, найстаріші з яких датуються кінцем XVIII
століття. Кладовища були визнані пам’ятниками історії та культури місцевого
значення. Козаками також було встановлено на місці колишнього Першого
Християнського кладовища пам’ятного дубового хреста в пам’ять козаків-
чорноморців визволителів Одеси під турецького панування у кінці XVIII століття.

Одеські засоби масової інформації почали частіше згадувати про козацтво,
що засвідчує зростання інтересу суспільства до козацького руху в місті. Так,  в
газеті “Думська площа” з’явилась рубрика під назвою “Козацькі турботи”, де
висвітлюється козацьке життя Одеси. Козаки намагаються створити і свій
власний друкований вісник. Протягом 1996-1997 років вийшло три номери
інформаційного вісника “Українське Чорноморське козацтво”.

У 2000 році на посаду Крайового Отамана було обрано полковника
Українського козацтва Анатолія Петька, який сформував новий склад Крайової
старшини. Представники місцевого козацтва увійшли до складу Координаційної
Ради з питань розвитку Українського козацтва як при Облдержадміністрації, так
і при мерії м. Одеси.

14-го жовтня 2000 року делегація Одеського козацького товариства брала
участі, на урочистостях у м. Києві, присвячених 10-й річниці відродження
Українського козацтва. Ціла низка чорноморців отримала козацькі нагороди і
підвищення у військових звання за особистий внесок у справу розбудови
Української Держави та відродження Українського козацтва.

Козацтво Одеси активно співпрацює з Управлінням освіти і науки
державної адміністрації Одеської області. Так, у 2003 році Чорноморським
козацьким з’єднанням (зареєстроване 13.05. 2002 року, крайовий отаман,
генерал-осавул Володимир Пукліч) проведений обласний конкурс творчих
робіт “Козацька держава”, в яких брав участь понад 121 учень 9-11 класів.
Кращі з конкурсних робіт опубліковані в 2005 році коштами З’єднання.
Одночасно  Чорноморське козацьке з’єднання ініціювало і провело разом з
Управлінням освіти і науки облдержадміністрації і Управлінням екології в
Одеській області екологічний конкурс “Збережемо України “ козацьку
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державу”, в якому брали участь понад 100 конкурсних учнівських робіт. Всі
учасники  і  переможці  були  нагороджені  пам’ятними  подарунками ,
козацькими сувенірами, грамотами. В аналогічних конкурсах у 2004-2007 роках
брали участь  понад  820 учнів ,  що свідчить  про  зростання  інтересу
громадськості і  молоді до історії козацтва.
Робота з учнівською молоддю проводиться й на базі окремих шкіл, гімназій
та ліцеїв м. Одеси, де козаки допомагають у патріотичному вихованні учнів,
проведенні  свят,  оформленні  шкільних  світлин  і  козацької форми (Сергій
Гуцалюк, Вадим Кіров, Ігор Вершигора та інші).

Активно діє козацтво Одеси, зокрема, козацький підрозділ “Отаман
І.Сірко” (отаман підрозділу Вадим Кривобок, Леонід Жбанков) й в такий
достатньо важливій на сучасному етапі сфері як інформаційно-психологічна
безпека особистості.

У 2005 році сучасні козацькі організації Одеси активну долучились до
проведення Міжнародної наукової конференції “Українське козацтво у
вітчизняній та загальноєвропейській історії”, що проходила на історичному
факультеті Одеського національного університету ім. І.І.Мечникова за участі
учасників з усієї України, Польщі, Румунії та Росії.

Достатньо важливим напрямком в роботі козацьких організацій м. Одеси
стало збереження та увічнення пам’яті про історію українського козацтва.
Зокрема, у 2005 році відкрито Музей козацтва за  сприянням козаків “Козацтва
Запорозького” (отаман , генерел-хорунжий Микола Свинтицький) та
фінансовою  підтримкою  Одеського  порту;  за  ініціативою  козаків
Чорноморського Гайдамацького З’єднання було встановлено пам’ятний хрест
козацькому ватажку С.Палію який наприкінці XVII  ст. неодноразово вів бойові
дії на території сучасної Одеси та навколишніх степах. Хрест встановлено на
місці однієї з битв козаків з турецькими загонами у Лузанівці (район сучасного
м.Одеси) у 2006 році.

9.4. Одеські гайдамаки

Одеські гайдамаки або “Чорноморське Гайдамацьке З’єднання” – одне з
козацьких товариств Одеської області, створене у 2005 році. Гайдамаки
продовжують давні традиції самоорганізації українців, які започатковані славним
українським козацтвом наприкінці XV століття.

ЧГЗ об’єднує навколо української національної ідеї – громадської
самоорганізації – тих, кому не байдуже минуле, сьогодення та майбутнє
Батьківщини.

Основні мета і завдання гайдамацького руху – об’єднання зусиль
українських патріотів в Одесі задля:

“ культурницької та історичної пропаганди української ідеї на Півдні
України – дослідницький напрямок;
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“ наслідування дбайливого ставлення козацтва до навколишнього
середовища – природоохоронний напрямок;

“ охорони громадського порядку – правоохоронний напрямок;
“ підготовки національно свідомої молоді – молодіжний напрямок;
“ відродження традицій українського козацтва в сфері кінного спорту –

кінноспортивний напрямок.
Гайдамаки співпрацюють з представниками громадських організацій і

державних установ Одеси, Одеської області тощо. Серед них особливе місце
займає спільна робота з державним управлінням охорони довкілля в Одеській
області, державною екологічною інспекцією з охорони довкілля північно-
західного регіону Чорного моря, Одеським національним університетом
імені І. І. Мечникова, відділом історії козацтва на Півдні України НДІ історії
козацтва Інститут історії НАН України, з органами місцевого самоврядування.
Діяльність ЧГЗ систематично висвітлюють одеські міські, регіональні та
всеукраїнські ЗМІ.

Крайовий Отаман Чорноморського Гайдамацького З’єднання, полковник
УК Сергій Гуцалюк, Одеський міський отаман “ булавний УК Вадим Кіров.

Екологічний підрозділ (ЕП). Основним завданням ЕП є пропагування ідеї
дбайливого ставлення до природи виявлення та фіксування фактів порушення
природоохоронного законодавства та доведення їх до відповідних державних
структур.

Щорічно, отаман підрозділу укладає угоду про співробітництво з
Державним управлінням екології та природних ресурсів в Одеській області.
Щоквартально складаються плани спільних заходів підрозділу та управління.
15 відповідно підготовлених козаків підрозділу мають статус громадських
інспекторів з охорони довкілля, з правом складання актів та протоколів про
порушення природоохоронного законодавства України.

Географія діяльності підрозділу охоплює всю Одещину. Особливо активно
козаки проявляють себе у Комінтернівському і Біляївському районах Одеської
області.

У 2005-2007 році екологічним підрозділом Чорноморського Гайдамацького
З’єднання було проведено 61 рейд по Одеській області з охорони навколишнього
середовища, серед яких: захист території заповідного козацького дубу “Чорна ніч”
(фото с. 53) у центрі Одеси, боротьба з браконьєрством на водах Тилігульського
та Хаджибеївського лиманів, участь у роботі міністерської комісії на Дністрі,
боротьба з протизаконного промислом по видобутку морського хробака на
Аджаликських лиманах, виявлення незаконних смітників і шкідливих відходів
переробки, затримання браконьєрів-мисливців спільно з районними єгерями,
виявлення фактів незаконних порубок лісосмуг, видобування піску тощо.

28-го червня 2006 року почесними грамотами Державного управління
охорони довкілля в Одеській області було нагороджено десять козаків та старшин
Чорноморського Гайдамацького З’єднання: В. Камінського, В. Кірова,
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С. Сапожнікова, О. Чекотуна, А. Репула, К. Калину, Л. Федика, С. Пасічника,
П. Селюкова.

За особистий внесок в охорону довкілля, на свято Українського козацтва
– 14-го жовтня 2006 року Вадима Кірова було відзначено почесними грамотами
Одеського міського голови та Голови Одеської Державної адміністрації.

Практично всі рейди, які здійснюють козаки екологічного підрозділу
проводяться спільно з представниками державного управління охорони довкілля
в Одеській області за участю працівників засобів масової інформації. Дані про
порушення природоохоронного законодавства надходить до Чорноморського
Гайдамацького З’єднання з районів області завдяки небайдужого ставлення
місцевих мешканців до природи рідного краю. Число активістів екологічного
напряму зростає з кожним роком.

Все матеріально-технічне забезпечення діяльності екологічного підрозділу
Чорноморського Гайдамацького З’єднання здійснюється за рахунок власних
коштів та засобів козаків «у складчину». Всі заходи козаки підрозділу проводять
у свій вільний час.

Державні установи не заохочують та не забезпечують природоохоронні
заходи громадських інспекторів з охорони довкілля.

Підрозділ охорони громадського порядку та державного кордону (ПОГП).
Створено наприкінці 2005 року, коли до складу громадської організації
“Чорноморське Гайдамацьке З’єднання” увійшло громадське формування з
охорони громадського порядку и державного кордону “Козацький”. Керівник
підрозділу – Михайло Радішин.

Козаки мають статус співробітників підрозділу сприяння міліції та
прикордонним військам. Більшість козаків має у власності мисливську, газову
або травматичної дії зброю оформлену відповідно до українського законодавства.

У с. Корсунці Комінтернівського р-ну Одеської області під керівництвом
полковника УК Віктора Камінського, який є громадським помічником
дільничного інспектора, проводяться заходи спільно з міліцією по боротьбі з
наркоторгівлею. Місцева влада виділила для цього приміщення у
відремонтованому у 2006 році соціальному центрі у с. Корсунці.

У с. Калинівка того ж району отаман Сергій Чубченко є громадським
помічником дільничного інспектора. Калиновські козаки спільно з міліцією ,
рибохороною та єгерями УТМР проводять заходи з охорони громадського
порядку та довкілля на території РЛП „ТИЛІГУЛЬСЬКИЙ”.

У с. Великий Дальник Біляївського р-ну Одеської обл. козаки проводять
заходи з профілактики правопорушень у середовищі молоді з метою недопущення
вживання малолітніми дітьми алкогольних напоїв та наркотиків.

У Татарбунарському р-ні Одеської обл. невеликий загін козаків під
керівництвом гуртового УК В. Савенка приймає активну участь у збереженні
природних ресурсів та громадського порядку та прикордонного режиму на
Тузловськоій групі лиманів спільно з рибоохороною, прикордонниками та
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місцевою міліцією. У 2007 році завдяки загону було відшкодовано державі збитки
у розмірі біля 200.000 грн. та вилучено браконьєрські знаряддя і зброю. Найкращі
козаки підрозділу неодноразово заохочувались з боку державних структур
грамотами та відзнаками.

Четверо козаків та старшин товариства є депутатами місцевих сільських
рад вищезазначених сіл.

Козаки підрозділу охорони громадського порядку та державного кордону
приймають постійну участь в рейдах екологічного підрозділу товариства.

Науково-дослідницький підрозділ (НДП).Поруч з екологічним підрозділом,
науково-дослідницький підрозділ було створено одним із двох перших. В нього
входять гайдамаки з історичною освітою, серед них – доктор і кандидати
історичних наук.

Керівник підрозділу – кандидат історичних наук Володимир Полторак.
З перших кроків існування, науково-дослідницький підрозділ

Чорноморського Гайдамацького З’єднання плідно співпрацює з історичним
факультетом ОНУ ім. І.І.Мечнікова і відділом історії козацтва на Півдні України
в галузі науково-дослідницької, видавничої та пропагандистської діяльності.

23-го вересня – 21-го жовтня 2006 року за фінансування будівельної
компанії “Південна будівельна компанія” і при підтримці Голови Одеської
обласної державної адміністрації та групи радників при голові ООДА науковцями
Одеського відділу науково-дослідного інституту історії козацтва та козаками
“Чорноморського Гайдамацького З’єднання” УК було проведено пошукові роботи
з виявлення та опису козацьких кам’яних хрестів з могильних поховань на
цвинтарях дев’яти сіл Комінтернівського району Одеської області: Петрівки,
Каїрів, Калинівки, Широкого, Кордона, Ранжевого, Любополя, Кошар і Сичавки.

В результаті дослідження було виявлено три з половиною сотні хрестів
та надмогильних пам’ятників, які відносяться до кінця XVIII – середини
ХХ столітя. Нажаль стан цих пам’яток народної архітектури виявився жахливий.
В результаті роботи експедиції вирішено рекомендувати:

“ обласному управлінню охорони нерухомих пам’яток культурної
спадщини занести виявлені об’єкти до списку пам’яток, що охороняються
державою;

“ місцевим сільським та районним радам звернути увагу на визначені
об’єкти та врахувати в проектах місцевих бюджетів статтю з фінансування
охоронних заходів з метою збереження кам’яних надмогильних пам’яток.

Під час проведення експедиції особливо відзначився осавул УК
В.П.Батенко.

У серпні 2007 року розпочала роботу історико-дослідницька експедиція
Комінтернівським районом Одеської області, завданням якої є всебічне
дослідження об’єктів культурної спадщини району, в подальшому – видання
туристичного путівника. В роботі над виданням “Комінтернівщина туристична”
ЧГЗ співпрацює з історичним факультетом Одеського національного
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університету імені І.І.Мечникова, Відділом історії козацтва на півдні України
при Науково-дослідному інституті історії козацтва Інституту історії України
Національної академії наук України, Комінтернівською районною державною
адміністрацією, Управлінням охорони об’єктів культурної спадщини Одеської
обласної державної адміністрації.

НДП бере активну участь в роботі всеукраїнських, регіональних та
міжнародних наукових конференціях з козацької тематики, сприяє виданню
наукового періодичного видання “Чорноморська минувшина”.

Кінний підрозділ (КП). 2-го січня 2006 року в с. Фонтанка
Комінтернівського р-ну було створено кінний підрозділ ЧГЗ. Керівники КП –
Петро Селюков та Олексій Невольниченко.

Козаки підрозділу протягом 2006-2007 року безкоштовно тренували дітей
с. Фонтанка верховій їзді та основам вольтижування і джигітування.

Проводиться кінне патрулювання з метою недопущення вирубок лісосмуг
с. Фонтанка.

Старшина ЧГЗ УК розробляє проект створення власного кінно-
спортивного клубу та школи.

Молодіжний курінь (МК). На початку 2007 року старшиною ЧГЗ було
прийняте рішення про розробку проекту створення молодіжного куреня ЧГЗ.
Керівником призначено булавного УК Вадима Кірова.

З метою обміну досвідом, на протязі першої половини 2007 року
представники ЧГЗ двічі взяли участь у молодіжних козацьких таборах козаків-
характерників в Хмельницькій і Тернопільській областях, провели низьку
зустрічей з викладачами одеських ВНЗ та шкіл щодо з співпраці та спільних
заходів зі школярами та молоддю.

З 1-го по 19-го серпня на березі Тилігульського лиману Комінтернівського
р-ну Одеської області відбулось перше таборування МК ЧГЗ – військово-
патріотичний, навчальний табір “Тилігульська Січ – 2007”. Козацький вишкіл
пройшли два десятка козаків та козачок віком від 8 до 25 років.

В своїй діяльності молодіжний курінь ЧГЗ плідно співпрацює зі
спортивним козацьким клубом “Пластун-Характер”, козаки якого займаються
козацькими бойовими мистецтвами. Отаман козацького товариства “Пластун-
Характер” – Микола Матвієнко.

В програмі роботи МК ЧГЗ – створення шкільних козацьких товариств в
різних районах міста та системна робота з ними у спортивних та освітніх напрямках.

Результати роботи одеських гайдамаків високо оцінені державою. У 2006
році старшина товариства а саме В.Батенко, М.Радішин, В.Кіров були відзначені
орденом Українського козацтва “Віра” а отамана товариства орденом
Українського козацтва “Честь”. 12 жовтня 2007 року отамана товариства
С.Гуцалюка було відзначено державною нагородою орденом “За заслуги” ІІІ
ступеня указом Президента України В.Ющенка № 964/2007 та верховним
керівництвом Українського козацтва (верховний отаман І.С.Вардинець).
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Одеське козацтво активно розвиває свою діяльність у різних галузях
суспільного життя. Воно з честю продовжує існуючі давні звичаї і традиції на
користь українському народові та держави підтверджуючи вислів – “Козацькому
роду “ нема переводу!”. Хочеться побажати успіху сучасному козацтву, його
шляхетній, і такій потрібній для нашого народу справі.



214

Примітки

Розділ перший
1Маркевич А.И. Город Качібей или Гаджибей – предшественник города Одессы. – Одесса. 1894. –
С. 13.

2 Skarbies diplomatow. – Wilno, 1862. – T. 1.– С.330, 331; Т.2. – С. 123, 124.
3 Тунманн. Крымское ханство. - Симферополь, 1991. – С. 51.
4 Czacki T. O litewskich i polskich prawach, o ich duchu, zrodlch, zwiazzku i o rzewartych w pierwwsszym

statucie dla Litwy 1529 r. wydanym. – Poznan, 1844. – Р. 179
5 Загоровский Е.А. Очерк истории Северного Причерноморья. – Одесса, 1922. – С.85
6 Грушевський М. Історія України-Русі. – К., 1995. – Т.7. – С. 62
7 Український степовий кордон в середини ХVI століття (Спогади барського старости Бернарда
Претвича) // Старожитності Південної України. – Запоріжжя-Київ. – 1997. – Вип. 2. – С. 44, 51.

8 Архив Юго-Западной Руси. 1894. – Ч.8. – Т 2. – С. 326. (переклад з польської О.Різникова).
9 Акты, относящиеся к истории Западной России, собранные и изданные археографическою
комиссиею. – СПб., 1848. – Т.2. – С. 362 – 364; Русская историческая библиотека. – Т. 30. – С. 76–
81.

10 Меховский М. Трактат о двух Сарматиях. – М.-Л., 1936. – С. 95, 96.
11 Книга посольская метрики Великого княжества литовского с 1545 по 1572 год. – М., 1843. – Т. 1.

– С. 41.
12 Там само. – С. 67.
13 Там само.
14Документи російських архівів з історії України. – Т.1. Документи до історії запорозького козацтва.

1613 – 1620 рр. – Львів, 1998. – С. 80.
15 Тверитинова А.С. Письмо турецкого султана Мурада ІІ польскому королю Стефану Баторию //
Восточные источники по истории народов Юго-Восточной и Центральной Европы. – М., 1974. –
С. 298.

16 Соловьев С.М. Сочинения в 18 книгах. – Кн. 3. – М., 1989. – С. 222.
17 Болдирев О. Одесі – 600. Іст. нарис. – Одеса, 1994. – С. 44.
18 Бачинський А. Хаджибей-Одеса і українське козацтво // Одесі – 200. Матеріали міжнародної
науково-теоретичної конференції, присвяченої 200-річчю міста. – Одеса, 1994. – Ч.1 – С. 49.

19 Броневский М. Описание Крыма // Записки Одесского общества истории и древностей (Далі –
ЗООИД). – 1865. – Т.6. – С. 336, 337.

20 Евлія Челебі. Книга подорожі. – Одеса, 1977. – С. 25, 26.
21 Там само. – С. 60.
22 Сапожников И.В., Сапожникова Г.В. Запорожские и черноморские казаки в Хаджибее и Одессе.

– Одесса, 1998. – С. 14.
23 История Руссов или Малой России. – М. 1846. – С. 173.
24 Акты, относящиеся к истории Южной и Западной Руси. – С.Пб., 1869. – Т. 6. – С. 33–35.
25 Акты, относящиеся к истории Южной и западной России. – С.Пб., 1878. – Т. 9. – С. 647.
26 Там само. – С. 894, 895.
27 Эварницкий Д.И. Источники для истории запорожских казаков. – Владимир. 1903. – Т.1.– С.114,

115.
28 Яворницькій Д.І. Історія запорозьких козаків. – Львів, 1991. – Т. 2. – С. 89.
29 Бачинський А.Д., Добролюбский А.О., Новицкий Е.Ю. Книга для чтения по истории Одесщины.

– Котовск, 1992. – Вып. 1. – С. 54, 55.
30 Эварницкий Д.И. Источники для истории запорожских казаков. –  Т. 1. – С. 292–294.
31 Там само. – С. 302, 303.
32 Петрунь Ф. Качібей на старинных картах. – Бм, бг. – С.192.
33 Акты, относящиеся к истории Южной Руси… – С.Пб., 1882. – Т. 12. – С. 637, 638.
34 Список из статейного списка подьячного В.Айтемирова, посланного в Крым с предложением
мирных переговоров (сообщил А.И. Маркевич) // ЗООИД. – 1896 – Т. 19. – С. 1–58.

35 Эварницкий Д.И. Источники для истории запорожских казаков. – Т. 1 – С. 175.



215

36Мейер А. Повествовательное, землемерное и естественное описание Очаковской земли, сообщение
в двух донесениях. – С.Пб., 1794. – С. 86.

37 Чухліб Т. Гетьмани і монархи. Українська держава в міжнародних відносинах 1648 – 1714 рр. –
Київ; Нью-Йорк, 2003. – С. 313.

38 Скальковський А.О. Історія Нової Січі, або останнього Коша Запорозького. – Дніпропетровськ,
1994. – С. 253 – 255; Записки барона Тотта о татарском набеге 1769 г. на Ново-Сербию // Киевская
старина. – 1883. – № 9-10. – С.68; Петров А.Н. Война России с Турцией и польскими конфедератами
с 1769 по 1774 год. – С.Пб., 1866. – Т. 2. –С. 216; Журнал военных действий армий Ея
Императорского величеств1770 года. – С.Пб., [1770]. – С.[314]; Мурзакевич Н. Якуб-ага (Яков)
Рудзевич // ЗООИД. – 1883. –Т. 13. – С. 255 – 259.

39Оглоблін О. Гетьман Іван Мазепа та його доба. – Нью-Йорк-Київ-Львів-Торонто, 2001. – С. 134;
Подкупко Т.Л. Ханська Україна // Историческая память. – Вып. 2. – Одесса, 2000. – С. 108–109;
Список из статейного списка подьячного В.Айтемирова.... – С. 25.

40 Крман Д. Подорожній щоденник. – К., 1998. – С. 118, 120.
41 Лагус Ф. Карл ХІІ в Южной России // ЗООИД. – 1853. – Т.3. – С. 323, 324.
42 [Мурзакеивч Н.] Одесская старина. – Одесса, 1869. – С. 5.
43 Сапожніков І.В. Запорожці в Очаківські області та Україні Ханській під час “Кримської
протекції”(1711 – 1734 роки) // Південна Україна XVIII “ХІХ ст. Записки науково-дослідної
лабораторії ЗДУ. “ Запоріжжя, 2003. “ Вип. 7. – С. 240”244.

44 Шпитальов Г. Г. Військова служба запорозького козацтва в Російсько-турецьких війнах 1768–
1774 років. – Запоріжжя, 2004. – С. 139, 143.

45 Манштейн. Записки исторические, гражданские и военные о России с 1727 по 1744 год. – М.,
1823. – С. 255, 266.

46 Скальковський А. О. Історія Нової Січі або останнього Коша Запорозького. – Дніпропетровськ,
1994. – С. 463, 464.

47 Кочубинский А. Граф Андрей Иванович Остерман и раздел Турции. Из истории восточного
вопроса. Война пяти лет (1735–1739). – Одесса, 1899. – С. ХХХІІІ, ХХХІV.

48 Загоруйко В. По страницам истории Одессы и Одесщины. – Одесса, 1957. – С. 29.
49 Эварницкий Д.И. Источники для истории запорожских казаков. – Владимир, 1903. – Т. 2 – С.

1743–1745.
50 Андриевский А. Дела, касающееся запорожцев // ЗООИД. – Т. 14. – С. 497, 498.
51 Кулиш П. Записки о Южной Руси. – С.Пб., 1856. – С. 159.
52Скальковский А. Новый документ для истории Одессы //Одесский вестник. – 1844.– 23 августа.
53Переписка графа Петра Александровича Румянцева с графом Никитою Ивановичем Паниным в

1765 и 1771 годах (сообщено гр. В.Н. Паниным) // Сборник Русского исторического общества
(далі – СРИО). – Т. 9. – С. 406, 407.

54Петрунь. Ф. Пути и подступы к Днестру. Очерки по истории русской картографии ІІ-й половины
ХVIII в. – Байрам-Али, 1944. – Т. 1. – С. 88, 89.

55Реляции киевского генерал-губернатора. (Сообщил А.А. Андриевский) // Чтения в Историческом
обществе Нестора Летописца. – Киев, 1893. – Кн. 7. – С. 104, 105.

56Эварницкий Д. И. Вольности запорожских казаков. – С.Пб., 1890. – С. 343, 346, 347.
57 Скальковський А. О. Історія Нової Січі... – С. 463, 464.
58 Письма графа П. Панина к его брату Никите Ивановичу Панину // Русский архив. – Кн. 3. – 1888.

– С. 304.
59 Маркевич А. Граф Иван Павлович Кутайсов // ЗООИД. – Т. 23. – С.113; Скальковский А. История
Новой Сечи или последнего Коша Запорожского. – Одесса, 1841 – С. 419.

60 Письма графа П. Панина.... – С. 300–302.
61 Скальковский А. О. Історія Нової Січі... – С. 477.
62 Шпитальов Г. Г. Військова служба запорозького козацтва.... – С. 165.
63 Из бумаг гр. Никиты Ивановича Панина // Русский архив. – 1878. – Кн. 3. – С. 470.
64 Бумаги императрицы Екатерины ІІ // Сборник Русского исторического общества (далі – СРИО).

– СПб., 1874. – Т. 13. – С. 26.



216

65 Петров А.Н. Война России с Турцией и польскими конфедератами с 1769 по 1774 год. – С.Пб.,
1866. – Т. 2. – С. 297, 298; Журнал военных действий армий Ея Императорского Величиства 1770
года. – С. [179, 180].

66 Бачинський А.Д. Хаджибей-Одеса і українське козацтво. – С. 50; История Украинской ССР. – К.,
1983. – Т. 3. – С. 562.

67 Из бумаг гр. Никиты Ивановича Панина // Русский архив. – 1878. – Кн. 3. – С. 474–478.
68 Петров А. Война России с Турцией и польскими конфедератами с 1769 по 1774 год.– Т. 2. – С.

323–327.
69 Грибовський В. Петро Калнишевський. – К., 2007. – С. 72.
70 Скальковский А. О. Історія Нової Січі.... – С. 496.
71 Политическая переписка императрицы Екатерины //СРИО. – С.Пб., 1904. – С. 25.
72 Шпитальов Г.Г. Запорозька флотилія в російсько-турецькій війні 1768 – 1774 рр. // Південня
Україна ХVIII-XIX ст. Записки науково-дослідної лабораторії історії Південної України ЗДУ. –
1999, Запоріжжя. – Вип.4. – С. 136.

73 Архів Коша Запорозької Січі: Опис справ 1713 – 1776 рр. – К., 1994. – С. 132, 155.
74 Архив Юго-Западной России. – Ч. 5. – Т. 3. – С. 21–24.
75 Каптерев Н.Ф. Иерусалимский патриарх Досифей в его сношениях с русским правительством

(1669–1707 г.). – М., 1891. – С. 37, 50.
76 Румянцев П.А. Сборник документов. – М., 1953. – Т. 2. – С. 597; Петров А. Война России с
Турцией и польскими конфедератами с 1769 по 1774 год. – Т. 4. – С. 156.

77 Румянцев П.А. Сборник документов… – Т. 2. – С. 738, 739.
78 Скальковский А.А. Соляная промышленность в Новороссийском крае (1715–1847) – Одесса,

1849. – С. 23, 24.
79 Иванов П. К истории запорожских казаков после уничтожения Сечи // ЗООИД. – 1904. – Т. 25. –
С. 23–27.

80 Скальковский А. О. Історія Нової Січі.... – С. 561.
81 Присоединение Крыма к России. Документы. – С.Пб., 1887. – Т. 3. – С. 166.

Розділ другий
1Екатерина ІІ и Г. А. Потемкин: Личная переписка. 1769-1791 гг. (Составитель В.С. Лопатин). –
М., 1997. – С. 276; Сборник русского исторического общества. – 1880. – Т. 27, – С. 476;
Скальковський А. О. Історія Нової Січі.... – С. 574; Гончарук Т.Г. Григорій Потьомкін – гетьман
українського козацтва. – Науково-популярний нарис. – Одеса, 2002. – С. 54,55.

2 Сборник исторических материалов по истории Кубанского казачьего войска / Собраны
И. И. Дмитренко. – С.Пб., 1896. – Т. 2. – С. 232.

3 Там само. – Т. 3. – С. 234.
4 Там само. – Т. 3. – С. 45.
5 Там само. – Т. 2. – С. 236.
6 Там само. – Т. 2. – С. 236.
7 Короленко П.П. Кошевые атаманы Черноморского казачьего войска ХVIII столетия. – С.Пб., 1901.

– С. 34.
8Сборник исторических материалов по истории…. – Т. 3. – С. 46, 47.
9Там само. – С. 47, 48.
10 Екатерина ІІ и Г.А. Потемкин. Личная переписка. – С. 326.
11 Сборник военно-исторических материалов / под ред Н. Дубровина. – СПБ., 1894. – Вып 6. – С.

77.
12 Архив Государственного совета. – СПб., 1869. – Т.1. – С. 616.
13 Сборник военно-исторических материалов. – Вып. 6. – С. 55.
14 Короленко П. П. Кошевые атаманы… – С. 34–35.
15 Сборник военно-исторических материалов. – Вып. 6. – С. 55.
16 Записки Донского атамана Денисова // Русская старина. – 1874. – Т. 10. – С. 36, 37.
17 Сборник исторических материалов по истории…. – Т. 2. – С. 77.
18 Сборник военно-исторических материалов / под ред. Н. Дубровина. – СПБ., 1895. – Вып 7. – С. 185.



217

19 Письма адмирала И. М. Де-Рибаса правителю канцелярии фельдмаршала Г.А. Потемкина-
Таврического для доклада его светлости // ЗООИД. – 1879. – Т. 11. – С. 397-399, 401.

20 Сборник военно-исторических материалов. – Вып. 7. – С. 228, 229.
21 Сборник исторических материалов по истории…. – Т. 3. – С. 127, 128.
22 Там само. – С. 127, 128.
23 Сборник военно-исторических материалов. – Вып. 7. – С. 256, 257; Шиян Р. Козацтво Південної
України в останній чверті ХVІІІ ст. – Запоріжжя, 1998. – С. 94, 95.

24 Сборник исторических материалов по истории…. – Т. 2. – С. 135–140.
25 Там само. – Т.1. – С. 37–40, 44.
26 Там само. – Т. 2. – С. 293.
27 Сборник военно-исторических материалов. – Вып. 7. – С. 323, 342.
28 Мурзакевич Н. Н. Надписи в Екатеринодарском соборе черноморских козаков // ЗООИД. – 1848.

– Т.1. – С.825.826; Болдирев О. Вказана праця. – С. 58.
29 Де-Рибас А. Старая Одесса. – Одесса, 1913. – С. 35.
30 Сборник исторических материалов по истории…. – Т. 3. – С. 200, 201.
31 Там само. – Т. 2. – С. 148, 149.
32 Там само. – Т. 2. – С. 352, Т. 3. – С. 29, 521, 522, 536, 562, 594; Сапожніков І. Чорноморське
козацьке військо в Буго-Дністровському межиріччі (1789 – 1794 роки) // Хаджибей-Одеса та
українське козацтво (1415 – 1797 роки). – Одеса, 1999. – С. 224, 225; Гончарук Т., Гуцалюк С.
Українське козацтво і Хаджибей (Одеса) середина ХVІ – 1794 рік. – Одеса, 1998. – С. 28, 29.

Розділ третій
1 Сборник исторических материалов по истории... – С.Пб., 1896. – Т. 2. – С. 2-4.
2 Там само. - Т. 2. - С. 5-6.
3 Гончарук Т., Гуцалюк С, Сапожников І. Хаджибей-Одеса та Українське козацтво. - Одеса, 1999. -
С. 219-221.

4 Сапожников И., Сапожникова Г. Запорожские и Черноморские казаки в Хаджибее и Одессе. -
Одесса, 1998. - С. 55-56.

5 Там само. - С. 61.
6 Гончарук Т. История Хаджибея. - Одесса, 1997. - С7 84.
7 Державний архів Одеської області (далі - ДАОО), ф. 1, оп. 218, спр. 6 за 1805 р., арк. 55.
8 Сапожников И., Сапожникова Г. Запорожские и черноморские казаки в Хаджибее и Одессе. -
С. 68-69.

9 Там само. - С. 158-157.
10 ДАОО, ф. 1, оп. 218, спр. 6 за 1805 р., арк. 64.
11 Сапожников И., Сапожникова Г. Запорожские и черноморские казаки в Хаджибее и Одессе. - С. 70.
12 Там само. - С. 72.
13 Смольянинов. История Одеси. - Одесса., 1953. - С. 71.
14 Там само. - С. 85.
15 Сапожников И., Сапожникова Г. Запорожские и черноморские казаки в Хаджибее и Одессе. - С. 73.
16 Там само. - С. 76-77.
17 Гончарук Т. История Хаджибея. - Одесса, 1997. - С. 67.
18 Атлас Д. Старая Одесса. Её друзья и недруги. - Одесса, 1992. – С. 23
19 ДАОО, ф. 1., оп. 218., спр. 6 за 1805 р., арк. 21-25.
20 Сапожников И., Сапожникова Г. Запорожские и черноморские казаки в Хаджибее и Одессе. “ С. 73.
21 Там само. - С. 178.
22 ДАОО, ф. 1, оп. 218, спр. 6 за 1805 р., арк. 3-9.
23 Сапожников И., Сапожникова Г. Запорожские и черноморские казаки в Хаджибее и Одессе. - С. 86.
24 Там само. “ С. 179-180.
25 ДАОО, ф. 1, оп. 218, спр. 6 за 1805 р., арк. 64.
26 Бачинський А. Д. Хаджибей - Одеса  i  українське  козацтво// Одесі-200. Тези доповідей
міжнародної науково-теоретичної конференції.- Одеса, 1994. - С. 50.

27 Сапожников И., Сапожникова Г. Запорожские и черноморские казаки в Хаджибее и Одессе. - С. 89.



218

28 Там само.  “ С. 91.
29Там само. “  С. 93.
30 Донцова Т. Молдаванка. – Одеса, 2001. – С. 117-118.
31 ДАОО, ф. 1, оп. 218, спр. 6 за 1805 р., арк. 26. - 26-3 зв.
32 Бачинський А. Д. Січ Задунайська. 1775-1828 р. “ Одеса, 1994. “ С. 70.
33 Там само.

Розділ четвертий
1 Воспоминания Ф. Ф. Вигеля. “ М., 1864. “ Ч. 2. “ С. 13.
2 Бантыш-Каменский Н. Биографии русских генералиссимусов и генерал-фельдмаршалов. — СПб.,

1860. – Т. 2. – С. 77-79.
3 Сборник исторических материалов... – Т. 1. – С. 37.
4 Там само. – Т. 1.– С. 41-43.
5 Записка о службе генерал-фельдмаршала графа И. В. Гудовича им самим составленная // Русский
вестник. – 1841. – Т. 1. – С. 636-638.

6 Русская армия в год смерти Екатерины II // Русская старина. – 1895. – Март. – С. 162, 163.
7 Записки Миахайла Чайковского (Мехмед-Садык-паши) // Русская старина. – 1895. – Ноябрь. –
С. 173, 174.

8 Там само. – С. 175.
9 Модзолевский В. Л. Малороссийский родословник. – К., 1908. – Т. 1. – С. 43.
10Когут 3. Російський централізм і українська автономія. Ліквідація Гетьманщини 1760-1830. – К.,

1996. – С. 117.
11 Русский биографический словарь – С.-Пб, 1900. – Т. 2. – С. 638.
12 Сочинения Державина с объяснениями и примечаниями Я. Грота. – СПб., 1864. – Т. 2. – С. 90.
13 Там само. – Т. 2. – С. 468.
14 Григорович Н. Канцлер Князь Александр Андреевич Безбородько в связи с событиями его времени

1788-1799 гг. – СПб., 1881. – Т. 2. – С. 417.
15 ЗООИД. – 1879. – Т. 11. – С. 407.
16 Григорович Н. Канцлер князь Александр Андреевич Безбородько в связи с событиями его времени.

1784 – 1787 гг. – С.-Пб., 1879. – Т. 1. – С. 417.
17 Там само. – Т.2. – С. 521.
18 Там само. – Т.1. – С. 304.
19 Там само. – Т.2. – С. 68.
20 Там само. – Т.2. – С. 527.
21 Там само. – Т.2. – С. 122.
22 Там само. – Т.2. – С. 134–135.
23 Там само. – Т. 2. – С. 133.
24 Там само. – Т.2. – С. 187.
25 Русский биографический словарь. – Т. 2. – С. 637.
26 ЗООИД. – 1881. – Т. 12. – С. 363.
27 Смольянинов К. История Одессы // ЗООИД. – 1848. – Т. 2. – С. 352.
28 Грибовский А. М. Воспоминания и дневники. – М., 1899. – С. 85.
29 Вся Одесса. – М., 1998. – С. 952.
30 Лукомский В. К., Модзалевский В. Л. Малороссийский гербовник. – К., 1993. – С. 36.
31 Зленко Г. Кто дал имя Одессе? (Эврика Тараса Гончарука) // Вечерняя Одесса. — 2000. – 8 февраля.
32 Логинов М. Н. Русские писатели XVIII века. Николай Федорович Эмин // Русская старина. –

1873. – Т. 7. – С. 619.
33 Сочинения Державина с объяснительными примечаниями Я. Грота. – С.Пб., 1869. – Т. 6. –
С. 572, 573.

34  Там само. – С. 695.
35 Вся Одесса. – С. 952.
36 Сочинения Державина с объяснительными примечаниями Я. Грота. – С.Пб., 1869. – Т. 5. – С. 487.
37 Там само. – С. 640.



219

38 Грибовский А. М. Воспоминания.... – С. 9.
39 Там само. – С.ІІ, ІІІ.
40 Там само. – С. 47.
41 Письма адмирала Иосифа Михайловича де Рібаса... – С. 427.
42 Грибовский А. М. Воспоминания... – С. 42, 43.
43 Иконников В. С. Граф Н. С. Мордвинов. — С.Пб., 1873. – С. 16.
44 Там само. – С. 17.
45 Иконников В. С. Граф Н. С. Мордвинов. – С.Пб., 1873. – С. 20.
46 Там само. – С. 21–22.
47 Там само. — С. 22.
48 Грибовский А. М. Воспоминания... – С. 43,44.
49 Там само. – С. 57.
50 Там само. – С. 95.
51 Там само. – С. 43.

Розділ п’ятий
1 Лукомский В.К., Модзалевский В. Л. Вказана праця. – С. 71.
2 О роде Кирияковых. Записки Михаила Михайловича Кириякова // Труды Черниговской Губернской
ученой архивной комиссии. – Чернигов, 1915. – Вып. 11. – С. 104.

3 Там само. – С. 106, 107, 111, 112.
4 Отдельная записка Михаила Михайловича Кириякова о своем отце // Труды Черниговской
Губернской ученой архивной комиссии. – Чернигов, 1915. – Вып. 11. – С. 113.

5 Грибовский А. М. Воспоминания.... – С. 62.
6 Белоусова Л. Г. Малинова Г. Л. Одесской таможне 200 лет. – Одесса, 1995. “ С. 5, 6.
7 Одесса 1794-1894. – Одесса, 1895. – С. XXI.
8 Там само. – С. 171.
9 Смольянинов К. История Одессы. – С. 372.
10 Скальковский А. А. Первое тридцатилетие истории города Одессы. 1793–1823. – Одесса, 1837. –
С. 100, 103.

11 Там само. – С. 290–292.
12 Там само. – С. 104, 105.
13 Скальковский А. Одесское общество в период своих „черных дней” // Из прошлого Одессы.
Сборник статей. – Одесса, 1894. – С. 259, 260.

14 Гавриил. Хронологико-статистическое описание церквей епархии Херсонской и Таврической //
ЗООИД. – 1848. – Т. 2. – Ч. 1. – С. 188.

15 Пушкин. Статьи и материалы. “ Вып.3. “Одесса,1926. “ С.57; Грибовский А. М. Воспоминания...
– С. 62.

16Мурзакевич Н.  Михаил Михайлович Кирьяков //ЗООИД. – 1844. – Т. 1. – С. 578-582.
17 Суворов А. В. Походы и сражения в письмах и записках. – М., 1990. – С. 315, 316.
18 Сборник исторических материалов по истории.... – Т. 3. – С. 621, 625.
19  ЗООИД. – Т. 2. – С. 25.
20 Полное собрание законов Российской империи. – Собр. 1.– Т. 20. – С. 614.
21 Орлов А. Исторический очерк Одессы с 1794 по 1803 год. – Одесса, 1885. – С. 197, 198.
22 Там само. – С. 52.
23Кирьяков М. Отдельная записка.... – С. 114.
24 Сурилов А. Адмирал Де Рібас. – Одесса, 1994. – С. 202, 203.
25 Записки Н. Н. Мурзакевича // Русская старина. – 1887. – Ч. 1. – С. 281.
26 Сумцов Н. Ф. Малорусские фамильные прозвания // Киевская старина. – 1885. – № 2. – С. 221.
27 Яковенко Н. Українська шляхта (з кінця XIV до середини XVII ст. (Волинь і Центральна Україна).

– С. 149.
28Скальковский А. К истории Запорожья // Киевская старина. – 1882. – №12. – С. 530.
29 О роде Кирьяковых. – С. 108.
30 Письма Екатеринославского губернатора В. В. Каховского, состоящему при делах ее Величества
Екатерины II тайн. сов. В. С. Попову для доклада П. А. Зубову // ЗООИД. – 1877. – Т. 10. – С. 270.



220

31 Маркевич А. Материалы архива канцелярии Таврического губернатора, относящиеся к
путешествию императрицы Екатерины в Крым // ИТУАК. – 1891. – №11. – С. 96.

32 Письма Екатеринославского губернатора В. В. Каховского, состоящему при делах ее Величества
Екатерины II тайн. сов. В. С. Попову для доклада П. А. Зубову // ЗООИД. – 1881. – Т. 12. – С. 367.

33 Там само. – С. 354.
34 Там само. – С. 366.
35 Тимофеенко В. И. Города Северного Причерноморья в последней четверти XVIII в. – С. 188.
36 Смольянинов К. История Одессы. – Одесса, 1863. “ С. 98.
37 Иванов П. Очерк деятельности на Юге России адмирала Н. С. Мордвинова // Известия
Таврической ученой архивной комиссии (далі – ИТУАК). – 1895. – №23. – С. 54, 55.

38 Гавриил. Вказана праця. – С.188.
39 Історія міст і сіл Української РСР. Миколаївська область. – К., 1971. – С. 542.
40 Скальковский А. О ногайских колониях Таврической губернии // Памятная книга Таврической
губернии. – Симферополь, 1867. – В. 1. – С. 382.

41 Чернопятов В. И. Некрополь Крымского полуострова. – М., 1910. – С. 303.
42 Шмаков А. Исторический очерк основания и развития Одессы // Труды Одесского статистического
комитета. – 1870. – Вып. 3. – С. 54.

43 Одесский вестник. – 1844. – 16 декабря.
44 ДАОО. – Ф. 2. – Оп. 5. – Спр. 266. – Арк. 124,125; Ф. 59. – Оп. 2. – Спр. 37. – Арк. 6,96.
45 Там само.– Спр. 46. – Арк. 3. 4,37; Спр. 22. – Арк. 7.
46 Там само. “ Спр. 46. – Арк. 6.
47 Михневич И. Исторический обзор сорокалетия Ришельевского лицея. Одесса, 1857. – С. 11;
Исторические сведения о зданиях Ришельевского лицея // Одесский вестник. – 1852. – 30 апреля.

48 ДАОО. – Ф. 2. – Оп. 5 (1813 р.). – Спр. 266. – Арк. 32.
49[Мурзакевич Н.] Одесская старина. – Одесса, 1869. — С. 79.
50 ДАОО. – Ф. 2. – Оп. 1. – Спр. 41. – Арк. 8.
51 ДАОО. – Ф. 1. – Оп. 190 (1826 р.). – Спр. 28. – Арк. 10.
52 Записки Н. Н. Мурзакевича // Русская старина. – 1887. – Ч. 4. – С. 663.
53 [Шостак А. И.] Младенчество Одессы (писано в 1809-м году). – Одесса, 1844. – С. 11.
54 П. Одесский листок // Одесский вестник. – 1860. – 16 января.
55 Новороссийский календарь на 1860 г. – Одесса, 1859. – С. 400-402; Новороссийский календарь
на 1863 г. – Одесса, 1862. – С. 538.

56 [Мурзакевич Н.] Одесская старина. — С. 77.
57Дивный И. В. Страницы военного некрополя старой Одессы: Биографический справочник. – К.,

1996. – С. 155.
58 Гласко Б. Шостак Андрей Андреевич // Русский биографический словарь. – С.Пб., 1911. – Т. [23].

– С. 368.
59 Дивный И. В. Вказана праця. – С. 154.
60 [Мурзакевич Н.] Одесская старина. – С. 55-56.
61  Архив князя Воронцова. – М., 1891. – Кн. 27. – С. 204.
62Боровский М. П. Исторический обзор пятидесятилетия деятельности Императорского общества
сельского хозяйства южной России с 1828 по 1878 год. – Одесса, 1878. – С. 47 (Приложения);
Бориневич А. С. Систематический указатель статей, протоколов, отчетов и проч. помещенных в
„Листках” и „Записках” Императорского общества сельского хозяйства южной России с 1830 по
1894 г. – Одесса, 1895. – С. 23, 26, 86.

63 Шостак В. Еще коса и серпы // Записки Общества сельского хозяйства южной России (далі —
ЗОСХЮР). – Одесса, 1847. – № 10. – С. 193.

64 Отчет Императорского одесского общества истории и древностей за 1901 г. – Одесса, 1902. – С.
18 (Приложение).

75 История черноморской торговли в средних веках, изданная Василием Шостаком. – Одесса, 1850.
– Ч.1. – С. 5.

66Шостак П. О Куяльницком соляном промысле // Труды Одесского статистического комитета. –
Одесса, 1865. – Вып. 1. – С. 3, 217-240.



221

67 Астряб М. Г. Старина Лубенского полка в 1777 г. // Труды Полтавской ученой архивной комиссии.
– 1912. – Вып. 9. – С. 67; Гавриил. Вказана праця. – С. 147, 172; Краткая биография Виктора
Петровича Скаржинского // ЗОСХЮР. – 1861. – С. 666.

68 Лесоводство. Нечто вроде „Введения” в уроки лесоводства для Новороссийского края // ЗОСХЮР.
– 1852. – № 1. – С. 65–73; Палимпестов И. Новороссийский знаменитый хозяин Виктор Петрович
Скаржинский // Труды Императорского вольного экономического общества. – 1853. – Т. 4. – С. 11
(Приложения).

69 Струков Д. О лесных насаждениях и о запрудах херсонского помещика Скаржинского // Журнал
Министерства государственных имуществ. – 1853. – №4. – С. 45-52.

70 Открытие памятника В. П. Скаржинскому // ЗОСХЮР. – 1872.–№3.–С. 25.
71 Одесский вестник. – 1872. – 18 июня.
72 Открытие памятника В. П. Скаржинскому. – С. 14, 28.
73  Там само. – С. 26.
74 Мезенцева І, Дорошенко О. Роль козацької родини Скаржинських в суспільному та господарському
житті Південної України // Українське козацтво у вітчизняній та загальноєвропейській історії:
Тези доповідей міжн. наук. конф. 3-4 червня 2005 р. м. Одеса. – Одеса, 2005. – С. 45-48.

75 Никифоров В. Летопись прихода Петро-Павловской церкви селя Мигеи, Елисаветградского уезда,
Херсонской губернии // ЗООИД. – 1901. – Т. 23. – С. 38-39; 1902. – Т. 25. – С. 1, 2.

76 Нетребський В. Одеські адреси Скаржинських // Думська площа. – 2001. – 27 квітня.
77 [Мурзакевич Н.] Одесская старина. – С. 72.
78 Нетребский В. П. И столетья окружают Одессу огнем. De facto. – Одесса, 2006. – С. 57, 58.
79 Васильчиков А. А. Семейство Разумовских. – СПб., 1880. – Т. 2.–С.118–120.
80Михайленко Н. Документи архіву Одеської області про П. О. Розумовського // Чорноморська
минувшина. – Одеса, 2006. – Вип. 1. – С. 123, 126.

81 Внутренние известия // Одесский вестник. – 1835. – 24 июня.
82Записки М. Д. Бутурлина // Русский архив. – 1897. – Т. 2. – С. 25; Плаксин С. Коммерческо-
промышленная Одесса. – Одесса, 1901. – С. 43, 44; Бориневич С. Еще два слова об Одессе в 30-
х гг. // Из прошлого Одессы. – С. 325-327; Майков П. Разумовский, граф Петр Алексеевич //
Русский биографический словарь. — С.-Пб, 1910. — [Т. 11.] — С. 468-469; Михайленко Н. Петро
Олексійович Розумовський в оцінках сучасників // Тези доповідей міжнародної наукової
конференції “Українське козацтво у вітчизняній та загальноєвропейській історії”. – Одеса,2005.
“ С. 81–86.

83 Воспоминания Андрея Михайловича Фадеева // Русский архив. – 1891. – Ч. 1. – С. 466–467.
84 Архив князя Воронцова. – М., 1892. – Кн. 38. – С. 442–443.
85Лернер Н. О. К биографии гр. Кирилла Алексеевича Разумовского // ЗООИД. — 1902. – Т. 24. – С.

10-13 (Смесь).
86 Зленко Г. Д. Душа с прекрасным назначеньем // Вечерняя Одесса. – 1987. – 9 марта; Репнина В.
Н. Воспоминание о бомбардировании Одессы в 1854 году // Русский архив. – 1891. – № 11. – С.
413-414; Васильчиков А. А. Семейство Разумовских. – Т. 2. – С. 144.

87 Краткая родословная дворян Тройницких. – СПб., 1911. – Табл. І-П.
88 Ришельевский лицей и Императорский Новороссийский университет. Сборник издаваемый
бывшими воспитанниками лицея и университета. – Одесса, 1898. – Ч. 1. – С. 45 (Отдел II).

89 Шидловский А. Ф. Александр Григорьевич Тройницкий (одесский период его службы) // Русская
старина. – 1897. – Ч. 1. – С. 377.

90 Из бумаг Александра Григорьевича Тройницкого // Русский архив. – 1894. – Т. 1. “ № 4. – С. 557–558.
91 Шидловский А. Ф. Вказана праця. – С. 379; Из бумаг Александра Григорьевича Тройницкого //
Русский архив. – 1894. – Т. 1. – № 4. – С. 557-558.

92 Шидловский А. Ф. Вказана праця. – С. 384-385.
93 Письма П. Т. Морозовак А. Г. Тройницкому // Русская старина. – 1897. – № 1. – С. 145–150; Из
бумаг Виктора Григорьевича Теплякова // Русская старина. – 1896. – № 3. – С. 668.

94 Одесский вестник. – 1842. – 28 ноября.
95 Из бумаг Александра Григорьевича Тройницкого // Русский архив. – 1896. – Т. 3. – № 9. – С. 152-

153.



222

96 Отъезд Тройницкого из Одессы // Одесский вестник. – 1857. – 10 сентября.
97 Из бумаг Александра Григорьевичи Тройницкого // Русский архив. – 1894. – Т. 1. – № 4. – С. 559.
98 Дружкова І. С. Козацькі нащадки Олександр та Микола Тройницькі як організатори кредитно-
банківських установ Одеси середини XIX ст. // Українське козацтво у вітчизняній та
загальноєвропейській історії. – С. 39–40.

99 Відомості взяті з “Новороссийского календаря” за 1837 – 1852 рр.
100 Архив князя Воронцова. – М., 1893. – Кн. 39. – С. 124,127, 128.
101 Модзалевский В. Л. Вказана праця. – Т. 1. – С 266, 267, 269.
102 Атлас Д. Старая Одесса ее друзья и недруги. – Одесса, 1992. – С. 74.
103 Киевская старина. – 1892. – №1. – С. 164, 165.
104 Записки Филиппа Филипповича Вигеля // Русский архив. – 1892. – Кн. 3. – С. 119 (Приложение).
105 Лукомский В. К., Модзалевский В. Л. Вказана праця.– С.8,36,71,186,188.
106 Скальковский К. А. Воспоминания молодости (по житейскому морю) 1843 – 1869. – С.-Пб.,

1906. – С. 22 – 23; К.З. О русском языке в Одессе // Одесский вестник. – 1842. – 10 октября.
107 Скальковский К.А., Вказана праця. – С. 17.
108 Маркевич А. И. Одесса в народной поэзии. – Одесса,1894. – С. 4.
109 Адресная и справочная книга г. Одессы на 1897 г. – Одесса, 1897. – С. 71, 75, 79, 81, 87.
110 Матеріали надані О. А. Бачинською.
111 Маркевич А. Из жизни старой Одессы // ЗООИД.–1900. – Т. 22. – С. 31-32.
112 ДАОО. – Ф. 59. – Оп. 2. – Спр. 459. – Ч. IV. – Арк.. 106, 115; Гончарук Т. Г. Каменярі одеських
передмість // Сапожников И. В. Каменные кресты предместий Одессы (конец XVIII – XIX в.). –
Ильичевск, 1999. – С. 82–86.

113Данилов В. В. Из Запорожья в катакомбы // Исторический вестник. – 1913. – № 6. – С. 1011–
1018; Сапожніков І. Козацькі перекази Одеси // Хаджибей-Одеса та українське козацтво  (1415 –
1797 роки). – Одеса, 1999. – С. 305–308.

114 ДАОО. – Ф. 59. – Оп. 1. – Спр. 954. – Арк. 33, 36, 50 – 52, 62, 79
115 Скальковский А. Коммерческое народонаселение города Одессы // Одесский вестник. – 1845. –

17 января.
116 Одесский вестник. – 1844. – 27 сентября.
117 ЗОСХЮР. – 1844. – № 4. – С. 57, 58.
118Одеса козацька. – Одеса, 2000. – С.4.

Розділ шостий
1. Castelnau G, de. Essai sur l’histoir ancienne et moderne de la nouvelle Russie. -Paris, 1820.-S.7-8.
2. Скальковский А. Опыт статистического описания Новороссийского края. Ч. 1.-Одесса, 1850.-С.

216.
3 Архів Санкт-Петербурзької філії Інституту російської історії РАН, ф. 2, рп. 1, спр. 29, т. 5, арк. 78.
4 Гончарук Т.Г. Нащадки українських козаків та “народження Одеси”. “ Одеса, 2006. “ С. 90-91;
Дивись також розділ п’ятий даного видання.

5. Там само.- С. 53.
6 Левшин А. Письма из Малороссии.-М., 1816.-с. 1, 3, 14, 25, 47, 15, 60, прим.
7 Журба О.І. Культурна та історико-археографічна діяльність архієпископа Гаврила (В.Ф.Розанова)
в Південній Україні // Дніпропетровський історико-археографічний збірник.-Дніпропетровськ,
1997.-Вип. 1.- С. 225-226; Хмарський В.М.З історії розвитку археографії на Півдні України:
Аполлон Скальковський.-Одесса, 1998.-С. 62; Журнал Министерства народного просвещения.-
1838.-Ч. 18, 21.

8 Хмарський В. Листи А.О.Скальковського до .Г.Лебединцева // Киевская старина.-1997.-№ 5.-С. 108.
9 Архів СПБ ФІРІ РАН.-Ф. 200.-оп. 2.-спр. 187.-Арк. 35.
10 Відділ рукописів Інституту російської літератури РАН, ф. 281, спр. 7959, арк. 4-5 зв.
11 Скальковский А. История Новой Сечи или последнего Коша Запорожского. Извлечена из
собственного запорожского архива.-О, 1841; Скальковский А. История Новой Сечи или последнего
Коша Запорожского. На основании подлинных документов Запорожского Сечевого архива. Ч. 1-



223

3.-О., 1846; Скальковский А. История Новой Сечи или последнего Коша Запорожского. На
основании подлинных документов Запорожского Сечевого архива. Ч. 1-3.-Одесса, 1885.

12 Скальковський А.О. Історія Нової Січі, або останнього Коша Запорозького.-Дніпропетровськ,
1994.-С. 30-31, 257; Скальковский А. Опыт статистического описания Новороссийского края. Ч.
1.-О., 1850.-С. 24, 210; Скальковский А.А. Очерки Запорожья // Журнал м-ва нар. Просвещения.-
1840.-Ч. 26, кн. 4.-С.197, 199; Архів СПб ФІРІ РАН.-Ф. 200.-Оп. 2.-Спр. 186.-Арк. 178-179.

13 Скальковський А. Очерки Запорожья...-Ч. 25, кн. 3.-С. 206, 217-218,222-223; ИНС-1.-С. 41-43,
45, 47, 71; ІНС.-С. 79, 115, 80-82, 109-110, 68, 85-87, 192; Архів СПб ФІРІ РАН.-Ф. 200.-Оп. 2.-
Спр. 186; Спр. 187.-Арк. 97 зв.-98.

14 Новікова Л.В. Проблема володіння Північним Причорномор’ям в оцінці А.О.Скальковського //
Зап. іст. фак./ ОНУ ім. І.І.Мечникова.-Одеса, 2001-Вип. 11.-С. 116-124.

15 Новікова Л.В. До питання про дослідження гайдамацтва у ХІХ ст.: Історіографічна спадщина
А.О.Скальковського // Наук. вісн. Ужгород. ун-ту. Сер. Історія.-2003.-Вип. 8.-С. 44-50.

16 Новікова Л.В. Історія військово-козацьких формувань у Північному Причорномор’ї (остання
чверть XVIII-перша половина ХІХ ст.) у висвітленні А.О.Скальковського // Південний архів. Іст.
науки.-Херсон, 2001.-Вип. 4.-С. 52-62.

17 Хмарський В.М. Археографічна діяльність Одеського товариства історії і старожитностей.-Одеса,
2002; Бойко А.В. “Записки Одесского общества истории и древностей” // Українське козацтво:
Мала енциклопедія.-К., 2002.-С.158.

18 Хмарський В.М. Археографічна діяльність Одеського товариства історії та старожитностей.-
Одеса,  2002.-С. 265, 346-347, 353-373.

19 Хмарський В.М., Дзиговський О.М. Брун Пилип Карлович // Професори Одеського
(Новоросійського) університету. Біографічний словник. Т. 2.-2-е вид., доп.-О., 2005.-С. 170-172.

20 Брун Ф.К. Черноморье: Сборник исследований по истории и географии Южной России (1852-
1877).-Одесса, 1880.- Т. 2.- С. 375, 377; Путевые заметки Эриха Лассоты, отправленного римским
императором Рудольфом ІІ к запорожцам в 1594 г.-С.Пб., 1873; Т.2. “ С.181,185”188.

21 Синявська О.О.Історик Олексій Іванович Маркевич: життя та діяльність.-О., 2003.-С.19-25, 28;
Алексей Иванович Маркевич (1847-1903): Биобиблиогр. указ./ Сост. В.В.Самодурова,
И.В.Максименко. Авт. вступ. ст. Т.Н.Попова.-Одесса, 1997.

22 Маркевич А.И. Южная Русь при Екатерине ІІ.-Одесса, 1893.-С. 2,4,6-7, 30.
23 Маркевич А.И. Марковичи.-К., 1890.-55 с.
23а ЗООИД. “ 1894.- Т.17, отд.ІІ. “С.41.
24 Прокофьев Я. Очерк истории казачества на Юге России // Одесский вестник.-1860.-19 янв. (№

6), 21 янв. (№ 7).
25 Одесский вестник.-1853.-14 нояб. (№ 131); Скальковский А. Сношения Запорожья с Крымом”

(Одесский вестник.-1841.-6; 10 сент.; Несколько документов к истории Запорожья //
Новороссийский телеграф.-1891.-13 марта.

26 Українське козацтво: Мала енциклопедія.-К., 2002.-С. 560.
27 Щербина Ф.А.  История Кубанского казачьего войска. “ Екатеринодар, 1910. “ Т. 1. “ С. 420-423,

431, 436, 440-441, 456, 468, 474.
28 Иванов П.А. К истории запорожских казаков после уничтожения Запорожской Сечи // Записки
Одесского общества истории и древностей.-1904.-Т. 25 (Протоколы). “ С. 20-40.

29 Музичко О.Є., Хмарський В.М. До історії київської історичної школи: Павло Андрійович Іванов
// Український історичний журнал. - 2006.-№ 5.-С. 152-153.

30 Заремба С.З. Питання історії Південної України другої половини XVIII ст. на сторінках збірника
“Записки Одесского общества истории и древностей” // Історичні дослідження. Вітчизняна
історія.-К., 1976. “Вип. 2.-С. 90-91.

31 Загоровский Е.А. Взаимоотношения Запорожья и русской правительственной власти во времена
Новой Сечи. “ Одесса, 1912.-С. 3-23.

32 Записки Одесского общества истории и древностей.-Т. 30.-С. 329-377, 334; Заремба С.З. Питання
історії...  “ С. 92.



224

32а Мисенко А. Михайло Комаров як дослідник і популяризатор історії українського козацтва //
Чорноморська минувшина. Записки відділу історії козацтва а півдні України НДІ ІГУАН України:
Зб. наук. пр. – Вип.. 2. – Одеса: Фенікс, 2007. – С. 129, 132-134.

33 Слабченко М.Е. Малорусский полк в административном отношении: (Историко-юридический
очерк).  “ Одеса, 1909. “ (Записки имп. Новороссийского университета. Историко-филологический
факультет.  Вып. 1).-С. 25-26, 36-37.

34Слабченко М. Соціально-правова організація Січі Запорозької // Праці Комісії для виучування
історії західньо-руського та вкраїнського права.-К., 1927.-Вип. 3.- (Зб. соц.-екон. Відділу УАН, №
12).-С.  206, 211.

35 Слабченко М.Е. Хозяйство Гетманщины в XVII – XVIII ст. Т. 4. Состав и управление
государственным хозяйством Гетманщины XVII – XVIII в.- Госиздат Украины, 1925.-С. V, 1-3, 6-
8.

36 Слабченко М. Соціально-правова організація Січі Запорозької // Праці Комісії для виучування
історії західньо-руського та вкраїнського права.-К., 1927.-Вип. 3.- (Зб. соц.-екон. Відділу УАН, №
12).-С. 329-330, 340.

37 Академік Михайло Єлисейович Слабченко: наукова спадщина і життєвий шлях: Зб. статей.-Одеса,
1995: Курас І.Ф., Водотика С.Г. Академік ВУАН Михайло Єлисейович Слабченко.-С. 3-9;
Хмарський В.М. Про участь М.Є.Слабченко у підготовці до видання архіву Коша Нової Запорозької
Січі.-С. 115.

38 Рябінін-Скляревський О. До століття кінця Задунайської Січі Запорозької (1775-1828 рр.) /
/ Вісник Одеської комісії краєзнавства при УАН. Секція соціально-історична.-Одеса, 1929.-
Ч. 4-5.-   С. 59-63.

39. Історія українського козацтва: Нариси у двох томах. Т. 2.-К.. 2007.-С. 524.
40 Загоровский Е.А. Деятельность П.А.Зубова по управлению Степной Украиной // Вісник Одеської
комісії краєзнавства при УАН. Секція соціально-історична.-Одеса, 1929.-Ч. 4-5.-С. 49.

41 Мисечко А.І. Загоровський Євген Олександрович // Професори Одеського (Новоросійського)
університету. Біографічний словник. Т. 2.-2-е вид., доп.-Одеса, 2005.-С. 448-450.

42 Василенкова-Полонська Н.Д. Історики Запоріжжя XVIII в. // Вісник Одеської комісії краєзнавства
при УАН. Секція соціально-історична.-Одеса, 1929.-Ч. 4-5.-С. с. 18-21.

43 Боровой С.Я. Евреи в Запорожской Сечи: по материалам Сечевого архива //Исторический сборник.
“ Л., 1934.-Т. 1; Боровой С..Я. национально-освободительная война украинского народа против
польского владычества и еврейское население Украины//Исторические записки. “ 1940. “ Т. 9;
Боровой С. Воспоминания. “ М.; Иерусалим, 1993.-С. 5, 8.

44 Ковбасюк С.М. Исторический акт воссоединения Украины с Россией в 1654 г. // Труды Одеського
государственного университета им. И.И.Мечникова. Серия ист. наук.-К., 1954.-Год 90, т. 144.-
Вып. 4.-С. 7-30; Ковбасюк С.М. Військові поселення кінноти. Заснування і поширення військових
поселень на Україні: Дис…канд.ист.наук. 07.00.02. История СССР /Одесский гос. ун-т. “
Одесса,1945. “ Ч.1. “ 289 с.

45 Хіоні І.А. Бугские казаки и их борьба против феодально-крепостнического гнета (последняя
четверть XVIII” первая чертерть ХІХ вв.): Дис… канд.ист.наук. 07.00.02 /Одесский гос. ун-тет. “
Одесса,1973. “ С.24,56”57,27,32, 49,55, 199.

46 Загоруйко В. По страницам истории Одессы и Одесщины. “ Вып.1. “ Одесса: Одессакое областное
издательство,1957. “154 с.

47 Див. детальніше: Бачинська О. Дунайське козацьке військо. 1828-1868 рр. (До 170-річчя
заснування). – Одеса: Астропринт, 1998. – 232 с.; Маленко Л.М. Азовське козацьке військо. (1828-
1865рр.).– Запоріжжя,2000.–513 с.

48 Загоруйко В. По страницам истории Одессы и Одесщины. “ Вып.1. “ Одесса: Одессакое областное
издательство,1957. “ С.19”22,26,68,149-150.

49 Боровой С.Я. А.А.Скальковский и его работы по истории южной Украины //Записки Одесского
археологического общества.-1960.-Т.1(34).-С.181-182.

50 Хмарський В.М.Анатолій Діомидович Бачинський: нарис наукової і громадської діяльності //
Анатолій Діомидович Бачинський: [Біобібліографія].-Одеса, 1994.-С. 8-9; Анатолій Діомидович
Бачинський: [Біобібліографія] / ОДУ ім. І.І.Мечникова. Наукова бібліотека; Уклад. Л.В.Новікова;



225

Ред. С.М.Кириченко.-Одеса, 1994.-С. 4-7; Бачинська О.А., Самойлов Ф.О. А.Д. Бачинський –
дослідник Південної України // Південа Україна. Записки науково-дослідницької лабораторії історії
Південної України ЗДУ. – Запоріжжя: “Тандем-V”, 1998. – Вип. 3. – С. 150-154.

51 Бачинский А.Д. Бачинський А.Д. Січ Задунайська, 1775-1828.- Одеса, 1994.-С. 83, 3, 7, 17, 16, 26,
28-29, 10, 62-72, 75.

52 Бачинський А.Д. Хаджибей”Одеса і українське козацтво//Одесі”200. тези доповідей міжнародної
наукової конференції. “ Одеса,1994. “ С. 49-51; Бачинский А.Д., Добролюбский А.О., Новицький
Е.Ю. Книги для чтения по истории Одесщины. - Одеса, 1992.-Вып. 1; Бачинський А.Д., Бачинська
О.А. Козацтво на Півдні України, 1775-1869.-Одеса, 1995.

Розділ сьомий
1 ДАОО, ф.1,оп.218, спр.4 за 1805 р., арк.1"2.
2 Записки графа А. Ф. Ланжерона: Война России с Турцией. 1806 – 1812 гг. // Русская старина. –

1907. – №6, кн. 2. “ С.613.
3 Бачинський А. Д. Січ Задунайська. 1775-1828 рр.: Історико-документальний нарис. – Одеса: МП

“Гермес”, 1994. “ С.40.
4 Бачинська О.А. Запорозькі залоги Нижнього Придунав’я у російсько”турецькій війні 1806 “ 1812
рр. (за біографіями задунайських козаків) // Чорноморська минувшина. Записки відділу історії
козацтва на півдні України Науково”дослідного інституту козацтва Інституту історії України НАН
України: Зб. наук. Пр. – Вип. 1. – Одеса, 2006. “ С.42.

5 Бачинська О.А. Запорозька залога Браїлова за біографіями задунайських козаків // Козацька
спадщина. “ Нікополь”Дніпропетровськ: Пороги, 2005. “ Вип.2.- С.116.

6 Центральний державний історичний архів м. Києва, ф.245,оп.1, спр.8, ч.1., арк.344"344 зв.
7 Бачинський А. Д. Січ Задунайська. 1775"1828 рр. “ С.40.
8 Там само.
9 Записки графа О.Ф.Ланжерона. Война с Турцией. 1806"1812 гг. // Русская старина. – 1908. – №4.

“ С. 227”228.
10 Бачинська О. А. Запорозькі залоги Нижнього Придунав’я у російсько”турецькій війні 1806 “

1812 рр.  “ С.43.
11 ДАОО, ф.1, оп.218,спр.2 за 1807 р., арк.65-67
12 Бачинський А. Д. Січ Задунайська. 1775-1828 рр. “ С.41
13 Там само.
14 Рябінін-Скляревський О. Задунайська Січ в народних // Науковий збірник УАН. “ К., 1928. “ Т.27.

“ С.112.
15 ДАОО, ф.1.,оп.218, спр.3 за 1810 р., арк.2 зв., 56 зв.
16 ДАОО, ф. 1, оп. 190, спр. 138 за 1824 р., арк. 4-440.
17 Селище Райя (Рая) знаходилось під юрисдикцією Задунайської Січі, у ньому селилися одружені
запорожці.

18 ДАОО, ф. 1, оп. 190, спр. 138 за 1824 р., арк. 297-297 зв., 251-252.
19 Там само, спр. 15 за 1817 р., арк. 76-77 зв., 80, 173-178.
20 РДВІА, ф. 395, оп. 135, спр. 133, арк. 70.
21 ДАОО, ф. 1, оп. 214, спр. 15 за 1817 р., арк. 127-129, 206-207.
22 Там само, арк. 181.
23 Національний архів Республіки Молдови, ф.454, оп.1, спр.1, арк. 94 зв.
24 ДАОО, ф. 1, оп. 214, спр. 11 за 1825 р., арк. 323-324 зв.
25 Там само, спр. 14 за 1828 р., арк. 80 зв.; оп. 218, спр. 9 за 1828 р.,арк. 143.
26 Защук А. Военное описание Бессарабской области. - С.Пб., 1861. “ С. 156.
27Маленко Л. М. Азовське козацьке військо. 1828-1866 рр. Автореферат дис. ...канд. іст. наук/
Запорізький держ. ун-т. - Запоріжжя, 1997. “ С. 8-10.

28 Анцупов И. А. Государственная деревня Бессарабии. - Кишинев, 1978. - С. 42-43.
29 Центральний державний історичний архів України в м. Києві (далі - ЦДІА України), ф. 245, оп.

1, спр. 8, арк. 119-136.
30 Бачинська О. А. Дунайське козацьке військо. 1828-1868 рр. - Одеси,1998. - С. 34, 37.



226

31Прибавление к Черниговским епархиальным известиям. “1901. “ №10. “ С.344.
32ДАОО, ф. “Управління новоросійського та бессарабського генерал-губернатора” (ф. № 1).
33 Полное собрание законов Российской империи. Собрание II (далі “ПСЗ РИ. II). - Т. II. - 1827. -
С.Пб., 1830. - № 913.

34 РДВІА, ф. 4л, оп. 138, спр. 87, арк. 24,79-82, 85, 112; оп. 139, спр.87,ч. 2, арк. 57 зв.; ДАОО,ф.1,
оп.214, спр.1, ч.1 за 1828 р., арк.16,17"28 зв., 137"138, 231"234, 261, 279"280, 333; Муравьев
Н.Н.Русские на Босфоре в 1833 г. “М.,1869. “ С. 210-211.

35 Защук А. Военное обозрение Бессарабии. - С.Пб., 1863. - С. 163-164.
36 ДАОО, ф. 1, оп. 218, спр. 6 за 1834, арк. 14-27, 49-50.
37 Бориневич С. Кое-что о старой Одессе в 30-х годах//Из прошлого Одессы. Сб. статей. - Одесса,

1884. - С. 102.
38 Шершеневич И. Г. Из памяти одесского старожила. Воспоминания о бывшем одесском
полицмейстере Василевском //Из прошлого Одессы. Сб.статей. - Одесса, 1884. - С. 273-276.

39 Там само. - С. 277-278.
40 Лупулеску.  Русские  колонии  в  Добрудже/Киевская  старина. - 1889.-№1.-С. 127.
41 ПСЗ РИ. І. - Т. XI. - 1836. - С.Пб., 1837. - № 9456.
42 ЦДІА України, ф. 245, спр. 15, арк. 4-5; спр. 17, арк. 50-51.
43 Комунальна установа “Ізмаїльський архів” (далі – КУ ІА), ф. 755, оп. 1, спр. 38, арк. 3-16.
44 Чижевич О. О. Город Одесса и одесское общество (1837-1877). Александр Андреевич Шостак//
Из прошлого Одессы. Сб. статей. - Одесса, 1884. - С. 65-72; В память столетнего юбилея
императорского воєнного ордена Св. Великомученика и победоносца Георгия (1769-1869).-С.Пб.,
1869.-С. 178.

45 Черемисинов В. М. Одесса в истории русских войн. К 50-летию Крымской войны. - О., 1894. - С.
59, 63, 65.

46 ДАОО, ф. 3, оп. 1, спр. 55, арк. 7 зв., 35.
47 ДАОО, ф. 2, оп. 2, спр. 366, арк. 418, 419; спр. 7, арк. 107, 108, 128, 142-143, 152-154 зв., 220-245.
48 Скальковский К. Бомбардировка Одессы//Щеголевский альбом. Сб. исторических фактов,
воспоминаний, записок, иллюстраций за время бомбардировки г. Одессьі в 1854 г. - Одесса, 1905.
- С. 60.

49 Чижевич О. О. Воспоминания очевидца//Щеголевский альбом. Сб. исторических фактов,
воспоминаний, записок, иллюстраций за время бомбардировки г. Одессьі в 1854 г. - Одесса, 1905.
- С. 46.

50 ДАОО, ф. З, оп. 1, спр. 55, арк. 25 зв., 27.
51 ЦДІА України, ф. 245, оп. 2, спр. 58, арк. 26-27.
52 Речь Дунайскому казачьему войску//Сочинения Иннокентия, архиепископа Херсонского и
Таврического.- С.Пб., 1872.-Т. II. - С. 269-270.

53 Ал. С. Освящение знамени 2-го Дунайского казачьего полка//Одесский вестник. -1855. - 29 ноября
(№ 137).

54 ДАОО, ф. З, оп. 1, спр. 55, арк. 11, 21, 33, 166, 190-192.
55 ДАОО, ф. 1, оп. 140, спр. 23 за 1868 р., арк. 4-25.
56 ДАОО, ф. 3, оп. 1, спр. 55, арк. 32; КУ ІЗ, ф. 755, оп. 1, спр. 169, арк. 71-72; спр. 176, арк. 1-5.
57 Егунов А. И. Число учащих и учащихся в учебньїх заведеннях Бессарабии//Записки Бессарабского
областного статистического комитета. - Кишинев, 1864. - Т. 1. - С. 43-44.

58 ЦДІА України, ф.245, оп.2, спр.63, арк. 1-4, 25-26, 30-33, 44-47; оп. 3, спр. 84, арк. 9-21.

Розділ восьмий
1 ДАОО, ф. 2, оп. 7, спр. 276, арк. 28.
2 Товариство “Просвіта в Одесі”. Відбиток з журналу “Україна”.–К.,1907.–С.10.
3 Звіт українського товариства “Просвіта” в Одесі за 1907 р.–Одеса,1908.–С.17.
повідання про Антона Головатого та про початок Чорноморського козацького війська. З малюнками
А.Ждахи. – СПБ. – 1901. – 52с.

4 Оповідання про Антона Головатого та про початок Чорноморського козацького війська. З
малюнками А.Ждахи. – С.Пб., 1901. – 52 с.



227

5 Комар М. Оповідання про Богдана Хмельницького. – С.Пб, 1901. – С. 71.
6 Там само. – С. 72.
7 Там само.
8 Оповідання про Антона Головатого та про початок Чорноморського козацького війська.

„Благотворительное общество издания общеполезных и дешевих книг”. – С.Пб: Типография
Училища Глухонемых, ул. Гороховская, 18,1901. – С.29.

9 Там само. – С.4.
10 Там само. – С. 38.
11 Чикаленко Є.  Спогади (1861-1907). – Нью – Йорк: УВАН у США, 1955. – С.7.
12 Комарь М. Про запорозькі вольності. – Одеса. – 1907. – С.4.
13 Там само. – С.4.
14 Комарь М. Про запорозькі вольності. – Одеса. – 1907. – С.22.
15 Там само. – С.25.
16 Там само. – С. 26.
17 Комарь М. Про запорозькі вольності. – Одеса. – 1907. – С. 27.
18 Там само. – С. 28.
19 Там само – С.30.
20 Там само. – С.30.
21 Там само – С. 36.
22 Там само. – С. 37.
23 ОДНБ. – Ф. 28.– Спр. – 486. Листи до В. Степаненка.  – Арк. 48.
24 ОДНБ. – Ф. 28/10. – Спр. 489. Листи А. Шелухина. – Арк. 859
25 Киевская старина. – 1902. - №1. – С. 55.
26 Видатний українській бібліограф Михайло Федорович Комаров (1844 - 1913) Матеріали до
круглого столу. // Відбиток з журналу: Известия одесского библиографического общества. 1913.
Т. 2 Выпуск 7. Першин. – Одеса. – 1999.

27 Шелухин С. Україна – назва нашої землі з найдавніших часів. – Бескид – Дрогобич, 1992. – С. 60.
28 Липа Ю. Галичани над морем. 1917-1918 рр. //Просвіта: альманах-календар. – Львів, 1995. – С.

121.
29 Млиновецький Р. Нариси з історії Українських визволених змагань.1917-1918 рр. // Чужина. –

1970. – С. 36.
30 Янчук О. „Просвіта” й просвітяни у політичному житті Одеси 1905 – 1918 рр. // Чорноморські
новини. – 1996. - №11. – С. 3..

31 Янчук О. Український військовий рух на Одещині у 1917 р. // Чорноморські новини. – 1998. - №
85. – С. 3.

32 Рідний курінь. – 1917. - № 8. – С. 5.
33 Голубко В. Армія Української Народної Республіки. – Львів: Кальварія, 1997. – С. 118.
34 Литвин С. Суд історії. – К: Видавництво ім. Олени Теліги, 2001. – С. 95.
35 Голубко В. Армія Української Народної Республіки. – Львів: Кальварія, 1997. – С. 155.
36 Українська Центральна Рада. Документи і матеріали. – У 2-х томах. – К.: Наукова думка, 1996. –
Т. 1. – 535 с.

37 Зленко Г. Кто Вы, доктор Луценко? // Юг. – 1996. - № 130. – С. 5.
38 Скоропадський Павло. Спогади. – Київ – Філадельфія. – 1995. – С. 100.
39 Рідний курінь. – 1917. - № 8. – С. 5.
40 Янчук О. Український військовий рух на Одещині у 1917 р. // Чорноморські новини. – 1998. - №

85. – С. 3.
41 Українська Центральна Рада. Документи і матеріали.- У 2 томах. – К: Наукова думка, 1996. – Т.1.

– С. 435.
42 Липа Ю. Одеська “Січ”// Визвольний шлях.–Лондон,1966.–Кн. 11. – С. 1263.
43 Рідний курінь. – 1917. - № 14-15. – С. 4.
44 Мисечко А. Парад в 1917 році // Юг. – 1993. - № 203. – С. 3.
45 Одеський листок.- 1917.- C. 4.



228

46 Українська Центральна Рада. Документи і матеріали. – У 2 томах. – К.: Наукова Думка, 1996. –
Т.1. – С. 435.

47 Липа Ю. Одеська “Січ”…… . – С. 1264.
48 Українська Центральна Рада. Документи і матеріали. – У 2 томах. – К.: Наукова Думка, 1996. –
Т.1. С. 520.

49 Липа Ю. Одеська „Січ”… . – С. 1264.
50 Янчук О. Український військовий рух на Одещині у 1917 р. // Чорноморські новини. – 1998. - №

85. – С. 3.
51 Українська Центральна Рада. Документи і матеріали. – У 2 томах. – К.: Наукова Думка, 1996. –
Т.2. С. 65.

52 Млиновецький Р. Нариси з історії Українських визволених змагань.1917-1918 рр. // Чужина. –
1970. – С. 431-432.

53 Наше село. – 1918. - № 10-11. – С. 29.
54 Вінцковський Т. Діяльність місцевих органів влади УНР на Херсонщині навесні 1918 рроку //
Записки історичного факультету ОДУ ім. І. І. Мечникова. – Одеса, 1999. – Вип. 8. – С. 154-157.

55 Липа Ю. Галичани над морем 1917-1918 рр. // Просвіта альманах-календар. – Львів, 1995. – С. 123.
56 Там само. – С. 124.
57 Там само. “ С. 125.
58 Литвин М. Свято зріднених сердець//Старожитності.–1993.- № 5-6. – С.7-8.
59 Боган С. Повстанський рух в Одеській губернії у 1920-1923 рр. // Записки історичного факультету.

– Одеса, 199. – Вип. 8. – С. 160.
60 Там само.
61 Коваль Р. Отаман степу (Андрій Гулий-Гуленко, командуючий Південною групою військ УНР) /

/ Чорноморські новини. – 1999. - № 7. – С. 3.
62 Боган С. Повстанський рух в Одеській губернії у 1920-1923 рр… - С. 165.
63Донцова Т. Молдаванка. – Одеса, 2001. – С. 118.
64 Дивный И. Страницы военного некрополя старой Одессы. – К., 1996. – С.177-178.
65 Там само. – С. 178.
66 Науменко В. Великое предательство. – С.Пб., 2003. – С. 17, 25.

Розділ дев’ятий
1Свідоцтво про реєстрацію Українського Козацтва від 17 березня 1992 р. № 223; Указ президента
України “Про відродження історично-культурних та господарських традицій Українського
козацтва” від 4 січня 1995 р. № 14/95; Свідоцтво про реєстрацію Українського Чорноморського
Козацтва від 27 травня 1997 р. “ № 154.

2Гриб О., Гаас С. Сучасне Українське козацтво в Одесі – відродження чи новостворення? - Одеса;
Львів, 1995. - С. 8-9.

3Статус Українського козацтва. - К., 1996. - Р. 1, § 13. - С. 3; § 14. - С. 4; Р. 4,  § 7. - С. 13; Р. 4, § 18.
- С. 15; Р. 4, § 9. - С. 16.

4 “Положення про козацькі військові звання” - К., 1997.
5 Кохкрит Ф. Як козаки бешкетували//Юг. - 1992. - 5 февраля.
6 Заява//Юг. - 1995. - 10 июля.
7 Черевиченко В. Штурму Хаджибея посвящается//Вечерняя Одесса. “ 1998. “ 26 сентября;
Максимова Н. 209 лет после штурма//Одесский вестник. “ 1998. “ 29 сентября.

8 Розпорядження “Про участь УЧК (товариства) у заходах по охороні та збереженню природних
ресурсів Хаджибейського лиману” від 19 травня1997 року. “ № 354/А-97.

8 Аксанюк М. В Одессе подрезали корень 206-летнему заповедному казацкому дубу//День. “ 1997. “ С. 4.
10 Програма Міжнародного фестивалю бойових мистецтв “Козацькі джерела”. - Одеса, 1997. - С. 4.
11 Антонов Б.  “Гопак” - не только танец   (фестиваль боевых искусств)//Юг. -1997.-15 августа;
Ляликов С. Казацкая старшина “положила глаз” на Одессу//Одесский вестник. “ 1997. “ 14 августа;
Лісова О. Бойовий гопак, карате і не тільки//Чорноморські новини. “ 1997. “ 9 серпня.

12 Невольченко О., Гуцалюк С. Засновуємо кінноспортивну козацьку школу//Чорноморські новини.
“ 1998. “ 25 липня.



229

ДОДАТКИ

І. Топонімічні об’єкти Одеси та її передмість, пов’язані з історією
козацтва

Райони Одеси та населенні пункти одеських передмість, урочища

Бугаївка – українське передмістя Одеси, тепер – мікрорайон міста.
Молдаванка – українське передмістя Одеси, тепер мікрорайон міста.
Пересип – українське передмістя, тепер мікрорайон Одеси, за планом де Волана
призначений для житла чорноморських козаків.
Слобідка – українське передмістя Одеси, тепер мікрорайон міста.
Фонтани (Малий, Середній, Великий) – села, тепер мікрорайони в однойменних
балках, названі на честь джерел артезіанської води і заселені наприкінці
нащадками чорноморських козаків.
Чубаївка – село, тепер – мікрорайон Одеси в т.зв. Чубаївській балці, заснований
«чубатими» чорноморськими козаками наприкінці ХVIII ст.
Біляївка – смт Одеської області, назване на честь отамана Чорноморського
Війська, який загинув під час штурму турецьких укріплень на острові Березань
у 1788 року.
Грибівка – село Овідіопольського району, колишня дача Андріана Грибовського,
секретаря імператриці Катерини ІІ, який походив із сім’ї лубенського полкового
осавула і підготував для підпису укази про початок побудови в Хаджибеї гавані
та про перейменування Хаджибея в Одесу (останній не зберігся).
Корсунці – село Комінтернівського району, назване на честь першопоселенців –
чорноморських козаків, колишніх запорожців корсунського куреня.
Нерубайське – село Біляївського району, назване на честь «нерубаїв» - за однією
версією – запорожців, які після 1775 року прийняли турецьке громадянство і
оселились в передмісті Хаджибею з умовою не мати зброю; за другою – на честь
чорноморських козаків, які у 1792 році відмовились залишити обжиті землі
межиріччя Дністра та Бугу і переселитись за наказом імператриці Катерини ІІ
на Кавказ.
Усатове – село Біляївського району, назване на честь «вусатих» нащадків козаків
Війська Запорозького, які оселились тут одразу після зруйнування Січі у
1775 році. Хрести сільського цвинтаря свідчать, що окремі козаки жили на цій
землі раніше цієї дати.
Козацька – балка, названа на честь чорноморських козаків. Пізніше – Водяна
балка, тепер – вул. Балківська.
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Вулиці, провулки
(підкреслено вулиці, які відсутні на сучасних планах Одеси)

Богдана Хмельницького вул. (раніше – Госпітальна) – від
Старопортофранківської до Степової. Названа на честь гетьмана України Богдана
Михайловича Хмельницького (1595-1657).
Богуна вул. – від Клименка до Профсоюзної (Малиновський район). Названа
на честь козацького полковника Івана Богуна (р.н. невід. – 1664).
Будьонного вул. (тепер Болгарська) – від Мечникова до Степової.
Названа на честь уродженого донського козака Семена Михайловича Будьонного
(1883-1973).
Гоголя вул. (раніше – Надєждінська) – від бульвару Мистецтв до пров.
Маяковського. Названа на честь нащадка гетьмана правобережної України Остапа
Гоголя – Миколи Васильовича Гоголя (1809-1852).
Гудовича генерала вул. (раніше – Оренбурзька)– від вул. Бадаєва до 2-го
Пересипського спуску. Названа на честь генерал-фельдмаршала Івана
Васильовича Гудовича (1741-1820) – нащадка славетного старшинського роду з
Гетьманщини.
Єрмака пров. – від Полтавської до Платанової. Названа на честь козацького
отамана , який очолив похід, що дав початок завоювання Росією Сибіру Єрмака
Тимофійовича (р.н. невід. – 1585)
Отамана Головатого вул. (раніше – Богатова) – від Херсонського скверу до
Миколаївської дороги. Названа на честь отамана Війська Чорноморського вірних
козаків Антона Головатого (р.н.невід.-1797).
Отамана Чепіги вул. (раніше – Бондарєва) – від 8-ї лінії до Балтської дороги.
Названа на честь отамана Війська Чорноморського вірних козаків Захарія Чепіги.
Запорозька вул. (раніше – Глуха) – від Прохоровської до Болгарської.
Перейменована на Запорозьку в 1904 р. За однією з версій названа на честь
старожилів Іллі Запорожця (буд. 41) та його удови Запорожцевої. За іншою
версією – на честь запорозьких козаків - одних з перших поселенців Хаджибея-
Одеси.
Котляревського вул. – від Хуторської до Агрономічної. Названа на честь
українського письменника, нащадка славетного старшинського роду з
Гетьманщини Івана Петровича Котляревського (1769-1838).
Пилипа Орлика вул. (раніше – Железнякова, тепер – частина вул. Слєпньова) –
від Транспортної до Середньофонтанської. Названа на честь писаря, потім
гетьмана Війська Запорозького Пилипа Орлика (1672-1742).
Плієва генерала вул. (раніше – Авдєєва-Чорноморського) – від Агрономічної
до Промислової. Названа на честь генерала армії Іси Олександровича Плієва
(1903-1979) – уродженого кубанського козака, який керував кінно-механізованою
групою при звільненні Одеси у квітні 1944 р.
Пугачова вул. – від Дальницького шосе до Самольотної.
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Пугачовські провулки 1-й та 2-й (тепер – Розумовські 1-й та 2-й) – від
Розумовської до Середньої. Названі на честь керівника повстання яїцьких козаків,
уродженого донського козака Омеляна Івановича Пугачова (1742-1775).
Розумовська вул. (раніше – Орджонікідзе) – від Старопортофранківської до
Балковської.
Розумовські провулки 1-й та 2-й (раніше – Пугачовські 1-й та 2-й) – від
Розумовської до Середньої.
Названі на честь Петра Розумовського, онука Кирила Розумовського.
Степана Разіна вул. – від Дальницького шосе до Умова. Названа на честь
донського отамана, керівника антимосковського повстання 1669-1671 рр. Степана
Тимофійовича Разіна (1630-1671).
Чорноморського козацтва вул. (раніше – Московська) – від Херсонського
скверу до Миколаївської дороги. Названа на честь Війська Чорноморського
вірних козаків (1787-1860), яке взяло активну участь в захопленні Хаджибею у
1789 році та заселенні його наприкінці XVIII ст.

ІІ. Пам’ятники, пам’ятні знаки та меморіальні дошки:
(в дужках – рік встановлення)

1. Гармата з англійського фрегата “Тигр” (1904) на Думській площі.
2. Пам’ятник отаману А. Головатому (1999) в Старобазарному сквері.
3. Бюст Богдана Хмельницького (2005) на розі вулиць Мечникова та Богдана
Хмельницького.
4. Дуб «Чорна ніч», посаджений у 1792 році при розставанні чорноморських
козаків (1992) на розі провулка Олександра Матросова та проспекту Шевченка.
5. Хрест на згадку про перемогу українських козаків на чолі з С. Палієм над
татарами у 1691 році (2005) в парку Лузановка.

ІІІ. Поховані в Одесі представники козацтва
(за даними: Дивный И. Страницы военного некрополя старой Одессы. – К.,

1996. – 182 с.)
1. Дукмасов Данило Григорович (1848-1904) – генерал-майор, походив з дворян
Області Війська Донського, служив в козацьких підрозділах.
2. Кантакузін Микола Родіонович (1763-1841) – князь, отаман Бузького
козацького війська (1806-1818).
3. Лапін Володимир Іванович (1858-1909) – генерал-майор, служив в Війську
Донському.
4. Мартинов Андрій Дмитрович (1838-1913) – генерал від кавалерії, служив в
Війську Донському.
5. Новіцький Василь Дементієвич (1839-1907) – генерал-лейтенант, служив в
Війську Донському, 1907 – Одеський тимчасовий генерал-губернатор та
градоначальник.
6. Розумовський Петро Олексійович (1775-1835) – генерал-майор, онук і
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ад’ютант гетьмана України Кирила Розумовського у 1795-1797 рр.
7. Табунщіков Михайло Якович (1848-1907) – полковник, служив в Війську
Донському.
8. Черкасов Федір Семенович (1843-1908) – генерал-майор, служив в
Оренбурзькому козацькому війську.
9. Чернік Прокофій Іванович (1831-1913) – генерал-лейтенант, служив в
Кубанському Війську.
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