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Якщо історія – ліхтар, що світить з минулого в
майбутнє, то козацька доля краєзнавця-мемуариста,
засновника нашого села Сурсько-Михайлівка Микити
Леонтійовича Коржа, вже майже два століття вказує
нам із вічності правильний, християнський шлях людського буття. Микита Леонтійович був людиною глибоко віруючою, відомою своїм благочестям і постійною участю в церковних справах.
Істинний запорожець, що все життя провів у громадській діяльності, залишив після себе неоціненний
скарб – свої усні оповіді, як історична постать знаходиться в першому ряду історії нашого краю. «Обаче
не умру, но жив буду, и повем дела запорожския...» –
заявив Микита Леонтійович, і події, переказані із уст
автора, не канули у забуття, а й нині є вельми затребуваними.
Свідчення запсрізького старшини Микити Коржа
особливо цінні, адже пам’яток, створених козаками,
майже немає, їх архіви знищені. А в «Устном повествовании бывшаго запорожца, жителя Екатеринославской губернии и уезда, селения Михайловки Никиты
Леонтьевича Коржа» в повноті відбилося життя Нової
Січі, і самим Микитою воно було пережито. Видана ця

книжечка вперше ще 1842 року в Одесі найпершим
нашим краєзнавцем катеринославським архієпископом Гавриїлом Розановим. Вона є неабиякою рідкістю,
на 1990 рік в обласному центрі таких було усього дві: в
Дніпропетровському історичному музеї та в обласній
бібліотеці. У 1991 році вона була перевидана додатком газети «Собор» у м. Дніпро невеликим накладом.
Та відома вона всім історикам запорізького козацтва,
наприклад, А. Скальковському, Д. Яворницькому та ін.
Насичена важливою інформацією, розповідь Коржа
сприймається сьогодні з великим інтересом.
М. Л. Корж (Таран) народився 13 червня 1731 року
в Нових Кайдаках – район Дніпра. Його прадід Василь
Жадан ще в другій половині ХVІІ ст. прибув сюди з Кобеляк і тут оселився. Відтоді весь рід Жаданів (Таранів,
Коржів) міцно пов’язаний з Новими Кайдаками. Коли
Микиті виповнилося сім років, хрещений батько Яків
Омелянович Качалка взяв його на Січ. Там він став
джурою (зброєносцем), допомагав у господарстві при
курені. Молодому козаку довелося брати участь у бойових діях, його оповіді свідчать про досконале знання
козацької служби, а також про глибокі знання побуту і
традицій запорожців.
На Січі майбутній запорізький мемуарист отримав нове прізвище – Корж. Він описав поширений на
Січі звичай давати новоприбулим козакам псевдонім.
Сам же отримав прізвисько Корж через те, що скотився з самого верху Чортомлицької могили, наче корж,
і козаки-побратими, сміючися, назвали його Коржем.
У книзі спогадів колишнього запорожця одинадцять
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розділів: «Про Запорізьку Січ», «Про запорізькі права
і закони», «Про запорізькі редути і фігури» та інші. Тут
наводяться дані про кордони земель Війська Запорозького (вони за Коржем сягали Чорного моря, ногайських кочовищ на півдні); про Січ як торговельний
центр, куди припливали грецькі кораблі «з бакалією та
іншими товарами»; про чисельність і назви запорізьких куренів, устрій Січі, вибори старшини. Він єдиний,
як свідок, описав судочинство на Запорізькій Січі, чим
вніс великий вклад в історію юридичної науки. Чимало
даних наводить Корж і про заселення нашого краю. Окрім місцевих значних центрів, як Старий Кодак, Новий
Кодак, Самарь, він називає і дрібніші, наприклад Половицю, названу так від величезної кількості полуниць,
що там росли. На землях Половиць, за словами Коржа,
було шість запорізьких зимівників, у тому числі: його,
Крошки, Андрія Токаря, Лазаря Глоби, Гната Каплуна.
Тут Корж говорить і про Лазаря Глобу, разом з яким
він був засновником двох чудових міських садів (нині
парк Тараса Шевченка та парк Лазаря Глоби). Корж
називає ще цілий ряд поселень, які брали початок від
запорожців та були названі за їхніми прізвищами, як
от: Діївка, Сухачівка, Тритузне, Кам’янське тощо.
М. Л. Корж був свідком зруйнування останньої
Запорізької Січі. Він, без сумніву, був близький до
кошового отамана Калниша. Є дані, що Корж більше
двадцяти років був «конфідентом» (довіреною особою) спочатку військового осавула, а потім кошового
отамана Петра Калнишевського. Згідно з сімейними
переказами, потомки Коржа говорять, що, крім секре-

тарських обов’язків, М. Корж був у Калнишевського за
кухаря і знахаря.
Після одруження з новокодацькою жителькою Параскою, з якою Корж мав сім синів і чотири доньки, він
ще більше заходився хазяйнувати з хрещеним батьком коло свого хутора на Сухій Сурі, займався хліборобством, садівництвом, бджільництвом, скотарством.
Сюди прибували й селилися жителі Нового Кодака,
Діївки, Сухачівки. Після ліквідації Січі у 1775 р. і заборони козакам жити хуторами, на місці старого зимівника утворилося велике село, яке жителі хотіли назвати у
1800 р. на честь засновників Качалівкою або Коржівкою.
Через різнобій думок царський чиновник затвердив
свій «альтернативний» варіант: село стало називатися
Михайлівкою від імені брата царя Олександра І. Пізніше
Корж зумів відбити спроби поміщиків Папчинського та
Вермінки загарбати землі Михайлівки понад Сухою та
Мокрою Сурою. Помер Корж на 105-му році життя 13
листопада 1835 року в рідному селі Михайлівка.
Микита Леонтійович був не простим козаком, як
скромно він згадує у своїх спогадах. Сам зміст спогадів
свідчить про його неабиякий розум, освіченість, спостережливість, відмінну пам’ять, довголіття і незвичайно міцне здоров’я. Словом, він був неабиякою людиною. Проживаючи довгі роки в Михайлівці, М. Корж
став живою легендою цього краю, він викликав незвичайний інтерес проїжджаючих, які живо цікавилися
історією, слухали захоплюючі розповіді старого запорожця. Цікавість до особистості Микити Коржа підігрівалася тим, що був він овіяний якоюсь таємничістю.
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