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СЕКЦІЙНЕ ЗАСІДАННЯ № 1 
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СЕКЦІЙНЕ ЗАСІДАННЯ № 2 
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Секретар: аспірантка Міщанчук Наталія 

 

Гальчак Сергій, д-р іст. наук, проф. Вінницького державного педагогічного університету 

імені М. Коцюбинського 

ПРОСЛАВЛЕНИЙ ПРЕДОК МИКОЛИ ГОГОЛЯ – КОЗАЦЬКИЙ ПОЛКОВНИК ОСТАП 

ГОГОЛЬ 

 

Гелей Степан, д-р іст. наук, проф. кафедри історії і філософії, проректор Львівського 

торговельно-економічного університету 
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Міщанчук Наталія, асп. кафедри історії України Дніпровського національного університету 
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КОЗАКОЛЮБСТВО МИКОЛИ ЛИСЕНКА 

 

Фареній Ігор, д-р іст. наук, проф. Черкаського національного університету ім. Богдана 

Хмельницького 

ДО ВИТОКІВ КОНЦЕПЦІЇ КОЗАЦЬКОЇ РЕВОЛЮЦІЇ СЕРЕДИНИ ХVІІ СТ. 

 

Фаріон Ірина, д-р філол. наук, проф. Національного університету «Львівська політехніка» 

ЛІНГВОСОЦІЮМ КАНЦЕЛЯРІЙ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО 

 

Шевчук Володимир, д-р екон. наук, проф. Національної академії статистики, обліку та 

аудиту, голова Наукового товариства імені Сергія Подолинського 

РУХ ДО ОСЯГНЕННЯ РЯТІВНОЇ МІСІЇ УКРАЇНСЬКОГО КОЗАЦТВА: НАГАЛЬНІСТЬ 

АКТУАЛІЗАЦІЇ ІСТОРИЧНОЇ КОНЦЕПЦІЇ ОЛЕНИ АПАНОВИЧ 

 

Мелех Роман, голова Галицького козацтва імені Петра Сагайдачного 

Колодій Роман, канд. техн. наук, доц. Національного університету "Львівська політехніка", 

голова Львівського обласного козацького товариства ВГО "Українське реєстрове козацтво" 

Кушнір Мар’ян, отаман Жидачівського козацького товариства ВГО «Українське реєстрове 
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НОВІ БІОГРАФІЧНІ ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЖИТТЄПИС ГЕТЬМАНА УКРАЇНИ 

ПЕТРА САГАЙДАЧНОГО (1570-1622) 
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УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ 

 

Модератор: д-р іст. наук, проф. Литвин Микола 

Секретар: канд. іст. наук, доц. Кендус Олександра 

 

Куцик Петро, д-р екон. наук, проф., ректор Львівського торговельно-економічного 

університету 

Семів Сергій, канд. екон. наук, доц. кафедри міжнародних економічних відносин 

Львівського торговельно-економічного університету 

МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ КОЗАЦТВА ІЗ ЗАХІДНОЄВРОПЕЙСЬКИМИ 

ДЕРЖАВАМИ 

 

Литвин Микола, д-р іст. наук, проф., завідувач відділу "Центр дослідження українсько-

польських відносин" Інституту українознавства ім. І. Крип'якевича НАН України 

Колянчук Олександр, канд. іст. наук, заступник директора Південно-Східного наукового 

інституту у Перемишлі 

Хахула Любомир, канд. іст. наук, старший науковий співробітник відділу «Центр 

дослідження українсько-польських відносин» Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича 

НАН України 

БОЇ АРМІЇ УНР У ГАЛИЧИНІ 1920 РОКУ: ГЕРОЇЗМ НОВІТНЬОГО УКРАЇНСЬКОГО 

КОЗАЦТВА ПРОТИ ЕКСПАНСІЇ БІЛЬШОВИЦЬКОЇ РОСІЇ У ЦЕНТРАЛЬНО-СХІДНУ 

ЄВРОПУ 

 

Степанчук Юрій, д-р іст. наук, проф. Вінницького державного педагогічного університету 

ім. М. Коцюбинського 

УКРАЇНСЬКЕ КОЗАЦТВО В СИСТЕМІ КОЛЕКТИВНОЇ БЕЗПЕКИ СХІДНОЇ ЄВРОПИ 

В XVI – ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ XVII СТ. 

 

Бадяк Володимир, проф., д-р філософії в історичних науках 

СЛІДАМИ ІСТОРИЧНИХ ПАМ'ЯТОК, ЛЕГЕНД ТА МІФІВ 

 

Кендус Олександра, канд. філос. наук, доц. кафедри історії і філософії Львівського 

торговельно-економічного університету 

ОПРИШКІВСЬКИЙ РУХ ЯК ВИЯВ КОЗАЧЧИНИ В УКРАЇНІ 

 

Футала Василь, д-р іст. наук, проф. кафедри історії України Дрогобицького державного 

педагогічного університету ім. І. Франка 

МИНУЛЕ УКРАЇНСЬКОГО КОЗАЦТВА КРІЗЬ ПРИЗМУ ЛОКАЛЬНОЇ ІСТОРІЇ (НА 

ПРИКЛАДІ САМБІРЩИНИ, ДРОГОБИЧЧИНИ І СТРИЙЩИНИ) 
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Іваночко Альона, cтарший науковий співробітник ДІАЗ «Хотинська фортеця» 

ХОТИНСЬКА ФОРТЕЦЯ – ОПОРА РОДУ МОГИЛА У БОРОТЬБІ ЗА МОЛДАВСЬКИЙ 

ПРЕСТОЛ НА ПОЧАТКУ XVII СТ. 

 

Чобіт Дмитро, український історик, політик, письменник, публіцист, краєзнавець, член 

Національної спілки письменників України, Національної спілки журналістів України і 

Національної спілки краєзнавців України 

БІЙ ПІД БРОДАМИ 11 ЧЕРВНЯ 1651 РОКУ 

 

СЕКЦІЙНЕ ЗАСІДАННЯ № 4 

ІСТОРІЯ СТВОРЕННЯ ТА ДІЯЛЬНОСТІ СУЧАСНОГО КОЗАЦТВА В УКРАЇНІ 

 

Модератор: д-р філол. наук, проф. Лизанчук Василь 

Секретар: директор музею Ревуцький Степан 

 

Лобур Тарас, отаман Зборівської козацької Січі 

Когут Ганна, берегиня Українського козацтва 

ІСТОРІЯ СУЧАСНОГО КОЗАЦТВА НА ЗБОРІВЩИНІ 

 

Каляндрук Тарас, д-р філософії, співголова Львівського обласного козацького товариства 

«Залізний кіш» 

ЯК МОСКВА ТЯГНЕ УКРАЇНЦІВ У «РУССКІЙ МІР» ЗА РУКУ СІРКА 

 

Лизанчук Василь, д-р філол. наук, проф., завідувач кафедри радіомовлення і телебачення 

Львівського національного університету ім. І. Франка 

КОЗАЦЬКА ПЕДАГОГІКА – ЖИВИЛЬНЕ ДЖЕРЕЛО ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ 

СВІДОМОСТІ В СУЧАСНИХ УМОВАХ РОСІЙСЬКОЇ АНТИУКРАЇНСЬКОЇ АГРЕСІЇ 

 

Попруженко Олег, отаман Жовківського міжрайонного козацького товариства ВГО 

«Українське реєстрове козацтво» 

ІСТОРІЯ СТВОРЕННЯ ТА ДІЯЛЬНОСТІ СУЧАСНОГО КОЗАЦТВА У ЖОВКВІ 

 

Ревуцький Степан, директор музею гетьмана України Івана Виговського у селі Руда 

Гніздичівської ОТГ 

ІСТОРІЯ СТВОРЕННЯ МУЗЕЮ ГЕТЬМАНА УКРАЇНИ ІВАНА ВИГОВСЬКОГО 

 

Сидор Богдан, почесний громадянин Кульчиць, директор музею Петра Сагайдачного та 

Юрія Кульчицького 

ІСТОРІЯ СТВОРЕННЯ ТА СТАНОВЛЕННЯ МУЗЕЮ ПЕТРА САГАЙДАЧНОГО ТА 

ЮРІЯ КУЛЬЧИЦЬКОГО (З НАГОДИ 30-РІЧЧЯ) 
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Сварник І. І., 

директор ЛОУНБ, член комісії  

з перейменувань вулиць і площ Львова 

 

ХОТИНСЬКА ВІЙНА 1621 РОКУ 

Передісторія Хотинської війни 

 
Хотинська війна 1621 р. була однією з найважливіших подій не лише в українській та 

польській, але й у литовській, турецькій, татарській, молдавській, волоській, 

трансільванській воєнній історії. Завдяки участі в ній українські козаки прославилися на весь 

світ. Однак нашим сучасникам ці події відомі лише в загальних рисах. 

Одним із найвідоміших польських полководців минулого був наш земляк, засновник 

міста Жовкви, великий коронний гетьман Станіслав Жолкевський. Він, зокрема, прославився 

здобуттям Москви 1610 року. Як полководець і політик, гетьман був прихильником 

підпорядкування Польщі наддунайських князівств, змушених залишатися васалами Порти. 

На сеймі 1619 р. коронний гетьман запропонував завдати історичному ворогові Речі 

Посполитої – Османській імперії – випереджувального удару 100-тисячним військом за 

підтримки запорізьких морських сил. Останні мали захопити Білгород, Кілію і Тягиню. План 

передбачав також поновлення васалітету Молдови від Речі Посполитої (таке бажання 

висловив новий молдавський господар Каспар Ґраціані). Однак сейм не зважився підтримати 

цей радикальний план. Хоча видатки на збільшення війська ухвалили. Натомість шляхта (в 

першу чергу великі магнати) вирішила підтвердити попередні мирні угоди з Оттоманською 

Портою. До Стамбула послали П. Ожгу, як великого посла, і з Портою було підписано новий 

мирний договір. Річ Посполита зобов’язалася покласти край морським виправам запорожців 

на Чорне море. Турки вважали, що козаки 1620 року хочуть здійснити великий морський 

похід на 300 чайках. Тому вони вимагали від поляків знищити всіх козаків і навіть 

ліквідувати низку міст у Київському й Брацлавському воєводствах. За допомогою 

молдавського господаря Ґраціані Жолкевському вдалося більш-менш заспокоїти турків, і 

влітку він почав готуватися приборкати «сваволю» козаків. Під приводом приготувань проти 

Порти він зібрав біля Паволочі кількатисячне військо й призначених королем комісарів – 

Даниловича, Конецпольського, Калиновського, Замойського та ін. Десятитисячне козацьке 

військо Петра Конашевичевича-Сагайдачного з гарматами стояло під Білою Церквою. 

Складні перемовини завершилися 17 жовтня т. зв. Раставицькою угодою про виключення зі 

складу козацтва «нових» товаришів, припинення морських походів проти турків1, знищення 

човнів та ін. Ці пункти, в принципі, підтвердили попередню, Ольшаницьку угоду з 

козаками2. Остаточним аргументом, який переконав козаків, став «жолд» у 40 тис. золотих, 

замість попередніх 10, окрема платня (20 тис.) за попередню Московську кампанію, а також 

доплати старшині й гармашам. Сагайдачному знову вдалося уникнути розриву стосунків з 

урядом, попри те, що реєстрове козацтво скоротили (М. Грушевський вважає, що збільшили) 

до 3 тисяч. Але Сагайдачному це коштувало булави. Замість нього гетьманом обрали Якова 

Нероду (Бородавку). Щоправда, на початку 1620 р. Сагайдачному повернули булаву, хоча й 

не надовго.  

 

                                                             
1 Сагайдачний писав цареві «На море нам на турських людей ходити заборонили з Запоріжжя, але з малих річок 

ходити не заборонили… а на Крим нам ходити не заборонили» (Яворницький Д. Історія запорізьких козаків. – 

Львів: Світ, 1991. – Т. 2. – С. 133). 
2 Грушевський М. Історія України-Руси. –Київ: Наук. думка, 1995. – Т. VІІ. – С. 381. 
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Петро Конашевич-Сагайдачний (1622 р.) 

 

Улітку 1620 р. С. Жолкевський звернувся зі своїм планом «зачіпної» (превентивної) 

війни проти Оттоманської Порти безпосередньо до короля (21 і 30 червня). Значна роль у 

цьому плані відводилася морському ударові запорожців. І хоч король не відразу підтримав 

цю ідею, С. Жолкевський наказав запорізькому гетьманові П. Конашевичеві-Сагайдачному 

готуватися до морського походу проти турків. Однак 9 липня козаки ще раз скинули 

поміркованого політика Сагайдачного і знов обрали гетьманом Яцька Бородавку. Останній 

відзначався радикалізмом у відстоюванні інтересів козацтва і православної церкви3, тому про 

мілітарну співпрацю козацтва з урядом, особливо після згаданої Раставицької угоди, не 

могло бути й мови. Але з огляду на те, що морські походи на Чорне море були постійною 

сферою зацікавлення козаків, як низових, так і городових, які вбачали в них важливу точку 

прикладення своїх сил і спосіб здобути кошти для утримання родин, перспектива великої 

морської війни викликала значне зацікавлення в Україні. 20 липня Я. Бородавка, попри 

заборону уряду, спорядив морський похід (близько 100 чайок) на Чорне море. Як зауважує 

Д. Яворницький, у цей час «кілька років діяли спільно як власне запорізькі, так і українські 

козаки… Зібравшись разом, козаки передовсім спустошили європейське узбережжя 

Туреччини й захопили турецьке місто Варну»4, яке спустошили дощенту. До того ж 

коронний гетьман затримав виплату «жолду» козакам, і вони були змушені шукати іншого 

заробітку. Жолкевський, готуючись до походу в Молдавію 1620 року, зумів, не звертаючись 

до гетьмана Бородавки, сформувати полк із тисячі «затяжних» (найманих) козаків5, хоча 

бажаючих воювати було значно більше. Він розраховував на значну підтримку молдаван. 

19 серпня (!) король, очевидно, відповідаючи на червневі листи коронного гетьмана, 

настійно радив Жолкевському залучити до молдавської кампанії як морські, так і сухопутні 

                                                             
3 Сас П. Бородавка (Нерода) Яків // Енциклопедія історії України. – Київ: Наук. думка, 2003. – Т. 1: А-В. – 

С. 350. 
4 Яворницький Д. Історія запорізьких козаків. – Т. 2. – С. 132. 
5 Інші джерела говорять про 1600 козаків (Грушевський. М. Історія України-Руси. – С. 441, прим. 2). 
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сили козаків6. Однак станові забобони й шляхетський гонор (пиха й зарозумілість 

посилилися в нього на старість7), а може неприязнь до Бородавки, не дозволили великому 

гетьманові налагодити ділові стосунки з опозиційним до влади козацьким гетьманом і 

попросити «гриців»8 про допомогу. Та й самі козаки не могли забути про роль Жолкевського 

в кривавому придушенні повстання Наливайка. Коли польський командувач зрозумів, що 

потрапив у безвихідь, і звернувся до козаків, було вже запізно. За цю помилку великий 

коронний гетьман заплатив власним життям. 

Цецора 1620 

Для походу в Молдавію Жолкевський сформував 7-тисячне військо з 5 полків, які 

очолювали сам коронний гетьман, С. Конецпольський, М. Струсь, С. Корецький та 

В. Калиновський. Артилерією (20 гармат і кільканадцять гаківниць) командував Т. Шемберґ. 

Після приєднання загонів кількох маґнатів загальна чисельність війська перевищила 10 тисяч 

вояків (не рахуючи челяді). На початку вересня 1620 р. польська армія переправилося через 

Дністер під Ямполем і рушила на Ясси, аби з’єднатися з Ґраціані, який обіцяв виставити 25- 

тисячне військо. На жаль, обіцянка виявилася марною: молдавський господар привів 

7 вересня незначні сили – бл. 600 чоловік. Дізнавшись, що вороже військо під проводом 

Іскендер-паші йде назустріч, Жолкевський почав підготовку до битви. Навпроти с. Цецори 

на Пруті, за 18 км від Ясс, поляки заклали оборонний табір, укріплений земляним валом і 

бастіонами, на яких розмістили гармати. В Іскендер-паші, крім турків і молдаван, були 5 тис. 

ногайців і 6-8 тис. кримських татар, загалом 15-19 тисяч вояків9. Таким чином, обидві армії 

були більш-менш однаковими за чисельністю, але вогнева міць польського війська була 

значно більшою. Натомість турецьке мало значно кращу мобільну кінноту. Генеральна 

битва, що відбулася 19 вересня, від початку виявилася невдалою для поляків. Два рухомі 

табори з возів, поставлених у 4 ряди, що мали блокувати вогнем татарську кінноту, 

виявилися не дуже рухливими, під час татарської атаки челядь, яка мала керувати возами, 

випрягла коней і втікала верхи до основного табору, крилаті гусари не змогли використати 

свою основну зброю – важкі й довгі списи, молдавани Ґраціані перейшли на бік ворога. Тому 

поляки зазнали значних втрат у перший день. Другого дня противники не вдавалися до 

активних дій. Натомість уночі з 20 на 21 вересня в польському таборі почалася несподівана 

паніка й масова втеча, причому приклад подали К. Ґраціані (він боявся, що його видадуть 

туркам) і В. Калиновський, який не зміг вибратися на крутий берег і потонув у Пруті. Серед 

втікачів були навіть такі славні згодом воїни, як Стефан Хмелецький і Ян Одживольський10. 

Челядь взялася грабувати панські вози. Паніку ледве вдалося приборкати, а коронному 

гетьманові довелося присягати на Євангелії, що він не збирався кидати військо. 28 вересня 

польське командування вирішило відступати до Могилева під прикриттям табору з возів. 

Відбиваючи постійні атаки, зрідка відпочиваючи вдень, польське військо здолало загалом 

165 км, переважно по випаленій ворогом місцевості, завдаючи ворогові значних втрат. 

Врешті 6 жовтня воно наблизилося до Дністра. Однак близький порятунок (попереду 

залишався один перехід) несподівано спричинив хаос і анархію, як це вже було під Цецорою. 

В таборі почалася колотнеча, грабунки. Жовніри й навіть офіцери кидали табір і рятувалися 

верхи. 7 жовтня на дезорганізоване військо вдарили турки й татари, знищуючи розрізнені 

загони й групи. Жолкевський відмовився від коня й рухався пішки в супроводі невеликого 

почту. Як і мріяв, полководець загинув у бою. Його відрубану голову Іскендер-паша відвіз у 

                                                             
6 Сас П., Кіркене Г. Хотинська битва 1621. Битва за Центральну Європу. – Київ: Балтія-друк, 2011. – С. 12. 
7 Podhorodecki L.Stanisław Żółkiewski. – Warszawa,1988. – S. 224. 
8 Термін, використаний автором Львівського літопису (Грушевський М. Історія України-Руси. – С. 443). 
9 Сас П., Кіркене Г. Хотинська битва 1621. – С. 12. 
10 Podhorodecki L.Stanisław Żółkiewski. – Warszawa, 1988. – S. 286. 
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Стамбул султанові, а тіло, відшукане за дорученням дружини Реґіни, перевезли до Жовкви й 

поховали в родинному гробівці11. Від погрому 7 жовтня вціліло трохи більше тисячі вояків. 

Багато знаті на чолі з польним гетьманом М. Конецпольським і князем С. Корецьким, 

потрапило в полон. Серед бранців був і Богдан Хмельницький, серед загиблих – його батько, 

чигиринський сотник Михайло12.  

Хотинська кампанія – плани стратегів 

Цецорський погром виявився для Речі Посполитої болісним ударом: держава 

опинилася без війська і без полководців. Однак ситуацією скористалися лише татари, які 

кинулися пустошити Галичину, Волинь, Поділля. Порта без поспіху готувала велику 

кампанію, що мала на меті підкорення чи хоча б послаблення Речі Посполитої і знищення 

українського козацтва. Основне військо на чолі з султаном Османом ІІ мало з Молдавії 

рушити на Поділля й Русь у напрямку на Львів. Союзник Порти Бетлен Ґабор, володар 

Трансільванії, за підтримки татар мав завдати удару по Кракову13. Уже в кінці квітня основне 

турецьке військо виступило зі столиці, а в червні підійшло до Дунаю.  

 

 
Осман ІІ (1621 р.) 

 

                                                             
11 Podhorodecki L. Op.cit. – S. 294. 
12 Крип’якевич І. Богдан Хмельницький. – 2-е вид., виправл. і доповн. – Львів: Світ, 1990. – С. 44. 
13 Сас П., Кіркене Г. Хотинська битва 1621. – С. 25. 
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Свій план війни розробляла і польська сторона. Після Цецори й загибелі гетьмана 

С. Жолкевського король залучив до керівництва військом великого литовського гетьмана 

Яна Кароля Ходкевича й польного Криштофа Радивила. Однак останній мусив залишатись у 

Литві й боронити її від шведів. Тому заступником Ходкевича призначили Станіслава 

Любомирського, який не мав великого воєнного досвіду. Командувачам мали допомагати 

спеціальні комісари – М. Сенявський, М. Лесньовський, Я. Собеський та ін. Завданням 

польського війська, на відміну від планів Жолкевського, було зупинити наступ турків. Сейм, 

скликаний у листопаді 1620 р., зосередив свою увагу на питаннях оборони. На ухвалений 

восьмикратний податок (такого в історії доти не бувало) можна було найняти 35-тисячне 

військо. Обговорювалося й питання про те, щоб найняти на службу 20 тисяч козаків за 

100 тисяч золотих (іноземних найманців на ці гроші можна було завербувати не більше 

тисячі)14. Оскільки на союзників-християн розраховувати не доводилося, польська влада 

мусила знову звернутися по допомогу до козаків. Багато польських політиків вважало, що 

слід піти на значні поступки у сфері православної віри. Тому посередником у переговорах 

обрали єрусалимського патріарха Теофана.  

 

 
Ян Кароль Ходкевич (1606 р.) 

 

В літературі поширилася думка, що вирішальна роль у відновленні православної 

ієрархії на чолі з митрополитом Іовом Борецьким в Україні у жовтні 1620 р. належить 

                                                             
14 Грушевський М. Історія України-Руси. – С. 442-443. 
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гетьманові П. Конашевичу-Сагайдачному15. Насправді ж від липня 1620 до 30 серпня 1621 р. 

козацьким гетьманом був Яків Нерода-Бородавка16, який і був ініціатором захисту 

православ’я і відновлення його ієрархії. Саме під покровительством цього гетьмана у жовтні 

1620 р. патріарх Теофан висвятив ігумена Києво-Михайлівського монастиря Іова Борецького 

на київського митрополита, а М. Смотрицького й І. Копинського на єпископів. І хоч між 

Бородавкою і Сагайдачним точилася боротьба за владу, обидва гетьмани мали однакову 

точку зору на церковні питання. Так само хибним є твердження про страту Бородавки за 

наказом Сагайдачного17: останній помер 10 квітня (с. ст.) 1622 р., а Бородавка в березні 1623 

чи 1624 р.18. Так чи інакше, Військо Запорізьке, незалежно від того, хто в цей час був 

гетьманом, ведучи перемовини з польським урядом про участь козаків у війні проти Порти, 

окрім власних станових, висунуло й політичні вимоги, найважливішою з яких було 

відновлення Православної Церкви в Україні й визнання нововисвячених ієрархів.  

Козацька дипломатія 

Хоча потреба залучення козаків до майбутньої війни з Портою була безсумнівною, а до 

перемовин з козаками уряд залучив патріарха Теофана, однак ні король, ні інші керівники 

Речі Посполитої не хотіли дати конкретних гарантій православним. Хоча на сеймі цю справу 

порушували волинські, київські делегати, а Віленське братство просило короля повернути 

належні бенефіції нововисвяченим ієрархам19. В цій складній ситуації козацький гетьман 

написав листа до литовського гетьмана Криштофа Радивила. Адже до козаків звернулися 

київський митрополит Борецький і посланець князя Радивила Андрій Мужиловський, 

віленський протопоп і відомий письменник-полеміст. Останній поскаржився на утиски й 

переслідування православних у Литві. А в Польщі Йова Борецького й Мелетія Смотрицького 

назвали самозванцями (як і патріарха Теофана) й звинуватили у шпигунстві на користь 

турків. Вражений почутим, гетьман Нерода 28 квітня (с. ст.) закликав Радивила допомогти 

православним і спільно звернутися до короля про припинення утисків православних і 

протестантів20. Дещо пізніше, в кінці травня, митрополит Борецький скликав собор у Києві, а 

15 червня гетьман Нерода зібрав козацьку раду в Сухій Діброві. І духовенство, й козаки 

одностайно заявили про рішучість відстоювати віру предків «аж до горла»21 й боронити 

нових ієрархів. Щодо служби королеві, козаки також висловили одностайну згоду, за умови 

«заспокоєння віри». Задля цього козаки відрядили до короля власне посольство – 

П. Конашевича-Сагайдачного, І. Курцевича і ще двох делегатів, а козацьке військо чекало 

результатів свого посольства. В Сухій Діброві козаки поділили королівські гроші: по 

золотому на двох козаків. У похід відібрали 40 тисяч доброго кінного війська з 

вогнепальною зброєю22. Учасник походу мусив мати бойовий досвід і попередньо брати 

участь у кількох морських виправах козаків. Тим часом козацькі посли, Сагайдачний і 

Курцевич, 20 липня подали королю т. зв. декларацію Сагайдачного на захист православної 

Церкви та її керівників. Як згадують сучасники23, результатами тривалих розмов (20-

                                                             
15 Історія України / Відп. ред. Ю. Сливка. – Вид. 3-тє, перероб. і доповн. – Львів: Світ, 2002. – С. 124; Довідник з 

історії України (А-Я) / За заг. ред. І. Підкови, Р. Шуста. – 2-ге вид., доопр. і доповн. – Київ: Генеза, 2001. – 

С. 708. 
16 Сас П. Бородавка (Нерода) Яків // Енциклопедія історії України. – Київ: Наук. думка, 2003. – Т. 1: А-В. – 

С. 350. 
17 Антонович В., Бец В. Исторические деятели Юго-Западной Россіи. – Кіев, 1883. – Т. 1. – С. 7. 
18 Мицик Ю. Два листи гетьмана Нероди (Бородавки) // Mappa Mundi. Збірник наукових праць на пошану 

Ярослава Дашкевича з нагоди його 70-річчя. – Львів-Київ-Нью-Йорк: Вид. М. Коць, 1996. – С. 435-442. 
19 Грушевський М. Цит. пр. – С. 448. 
20 Мицик Ю. Цит. пр. – С. 442. 
21 Грушевський М. Цит. Пр. – С. 459. 
22 Грушевський М. Цит. пр. – С. 458-460. 
23 Sobieski I. Commentariorum Chotinensis belli libri tres. – Dantisci, MDCXXXXVI (1646). – P. 35. 
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31 липня) з королем Сагайдачний залишився цілком задоволений, тобто релігійні вимоги 

українців уряд пообіцяв задовольнити. На думку низки істориків, «найбільшим ділом 

Сагайдачного було поєднання козацької політики з стремліннями української інтелігенції»24.  

 

 
Sobieski I. Commentariorum Chotinensis belli libri tres (1646 рік) 

 

Війна на морі  

Не чекаючи завершення переговорів у столиці, запорожці здійснили кілька морських 

походів. Вже 9 травня 32 чайки (1600-2200 козаків) напали на турецьку ескадру з 40 суден і 

потопили 9 галер і три десятки менших суден та знищили понад 2 тисячі турецьких моряків. 

Важливим було те, що ця турецька ескадра мала доправити в Білгород важкі облогові 

гармати, порох, ядра і продовольство для армії султана. Не обмежившись цією перемогою, 

козаки протягом місяця пустошили узбережжя Румелії, здобули міста Сіле, Медіню, Раролю, 

Місіврі, Агйолу, Сисопал (12-13 червня)25. Саме 9 травня 1621 року можна вважати початком 

Хотинської війни. Після завершення операцій у Румелії половина козаків із здобиччю 

подалася на Січ, а 16 чайок повернули на Босфор і вдарили на околиці Стамбула, сіючи 

                                                             
24 Крип’якевич І. Історія України. Вид. 2-ге, перероб. і доповн. – Львів: Світ, 1992. – С. 177. 
25 Сас П., Кіркене Г. Хотинська битва 1621. – С. 52. 
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паніку в турецькій столиці. Однак згадану половину козацької флотилії турки 14 липня 

підстерегли в гирлі Дніпра. Козаки мужньо вступили в бій, але зазнали значних втрат (16 чи 

20 чайок, бл. 300 загиблих), а 200 полонених люто стратили26. Султан особисто розстрілював 

їх із лука. За іншою інформацією козаки розвантажили свої судна, розділилися на два загони 

й суходолом успішно повернулися на Січ. У серпні 1621 р. бл. 10 тисяч козаків під проводом 

молодого Богдана Хмельницького спустилися Дніпром до Чорного моря27 й розбили 

12 галер, а решту турецького флоту гнали до Константинополя і з великою здобиччю 

повернулися на Січ28. Козацькі морські походи змушували турків зосереджувати значні 

морські сили біля своїх берегів, аби відбивати запорізькі напади, дезорганізовували 

турецький тил і згубно впливали на настрої населення й бойовий дух військ. 

 

 
Кафа (1622 рік) 

 

Молдавський похід 

У червні 1621 р. козацьке військо, яке налічувало (станом на 6 липня) 44.100 козаків у 

15 полках з 23 гарматами29 почало рух у напрямку театру бойових дій від Білої Церкви на 

Винницю, далі на Кам’янець-Подільський. Від козацького посольства не було жодних 

звісток, тому за наказом гетьмана Якова Нероди, який побоювався, що ворог розіб’є козаків і 

поляків по черзі, козаки 8 серпня переправилися через Дністер біля Могилева й почали 

бойові дії на території Молдавії. Наляканий господар утік з Ясс до турецького війська. Під 

час молдавського походу трапився випадок, відображений у низці джерел30. На шляху 

просування турецької армії, в гирлі р. Радавець, притоки Прута, опинився невеликий 

                                                             
26 Остапчук В., Галенко О. Козацькі чорноморські походи у морській історії Кятіба Челебі «Дар великих мужів 

у воюванні морів» // Mappa Mundi. – С. 358-364. 
27 Величко С. Літопис / переклав з книжної української мови Валерій Шевчук. – Київ: Дніпро. – Т. 1. – С. 34. 
28 Дата сумнівна, бо після Цецори Б. Хмельницький, за його ж словами, два роки перебував у полоні в Криму 

(Крип’якевич І. Богдан Хмельницький. – С. 46).  
29 Сас П., Кіркене Г. Хотинська битва 1621. – С. 40. 
30 Див. Грушевський М. Історія України-Руси. – С. 469, прим. 1. 
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козацький загін, що повертався з-під Сучави (у Я. Собеського – 400 козаків, у Т. Шемберґа – 

260). Його оточили татари, але не змогли подолати. Тоді послали по допомогу до султана. 

27 серпня підійшли турки, однак ні безперервний обстріл, ні атаки добірних турецьких 

підрозділів не змогли змусити козаків до відступу. Частина їх (70) боронилася кілька днів з 

печери, султан довго стежив за боєм і чекав перемоги. Врешті наказав задушити незламних 

козаків димом. Інші (близько 200) спорудили табір з возів, засипаних землею, шаблями 

викопали окопи й відбивалися навсібіч. Двічі козаки спробували прорватися крізь ворожі 

лави. Востаннє, після двох днів боїв, їх було лише 30. Знесилених і поранених, їх захопили в 

полон і стратили. За словами Собеського31, двом бранцям султан дарував життя. Одного 

залишив при собі, а другого послав до козаків, пропонуючи стати на його бік і навіть 

створити козацьку державу. Цей бій сучасники порівнювали з Фермопільським32.  

20 серпня й польське військо переправилося через Дністер і розбило табір під Хотином, 

нетерпляче чекаючи козаків. 21 серпня сюди прибув і Сагайдачний. Його радісно привітали 

й вислали з невеликим загоном по козацьке військо. У цих пошуках, що тривали кілька днів, 

він натрапив на основну турецьку армію, у бою був поранений у плече (саме ця незагоєна 

рана згодом спричинила його смерть) і ледь не загинув. Врешті йому вдалося знайти 

козацький табір біля Могилева33. Козаки зустріли вмілого полководця з ентузіазмом і знову 

обрали його гетьманом замість Бородавки. Козацьке військо, відбиваючись від татар, 

здійснило вдалий марш-маневр на Хотин і 1 вересня заклало табір поруч із польсько-

литовським. Оскільки його чисельність подано в 36.220 осіб34, молдавська кампанія 

коштувала йому поважних втрат. Польське-литовське військо налічувало 35 тисяч35, в т. ч. 

литовські полки Ходкевича, Сапіги й Зеновича. Однак його стан і озброєння були значно 

гіршими за козацьке. Козацько-польським силам протистояла значно потужніша турецька 

армія, що налічувала не менше 150 тисяч вояків. Татарської кінноти було кількадесят тисяч. 

Сучасні дослідники вважають, що турки мали дещо більше за 100-тисячне військо. А разом 

зі слугами – 150-160 тисяч36. Турки мали значну кількість артилерії, в т. ч. й важкі облогові 

гармати. Враховуючи це, Я. К. Ходкевич залучив голландського інженера В. Аппельмана, 

який запроектував під Хотином потужні земляні фортифікації бастіонного типу. Саме ж 

місто, за винятком мурованої церкви, вирішили спалити, щоб воно не заважало обороні. 

Східний фланг прикривав Хотинський замок. На протилежному фланзі оборони уздовж 

Дністра розмістився козацький табір. За площею він був значно меншим за польсько-

литовський37. Це пояснювалося дуже просто: козаки, на відміну від шляхти, не брали в похід 

зайвого майна, обмежуючись провіантом і амуніцією. В компуті козацького війська від 

6 липня 1621 вказано: «гармат бронзових - 20, залізних – 3, возів з порохом і кулями до цих 

гармат – 12»38.Тому козацький обоз, а відповідно й табір, був значно меншим. Однак 

укріплення табору, за козацьким звичаєм, не поступалися європейським. Протягом місяця 

боїв, інтенсивних обстрілів і штурмів вони дозволили козакам успішно захищатися від 

переважаючих сил ворога й зазнавати мінімальних втрат, навіть при обстрілі з облогових 

гармат. 

                                                             
31 Sobieski I. Commentariorum… – P. 47. 
32 Рашба Н. Дії запорізьких козаків до битви під Хотином // Жовтень. – 1985. – № 4. – С. 106-107. 
33 Sobieski I. Commentariorum… – P. 48. 
34 Грушевський М. Історія України-Руси. – С. 473. 
35 За «Ординацією війська 1621 р.» – 32.510 вояків (Pamiętniki o wyprawie chocimskiej r. 1621 Jana hrabi z 

Ostroroga, Prokopa Zbigniewskiego, Stanisława Lubomirskiego I Jakóba Sobieskiego z rękopisów współczesnych i 

druków mniej znanych zebrał Żegota Pauli. – W Krakowie, 1853. – S. 12). 
36 Сас П., Кіркене Г. Хотинська битва 1621. – С. 79. 
37 Сас П., КіркенеГ. Хотинська битва 1621. – С. 87 (картосхема № 2), 104-105 (гравюра). 
38 Там само. – С. 40.  
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Битва під Хотином 

Битва під Хотином розпочалася вже 2 вересня. Турки розраховували, що козаки ще не 

встигли збудувати свій табір, отож вдарили на них. Українці мужньо відбили напад, 

підтримані сусідами – литвинами й поляками. Як не раз нотує учасник битви, згодом батько 

короля Яна ІІІ, Яків Собеський, 2, 3, 4 вересня турки «всю лють свою звернули на козаків 

запорозьких», які «дуже мужньо витримували весь той натиск»39. Вогнем з мушкетів і гармат 

козаки знищили велику кількість нападників. Спільно з ними відбивали напади піхотинці 

Денгофа й рейтари Вейґера (2 вересня), але з посиленням боїв ці частини повернулися до 

своїх і воювали на інших ділянках оборони. 3 вересня султан наказав своєму війську конче 

розгромити козаків. Штурм розпочався потужним артилерійським обстрілом. Козаки 

підпустили ворога ближче, знищили передні лави вогнем, а решту відкинули контратакою 

далеко від своїх позицій. 4 вересня султан особисто стежив за атакою своїх яничарів, яку ті 

здійснили після двогодинного обстрілу з гармат і рушниць. У зустрічному бою козаки знову 

змусили ворога відступати. Однак у полудень почався новий штурм. На допомогу козакам 

Ходкевич послав німецьку піхоту Лермунта й Вейґера40. Однак турки не заспокоїлися і знову 

почали артилерійський обстріл. Він був таким нищівним, що очевидці навіть засумнівалися, 

чи вижив хтось у козацькому таборі. Насправді ж втрати козаків були незначними: їхні 

польові укріплення надійно захищали від будь-якого обстрілу. Козаки не лише відбили всі 

атаки, але й за наказом Сагайдачного вийшли з табору і при підтримці поляків самі пішли в 

наступ. На плечах ворога вони увірвалися в турецький табір, здобули кілька гармат і 

захопили багато полонених. Дехто з істориків стверджує, що остаточну перемогу не було 

здобуто, бо козаки надто захопилися здобиччю41, інші – що Ходкевич відмовився від 

продовження битви через настання темряви42. 9 вересня козацькі позиції протягом 4 годин 

штурмували яничари, однак козаки, підтримані німецькою піхотою, не лише відбили всі 

атаки, але й гнали ворога аж до його табору. У цьому бою загинули півтори тисячі 

яничарів43. Як пише Собеський, «на запорожців чинили дуже великий натиск, як ручною 

зброєю, так і вогнем, що тривав понад півтори години. Козаки досить мужньо вигнали їх з 

шанців, їм у цьому допомагала піхота Лермунта й Денгофа, коло їх таборів по долинах густо 

лежали турецькі трупи»44. 11 вересня туркам вдалося переправити по збудованому ними 

мосту через Дністер 4 великі облогові гармати. З них вони почали обстріл козацького табору. 

Однак надто великої шкоди не завдали: вбили десятьох козаків і полковника Яцка45. 

Очевидно, мова про полковника Яцка Гордієнка, згаданого М. Грушевським46. Однак 

сучасники краще знали Яцка Неродича (Бородавку). Тим більше, що в компуті козацького 

війська від 6 липня серед 15 полковників був лише один Яцко – Неродич, а Гордієнко 

названий не Яцком, а Дацьком 47, Це повідомлення, повторене в інших джерелах, згодом 

трансформувалося у версію, нібито Бородавку стратили за наказом Сагайдачного чи за 

рішенням козацької ради48 - буцімто за невдалі дії і великі втрати в Молдавії49. Насправді 

молдавський похід козаків можна вважати цілком успішним: він дуже сповільнив рух 

                                                             
39 Sobieski I. Commentariorum… – P. 97, 103. 
40 Сас П., Кіркене Г. Хотинська битва 1621. – С.103. 
41 Грушевський М. Історія України-Руси. – С. 474. 
42 Сас П., Кіркене Г. Хотинська битва 1621. – С. 106. 
43 Pamiętniki o wyprawie chocimskiej. – S.23. 
44 Ibidem. – S. 139. 
45 Ibidem. – S. 140. 
46 М. Грушевський серед козацьких полковників під Хотином згадує Яцка Гордієнка, але не згадує Нероду 

(Історія України-Руси. – С. 473). 
47 Сас П., Кіркене Г. Хотинська битва 1621. – С. 40. 
48 Грушевський М. Історія України-Руси. – С. 475; Рашба Н. Дії запорізьких козаків. – С. 107. 
49 Історія України. – С. 129. 
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Османа ІІ, завдав туркам і їхнім союзникам значних втрат, а також дозволив полякам і 

литовцям як слід укріпити свій табір.  

Після цього війна набрала затяжного характеру. Як полякам, так і козакам почало 

бракувати провіанту (татари перетяли сполучення з Кам’янцем), а особливо корму для коней, 

які від цього масово гинули. Серед вояків почалися хвороби, ширилося дезертирство. 

Подібною була й ситуація в турецькому таборі. З огляду на такий розвиток подій 

Сагайдачний на воєнній раді висунув ідею здійснити несподіваний нічний напад на турків і 

цим переламати хід подій. План підтримали й польські комісари. Ця операція планувалася на 

12 вересня. Напад мали почати козаки, продовжити – польська, німецька й угорська піхота, а 

завершити литовсько-польська кіннота. Вночі козаки непомітно підповзли до самого 

турецького табору. Однак сильний дощ, що почався безпосередньо перед атакою, не 

дозволив козакам скористатися вогнепальною зброєю, і операцію відмінили. Згодом козаки 

самостійно здійснили кілька успішних нічних вилазок (18 й 22 вересня50), зокрема на 

турецький табір за Дністром. 24 вересня помер гетьман Ходкевич, отож турки вирішили 

скористатися цим і всіма силами вдарили на польсько-козацькі позиції, однак 

безрезультатно: їх відкинули з великими втратами. 28 вересня турки востаннє спробували 

переможно завершити битву генеральним штурмом, однак знову зазнали невдачі. Це змусило 

султана 29 вересня почати мирні перемовини, які формально завершилися 9 жовтня51. Умови 

миру були вигіднішими для Польщі, ніж для Порти, яка мусила відмовитися від ідеї 

підкорити Річ Посполиту й повернутися до умов quo ante bellum (які були до війни). 

Найменше скористалися з результатів війни козаки, яким знову заборонили морські походи. 

Однак політичні вимоги козацтва були задоволені.  

Уроки для нащадків  

Хотинська війна, у якій козаки відіграли ключову роль, показала, що Військо 

Запорізьке стало провідною політичною силою сучасності. Оскільки ж його керівник, 

гетьман Конашевич-Сагайдачний, разом з усім товариством вписався у Київське братство, 

він узяв цей осередок культурно-освітнього життя під свою опіку й захист. Завдяки цьому 

«разом, в одному фронті, стало міщанство, духовенство і козаччина; стремління, що йшли 

досі розірвано, поплили єдиним, спільним річищем»52. В Хотинській війні, складовою 

частиною якої стали морські операції козацького флоту на Чорному морі й Молдавський 

похід під проводом авторитетного вождя – гетьмана Якова Нероди (Бородавки), козаки 

показали себе мобільним, дисциплінованим і відважним військом, однаково здатним на 

наступальні, оборонні, диверсійні операції, незламним у бою і схильним битися до 

останнього вояка, не шкодуючи свого життя й не дбаючи про почесті чи винагороду. Особи 

головних керівників козацького війська – Якова Нероди (Неродича) - Бородавки й Петра 

Конашевича-Сагайдачного – вояків і полководцв, які в надзвичайно складних умовах довели, 

що «відвагою можуть помірятися з найшляхетнішими мужами»53, стали втіленням кращих 

рис українського воїна й командира, вмілого, мужнього, ініціативного, стійкого до будь-яких 

злигоднів і нестач, дисциплінованого й вимогливого до підлеглих. Ці вожді планували і 

здійснювали складні операції на ворожій території, далеко від рідної землі, розраховуючи не 

на союзників чи місцеве населення, а виключно на власні сили. Вони показали, що 

українське військо, володіючи високою бойовою майстерністю й уміннями, здатне успішно 

протистояти значно чисельнішому супротивникові й завдавати йому великих втрат, 

зберігаючи власні людські ресурси.  

                                                             
50 Pamiętniki o wyprawie chocimskiej. – S. 27. 
51 Грушевський М. Історія України-Руси. – С. 478. 
52 Крип’якевич І. Історія України. – Вид. 2-е, переробл. і доповн. – Львів: Світ, 1992. – С. 177. 
53 Слова Якова Собеського про Сагайдачного (Sobieski I. Commentariorum. – P. 126-127). 
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РОЛЬ І ЗНАЧЕННЯ ХОТИНСЬКОЇ БИТВИ В ЄВРОПЕЙСЬКІЙ 

ВОЄННІЙ ІСТОРІЇ XVII СТ. 
 

Українське козацтво, його видатні провідники відіграли важливу роль в європейській 

історії XV-XVII ст. Вийшовши на історичну арену в 1490-х роках, зробивши своїм осередком 

Запорожжя, трохи більше як за століття українське козацтво стало знаним тодішньому 

світові. Вже перший широковідомий козацький очільник, засновник в середині XVI ст. Січі 

на Хортиці, представник давнього князівського роду Дмитро Вишневецький, від якого 

Михайло Грушевський веде відлік українських гетьманів, закроїв великі плани боротьби з 

татаро-турецькою експансією, намагався залучити до неї військові сили Литви і 

Московщини, організував походи на Крим. Ідеї Вишневецького про консолідацію козацьких 

сил, про те, що козацтво, будучи військовою силою народу, може спиратися у своїй політиці 

на Литву, Московщину, Туреччину, Молдову, знайшли своє відображення в подальших 

часах. 

Мета цієї роботи – проаналізувати Хотинську битву 1621 р. як один із ключових етапів 

історії Європи XVII ст., дати події сучасну оцінку. 

 Історіографія битви відображена в багатьох опублікованих джерелах, десятках 

монографічних досліджень, сотнях менших наукових студій. Хотинська битва стала 

предметом досліджень польських, українських, російських, європейських та турецьких 

істориків. На жаль, студії останніх для нас практично недоступні з різних причин. У нашому 

дослідженні зробимо відсилання лише на авторитетні енциклопедичні та монографічні 

видання польською, українською та російською мовами1. Слід також відзначити, що ця 

знаменна баталія, її головні дійові особи (гетьмани Я. К. Ходкевич та П. Сагайдачний) стали 

темою творчості низки тогочасних і пізніших художників, письменників – поляків й 

українців. До образу гетьмана П. Сагайдачного, Хотинської баталії зверталися українські 

маляри С. Васильківський, Турбацький, О. Климко, подіям того часу присвячено твори 

письменників Осипа Маковея (повість “Ярошенко”), Андрія Чайковського (роман 

“Сагайдачний”) та ін. 

Особлива активність українських козаків розпочалася на початку XVII ст. Втягнувшись 

у московські авантюри Лжедмитріїв, разом з військами польських магнатів, які підтримували 

самозванця Отрєп’єва, в 1604 р. вони вирушили на Москву через Сіверщину. Козаки брали 

                                                             
1 Pisma Stanisława Zółkiełskiеgo kanclerza koronnego i hetmana. – Lwów, 1861; Listy Stanisława Zółkiełskiеgo 1584-

1620. Kraków, 1868; Максимович М. А. Собрание сочинений. – К., 1976. – Т. 1; Sliwiński A. Jan Karol 

Chodkiewicz. – Warszawa, 1922; Алекберли М. А. Борьба украинского народа против турецко-татарской 

агрессии во второй половине XVI–XVII веков. – Саратов, 1961; Хотин // Советская историческая энциклопедия. 

– М.: Сов. Энциклопедия, 1974. – Т. 15. – С. 646; Кулиш П. А. Материалы для истории воссоединения Руси. – 

Москва, 1877. – Т. 1; Каманин И. М. Очерк гетманства Петра Сагайдачного // Чтения Исторического общества 

Нестора-Летописца. К., 1901. – Кн. 15. – Вып. 1; Жерела до історії України-Руси. – Львів, 1908. – Т. 8; Tretiak J. 

Historia wojny chocimskiej (1621). Kraków, 1921; Гуслистий К. Г. Петро Конашевич-Сагайдачний // УІЖ. – 1972. 

– № 4; Podhorodecki L. Chocim,1621. – Warszawa, 1988; Мицик Ю. А. Хижняк З. І. Сагайдачний (Конашевич, 

Конашевич-Сагайдачний) Петро Кононович // Українське козацтво: Мала енциклопедія. – Запоріжжя, 2002; 

Гуржій О. І., Корнієнко В. В. Гетьман Петро Конашевич-Сагайдачний. – К., 2004; Сас П. М. Хотинська війна 

1621 року. – Біла Церква, 2012. 
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участь і в інших військових об’єднаннях разом з польським королем Жиґмонтом 

(Сигізмундом) III, котрий вперто домагався для себе царської корони, поновили свої морські 

походи. Року 1606 вони здобули Варну, 1614 р. – Синоп і Трапезунд. Розбивши у 1616 р. 

турецький флот у гирлі Дунаю і взявши в полон турецького пашу, пригрозили самому 

Константинополю (Стамбулові). Того ж року під проводом гетьмана Петра Конашевича-

Сагайдачного взяли Кафу (теперішню Феодосію), де був найбільший невільничий ринок. З 

неволі визволено тисячі бранців, а по світу розійшлася слава про запорозьких козаків та 

їхнього провідника – гетьмана Петра Сагайдачного2. Напруга в польсько-турецьких 

відносинах продовжувала зростати з початком майбутньої Тридцятилітньої війни у 1618 р. 

між габсбурзьким блоком (іспанські та австрійські Габсбурґи), яких підтримували Папа 

римський, католицькі князівства Німеччини та Франція, Швеція, Голландія, до певної міри 

Англія, які опиралися на протестантських князів Німеччини та антигабсбурзький рух у Чехії. 

Хоч Річ Посполита формально участі у війні не брала, вона морально підтримувала 

Габсбурґів. У 1619 р. король Жигмонт III скерував на їх підтримку десятитисячний корпус 

під проводом Александра Лісовського (т. зв. “лісовчиків”), який, ввірвашись у Словаччину, 

завдав поразки семигородському князеві Бетленові Ґабору, васалові Туреччини. Той 

змушений був разом з чеським загоном зняти облогу Відня. Дії “лісовщиків”, а також 

козацькі походи отримали негативну реакцію Порти3. 

Попри це, у вересні 1620 р. кварцяне військо разом з магнатськими загонами під 

командуванням коронного гетьмана С. Жолкєвського та польного гетьмана 

С. Конєцпольського увійшли на територію Молдавії, яка від 1617 р. стала повним васалом 

Туреччини, щоб відновити там вплив Речі Посполитої. Турецьке військо під проводом 

талановитого полководця Іскандера-паші в урочищі Цецора поблизу столиці Молдавії Ясс 

18-20 вересня 1620 р. завдало поразки польському війську. Невдалий відступ у напрямку 

Могилева допровадив до того, що на лівому березі Дністра навпроти Могилева 6-7 жовтня 

1620 р. польське військо, в складі якого був козацький загін під проводом чигиринського 

підстарости Михайла Хмельницького, було розгромлено вщент. С. Жолкєвський загинув, 

С. Конєцпольський з кількома командирами потрапив у полон. Там поліг також батько 

Богдана Хмельницького Михайло, а сам Богдан опинився в турецькому полоні, з якого був 

викуплений через два роки. 

Ця поразка Речі Посполитої спричинила до подальших дій з боку Порти. Турецький 

султан Осман II почав готуватися до широкомасштабної війни з Річчю Посполитою. 

Наступного, 1621, року він очолив величезне військо, кількість якого в різній історичній 

літературі різна. 

Дмитро Яворницький твердить, що армія Османа II налічувала 500 тис. осіб4, сучасний 

британський дослідник польської історії Норман Дейвіс переконує, що поляків з козаками 

було 55 тис., а турків втричі більше5, – отже, 165 тис. Відомий польський історик Владислав 

Сєрчик взагалі про чисельність турецької армії промовчує, а твердить, що поляки виставили 

35 тис. вояків і запросили 20 тис. козаків6. Авторитетні львівські дослідники Л. Зашкільняк 

та М. Крикун, узагальнивши всю польську історіографію з цього питання, оцінюють 

                                                             
2 Мицик Ю. А., Плохій С. М., Стороженко І. С. Як козаки воювали. – Дніпропетровськ: Промінь, 1990. – С. 193. 
3 Дейвіс Н. Боже ігрище. Історія Польщі. – К.: Основи, 2008. – С. 385; Зашкільняк Л., Крикун М. Історія 

Польщі: Від найдавніших часів до наших днів. – Львів, 2002. – С. 146. 
4 Яворницький Д. Історія запорізьких козаків: У 3-х т. – Львів: Світ, 1991. – Т. 2. – С. 133. 
5 Там само. – С. 386. 
6 Крип’якевич І. та ін. Історія українського війська (від княжих часів до 20-х років XX ст.). – Львів: Світ, 1992. – 

С. 187. 
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османську армію в 120 тис. – 100 тис. турків та 20 тис. татар. Натомість поляків – 35 тис., 

козаків – 40 тис., а разом – 75 тис. 

Розставимо зразу крапки над “і” щодо чисельності козаків. Як пише І. Крип’якевич, 

зберігся детальний реєстр війська, яке під проводом Сагайдачного прийшло під Хотин, – 

41520 козаків, артилерія – 22 гармати7. Польських вояків, які прибули під Хотин у вересні 

1621 р., як свідчать ухвали сейму, було таки 35 тис. Щодо турецького війська, то цифра 

Д. Яворницького, певно, перебільшена, але з султаном на війну йшло значно більше осіб, 

аніж 120 тис. турків і татар – тут явно упущена численна обслуга падишаха разом з 

особистою охороною, гаремом, погоничами верблюдів, слонів і т. ін. Окрім турків та татар, в 

армії Османа ІІ були араби, греки, представники інших народів, які захопила Туреччина на 

Балканах та Близькому Сході8. За оцінними даними українських істориків на підставі 

різноманітних архівних джерел, турецька армія мала до 300 тис. осіб. До позиції Н. Дейвіса 

ще повернемося, а тепер перейдемо до перебігу подій під Хотином у вересні–жовтні 1621 р. 

Про те, що Туреччина готується до війни з Річчю Посполитою, Петро Сагайдачний 

знав вже наприкінці 1620 р. – на Запорожжя про це надходила інформація від місцевих 

жителів та козацької розвідки, яку Гетьман добре налагодив. Від того часу П. Сагайдачний 

став головним промотором подій. Як він і передбачив, польський уряд був змушений 

звернутися по допомогу до запорожців. Сагайдачний висунув вимоги до королевича 

Владислава – по-перше, польський уряд мав визнати владу Гетьмана в Україні, по-друге, 

скасувати всі обмеження проти козацтва. До того ж, польський король Жиґмонт III звернувся 

за посередництвом до єрусалимського патріарха Феофана, який у той час перебував в 

Україні. Патріарх видав грамоту до козаків, в якій закликав послужити Речі Посполитій, 

здобути славу в боротьбі з “бусурманами”. 

Від 15 до 17 червня в урочищі Суха Діброва відбулася козацька рада, в якій взяв участь 

і виступив митрополит Іов Борецький, були також представники короля та польського 

духовенства. Петро Сагайдачний зачитав грамоту патріарха Феофана. Козаки погодилися 

послужити королеві, висунувши умову – визнати на митрополії та владицтвах ієрархів, яких 

затвердив Феофан9. У липні козацькі делегати на чолі з Сагайдачним у Варшаві зустрічалися 

з королем Жиґмонтом III, який обіцяв їм виконати вимоги після закінчення війни. На 

початку серпня Сагайдачний вирушив під Хотин, а король скерував командувачу урядових 

військ Янові Каролю Ходкевичу листа, в якому наполягав усунути від гетьманства Якова 

Бородавку, з котрим були запорожці. З приїздом Сагайдачного на козацькій раді Бородавку 

позбавили влади і стратили, а гетьманом вибрали Сагайдачного, який взявся безпосередньо 

керувати воєнними діями10. 

Добре розуміючи військове мистецтво, Сагайдачний ще перед приходом під Хотин 

зробив усе можливе, щоб перешкодити туркам здійснити заплановані воєнні приготування. 

Один із козацьких загонів був скерований в гирло Південного Бугу і перешкодив кримським 

татарам облаштувати переправу для походу в Молдавію, а інший – проти татарської орди в 

район Акермана. Внаслідок присутності тут запорожців татари були змушені втікати під 

захист турецької армії аж до Ізмаїла. Це привело до того, що турецька армія затрималася, а 

польське військо прибуло в район Хотина на три дні швидше і зайняло вигідні позиції. Вже 1 

вересня польське військо розмістилося фронтом на захід і південний захід, з тилу табір 

                                                             
7 Алекберли М. А. Хотинская война. – Черновцы, 1957. – С. 64. 
8 Історія українського козацтва: Нариси у 2 т. / Ред. кол. В. Смолій (відп. ред). та ін. – К., 2006. – Т. 1. – С. 389. 
9 Гуржій О., Корнієнко В. Доба героїчних походів гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного // Ukraina – terra 

cosacorum – Україна – козацька держава / Кер. проекту, автор-упорядник, художник, фотограф, ілюстратор 

В. Недяк. – К.: Емма, 2004. – С. 125. 
10 Там само. 
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прилягав до Хотинської фортеці і берега Дністра, що унеможливлювало оточення. Попереду 

табору була місцевість, важкодоступна для ворога. 

Козацьке військо отаборилося окремо, попереду шляхетського. Козаки захистили табір 

глибокими ровами і високими валами, а їх праве крило прикривали польські загони, які 

очолював В. Любомирський, а ліве – сам коронний гетьман Я. Ходкевич. По суті, козацьке 

військо було в найнебезпечнішому, але ключовому у військовому розумінні місці. 

Сагайдачний вирішив шляхом активної оборони виснажити вороже військо, а потім перейти 

до раптового наступу. 

Під Хотин турецька армія прибула 2 вересня. Вже 3 числа турецьке військо напало на 

козацький табір, розуміючи, що від цієї перемоги залежить результат війни, татари ж напали 

на польське військо. Після довгого бою були змушені відступити, зазнавши важких втрат. 

Козаки їх почали переслідувати і загналися аж до султанського табору. Наступного дня 

султан скерував на козаків свої відбірні частини, однак Сагайдачний розгадав план атаки, 

зосередив гармати на флангах, козаки вийшли з центру, куди скеровано удар турецької 

артилерії. Це не лише вберегло козаків, а й дозволило їм перейти в контратаку. У турків 

розпочалася паніка, командири кинулися втікати, однак Ходкевич не подався на допомогу 

Сагайдачному і козаки повернулися в табір. 

Отримавши 8 вересня значні підкріплення, турки знову розпочали наступ, проте 

влучним рушничним вогнем козаки завдали значних втрат турецькій стороні, наступ знову 

захлинувся. 

Після 10 вересня ситуація змінилася – козаки перейшли до наступальних дій. У ніч 

проти 12 вересня Сагайдачний завдав сильного удару з центру і з крил, що мало не привело 

до оточення турків, а султан зі своїм оточенням втік аж за 20 км від Хотина. Однак 

королевич Влодислав та коронний гетьман не погодилися на переслідування, і козаки 

повернулися. 

Султан почав нервувати, карати на смерть своїх воєначальників, а це не додавало 

звитяги турецькому війську. Запорожці робили сміливі вилазки зі свого табору, доходили аж 

до турецьких наметів, знищили туркам гармати, брали велику здобич і бранців. Козаки 

проявили таку величезну відвагу і погорду до смерті, що один із сучасників, очевидець битви 

маленького козацького відділу з турками, записав так: “Ці люди значно перевищили славою 

спартанців, тамтих були триста під Термопілами, козаки ж, числом тільки шістдесят, у 

чистому полі стримали військо, силою рівне Ксерксовому”. 

Після успішного нападу на турецькі позиції, які козаки провели 28 вересня, турки 

втратили 10 тис. вбитими, багато було поранених і полонених. Козацькі перемоги під 

Хотином, на думку Д. Яворницького, остаточно зламали волю турецького командування 

щодо продовження війни. Уже 2 жовтня, на пропозицію Османа II, розпочалися переговори, 

на яких Туреччина прийняла всі умови Польщі, а 8 жовтня сторони підписали мирну угоду – 

турки обіцяли не дозволяти татарам нападати на Україну, а поляки обіцяли не дозволяти 

запорожцям організовувати походи на Чорне море. 

За своїми масштабами, кількістю учасників і за наслідками Хотинська битва 1621 р. 

була однією з найбільших воєн у середньовічній Європі. З обох сторін у ній взяло участь, за 

найновішими даними, приблизно 350 тис. чоловік. Загальні втрати склали: з боку Туреччини 

– понад 80 тис. чол., з боку Польщі – приблизно 14,5 тис. чол., з боку України – до 5 тис. 

козаків. Такі порівняно невеликі втрати свідчать про військову майстерність запорожців і 

про воєнний талант гетьмана Сагайдачного. 

Український гетьман, як підкреслюють історики О. Гуржій та В. Корнієнко, правильно 

зрозумів стратегічну ситуацію, яка вимагала перемоги. Щоб не допустити ворога на 

українські землі, Сагайдачний зосередив на кордоні з Молдавією в районі Хотина майже всі 
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наявні сили в головному районі воєнних дій – в напрямку головного удару противника. З 

іншого боку, Сагайдачний правильно оцінив можливості свого війська та здеморалізований 

стан супротивника, що істотно знецінювало його чисельну перевагу11. Може, саме тому 

польські і пропольські історики не дуже люблять згадувати про цей тріумф гетьмана 

Сагайдачного та українських козаків під Хотином, а наші вчені не можуть належно 

пропагувати битву в світі, довести на беззаперечних фактах це англомовному світові, 

зокрема й таким історикам, як Н. Дейвіс. 

Можемо дійти то такого висновку: одна з найважливіших битв на теренах Центрально-

Східної Європи – Хотинська, 1621 р. – до сьогодні не є належно оцінена і польськими, і 

назагал європейськими істориками. На карту була поставлена доля держав континенту. Саме 

на таку оцінку вона заслуговує, і, що дуже важливо, треба визнати в цій вікторії роль і місце 

українського народу, українського війська в особі козацтва, наші аспірації до 

державотворення. 

Феномен воєнних і політичних успіхів гетьмана Петра Сагайдачного, видатного 

українця, полягає в тому, що він, як і його наступники Богдан Хмельницький та Іван Мазепа, 

мав блискучу освіту – закінчив Острозьку академію, яка була в той час на рівні найкращих 

університетів Європи. Петро Сагайдачний великою мірою спричинився до того, що вже в 

перші десятиріччя XVII ст. українське козацтво бере на себе величезну відповідальність за 

відродження української державності, потоптаної частково Литвою, а далі, особливо тяжко, 

Польщею, в захисті рідного краю від спустошення татарами і турками. 

Хотинська битва стала тріумфом української зброї і бойового мистецтва. Порівняно 

невелике польське військо у спілці з козаками завдяки воєнному талантові гетьмана Петра 

Сагайдачного перемогло другу велику турецьку навалу (перша була 1498 р.), що не дало 

впасти Речі Посполитій і зупинило турецький похід через українські і польські землі в 

Європу. 

Якби польська маґнатерія, королівський уряд змогли тоді по-справжньому оцінити 

значення і роль українського козацтва, задовольнили вимоги козаків, а в цілому – 

українського фактора, спробували би перетворити Річ Посполиту в трисуб’єктну державу, 

надавши права українському народові через козацьку верхівку та духовенство, не було б 

гострого протистояння в наступні два десятиліття. Здійсненню стратегічних планів 

Сагайдачного великою мірою завадила його передчасна смерть, яка настала в березні 1622 р. 

від рани отруєною стрілою під Хотином. А зарозумілість поляків щодо козацтва, нехтування 

їхніми правами, недотримання обіцянок, які вони давали козакам, привели до вибуху 

Хмельниччини. Це стало початком кінця самої Речі Посполитої, яку внаслідок трьох поділів 

Польщі у XVIII ст. розділили Австрійська монархія та Російська імперія. 

Але не треба звинувачувати в такому стані лише польську сторону – явно не дописала і 

українська, а з нею й литовська еліти. Не треба забувати, що на скликаному Соймі в Любліні 

1569 р., який мав прийняти доленосну для наших народів ухвалу, українські та литовські 

депутати “образилися” за тиск на них з польської сторони і покинули його засідання. Тоді 

поляки ухвалили потрібні саме їм рішення. І хоч литовські та українські (руські) депутати 

таки повернулися, потрібні полякам ухвали сойму уже були проголосовані. Знаменитий 

приклад для наших сучасних політиків, які не розуміють (бо, як правило, малоосвічені), що 

справжня політика – це мистецтво компромісів, там нема чого і на когось ображатися, 

особливо коли йдеться про майбутнє нації. 

     

                                                             
11 Lipska М. Problem kozacki w Rzeczypospolitej do powstania Chmelnickiego // Polska-Ruś-Ukraina=Польща-Русь-

Україна: одинадцять століть сусідства. – Lublin; Львів, 2002. – S. 76. 
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ПАМ’ЯТЬ ПРО ХОТИНСЬКУ ВІЙНУ (1621 Р.) В «ЛІТОПИСІ» 

САМІЙЛА ВЕЛИЧКА 

 
Історія Хотинської війни в «Літописі» Самійла Величка показова з кількох перспектив. 

Раніше оповідь про козацьку звитягу під Хотином уже ставала частиною козацьких res 

gestae1, проте висвітлення цих подій у Величка цілком оригінальне – і з погляду залучених 

ним джерел, і з погляду логіки конструювання загальної лінії оповіді. Відтак метою цієї 

короткої розвідки є розібрати джерела Величка на предмет їх автентичності та спробувати 

пояснити його логіку викладу сюжету про Хотинську війну. 

Повідомлення Величка про події Хотинської війни складається з трьох частин. Перша – 

комплекс листів короля Сиґізмунда ІІІ та краківського архієпископа Мартина Шишковського 

до єрусалимського патріарха Теофана, датованих груднем 1621 р., з проханням переконати 

запорозьких козаків у необхідності їх військової допомоги в майбутній війні проти 

Османської імперії. Далі – лист того ж патріарха Теофана до козаків із закликом стати до 

«оборони християнства» на заклик короля Речі Посполитої, а також апокрифічне листування 

короля Сиґізмунда ІІІ та султана Османа ІІ2. Друга являє собою переклад латиномовного 

тексту «щоденника» Матвія Титлевського. Третя – це похвала гетьману Петру Конашевичу-

Сагайдачному за перемогу над турками та його ж листування з королем Сиґізмундом ІІІ3. 

Перша частина, очевидно, покликана представити участь козацького війська в обороні 

Хотина як виконання християнського обов’язку, який отримав благословення самого 

єрусалимського патріарха, друга – викласти перебіг Хотинської кампанії з акцентом на ролі 

козаків у подоланні «турецької» загрози, третя – продемонструвати вдячність короля і 

визнання ним козацької звитяги. 

Викладаючи події Хотинської війни, Величко позірно взорується винятково на 

«щоденник» бернардинця Мацея Титлевського, що вперше вийшов друком у 1622 р. в 

Неаполі4, а потому його було двічі перевидано в Іспанії і пізніше включено до видання 

анналів Цезаря Баронія Антонієм Бзовським та до Historia Constantinopolitana5, якою, власне, 

і скористався Величко. Очевидно, що хід воєнних дій 1620 і 1621 рр. Титлевський пізнавав 

звичним для його духовного сану – кабінетним – способом. Ще Юзеф Третяк зауважив, що, 

вірогідно, ключовим джерелом для Титлевського слугував щоденник познанського воєводи 

                                                             
1 Мыцык Ю. «Летописец Дворецких» – памятник украинского летописания XVII века // Летописи и хроники 

1984 г. – Москва, 1984. – С. 219-234. Літопис гадяцького полковника Григорія Грабянки / Пер. із 

староукраїнської Р. Г. Іванченка. – Київ, 1992. – C. 29-30. 
2 Kołodziejczyk D. Rzekome listy sułtańskie do stanów Rzeczypospolitej // Fałszerstwa i manipulacje w przeszłości i 

wobec przeszłości / Red. J. Olko. – Warszawa 2012. – S. 89-96.  
3 Величко С. Літопис / Відп. ред. Т. Таїрова-Яковлєва, Г. Боряк. – Київ, 2020. – С. 35-62. 
4 Tytlewski M. Narratio de praeliis gestis inter polonorum et turcam ab annis 1620&1621. – Neapoli, 1622. 
5 Historia Constantinopolitana Post avulsum a Carolo Magno Occidentem, Ad Nostra usq[ue] tempora deducta: Et Ex 

Variorum Historicorum collatione, ac ipsorum verbis formalibus repraesentata; Per Christophorum Besoldum, JC. 

Eiusque pars prior, Seriem & res gestas continet Graecorum Imperatorum; Posterior vero, Regum atque Principum 

Turcicorum. – Argentorati, 1634. – P. 1313-1336; Багро C. Перелік історичних праць, літературних творів та 

документів, наведених у тексті // Величко С. Літопис / Відп. ред. Т. Таїрова-Яковлєва, Г. Боряк. – Київ, 2020. – 

С. 882.  
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Яна Остророґа6. При тому, коли порівнювати «щоденник» Титлевського з тогочасними 

польськомовними щоденниками, виданими в Речі Посполитій7, то впадає у вічі, що саме тут 

участь козаків у кампанії висвітлено найдетальніше. Можливо, Величко скористався саме з 

цього твору випадково, бо той видався йому доступним. Проте, якщо твір Титлевського було 

обрано цілеспрямовано, годі й уявити кращий вибір, адже згадки про козаків автор не оминає 

практично в жодному поденному записі.  

У чому Величко відступає від свого першовзірця, так це в тому, що додає два поденні 

описи, датовані 22 і 23 вересня, де описано успішні козацькі нічні атаки на османський 

воєнний табір, яких у Титлевського немає. Вставляючи новий фрагмент між датами 26 і 

27 вересня, Величко не вказує, з якого джерела доповнив Титлевського. Проте зіставлення 

текстів показує, що опис цих козацьких нічних атак від 22 і 23 вересня – майже дослівне 

запозичення із згадуваного опублікованого щоденника Яна Остророґа8, який поширювався і 

в рукописних копіях9. Відтак, хоч фактографічно Величко повністю орієнтується на тексти 

польських щоденників, виглядає, що, як і інші автори козацьких res gestae, він бачить саме 

козацькі нічні атаки як ключову передумову стримання османського наступу. Саме тому 

Величко наважився доповнити Титлевського з іншого джерела, аби не «забути» жодної з 

козацьких нічних атак – адже для нього саме вони являли собою сутність козацької звитяги 

під Хотином.  

Принагідно описуючи нічні атаки козаків, Величко лише двічі подає їх з метою 

уславити козацьку доблесть – при описах Хотинської війни та оборони Чигирина проти 

османського війська в 1677 р.10 У такий спосіб звичне ранньомодерне сприйняття будь-яких 

дій уночі як потаємних, а, отже, негідних, здобуває в козацьких літописах початку XVIII ст. 

цілком нове прочитання. Якщо козаки виступають проти іновірного ворога, «нічна війна» є 

не просто виправданою, але й славною.  

Нарешті, порівняно з іншими козацькими res gestae цілком оригінальним сюжетом у 

Величка є змалювання вдячності королевича Владислава та короля Сиґізмунда ІІІ гетьманові 

Петрові Конашевичу-Сагайдачному й всьому Війську Запорозькому за їхню військову 

доблесть. Компонуючи цей нарис, присвячений «історії гетьманства Петра Сагайдачного», 

Величко, вірогідно, ознайомився з віршованим панегіриком Касіяна Саковича, чи не 

дослівно переказуючи прозою метафоричне висловлювання останнього про загрозу від 

                                                             
6 Tretiak J. Historia wojny chocimskiej (1621). – Lwów, 1889. – S. 3; Ostrorog J. Woina woloska od cesarza tvreckiego 

Osmana przeciwko Koronie Polskiey podniesiona za panowania [...] Zygmvnta Trzeciego [...] króla, roku Bozego 1621 

do [...] p. Piotra ze Bnina Opalinskiego. – W Poznaniv: w drukarni Iana Wolraba, 1622. Цей же щоденник повністю 

передруковано в: Pamiętniki o wyprawie chocimskiej r. 1621 Jana hrabi z Ostroroga, Prokopa Zbigniewskiego, 

Stanisława Lubomirskiego i Jakóba Sobieskiego / Wyd. Ż. Pauli. – Kraków, 1853. – S.17-39. Ян Остророг не був 

безпосереднім учасником чи очевидцем воєнних дій, бо на час Хотинської кампанії уже тяжко хворів, а, отже, 

компонував свій «щоденник» з чуток і переказів: Dworzaczek W. Ostrorog Jan herbu Nałęcz (1565-1622) // Polski 

Słownik Biograficzny. – Wrocław, Warszawa, Kraków, Gdańsk, 1979. — T. XXIV/3. – Zeszyt 102. – S. 502-505. 
7 Zbigniewski P. Adversaria albo terminata sprawy wojennej, która się toczyła w wołoskiej ziemi z tureckim cesarzem 

w roku teraźniejszym 1621. – B.m.: 1621. Щоденник передруковано у: Pamiętniki o wyprawie chocimskiej r. 1621 

Jana hrabi z Ostroroga, Prokopa Zbigniewskiego, Stanisława Lubomirskiego i Jakóba Sobieskiego / Wyd. Ż. Pauli. – 

Kraków, 1853. – S. 43-64; Sobieski J. Commentariorum Chotinensis belli libri tres. – Danzig, 1646. Польською 

мовою цей текст було перекладено у XIX ст. Pamiętnik wojny chocimskiej Jakóba Sobieskiego / Wyd. W. 

Syrokomla. – SPb, 1854.  
8 Пор. Величко С. Літопис / Відп. ред. Т. Таїрова-Яковлєва, Г. Боряк. – Київ, 2020. – С. 48-49; Pamiętniki o 

wyprawie chocimskiej r. 1621 Jana hrabi z Ostroroga, Prokopa Zbigniewskiego, Stanisława Lubomirskiego i Jakóba 

Sobieskiego / Wyd. Ż. Pauli. – Kraków, 1853. – S. 27-28. 
9 Сас П. М. Хотинська війна 1621 року. – Біла Церква, 2012. – С. 104, особливо примітки 71 і 72.  
10 Захоплення уночі реєстровцями повсталих запорожців та низка нічних сутичок під час повстання Якова 

Острянина (1638), напад Богдана Хмельницького на польський табір біля Ладижина (1652). Величко С. Літопис 

/ Відп. ред. Т. Таїрова-Яковлєва, Г. Боряк. – Київ, 2020. – С. 87, 97, 100-101, 170-171, 514-516. Зверненням моєї 

уваги на ці сюжети я завдячую Сергію Багро. 
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османського війська під Хотином: «Вийшεдши жε ωнъ, бѣсурманинъ, тогда на христіянъ 

войною, ащε і хвалился ωт гордости своεя, надѣючися на множεство силъ своїх, в Войску 

Zапорожскомъ снѣдаты, а в ωбозѣ полскомъ ωбѣдати»11.  

За словами Величка, пишучи цю частину, він спирався на рукописні «козацькі 

літописці», звідки запозичив лист від короля Сиґізмунда ІІІ до Сагайдачного та два листи 

Сагайдачного у відповідь, а також оповідку про те, що одразу після укладення Хотинського 

миру королевич Владислав начебто прислав козакам великий бутиль італійського вина, 

48 діжок питного меду, 23 великі діжки горілки та багато їстівних припасів. Хворому ж 

Сагайдачному, окрім вишуканих наїдків і напоїв, він надіслав розкішний кармазиновий 

намет, підшитий зеленим венеціанським дамаском12. Коли ж королевич побачив, що 

пораненого Сагайдачного збираються везти до Києва на простому набитому соломою возі, 

хіба застеленому килимами, то тут-таки «даровалъ з парою конεй лεгких, в шорахъ 

позлоцѣстихъ бывшихъ, лεктичку свою з балдахиномъ табыну зεлεного, златіε квѣточки по 

сεбѣ імѣвшаго, даровалъ при том жε Сагайдачному канакъ щирозлотний, в осмъдεсятъ шεстъ 

чεрвонихъ бывший, на богатой фіялковой стонжцѣ zавѣшεнний, на которомъ з εдной 

стороны была пεрсона ωтца εго принцъ Владиславова, короля Жигмунта, виборними 

рубѣнами ωсажεнная, а з другой стороны былъ ωрεлъ гεрбовый Короны Полской, 

найвиборнѣйшими шафѣрами ωбложεнний»13. 

У ранньомодерну добу для того, щоб підкреслити визнання внеску Сагайдачного та 

запорозького війська в «Хотинську перемогу», не було досконалішої мови, аніж мова дарів, 

адже дари слугували потужним комунікативним засобом, інструментом, який творив і 

скріплював соціальні зв’язки14. Що могло бути кращою відзнакою заслуг Сагайдачного, аніж 

золотий медальйон, прикрашений дорогоцінним камінням, та ще й з портретом самого 

короля? Такі прикраси виготовляли в єдиному екземплярі на спеціальне замовлення, отож 

ексклюзивність подарунка мала би підкреслювати виняткове значення послуг козацького 

гетьмана. Далі, за Величком, король уже особисто висловив вдячність Сагайдачному і 

всьому козацькому війську в окремому листі, начебто приданому королівському підскарбію 

разом з обіцянкою грошової винагороди.  

Ще Михайло Грушевський назвав цей і подальші листи-відповіді Сагайдачного 

фальсифікатами, а нарис Величка – фантазією15. Проте деякі дослідники досі 

використовують їх як зразки оригінальної кореспонденції, а один із листів навіть включений 

уповажну збірку документів українського козацтва16. Однак, якщо нарис начебто 

скомпонований з «давніх козацьких літописців» і не містить виразних ознак, які б підкріпили 

сумнів щодо автентичності опису щедрих дарів вдячного королевича, то згаданий вище 

«лист» короля Сиґізмунда ІІІ, датований 12 січня 1622 року, не залишає місця для сумнівів. 

Ось цей «лист»: 

 

                                                             
11 Пор. Там само. – С. 54; Сакович К. Вірші на жалісний погреб шляхетного рицаря Петра Конашевича-

Сагайдачного // Українська поезія кінця XVI – початку XVII cт. / Упор. В. Крекотень, В. Колосова. – Київ, 1978. 

– С. 220.  
12 Величко С. Літопис / Відп. ред. Т. Таїрова-Яковлєва, Г. Боряк. – Київ, 2020. – С. 56.  
13 Там само.  
14 Бережна Л. Дари Мазепи. Культура подарунків українських гетьманів у системі дипломатичної комунікації 

другої половини XVII століття // Київська Академія. – Вип. 12. – Київ, 2014-2015. – С. 222-225. 
15 Грушевський М. С. Історія України-Руси: в 11 т., 12 кн. // Гол. ред. П. С. Сохань. – Т. 7. – Київ, 1995. – С. 478, 

примітка 3.  
16 Документи українського козацтва XVI — першої половини XVII ст.: універсали, листування, угоди, присяги / 

[упор. В. Брехуненко, Ю. Мицик, В. Щербак]. – Київ, 2016. – С. 233-234.  
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«A ponieważ wiernost sług у poddanych zwykła zachęcac panow ku łaskawosci у respektam, 

tedy у my kontenci bendonc uprzeymosci y zyczliwosci wasżey nam y całey Koronie Polskiey w 

progressie woiennym pod Chocimem pokazaney, wszelaką łaskę у respekta wam у całemu Woysku 

naszemu Zaporoskiemu zawsze we wszystkich iego potrzebach у zondaniach wyswiadczac chętnie 

przyrzekamy у deklaruiemy. Y co wam przed tym wyswiadczył łaski у respektu swego przydaniem 

prawy wolnosci waszych antecesor nasze sławney pamienci naiasnieyszy Stephan Batoriy, krol 

polski, my nadto w dzisięcioro, czego tyle od nas pozonadacie łaski naszey wyswiadczyc wam, 

wszystkiemu Woysku Zaporoskiemu, nie odmowiemy. A teraz pomieniono chocimską odwagę у 

pracę waszę małym darunkiem z skarbu naszego krolewskego nagradaiąc, przez nadwornego 

podskarbiego posyłamy cztery sta tysiący talerow bytych, ktore rownym działem na pięcdziesiąt 

tysięcy wszystkiey czerni woyskowey, tak tey co pod Chocimem, iako i // c tey co z Chmelnickim 

na Ewxynoponcie w przemysłach woienych znayszła się, aby były rozdane у podzielone, niemiiaiąc 

pokrzewnych у wdоw tego towarzystwa кozackiego, ktоre w wojenych tego lata potrzebach swoie 

rycerskie połozyłу głowy»17. 

 

По-перше, підозрілим виглядає саме датування листа – 12 січня 1622 року. Адже 

станом на 13 січня королівські комісари перебували в Києві18, і було б дивно, якби король 

направив свій подячний лист уже після виїзду до козаків власних комісарів. Більше того, 21 

січня датовано квит Війська запорозького про отримання обіцяної винагороди у 40 тис. 

польських злотих19. За приблизного обрахунку, ці 40 тис. є еквівалентними згадуваним у 

гіпотетичному королівському листі 400 тис. битих талерів. Проте з листів королівських 

комісарів випливає, що ці гроші (річний жолд) вони привезли з собою, а щодо обіцяних 

гетьманом Станіславом Жулкевським додаткових 40 тис. злотих (бо ж не міг король назвати 

у листі «дарунком» річний жолд) ті ж-таки комісари радили козакам звернутися до короля 

окремо20. Зайве згадувати, що додаткові 40 тис. злотих були обіцяні козакам гетьманом 

Яном-Каролем Ходкевичем, а у битві під Цецорою, де поліг гетьман Жулкевський, козаки 

участі не брали. 

По-друге, впадає у вічі фраза про те, що надіслані королем гроші призначено як для тих 

козаків («czerni woyskowey»), які воювали під Хотином, так і для тих, що воювали на 

Чорному морі під проводом Хмельницького. Як відомо, Богдан Хмельницький потрапив у 

полон під Цецорою і був викуплений у 1622 році, а тому аж ніяк не міг очолювати морські 

бої в 1621 році21. Окрім того, він у 1622 р. ще не був тією постаттю, яка б вартувала окремої 

згадки в королівському листі. Натомість, як бачимо з попередніх ремарок Величка, той не 

сумнівався, ніби Хмельницький брав активну участь у морських боях 1621 року. Так, він 

завершує переказ щоденника Титлевського власними підрахунками чисельності 

шляхетського та козацького війська, вставляючи ремарку про те, що, крім 40-тисячного 

козацького війська безпосередньо під Хотином, ще 10 тис. козаків за королівським наказом 

воювали на Чорному морі «під командою» Хмельницького:  

 

«Ѡсобно на морѣ Чорномъ, того жъ лѣта флотомъ водномъ под командою Богдана 

Хмεлніцкого знайдовалося козаковъ по указу королεвскомъ ҂I [10000]. Яко свѣдεтεлствуεтъ 

                                                             
17 Величко С. Літопис / Відп. ред. Т. Таїрова-Яковлєва, Г. Боряк. – Київ, 2020. – С. 58.  
18 Документи українського козацтва XVI – першої половини XVII ст.: універсали, листування, угоди, присяги / 

Упор. В. Брехуненко, Ю. Мицик, В. Щербак. – Київ, 2016. – С. 222.  
19 Там само. – С. 227-228.  
20 Там само. – С. 225.  
21 Сас П. М. Хотинська війна 1621 року. – Біла Церква, 2012. – С. 158-159.  
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сεй войни ωписатεль, Матфεй Титлεвскій, сεптεврія шεстого, и войны Хмεлницкого 

сказатεль, Самоїлъ Твардовский, // в книзѣ своεй на листѣ пятом»22.  

 

Якщо заглянути до вказаних Величком джерел – «Щоденника» Мацея Титлевського та 

«Войни домової» Самуеля Твардовського, – стане зрозумілою і логіка конструювання цього 

повідомлення, і згадка про Хмельницького на Чорному морі у згаданому королівському листі 

від 12 січня 1622 року. Так, у записі Титлевського від 6 вересня зазначається, що козак, який 

утік з полону, розповів, ніби в османському таборі ширяться чутки, буцімто «дванадεсят 

судεнъ, узброεнихъ арматою, на морѣ Ԑвѯинскомъ козаки εмши потопіша, избывшиї жε в 

Константинополь убѣжаша, их жε дажε до самих стѣнъ града козаки гонящε, всѣхъ 

царигородцовъ устрашиша»23. Разом з тим, у вступній частині «Войни домової», де Самуель 

Твардовський представляє читачеві, хто такий і звідки з’явився Богдан Хмельницький, який 

збурив цілу Річ Посполиту в 1648 році, також «пригадано» «вождівство» Хмельницького на 

Чорному морі під час війни з османцями: 

 

«Że tedy Krol Władysław woyne one snował 

Przeszkodzoną, do Turek z nim kommunikował 

Naprzod otym y wielki Reiment mu dawał 

Morskiey wszystkiey Armaty»24. 

 

Як бачимо, Величко у своєму повідомленні злив обидві згадки воєдино, вирішивши, що 

згаданих Титлевським козаків на Чорному морі очолював саме Богдан Хмельницький, і в 

згаданому королівському листі повторив цю саму тезу заради виопуклення ролі 

Хмельницького у «Хотинській звитязі». Така стратегія була цілком доречною з перспективи 

подальшого конструювання наративу. Вигаданий внесок Хмельницького в звитягу над 

османцями під Хотином разом із обіцянкою короля шанувати права і вольності, гарантовані 

ще королем Стефаном Баторієм, увиразнювали кривди, що їх пізніше зазнав Хмельницький і 

ціле Військо Запорозьке за правління короля Владислава IV. 

У згадуваній вище «відповіді» Сагайдачного, датованій 15 лютого 1622 р., той нібито 

дякує королю за ласку й надіслані гроші, віддзеркалюючи ремарку про «козаків під 

Хотином» і «козаків на Чорному морі», щоправда, не згадуючи прямо про Хмельницького, 

натомість зазначаючи, що гроші розподілено згідно з королівським наказом. Далі він 

скаржиться королю на свавілля королівських старост25, але жодним словом не 

прохоплюється про визнання православної ієрархії – одну з головних справ свого 

життя. Варто нагадати, що, прохаючи підтримати визнання нововисвяченої ієрархії, лише 

трьома тижнями раніше він писав литовському польному гетьману Криштофу Радзивилу26. 

Автентичність листа до Радзивила не викликає застережень, бо зберігся його оригінал, і 

такий лист підтверджує, що на смертному одрі Сагайдачний не припиняв клопотатися про 

«захист грецької віри». Отож, він не упустив би нагоду згадати про це і в листі до короля, 

якби такий лист справді було написано. 

                                                             
22 Величко С. Літопис / Відп. ред. Т. Таїрова-Яковлєва, Г. Боряк. – Київ, 2020. – С. 52.  
23 Там само. – С. 43.  
24 Twardowski S. Woyna domowa z Kozaki i Tatary, Moskwą, potym Szwedami i z Węgry […]. – Calissii, 1681. – S. 

5.  
25 Величко С. Літопис / Відп. ред. Т. Таїрова-Яковлєва, Г. Боряк. – Київ, 2020. – С. 59-60. 
26 Документи українського козацтва XVI — першої половини XVII ст.: універсали, листування, угоди, присяги / 

Упор. В. Брехуненко, Ю. Мицик, В. Щербак. – Київ, 2016. – С. 228-229. 
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З огляду на сказане не випадає вірити й в автентичність другого листа Сагайдачного до 

короля, датованого у Величка останніми числами березня 1622 року. У ньому гетьман 

Сагайдачний, нібито бачачи наближення смерті, пише, що відпускає королівського лікаря, 

присланого королевичем Владиславом для його лікування гетьмана, а далі просить захистити 

козаків від королівських старост та ліквідувати унію27. З усіх трьох згаданих листів саме цей 

здобув найбільше дослідницьке визнання як зразок автентичної кореспонденції28. При тому 

джерел запозичення називають два - «Акты относящиеся к истории Южной и Западной 

России»29 та публікація Михайла Максимовича в журналі «Киевлянин»30. Насправді ж в 

«Актах» джерелом вказано ту ж публікацію Максимовича. Максимович, натомість, точно 

назвав своє джерело – літопис Величка, звідки він і передрукував весь комплект із трьох 

згаданих «листів». Таким чином, існування оригіналів опублікованих Величком листів не 

підтверджується, і, зважаючи на вказані змістові огріхи, важко не погодитись із висновком 

Грушевського, що «листування» між королем та Сагайдачним після Хотинської війни має 

апокрифічний характер31.  

Змалювання королівської вдячності, щедрих дарів і турботи про здоров'я хворого 

гетьмана, з одного боку, підкреслювало козацький внесок у «Хотинську перемогу», а з 

другого, – увиразнювало утиски, що їх зазнали козаки за правління короля Владислава IV, 

призвівши до вибуху війни під проводом Богдана Хмельницького – одного з центральних 

сюжетів літопису Величка. В цілому ж те, що, описуючи події Хотинської війни, Величко 

двічі звернувся до апокрифічних листувань (короля Сиґізмунда ІІІ з султаном Османом ІІ та 

його ж з гетьманом Петром Конашевичем-Сагайдачним) ілюструє один з методів роботи 

козацького літописця і вчергове підкреслює, що при використанні «Літопису» Величка для 

цілей реконструкції різних історичних подій цитовані ним документи потребують пильної 

перевірки на предмет автентичності.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
27 Величко С. Літопис / Відп. ред. Т. Таїрова-Яковлєва, Г. Боряк. – Київ, 2020. – С. 61-62. 
28 Документи українського козацтва XVI – першої половини XVII ст.: універсали, листування, угоди, присяги / 

Упор. В. Брехуненко, Ю. Мицик, В. Щербак. – Київ, 2016. – С. 233-234.  
29 Акты, относящиеся к истории Южной и Западной России, собранные и изданные Археографической 

комиссией (далі – Акты ЮЗР). – СПб, 1865. – Т. II: 1599-1637. – С. 72-73. 
30 Киевлянин : альманах / Изд. М. Максимович. – Москва, 1850. – C. 165-171.  
31 На те, що Величко не раз «грішив» цим прийомом, вказує і багато інших листів такого роду. Пор. приклади й 

аналіз: Яковенко Н. Нарис історії України з найдавніших часів до кінця XVIII ст. – Київ, 2005. – С. 442-444.  
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КОЗАЦЬКИЙ РУХ У МАНЬЧЖУРІЇ: ПРИЗАБУТА ІСТОРІЯ 

ЯПОНСЬКО-УКРАЇНСЬКИХ ВІДНОСИН НА ОСНОВІ ПРАЦЬ  

ІВАНА СВІТА 

 
У маньчжурському дипломатичному багатотомному виданні «Політична ситуація у 

Східній Азії» знаходимо доволі детальний аналіз реального буття у тогочасному Китаї та у 

країнах Західної та Східної Європи. У п’ятому томі видання одна з частин має назву «Огляд 

українських національних рухів», на основі аналізу якої зрозуміло, що у цій публікації 

подається достовірна інформація про Україну та її діаспору, а також об’єктивна оцінка 

ситуації, в якій опинились тогочасні козаки (українці) у Маньчжурії.  

Відомо, що з початком японсько-китайської війни відбулися зміни не лише в 

політичному курсі Японії, але й в японському чиновницькому апараті Маньчжурії. Так, 

більшість із тогочасних японських чиновників, які підтримували і сприяли українській 

громаді, покинули Маньчжурію.  

У 1937 році було припинено видання української газети «Маньджурський Вістник». 

Протягом тривалого періоду японська влада всіляко сприяла діяльності і підтримувала 

редакцію «Маньджурського Вістника», але несподівано змінила свій протекторат на цензуру, 

а зрештою і на заборону виходу газети. Так, на фоні тогочасної розбурханої політичної 

ситуації у світі українська громада втратила важливий канал поширення інформації, зокрема 

і про козацький рух у Маньчжурії.  

У статті показано життєвий шлях відомого українського журналіста, історика та 

громадсько-політичного діяча на Далекому Сході Івана Світа. Проаналізовано його 

відносини та контакти з японськими колегами, а саме: з Кітаґава Шікадзо та Хоріе 

Кадзумаса.  

На основі опрацьованих джерельних матеріалів та літератури комплексно висвітлено 

особливості тогочасного козацького руху в Маньчжурії, його успіхи, здобутки та основні 

невдачі, причини занепаду. Розповідається про роль екзильного уряду УНР в українсько-

японських відносинах. 

У дослідженні на основі історичних документів здійснено аналіз щодо сприйняття та 

розуміння японцями українців (козаків), які проживали на той час у Маньчжурії. Зважаючи 

на те, що Іван Світ мав неабиякий вплив на розвиток та хід козацького руху в Харбіні, 

вважаємо, що дослідження його відносин із японцями у Маньчжурії допоможуть глибше 

зрозуміти не лише тогочасну ситуацію української громади, але й проаналізувати ставлення 

японців до українського національного руху. 

Щодо японського бачення українських проблем та козацького руху в Харбіні, то у 

вступній частині до «Огляду українських національних рухів» повідомлялось про те, що «до 

сьогодні проблеми України розглядалися лише у контексті Європи, проте є висока 

вірогідність того, що до вже існуючих проблем можуть додатись і ті, що визрівають серед 

українців на Далекому Сході», і «якщо ті ідеї, які поширюються серед українців у 

Маньчжурії та на Далекому Сході координуються і узгоджені з тими рухами, що 

розгортаються в європейській частині України, то ситуація, що зараз спостерігається на 
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Далекому Сході з огляду на те, що проблема національних питань набула нового змісту, 

мабуть, свідчить про те, що ми зіткнулись з переломною епохою»1.  

Таким чином, на сторінках цього видання відобразилося занепокоєння тогочасними 

подіями. Також у тексті «Передмови» вказувалось, що у Маньчжурії проживало тоді 

15 тисяч козаків. Проблеми, що стосувались українського національного питання, були 

актуальними не лише в Європі, але й на Далекому Сході і стали рушієм козацького руху. З 

наведених фактів зрозуміло, що в «Огляді українських національних рухів» подавалася 

достовірна інформація про Україну та її діаспору, а також об’єктивна оцінка ситуації, в якій 

опинилась козацька громада у Маньчжурії.  

Перший розділ «Українські рухи в Європі» складався з наступних пунктів: 1. Історія 

самостійницьких рухів; 2. Територія та населення; 3. Культурні осередки; 4. Газети та 

журнали; 5. Культурні та освітні організації; 6. Співпраця з іноземними культурними 

центрами; 7. Суспільно-політичні організації та клуби; 8. Спортивні та військові організації; 

9. Студентські та молодіжні угрупування; 10. Жіночі організації тощо. Це дослідження було 

настільки вичерпним та ґрунтовним, що його, без сумніву, можна прирівняти до сучасних 

наукових досліджень. 

Пункт про історію самостійницьких рухів починався з історії про Запорізьку Січ, 

містив факти про правління Івана Мазепи. До того ж, тут подавалась інформація про 

діяльність таких видатних державних діячів, як Михайло Грушевський, Павло 

Скоропадський, Симон Петлюра та ін. 

У наступному пункті про території та населення знаходимо відомості про поселення, 

що називалося «Зелений Клин» або «Зелена Україна», де мешкало близько 1 млн. 240 тис. 

осіб. Деякі дані про «Зелений Клин» також відшукуємо і у записах 1930 року департаменту 

закордонних справ Маньчжурії, в яких вказувалося, що «на цій території більшість 

населення становлять українці». 

Також тут знаходимо інформацію різного змісту про діяльність товариства «Просвіта» 

та вплив організації на українську діаспору2, про кількість виданих газет, про Музей 

української визвольної боротьби і про заснування меморіального музею пам’яті Симона 

Петлюри у Парижі тощо. Звідси зрозуміло, що після прочитання цього підрозділу читач був 

не просто поверхнево ознайомлений із деякими фактами з життя козацької громади, а 

володів доволі вагомим багажем знань з історії України. 

Другий розділ «Українці на радянському Далекому Сході» складався з таких трьох 

пунктів: 1. Історія української еміграції на Далекому Сході; 2. Ареал розселення емігрантів 

та чисельність населення; 3. Соціально-політична ситуація.  

У цьому розділі на основі статистичних даних, отриманих з документів Російської 

імперії та СРСР, науковці намагалися підрахувати точну кількість українців, які проживали 

на Далекому Сході. Тут знаходимо інформацію про емігрантів за 1901-1911 роки, в якій 

повідомлялось, що «Російській імперії необхідна була армія для оборони, тому вона всіляко 

підтримувала емігрантів на Далекому Сході, серед яких більшість були вихідцями із 

українських сіл»3. Цікавими виявились результати «Територіального огляду еміграції» за 

1899-1900 рр. та 1900-1912 рр., звідки ми дізнаємося, що найбільше емігрантів було з 

Чернігівської, Полтавської, Київської, Могильовської (тепер більша частина території 

увійшла до Могильовської області у Білорусі), Волинської та Харківської губерній. За 

підрахунками, що подавалися в огляді, повідомлялось, що «більше 70% емігрантів Далекого 

                                                             
1 Ministry of Foreign Affairs of Manchoutikuo. Toa Political Affairs. – 1936. – С. 39. 
2 Ministry of Foreign Affairs of Manchoutikuo. Toa Political Affairs. – 1936. – С. 41. 
3 Ministry of Foreign Affairs of Manchoutikuo. Toa Political Affairs. – 1936. – С. 48. 



35 
 

Сходу становили українці»4. До того ж, «радянська Росія як і Російська імперія з однаковою 

метою підтримувала емігрантів, 60% з яких були українці»5. 

В одному з пунктів цього розділу про ареал розселення емігрантів та чисельність 

населення згадується про «Зелений Клин», або ж «Зелену Україну». Також тут знаходимо 

інформацію про те, що «українці – нація хліборобів», від якої очікували «допомоги у 

розбудові аграрного сектору на родючих просторах Далекого Сходу»6. За результатами 

перепису населення СРСР за 1926 р. з 1 млн. 244 тис. 433 мешканців Далекого Сходу 303 

тис. 259 осіб. були українцями. Ця кількість була наполовину меншою порівняно з 

переписом 1923 р. Така ситуація зумовлювалася низкою причин, серед яких «повна 

асиміляція», внаслідок якої «українців вносили у реєстр як осіб російської національності», 

«небажання розкривати свою національність з певних політичних міркувань» і «втрата 

національної свідомості та зросійщення, яке протягом тривалого часу здійснювалось 

Російською імперією»7. З вищенаведених фактів зрозуміло, що 70% емігрантів Далекого 

Сходу, котрі були українцями, становили більшу частину загальної кількості населення цих 

територій. 

У третьому пункті розділу про соціально-політичну ситуацію вказувалося, що однією із 

вагомих причин появи української громади на теренах Далекого Сходу виявилася і російська 

революція. Так, Михайло Драгоманов, відомий український діяч, революціонер, будучи 

прихильником національної ідеї, пропонував здійснити розбудову соціалізму на 

федеративних засадах, беручи до уваги не лише історичні кордони країни, але й території, де 

проживала українська громада8. Поява української громади на теренах Далекого Сходу, «не 

зважаючи на жорсткі методи тривалої русифікації Російської імперії, була зумовлена 

прагненням українців створити свою національну формацію, тобто отримати незалежність»9. 

З 1917 р. кількість українських громад на теренах Далекого Сходу поступово зростала. Так, у 

восьми округах налічувалось 56 осередків. У червні того ж року у Ніколаєвську-

Уссурійському пройшов Перший загальний всеукраїнський з’їзд діячів і громадянства 

Далекого Сходу, який «сприяв активізації українських національних рухів на Далекому 

Сході»10. 

У рішеннях Другого всеукраїнського з’їзду Далекого Сходу знаходимо заклики до 

«формування власної армії, яка б безпосередньо підпорядковувалась військово-морським 

силам України». Відтак український національний рух продовжувався доти, доки тут, за 

сприяння Надзвичайного комітету Далекого Сходу, не було прийнято рішення про 

формування Української армії Зеленого Клину11. Після того як у січні 1924 р. радянська 

влада закрила офіс української громади, політичні тенденції українізації, що тривалий час 

спостерігалися на теренах Далекого Сходу, почали йти на спад. Проте українські громади, 

діяльність яких на перший погляд дещо призупинилася, насправді перейшли до підпільних 

методів боротьби з радянською владою. 

Третій розділ «Українці в Маньчжурії» складався з таких трьох пунктів: 1. Соціальний 

статус; 2. Політичні тенденції; 3. Проблеми організації Української національної колонії. 

Вважаємо, що з вищенаведених трьох розділів «Огляду українських національних рухів» 

                                                             
4 Там само. С. 50. 
5 Там само. С. 51. 
6 Ministry of Foreign Affairs of Manchoutikuo.Toa Political Affairs. – 1936. – С. 53. 
7 Ministry of Foreign Affairs of Manchoutikuo. Toa Political Affairs. – 1936. – С. 56. 
8 Hayasaka Mary. The Controversy between the Russian Jacobins and Mikhailo Drahomanov – Between 

Internationalism and Nationalism. Bulletin of the Faculty of Liberal Arts, Ibaraki University. No. 26. – Pp. 53–77. 
9 Ministry of Foreign Affairs of Manchoutikuo. Toa Political Affairs. – 1936. – С. 58. 
10 Там само. – С. 58-59. 
11 Ministry of Foreign Affairs of Manchoutikuo. Toa Political Affairs. – 1936. – С. 61. 
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саме цей є найінформативнішим, зважаючи на неабияку цінність результатів досліджень 

проведених безпосередньо у Маньчжурії. Автор вказував, що «найбільше його зацікавила 

проблема українського побуту у Харбіні», а також «проблема чисельності українців, які там 

проживали»12. 

У цьому розділі знаходимо і перелік українських прізвищ, які найчастіше 

спостерігалися серед української громади у Маньчжурії, зокрема: Кушнаренко, Москаленко, 

Слюсаренко, Рябченко, Шевченко тощо. Тут наводилися і відомості про «населення 

українців, які проживали у Харбіні, чисельність яких становила близько 15000 осіб». Відомо, 

що багато з них виявилися байдужими до проблеми національної самоідентифікації, тому не 

можемо бути певними, що всі власники прізвищ, котрі мали характерне українське 

закінчення «-енко», вважали себе українцями. Про тутешніх українців знаходимо такі 

спогади: «Це були люди, які просто любили давні українські традиції, народні пісні і танці, а 

також ковбасу»13. 

Доволі цікавим також є спостереження автора стосовно соціальної ієрархії 

українського суспільства у Харбіні. Найвищий щабель у цій ієрархії займали так звані 

домовласники, які конкурували навіть з тутешніми євреями та китайцями. Вони мали по 

декілька двоповерхових будинків та були власниками ковбасних і алкогольних крамниць. 

Дуже багато українців, які відносилися до цієї категорії, мешкали у Харбіні14. Дещо нижчий 

щабель займали «українці, численні спроби яких розбагатіти були невдалими». Проте і вони 

завдяки «своїй наполегливій праці, безупинним зусиллям та притаманному українцям 

споконвічному бажанню мати свій дім» володіли «нехай і невеликими, але власними 

будинками у передмістях». Ця категорія українців була загалом задоволена своїм життям і 

«не вважала свої умови несприятливими чи неблагополучними». На найнижчому рівні 

соціальної ієрархії опинилися українці, яких називали «зайдами». Тут, на жаль, опинились і 

представники «справжньої інтелігенції». Серед українців, які відносилися до цієї категорії, з 

вищою освітою було лише кілька десятків осіб, а всі решта мали закінчену лише базову 

середню шкільну освіту. Також знаходимо свідчення про те, що жоден із орендарів у Харбіні 

не мав вищої освіти. Звідси можемо зробити висновок, що рівень освіти тогочасних 

українців, які проживали у Харбіні, був доволі низьким. 

Стосовно політичних поглядів «українці розділилися на дві групи»15. Так, одні, 

незважаючи на те, що були українцями, соромились спілкуватись рідною мовою, всіляко 

приховували своє походження і видавали себе за росіян. Таких українців було доволі багато. 

Інші ж, на відміну від попередніх, не видавали себе за росіян, але «не мали сталої позиції. 

Відтак ідентифікували себе то українцями, то «малоросами». Здебільшого спілкувалися 

російською мовою, проте не забували і про свою культуру, мову та національність»16. 

Незважаючи на деякі незначні розбіжності, «політичні прагнення цих українців були 

однаковими. Як одні, так і другі були прихильниками ідеї відновлення Російської імперії»17. 

На противагу цьому українська інтелігенція, представників, якої, як ми раніше 

згадували, називали «зайдами», «відчайдушно боролася та відстоювала ідею незалежної 

України». Так, протягом тривалого часу продовжувалося запекле протистояння між цими 

двома ідеологічно протилежними групами. Українська інтелігенція іронічно називала 

проросійських українців «співвітчизниками, яких також слід поважати», проте водночас 

                                                             
12 Там само. – С. 64. 
13 Ministry of Foreign Affairs of Manchoutikuo. Toa Political Affairs. – 1936. – С. 65. 
14 Ministry of Foreign Affairs of Manchoutikuo. Toa Political Affairs. – 1936. – С. 66. 
15 Ministry of Foreign Affairs of Manchoutikuo. Toa Political Affairs. – 1936. – С. 67. 
16 Там само. – С. 67. 
17 Там само. – С. 67. 
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соромилась та висловлювала свої «щирі співчуття» побратимам, які попали в тенета 

проросійської релігійної та культурної пропаганди18. Відтак із цього розділу зрозуміло, що 

повноцінне функціонування таких організацій, як «Просвіта» та Український клуб у Харбіні, 

було можливим лише завдяки неабияким зусиллям української інтелігенції, яка становила 

меншість на фоні чисельних прихильників проросійських ідей. 

У 1935 році розгорнувся рух за створення Української національної колонії (УНК). Для 

заснування організації та обговорення проблемних питань було скликано засідання, для 

участі в якому запросили представників із різних українських організацій. Проте з трьохсот 

п’ятдесяти запрошених на засідання прийшло лише сто дев’ять осіб. Ситуація, зумовлена 

низькою явкою (всього 109 небайдужих з 15 тисяч мешканців Харбіна), могла спровокувати 

ще більший розкол та конфлікт в українській громаді. 

За тодішніх обставин єдиною умовою, яка уможливлювала б заснування Української 

національної колонії, виглядало заснування організації, статут та основні положення якої 

були б прийнятними для обох сторін. З такою ініціативою на засіданні виступило 

керівництво Українського національного дому. Відтак було укладено першу статтю статуту 

УНК, в якій проголошувалось наступне: 

1. Захист національних, політичних, економічних прав та свобод українських 

емігрантів на території Маньчжурії. 

2. Об’єднання всіх українських організацій на території Маньчжурії. 

3. Консолідація всіх українських установ та інституцій з метою раціонального 

розподілу обов’язків на території Маньчжурії. 

4. Окреслення загального напрямку діяльності для всіх українських організацій, 

інституцій тощо на території Маньчжурії. 

5. Сприяння поширенню української культури в Азії, а також активна участь у проектах 

розвитку та збереження світових надбань культури. 

6. Боротьба з комуністичною ідеологією19. 

Вищенаведені положення статуту УНК були узгоджені та ухвалені всіма членами 

організації, проте прихильники проукраїнських ідей виявилися не вдоволені текстом статуту 

і додали до нього ще декілька пунктів, зокрема20: кожен, хто бажав стати членом УНК, 

повинен скласти присягу перед Богом, людьми та власною совістю. Кожен член організації 

зобов’язувався: 

1. Добросовісно cлужити організації і виконувати усі свої обов’язки; 

2. Підтримувати ідею незалежної України та сприяти розбудові України як однієї із 

найбільших країн в Європі; 

3. Докласти всі свої зусилля на боротьбу з комунізмом, мета якого – знищити Україну. 

Хоч ці декілька пунктів були узгоджені і затверджені всіма членами засідання, проте 

зрозуміло, що вони відображали позиції лише прихильників ідей незалежної України.  

Більшість із вищевказаних осіб, імена яких ми перелічили в таблиці, були відомими у 

Харбіні громадськими діячами, які боролися за ідею незалежності України. Хоч вони і стали 

«фінансово незалежними», але ще не виявилися готовими «до проведення масштабних 

суспільно-політичних рухів»21. 

Отже, зрозуміло, що причиною довготривалих непорозумінь в українській громаді 

Харбіна був низький рівень політичної освіченості. Відомо, що у цьому місті, окрім УНК, 

діяв і Союз Українських Емігрантів. Постійний розбрат та протистояння між прихильниками 

                                                             
18 Ministry of Foreign Affairs of Manchoutikuo. Toa Political Affairs. – 1936. – С. 68. 
19 Ministry of Foreign Affairs of Manchoutikuo. Toa Political Affairs. – 1936. – С. 69. 
20 Ministry of Foreign Affairs of Manchoutikuo. Toa Political Affairs. – 1936. – С. 70-71. 
21 Ministry of Foreign Affairs of Manchoutikuo. Toa Political Affairs. – 1936. – С. 71. 
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різних ідей в самій українській громаді стали каменем спотикання на шляху розвитку та 

повномасштабного розгортання українського національного руху в Харбіні. 

Таблиця 1 

Керівники Української національної колонії у Харбіні 

Прізвище та ім’я Посада в УНК Професія 

Іван Селюк Керівник УНК Домовласник, орендодавець 

Дмитрій Барченко Заступник керівника Лікар 

Максим Нетребенко  Стоматолог 

Микола Білий  Танцівник, хореограф 

Микола Самарський  Інженер 

Юрій Рой Ад’ютант в УНР Водій 

Федір Богдан  Працівник універмагу «Чюрін» 

Василь Федоренко  Працівник універмагу «Чюрін» 

 

Японсько-українські відносини у трактуванні Івана Світа ми досліджували протягом 

тривалого проміжку часу. Змінювалось японське розуміння та бачення України, а також як 

сприймали та відносилися до українців японці у Маньчжурії. На основі виданої в Америці у 

1972 році книги Івана Світа «Українськояпонські взаємини 1903–1945 рр.» розглянемо 

бачення та ставлення тогочасних українців до ситуації та подій на теренах Маньчжурії. 

Іван Світ писав, що мета його видання полягала у «висвітленні деяких аспектів 

українсько-японських відносин, трактування яких в інших історичних джерелах було дещо 

не точним»22. Також тут знаходимо і «Посвідчення» Івана Світа (англ. мовою – John 

V. Sweet), видане 9 лютого 1935 року в Харбіні «Спілкою Українських Емігрантів у 

Маньджу-Ті-Го». Цікавим фактом є те, що це «Посвідчення» було надруковано російською 

мовою з японським перекладом, дописаним на посвідці вручну. 

У 1935 році Іван Світ був редактором «Маньджурського Вістника» і водночас 

уповноваженим офіційним делегатом від української громади23.  

До того ж, про нього відомо і те, що він був не тільки талановитим журналістом, але й 

істориком, активістом національних рухів за незалежність України, а також 

всесвітньовідомим філателістом. Він народився в 1897 р. у Харкові, який на той час входив 

до складу Російської імперії. Після закінчення Харківського національного університету 

багато подорожував Україною, вдосконалюючи свої знання у галузі гірничої промисловості. 

В березні 1918 р. планував дістатися до Америки, тому вирушив на Далекий Схід, але через 

революційні події у Владивостоці змушений був затриматись там на три місяці. Відомо, що з 

1919 року Іван Світ почав працювати журналістом у різних українських та західних газетних 

виданнях, тому часто на сторінках преси маньчжурського періоду можемо натрапити на його 

ім’я англійською мовою «John V. Sweet»24. У 1922 р., коли Владивосток зайняли війська 

Червоної Армії, він емігрував до Харбіна, де співпрацював з офісом Південно-

Маньчжурської залізниці аж до завершення Другої світової війни. Після праці в китайській 

газеті «Гун-Бао», в якій він вів сторінку про українські новини, очолив «Український 

національний дім (Український клуб)». Звідси зрозуміло, що Іван Світ мав неабиякий 

                                                             
22 Svit I. Ukrainsko-yaponski vzaiemyny 1903-1945. Istorychnyi ohliad i sposterezhennia. – Niu-York, 1972. – 372 s. 

(Memuarystyka; ch. 3). – С. 362. 
23 Popok A. A. «Mandzhurskyi vistnyk». Entsyklopediia istorii Ukrainy: u 10 t. / Redkol.: V. Smolii (hol.) ta in.; 

Instytut istorii Ukrainy NAN Ukrainy. – Kyiv: Naukova dumka, 2012. T. 6: La-Mi. – S. 476. 
24 Manchukuo Stamps [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://manchukuostamps.com/John_V_Sweet.htm. 
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авторитет та вплив на українську діаспору в Харбіні. Після війни емігрував із Шанхаю до 

Америки25. 

Довготривалі приятельські взаємовідносини японців та українців у Харбіні розпочались 

із повернення українській громаді приміщення Українського народного дому, що було б 

неможливим без сприяння японської влади. За словами Івана Світа, історія українсько-

японських політичних відносин бере свій початок ще з періоду японсько-російської війни. 

Також відомо про політичні контакти обох сторін і під час Першої світової війни у 

Владивостоці та в час перебування японських військ у Сибіру. 

Український народний дім (Український клуб) був збудований впродовж 1918-1919 рр., 

після чого будівлю конфіскувало китайське військове керівництво. З 1924 р. українська 

громада у Харбіні всіляко намагалася повернути її. Відомо, що український дипломат, 

викладач Українського вільного університету Олександр Шелухін навіть звернувся за 

допомогою до посольства Китаю у Женеві. Воно надіслало до Адміністрації Харбіна вимогу 

повернути українській громаді її власність, але харбінське керівництво відмовилося 

виконувати цю пропозицію. У 1931 р. комісія Ліги Націй, яка прибула в Маньчжурію для 

вивчення ситуації, у звіті Літтона засуджувала конфіскацію будівлі Українського клубу. 

Незважаючи на те, що 6 грудня 1932 р. ця проблема порушувалася на засіданні Ліги Націй, 

проте рішення про повернення Українського народного дому громаді не було прийнято. 

У 1931 році після зустрічі в Європі представників УНР та японського уряду японсько-

українські контакти знову відновилися. Все почалося з того, що Володимир Мурський, 

представник екзильного уряду УНР у Туреччині, зустрівся з військовим аташе Посольства 

Японії у Стамбулі. Дещо згодом у Варшаві відбулася зустріч Володимира Сальського, 

генерал-хорунжого Армії УНР, з Янаґіта Ґендзо, генерал-лейтенантом Японської 

імператорської армії, військовим аташе в Посольстві Японії у Варшаві. Відомо, що під час 

цих зустрічей обговорювалися різні проблеми, зокрема й ті, що стосувались української 

громади у Харбіні. Слід зауважити, що завдяки домовленостям, яких вдалось досягти під час 

перемовин, будівлю Українського клубу 15 листопада 1933 року повернули українській 

громаді. Меморандум про повернення підписали керівник японської військової місії у 

Харбіні Комацубара Мічітаро, а також представники УНК Д. Барченко та Іван Світ26. 

У процесі дослідження, звичайно, нас передусім цікавили об’єктивні історичні факти, 

проте ми часто задумувалися також і про роль міжособистісних відносин, які беззаперечно 

мали неабиякий вплив на хід історії. Відтак ми проаналізували взаємини І. Світа з його 

найближчими японськими колегами. 

У різних джерелах знаходимо інформацію про міцні приятельські відносини І. Світа та 

японця К. Хоріе, з яким він познайомився у 1924 році. К. Хоріе протягом тривалих років 

дружби неодноразово допомагав І. Світу. Про дружбу з Хоріе він писав, що «це були щирі та 

теплі відносини справді споріднених душ»27. Про Хоріе згадували і в японських джерелах, 

які здебільшого посилалися на історичні праці А. Жуковського. Звідси зрозуміло, чому 

прізвище Хоріе в японських джерелах друкувалося катаканою28. Окрім того, замість повного 

імені подавались лише ініціали Хоріе, тому дуже важко відшукати хоча б якусь інформацію 

про нього, зважаючи на складність процесу ідентифікації особи. Проте з праці І. Світа нам 

                                                             
25 Popok A. A. «Mandzhurskyi vistnyk». Entsyklopediia istorii Ukrainy: u 10 t. / Redkol.: V. Smolii (hol.) ta in.; 

Instytut istorii Ukrainy NAN Ukrainy. – Kyiv: Naukova dumka, 2012. T. 6: La-Mi. – S. 476. 
26 Svit I. Ukrainsko-yaponski vzaiemyny 1903-1945. Istorychnyi ohliad i sposterezhennia. – Niu-York, 1972. – 372 s. 

(Memuarystyka; ch. 3). 
27 Svit I. Ukrainsko-yaponski vzaiemyny 1903-1945. Istorychnyi ohliad i sposterezhennia. – Niu-York, 1972. – 372 s. 

(Memuarystyka; ch. 3). – С. 360. 
28 Kurokawa Yuji. The Tail: History of Ukraine. – Chuo Koron, 2002. – С. 219. 
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вдалось довідатись, що Хоріе був працівником офісу Південно-Маньчжурської залізниці. З 

1933–1934 рр. він радник японської військової місії з питань, що стосувалися України. 

Згодом працював у департаменті закордонних справ Маньчжурії29. 

У реєстрі Південно-Маньчжурської залізниці у Харбіні за 1926 р. серед працівників 

інформаційно-пошукового відділу нам вдалось відшукати ім’я людини, прізвище якої також 

було «Хоріе». Так ми довідалися, що справжнє ім’я Хоріе – Кадзумаса. Тут повідомлялось і 

про те, що до складу персоналу відділу, який нараховував 16 працівників, входили також 

один нештатний працівник (росіянин) та четверо японців30. Цікавим було те, що імена 

працівників у реєстрі подавались у довільному порядку, тобто не за алфавітом. Хоріе 

Кадзумаса був третім у списку одразу після імен керівників відділу. Звідси можемо зробити 

припущення, що Хоріе Кадзумаса також займав доволі високу посаду. Зважаючи на те, що у 

реєстрі за 1928 р. ім’я Хоріе вже було не третім у списку, а надруковане одразу під іменем 

Фурусава Кокічі, керівника відділу, цілком вірогідно, що це вказувало на його службове 

підвищення31. Ім’я Хоріе Кадзумаса залишалось на тій же позиції і після того, як керівником 

Південно-Маньчжурської залізниці став Усамі Канджі32. 

У книзі І. Світа знаходимо інформацію про те, що Хоріе Кадзумаса був офіцером 

японської армії, яка розташовувалась у Приморському краї, під час перенаправлення військ 

на Сибір. Про нього можна довідатись і з військового реєстру33. Він також згадується і в 

списках випускників таких навчальних закладів: кадетська школа (9-й набір, 1910 р. 

випуску) та Військова академія сухопутних військ (24-й набір, 1912 р. випуску)34. 

Відомо, що Хоріе Кадзумаса був спеціалістом з питань, що стосувались Росії, і написав 

працю під назвою «Поки Росія не піде на поступки», опубліковану в 1916 році інформаційно-

пошуковим відділом Південно-Маньчжурської залізниці у Харбіні35. З попередньо наведених 

фактів зрозуміло, що Хоріе Кадзумаса був не лише близьким другом І. Світа, але й важливим 

каналом інформації стосовно намірів японської влади. 

Ще однією доволі важливою постаттю в житті І. Світа, про яку ми дізнаємось з його 

книги, став «професор Кітаґава»36. Вважаємо, що це був не хто інший як Кітаґава Шікадзо. З 

життя Кітаґава Шікадзо відомо: у 1908 р. він закінчив відділ російської мови Токійської 

школи іноземних мов і почав працювати на Маньчжурській залізниці37. 

Також з книги І. Світа дізнаємося і про перше знайомство з Кітаґава Шікадзо у 1931 р., 

коли той мав роботу в економічному відділі канцелярії Південно-Маньчжурської залізниці38. 

Професор Кітаґава Шікадзо, зважаючи на свою спеціальність, завжди цікавився життям та 

проблемами українців у Сибіру, вивчав історію України, активно брав участь у 

різноманітних конференціях, присвячених цим проблемам. Кітаґава Шікадзо був також 
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32 South Manchuria Railway. Staff Record. August 1, 1945. Human Resources Division, General Affairs Department, 

South Manchuria Railway, 1930. – С. 14. 
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36 Svit I. Ukrainsko-yaponski vzaiemyny 1903-1945. Istorychnyi ohliad i sposterezhennia. – Niu-York, 1972. – 372 s. 

(Memuarystyka; ch. 3). – С. 102. 
37 Tokyo Foreign Language School Alumni Association. Graduation Member Name List. – 1910. 
38 Svit I. Ukrainsko-yaponski vzaiemyny 1903-1945. Istorychnyi ohliad i sposterezhennia. – Niu-York, 1972. – 372 s. 

(Memuarystyka; ch. 3). – С. 362. 
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одним із тих японців, які сприяли поверненню Українського національного дому українській 

громаді. Згодом повернувся в Японію і став керівником японської Асоціації туранських 

народностей. За словами І. Світа, ця Асоціація випустила карту розселення українців на 

Далекому Сході, яку в 1935 р. Кітаґава показав йому під час свого візиту до Харбіна. Іван 

Світ захотів і собі придбати цю карту, проте, незважаючи навіть на дружбу, Кітаґава Шікадзо 

змушений був йому відмовити. Згодом Хоріе Кадзумаса пояснив, що причиною відмови 

стала заборона японського уряду продавати карти іноземцям39. 

У 1929 році перед Мукденським інцидентом було опубліковано книгу Кітаґава Шікадзо 

«Пантунгусизм та порятунок побратимів»40. У ній знаходимо інформацію про прагнення 

тунгуських народностей об’єднатися від Японії аж до Європи заради спільної національної 

ідеї. Окрім цього у книзі виявляємо твердження і про те, що корінні жителі Маньчжурії та 

Японії відносились до однієї раси. У своїй праці «Карта-посібник розселення тунгуських 

народностей» Кітаґава Шікадзо зараховував до цієї групи і такі європейські народи, як: 

фінни, угорці та болгари. Цілком імовірно, що Кітаґава Шікадзо, зважаючи на географічну 

близькість України з цими країнами, розглядав можливість співпраці українців з 

тунгуськими народами41. 

Отже, Іван Світ писав, що джерельною базою його книги стали різноманітні історичні 

документи, а також і його власний щоденник, проте «зберігати об’єктивність під час 

написання книги було дуже важко, зважаючи на теплі та дружні відносини з японцями»42. З 

іншої сторони, японська влада та департамент закордонних справ Маньчжурії також 

проявляли неабиякий інтерес до питань, що стосувались українських проблем. 

Підтвердженням цього є численні наукові дослідження, історичні документи тощо. 

З початком японсько-китайської війни відбулися зміни не лише у політичному курсі 

Японії, але й у японському чиновницькому апараті Маньчжурії43. Так, більшість із 

тогочасних японських чиновників, які підтримували українську громаду і сприяли їй, серед 

яких був і Кітаґава Шікадзо, покинули Маньчжурію. За словами І. Світа, дружні відносини 

між українськими громадами та японськими дипломатами у Маньчжурії та Шанхаї тощо 

тривали до квітня 1935 року. Проте після початку японсько-китайської війни посилився тиск 

на українську громаду, а розгортання українських національних рухів викликало 

невдоволення серед представників керівної верхівки Маньчжурії. Сприятлива для українців 

ситуація різко змінилася, коли японське керівництво у Маньчжурії почало тісно 

співпрацювати з російською фашистською партією та крайніми правими монархістами. 

Антиросійська діяльність з тих пір гостро засуджувалась, а контроль за українськими рухами 

було посилено. У 1936 році Іван Світ видав книгу «Український національний дім», в якій 

розповідалася історія повернення будівлі Українського клубу громаді за сприяння 

полковника Комацубара. Проте наступного року через небажання японської влади 

розголошувати факт про співпрацю з українською стороною ця книга була заборонена44. Так, 

тогочасна японська влада, яка керувала маріонетковою державою Маньчжурією, взяла курс 

на встановлення дружніх відносин з російською громадою. 

                                                             
39 Svit I. Ukrainsko-yaponski vzaiemyny 1903-1945. Istorychnyi ohliad i sposterezhennia. – Niu-York, 1972. – 372 s. 

(Memuarystyka; ch. 3). – С. 362. 
40 Kitagawa Shikazo. Pan Tungusism and the Way of the Brotherhood. Otsuminronsha, 1929. 
41 Kitagawa Shikazo. Turan Ethnic Map. Japan Turan Association, – 1933. 
42 Svit I. Ukrainsko-yaponski vzaiemyny 1903–1945. Istorychnyi ohliad i sposterezhennia. – Niu-York, 1972. – 372 s. 

(Memuarystyka; ch. 3). – С. 360. 
43 Muto Tomio. Manchukuo and I. Bungei Shunju, – 1988. 
44 Svit I. Ukrainsko-yaponski vzaiemyny 1903-1945. Istorychnyi ohliad i sposterezhennia. – Niu-York, 1972. – 372 s. 

(Memuarystyka; ch. 3). – С. 362. 
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У 1937 році було припинено видання української газети «Маньджурський Вістник»45. 

Протягом тривалого періоду японська влада всіляко сприяла діяльності і підтримувала 

редакцію «Маньджурського Вістника», але несподівано змінила свій протекторат на цензуру, 

а зрештою і на заборону виходу української газети. Так на фоні тогочасної розбурханої 

політичної ситуації в світі українська громада втратила важливий канал поширення 

інформації, зокрема і про українські національні рухи у Маньчжурії. 

 

 
 

Козацький храм і дзвіниця у Харбіні (1935 р.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                             
45 Svit I. Ukrainsko-yaponski vzaiemyny 1903-1945. Istorychnyi ohliad i sposterezhennia. – Niu-York, 1972. – 372 s. 

(Memuarystyka; ch. 3). – С. 253. 
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Валентин Найденов (Valentin Naydenov), 

отаман Болгарського козацького товариства 

ВГО «Українське реєстрове козацтво», 

Blagoevgrad, Болгарія 

 

FRATERNAL PEOPLES – UKRAINIAN COSSACKS AND BULGARIANS 

 
Cossacks appeared as a phenomenon in the end of the 14th century1.It was not connected with 

a certain ethnic group, it was created like a kind of protest – a rebellion in a Non – Balkan, but 

Ukrainian – Russian context. Ukrainian Cossacks were people who had been helping Russia for 

centuries and had saved them in bad situations more than several times. The Cossacks were the 

people who made the best part of the Russian genetic material. Names such as Gogol, Kutuzov and 

Bulgakov are enough to show that the Ukrainian Language and culture is the base of the modern 

Russian Civilization. 

In the following lines we are going to show that the contacts between the Bulgarians and the 

Cossacks have been permanent during various historical times. It dates back to the time of the 

consolidation of the two ethnic groups. 

To start with there was no difference between the clothing and the armament of the Cossacks 

and the Bulgarians from the First Bulgarian Kingdom. The fastening of the loose trousers and the 

military jacket was in a peculiar way since the time of the Tarim valley. They were really 

comfortable for the rider. One of the typical differences was the Bulgarian high hat – kalpak. The 

Cossacks have a papaha. The shaved head with locks of plaited hair was really well – spread, too. 

The Cossacks called it chub, the Bulgarians – sop.  

There were not any significant differences in the armament, too. The sward was an invention 

of the Bulgarians and the Huns. The spears, the arrows, the bows and the maces were specific. The 

two ethnic groups shared the same war strategies and the tactics. 

The Bulgarians that lived in the lands of the Great Bulgaria of Kubrat had been in constant 

connections for centuries. That was stopped when Bulgaria fell under the Ottoman rule. The 

Ukrainian Cossacks, who were a part of the Russian Army during the Russian – Turkish war in 

1877- 1878, helped Bulgarians to liberate their lands. The Ukrainians demonstrated braveness and 

had their role in the Bulgarian liberation from the Ottoman rule. There is no doubt that the 

Ukrainian Cossacks were famous with their boldness and fought in the Russian – Turkish war. The 

Cossacks military squadrons were in the vanguard of the Russian Army. What is more in a lot of the 

villages they were the first to eliminate the Turkish resistance and were the liberators. Bulgarians 

have known that and they will always be grateful for the heroic deed of the Ukrainian Cossacks. If 

we would like to present the historic truth, we should mention that when we admire the Ukrainian 

Cossacks heroism during the war, we should not forget that the soldiers were forced to be part of 

the Russian Army in that particular war, which was a war for the Bulgarian Liberation. However, 

the Russian Imperial police pursued further conquering aims. In that case the Cossacks were just a 

part of the Russian Army that liberated Bulgaria and they were unconsciously involved in the 

Russian policy of expansion. 

After the October Revolution of Russia and after the establishment of the Soviet Union, the 

fierceness against the Russian Cossacks and the people with Bulgarian descendant increased – that 

is one more reason why the Bulgarians and the Ukrainians continued their close relations. 

                                                             
1 Some materials from Internet were used: автори Венцислав Каравълчев: Казачеството – исторически щрихи. –

2012 г., и Ил. Илиев: Предстои да излезе наяве истината за фалшифицирането на 10-15 века от нашата история. 

– 2005 г. 
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Who are the Bulgarians? 

Khan Kubrat was a ruler from the Doulo Klan, who was a leader of the tribe Unogonduri. He 

united the Proto Bulgarians in the lands North of Kavkaz and The Black Sea. In 635 he created a 

powerful union of several tribes, which was called Old Great Bulgaria. 

The boundaries of the Proto Bulgarian tribal union with Khan Kubrat as a leader, were in the 

lands: to the East – from the lower course of the Volga river and the Caspian Sea to Kavkaz; to the 

South – from the Kavkaz mountains, the Black Sea, The Azov Sea ( without Crimea) to the Karkint 

Bay; the western boundaries went along the Dnepr river and in some regions it reached the Burg 

river; the Norden boundary was up to Ergeni hill ( that hill was pointed as the Bulgarian mountains 

or the Horses mountains) and the curve of the Don river, the neighbors of the Proto Bulgarians there 

were Slavic tribes. What is interesting about the settlements of Khan Kubrat tribes it that about 

seven centuries later that land was populated by Ukrainian Cossacks, which meant inheritance and 

close relations between the two ethnic groups.  

In 1912 in the sand dunes of the Vorskla river in the region of Karnauhova balka near the 

village of Mala Pereshchepina, 13 km. South of Poltava in Ukraine, a treasure was found, which the 

scientists dated back to the middle of 7th and the beginning of the 8th centuries. It was really rich and 

consists of more than 800 mainly golden (25 kg) and silver (50 kg.) items. There is a hypothesis 

that it was connected with Kubrat’s death or even it was on the spot of his funeral2. A numerous 

golden and silver plates, ornaments made of Byzantine coins from the middle of the 7th century, 

bracelets, rings, armament fragments, golden fragments of belts, a fragment of wooden script with 

golden furnishing were found and the historians reached the conclusion that it was not a buried 

treasure, but a funeral. The ring with the monogram “Kubratu patrikiu”, which was one of the 

buried items, was one of the reasons why the historians claimed that the treasure of Mala 

Pereshchepina was found in the tomb of the khan of Old Great Bulgaria. The stunning amount of 

the golden items is 25 kg. That precious treasure with exceptional value for the Bulgarians was 

discovered and saved by the Ukrainian Cossacks. 

Today, on the place, where the treasure was found, there is a pine forest. In the middle there is 

a meadow with a statue, made of black marble. On top of it the emblematic sign for the Doulo Klan 

was engraved – IYI. There is one more inscription written in Ukrainian: “Union makes power. 

Great Kubrat – VI – VII c. AD”. In Bulgarian it is written “Empowered by God ruler of Old Great 

Bulgaria. Made by Bulgarians and Ukrainians. 18.07.2001”. Each year people from the two ethnic 

groups gather together to make a pilgrimage to that place. People from the two ethnic groups take 

photos in front of the monument when they have a blissful event such as – marriages and 

graduations. They want to note that event in a solemn way because for all of them that monument is 

a sacred place. 

All of us should take as an example the union between the Bulgarians and the Ukrainian 

Cossacks. We need to learn to respect our glorious past, to continue to be proud of our history and 

to pass it to our future generations. It is valuable for the both of the ethnic groups, because it shows 

who we are, where we came from and gives us the well-deserved place, which we fought for during 

the centuries on our sacred, old land. In that context of preserving and continuing the traditions of 

our predecessors, in 2015 Anatoli Ivanovic Shevchenko – Hetman of the Ukrainian Registered 

Cossacks, found, in our face, partners and followers in the Republic of Bulgaria. With united efforts 

we managed to establish representative of the Ukrainian Registered Cossacks in Bulgaria under the 

name of Bulgarian – Ukrainian Registered Cossacks. It was registered in Blagoevgrad and for 

Supreme Ataman was elected Valentin Naydenov. 

                                                             
2 Рашев, Р. Прабългарите през V-VII век. Трето издание. – София: Орбел, 2005. – С. 120-127; 299-302. 
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All in all, with common efforts, united by the idea of serving our countries we preserve the 

permanent for our nations’ values, inherited from our predecessors and we should pass them to the 

future generations. 
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Буйновська Є. В., 

директор державного історико-архітектурного  

заповідника «Хотинська фортеця», м. Хотин  

 

ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИКО-АРХІТЕКТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК 

«ХОТИНСЬКА ФОРТЕЦЯ»: ВІД СТВОРЕННЯ ДО СЬОГОДЕННЯ 
 

Дванадцятого жовтня 2021 року виповнився 21 рік від часу створення Державного 

історико-архітектурного заповідника «Хотинська фортеця». Відповідну постанову № 1539 

12 жовтня 2000 року підписав тодішній голова Кабінету Міністрів України Віктор 

Андрійович Ющенко. Такому кроку сприяли перш за все давня історія та багаті культурні 

традиції міста Хотин. Окремо варто згадати і висловити щиру подяку науковцям, 

громадським та культурним діячам краю, які зі свого боку доклали чимало зусиль для 

наближення цієї історичної для фортеці події. 

Тоді були визначені і основні напрямки роботи Державного історико-архітектурного 

заповідника, а саме: пам’ятко-охорона, науково-дослідна, музейно-експозиційна, 

інформаційна, культурно-освітня та фінансово-господарська діяльність.  

  Створенню Заповідника передував довгий і нелегкий шлях. У 1856 році фортеця 

офіційно втратила своє військове значення і була зарахована в розряд цивільних об’єктів. 

Більш як сто років Хотинська фортеця перебувала в руїні, жодних кроків для реставрації і 

збереження цього об’єкта не робилося. Певні зрушення відбулись в 1963 році, коли 

Комплекс споруд Хотинської фортеці було включено до Списку пам’яток архітектури 

Української РСР. Починаючи з 1967 і закінчуюси 1991 рр., відреставрували зовнішнє прясло 

мурів, стіни і вежі цитаделі, внутрішні будівлі, перекриття, мости, приміщення гарнізонних 

майстерень і церкву Олександра Невського. В 1995 році через брак коштів реставраційні 

роботи на території Хотинської фортеці було припинено. 

У вересні 2002 року древнє місто Хотин відзначило свій 1000-літній ювілей. Заповідник 

став одним із ініціаторів відзначення цієї дати. Подія святкувалась на державному рівні, на 

урочистостях був присутній другий президент незалежної України Леонід Данилович Кучма. 

Подія посприяла подальшому піднесенню престижу Хотинської фортеці та стала поштовхом 

для пожвавлення науково-дослідної роботи. Наслідком цього стали щорічні міжнародні 

конференції за участю відомих науковців. 

В 2007 році проходила загальнонаціональна акція «7 чудес України», яка була 

продовженням низки заходів, які проходили під гаслом «Пізнай Україну!», що мали за мету 

репрезентувати туристичну Україну, її історико-культурні пам’ятки, мальовничі краєвиди та 

багаті на незабутні враження туристичні і відпочинкові об’єкти. Ініціатором акції виступив 

Микола Томенко, який прагнув показати українцям і світові історично значуще, 

архітектурно витончене, туристично привабливе, одним словом – красиве й унікальне 

обличчя нашої держави. 

На першому етапі на звання «Сім чудес України» претендувало 100 пам’яток з усіх 

регіонів України, запропонованих регіональними оргкомітетами, на другому етапі було 

відібрано 21 пам’ятку. Сьомого липня 2007 року Хотинська фортеця стала номінантом 

всеукраїнської акції «7 чудес України», а 21 серпня 2007 року її оголошено фіналістом акції і 

визнано одним із семи чудес України. 

У 2011 році Хотинська фортеця вдруге стала переможцем у всеукраїнській акції «Сім 

чудес України: замки, палаци, фортеці». До числа фіналістів увійшло 7 кращих замків, 

7 фортець і 7 палаців. 
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Чотири роки поспіль на території Заповідника проводились міжнародні фестивалі 

середньовічного лицарського бою. У 2010-2011 рр. відбувся фестиваль «Битва націй», у 

2012-2013 рр. проходив фестиваль «Середньовічний Хотин». У 2015 році в межах 

впровадження європейського проекту «Середньовічні перлини: Хотин, Сороки, Сучава» 

організовано фестиваль «Відродження легенди: дні фортеці». Також щорічно проводився 

етнографічний фестиваль «Бессарабський колорит». 

Всю проектно-кошторисну документацію на протиаварійні, консерваційні та ремонтно-

реставраційні роботи в Заповіднику виконує Український спеціальний науково-дослідний 

реставраційний інститут «УкрНДІпроектреставрація». Так, було повністю відновлено ґонтові 

дахи та перекриття Північної, Західної, Східної, Південно-західної та Південної башт замку, 

а також Палацу коменданта, Замкової церкви, Казарми та Замкової криниці ХV-ХVІІІ ст. 

Відновлено мости Південної (В’їзної) башти замку ХVІІ-ХVІІІ ст. та мосту через потік нової 

фортеці ХVІІІ-ХІХ ст. Однак на даний момент міст № 1 Південної башти знаходиться в 

аварійному стані, тому було розроблено науково-проектну документацію на реставраційний 

ремонт. Загальна вартість робіт складає близько 3 млн грн.  

У 2013-2015 роках ремонтно-реставраційні роботи виконувались в ході реалізації 

проекту транскордонного співробітництва «Середньовічні коштовності (перлини): Хотин, 

Сороки, Сучава». Були проведені наступні ремонтно-реставраційні роботи на території та 

об’єктах пам’ятки: завершена реконструкція зовнішніх мереж електропостачання, 

влаштовані внутрішньомайданчикові мережі електропостачання та зовнішня підсвітка 

об’єктів замку ХІІІ-ХІХ ст., здійснено благоустрій території. Всі заплановані роботи по 

Європейському проекту виконані в повній мірі. В замковому подвір’ї викладене кам’яне 

мощення, виділені зелені зони з насадженнями, а також Хотинським замком можна 

милуватись і в нічний час. 

 У 2019 році було здійснено невідкладні консерваційні роботи на 5 об’єктах культурної 

спадщини: Південно-східній башті замку ХV-ХVІ ст., Замковій церкві ХV-ХVІІІ ст., Казармі 

замку ХV-ХІХ ст., Східній башті ХVІІІ ст. та Руській брамі нової фортеці ХІХ ст. Також у 

цьому ж році розпочали протиаварійні роботи на 3 об’єктах: Кам’янецькій брамі нової 

фортеці ХVІІІ ст., Мечеті валіде-султан нової фортеці ХVІІІ-ХІХ ст., Оборонних мурах 

замку ХІІ-ХІХ ст. У 2020-му завершено дані роботи на цих об’єктах. Також у наступному 

році планується реставрація ще трьох пам’яток.  

З метою своєчасного виявлення деформацій, пошкоджень та можливих руйнувань 

Комплексу споруд фортеці ХІІІ-ХVІІІ ст. м. Хотин, а також причин їх виникнення було 

розроблено у складі протиаварійних робіт комплексне рішення по діагностиці, 

вимірювальному устаткуванню та моніторингу (система моніторингу). Так, під час огляду 

об’єктів Хотинської фортеці, що споруджувались в різні часи, на залишках фундаментів 

попередніх будівель, дуже важливо спостерігати саме за кренами та нерівномірними 

осіданнями Замкової церкви, Казарми та Оборонних мурів, що знаходяться на березі річки 

Дністер. Саме тому на цих об’єктах було встановлено датчики нахилу та тахеометр 

«Циклоп», які дозволять виявити виникнення навіть мінімальних величин кренів як споруд у 

цілому, так і окремих конструкцій та завдяки своїм технічним можливостям значно 

розширять ареал зони моніторингу. Реалізовані рішення по системі моніторингу є логічними 

та виправданими, адже будуть надавати значні обсяги актуальної інформації про наявність 

дефектів і пошкоджень конструктивних елементів об’єктів Заповідника та дозволять вчасно 

виявити та запобігти виникненню аварійних ситуацій на пам’ятці національного значення. 

Кошторисна вартість складає 4 млн 300 тис грн; варто зазначити, що більше мільйона грн 

було витрачено на систему моніторингу у 2019 році.  
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У цьому році в межах програми «Велика реставрація» продовжено ремонтно-

реставраційні роботи на об’єктах Заповідника. Зокрема, проводяться протиаварійні роботи зі 

збереження оборонних мурів фортеці та реставраційний ремонт в’їзного мосту. На даний 

момент на ці роботи використано майже 4 млн 400 тис грн.  

Загалом за 21 рік існування Заповідника на ремонтно-реставраційні роботи Комплексу 

споруд Хотинської фортеці ХІІІ-ХІХ ст. витрачено майже 25 млн гривень.  

На території Заповідника, починаючи з 2004 року, проводяться науково-рятівні 

археологічні дослідження, які здійснює ДП «Науково-дослідний центр «Охоронна 

археологічна служба України» Інституту археології НАН України». У 2004-2006 роках було 

розпочато дослідження Мечеті валіде–султан ХVІІІ ст., так було розчищено підвали мечеті, 

обстежено територію навколо мінарету та проведено пошуки водовідвідної системи подвір’я 

замку.  

В 2008-2010 роках у Привратному дворі замку було знайдено фундаменти Південно-

східної башти ХV-ХVІ ст. Це дало можливість науковцям чіткіше визначити етапи 

розбудови Хотинського замку та поглибити знання про культурні нашарування фортеці, 

підготувати основу для проведення реставраційних і будівельних робіт. У 2013-2014 роках 

було продовжено науково-рятівні археологічні дослідження на території нової фортеці, а 

також безпосередньо в межах Хотинського замку, що зумовлювалося передусім потребою 

підведення підземних інженерних комунікацій (прокладання електричних ліній) та 

благоустрою території замку, насамперед необхідністю виведення води з атмосферних 

опадів за межі замку для запобігання руйнуванню кам’яних мурувань укріплень. У 2015-

2016 роках археологічні дослідження на території Хотинської фортеці проводились на трьох 

ділянках: 1) у південній частині Нової фортеці, біля Бендерських воріт; 2) південніше замку, 

під опорами мосту ХV-ХVІІ ст.; 3) в підвалі біля підніжжя Північної вежі. Так, біля 

Бендерських воріт було знайдено криницю ХVІІІ-ХІХ ст., яка увійшла до складу об’єктів 

культурної спадщини Хотинської фортеці. Археологічні дослідження у 2017 році 

проводились на двох ділянках: 1) у північно-західній частині Нової фортеці, у розриві валу-

куртини під назвою Руська брама; 2) у підвалі біля підніжжя Північної вежі. Було виявлено 

залишки об’єкту культурної спадщини – Руська брама нової фортеці ХІХ ст. У 2018-

2019 роках археологічні дослідження продовжились біля руїн Мечеті та у підвалі біля 

підніжжя Північної вежі.  

Як зазначалось, археологічні дослідження тривають щороку, тому досліджувані 

території постійно розширюються. Всі знахідки, які трапляються під час досліджень, 

передаються до музейного фонду Заповідника та стають частиною державного музейного 

фонду України. На даний час у них перебуває більше 9 тисяч предметів. Зокрема, це монети 

XVI-XIX ст., зразки люльок ХVІІ-ХVІІІ ст., предмети озброєння та побуту різних періодів 

тощо. Після наукового вивчення та опрацювання дані предмети можуть побачити й 

відвідувачі Заповідника у постійно діючих та тимчасових виставках.  

На даний момент у Заповіднику діє 15 тематичних виставок та інсталяція «Гардероб – 

середньовічна вбиральня»: 

- «Хотинська війна 1621 року у художніх творах Андрія Холоменюка»;  

- «Знаряддя тортур і страти епохи Середньовіччя»; 

- «Давня військова техніка, що використовувалась під час штурму фортець»; 

- «Холодна зброя ХІІ-ХV ст.»; 

- «Вогнепальна зброя XVI-XVIII ст.»; 

- «Нумізматичні знахідки з Хотинської фортеці»; 

- «Фортечні, польові та облогові гармати кінця ХVІІ - поч. ХVІІІ ст.»; 

- «Археологічні знахідки турецького часу з території Хотинської фортеці»; 
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- «Колекція козацьких і турецьких люльок з фондів ДІАЗ «Хотинська фортеця»; 

- «Архітектурні елементи кам’яного різьблення»;  

- «Пам’ятки трипільської культури Хотинщини»; 

- «Слов'янські старожитності»; 

- «Традиційні пічні кахлі XVIII ст.»; 

- «Хотин історичний»; 

- «Замкова кузня». 

У цьому році планується відкриття ще чотирьох тематичних виставок. Одна з виставок 

буде приурочена визначній події в історії нашого краю – Хотинській війні 1621 року, а саме 

«Хотинський мирний договір». 

Провідним напрямком науково-дослідної роботи у Заповіднику є вивчення актуальних 

питань історії Хотинської фортеці та прилеглих територій відповідно до затвердженої 

тематики. Виконання науково-дослідних тем здійснюється відповідно до індивідуальних 

планів роботи наукових співробітників. Крім того, результати досліджень оприлюднюються 

у збірниках наукових праць, доповідях на наукових конференціях та офіційному веб-сайті 

Заповідника. Наукові працівники Заповідника взяли участь у більш ніж 40 наукових 

конференціях, що проводились іншими Заповідниками та науковими установами. Було 

досліджено та надруковано понад 100 наукових публікацій. Вже традиційним стало 

проведення у Заповіднику щорічної науково-практичної конференції. Також працівники 

Заповідника влаштовують оглядові та тематичні екскурсії, лекції та культурно-освітні заходи 

присвячені пам’ятним датам історії Хотинщини та України.  

За 2021 рік Хотинську фортецю відвідало майже 2 млн 360 тисяч відвідувачів, для яких 

було проведено більше 11 тисяч екскурсій.  

У 2018 році на території Заповідника було встановлено інформаційно-туристичний 

комплекс «Платан» та сенсорні інформаційні кіоски «Корсар». Це багатофункціональні 

комплекси з сенсорними моніторами та спеціальним програмним забезпеченням. 

Моментально реагуючи на дотик користувача, панель подає сигнал комп’ютеру, після чого 

необхідна інформація виводиться на монітор.  

Все наповнення даного комплексу та кіосків розроблені працівниками ДІАЗ 

«Хотинська фортеця». Так, інформаційно-туристичний комплекс «Платан» надає відвідувачу 

вичерпну інформацію з історії Хотинської фортеці та міста, мапу із зображенням та назвами 

об’єктів культурної спадщини, що входять до складу Хотинської фортеці, сучасні та старі 

зображення фортеці, діючі виставки тощо.  

Три сенсорні інформаційні кіоски «Корсар» розташовані у виставкових залах замку, а 

саме: «Фортечні, польові та облогові гармати ХVІІ-ХVІІІ ст.», «Давня військова техніка, що 

використовувалась під час штурму фортець» та «Археологічні знахідки турецького часу з 

території Хотинської фортеці».  

Дані інноваційні системи є своєрідною електронною галереєю та віртуальним гідом по 

Заповіднику, які надають нову інформацію по виставкам, показують Хотинську фортецю з 

пташиного польоту, надають відвідувачу унікальну можливість самому обирати і вивчати 

інформацію, яка йому цікава. 

 З метою популяризації діяльності Заповідника щороку на його території відбуваються 

зйомки як художніх, так і документальних фільмів. Зокрема, «Максим Оса», «Абсолютно 

брехлива історія», проект «Моя країна прекрасна і незалежна» каналу 1+1; зйомки епізодів 

українського художнього фільму «Легенда Карпат»; зйомки рекламного ролика торгової 

марки «Joya» компанії «Цифромедіа»; тревел-шоу «Вдома краще» тощо. 
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Позняков Д. В., 

завідувач музейно-освітнім відділом  
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ПРО ЩО РОЗПОВІДАЄ ІКОНОГРАФІЯ ХОТИНСЬКОЇ БИТВИ  

1621 Р. XVII СТОЛІТТЯ  

 
Хотинська битва 1621 року стала грандіозним військовим конфліктом першої половини 

XVII століття, в якому взяло загалом участь сотні тисяч вояків Речі Посполитої, українського 

козацтва та Османської імперії. 

Джерельна база дослідження історії Хотинської битви є майже невичерпною. Шляхта у 

таборі під Хотином охоче вела діаріуші, писала листи тощо. По війні залишились десятки 

наративних джерел: щоденники, хроніки, реляції, листи тощо. Джерельна база цієї визначної 

історичної події поступово поповнюється. З останніх напрацювань варто виділити 

монографії вітчизняних істориків Петра Саса1, Віктора Брехуненка2. Тут необхідно 

виокремити також науковий доробок чернівецького історика Тараса Ковальця, якому вдалося 

віднайти та опублікувати одну з версій щоденника Прокопа Збігнєвського3, нове джерело – 

щоденник Миколая Мархоцького4 (записаний зі слів його племінників, учасників битви) та 

поетичний твір «Дума Хотинська»5. 

Проте з іконографічними джерелами, які б слугували додатковим інструментом 

верифікації описуваних подій, у дослідників виникає справжня проблема. Сьогодні чи не 

єдиним відомим графічним зображенням битви 1621 року є гравюра «Bellvm inter Polonvm 

et Tvrcam Anno domini MDCXXI» /«Війна Польщі проти Туреччини 1621 р.»6 (рис. 1). За 

підписом внизу зображення можна ідентифікувати автора, дату створення, замовника. 

Гравюра створювалась у період між 1623-1624 рр, Джакомо Лауро (1583-1645), у часи 

понтифікату Римського Папи Урбана VIII. Видання гравюри відбулося у 1625 р., в друкарні 

Лодовіко Грігнані7.  

На нашу думку, гравюра створювалась на замовлення Папи до/або після візиту 

королевича Владислава Вази, який після Хотинської битви у 1624 р. здійснив подорож до 

Європи (травень 1624 - травень 1625). На той момент ця подія була на вустах всієї Європи. З 

польської сторони битва подавалась як відбиття християнами ісламської навали, що 

загрожувала Європі і сприймалась беззаперечною перемогою над військами Османської 

імперії. 25 січня 1625 р. у базиліці Святого Петра Римський Папа особисто підперезав 

                                                             
1 Сас П. M. Хотинська війна 1621 року: Монографія. – К.: Інститут історії України НАН України, 2011. – 520 с. 
2 В. Брехуненко. «Дивна то і несказанна мужність...». Козаки у Хотинській війні 1621 р.: науково-популярне 

видання. – К.: Темпора, 2013. 120 с.: іл. 
3 Ковалець Т. Джерело без купюр: маловідома версія діаріуша Хотинської війни 1621 р. Прокопа Збіґнєвського 

// Хотинщина в період польсько-турецьких війн XVII століття (до 395-річчя Хотинської війни 1621 р.): Матер. 

наук.-практ. конф. (м. Хотин, 12 жовтня 2016 р.). – Кам’янець-Подільський : ПП Буйницький, 2016. – С. 4-19. 
4 Ковалець Т. Діаріуш Міколая Мархоцького – маловідоме джерело з історії Хотинської битви 1621 р. // 

Питання історії України: зб. наук. ст. – Чернівці, 2016. – Т. 18. – С. 177-182. 
5 Ковалець Т. «Дума Хотинська» – малознане джерело до історії великої битви 1621 р. // Хотинщина у 

східноєвропейській історії (до 340 річниці Хотинської битви 1673 р.) : Матер. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. 

Хотин, 8 листопада 2013 р.). – Хотин, 2013. – С. 82-91. 
6 У надзвичайно гарній якості гравюру можна знайти та завантажити на сайті польської електронної бібліотеки 

«Polona» [Електронний ресурс]: Режим доступу: https://polona.pl/item/bellvm-inter-polonvm-et-tvrcam-anno-

domini-mdcxxi,OTA4NDI3NjM/0/#info:metadata.  
7 На офіційній сторінці бібліотеки Ватикану можна віднайти бібліографічний опис гравюри. Bellum inter 

Polonum et Turcam anno Domini MDCXXI. Romae, Iacobus Laurus sculp [Електронний ресурс]: Режим доступу 

https://opac.vatlib.it/stp/detail/10424231.  
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Владислава мечем та поклав на його голову капелюха. Таку честь могли отримати лише 

володарі, що відзначились у справі оборони віри.8 Сьогодні гравюра зберігається в Архіві 

Ватикану.  

 

 
 

Рис. 1. Гравюра «Bellvm inter Polonvm et Tvrcam Anno domini MDCXXI» /«Війна Польщі 

проти Туреччини 1621 р. 

 

Автор гравюри Джакомо Лауро при її створенні тяжів до схематизму, але, разом з тим, 

намагався передати найбільш вагомі деталі самої битви. Під час реалізації праці Лауро явно 

користувався свідченнями очевидців, шляхти, яка брала участь у боях під Хотином і 

знаходилася (можливо) разом з королевичем у Римі. Та й сам королевич на власні очі бачив 

поле бою, оскільки був присутній у таборі протягом усієї кампанії. 

Для Лауро основний об’єкт на зображенні – це козацько-польсько-литовський табір та 

османська атака, що ведеться на нього. Все решта – це вторинне. Все, що поза ним, – це 

сцени з буденного життя учасників битви по обидві сторони.  

Гравюра відтворює поле бою, позиції захисників табору польсько-литовських військ, 

розташування укріплень українських козаків. Майже усі сцени, що відображені на гравюрі, 

повністю збігаються з відомостями писемних джерел. Науковці ДІАЗ «Хотинська фортеця», 

залучивши сучасний інструментарій аерозйомки, натурні обміри місцевості, описи поля бою 

з наративних джерел, порівняли ландшафт, що зображений Джакомо Лауро, та встановили, 

                                                             
8 Henryk Wisner. Rzeczpospolita Wazów., Czasy Zygmunta III i Władysława IV. Wydawnictwo Neriton, Instytut 

Historii PAN. – Warszawa, 2002. – S.339. 
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наскільки точно він його відтворив9. З отриманих результатів можна стверджувати, що, 

незважаючи на схематизм самого зображення, ландшафт поля бою відтворений правдиво.  

Іконографічне джерело має багато умовних позначень, частину з яких можна 

ідентифікувати за допомогою наративних джерел: 

Цифрові позначення: 

1. Ставка / командний пункт султана Османа ІІ (урочище Городище/Замчисько біля 

с. Анадоли)10; 2. Головний турецький табір; 3. Не ідентифіковано; 4. Страта полонених; 5. Не 

ідентифіковано; 6. Османські воїни демонструють голови убитих ворогів як символ своєї 

хоробрості перед султаном11; 7. Намет великого візира; 8. Випас худоби поряд з горою 

Городище; 9. Нижній турецький табір12; 10. Турецький міст13; 11. Турецькі війська, що йдуть 

на штурм польсько-литовсько-козацьких позицій; 12. Татари женуть ясир14; 13. Випас 

худоби на лівому березі Дністра; 14. Османські слони15; 15. Кримські татари Джанібек Гірея; 

16. Османська кавалерія на лівому березі Дністра; 17. Турецька артилерія на лівому березі 

Дністра16; 18. Дві важкі облогові турецькі гармати17; 19. Не ідентифіковано; 20. Не 

ідентифіковано. 

Літерні позначення: 

А. Хотинський замок; АА. Не ідентифіковано; B. Не ідентифіковано; ВВ. Шанець 

хельмінського воєводи Вейгера та пана Алмадего; С. Кавалерія Речі Посполитої; СС. Шанці 

полковника Денгофа18; D. Глиняна хата, де розмістився королевич Владислав19; DD. Окопи 

Лермунта, збудовані для посилення та прикриття шанців Денгофа20; E. Ставка Великого 

гетьмана Литовського Я. К. Ходкевича (згідно з правилами облаштування військових таборів 

ставка обов’язково розташовувалась у центрі); EE. Козацький укріплений табір з передовими 

окопами; F. Командний пункт Я. К. Ходкевича / С. Любомирського; FF. Розташування 

ставки/намету П. Сагайдачного; G. Не ідентифіковано; GG. Козацька піхота; H. Не 

ідентифіковано; HH. Не ідентифіковано; І. Шанці та окопи польської піхоти, під командою 

ротмістрів Жичевського та Слатковского21. (Після їхньої загибелі оборону цих позицій 

                                                             
9 Одним з напрямків наукової роботи ДІАЗу «Хотинська фортеця» є спроба реконструкції поля бою та 

створення картосхем, які б відображали перебіг боїв під Хотином. Результати дослідження будуть оприлюднені 

на офіційному веб-сайті Заповідника. 
10 Хотинська війна 1621 р. Документи, матеріали, дослідження. – Хотин, 2011. – C. 77. 
11 Наїма Мустафа. Гюсейнові городи у витягу історій із заходу та сходу. (Повідомлення про Україну) / Пер. 

османсько-турецької О. Галенка та О. Кульчинського. ‒ К.: Вид-во Жупанського, 2016. ‒ C. 70. 
12 Мицик Ю. Документи польських архівів до історії запорозького козацтва першої чверті ХVІІ ст. // Архіви 

України. – 2004. – № 1-2. – C. 109. 
13 Diariusz właściwie opisanych rzeczy czasu i dni wojny tureckiej pod Chocimem rządem i sprawą zacnego pana [...] 

Karola Chodkiewicza [...] roku 1621 // Biblioteka Narodowa. Archiwum Aleksandra Czołowskiego. Rkps. – 6949 III 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://academica.edu.pl/reading/readSingle?page=9&amp;uid=9694483.  
14 Diariusz właściwie opisanych rzeczy czasu i dni wojny tureckiej pod Chocimem rządem i sprawą zacnego pana [...] 

Karola Chodkiewicza [...] roku 1621 // Biblioteka Narodowa. Archiwum Aleksandra Czołowskiego. Rkps. – 6949 III 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://academica.edu.pl/reading/readSingle?page=11&uid=9694483.  
15 Реляції полоненого турка Мехмета, 2 вересня 1621 // Жерела до історії України-Руси. – Т. 8. С. 234. 
16 Diariusz właściwie opisanych rzeczy czasu i dni wojny tureckiej pod Chocimem rządem i sprawą zacnego pana [...] 

Karola Chodkiewicza [...] roku 1621 // Biblioteka Narodowa. Archiwum Aleksandra Czołowskiego. Rkps. – 6949 III 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://academica.edu.pl/reading/readSingle?page=11&uid=9694483.  
17 Ковалець Т. Діаріуш Міколая Мархоцького – маловідоме джерело з історії Хотинської битви 1621 р. // 

Питання історії України: зб. наук. ст. – Чернівці, 2016. – Т. 18. – С. 179. 
18 Jan Hrabi z Ostroroga. Dziennik wojny tureckiej w Woloszech // Pamiętniki o wyprawie chocimskiej r. 1621 / Zebr. 

Pauli Zegota. – Krakow, 1853. – S. 19. 
19 Zbignewski P. Dziennik wyprawy chocimskiej r. 1621 // Pamiętniki o wyprawie chocimskiej r. 1621 / Zebr. Pauli 

Zegota. – Krakow, 1853. – S. 60. 
20 Jan Hrabi z Ostroroga. Dziennik wojny tureckiej w Woloszech // Pamiętniki o wyprawie chocimskiej r. 1621 / Zebr. 

Pauli Zegota. – Krakow, 1853. – S. 19. 
21 Там само. – C.19. 
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очолив ротмістр Мошинський); ІІ. Не ідентифіковано; K. Відступаючі турецькі війська; KK. 

Не ідентифіковано; L. Не ідентифіковано; LL. Османська артилерія, що обстрілює польсько-

литовські позиції; M. Не ідентифіковано; MM. Спалене с. Брага; N. Напівзруйнований міст 

військ Речі Посполитої під охороною пана ротмістра Ковальського22; NN. Не ідентифіковано; 

O. Передмостовий шанець на лівому березі Дністра під командуванням Барташовського 

(згодом дизертирував)23; ОО. Табір лісовчиків під командуванням Русиновського; P. 

Містечко Жванець, володіння магнатів Калиновських; Q. Не ідентифіковано; R. Не 

ідентифіковано; S. Грецька церква (укріплена редутом), яку обороняла угорська піхота 

ротмістра Кохановського24; T. Відступаючі турецькі війська; V. Атака турецьких військ на 

польську ділянку оборони; Z. Контратака важкої кавалерії Речі Посполитої. 

Проте залишається відкритим питання, який саме бойовий день Хотинської кампанії 

зображає гравюра Лауро. На нашу думку, створюючи іконографію, Джакомо Лауро, як 

згадувалося, керувався свідченнями очевидців. У їхній пам’яті мав би закарбуватись 

найбільш критичний день бою, коли була найбільша можливість прориву позицій оборонців 

саме з польсько-литовської сторони. Як відомо, спостерігалося 9 генеральних спроб прориву 

позицій захисників. Найбільші штурми на польсько-литовську ділянку оборони відбулись 7, 

15 вересня та 25, 28 вересня уже після смерті Яна Кароля Ходкевича. 

При встановленні дати, яку зображає гравюра, слід звернути увагу на такі моменти: 

наявність на Дністрі турецького мосту, частково знищеного мосту військ Речі Посполитої, 

особливостей розташування позицій запорозьких козаків та локацію німецької та польської 

піхоти. 

Як відомо, турецький міст постав уже після 10 вересня25. Турки одразу розмістили на 

лівому березі Дністра артилерійські батареї, які майже щодня своїм вогнем турбували 

оборонців Хотинського табору. Отже, дата 7 вересня, день захоплення шанців Жичевського 

та Слатковського та, відповідно, контратака крилатих гусарів під командуванням 

Я. К. Ходкевича відпадає26. 

Після смерті Я. К. Ходкевича турки в надії на деморалізацію захисників здійснили 

загальний штурм, який був відбитий з великими втратами для обох сторін. Але ця дата не 

відповідає зображенню Лауро. Адже 25 вересня міст Речі Посполитої уже був повністю 

зруйнований27, а на гравюрі Лауро пошкоджений частково. Але тут індикатором також має 

стати розміщення позицій німецьких найманців, а саме: шанців та окопів Лермунта, 

Денгофа, Вейгера, Мошинського. Як відомо, загони усіх згаданих командирів у ніч з 23 на 

24 вересня покинули свої укріплення, попередньо знищивши їх28. Запорожці також посунули 

                                                             
22 Sobieski J. Diariusz wojny tureckiej pod Chocimem r. 1621 // Pamiętniki o wyprawie chocimskiej r. 1621 / Zebr. 

Pauli Zegota. – Krakow, 1853. – S.138. 
23 Delata towarzystwa co uciekli, oproc co nie stawili pocztow // Dyaryusz woyny tureckiey pod Chocimiem, jako 

początek tak y progres iey całey przy różnych utarczkach rycerstwa z nieprzyjacielem za panowania z bożey łaski 

nayjaśniejszego króla Jmci Zygmunta trzeciego, xiążęcia L. R. P. y Rzptey y hetmana polnego jw. jmp. Stanisława 

Lubomirskiego, hrabie na Wiśniczu [...]. Zakład Narodowy im. Ossolińskich.. – Rkps 47/II. – S. 57. 
24 Sobieski J. Diariusz wojny tureckiej pod Chocimem r. 1621 // Pamiętniki o wyprawie chocimskiej r. 1621 / Zebr. 

Pauli Zegota. – Krakow, 1853. – S. 13. 
25 Diariusz właściwie opisanych rzeczy czasu i dni wojny tureckiej pod Chocimem rządem i sprawą zacnego pana [...] 

Karola Chodkiewicza [...] roku 1621 // Biblioteka Narodowa. Archiwum Aleksandra Czołowskiego. – Rkps. – 6949 III 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://academica.edu.pl/reading/readSingle?page=9&amp;uid=9694483.  
26 Latopisiec albo kroniczka Joachima Jerlicza. – Wyd. Wl. Wojcicki. – Warszawa, 1853. – S. 16-17. 
27Diariusz właściwie opisanych rzeczy czasu i dni wojny tureckiej pod Chocimem rządem i sprawą zacnego pana [...] 

Karola Chodkiewicza [...] roku 1621 // Biblioteka Narodowa. Archiwum Aleksandra Czołowskiego. – Rkps. – 6949 III 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://academica.edu.pl/reading/readSingle?page=11&uid=9694483. 
28 Вести из Валахии. Записки немецкого офицера о Хотинской войне 1621 // Хотинська війна 1621 р. 

Документи, матеріали, дослідження. – Хотин, 2011. – C. 120; Sobieski J. Diariusz wojny tureckiej pod Chocimem r. 

1621 // Pamiętniki o wyprawie chocimskiej r. 1621 / Zebr. Pauli Zegota. – Krakow, 1853. – S. 151. 
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частину позицій ближче до польсько-литовського табору в західному напрямку29. На 

зображенні козацькі позиції укріплення німецької та польської піхоти ще перебувають на 

своїх місцях, які вони зайняли у проміжку між 2-7 вересня. Отже, це не 25 вересня і не 

28 вересня. Додатковим доказом, що це не бої 25 та 28 вересня, є те, що на гравюрі 

зображена контратака кінноти Речі Посполитої. У день боїв вищезазначених дат, у джерелах 

контратаки крилатих гусарів автори не згадують. Та й, загалом зважаючи на кризу 

постачання військ Речі Посполитої, яка почалася після 10 вересня, у таборі почався масовий 

падіж коней. Кавалерія Речі Посполитої втратила свою боєздатність. Вона застосовувалась 

надзвичайно обмежено. Показовим тут є Лист Яна Чаплінського до свого друга Єжи 

Рудзімінського. Ось два фрагмента, які яскраво описують стан кавалерії на 1 жовтня та кризу 

постачання: 1. фрагмент «Голод великий впав на коней, яких до цих пір до 50 тисяч здохло, 

решта тільки листям животіє, їх до сьогодні бодай десята частина залишилась. Походу 

або битви [турки] давати не хочуть, а ми теж не маємо на чим» (йдеться про те, що 

бойових коней не вистачає). 2. фрагмент: «Позавчора 23 вересня вислали ми п. Косаковського 

з трьома тисячами по провіант, і я свою челядь і коней, що залишились [дав для цього] (бо їх 

у мене уже 18 здохло). І провіанту до цього часу ми не бачили, і про п.Косаковського нічого 

не чутно». 

Вищенаведені відомості дозволяють стверджувати, що на гравюрі Лауро відтворено бій 

15 вересня 1621 р. Як свідчать повідомлення очевидців, 15 вересня міст Речі Посполитої був 

частково зруйнований течією Дністра30, українські козаки все ще обороняли свої початкові 

позиції, а німецька та польська піхота знаходилась попереду головної лінії укріпленого 

табору. У цей день турків у бій повів паша Буди Мехмед Каракаш («Чорнобровий»),31 який 

користувався великим військовим авторитетом в імперії. Його військові таланти високо 

цінував молодий султан Осман ІІ. З Угорщини Каракаш-паша привів від 4000 до 5000 тисяч 

свіжих, перевірених у боях з габсбурзькими військами вояків. У якості підкріплення султан 

дав, ще близько 22 тисяч вояків, серед них була і елітна піхота османів – яничари32. Цими 

військами паша запланував таранний удар саме по фронту польсько-литовських військ, з 

акцентом на польську частину табору. Відволікаючий удар організовувався іншими 

військами по позиціях українських козаків. Атаці передувала потужна артилерійська 

підготовка з обох берегів Дністра. Згідно з описами, користуючись хащами та лісом, туркам 

впритул вдалось підібратись непоміченими до передових укріплень німецької піхоти, з боку 

грецької церкви. Удар виявився настільки несподіваним і потужним, що перша лінія оборони 

була прорвана. Турки з ходу розвинули успіх і почали підніматись на основний вал. У 

перебіг бою втрутився випадок та особисті ворожі відносини Каракаш Мехмеда та великого 

візира, які ненавиділи одне одного. Коли паша Буди уже готувався встромити свій стяг на 

головному валі ворожого табору, під ним убили коня. Великий візир проігнорував прохання 

Каракаша про підкріплення для розвинення успіху. Саме у цей критичний момент бою 

розпочалась контратака крилатих гусарів. До відбиття турецького наступу Я. Ходкевич 

залучив навіть табірну обслугу. З другої спроби Каракаш-пашу було убито. Його смерть 

                                                             
29Stanisława Lubomirskiego podczaszego koronnego Dziennik wyprawy chocimskiej r. 1621. // Pamiętniki o wyprawie 

chocimskiej r. 1621 / Zebr. Pauli Zegota. – Krakow, 1853. – S. 97. 
30Сас П. М. Хотинська війна 1621 року: Монографія. – К.: Інститут історії України НАН України, 2011. – С. 269. 
31Наїма Мустафа. Гюсейнові городи у витягу історій із заходу та сходу. (Повідомлення про Україну) / Пер. 

османсько-турецької О. Галенка та О. Кульчинського. ‒ К.: Вид-во Жупанського, 2016. ‒ С. 75. 
32 Хотинська війна 1621 р. Документи, матеріали, дослідження. – Хотин, 2011. – С. 74; Diaryasz wojny tureckiej // 

Starozytnosci historyczne polskie, czyli pisma і pamiętniki do dziejow dawnej Polski. Krakow, 1840. – T. 1. – S. 141; 

Kronika Pawła Piaseckiego, biskupa przemyślskiego. Polski przekład wedle dawnego rękopismu, poprzedzony 

studyjum krytyczném nad życiem i pismami autora. Kraków, 1870. – S. 296. 
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деморалізувала османські війська, і вони почали відступати. Бій завершився повною 

невдачею для османської сторони33.  

Дослідників не покидає думка про те, що така грандіозна битва залишила по собі лише 

одне зображення. Для прикладу, облога Відня османськими військами у 1529 р. відтворена 

десятками картин. Одну з них приписують фламандцю Пітеру Снаєрсу (Полотно «Облога 

Сулейманом Відня у 1529 р.») (рис. 2). Сам Пітер Снаєрс (1592-1666 рр. життя) був одним з 

найвідоміших художників-баталістів австрійської династії Габсбургів. Змалював десятки 

битв Тридцятилітньої війни в Європі, при цьому жодної з них не бачив. Але до чого тут 

фламандець зі своїм полотном віденської облоги 1529 р. та Хотинська битва 1621 р.? Річ у 

тім, що при детальному аналізі цієї картини виявляється, що султан Сулейман виявився 

Османом ІІ, роль Відня «зіграв» Хотинський замок та укріплений польсько-козацько-

литовський табір. Полотно П. Снаєрса було створено на основі гравюри Джакомо Лауро, що 

підтверджується порівнянням та розміщенням ключових об’єктів (Хотинського замку, мостів 

та укріплень, слонів, артилерійських батарей, ставки султана тощо). Оригінал картини 

Хотинської битви П. Снаєрса зберігається у Лондоні, в приватній колекції Рафаеля Валса34. 

Як полотно Хотинської битви перетворилось в облогу Відня? Це ще одна загадка. Але наразі 

ідентифіковано справжню батальну картину Хотинської битви 1621 р. У мережі полотно 

Пітера Снаєрса можна знайти ще й під назвою «Облога Естергома 1543 р.», за авторством 

Себастіана Вранкса, основоположника художньої баталістики XVII століття, учнем якого і 

був П. Снаєрс.  

 

 
 

Рис. 2. Полотно Пітера Снаєрса «Облога Сулейманом Відня у 1529 р.» 
 

Ще одним цікавим іконографічним джерелом до історії Хотинської битви, яке 

відтворює її події, але вже з османської сторони, є «Шахнаме Нідірі» (Şehnâme-i Nâdirî), 

                                                             
33Diaryasz wojny tureckiej // Starozytnosci historyczne polskie, czyli pisma і pamiętniki do dziejow dawnej Polski. – 

Krakow, 1840. – T. 1. – S. 141. 
34 Веб-ресурс Myartprints [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.myartprints.co.uk/a/snayers-

pieter/suliemans-siege-of-vienna.html.  
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створене орієнтовно у 1622 р. османським чиновником і поетом Ганізаде Надірі (Ganizade 

Nadiri). За своїм змістом це опис, присвячений останнім подіям правління султана Ахмеда І 

та періоду володарювання Османа ІІ, викладений віршами. Шахнаме проілюстроване 

класичними османськими мініатюрами. Аналіз цього джерела здійснила турецька дослідниця 

Озлем Илдиз (Özlem Yıldız)35. Частина мініатюр безпосередньо відноситься до подій 

польсько-турецької війни 1620-1621 рр. та Хотинського походу.  

Цікавою є історія створення цього джерела. Як не дивно, але після Хотинської битви 

султан у жодному разі не відчував себе переможеним і зажадав, щоб його похід проти 

«невірних» був увіковічений для нащадків. Але для нас цікавим є турецький погляд на 

Хотинську кампанію 1621 р., що відображений в ілюстраціях. 

Мініатюра 1.36 Прибуття посольства перського шаха Аббаса Великого до Стамбулу у 

1618 р., після підписання Серавського мирного договору, який завершив виснажливу 

османо-перську війну. Саме цей невигідний мир для турок розв’язав Осману ІІ руки для 

війни з Річчю Посполитою. Посольство зустрічає сам Осман ІІ. В якості подарунків від шаха 

прибули рідкісні дикі звірі (носоріг, тигр) та бойові слони. Саме ці слони взяли участь у 

Хотинському поході.  
 

 
 

Мініатюра 2.37 Присвячена польській кампанії очаківського губернатора Іскандера-

паші та розгрому ним залишків військ коронного гетьмана Станіслава Жулкевського над 

Дністром у 1620 р.  

                                                             
35 Özlem Yıldız. The Sultan and his commanders: representations of ideal leadership in the Şehname-i Nadiri. Sabancı 

University August 2017. – 129 p. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://www.academia.edu/38971770/Introduction_The_Sultan_and_His_Commanders_Representations_of_Ideal_Lead

ership_in_the_%C5%9Eehname_i_Nadiri_MAthesisSabanc%C4%B12017.  
36 TPML, H. 1124, 24b-25a. 
37TPML, H. 1124, 35b-36a. 
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Мініатюра 3.38 Засідання османського уряду (дивану) стосовно початку кампанії проти 

Речі Посполитої. 

 

                                                             
38TPML, H. 1124, 49a. 
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Мініатюра 4.39 Виїзд султана Османа ІІ на війну проти Речі Посполитої у супроводі 

свого найближчого оточення: чиновників, військових, євнухів тощо.  
 

 
 

Мініатюра 5.40 Не забув автор відтворити і страту запорозьких козаків, взятих під час 

руху османських військ до Хотина. Цей епізод є досить відомим. У польських джерелах 

описується як бій над Прутом у печерах. 200 запорожцям вдалось стримати турецьке військо 

на декілька днів, що розлютило султана і всі вони були обезголовлені або затоптані 

слонами.41 

 

                                                             
39 TPML, H. 1124, 53b-54a. 
40 TPML, H. 1124, 62a. 
41Наїма Мустафа. Гюсейнові городи у витягу історій із заходу та сходу. (Повідомлення про Україну) / Пер. З 

османсько-турецької О. Галенка та О. Кульчинського. ‒ К.: Вид-во Жупанського, 2016. ‒ С. 70. 
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Мініатюра 6.42 Окремо показана сама битва під Хотином, де присутній один зі слонів, 

подарованих шахом. Цікаво, що слон не використовується під час битви, а має на своїй спині 

барабани, через які віддаються сигнали військам. Мініатюра відтворює атаку яничарів та 

турецької кінноти на позиції військ Речі Посполитої за підтримки артилерії. Цікавою 

деталлю є те, як зображено козацький табір, що огороджений колесами возів. На цьому ж 

малюнку проілюстровані сцени страт полонених, роздача грошей хоробрим турецьким 

воїнам Османом ІІ, який особисто спостерігає за полем бою.  

 

 
 

Мініатюра 7.43 Особлива увага у «Шахнаме» присвячена поверненню Османа ІІ до 

Стамбулу після Хотинської кампанії. Там султан як переможець невірних, велично на коні, у 

блакитному халаті, у супроводі великого візира та яничарів вступає до столиці імперії. 

Звичайно, автор не забув про полонених козаків, у якості трофею. Хоча з цим зображенням 

не погодився б англійський резидент Томас Ро. «З відомостей осіб, що перебували у тій 

виправі, виявилось що загинуло в обозі турецькім, від меча, голоду, хвороб і холоду близько 

80 000 людей і 100 000 коней; постаті тих хто повертався, мали вигляд напівголих, 

хворобливих, обшарпаних, тому у ці втрати та біди турків легко було повірити»;44 «1 січня 

прибув до Стамбулу султан обдертий як солдат, з невеликим почтом...» – писав він. Хоча до 

повідомлення англійця також потрібно віднестись критично45. 

                                                             
42 TPML, H. 1124, 67b-68a. 
43 TPML, H. 1124. 
44 Zbiór pamiętników historycznych o dawnej Polszcze z rękopismów, tudzież dzieł w różnych językach o Polszcze 

wydanych oraz z listami oryginalnemi królów i znakomitych ludzi w kraju naszym. –1840. T. 5. – S. 299. 
45 Там само. – С. 301. 
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Зі всіх цих зображень можна зробити висновок, що Осман ІІ приділяв значну увагу 

своєму іміджу серед підданих. І, незважаючи на гіркоту військової невдачі під Хотином, 

хотів себе показати переможцем над гяурами-християнами. 

Загалом дослідження іконографії (синхронної) з історії Хотинської битви 1621 р. з 

порівняльним аналізом писемних джерел має значний науковий потенціал, який дозволяє 

значно розширити знання про цю визначну подію нашої національної історії. 
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ЗАПОРІЗЬКА СІЧ – ОСНОВА ВІДНОВЛЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ 

ДЕРЖАВНОСТІ В ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ XVІІ СТ.:  

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ПРАВОВОЇ СИСТЕМИ 
  

 В історії національного державотворення важливе місце займає Запорізька Січ – центр 

українського козацтва другої половини XVI – кінця XVIII ст., яка відіграла важливу роль у 

формуванні військових, політичних, господарських і культурних основ відновленої 

української державності. 

 Як відомо, на початку XVІ ст. на українських землях склалася складна політична 

ситуація. Роздавання королем Речі Посполитої українських земель польським і спольщеним 

панам й шляхті (земельні володіння, наприклад, Яреми Вишневецького охоплювали майже 

всю Полтавщину та значну частину Київщини і були чи не найбільшими в усій тогочасній 

Європі. У них проживало близько 230 тис. селян та міщан), посилення панщини, безправ’я 

українських селян і бідних міщан, дрібних ремісників зумовили масові втечі знедолених 

людей на неосвоєні незаселені землі, де не було польської влади. Найрішучіші, 

найвідчайдушніші з них складали специфічну категорію поселенцівкозаків, основу яких 

становили зневажені українські селяни. Вперше про козаків згадується наприкінці XIV ст. 

Половецькою мовою слово «козак» означало «вартовий воїн», турецькою – незалежна 

людина. Об’єднуючись у ватаги, групи, ці сміливі і волелюбні люди полювали, ловили рибу, 

відбивали полонених і повертали награбоване татарами майно. Ось ці хоробрі люди і стали 

називатися козаками. З поширенням в Україні кріпацтва та грубого порушення прав 

українського селянства чисельність козаків зростала, вони часто поверталися у рідні домівки, 

щоб захистити своїх рідних від панської сваволі. До козаків приєднувалися люди різних 

національностей – поляки, литовці, білоруси, московити, молдавани, однак більшість 

становили українці. Проникаючи щораз далі на південь, вони у степах засновували укріплені 

табори – січі – з військовими залогами. Це були їх оборонні пункти.  

На початку XVІ ст. за Дніпровими порогами виникають невеликі козацькі поселення – 

січі, на базі яких у 1553-1554 рр. утворилася Запорізька Січ як осередок відновлення 

української державності. Запорізьке козацтво відіграло видатну роль у боротьбі народних 

мас України проти кріпосницького ладу, порушень соціально-економічних, політичних, 

релігійних прав українців з боку магнатів і шляхти та як форпост боротьби проти турецько-

татарської агресії1. У період національно-визвольного руху Запорізька Січ неодноразово 

ставала оплотом та плацдармом для повстанських військ, була важливим фактором 

консолідації всього українського козацтва. Протягом свого 200-річного існування запорізькі 

козаки створили 8 січей: Хортицьку, Базавлуцьку, Томаківську, Микитинську, Кам’янську, 

Нову, Олешківську, Чортомлицьку. На XVІ-XVІІ ст. припадає помітний розквіт Запорізької 

Січі. У військовому аспекті Січ поділялася на курені (максимально їх було 38), 

територіально – на паланки (5-8). Козацьке самоврядування, яке склалося на Запоріжжі, було 

                                                             
1 Гончаренко В. Д. Тернистий шлях до незалежності // Вісник Академії правових наук України. – 1996. – № 7. – 

С. 4. 
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покладено в основу майбутньої української державної організації. У Запорізькій Січі 

функціонувала суспільна система з виборністю старшин, діяли органи влади і 

самоврядування, які розглядали найважливіші питання внутрішнього і зовнішнього життя 

Січі: 1) військова рада за участю всіх козаків, що вирішувала найважливіші питання і 

скликалася за потреби, а регулярно – 1 січня і 1 жовтня; скликалися також ради у куренях і 

паланках; 2) військові начальники – кошовий отаман, військовий суддя, писар, обозний, 

курінні отамани; 3) військові службовці – булавничий, хорунжий, бунчужний, довбиш, 

канцеляристи та ін.; 4) похідні та паланкові начальники – полковники, писарі, осавули. Вся 

військова старшина обиралася військовою радою на рік. Найвищу владу після військової 

ради мав кошовий отаман – військову, адміністративну, судову. Він був підзвітний 

військовій раді. Другою особою після отамана вважався військовий суддя, який також 

заступав кошового отамана і був начальником артилерії. Організація козацького 

самоврядування Запорізької Січі дає підстави стверджувати, що тут відроджувалася втрачена 

у ХІV ст. українська державність2. 

Про відродження української державності свідчило те, що Запорізька Січ мала свої 

символи: печатку-герб, на якій був зображений козак з мушкетом на плечі та шаблею при 

боці; січовий прапор малинового кольору із зображенням святого Архангела Михаїла з білим 

хрестом. Це також свідчило, що Запорізька Січ перетворилась на демократичну та військово-

адміністративну організацію – своєрідне державне утворення3. Запорізька Січ визнавалась 

демократичною республікою безпосереднього управління, в якій законодавча влада 

належала всьому товариству, а не тільки його представникам, що об’єктивно є можливим 

лише у невеликих республіках. У той час на Січі знаходилося 5–6 тисяч козаків, а по всіх 

Вольностях Запорізьких – декілька сотень тисяч. Вони займалися господарськими роботами, 

полюванням, рибальством, солеварінням. Велике значення для Січі мала торгівля, адже 

козаки не могли виробляти всі потрібні для життя речі. Тому туди постійно приїжджали 

купці4. Склад запорізького козацтва був багатонаціональним. Тут знаходили притулок 

українці, литовці, поляки, московити, греки та ін., хоча переважали українці. Сімейних 

козаків також допускали в Запоріжжя, але вони не могли тут жити з сім’ями. Вони 

поселялися у слободах, зимівниках і хуторах, займалися вирощуванням пшениці, худоби, 

торгівлею та промислами і тому їх називали не товаришами, а посполитими, зимовчаками. 

Проте всі, січовики і зимовчани, називали себе “славним низовим Військом Запорізьким” і 

товариством. Органом законодавчої влади Війська Запорізького була козацька рада, але не як 

представницький орган на зразок станових парламентів європейських держав тих часів, а, по 

суті, як орган найвищої самоврядної влади, що безпосередньо управляв справами Війська 

Запорізького5. Козацьке товариство вирішувало питання про війну і мир, розподіляло землі, 

ліси, угіддя, обирало посадових осіб, карало винних у злочинах; від імені товариства писали 

відповіді на послання від різних держав та владних осіб, які надходили на Січ. Запорізька Січ 

не мала всіх ознак держави, а була своєрідним державним утворенням: 1) за формою 

правління – демократичною республікою, органи управління якої формувалися в основному 

для забезпечення головного завдання – оборони козацтва від зовнішнього нападу; 2) за 

формою державного устрою – унітарною організацією, що складалася зі спілки куренів 

                                                             
2 Кульчицький В. С., Тищик Б. Й. Історія держави і права України : Підруч. для студ. вищ. навч. закл. – К.: 

Видав. Дім “Ін юре”, 2007. – С. 109-110. 
3 Паньонко І. М. Система органів управління Запорізької Січі : Монографія. – Львів, 2006. – С. 52-53. 
4 Історія держави і права України : Підручник / А. С. Чайковський (кер. авт. кол.), В. І. Батрименко, 

Л. О. Зайцев, О. Л. Копиленко та ін.; за ред. А. С. Чайковського. – К. : Юрінком Інтер, 2003. – С. 160. 
5 Паньонко І. М. Апарат управління Запорізької Січі (середина XVІ ст. – 1775 р.) : Автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.01 “Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових 

вчень”. – Львів, 2000. – С. 9. 
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(побутово-бойових одиниць) та паланок (адміністративно-військових округів) у межах 

Вольностей Запорізьких; 3) за населенням – самоорганізованою корпорацією самітників та 

утікачів, яка була заснована на колективній формі власності на землю та інше майно, 

формальній рівності козаків у користуванні земельними угіддями, кооперативних формах 

господарювання і побуту та елементах зрівняльного розподілу благ. Запорізька Січ включала 

території, прилеглі до р. Дніпро від Кременчука до Дніпрового лиману. 

Запорізька Січ мала свою правову систему, оскільки, маючи свободу і незалежність від 

державних чиновників, козаки твердо стояли на охороні звичаїв предків. Якщо на території 

України діяли різноманітні джерела права (Литовські Статути, акти королівської влади, 

канонічне та маґдебурзьке право), то в Запорізькій Січі їх не визнавали, а найважливіше 

значення мало звичаєве козацьке право, що міцно утвердилося у сфері козацьких суспільних 

відносин6. У Запорізької Січі не було писаного закону, там впродовж всієї її історії 

користувались українським звичаєвим правом, що регулювало діяльність суду, порядок 

укладення договорів та порядок користування майном і земельними угіддями, правила 

воєнних дій, види злочинів і покарань. Причинами відсутності на Запоріжжі писаних законів 

були: по-перше, досить короткочасна тривалість історії запорізьких козаків, впродовж якої 

вони не змогли писане право виробити, систематизувати та оформити; по-друге, життя 

козаків у більшості проходило у походах та війнах, що аж ніяк не сприяло можливості 

займатися складанням писаних законів; по-третє, козаки боялися, що писані закони можуть 

значно обмежити їхні існуючі права та свободи7. На думку І. Грозовського, основою 

формування та функціонування козацького права були специфічні суспільні відносини, які 

склалися в козацькій громаді запорожців; юридичним джерелом – трансформовані норми 

давньоруського права, пристосовані до конкретно-історичних умов, а також різноманітні 

запозичення з традицій і правових норм сусідніх народів8. Норми звичаєвого права 

запорожців за своїм змістом можна умовно поділити на дві частини: “право публічне” і 

“право приватне”. Публічне право запорізьких козаків – це своєрідний військовий статут, 

який регулював найважливіші суспільні відносини запорізької громади: військово-

адміністративний устрій (порядок виборів і функціонування органів влади й управління), 

воєнні справи, порядок володіння і користування землею, угіддями, спільним нерухомим і 

рухомим майном, порядок судочинства, встановлення відповідальності за злочин тощо. 

Приватне право регулювало відносини цивільно-правового характеру: право власності на 

особисте рухоме і нерухоме майно, різноманітні угоди, відповідальність за заподіяння шкоди 

тощо. За часів існування Запорізької Січі найбільший розвиток отримали норми “публічного 

права”, які складали основу козацького права. Відносно норм “приватного права” необхідно 

зазначити, що їхнє виникнення і функціонування було пов’язане з наявністю приватної 

власності козаків на частку здобичі після військового походу, полювання чи рибної ловлі. 

Протягом XVІ-XVІІ ст. вони були малорозвинені, лише у XVІІІ ст. “приватне право” 

отримало розвиток, але в основному на території Запорізьких Вольностей, тобто за межами 

Січі9. Характерними рисами козацького права були: усна форма його вираження (у більшості 

випадків), консерватизм, суворість, військовий характер. Козацькі традиції, обряди і норми 

звичаєвого права були широко відомі серед українського населення. Всенародне визнання 

отримали волелюбність і незалежність поглядів запорожців, ідея рівноправності всіх членів 

суспільства, лицарство і готовність до самопожертви у захисті народу і Батьківщини від 

                                                             
6 Там само. – С. 11. 
7 Яворницький Д. І. Історія Запорізьких козаків : у 3 т. – Львів: Світ, 1990. – Т. 1. – С. 149. 
8 Грозовський І. Феномен козацького права // Вісник Академії правових наук України. – 1997. – № 3(10). – 

С. 122. 
9 Там само. – С. 136. 
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іноземних поневолювачів. Звичаєве право Запорізької Січі особливу увагу приділяло 

регулюванню відносин цивільного і кримінального характеру.  

Одним із основних правових інститутів у звичаєвому праві запорізьких козаків було 

право власності. Козацьке право відрізняло право власності від права володіння, оскільки 

визначався порядок захисту власником виявленого ним майна, що знаходилося у володінні 

іншої особи. Наприклад, коли власники впізнавали в худобі, яку продавали на ярмарку, своїх 

волів, коней тощо, що були у них викрадені, і надавали незаперечні докази, як правило, 

свідчення потерпілих і свідків, худобу повертали законному власникові. Норми звичаєвого 

права вимагали від порушника не тільки повернення речей законному власникові, а й 

виплати компенсації за користування ними. Суб’єктами права власності у Запорізькій Січі 

були приватні особи (запорізькі козаки, посполиті, січове і паланкове біле духовенство, 

купці, поселенці та ін.) та колективні особи (кіш, курінь, паланка, мисливська артіль, 

рибальська тафа, чумацька валка, торговельна компанія, церква, монастир та ін.). Об’єктами 

цивільних відносин у Запорізькій Січі були земля, мисливські угіддя, водоймища, ліси, 

сіножаті, корисні копалини, нерухоме та рухоме майно10. 

У Запорізькій Січі основними підставами для набуття права власності на речі були: 

виготовлення речей своєю працею; отримання приплоду від худоби або плодів від 

“родючих” (плодових) дерев, частки при розподілі здобичі (військової, мисливської, 

рибальської) або прибутків від торгівлі; отримання майна або грошей за угодою, у спадщину; 

знахідка; закінчення строку давності володіння. 

Козацьке право передбачало дві форми власності: колективну та приватну 

(індивідуальна), залежно від того, хто був суб’єктом права власності. Вони не 

протиставлялися одна одній, а мирно співіснували. Виникнення цих двох форм власності 

було тісно пов’язане з історичними умовами розвитку козацького суспільства. Поява та 

існування колективної власності були обумовлені наявністю колективної праці членів 

козацького товариства в організації мисливської чи рибальської ватаги, чумацької валки, 

торговельної компанії або військового походу. До колективної власності належали: 

1) загальновійськова, тобто та, яка належала всьому Війську Запорізькому і якою 

розпоряджався Кіш Запорізької Січі, за ухвалою загальновійськової ради або 

розпорядженням кошового отамана; 2) курінна, що була в кожному із 38 куренів і якою 

розпоряджався курінний отаман, та 3) власність різноманітних промислових товариств 

(мисливських, рибальських, чумацьких тощо), а також торговельних компаній. 

У загальновійськовій власності перебували земля, мисливські та рибальські угіддя, 

ліси, сіножаті, корисні копалини, різноманітне нерухоме майно (фортифікаційні, 

адміністративні, господарські споруди на території Січі та Запорізьких Вольностей, які мали 

загальновійськове значення), церкви, монастирі та ін., а також скарб Війська Запорізького, в 

якому зберігалося рухоме майно Запорізької Січі: клейноди, казани, гармати, порох, кулі, 

амуніція, припаси для життя тощо11. Власність куренів складали казарми на території Січі, в 

яких постійно проживали козаки, що несли гарнізонну службу, курінні крамниці й шинки, 

зброя, боєприпаси (кулі, порох тощо), платня, яку отримували козаки куренів, а також 

обмундирування та провіант. Промислові товариства, які об’єднували мисливців, рибалок, 

чумаків, часто мали у спільній власності зброю, боєприпаси, рибальські сіті, човни, вози 

                                                             
10 Рубаник В. Є. Інститут права власності в Україні: проблеми зародження, становлення і розвитку в періоді до 

1917 р.: історико-правове дослідження. – Х.: Легас, 2002. – С. 266. 
11 Яворницький Д. І. Історія Запорізьких козаків: У 3-х т. – К., 1990. – Т. 1. – С. 230. 
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тощо. Колективна власність членів торговельних компаній складалася з грошей, товарів, 

крамниць, шинків та ін.12. 

Основою для виникнення приватної власності була та частка здобичі (військової, 

мисливської, рибальської), яку отримував козак після закінчення походу чи сезонних робіт 

на промислах. За звичаєм козаки “дуванили” здобич, щоб вона була “спільна всім, навіть 

тим, котрі під той час провадили (хліборобську) працю та таборову роботу”. Своєю часткою 

“дувана” козак мав право розпоряджатися за власним розсудом. Норми звичаєвого права 

запорожців не забороняли існування приватної власності. Навпаки, вони встановлювали 

дуже суворі покарання за порушення права власності, і колективної, і приватної. Об’єктом 

приватної власності козаків було різноманітне нерухоме і рухоме майно: житлові будинки, 

заїжджі двори, крамниці, шинки, льодовні, млини, кузні та ін., а також худоба, реманент, 

зброя, одяг, гроші, коштовності, предмети промислового та домашнього вжитку тощо. На 

межі XVІ-XVІІ ст. спостерігався процес швидкої майнової диференціації в козацькому 

суспільстві. З одного боку, формувався стан заможних козаків, переважно з числа козацької 

старшини, які мали своє господарство, були власниками великих зимівників, значних 

капіталів, використовували у своїх господарствах працю найманих робітників. З іншого 

боку, рядове козацтво (“чернь”) мало досить низькі прибутки, основну частину яких 

складала платня за службу. Майнова диференціація свідчила про збільшення частки 

приватної власності. 

Серед цивільно-правових норм козацького права важливе місце займали норми, що 

регулювали право власності на землю. Норми звичаєвого права встановлювали порядок 

володіння і користування землею, лісами, річками, озерами, сіножатями тощо. Земля й усі 

угіддя вважалися спільною власністю. Землею мав право користуватися кожен, хто мав 

змогу її обробляти13. Відповідно до Зборівського договору від 7 серпня 1649 р. була створена 

40-тисячна козацька армія. Всі козаки, які потрапили до реєстру, ставали власниками землі, 

яку вони обробляли. Після перемоги козацької армії у травні 1652 р. під Батогом було 

завершено процес скасування середньовічної земельної власності не лише польських, а й 

українських маєтків, шляхти та католицької церкви. І заселені, і пустопорожні землі України 

стали власністю Скарбу Війська Запорізького, тобто Української держави. Козаки, селяни і 

міщани формально були власниками землі. Землю переважно набували за службу. Це були 

так звані “рангові” володіння. Крім того, право володіння набувалося заволодінням 

незайманих земель: захоплення земель, що були у власності польських магнатів і шляхти; 

через купівлю-продаж і спадщину. Правовстановлюючими актами-універсалами, ордерами, 

декретами, грамотами надавали землі за службу козакам, зокрема старшині, церквам, 

монастирям, а також закріплювали за власниками землі, набуті купівлею або отримані в 

спадщину14.  

Поширення в козацькому суспільстві права приватної власності, вступ козацьких 

господарств у товарно-грошові відносини обумовлювали високий рівень розвитку 

зобов’язального права у запорожців. Козацькому праву були відомі і зобов’язання, що 

виникали внаслідок заподіяння шкоди, і зобов’язання з договорів. 

Запорізьким козакам були відомі різноманітні види цивільних договорів: купівлі-

продажу, міни, дарування, позики, підряду, особистого найму, найму майна, постачання 

                                                             
12 Грозовський І. М. Звичаєве право Запорізьких козаків : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. 

наук : спец. 12.00.01 “Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень”. – Х., 1998. – 

С. 12-13. 
13 Історія українського права : Посібник / І. А. Безклубий, І .С. Гриценко, О. О. Шевченко та ін. – К.: Грамота, 

2010. – С.186. 
14 Там само. – С.186. 
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тощо. Сторонами в них виступали і запорізькі козаки, і сторонні особи (купці, жителі 

сусідніх країн і т. д.); і приватні особи, і колективні: кіш, курінь, монастир та ін. Об’єктами 

угод було різноманітне рухоме і нерухоме майно. Укладалися ці договори переважно в усній 

формі15.  

Згідно зі звичаєвим правом запорізьких козаків значна увага приділялася притягненню 

до кримінальної відповідальності за вчинення злочинів. У Запорізькій Січі злочином вважали 

дію, що завдавала матеріальної шкоди та збитків життю, здоров’ю, майну, честі окремого 

козака або всього Війська Запорізького, а також формальну дію, яка полягала в порушенні 

встановлених правових звичаїв. За козацьким правом, суб’єктом злочину на Запорізькій Січі 

міг бути козак, що досяг 16-літнього віку. У Запорізькій Січі за звичаєвим правом до об’єктів 

злочину належали порядок управління і судочинства, особа (життя, здоров’я, честь), майно. 

Відомим було поняття і розуміння вини. Злочини поділяли на навмисні, необережні та 

випадкові, проте козацьке право ще не встановило чітких термінологічних визначень 

вказаних форм вини. Психічно хворих не звільняли від кримінальної відповідальності, але 

суд при призначенні покарання враховував їхній стан як обставину, що пом’якшувала вину. 

Обтяжуючою обставиною під час військового походу вважалося вчинення злочину в 

нетверезому стані. У козацькому праві було відоме таке поняття, як рецидив. Наприклад, за 

неодноразові крадіжки, хоч і незначні за вартістю, призначали смертну кару. Звичаєве право 

запорізьких козаків передбачало такі види злочинів: злочин проти життя і здоров’я, природи 

і моралі, особи, честі, військової дисципліни, публічного і приватного майна. Досить 

поширеним було порушення кордонів сусідніх держав. Проте такі наїзди розглядалися 

більше як злочини політичні, і козацьке судочинство ставилося до цього лояльно. 

Траплялися випадки, коли шинкарі чи крамарі продавали товари й горілку дорожче за 

встановлену ціну, тоді козацька старшина давала дозвіл грабувати таких торговців16. 

Козацьке право значну увагу приділяло боротьбі зі злочинами проти особи. Найтяжчим 

злочином вважали вбивство козака козаком і карали за це смертю. Вбивство людини, що не 

належала до запорізької громади, вважалося менш тяжким злочином. Винного у вбивстві 

закопували в землю разом з його жертвою. Козаки вважали, що під землею жертва вічно 

душитиме свого кривдника, адже вбивцю зв’язували і клали під труну. 

Одним із злочинів проти особи було заподіяння каліцтва, ран та побоїв потерпілому, як 

правило, в бійці або під час сварки, образи потерпілого. Особливу увагу в Запорізькій Січі 

приділяли військовим злочинам. До них відносилися порушення правил несення служби, 

самовільне відлучення козака у степ під час військового походу (дезертирство, ухилення від 

служби). Козака, якого під час морського походу знаходили в нетверезому стані, за наказом 

кошового отамана викидали за борт, а під час суходільного походу прив’язували до коня і 

ганяли степом, доки винуватий не помирав. Пияцтво у Запорізькій Січі було соціальним 

злочином, що змушувало козацьку старшину вживати різних заходів. Для запобігання 

пияцтву на Запоріжжі був Гадючий острів, куди старшина відправляла невиправних пияків. 

І. Крип’якевич вважав, що, можливо, сувору заборону пити горілку під час морських походів 

було введено за часів гетьманування Петра Конашевича-Сагайдачного (1616-1622 рр.) 17.  

У процесі формування і функціонування апарату управління в Запорізькій Січі вчиняли 

службові злочини. Серед козацької старшини Запорізької Січі були широко розповсюджені 

казнокрадство та хабарництво, які вважалися найнебезпечнішими службовими злочинами. 

Найпоширенішим злочином на території Запорізьких Вольностей було перевищення 

                                                             
15 Історія держави і права України. – К., 1996. – Ч. 1. – С. 163. 
16 Паньонко І. М. Апарат управління Запорізької Січі (середина XVІ ст. – 1775) : Автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. юрид. наук / І. М. Паньонко. – Львів, 2000. – С. 12. 
17 Крип’якевич І. П. Історія України / І. П. Крип’якевич. – Львів, 1990.   
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службових повноважень і зловживання службовим становищем козацькою старшиною18. 

Широкі можливості для зловживань відкривала війна. Під приводом війни і воєнного стану 

старшина остаточно перестала скликати військові ради й заборонила козацькі сходки. Значно 

більшою мірою, ніж раніше, кошова старшина почала використовувати у своїх особистих 

інтересах працю козаків і посполитих. Військовій старшині в здирствах і зловживаннях не 

поступалася й паланкова верхівка. Паланкових старшин у період Нової Січі не обирали на 

радах, а призначала (до того ж, на багато років) військова старшина. Паланкові полковники 

привласнювали значну частину прибутків військових митниць і перевозів, посилаючись при 

цьому, як правило, на те, що гроші витрачаються на військові потреби. Окремо 

встановлювалася відповідальність за вчинення злочинів проти порядку управління і суду. До 

цієї категорії злочинів відносилися брутальність, непідкорення старшині, 

фальшивомонетництво, підроблення печаток і документів, лжеприсяга і лжесвідчення на суді 

та ін. У Запорізькій Січі встановлювали покарання за самовільне завищення цін на товари, 

харчі, питво.  

Майнові злочини як злочини проти власності (майна) були малопоширеними серед 

запорізьких козаків. У Запорізькій Січі пограбунок не стільки мав характер зазіхання на 

чужу власність, скільки був виявом молодецтва та зухвалості. До злочинів проти майна 

належали крадіжка, грабіж, розбій, неповернення боргу, переховування й набуття краденого 

майна та інші види незаконного індивідуального привласнення і знищення січового майна 

або приватного майна козака, зловживання довірою. Об’єктом злочинних дій злодіїв і 

грабіжників найчастіше була худоба: коні, воли, вівці (це пояснювалося тим, що в той час 

кінь коштував 7-20 крб., віл – 5-8 крб., вівця – 1 крб., а заробіток наймита в зимівнику, для 

порівняння, становив у середньому лише 2,5-3 крб. в рік)19. Розрізняли крадіжку особистого 

майна і майна всього товариства, а також малу і велику, залежно від розміру заподіяної 

шкоди. Коли крадіжка була вчинена на шкоду Січі чи її козака або повторно, злочин карали 

як кваліфікований. Кваліфікованою також вважали крадіжку, вчинену під час стихійних лих, 

з військових сховищ, у товариша, з церкви і, відповідно, за неї призначали суворіше 

покарання. 

У Запорізькій Січі іноді вчиняли злочини проти моралі, зокрема образу жінки, коли 

козак “зганьбить жінку не по пристойності”, бо такий злочин призводить “до знеславлення 

всього Війська Запорізького”, перелюбство чи зв’язок з жінкою (на Січі), приведення на Січ 

жінки (матері, дружини, сестри, дівчини чи доньки), позаяк жінки не могли перебувати на 

Січі.  

Система покарань запорізького козацтва складалася відповідно до старовинних звичаїв 

(“слов’янського права і здорового глузду”). Покарання у запорізьких козаків залежало від 

ступеня тяжкості вчиненого злочину і мало за мету покарати злочинця або відплатити за 

його злочин, відшкодування збитків, залякування, перевиховання та розкаяння у вчиненні 

“гріха”. Завданням покарання було забезпечити охорону запорізьких козаків від злочинців та 

їхньої шкідливої діяльності20 та запобігти повторному вчиненню злочину. Це стосувалося 

також всього населення, отже, система покарань у Запорізькій Січі виконувала виховну 

функцію. На Січі карали не тільки злочинців, а й тих, хто переховував або купував крадені 

речі. Метою покарання було також відшкодування збитків окремому козакові чи Війську 

Запорізькому. Покарання злочинця в Запорізькій Січі не було спрямоване на його тривале 

                                                             
18 Грозовський І. М. Право Нової Січі (1734-1775 рр.) : Навч. посіб. – Х. : Вид-во ун-ту внутр. справ, 2000. – 

С. 53. 
19 Там само. – С. 58. 
20 Паньонко І. М. Апарат управління Запорізької Січі (середина XVІ ст. – 1775) : Автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. юрид. наук. – Львів, 2000. – С. 12. 
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перевиховання та виправлення. Саме тому на Запоріжжі не практикувалося довгострокове 

ув’язнення. Злочинців тримали у в’язниці лише тимчасово – до закінчення слідства, суду або 

ж до виконання вироку. Козацький суд призначав страту злочинця, якщо його злочинні дії 

викликали загальне обурення і не було жодних пом’якшуючих обставин. Як альтернатива, 

козацьке товариство могло звільнитися від злочинця шляхом його вигнання за межі 

Запорізьких Вольностей (в останні роки існування Запорізької Січі – заслання до Сибіру); 

або ж, якщо були пом’якшуючі обставини, встановлювало таке покарання (тілесне, майнове), 

після виконання якого злочинець знову мав можливість стати повноправним козаком21. 

Особливістю смертної кари як виду покарання в Запорізькій Січі було те, що там не 

застосовували таких жорстоких видів кваліфікованої смертної кари, як спалення та 

четвертування. Покарання також не застосовували з метою насильницького використання 

праці злочинців. Це можна пояснити тим, що козаки, які знаходилися на Січі, повинні були 

безкоштовно виконувати різноманітні повинності на користь коша та куренів: заготовляти 

корм для худоби, продовольство, випасати худобу, ремонтувати січові споруди, нести 

гарнізонну службу та ін. Праця на користь всієї козацької громади розглядалася як один із 

основних обов’язків козака, який він добровільно приймав на себе, записавшись у козацьке 

товариство. 

На Запорізькій Січі покарання мали виключно публічний характер. Уся процедура від 

розслідування злочину до винесення вироку, і зокрема вибір виду покарання, у Запорізькій 

Січі здійснювалася винятково на основі українського звичаєвого права. Вироки виносили і 

виконували на площі прилюдно. Це можна пояснити такими причинами: вважалось, що 

публічне покарання було пересторогою для інших козаків утримуватися від злочинних дій; 

велика роль у справі призначення покарання та його виконання належала козацькій громаді. 

Відповідно до звичаєвого права запорізьких козаків судді визначали тільки певний вид 

покарання, не вказуючи його розмір. Найбільш яскравим прикладом цього було покарання 

киями. Засудженого до цієї кари злочинця козаки могли забити до смерті біля ганебного 

стовпа киями, або ж, зважаючи на його авторитет серед козаків та деякі інші пом’якшуючі 

обставини, завдати йому лише певного тілесного покарання і не тільки зберегти злочинцю 

життя, а й навіть дати гроші для його викупу. Запорізькі козаки застосовували різноманітні 

види покарань: смертну кару (просту і кваліфіковану), тілесні покарання (болісні і 

калічницькі), позбавлення свободи, честі і прав, вигнання, майнові покарання. Покарання 

поділяли на основні та додаткові, причому більшість покарань могли бути і основними, і 

додатковими22. 

Одним із найсуворіших покарань у Запорізькій Січі за вчинення тяжких злочинів 

вважалася смертна кара. Страту злочинців як один із видів покарань досить часто 

застосовували в Запорізькій Січі, оскільки за її допомогою можна було найшвидше і 

найефективніше реалізувати основну мету козацького судочинства – очищення козацького 

товариства від злочинців шляхом їх фізичної страти. Цей вид покарання містив також 

елемент залякування, був простим, не вимагав великих витрат і повною мірою відповідав 

військовому характеру козацької громади. У Запорізькій Січі смертну кару призначали за 

найбільш небезпечні для козацького товариства злочини: за вбивство козака козаком і 

вбивство взагалі, “велику крадіжку” і якщо в крадіжці “багато разів помічено”, блуд, 

мужолозтво і скотолозтво, грабіж, розбій і гайдамацтво, незаконні вчинки й образу 

військовими старшинами козаків, крадіжки січового майна, пияцтво під час походу, 

                                                             
21 Грозовський І. М. Право Нової Січі (1734-1775 рр.) : Навч. посіб. / І. М. Грозовський. – Х. : Вид-во ун-ту 

внутр. справ, 2000. – С. 60. 

 22 Там само. – С. 61. 
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“боягузтво і програш старшиною битви”. У Запорізькій Січі страчували козаків, що не 

підкорялися рішенню більшості при вирішенні будь-яких питань на загальновійськовій раді, 

а також тих козаків, що відмовлялися від запропонованого їм місця кошового отамана. До 

смертної кари також засуджували козаків, які приводили на Січ жінок, не виключаючи 

дружини, матері або дочки, знімали з шибениці або палі тіло страченого злочинця. Підлягали 

смертній карі особи, не виключаючи і кошового отамана, які вели переписку від імені 

Війська Запорізького без участі військового писаря, оскільки в Січі тільки він мав таке право. 

За козацьким звичаєм смертної кари можна було уникнути лише в тому разі, якщо дівчина 

погоджувалася вийти за приреченого заміж. Однак такі факти були поодинокими і мали 

місце лише в середовищі паланкових козаків. У Запорізькій Січі не існувало чіткого 

розподілу, за які злочини призначали той чи інший вид смертної кари. Вид страти, який 

здебільшого визначало козацьке товариство на сходці, призначали залежно від ступеня 

тяжкості вчиненого злочину і обставин вчинення злочинних дій23.  

За козацьким правом смертну кару поділяли на просту і кваліфіковану. До простої 

належали: повішення, відсікання голови та розстріл. В окремих випадках застосовували 

утоплення. Для посилення страждань приреченого до смерті та ефективнішого залякування 

населення використовували кваліфіковані види смертної кари, які, у свою чергу, поділялися 

на кваліфіковані мученицькі, при яких злочинцю завдавали тілесних страждань до моменту 

страти, і кваліфіковані обрядові, що поєднувалися з різними принизливими і ганебними 

обрядами і церемоніями. На Запоріжжі застосовували такі види кваліфікованої страти, як 

посадження на палю, закопування в землю живцем разом з убитим, забивання до смерті біля 

ганебного стовпа киями і підвішування за ребро на гак. 

Найпоширенішим видом смертної кари на території Запорізьких Вольностей було 

повішення. Смертну кару через повішення призначали за такі злочини: крадіжку коней і 

худоби, злодійство, невелике за вартістю, але кваліфіковане за якістю вкрадених речей: 

“якщо б хто хоча б мало, як то путо або нагайку у них украв, повішений той на дереві буде”, 

“велика крадіжка і кого багато разів спіймають, таких на стовпі вішають”, купівлю і 

переховування крадених речей, розбій і грабіж, гайдамацтво. Цей вид смертної кари 

призначали також за злочини проти моралі. Повішення злочинців здійснювали кількома 

способами: злочинця, верхи на коні, підводили під шибеницю чи дерево і, накинувши йому 

на шию петлю, коня виводили, а злочинець залишався на шибениці; злочинця підвішували за 

ноги, вниз головою; кваліфікована форма повішення – повішення за ребро на гак24. 

Відсікання голови як вид смертної кари у Запорізькій Січі не застосовували: “голови ж 

рубали тільки урядом і тільки зрадникам”. Цей вид страти злочинців почали застосовувати в 

Запорізькій Січі лише в останні роки її існування, коли особливо небезпечних злочинців 

передавали до рук московського уряду для винесення їм покарань на підставі московських 

законів. Деякі історичні джерела свідчать про розстріл злочинців на Запоріжжі: “із пістолів 

розстрілювали; вихопить пістоль, бацне в груди, от йому і капут, – це за зраду”. Цей вид 

смертної кари не вважався поширеним, його не застосовували зовсім або ж застосовували в 

окремих, надзвичайних випадках. Іншим видом смертної кари у Запорізькій Січі було 

утоплення: злочинцю зв’язували руки і ноги та засипали за пазуху пісок, зашивши сорочку, 

або прив’язували до тіла каміння і кидали у воду, або ж “садили пити воду”25. Взимку 

“садили пити воду” під лід. Утоплення призначалося за пияцтво під час морського походу. 

                                                             
23 Бойко І. Й. Кримінальні покарання в Україні (ІХ-ХХ ст.) : Навч. посібник. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 

2013. – С. 180. 
24 Грозовський І. М. Право Нової Січі (1734-1775 рр.) : Навч. посіб. – Х. : Вид-во ун-ту внутр. справ, 2000. – 

С. 67. 
25 Там само. – С. 68-69. 
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Це покарання не вимагало зупинки козацької чайки і спеціальних приготувань. 

У Запорізькій Січі застосовували такий вид кари, як посадження на палю. Це 

практикувалося з початку виникнення запорізького козацтва. Про такий вид страти 

злочинців згадував у своєму “Описі України” Г. Боплан: “влада гетьмана необмежена: він 

має право карати злочинців смертю або саджати на палю”. Посадження на палю широко 

практикувалося у татар і саме від них цей вид смертної кари могли запозичити запорожці. 

Паля – гострий дерев’яний стовп висотою 6 аршинів і більше, зверху якого було закріплено 

залізний наконечник довжиною 2 аршини26. Під вагою свого тіла засуджений повільно конав. 

Посадження на палю здійснювалося таким чином: на залізний шпиль закріпленого 

вертикально стовпа насаджували злочинця так, щоб шпиль виходив з потилиці на піваршина 

вище голови. Злочинець залишався в такому стані, доки не помирав. 

У Запорізькій Січі одним із видів кваліфікованої смертної кари було закопування 

живцем у землю. Це був найважчий вид страти, його призначали за найтяжчий злочин, а 

саме: за вбивство козака козаком. Вбивцю козака закопували живцем у землю, поклавши 

його під домовину вбитого ним козака. До кваліфікованої смертної кари можна віднести 

також забивання киями біля стовпа як ще один із найпоширеніших видів тілесних покарань у 

запорізьких козаків. В одних випадках – це смертна кара, коли злочинця, прикутого або 

прив’язаного до стовпа, забивали до смерті. В інших випадках, коли засуджений 

користувався авторитетом серед козацького товариства або були якісь інші пом’якшуючі 

обставини, його могли залишити живим, обмежившись лише тілесним покаранням. До 

забивання киями біля стовпа присуджували за мужолозтво і скотолозтво, за “велику 

крадіжку і кого багато разів буде спіймано”, за переховування або купівлю крадених речей. 

Кожен, хто проходив мимо, мав право бити прикутого киями. Процедура найчастіше 

закінчувалася смертю від фізичних страждань або забиванням козака. Майно загиблого 

передавали усьому товариству. Бували випадки, коли деякі засуджені не лише залишалися 

живими, а й отримували від товаришів гроші за мужність27. Цей вид смертної кари, що 

поєднувався з тривалими муками і стражданнями, можна порівняти з повішенням на гак за 

ребро і посадженням на палю живцем. Злочинець вмирав повільною, мученицькою смертю; 

страждання його могли продовжуватися протягом кількох днів. Наслідки застосування цього 

покарання залежали від сили ударів і їх напрямів. Інколи було досить кількох сильних 

ударів, направлених на найбільш чутливі частини тіла, щоб зразу ж вбити злочинця. 

Козацьке звичаєве право не передбачало судових виконавців, а у випадку страти – 

катів. Запорізькі козаки вважали себе благородними людьми, лицарями, яким не можна 

бруднити руки кров’ю беззбройної жертви. У запорізьких козаків було досить гостро 

розвинуте почуття гідності, особистої свободи та соціальної справедливості. Запорізькі 

козаки, як і всі українці, з сивої давнини цінували особисту свободу та право діяти 

відповідно до своєї совісті і здорового глузду, жити у любові до ближнього. Вони винайшли 

оригінальний спосіб виконання вироку. Страту доручали іншому засудженому на смерть, 

який чекав своєї смерті від наступного засудженого. Якщо ж такого на момент страти не 

виявлялося, то виконання смертного вироку відкладали доти, доки до в’язниці не потрапляв 

новий звинувачений. Тому професійних катів у Запорізькій Січі не було: смертну кару 

виконували інші смертники. Інколи катом виступав полонений “татарин” або “бусурман”. В 

окремих випадках виконання смертної кари супроводжувалося обрядовими або релігійними 

діями. Таке мало місце, коли смертну кару застосовували до відомого і засудженого 

старшини. 

                                                             
26 Там само. – С. 70. 
27 Захарченко П. П. Історія держави і права України. – К., 2004. – С. 130-131. 
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За звичаєвим правом запорізьких козаків до злочинів застосовували тілесні покарання, 

які поділялися на болісні і калічницькі. Широко застосовували болісні тілесні покарання, які 

мали на меті завдання злочинцю фізичного болю і мук за вчинений злочин. Цей вид 

покарання був найбільш відповідним і сприяв дотриманню військової дисципліни і порядку 

у Запорізькій Січі28. 

Одним із видів болісних тілесних покарань було побиття киями, надзвичайно поширене 

в Запорізькій Січі. Це покарання від легкої форми – простого побиття киями могло перейти в 

“жорстоке, нещадне” биття, яке приводило до смерті злочинця. Биття киями призначали за 

різноманітні злочинні дії: за зневажання старшини; за нанесення побоїв, що привели до 

смерті потерпілого (злочинця на сходці жорстоко карали киями і відпускали на покаяння); за 

гайдамацтво і особливо за крадіжку коней; за розбій і грабіж купців запорізьким козаком; за 

підкуп вартового і сприяння у втечі в’язня; за дезертирство (це покарання застосували до 

козаків, які самовільно покинули загін під час військового походу); за збезчещення жінок. 

Цей вид тілесного покарання призначали за різноманітні злочини: проти власності, тілесної 

недоторканності і моралі, а також за військові злочини – наприклад, дезертирство. 

Покарання киями здійснювали залежно від характеру злочинних дій у різних ситуаціях: “на 

військовій сходці”, “на базарі”, “біля стовпа”, “під шибеницею”. Биття киями під шибеницею 

вважалося найганебнішим. Воно поєднувалося з обрядовою кваліфікацією і призначалося за 

злочини проти власності. Покарання киями “на базарі” і “біля стовпа”, можливо, означало 

одне й те ж, оскільки завжди здійснювалося публічно і злочинця завжди прив’язували до 

стовпа. 

Калічницькі тілесні покарання (відсікання носа, вух, кінцівок, таврування тощо) 

запорізькі козаки майже не застосовували, оскільки вони суперечили моральним засадам 

козацького товариства. На Запоріжжі ідея помсти у формі матеріального таліону суперечила 

християнським і правовим поглядам козаків, оскільки покарання злочинця мало головною 

метою відшкодування порушених інтересів товариства в цілому, а не лише особистих 

почуттів скривдженого. Крім того, у Січі негативно ставилися до “лихих” людей. Якщо 

злочинець був дійсно небезпечним, його знищували шляхом смертної кари, або ж, якщо 

існували пом’якшуючі обставини, після відбуття покарання йому давали можливість 

повернутися до складу козацького товариства. Відсікання руки або ноги робило це 

неможливим, оскільки каліка не міг виконувати основний обов’язок запорізького козака – 

служити у війську29.  

Позбавлення свободи в Запорізькій Січі застосовували рідко, оскільки це вимагало 

значних витрат на утримання злочинців. Крім того, це суперечило військовому характеру 

запорізького товариства, яке постійно вело війни і перебувало у військових походах. В 

історичних документах мало згадок про застосування запорожцями даного виду покарання, і 

саме його застосування нагадує більше попереджувальні заходи проти ухилення від суду, 

ніж покарання в сучасному значенні цього слова. У Запорізькій Січі мало місце короткочасне 

позбавлення свободи у формі приковування до стовпа. Це покарання вважалося одним із 

найганебніших. Його призначали за дрібні крадіжки та інші незначні провини: “якщо козак 

украв у другого козака в місті або за містом або ще де-небудь і в цьому був викритий, його 

приковували на базарі біля стовпа, навмисне для того поставленого і тримали доти, доки він 

не поверне або сплатить обкраденому і хоч би він і зразу задовольнив, однак троє діб біля 

стовпа вистояти повинен”. Приковування або прив’язування до стовпа призначали за 

незначні злочини проти власності. Траплялися випадки, коли правопорушника приковували 

                                                             
28 Грозовський І. М. Право Нової Січі (1734-1775 рр.) : Навч. посіб. – Х.: Вид-во УВС, 2000. – С. 72-73. 
29 Там само. – С. 75-76. 
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до гармати, яка стояла на базарі або на площі. Приковування до гармати, як і прив’язування 

або приковування до стовпа, носило ганебний характер і було спрямовано проти честі 

засуджених. Як самостійне покарання воно застосовувалося при незначних 

правопорушеннях. Приковування до стовпа або гармати (як додаткове до тілесних покарань) 

додавало елемент ганьби – публічність виконання покарання. Арешт і ув’язнення злочинців 

не сприймали як самостійні види покарання, а як засіб попередити можливість ухилення 

злочинця від суду, а також як тимчасове позбавлення волі до винесення або виконання 

вироку. 

Крім того, в Запорізькій Січі як ганебне покарання практикувалося посадження 

злочинця на дерев’яну кобилу. До ганебних покарань можна віднести також догану і 

громадський осуд, які виносили публічно, при зібранні всього коша або в церкві, метою яких 

було не тільки приниження гідності злочинців, а й знеохочення їх надалі до злочинних дій30. 

За вчинення дрібних правопорушень козацьке звичаєве право передбачало позбавлення 

козаків тих чи інших політичних та громадських прав. Як вид покарання його застосовували 

у формі усунення від посади і позбавлення права надалі бути обраним на керівну посаду в 

Запорізькій Січі. За вчинення правопорушень з посади могли усунути кошового отамана, 

курінного отамана, суддю, писаря, осавула та інших урядовців.  

У Запорізькій Січі існувало таке покарання, як вигнання – відлучення від козацької 

громади на певний строк чи безстроково, без права надання вигнанцю на території 

Запорізьких Вольностей притулку та захисту. 

Козацькі суди за окремі злочини застосовували до злочинців майнові покарання. До 

цього виду покарань належали: накладання штрафу, відрахування від платні, конфіскація 

всього майна злочинця чи його частини. Особливістю майнових покарань у Запорізькій Січі 

було те, що за козака, який не мав свого майна, ніс матеріальну відповідальність курінь, до 

якого він був приписаний. Звичаєве право запорізьких козаків до майнових покарань 

відносило розграбування майна ремісників і торговців, які проживали в Січі, у випадку, коли 

вони продавали товари за завищеною ціною31.  

Судова система Запорізької Січі складалася з нижчих – паланкових і курінних судів та 

вищих – суду військового судді, кошового отамана та Січової ради. До підсудності 

паланкового суду підпадали усі мешканці паланки у цивільних і кримінальних справах. 

Головою паланкового суду призначався полковник. Курінний суд був апеляційним судом 

щодо рішень паланкових судів, мав право як суд першої інстанції розглядати і вирішувати 

дрібні цивільні справи. До підсудності суду військового судді належав розгляд тяжких 

кримінальних справ. Суд кошового отамана вважався найвищою судовою інстанцією в 

Запорізькій Січі, під юрисдикцію якого підпадали усі козаки, що мешкали на території 

Запорізької Січі. До особи судді ставилися певні вимоги: він мав бути доброчинним, 

розумним, вмілим у письмі та найкраще знати право. В окремих випадках з ініціативи 

кошового отамана скликалася Січова рада, яка була найвищим адміністративним і судовим 

органом. На ній вирішувалися найважливіші політичні, адміністративні та судові справи. У 

роботі Січової ради мали право брати участь усі козаки, а тому процесуальні норми 

змінювалися залежно від суті справи та активності учасників Січової ради. Усі учасники 

ради були рівні в правах і брали участь у голосуванні, кидаючи вгору шапки, або криком. 

Правова основа здійснення судочинства в Запорізькій Січі – українське звичаєве право, 

стародавні звичаї, словесне право і здоровий глузд. Здоровий глузд (розум) – це почуття 

справедливості учасників судового процесу, які розглядали спір і приймали рішення. У 

                                                             
30 Там само. – С. 78. 
31 Там само. – С. 81. 
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Запорізькій Січі не існувало поділу населення на стани, усі були рівні в правах, до всіх 

застосовували одні і ті ж норми. У судах не існувало поділу процесу на цивільний і 

кримінальний. 

Судовий процес здійснювався відкрито, у ньому брали участь особи, що виступали з 

вимогами чи захистом від претензій, і в цивільних, і в кримінальних справах. Особу, яка 

вимагала певного права, називали “кредитором”, ”позивачем”, ”чолобитником”, 

“доносителем”. Сторону, яка захищалася, називали “відповідачем”.  

Історичні джерела свідчать, що судочинство у Запорізькій Січі розпочиналося за 

заявою зацікавленої сторони – потерпілого або його родичів. Судовий процес мав позовний 

характер. Позивач повинен був самостійно зібрати всі докази, пред’явити їх козацькому суду 

і підтримувати обвинувачення. На будь-якій стадії процесу позивач мав право відмовитися 

від позову або обвинувачення, укласти мирову угоду. Проте щодо найбільш тяжких злочинів 

(наприклад, проти церкви, органів козацького управління і суду тощо), слідство і суд були 

обов’язковими незалежно від заяви сторін. Позов, позовна скарга подавалися і за 

цивільними, і за кримінальними справами усно або в письмовому вигляді. Розгляд цивільних 

і кримінальних справ у Запорізькій Січі мав деякі особливості, що дає підставу умовно 

розділити норми процесуально-правового характеру на цивільний і кримінальний процес. 

Судовий процес для розгляду і вирішення цивільних справ (невиконання і порушення 

умов різноманітних договорів, відшкодування збитків внаслідок заподіяння шкоди, потрави 

тощо) відбувався в основному в межах обвинувально-змагального процесу. 

Розгляд справи розпочинався за заявою зацікавленої сторони – позивача. Заява 

подавалася усно або письмово відповідним представникам козацької адміністрації 

(паланковому полковнику, курінному отаману, військовому судді та ін.). Обов’язком 

позивача було зібрати всі необхідні докази – письмові документи (розписки, векселі тощо), а 

також запросити свідків. 

У цивільних та дрібних кримінальних справах суд намагався примирити сторони, не 

доводячи справу до судового розгляду. Це свідчило про гуманістичність українського 

світогляду. Понад усе українці поважали особисту свободу, справедливість, доброту, 

щирість, доброзичливість, миролюбність та демократичні відносини між людьми. Проте в 

деяких випадках справа доходила навіть до кошового отамана, який, дивлячись на впертість 

сторін, що не хотіли примирення, наказував мирити їх батогами. У разі примирення справа 

припинялася на будь-якій стадії процесу. Сторона, не задоволена рішенням суду, могла 

оскаржити його у вищій судовій інстанції, при цьому рішення коша (кошового отамана 

одноосібно або разом з кошовою старшиною) було остаточним і апеляції не підлягало. 

У Запорізькій Січі кримінальні справи розглядалися у межах слідчого процесу. 

Попереднє слідство здійснював сам позивач – потерпілий, а з кримінальних справ, що 

стосувалися інтересів всього Війська Запорізького, – посадові особи (осавул, довбиш, 

наказний полковник та ін.). 

Потерпілий повинен був офіційно оповістити про правопорушення, здійснити 

“обволання”, тобто сповістити про факт злочину. Якщо оповіщення про заподіяну шкоду не 

було зроблене вчасно, козацький суд не приймав заяву і мав право притягати позивача до 

відповідальності як наклепника. Особи, що знали про вчинення злочину, зобов’язані були 

негайно повідомляти про це владу. Заява про злочин подавалася безпосередньо офіційним 

представникам влади або “добрим людям”, які, у свою чергу, сповіщали про нього 

представникам влади. Заява подавалася як в усній, так і в письмовій формі і 

супроводжувалася пред’явленням речових доказів (слідів побоїв, знарядь злочину тощо). 

Позови, позовні скарги про вчинені злочини надходили в кіш не тільки від осіб, що 
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проживали на території Запорізьких Вольностей, а й від сторонніх осіб (купців, поселенців, 

офіційних осіб сусідніх держав).  

Згідно з козацьким правом потерпілий опитував всіх, хто що-небудь знав про злочин. 

Якщо виявляли слід злочинця, починалося його переслідування – “погоня”. Потерпілий мав 

право сам захопити злочинця “на гарячому” і привести його до суду. 

Судові функції полягали у проведенні попереднього слідства і розшуку злочинця 

офіційними представниками Війська Запорізького, які отримували необхідні розпорядження 

коша. У випадку необхідності провести слідство в іншій місцевості туди посилали осавулів. 

Вони виїжджали на місце злочину, опитували потерпілих, сусідів та інших осіб, які могли 

дати свідчення про вчинений злочин або особу злочинця. Вони ж організовували розшук 

злочинців. Розслідування майнових злочинів обов’язково супроводжувалося складанням 

реєстру вкрадених або пограбованих речей. У цьому реєстрі вказувався перелік майна із 

зазначенням його вартості.  

У разі необхідності проводилися й інші слідчі дії, наприклад огляд побоїв. У ході 

слідства здійснювалися допити свідків – осіб, які могли дати свідчення щодо факту злочину 

або прикмет злочинців.  

Після встановлення особи і місцеперебування злочинця його заарештовували і 

передавали до січової або паланкової в’язниці до остаточного розгляду справи. 

Заарештованого злочинця тримали в “прикарні”. Під час арешту могли застосовувати 

фізичну силу, зокрема бити батогами. Тимчасовий арешт накладали і на майно злочинця. 

При цьому складали реєстр майна затриманого із зазначенням його вартості. Після 

винесення присуду воно спрямовувалося на покриття збитків потерпілої сторони. У разі ж 

виправдання обвинуваченого майно йому поверталося згідно з реєстром. Для одержання 

свідчень обвинувачуваних та очевидців проводився їх допит із застосуванням тортур або без 

них. Спочатку обвинувачуваного допитували без тортур, “добрим питанням”. У тому разі, 

коли він відмовлявся визнати свою провину або коли суд хотів підкріпити свідчення, 

застосовували жорстокі катування, так звані “проби” або “муки”. У Запорізькій Січі до 

найстрашніших форм тортур належали: підняття на дибу, струшування, припікання 

розпеченим залізом, тортури на колесі (очевидно – витягування суглобів). Під час тортур 

часто були присутніми й інші обвинувачувані. 

Козацьке право передбачало можливість передавати обвинувачених до остаточного 

розгляду справи на поруки рідним, які зобов’язувалися доставити їх (обвинувачених) до суду 

в разі необхідності.  

Найбільш важливою стадією процесу вважався розгляд справи. Судочинство було 

усним. У суді вживалася головним чином українська мова, але вона знаходилася під великим 

впливом мов сусідніх народів та латині. Протокол судового засідання в козацьких судах вів 

військовий писар, який фіксував показання обвинувачених, свідків, а також вирок суду. У 

деяких випадках розгляд справи розпочинався з умовляння злочинців відмовитися від 

“лихих справ”, покаятися у вчиненому, принести присягу в церкві тощо.  

У ході розгляду справи сторони повинні були усно викласти свої претензії. Після цього 

відбувалися допит і дослідження доказів. Козацьке право доказами вважало власне зізнання 

обвинуваченого, свідчення очевидців, речові докази, висновки експертів. У Запорізькій Січі 

розрізнялися свідки звичайні та офіційні. Звичайні свідки – це приватні особи, які були 

зацікавлені у справі та свідчили про факти, пов’язані зі справою. Офіційні свідки – це 

посадові особи, які розслідували справу – осавул, довбиш та ін. Правдивість показань сторін 

та свідків забезпечувала присяга – “рота”. Сторона, яка відмовлялася від присяги, програвала 

справу.  

Судовий процес завершувала судова постанова – вирок. Судові постанови приймалися 
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більшістю голосів членів суду. Їх виносили усно, потім записували до судового протоколу. 

Обвинувальні вироки в кримінальних справах виконувалися, як правило, негайно. Тілесні 

покарання виконували довбиш, осавул або всі бажаючі козаки (якщо мова йшла про 

покарання киями). Як вище зазначалося, у запорізьких козаків не було катів. Смертні вироки 

здійснювали самі засуджені. Якщо у наявності був тільки один злочинець, засуджений до 

смертної кари, його тримали у в’язниці, поки не з’являвся інший. Після цього новий 

злочинець страчував попереднього. На прохання статечних козаків покарання могло бути 

скасоване. У деяких випадках суд застосовував умовне покарання. Інколи за пом’якшуючих 

обставин вчинення злочину застосовувалось незначне, навіть символічне покарання. 

Враховуючи хоробрість і заслуги злочинця, смертну кару йому заміняли на побиття киями, а 

потім відсилали в монастир відмолювати “гріх”. 

Отже, приєднання українських земель Річчю Посполитою і встановлення на них 

польськими магнатами і шляхтою тяжкого соціального, національного, релігійного і 

мовнокультурного становища зумовили численні повстання і врештірешт 

Національновизвольну війну під проводом Богдана Хмельницького. За своєю суттю, 

характером, метою вона може прирівнюватися до великих революцій, які в ХVII-ХVIIІ ст. 

охопили усю Європу. Це була національновизвольна, соціальнополітична революція за 

право на свою державу, рушійною силою якої став увесь український народ, а керівництвом 

– козацька старшина і українська шляхта, оскільки національної буржуазії, яка в 

західноєвропейських революціях виступала їх організатором і керівником, в Україні ще не 

існувало, у будьякому разі – достатньо численної і міцної. 

Національновизвольна війна 1648-1657 рр. призвела спочатку до виникнення 

української державнополітичної автономії (у складі Речі Посполитої), а згодом – незалежної 

Української козацької держави. Це був другий етап у історичному процесі становлення 

української державності – після Києво-Руської держави і ГалицькоВолинського королівства. 

Підвалиною її відродження стала військовоадміністративна система, що склалася у 

Запорізькій Січі. Організуючою силою, стрижнем визвольної революції, творцем 

незалежності України було козацтво. Хочеться відзначити ще одну важливу складову 

української державності тієї епохи: під час національновизвольної боротьби зародилась 

ідеологія української національної державності, яку сприйняли не лише козацька старшина і 

шляхта, а й широкі народні маси. Важливу роль у цьому процесі відіграла й православна 

церква України. 

Українська Козацька-Гетьманська держава цієї доби – зі своїми центральними і 

місцевими органами влади, адміністрацією, судами і військом, зі своєю територією (яка, 

щоправда, не мала чітко визначених кордонів, бо вони іноді змінювалися залежно від 

зовнішньополітичної ситуації – але все ж територія була, бо без цього немає держави!) – за 

формою державного правління стала, вважаємо, демократичною республікою з виборним 

гетьманом на чолі, за формою державного устрою – унітарною державою з демократичним 

політичним режимом. Однак суттєвим недоліком новоствореної держави виявилося 

невирішення важливої соціальноекономічної проблеми – не було звільнено від особистої 

залежності землевласників все селянство, не ліквідовано його борги і численні повинності. 

Не була диференційована компетенція державних органів – вони переважно виконували 

одночасно і адміністративні, і судові, і військові функції тощо. 

Характер республіканської державності зумовив і сутність її правової системи. 

Основою її були українське звичаєве право та гетьманські універсали. Проте несприятливі 

внутрішні, а особливо зовнішньополітичні умови не дозволили завершити цей процес. 

Початок втрати Україною тяжко здобутої державної незалежності поклали Переяславська 

Рада і подальше приєднання до Московської держави. 
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ХРИСТИЯНСЬКІ ПРИНЦИПИ ФОРМУВАННЯ КОЗАЦЬКОГО РУХУ 

НА ЕТНІЧНИХ ЗЕМЛЯХ УКРАЇНИ 

 
Від початків свого існування козацький рух пов’язував своє духовне життя з 

християнством, зокрема з православною Церквою.  

Козацький рух був окремим географічним, політичним, соціальним і етнічним явищем 

українського півдня та державно-політичної і соціальної ситуації Причорномор’я, обабіч 

артерії Дніпра. Після занепаду української княжої держави, під ударами татарських орд, в 

цей опустілий етнічно й політично простір почала просуватися поволі і обережно Литва, а 

згодом – її слідами, і Польща.  

Опановуючи економічно і соціально Українські Землі над Дніпром, польська, 

литовська й українська шляхта, з-за небезпечного сусідства з татарами і турками на півдні 

України, залишила незайманою причорноморську смугу, залишаючи пустий охоронний 

простір між своїми угіддями і небезпечними сусідами, єдиним на ті часи успішним захистом, 

тобто українські причорноморські степи нижче дніпровських порогів, так звані тоді “дикі 

поля”, як простір вільних нальотів кримських татар, куди могла переміститися також і 

українська народна вольниця, поступаючись перед утисками державного, соціального й 

економічного ладу. У цьому пустому просторі всевладно панувало право сильнішого, яким 

окупалась воля. 

І саме в цей простір скерувався рух – відхід невдоволеного політичними, соціальними й 

економічними обставинами Української Землі населення, від боярина-шляхтича починаючи, 

а на простому хліборобі-батракові закінчуючи. Це був рух “за пороги” – на Запоріжжя, а 

згодом на Слобожанщину: рух до волі, до визволення від гніту чи класового поневолення.  

Ось на такі обставини і часи треба віднести народження українського козацького руху 

як свобідного руху населення, що поступово приймав і деякі форми зовнішньої організації, 

щоб не стати легкою здобиччю татар чи жертвою каральної операції землевласника-пана та 

могти виконувати успішний промисел для здобуття щоденного хліба. В другій половині 

XVІ століття козацький рух вже був сформований та мав свої прикметні, людські і 

громадські риси, стає знаним у державі й за її кордонами. Польський король Стефан Баторій 

хотів навіть надати цьому фактичному й вільному рухові певних організованих форм, ре-

єструючи деяку частину вільного козацтва на державну оборонну службу на півдні України; 

для оборони від татарської і турецької небезпеки, а то і для поступового просування в 

напрямі Дону і Чорного моря. Однак його наступники, зокрема польсько-шведський король 

Cигізмунд IIІ Ваза, не зрозуміли цієї державної думки, згодом сфальшували її, а то й пустили 

на фальшиві шляхи, поступаючись у тому шляхетським становим інтересам, у їх наступі на 

Українські Землі.  

В 1590-х роках козацький рух як своєрідний військовий орден стає знаним і поза 

кордонами Польсько-Литовської Держави, і Австрійська Імперія та Венеційська Республіка, 

а навіть Римська Курія враховують його в свої політичні плани, в оборону Європи перед 

турецькою небезпекою, передбачаючи його роль в оборонних і наступальних союзах.  

Козацький рух постав в опозиції до польської етнічної і соціальної політики, і не можна 

було ним маневрувати з Варшави; він підніс свої шаблі і проти пана, і проти бусурмана; тут 
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мав пристановище і захист усякий пригнічений хрещений люд, а християнська віра і правда 

стали для козаччини рушійною ідеологічною базою, без якихось антипатій і упереджень до 

різних історичних форм християнства, в своєму конкретному житті і дії.  

Та під кінець століття, з часів так званої Берестейської унії, козацький рух втягнено в 

релігійні спори і використано для внутрішніх порахунків. Противники Берестейської унії, 

зокрема князь Костянтин Острозький, відвертаючи увагу козацтва від соціальних і народних 

справ, а з тим і від великих посілостей свого роду, втягнув козацьку стихію Северина 

Наливайка в боротьбу проти планованої єпископами церковної Унії, кидаючи проти них та 

на їх церковні маєтки розбурхану й агітовану стихію козацтва. Це був вмілий хід дипломата і 

магната, може навіть і державного патріота, але така ідея згодом поширилася та закрила 

перед козаччиною властиві цілі її існування, змагань і прямувань; і цей штучний наріст на 

козацькім тілі завжди відновлено і відповідно скеровано, коли ця народна сила ставала 

небезпечною для соціальних чи національних інтересів сусідів.  

Тоді її спрямовано на внутрішню релігійну чи церковну боротьбу, відвертаючи її від 

боротьби зовнішньополітичної і від тих завдань, які могли принести загальну користь усьому 

народові і здійснення заповітних змагань за існування і добре буття. Так замість стати 

рупором національної самостійності та соціального визволення, козацтво ставало часто зна-

ряддям релігійної внутрішньої боротьби і заколотів, ставлячи на свої прапори безкорисні і 

безуспішні, а то і обманні антикатолицькі чи антиунійні вимоги і постулати, настроюючи так 

проти українських слушних національних інтересів і змагань тодішню Європу, надуживаючи 

на різні нереальні ініціативи свою силу1. 

Загострення соціальних і конфесійних суперечностей в Україні наприкінці XVI ст. 

зумовило втручання козацтва в їх вирішення. Взаємовплив волелюбних і національно-

релігійних засад покладено не тільки в основу світобачення козаків, а є своєрідним 

ідеологічним фундаментом усієї будови козацької держави. Глибока релігійність, ревний 

захист православної віри – характерні ознаки духовного життя Запоріжжя. Достатньо 

сказати, що вступ до запорізького товариства починався з питання: “У Бога віруєш?”. Саме 

православ’я значною мірою вплинуло на формування романтичної моделі лицарства, яким 

стало запорізьке козацтво. Адже в православній системі цінностей глибока духовність 

протиставляється корисливому індивідуалізму, матеріальні інтереси відсуваються на другий 

план. Про прихильне ставлення козаків до релігії свідчить існування в межах вольностей 

Війська Запорозького Низового понад 60 церков. Козаки постійно відвідували богослужіння 

та різні молебні. Характерно, що при читанні Євангелія усі козаки ставали на струнко і до 

половини витягали шаблі з піхов на знак готовності захищати Слово Боже зброєю від ворога. 

Кожен козак, вмираючи, заповідав церкві ікону, медаль, злиток золота чи срібла2. 

Одним із найголовніших завдань для українського козацтва було захищати 

християнську віру та церкву. Недаремно відомі вчені, дослідники козацтва Аполлон 

Скальковський та Дмитро Яворницький, представляли козацтво у своїх наукових працях як 

лицарів і покровителів православної віри та церкви. Християнська релігія була пануючою 

формою ідеології в Запорозькій Січі. Відомо, що на території Січі існувала церква 

Богородиці (Діви Марії) Покрови, на гроші запорожців також були споруджені 

Трахтемирівський, Межигірський монастирі, де козаки заліковували свої рани і хвороби та 

доживали віку. Крім того, православні церкви та монастирі засновувалися на всій території 

Запоріжжя, у його паланках. Релігійні діячі листувалися з козацькою старшиною, щоб 

отримати дозвіл на збирання коштів для церкви, ремонт храмів у “вольностях запорозьких”. 
                                                             
1 Великий о. Атанасій, ЧСВВ. Козаки – Християнство – Церква [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://basilianfathers.ca/statti/2012/04/index.php?year=2012&month=04&article=Kozaky_-_Xrystyjanstvo_-_Cerkva.htm. 
2 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://studybase.cc/preview/381134/. 
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У свою чергу, старшина, виконуючи прохання духовенства, просив посприяти у 

виготовленні Євангелій, святих ікон, призначити настоятеля в церкву, яка була збудована 

на його кошти. Складним було співвідношення християнської віри і войовничості козаків. 

Але в Євангеліє від Матвія сказано: “Хто своє життя зберігає, той його погубить, а хто 

погубить своє життя заради мене, той його знайде” (Мт. 10. 39). Святе Письмо дає людині 

право на оборону. Козацький рух виник не як агресивна, а як оборонна сила. У козацькому 

війську були священики, вони обслуговували своїх парафіян козаків. Були і похідні козацькі 

священики, які відправлялися у морські походи. Але сам священик не мав права воювати. 

Були такі ситуації, коли вороги вривалися під час богослужіння, але священик не міг 

захиститися, бо він священнодіяв.  

Вище духовенство (митрополит, єпископи) обиралися на козацьких радах, священики 

на сільських сходах, їх обрання затверджував гетьман. Таким чином, Церква входила до 

системи військово-адміністративної організації, а влада гетьмана певною мірою 

поширювалася на Церкву, її духовенство. Проте це не знижувало ролі Церкви в суспільно-

політичному житті Запорізької Січі. Найважливіші акти гетьмана та інших посадових осіб 

освячувалися Церквою, підтверджувалися церковними записами. Належність до 

православної християнської конфесії була найголовнішою умовою прийняття до братства 

козаків-запорожців. Якщо той, що поступав, виявлявся нехристиянином (іновірцем), 

запорізька громада вимагала хрещення чи навернення його до православної грецької віри. 

Запорожці глибоко вшановували багатьох християнських святих: Пресвяту Діву Марію 

Покрову, святого Архістратига Михаїла і святого Юрія Побідоносця. Пресвята Богородиця 

Діва Марія була покровителькою Низового війська, і скрізь, де існувала Січ, зводився храм в 

ім’я Пресвятої Покрови. 

Дмитро Яворницький впорядкував свідчення про ікону Покрови Богородиці, котра 

зберігалася у м. Нікополі. На ній зображені Матір Божа, святі Миколай Чудотворець і 

Архістратиг Михаїл, а нижче від них були намальовані у повному озброєнні запорожці. Від 

козака, зображеного на передньому плані з правого боку, йде напис, витягнутий у вигляді 

вузької стрічки майже до самого вуха Богородиці: “Молимося, покрий нас чесним Твоїм 

покровом, порятуй від всякого зла”. А вище цього напису зроблено інший: “Порятую і 

покрию, люди мої”. За легендою, на іконі увічнено останнього кошового Петра 

Калнишевського з товариством, який молиться, аби відвернути біду, що загрожує Січі з боку 

Москви. 

У своїх молитвах козаки просили у Діви Марії Покрови заступництва і 

покровительства. У селищі Опанасівці (Нижня Наддніпрянщина) до 1917 р. у старій церкві 

зберігався іконостас. Посеред іконостаса, вище царських воріт розташовувався образ 

Господа Бога, а його престол оберігали праворуч Архангел Гавриїл, а ліворуч Архістратиг 

Михаїл. Обидва ці керівники небесних сил були зображені у вигляді запорожців: Михаїл 

навіть у смушковій шапці і з мечем. Імовірно, на цьому іконостасі запорожці усвідомлюють 

себе всесвітніми “лицарями”, яким випала велика честь оберігати престол Бога.  

В умовах постійного стресового стану, ризику власним життям, релігія та Церква стали 

для козацтва пристанищем спокою, де можна було врівноважити та заспокоїти вируюче 

козацьке життя. Таким чином, між православ’ям і козацтвом існував глибинний зв’язок, 

козацький устрій мав демократичний характер, і тому Запорізьку Січ цілком обґрунтовано 

можна назвати “християнською козацькою республікою”. Козацька форма державності мала 

свої особливості: вона виникла не на етнічній, а на морально-психологічній основі. Людей 

об’єднала не сила державної влади, а духовна спорідненість. Прагнення захистити 

православну віру було однією з найголовніших причин національно-визвольної війни 

середини XVII ст. Її релігійний фактор відзначали також тогочасні іноземні спостерігачі. 
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Якщо на початку війни він стояв після закликів “боротьби за вольності”, то з часом ситуація 

змінилась. У листі до короля Яна-Казимира з-під Замостя (листопад 1648 р.) гетьман Богдан 

Хмельницький ставив вимогу ліквідації унії, “щоб грецька віра залишалася недоторканою, як 

раніше, без унії і уніатів, і щоб ніде ніякої унії не було”. Ця вимога була розвинута під час 

переговорів королівських комісарів з гетьманом у Переяславі (лютий 1649 р.). Їх результатом 

стало послання Війська Запорозького, в якому декларувалося: “Неволя, гірше турецької, якої 

зазнає наш руський народ, що додержується старовинної грецької віри, від унії, щоб була 

скасована”. Також відомо, що гетьман Богдан Хмельницький перед генеральною битвою під 

Берестечком закликав людей: “За віру, молодці, за віру”. 

Основні ідеї київського християнства набули подальшого розвитку в культурно-

історичному процесі. На українському ґрунті вони були продовжені у філософській теорії та 

освітній практиці братських шкіл, козацькій духовній культурі, мистецькій і науковій 

творчості. Характер церковного будівництва, управління духовною справою i, як наслідок, 

церковного устрою Запорозьких Вольностей великою мірою визначався особливостями 

релігійності населення цього регіону. Особливості утворення козацтва, історична традиція, 

геополiтичнi i природнi умови його iснування призвели до складання своєрідного світогляду 

запорожців, вiдмiнного вiд будь-якого іншого. У свiтосприйманнi запорозького козацтва, що 

формувалось протягом кількох століть, поєднались елементи ортодоксального православ’я, 

українського розуміння християнства, пережитків язичницьких вiрувань i оригінальних 

релiгiйних поглядів, що виникли в самому козацькому середовищі.  

Дослідження козацької обрядовості, вірувань, стосунків запорожців із представниками 

різних національностей дозволило встановити, що у запорозького козацтва склалось 

оригінальне світосприймання, в якому тісно переплелися риси українського i російського 

розуміння православ’я. Крiм того, у козацтва виробились своєрідні, характерні лише для 

нього способи задоволення релігійних потреб i виконання християнських обов’язків. 

Знаходячись на перехресті трьох конфесій i релігій, Запорожжя з цілого ряду причин 

традиційно дотримувалось православної віри. Бiльшiсть рис догматичного православ’я 

збереглася, зокрема, в Росiї. На території Гетьманщини, яка у 1686 році визнала свою 

залежність від Московської патріархії, велика кількість вірувань i обрядів була такою ж, як i 

в Росії. Разом з тим, деякі риси релігійності населення Гетьманщини i Запорожжя 

відрізнялися від російських. Зокрема, більшість мешканців Лівобережної України i 

Запорозьких Вольностей, щиро вірячи в Бога, на відміну від росіян, не надавали великого 

значення дотриманню всіх умовностей православної обрядовості. Запорожці, як i населення 

Гетьманщини, з повагою ставлячись до ікон, не доходили, на відміну від росіян, до 

“ідолопоклонства, межуючого з їх обожнюванням”3. Малися розбіжності i у вшануванні 

святих. Запорозьке i українське духовенство досить вільно тлумачило написане в релігійних 

книгах, в той час як російське цього не допускало. Проте обрядовість i вірування запорожців 

i населення Лівобережної України не були тотожними. Маючи потребу в збільшенні 

чисельності військового товариства, запорожці приймали до своїх лав представників будь-

якої національності, вимагаючи від них сповідання православ'я. Суворі умови життя, при 

яких козацтво досить часто було позбавлене можливості задовольняти релігійні потреби в 

релігійних спорудах, приводили до спрощення деяких обрядів, пристосування їх до похідних 

умов. З іншого боку, майже постійна загроза з боку сусідів, часте ведення бойових дій 

призвели до поширення на Запорожжі використання зброї під час проведення багатьох 

релігійних обрядів, що дає підстави казати про своєрідний “культ зброї” у козацтва; 

                                                             
3 Великий о. Атанасій, ЧСВВ. Козаки – християнство – Церква [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://basilianfathers.ca/statti/2012/04/index.php?year=2012&month=04&article=Kozaky_-_Xrystyjanstvo_-_Cerkva.htm. 
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призвели до вшанування в першу чергу тих святих, які були заступниками воїнів i 

мореплавців. Із такої своєрідної релігійності запорозьких козаків випливало i їх ставлення до 

релігійних споруд i духовенства4.  

Запорізькі козаки вважали своєю покровителькою Божу Матір. У Запорізькій Січі наші 

славні запорожці збудували церкву в честь Покрови Пресвятої Богородиці з іконою її 

Покрову. На іконі понад Пречистою був надпис: “Ізбавлю і покрию люди моя...“, а від запо-

рожців, що під іконою, простягнена лента вгору до Божої Матері з написом: “Молим, покрий 

нас честним Твоїм покровом і ізбави нас от всякого зла”. Вибираючись у похід на ворога, 

козаки вислухували молебень до своєї Покровительки і ревно співали “Під Твою милость”. 

Вернувшись щасливо з походу, поспішали до неї зі щирою подякою. В їхній бойовій пісні 

“Нумо, хлопці, до зброї” є такі слова: “Нам поможе святий Юрій ще й Пречиста Мати турка 

звоювати”5.  

У Запорізькій Січі щороку всім козацтвом відзначали свято Покрови, у цей день козаки 

також обирали нового отамана. За народним переказом, після зруйнування Січі 1775 року 

козаки, які пішли за Дунай, взяли з собою й ікону Покрови Пресвятої Богородиці. Звідси 

виник і особливий, притаманний тільки Україні, вид ікони Покрова Пресвятої Богородиці – 

козацька Покрова. На ній Діва Марія зображена такою, що простирає свій покров, свій 

омофор над козаками, над гетьманами, над духовенством, які моляться і з надією звертають 

до неї свої погляди6. 

Християнською засадою козацької педагогіки був духовний аристократизм, тобто 

невизнання над собою жодного володаря, окрім Господа Бога. Першим ступенем козацької 

педагогіки стало сімейне виховання, яке утверджувало високий статус батьківської і 

материнської школи. Батько загартовував своїх дітей, формував у них лицарську честь і 

гідність, підготовляв до захисту рідної землі. Другий ступінь козацької педагогіки був 

родинно-шкільним. У козацьких та братських школах найвищі цінності мали духовні, 

родинні та материнські цінності, які переростали в загальнонаціональні (традиції, обряди 

тощо). Третім ступенем козацької педагогіки було навчання в колегіях і академіях, по 

закінченні яких в Запорізькій Січі юнаки отримували фізичне, моральне, естетичне і трудове 

загартування. 

У праці французького інженера XVII ст. Гійома де Боплана, який подорожував 

Україною, описані християнські звичаї запорізького козацтва. “Козаки належать до грецької 

віри, яку називають руською; дуже шанобливо дотримуються релігійних свят і постів, на які 

в них припадає 8-9 місяців на рік і під час котрих вони не вживають м’ясних страв. У цій 

формальності вони такі вперті, що переконують один одного, буцімто від цього залежить 

порятунок їхньої душі”. “Вони кмітливі і проникливі, дотепні й надзвичайно щедрі, не 

побиваються за великим багатством, зате дуже люблять свободу, без якої не уявляють собі 

життя. Задля цього так часто бунтують та повстають проти шляхтичів, бачачи, що їх у 

чомусь утискають. Таким чином, рідко коли минає сім чи вісім років, щоб вони не бунтували 

чи не піднімали повстання проти панів. Вони добре загартовані, легко переносять спеку й 

холод, спрагу й голод, невтомні в битвах, відважні, сміливі, чи, радше, одчайдушні, власним 

життям не дорожать. Вони відзначаються міцним здоров’ям... Мало хто з козаків умирає від 

недуги, хіба що у глибокій старості, бо більшість з них гине на полі слави”7.  

                                                             
4 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://studybase.cc/preview/381134/. 
5 Катрій Ю. Пізнай свій обряд. – Нью-Йорк, 1982. 
6 Катрій Ю. Пізнай свій обряд. – Нью-Йорк, 1982. 
7 Боплан, Гійом Левассер де. Опис України / Пер. з фр., приміт. та передм. Я. І. Кравця. – Львів: Каменяр, 1990. 

– 301 с. 
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В 1654 р. українські землі відвідало посольство Антіохійського православного 

патріарха Макарія та його супутника – архідиякона Павла Алеппського (Алеппо – сучасне 

місто Халеб у Сирії). “Записки” Павла Алеппського – неоціненне джерело відомостей про 

духовне життя козаків у XVII ст. Архідиякон Павло описував, що в тутешніх церквах люди 

“стоять від початку служби й до кінця нерухомо, як камені, безперестанно доземно 

вклоняються і всі разом, начебто з одних вуст, співають молитви”. Далі Павло продовжував: 

“Старанність їхня наводила на нас подив. О Боже, Боже! Як довго тягнуться в них молитви, 

співи та Літургія! Але ніщо так не дивувало нас, як краса маленьких хлопчиків і їхній спів, 

який виконується від щирого серця, в гармонії зі старшими”. Потім архідиякон зі щирим 

здивуванням зазначав, що навіть переважна більшість козацьких дружин і доньок “прекрасно 

вміють читати, знають порядок церковних служб і церковні наспіви. Діти-сироти, звичайно, 

вечорами, після заходу Сонця, ходять по домах і жебрають, співаючи хором гімни Пресвятій 

Діві”. Їм, звісно, подавали гроші, хліб і різні страви; цими подаяннями вони й підтримували 

своє існування до закінчення терміну свого навчання. “Ось причина, – пояснював Павло з 

Алеппо, – чому більшість із них письменні. Число письменних особливо збільшилося з часу 

появи гетьмана Хмельницького, який звільнив цю країну і позбавив ці мільйони від ярма 

ворогів віри”. Павло Алеппський також згадував про “нестерпні утиски православному 

людові зі сторони ворогів, які не дозволяли будувати храми й виганяли священників, над 

дружинами й дочками яких здійснювали ґвалт”. У головних храмах, повідомляв Павло 

Алеппський, у молебнях поминали про здоров’я патріарха Макарія і київського митрополита 

Сильвестра Косова, а також гетьмана Зиновія-Богдана Хмельницького. Але ім’я 

московського патріарха Никона не поминалося8. 

Високі духовні, моральні та фізичні якості козаків виховувалися, зокрема, і за рахунок 

суворої військової дисципліни. Найбільше козак боявся осуду Божого та своїх товаришів. 

Суворо каралися в Січі такі злочини, як вбивство невинного, бійки між козаками, крадіжки 

приватного та громадського майна, засуджувались аморальні вчинки: неповернення 

позичених грошей та речей, дезертирство. За пияцтво під час військових походів козаків 

карали на смерть. Зрада серед козаків вважалася найтяжчим злочином. 

На початку XVII ст. при січових та інших церквах почали створюватися козацькі 

школи, які стали осередками військового, фізичного вдосконалення, сприяли духовному і 

культурному розвитку. Навчання у цих школах тривало від 10 до 18 років. На свята молодь 

обов’язково брала активну участь у змаганнях зі спритності, точності, витривалості, 

швидкості. Досягти успіхів у фізичному загартуванні та розвитку духовності запорожцям, 

поряд з іншим, допомагало суворе дотримання розпорядку дня. За сигналом (церковний 

дзвін) вони вставали до сходу сонця, молилися і йшли, незважаючи на пору року чи погоду, 

до річки купатись. Після спільного сніданку – спільна молитва у церкві, потім санітарно-

гігієнічні та господарські заходи. Після обіду навчалися читання та письма, слухали 

розповіді старших, гру кобзарів, вивчали історію рідного краю, знайомилися з музикою через 

виконання церковних та народних пісень і танців. Надвечір дзвони скликали козаків на 

молитву. Cаме так виховувалися покоління загартованих, витривалих, високоморальних 

захисників Вітчизни, які заслужили невмирущу славу9. 

 

 

                                                             
8 Сундюков І. Допитливий мандрівник у «країні козаків». Дорожні нотатки Павла Алеппського як унікальне 

джерело відомостей про Україну 1654 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.day.kiev.ua/uk/article/ukrayina-incognita/dopitliviy-mandrivnik-u-krayini-kozakiv. 
9 Як запорозькі козаки у футбол грали [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.kozatstvo.net.ua/ua/publications/uk_r.php?d=a&i=322. 
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КОЗАЦЬКЕ САМОВРЯДУВАННЯ НА ЗАПОРОЗЬКІЙ СІЧІ  

ЯК ПРОДОВЖЕННЯ ДЕРЖАВНИЦЬКОЇ ТРАДИЦІЇ УКРАЇНИ  

 
Після занепаду Києва як політичного центру Русі, могутньої за своїм змістом 

української держави в Східній Європі, та Галицько-Волинського князівства, яке за часів 

свого розквіту об’єднувало понад 90% українських земель, – сусідні держави Литва та 

Польща захопили територію України і включили її в склад своїх держав. За умовами 

Люблінської унії 1569 року відбулося об’єднання Польщі та Литви під назвою Річ 

Посполита, а всі українські землі опинилися в складі однієї держави, під юрисдикцією 

польського короля. Так завершилася княжа доба, в якій провідну роль відігравала династія з 

роду Рюриковичів. Втративши монополію на політичну владу, представники колишніх 

руських княжих родів поступово піддаються окатоличенню та ополяченню. Вони входять в 

склад панівної еліти Речі Посполитої, яка встановила своє панування та лише посилювала 

соціальне та національно-релігійне гноблення українського народу. У період польсько-

литовського панування на українських землях (ХІV-ХVІІ ст.) провідною національною 

силою України стає козацтво, яке створило унікальну систему самоврядування, в основу якої 

було покладено віче як стихійну форму локальної самоорганізації народних мас.  

Козацтво об’єднувало в собі вихідців із селян, колишніх кріпаків, міщан, дрібної 

шляхти. Поступово козаки зростали кількісно і поширювались територіально. Козацький рух 

набув сили, і козаки перетворилися в окремий суспільний стан та грізну військово-політичну 

силу. Козаки захищали населення України від турецько-татарських набігів, чинили активний 

опір соціальному та національно-релігійному гнобленню українського народу польськими та 

власними феодалами і згодом стали творцями нової форми державності на українських 

землях. Пізніше саме козацтво очолило національно-визвольну боротьбу українського 

народу і побудувало внаслідок національно-визвольної революції під проводом 

Б. Хмельницького Гетьманщину – козацьку державу, що проіснувала понад сто років як 

автономне утворення у складі Російської імперії.  

Козацтво започаткувало нову суспільно-економічну добу, в основу якої покладена 

вільна праця, приватна власність, товарно-грошові відносини, де основну роль відіграє 

вільний господар. Це свідчило про зародження фермерства як форми буржуазного 

виробництва. А також вони дали початок процесам формування модерної української нації. 

На початку XVII ст. в українській суспільній свідомості утверджується бачення козацтва як 

символу слави руського народу, щита християнського світу проти «невірних», «політичного 

народу», який виступає легітимізованим виразником і захисником прав та свобод «нашої 

руської нації»; зокрема, в листах гетьманів з’являються такі вислови, як «а ми і вся наша 

руська нація», «а ми і народ наш» тощо1. Тобто мова йде про формування саме української 

національної ідеї та модерної української нації.  

Військовим і політичним центром козацтва стала Запорізька Січ, яка виникла у 50-х рр. 

ХVI ст. як військово-політичне утворення в Середньому Подніпров’ї з власним самобутнім 

адміністративно-територіальним устроєм: військовим і територіальним поділом, у 

                                                             
1 Історія українського козацтва: Нариси: У 2 т. / Редкол.: В. А. Смолій (відп. ред.) та ін. К.: Вид. дім «Києво-

Могилянська академія», 2006. – Т. 1. – С. 231. 
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відповідності з яким і будувалося управління нею. Згодом як військо запорізька громада 

поділялася на 38 куренів, а територіально – спочатку на п'ять, згодом на вісім паланок. У 

запорізьких козаків слово «курінь» вживалося у значеннях як велике житло – своєрідна 

казарма, де вони разом постійно проживали, і як самостійна частина Війська Запорозького2. 

А термін «паланка» мав значення невеликої фортеці і певної частини території Запорозької 

Січі. Територія, яку займали козаки Війська Запорозького, охоплювала значну частину 

Півдня України, зокрема територію нинішніх Дніпропетровської, Запорізької, 

Кіровоградської, частково Полтавської, Черкаської, Миколаївської, Херсонської областей. 

Але до кінця ХVІІ ст. її межі не були чітко окреслені і змінювалися залежно від політичних 

обставин. Столицею запорозької вольності була Січ – своєрідне місто-фортеця. Кількість 

козаків на Січі змінювалася в залежності від пори року, перебігу військових дій та інших 

причин, але майже не перевищувала 15-20 тисяч осіб. На землях, контрольованих 

запорожцями, мешкало до 100 тисяч козаків.  

Запорозька Січ базувалася на основі звичаєвого неписаного права, увібравши у собі на 

той час увесь історичний досвід соціального буття та самоорганізації українського народу. 

Козацтво спромоглося виробити свій кодекс «козацьких прав і вольностей» – певних 

неписаних етичних правил, природних прав і правових норм, що визначали його статус у 

суспільстві і стали зразком для наслідування для широких верств українського суспільства. В 

основі всієї козацької громади традиційно існували такі неписані правила: за звичаєм судили 

злочинців, поділялися на курені й паланки, збиралися у певний час на загальні ради чи 

наради, не допускали на Січ жінок тощо3.  

Основою козацького самоврядування став вічовий устрій у формі воєнної демократії. У 

польсько-литовський період, у степовій частині Південної України козаки відроджують 

давньоруські вічові традиції у формі регулярного скликання військових рад як вищого 

органу публічного управління в Запорозькій Січі, застосовуючи під час вирішення існуючих 

питань засоби прямої демократії4. 

Козацька (військова) рада (Велика військова рада або Коло). Козацька (військова) рада 

– загальні козацькі збори, основоположний інститут козацької християнської республіки та 

вищий орган управління в XVI-XVIII ст., який виконував функції своєрідного законодавчого 

органу, де обговорювали та вирішували питання внутрішньої і зовнішньої політики, 

адміністративні, судові, військові справи, обирали та скидали гетьманів та козацьку 

старшину (кошового, суддю, писаря, осавула тощо)5. На військових радах вирішувалися 

найважливіші питання життя Війська Запорозького: про мир, про походи на ворога, про 

прийняття і відправлення посольства, про покарання важких злочинців, про розподіл 

господарських угідь, про вибори козацького уряду та командування – військової старшини 

тощо. У Козацькій (військовій) раді брали участь усі козаки, незалежно від свого 

походження та майнового стану. Козаки володіли рівними політичними правами, могли 

обирати і бути обраними на вищі військові та адміністративні посади. Вони мали можливість 

брати активну участь в обговоренні важливих питань, які виносилися на козацькі збори, і 

впливати на прийняття рішень в залежності від своїх здібностей, авторитету та особистих 

                                                             
2 Енциклопедія українознавства: словникова частина / Гол. ред. В. Кубійович. – Львів: Наукове товариство 

імені Т. Шевченка у Львові, 1994. – Т. 4. – С. 1241. 
3 Босак О. І.. Красівський О. Я. Самоврядування на землях Війська Запорозького у межах Речі Посполитої // 

Історія державного управління / Кол. авт.: за заг. ред. проф. В. С. Загорського, проф. О. Я. Красівського, доц. 

О. Ю. Мороза. – Львів: ЛРІДУ НАДУ, 2018. – С. 100. 
4 Мануілова К. В. Засади децентралізації в публічній владі запорізьких козаків // Вчені записки Таврійського 

національного університету імені В. І. Вернадського. Серія : Державне управління. – 2018. Т. 29(68), № 1. – 

С. 205. 
5 Козацька рада [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://uk.wikipedia.org/wiki/. 
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заслуг. Рішення на Козацькій раді приймалися більшістю голосів. Голосування за те чи інше 

рішення відбувалося шляхом вигуків та підкидання шапок у повітря. Після голосування 

меншість повинна була підкоритися більшості. 

Козацькі загальні (військові) ради збиралися регулярно тричі на рік, у визначені дні 

року: 1 (14) січня, на 2-3 день після Великодня та 1 (14) жовтня (на свято Покрови, 

храмового свята Січі). Окрім регулярних козацьких рад, вони могли скликатися в разі 

потреби будь-коли і у будь-який час, на вимогу козацької старшини чи за ініціативою 

простих козаків.  

Крім загальних військових рад, у запорозьких козаків могли скликатися ще ради 

старшини та ради «до куренів», які вони зазвичай називали «сходками». Курінні сходки 

відбувалися тоді, коли старшина й отаман не бажали скликати Загальну раду. Тоді в курені 

кошового збиралися курінні отамани, а у нараді брали участь лише вибрані особи. Це 

відбувалося переважно тоді, коли йшлося про якісь незначні походи, про прикордонні 

роз’їзди. Старшинська рада скликалася для вирішення таємних і термінових справ, що 

вимагали суворої таємниці і негайного виконання6. Окрім цього, були ще сходки по 

паланках, але вони торкалися цілком незначних питань і відбувалися між жонатими 

козаками, які жили переважно господарськими інтересами далеко від Січі по слободах і 

окремих зимівниках7. А у справах, що стосувалися усього війська, козаки-зимівчаки 

вирушали в Січ і там брали участь у загальних військових радах. 

Обрання старшини. Кошового отамана, вищу посадову особу Запорозької Січі, 

обирали 1 січня терміном на один рік; того самого дня – першого січня – так само й 

проходили вибори судді, писаря, осавула й курінних отаманів. Проте названі козацькі 

урядовці могли втратити посаду достроково, якщо вони не справлялися зі своїми 

обов’язками чи порушували установлене звичаєве право. Старшину можна було переобрати 

також на наступний термін, проте рада могла висловити невдоволення діями кошового 

отамана і відсторонити його від влади під час виборів. Після відходу кошового те саме 

повинні були зробити з солідарності із ним суддя, писар, осавул, навіть коли б до них 

товариство не мало докорів та претензій. Траплялися випадки, коли дехто з них подобався 

козакам, тоді товариство викрикувало, щоб той не скидав із себе чину і тоді той підкорявся і 

залишався на площі. Іноді, перш ніж відпустити старшину з площі, товариство вимагало від 

неї звіту за різні справи і ставило ряд питань. Старшина практично не зловживала своєю 

владою, якою користувалася лише рік, бо пам’ятала про звіт наприкінці року. Тому діяла не 

у власних інтересах, а в інтересах усього Війська Запорозького. Коли старшину все ж 

викривали в якихось злочинах щодо всього війська, її карали за це на смерть. Опісля відходу 

старої старшини приймалися за обрання нової. Вибори нової старшини не завжди 

відбувалися мирно і швидко. Після виборів військовому судді вручали печатку, військовому 

писарю – каламар (чорнильницю), а військовому осавулу – жезл. Щорічна зміна старшини 

була, безперечно, проявом гарантій політичної свободи серед запорозьких козаків.  

Козацька старшина. Повний штат керівництва Січі – вся його військова адміністрація 

(кошовий отаман, військовий суддя, військовий писар, військовий осавул та інші) та органи 

місцевої влади (планкова та курінна старшина) – складав від 49 до 149 чоловік8. Кошу, 

козацькому уряду в особах кошового отамана та військової старшини, належала виконавча та 

судова влада, оскільки для Запорозької Січі було характерним переплетення 

                                                             
6 Яворницький Д. І. Історія запорозьких козаків. У 3-х т. Т. 1. – К.: Наукова думка, 1990. – С. 171. 
7 Босак О. І., Красівський О. Я. Самоврядування на землях Війська Запорозького у межах Речі Посполитої // 

Історія державного управління / Кол. авт.: за заг. ред. проф. В. С. Загорського, проф. О. Я. Красівського, доц. 

О. Ю. Мороза. – Львів: ЛРІДУ НАДУ, 2018. – С. 100. 
8 Яворницький Д. І. Історія запорозьких козаків. У 3-х т. Т. 1. – К.: Наукова думка, 1990. – С. 172. 
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адміністративних і судових повноважень9. Кіш, керуючись рішеннями Козацької (військової) 

ради, втілював у життя напрями політики Запорозької Січі і був їй підзвітний. 

Кошовий отаман, військовий суддя, військовий осавул і військовий писар становили 

категорію військової старшини, які займали вищий щабель військової ієрархії. До них деколи 

зараховували курінних отаманів та старших козаків – бувших старшин, які з певних причини 

поступилися своїми знаннями іншим особам. Решта з перерахованих складали молодшу 

старшину, тобто командирів, «військових службовців», або паланкову й перевізну старшину. 

В мирний час військова старшина керувала адміністративними та судовими справами 

війська. А у воєнний час очолювала козаків, поступаючись своїм місцем наказній старшині, 

проте по завершенні воєнних дій знову повертала собі ці права керівництва. 

Кошовий отаман об’єднував у своїх руках військову, адміністративну, судову та 

духовну владу і підпорядкувався лише Козацькій раді, яка його обирала. У воєнний час 

кошовий був головнокомандуючим війська і діяв як необмежений диктатор, який міг 

покарати на смерть будь-якого непокірного козака. У мирний час кошовий отаман був 

«конституційним володарем» Запоріжжя, влада якого обмежувалася передусім звичаєвим 

правом. Він керував усіма областями козацьких вольностей з їх паланками, селами, 

зимівниками; виконував роль верховного судді над тими, хто завинив, кримінальні справи 

яких не знайшли свого вирішення в судах нижчих інстанцій та посадових осіб; також 

вважався зверхником запорозького духовенства для призначення духовних осіб або їх 

звільнення10. Обов’язки кошового полягали в тому, що він затверджував усіх обраних радою 

нижчих від себе урядовців, узаконював розподіл «за лясами», тобто – за жеребом земель, 

сінокосів, рибних місць, місць полювання, приймав у Січ нових осіб, відпускав старих 

козаків з Січі, видавав атестати заслуженим товаришам, надсилав ордери паланковій 

старшині, вступав у дипломатичні відносини з сусідніми країнами і представляв Запорозьку 

Січ у переговорах, отримував королівські універсали, царські укази, гетьманські ордери, 

розпоряджався військовою скарбницею11. Офіційно кошовий підписувався: «мосціпане пан 

кошовий отаман», а неофіційно – «батьком, панотцем, вельможним добродієм». На час своєї 

відсутності на Січі він призначав заступника, що звався намісником отамана або наказним 

отаманом.  

Однак влада кошового отамана була обмежена трьома обставинами: радою, звітом і 

часовими рамками. Кожен кошовий щороку, 1 січня, на Козацькій раді під час виборів 

військової старшини повинен був скласти звіт про всі свої дії та вчинки, що стосувалися 

війська. А коли за звітний період з його боку виявлявся якийсь злочин щодо війська, якесь 

несправедливе рішення суду, якийсь незаконний вчинок, – йому могли навіть винести 

смертний вирок. Без рішення Загальної ради всього Війська Запорозького кошовий отаман 

нічого не міг і не смів здійснити. Тому на всіх ордерах і розпорядженнях та листах, що їх 

розсилалося від імені кошового з Січі, завжди ставили підпис не лише кошового, а з усієї 

старшини. Отже, кошовий отаман насправді був старшим серед рівних, «батьком» для всіх 

козаків, маючи більше моральні, ніж дисциплінарні права. 

Якщо необхідно було вирішувати якусь важливу військову справу, то кошовий отаман 

скликав усе товариство на Загальні збори, ставав під військовим прапором, вклонявся кілька 

                                                             
9 Історія державної служби в Україні : у 5 т. / О. Г. Аркуша, О. В. Бойко, Є. І. Бородін та ін.; відп. ред. 

Т. В. Мотренко, В. А. Смолій; редкол.: С. В. Кульчицький (кер. авт. кол.) та ін.; Голов. упр. держ. служби 

України, Ін-т історії НАН України. – К.: Ніка-Центр, 2009. Т. 1. – С. 191. 
10 Яворницький Д. І. Історія запорозьких козаків. У 3-х т. Т. 1. К.: Наукова думка, 1990. – С. 173. 
11 Історія державної служби в Україні : у 5 т. / О. Г. Аркуша, О. В. Бойко, Є. І. Бородін та ін.; відп. ред. 

Т. В. Мотренко, В. А. Смолій; редкол.: С. В. Кульчицький (кер. авт. кол.) та ін.; Голов. упр. держ. служби 

України, Ін-т історії НАН України. – К. : Ніка-Центр, 2009. Т. 1. – С. 191. 
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разів низько зборам і, стоячи весь час, поки тривала рада, звертався до присутніх, або 

засуджуючи якийсь злочин, або довірливо-шанобливо прохаючи у війська якоїсь 

прихильності до себе. Козаки слухали його дуже уважно, а потім голосно висловлювали свої 

думки і в разі незгоди з кошовим висловлювали це як тоном, так і різними жестами. Якщо 

вимоги кошового вони вважали зовсім недоречними чи недостатньо аргументованими, то 

могли цілком відмовитися коритись його наказам і позбавляли загальної поваги. 

Наведене свідчить і підтверджує положення про практичну відсутність авторитаризму і 

наявність високого рівня демократизму на Січі. Життя кошового отамана, як і решти 

старшини, мало чим відрізнялося від життя решти козаків, він перебував завжди в тому 

самому курені, в котрому був і до обрання кошовим, ведучи однаковий спосіб життя з 

козаками. 

Військовий суддя був другою після кошового особою Війська Запорозького. Суддя був 

охоронцем тих давніх звичаїв і порядків, на яких базувався весь устрій козаків. Він був 

першою правничою інстанцією, куди зверталися курінні отамани з невирішеними справами 

своїх козаків або інші конфліктуючі сторони. У своїх рішеннях він керувався не писаним 

законом, а переказами, давніми правилами й традиціями, що передавалися в усній формі від 

покоління до покоління. Тяганина в козацьких судах засуджувалася, тому військовий суддя 

мав судити винуватих швидко, справедливо і безкомпромісно; він розглядав кримінальні і 

цивільні справи і виносив винуватим вироки, але залишав проте остаточне ухвалення вироку 

кошовому отаману або Військовій раді12. Часом військовий суддя міг заміняти кошового, 

називаючись «наказним кошовим отаманом». Він також виконував обов’язки скарбника і 

начальника артилерії. Зовнішньою ознакою влади військового судді була велика срібна 

печатка, яку він мусив мати при собі під час військових зборів чи рад і прикладати до 

паперів, які ухваленювалися всією радою. Суддя, як і кошовий отаман, не мав окремого 

житла і харчування, а проживав і харчувався разом із козаками свого куреня.  

Військовий писар завідував канцелярією і вів січове діловодство та усі письмові 

справи: надсилав листи, накази, вів рахунки, складав листи до різних правителів і вельмож 

від імені всього Війська Запорозького; а також отримував усі накази, ордери, листи, що 

надходили у Січ від різних державних чи приватних осіб на ім’я кошового та всього 

війська13. Військовий писар у козаків завжди був один, але обов’язки його вважали такими 

важливими, що якби хтось відважився замість нього писати від імені Коша чи приймати 

писемні справи на його ім’я, – то його за це страчували. Значення військового писаря на Січі 

було великим: багато хто з їх числа впливав на настрої всього війська, тримав у своїх руках 

усі нитки політики і громадського життя певного періоду. При кожному військовому писарі 

розташовувалися помічник і кілька чоловік його штабу, хоча справжньої канцелярії для 

писаря не існувало на Запоріжжі, а все оформлювалось у його житлі.  

Обов’язки військового осавула були дуже складні: він стежив за дисципліною і 

пристойністю серед козаків у мирний час на Січі, а у воєнний – у таборі; стежив за 

виконанням судових вироків за рішенням кошового чи всієї ради як у Січі, так і у віддалених 

паланках війська; проводив слідство і здійснював дізнання з приводу різних суперечок чи 

злочинів серед сімейних козаків; займався він і заготівлею продовольства для війська на 

випадок війни, приймав поповнення і, за наказом кошового, розподіляв його відповідно до 

посади кожного старшини14. Організовував супровід посольських місій, купецьких 

караванів, промислових ватаг. Також він відповідав за прикордонну службу і мав захищати 

                                                             
12 Яворницький Д. І. Історія запорозьких козаків. У 3-х т. Т. 1. – К.: Наукова думка, 1990. – С. 177. 
13 Яворницький Д. І. Історія запорозьких козаків. У 3-х т. Т. 1. – К.: Наукова думка, 1990. – С. 178. 
14 Яворницький Д. І. Історія запорозьких козаків. У 3-х т. Т. 1. – К.: Наукова думка, 1990. – С. 179-180. 
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інтереси війська на прикордонних лініях. Осавул у військовому поході організовував 

розвідку та вибір місця встановлення табору, слідкував за порядком та охороною останнього. 

Стежив за ходом битв, допомагаючи різним частинам під час бою.  

Отже, кошовий, суддя, писар і осавул становили Запорозьку військову старшину (уряд 

– Кіш), яка відала військовими, адміністративними, судовими і навіть духовними справами 

всього Війська Запорозького. Наступні після них службові особи лише допомагали цим 

головним посадовцям і виконували їх розпорядження та накази. Їх основне завдання було 

забезпечити в Запорозькій Січі, оточеній із різних сторін ворожими політичними силами, 

умови відносної внутрішньої стабільності та громадянського миру. Це дозволяло своєчасно 

гасити соціальні конфлікти та справедливо вирішувати суперечності в середовищі січової 

громади, щоб уникнути розколів серед козаків і не дозволити ними скористатися іноземним 

та власним феодалам для підпорядкування Запорозької Січі своїй владі. 

Курінні отамани, козацькі «батьки», полковники та сотники. Після запорозької 

військової старшини йшли курінні отамани, часто їх називали просто «отамани», і їх було 38 

– за числом куренів Запорозької Січі. Курінних отаманів обирали щороку на «сходах» 

(радах) куренів. Курінним обирали людину кмітливу, хоробру, рішучу, часом із колишньої 

військової старшини, але переважно з простих козаків. Вибори курінного отамана були 

приватною справою лише конкретного куреня, і це виключало втручання козаків іншого 

куреня. Курінні отамани насамперед виконували роль інтендантів у Січі, тобто займалися 

постачанням харчами і дровами власного куреня, вони мали зберігати гроші і майно козаків 

у курінній скарбниці. Вони відали арсеналом зброї, складали письмовий реєстр козаків свого 

куреня, видаючи останнім за потреби атестати/свідоцтва, наглядали за почерговістю несення 

служби, могли виконували поміж козаків свого куреня роль суддів та призначати в разі 

потреби тілесні покарання15. Улюблених курінних отаманів запорозькі козаки часом 

слухались більше, ніж кошового чи суддю, тому кошовий отаман у важких і небезпечних 

ситуаціях часто діяв на все військо через курінних отаманів. Отже, курінні отамани були 

наче посередниками між старшиною і простим товариством, а часом і знаряддями у руках 

кошового, особливо у тих випадках, коли якась справа вимагала негайного вирішення всього 

війська, а військо могло або ухилятися від швидкої відповіді, або цілком не погоджувалося з 

ним.  

Після військової старшини й курінних отаманів йшли так звані «батьки», тобто 

колишні запорізькі старшини, що залишили ці посади через вік чи хворобу або передали їх 

іншим після Військової ради. Досвідченість, прославлена відвага, відчайдушне молодецтво у 

попередні роки давали їм право бути опорою всього війська, носіями всіх його переказів і 

суворими виконавцями козацьких звичаїв. На радній площі вони займали місце відразу після 

військової старшини, а під час війни керували окремими загонами. Вони в разі потреби 

приборкували та охолоджували запал молодих козаків, які ще не знали обмежень; а також 

могли піти проти волі своєї старшини і навіть притягати до відповідальності самого пана 

кошового, коли бачили в чомусь його порушення одвічних порядків громади. «Січові 

старики» (які часом були характерниками з надзвичайними можливостями духу і тіла) 

виступали хранителями козацьких звичаїв та старовини, які мали значний моральний 

авторитет у Війську Запорозькому.  

На території навколо Запорозької Січі знаходилося 5-8 паланок. Владно-

адміністративні повноваження здійснювалися паланковим полковником та місцевою 

                                                             
15 Історія державної служби в Україні : у 5 т. / О. Г. Аркуша, О. В. Бойко, Є. І. Бородін та ін. ; відп. ред. 

Т. В. Мотренко, В. А. Смолій; редкол.: С. В. Кульчицький (кер. авт. кол.) та ін.; Голов. упр. держ. служби 

України, Ін-т історії НАН України. – К.: Ніка-Центр, 2009. Т. 1. – С. 198. 



90 
 

старшиною (осавулом, писарем, підосавулом та підписарем), які обиралися в Січі терміном 

від одного до кількох років та підпорядковувалися волі Коша; особи в разі невдоволення 

судом паланки проходили через усю адміністративно-судову вертикаль: паланковий суд – 

суд відповідного курінного отамана (у віданні якого перебувала та чи інша паланка) – 

військового судді – суд кошового отамана, аж допоки їм не виносили остаточний вирок. 

Виступаючи у похід, усе козацтво поділялося на полки по 500 осіб кожний, якими 

командували виборні полковники. Полки складалися з сотень на чолі з сотниками, кілька 

сотень утворювали курені, якими командували отамани. Для організації військового походу 

обирався гетьман, який очолював об’єднане козацьке військо і офіційно називався старшим. 

Після утворення Гетьманщини на базі цієї організації формується нова організаційна 

структура територіально-адміністративного устрою, в основі якої були полки та сотні, так 

званий полково-сотенний устрій. 

Отже, Запорозька Січ в конкретно-історичних умовах у ХVІ-ХVІІ ст. як військово-

політичне утворення українського козацтва являла собою досить розвинутий інститут 

локального самоврядування, що під впливом зовнішніх та внутрішніх обставин виконувало 

функції державного об’єднання. Фактично Запорозька Січ повстала як своєрідне державне 

утворення з демократичними законами, спільною територією, мовою, релігією, армією, 

судом, символікою тощо. Державне утворення козаків мало офіційну назву «Низове Військо 

Запорозьке». Формально підвладна Речі Посполитій, Запорозька Січ виступала як цілком 

самостійна політична одиниця не лише у внутрішній, а й у зовнішній політиці. Визнаючи 

запорозьке козацтво як значну військову та політичну силу, уряди Австрії, Венеції, Московії, 

Туреччини, Молдавії, Трансильванії, Швеції, Кримського ханства, Персії та ряду інших країн 

встановлювали дипломатичні зв’язки з Січчю. Отож, Запорозька Січ володіла практично 

усіма ознаками держави, окрім хіба що власної грошової одиниці. Тому невипадково 

К. Маркс характеризував Запорозьку Січ як християнську козацьку республіку16. Слід 

зазначити, що до наукового вжитку визначення Січі як «християнської козацької 

республіки» увів саме М. Костомаров17. Запорозька Січ базувалася на фундаментальних 

християнських цінностях. Там панувала висока мораль, оскільки важливою умовою 

перебування козаків у Січі було дотримання високоморального християнського аскетичного 

життя та цнотливості (з цієї причини жінкам навіть заборонялося перебувати на Січі), за чим 

суворо наглядала старшина18. Тому саме Запорозька Січ стала історичною основою 

формування в середині XVII ст. Козацької держави Богдана Хмельницького, що стала 

другою історичною спробою українського народу побудувати власну національну державу. 

Козацький устрій відзначався демократичністю, який був альтернативою східному 

деспотизму, кріпацтву, тоталітаризму тогочасного самодержавного Московського царства (а 

пізніше Російської імперії), що органічно вписувався в європейський шлях розвитку 

цивілізації. Тому згодом Російська імперія ліквідувала Гетьманщину, яка певний час 

перебувала в її складі на правах широкої автономії, а також Запорізьку Січ, полково-

сотенний територіально-адміністративний устрій та магдебурзьке право в містах, 

перетворивши українські землі у звичайні губернії своєї імперії. Однак після ліквідації 

Російською імперією Козацької держави у XVIII ст. історичний досвід державотворення в 

період Запорозької Січі та Гетьманщини був покладений в основу формування окремої 

                                                             
16 Архив К. Маркса и Ф. Энгельса. – М.: Госполитиздат, 1946. Т. 8. – С. 154. 
17 Українське козацтво // Мала енциклопедія / Кер. авт. колективу Ф. Г. Турченко. – К.: Генеза; Запоріжжя: 

Прем’єр, 2006. – С. 310. 
18 Історія державної служби в Україні : у 5 т. / О. Г. Аркуша, О. В. Бойко, Є. І. Бородін та ін.; відп. ред. 

Т. В. Мотренко, В. А. Смолій; редкол.: С. В. Кульчицький (кер. авт. кол.) та ін.; Голов. упр. держ. служби 

України, Ін-т історії НАН України. – К. : Ніка-Центр, 2009. Т. 1. – С. 198. 



91 
 

української національної ідентичності, відмінної від російської ідентичності. Виникли 

громадські об’єднання та політичні партії, які повели боротьбу за відновлення України як 

автономної держави у складі федеративної Росії. Етнонім «Україна» (що історично означав 

країну козаків) та «українець» остаточно витісняє етнонім «Русь» та «русин». А після 

більшовицько-російської агресії та поразки національно-визвольних змагань 1917-1921 рр. 

з’явилася нова мета українського національно-визвольного руху – здобуття та побудова 

незалежної Української держави. Ця мета була досягнена після падіння комунізму та розпаду 

СРСР, коли наприкінці ХХ століття була проголошена та створена незалежна держава – 

республіка Україна.  

Висновки. В польсько-литовську добу (ХІV-ХVІІ ст.) козацтво виступало провідною і 

організуючою силою в боротьбі за національне та соціальне визволення українського народу 

й його захисту від іноземного поневолення. Козацтво створило унікальну систему 

самоврядування, в основу якої було покладено віче як стихійну форму локальної 

самоорганізації народних мас. Організація козацького самоврядування дає підстави 

стверджувати, що на Запорозькій Січі були закладені зародки майбутньої української 

державності – Гетьманщини. Козацьке самоврядування продовжило та розвинуло 

державницьку традицію, успадковану від Київської Русі та Галицько-Волинського 

князівства, відродивши вічовий устрій у формі регулярного скликання Козацьких 

(військових) рад як вищого органу публічного управління. Козацька (військова) рада – це 

загальні козацькі збори, основоположний інститут Запорозької християнської республіки, 

який виконував функції своєрідного законодавчого органу, де обговорювали та вирішували 

найважливіші питання внутрішньої і зовнішньої політики, адміністративні, судові, військові 

справи, де обирали та скидали гетьманів та козацьку старшину. Кошу, козацькому уряду в 

особах кошового отамана та військової старшини, належала виконавча та судова влада. Кіш, 

керуючись рішеннями Козацької загальної (військової) ради, втілював у життя напрями 

політики Запорозької Січі і був їй підзвітний. Козацький устрій відзначався демократичністю 

і виступав альтернативою деспотизму, кріпацтву, тоталітаризму тогочасних середньовічних 

держав, які оточували Україну. Народоправство гарантувало життєвість Козацької держави в 

екстремальних умовах існування в боротьбі проти іноземного поневолення, яка опинилася в 

епіцентрі міжцивілізаційного протистояння на межі Заходу та Сходу. Запорозька Січ була 

християнською козацькою республікою, де глибокий демократизм суспільно-політичного 

устрою освячувався відповідною ідеологією, що базувалася на православному християнстві.  

Козацтво започатковує на українських землях нову суспільно-економічну добу, в 

основу якої покладені вільна праця, приватна власність, товарно-грошові відносини, де 

основну роль відіграє вільний господар. Козаки спромоглися виробити свій кодекс 

«козацьких прав і вольностей» – певних неписаних етичних правил, природних прав і 

правових норм, який визначав їх статус у суспільстві і став зразком для наслідування для 

широких верств українського суспільства. Слід наголосити, що козацтво започаткувало 

процеси формування модерної української нації.  

Після ліквідації Російською імперією Козацької держави у XVIII ст. історичний досвід 

державотворення в період Запорозької Січі та Гетьманщини був покладений в основу 

формування окремої української національної ідентичності, відмінної від російської 

ідентичності. Згодом це стало підставою для проголошення та створення незалежної держави 

Україна наприкінці ХХ століття.  
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ПРИЧИНИ ЗАРОДЖЕННЯ І СТАНОВЛЕННЯ КОЗАЦТВА 

 
Сьогодні Україна відзначає 400-ліття переможної битви під Хотином, в якій 40-тисячне 

військо запорізьких козаків відіграло вирішальну роль. Дослідники, вивчаючи історію 

запорізького козацтва, достатню увагу звертали на великі битви, проведені козаками. Значну 

увагу звернено на боротьбу козаків з татарами і турками під проводом гетьмана Петра 

Сагайдачного, на боротьбу з поляками під проводом гетьмана Богдана Хмельницького. От і 

сьогоднішня конференція присвячена 400-літтю перемоги польсько-козацьких військ над 

турецькими військами під Хотином. 

Значно меншу увагу дослідники звернули на причини утворення козацтва, початок його 

становлення як значної суспільно-політичної і військової сили. Відомий український історик 

Д. Дорошенко проаналізував погляди дослідників із даної проблеми і вважає, що козацтво 

зародилось і розвивалося в глухих степах і, коли козаччина стала помітною силою, то не всі 

відразу зрозуміли, як вона виникла. Так, П. Куліш зробив висновок, що козацтво було 

продуктом степового життя. Постійні небезпеки в степу привчили козаків добре володіти 

зброєю і боротися з татарами. Козацька верства вперше виступає на арену в кінці XV ст. 

М. Грушевський робить висновок, що козаччина виникла в результаті погіршення становища 

народних мас і була результатом боротьби українського народу з кочовим, хижацьким 

степом. Як окрема суспільна верства зі своїм окремим устроєм, звичаями й організацією 

козаччина почала формуватися в XVI ст.1 Критичний аналіз російських міфів про українське 

козацтво зробив В. Брехуненко.2 В українській літературі є чудове історичне оповідання “На 

уходах” А. Чайковського, написане в 1924 р.3 В ньому показано самовіддану працю наших 

предків із освоєння причорноморських степів, підкреслено, як в умовах щоденної боротьби з 

татарами формувалися організаційна структура і військова майстерність запорізького 

козацтва. В 1947 р. українські емігранти в Регенсбурзі здійснили п’яте видання твору, в 

радянський період він був заборонений, прізвище автора забуте, в Україні лише в 1989 р. 

його видали у Львові. Твір актуальний і в наші дні, він має важливе національне, патріотичне 

виховне значення. Важливе значення для вивчення даної теми має також історичне 

оповідання українського письменника Андріана Кащенка “Зруйноване гніздо”.4 В ньому 

автор показав освоєний і оброблений козаками запорізький степ, де під захистом Січі 

існували багаті козацькі хутори, біля яких росли пишні сади, стояли пасіки, засіяні 

зерновими полями. На пасовищах паслись великі косяки коней і худоби. Все це було 

знищене царською Росією в 1775 р., коли Запорізька Січ була зруйнована, а вільні козаки 

перетворені в кріпаків. Андріан Кащенко є одним із перших українських письменників, який 

у своїх творах показав важливі сторінки історії Запорізької Січі і запорізьких козаків. У 

радянський період його ім’я і його твори були заборонені, за їх читання відправляли у Сибір. 

В еміграції у 1947 р. українці видали “Зруйноване гніздо” та інші твори автора. Лише в 

незалежній Україні його твори почали видавати.  

                                                             
1 Дорошенко Д. Нарис історії України. – Львів : Світ, 1991. – С. 155. 
2 Брехуненко В. Війна за свідомість. – Київ, 2017. – С. 169-175. 
3 Чайковський А. На уходах. – Регенсбург, 1947. 
4 Кащенко А. Зруйноване гніздо. – Регенсбург, 1947. 



93 
 

В XVI - першій половині XVII ст. у Західній Європі виникали великі промислові 

підприємства – мануфактури, які потребували велику кількість продуктів та 

сільськогосподарської сировини. Польські магнати і шляхта вивозили на Захід продукцію 

своїх маєтків, але їх земельні володіння були невеликі, можливості обмежені, вони жадібно 

дивилися на безмежні українські землі, які належали Литві. 

Після Люблінської унії 1569 р. виникла об’єднана польсько-литовська держава Річ 

Посполита. Згідно з умовами унії більшість українських земель перейшли під владу Польщі. 

Відразу ж польські магнати і шляхта кинулись на українські землі, почали захоплювати їх 

разом з селянами, які на них жили. Кріпосне право на українських землях юридично було 

впроваджене постановою сейму 1573 р., тобто через чотири роки після унії. Постанова сейму 

в 1590 р. дала королю повне право роздавати землі. В Україні швидко зростають великі 

товарні господарства – фільварки.5 Посилювався гніт селян, феодали встановлювали 

панщину і закріпачували селян. Не витримавши феодального гніту, селяни почали тікати на 

південь Київщини, де гніт феодалів і місцевих органів влади виявлявся слабший. 

В XV ст. південні степи України через татарські напади були малозаселені, від Дністра 

на заході – до Дону, від лівої притоки Дніпра р. Самари і верхів’їв приток Південного Бугу – 

р. Синюхи та Інгул на півночі - до берегів Чорного й Азовського морів та Криму лежали 

малозаселені, безкрайні степи, які мали назву Дике поле. Про багатства степів розповідали 

легенди.6 Але в степах було небезпечно, там панували татари. Навіть у північних, більш 

обжитих районах, де розташовувалися замки і міста, люди не мали певності в своїй безпеці. 

Селянин, який ішов працювати в поле, брав з собою рушницю і шаблю. На полях будували 

укріплені землянки з бійницями, куди тікали під час нападу татар і оборонялися. Ще більш 

небезпечно було далі на південь, за дніпровськими порогами, де татари проживали у великій 

кількості і постійно нападали на всіх, хто заходив в степ. 

Втікачів, які у великій кількості збиралися в прикордонних волостях, біля Канева і 

Черкас, притягували багатства степу. Литовський дипломат Михалон Литвин у своїх 

дорожніх записах, виданих у 1550 р., відмічав, що багато селян і міщан від гніту тікали на 

південь Київщини. Ознайомившись із умовами життя в низових містах, вони вже ніколи не 

поверталися до своїх осель.7 Життя в степах було важким і небезпечним, кожної хвилини 

слід чекати нападу татар, які кочували в степу. Люди збиралися невеликими ватагами, 

обирали отамана і ранньою весною відправлялися в степ на так звані уходи, до пізньої осені 

полювали на звірів, ловили рибу, збирали мед диких бджіл, на зиму поверталися до своїх 

“городів”, де збували свою здобич. Отже, уходництво мало сезонний характер. Таких 

вільних, відважних і сміливих уходників, які не боялися труднощів і смертельних небезпек, 

називали козаками. Слово “козак” турецького походження, в Україні ця назва згадується 

вперше в 1492 р.8  

До середини XV ст. козаками називали вільних людей, які ходили в степи на уходи і 

для боротьби з татарами.9 Коли уходництво набуло масового характеру і козаки, освоюючи 

степи, просувалися все далі на південь і вийшли за дніпровські пороги, до низу Дніпра, їх 

стали називати низовими, запорізькими козаками, а всю освоєну ними територію назвали 

Запоріжжям. 

Отже, уходництво стало першою формою організації запорізьких козаків. 

                                                             
5 Дорошенко Д. Нарис історії України. – Львів, 1991. – С. 145. 
6 Грушевський М. Історія України. – Київ-Львів, 1912. – С. 174. 
7 Мемуари, относящиеся к Южной Руси / Перевод К. Мельника. – К., 1890, вип.1. – 190 с. 
8 Історія українського війська. – Львів, 1992. – С. 171. 
9 Історія українського війська. – С. 172. 
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Восени уходники з запасами меду, риби, хутра, шкір, іншої здобичі поверталися “до 

волості” в Канів, Черкаси, де обмінювали їх на одяг, зброю, порох, та інші потрібні товари. 

При цьому уходники мусили заплатити місцевій владі податок “вить”, восьму частину 

привезених товарів за те, що їм дозволили іти на уходи.10 Цей податок постійно зростав, 

доходив до половини привезеної здобичі, влада посилювала контроль за діяльністю 

уходників. Посилення поборів місцевої влади змусило уходників змінити відхід на уходи. 

Щоб звільнитись з-під влади прикордонних старост та їх урядників і не платити податку 

”вить”, уходники почали назавжди відходити далеко в глиб степу, щоб їх не дістала 

королівська влада, не повертаючись “до волості” і осідаючи на зиму в степах, освоювали їх, 

будували житла, займалися промислом, землеробством і скотарством.11 Так у степах почали 

виникати поселення уходників, яких в кінці XV ст. назвали козаками. 

Збираючись назавжди на уходи, на своїх зборах, ватага обирала отамана, людину, яка 

мала життєвий досвід, бувала в степу, яку уходники знали і якій довіряли, йому на допомогу 

обирали раду з кількох членів, які спільно вирішували всі проблеми, а кожен з них 

відповідав за певне питання. Збираючи ватагу, прагнули залучити до неї людей різних 

спеціальностей – ковалів, шевців, кравців, теслярів, бондарів, кожум’яків та інших. На уходи 

відправлялися з сім’ями, брали жінок, дітей і батьків, а також необхідне домашнє начиння. 

Домовлялися, що всі члени ватаги робитимуть все, що потрібно, ніхто не буде уникати 

жодної роботи. Всі будуть допомагати і захищати один одного, в степу жити по принципу: 

”Один за всіх, всі за одного”.12 Всі повинні виконувати розпорядження отамана і вибраних 

старших, за порушення дисципліни могли виключити з ватаги, що в небезпечному степу 

було рівнозначне загибелі. Перед від’їздом “з волості” уходники брали все необхідне для 

проживання в степу. Спільно купували сокири, лопати, пили, плуги, коси, серпи, неводи, 

шаблі, мушкети, порох, ножі, луки, стріли, списи, інші металеві вироби, забирали худобу. 

Брали борошно, пшоно, сіль, полотно та інші необхідні для проживання перший час у степу 

речі. Таких уходників, які назавжди відходили в степ, ставало все більше. Тому в 1550-х 

роках прикордонні старости вже скаржаться на зменшення доходів від уходників, які 

осідають у степах, живуть там постійно і не платять податків.13 

Вибравши місце, яке всім сподобалось, спільними силами будували поселення. 

Першим завданням осілих у степу козаків було укріплення своїх поселень, їх захист від 

татарських нападів. Спільними силами уходники копали рів навколо поселення, насипали 

вал, будували частокіл. Кожний кут укріплювали баштами, вали обсаджували кущами глоду, 

терну, різними колючками. Зверталась постійна увага на військову готовність. Чоловіки були 

озброєні шаблями, мушкетами, пістолями, мали луки і стріли, списи. Військовими 

питаннями відав отаман, він проводив заняття з чоловіками і вчив, щоб всі вміли володіти 

шаблею, списом, щоб добре стріляли з мушкета, з лука. Від боєздатності кожного залежали 

життя і безпека жінок, дітей і всього поселення. Щоб татари не напали несподівано, в степу з 

південної сторони, звідки завжди чекали нападу, поставили кілька високих вишок “фігур”, 

зверху кожної “фігури” укріпили бочку, набиту сіном, клоччям, облиту смолою. Біля всіх 

“фігур” постійно перебували дозорці, які пильно стежили за степом. Отаман постійно 

вимагав від дозорців бути пильними, уважно слідкувати за степом, не пропустити татар. 

Інакше всі жителі загинуть або потраплять у полон. Помітивши небезпеку, дозорці 

підпалювали бочку зі смолою і спішили до поселення, де вже побачили дим, і готувалися до 

оборони.  

                                                             
10 Велика історія України. – Львів-Вінніпег, 1948. 
11 Україна. Енциклопедія для молоді. – Саут Бавнд Брук, 1971. – С. 57. 
12 Чайковський. На уходах. Т. 1. – Регенсбург, 1947. – С. 10. 
13 Грушевський М. Історія України. – С. 178. 
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Основним заняттям уходників було скотарство і землеробство. Розводили коней, 

велику рогату худобу, овець, кіз, пасовища розташовувалися поруч з поселенням, худобу 

охороняли озброєні уходники. В степу розорали родючий чорнозем і висівали зернові. Там 

збудували укріплені башти-”городці”, або “засіки”, куди у випадку небезпеки всі, хто 

працювали в полі, могли сховатися і захищатися. Крім того, уходники ходили на полювання 

в ліс, де водилися ведмеді, вовки, рисі, білки, в степу паслися табуни коней, буйволів, зубрів, 

оленів, кабанів, було багато зайців і різної дичини. В річці ловили рибу, добували бобрів, 

диких качок і гусей, у дуплах дерев знаходили мед диких бджіл.  

Уходники встановили зв’язки “з волостями”, з жителями прикордонних міст 

домовилися, що ті два рази в рік будуть приїздити до їх поселення, привозити зброю, порох, 

сіль, залізо і купувати їх продукцію. Разом з ними прибували і нові уходники.  

По сусідству з поселеннями козаків кочували татарські орди, які випасали худобу. З 

перших днів існування поселень козаків між ними і татарами велась постійна боротьба. 

Татари періодично прагнули захопити поселення, знищити або захопити в полон жителів, а 

поселення зруйнувати. Але постійна готовність до захисту від татар, мужність і героїзм 

захисників не давали татарам досягти мети. Уходники, в свою чергу, підстерігали татар у 

степах, кожної хвилі готові до захисту від їх нападу, не минали нагоди погромити татарський 

загін, відігнати татарський табунець, отару овець, або посланця московського чи 

литовського, посланого “з подарунками” до хана, або й городок татарський чи турецький 

погромити.14 Крім того, татари майже щорічно здійснювали грабіжницькі рейди в центральні 

райони України, палили села і міста, грабували і вбивали людей, захоплювали в полон тисячі 

чоловіків і жінок. Обтяжені награбованим майном і полоненим ясиром, татари повільно 

рухались в Крим. Тепер козаки підстерігають татар біля переправ через річки, нападають і 

громлять їх загони, звільняють полонених, захоплюють здобич.15 

Але це були локальні дії, ватаги промишляли в степах окремо одна від другої, вони 

вели боротьбу з татарами власними силами, на свій страх і ризик, без зв’язку і без контактів з 

іншими поселеннями в степу. Поступово між поселеннями встановлюються зв’язки, вони 

домовляються про спільні дії проти татар. Старости прикордонних замків для боротьби 

намагаються використати загони козаків, очолюють їх походи проти татар. В 1492 р. 

кримський хан скаржиться, що кияни і черкасці погромили татарський корабель під 

Тягинею, а в. кн. Литовський Олександр обіцяє їх відшукати. На другий рік черкаський 

староста Богдан Глинський погромив турецьку фортецю Очаків, цих людей хан називає 

козаками.16 З цього часу “українські козаки” не сходять зі сторінок документів. 

Серед тих, хто на початку XVI ст. організовував походи козаків проти татар, найбільше 

відомий Остап Дашкевич – черкаський староста в 1514-1535 рр., який часто здійснював 

походи під Крим. В 1532 р., роздратований його наскоками татарський хан з великим 

військом і артилерією облягав Черкаси, але взяти не зміг.17 Староста хмельницький Предслав 

Ланцкоронський у 1516 р. організував напад на Білгород (Акерман), вперту боротьбу з 

татарами вів Бернат Претвіч – староста барський та інші.18 

Коли козаки опанували степи нижче Дніпрових порогів, або Низ, який козаки називали 

Великим Лугом, тут були кращі умови для захисту від татар, для боротьби з ними, у 

важкодоступних місцях виникають козацькі укріплення, “січі”, “засіки” з дерева. В першій 

половині XVI ст. у боротьбі з татарами все більш активно діють об’єднані загони козаків, які 

                                                             
14 Історія українського війська. – Львів, 1992. – С. 172. 
15 Там же. – С. 172. 
16 Грушевський М. Історія України. – С. 175 
17 Дорошенко Д. Нарис історії України. – Львів, 1991. – С. 158.  
18 Блажейовський Д. Деякі сумні сторінки з історії України та дещо про її сусідів. – Львів, 2007. – С. 58 
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організовують прикордонні намісники і старости. В 1511 р. Предслав Ланцкоронський 

виступив на Петрковському сеймі з пропозицією створити з козаків заслону для татар на 

постійних шляхах їх наїздів і на переправах через Дніпро.19 Черкаський староста Остап 

Дашкевич у 1533 р. запропонував на одному з неприступних островів Дніпра побудувати 

фортецю і дати охорону з 2 тисяч козаків, які б курсували по Дніпру.20 Але цей проект, що 

був першою спробою об’єднати сили, не здійснився. 

Першу Січ на острові Мала Хортиця в 1553 р. збудував князь Дмитро Вишневецький, 

який намагався переконати козаків об’єднатися і постійно жити разом. Він почав вести 

успішну боротьбу з татарами, став дуже небезпечним для Криму. Татари кинули проти Січі 

великі сили і в 1557 р. після запеклої боротьби зруйнували її.21 У піснях оспіваний ватажок 

козаків князь Богдан Ружинський. Як гетьман низових козаків він кілька разів здійснював 

походи на Крим і в 1577 р. загинув під Аслан-Керменом.22 

Хортицька Січ стала зразком для створення подібних фортець пізніше; такі фортеці 

послужили базою і центром козацької організації, що формувалася не на середньому Дніпрі, 

а нижче дніпровських порогів. Запорізька Січ – це вже чисто військовий табір, в ній не було 

іншого населення, крім козаків. Жінки на Січ не допускалися. За словами українського 

письменника М. Гоголя, козаки були організовані подібно до рицарських орденів, виробили 

свої звичаї і закони, пристосовані до війни. Під захистом козацької шаблі селилися 

хлібороби, повставали хутори, заселяли край гречкосії.23 Високу оцінку ролі козацтва в 

боротьбі за Українську державу дав В. Липинський, який вказував, що “козаччина ставила 

вимоги насамперед до себе, а не до народних мас. Вона не перекладала своїх державних 

обов’язків на народ, а давала сама приклад народові, як треба ці обов’язки виконувати. Вона 

не йшла за народом, а вона вела народ за собою”24. 

Загалом в Україні було шість Січей, вони переносилися з острова на острів: Хортиця 

(1554-1558), Томаківка (1564-1593), Базавлук (1593-1638), Микитин Ріг (1638-1652), 

Чортомлик (1652-1709), Підпільна або Нова Січ (1734-1775), а поза Україною існували дві: у 

Кам’янці (1709-1711) і Олешках (1711-1734). Всі вони визнавали Січ осередком запорозького 

війська. У Січі перебувало 38 куренів, які мали від 3 до 15 тисяч козаків.25 

Утворення українського козацтва є визначним явищем в історії українського народу та 

в історії Європи. 

                                                             
19 Король Н. Українське козацтво – родоначальник кінного війська Московії-Росії. – С. 20. 
20 Велика історія України. – Львів-Вінніпег, 1948. – С. 396. 
21 Історія українського війська. – С. 173. 
22 Дорошенко Д. Нарис історії України. – С. 159. 
23 Донцов Д. Правда прадідів великих. – Філадельфія, 1952. – С. 57. 
24 Липинський В. Листи до братів-хліборобів. – Нью-Йорк, 1954. – С. 491. 
25 Блажейовський Д. Деякі сумні сторінки з історії України. – С. 59. 
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ШАБЛІ КОЗАЦЬКОЇ ДОБИ З ХVII СТОЛІТТЯ: ЗБІРКА ЛЬВІВСЬКОГО 

ІСТОРИЧНОГО МУЗЕЮ 
 

Львівський історичний музей (далі ЛІМ) володіє значною колекцією зброї. Більша її 

частина знаходиться у музейному фонді «Зброя», який налічує понад 4 тисячі одиниць 

зберігання.  

Серед цього збройного розмаїття окрему групу складають шаблі ХVІІ ст. В Україні, у 

козацькі часи, шабля перебрала на себе не тільки специфічні військові функції меча, але і 

його стародавню сакральну символіку. Ставлення козаків до шаблі було подібним до 

ставлення західноєвропейського лицарства до меча й свідчило про те, що українське 

козацтво було своєрідним місцевим проявом європейського лицарства. Проф. Дмитро 

Яворницький стверджував, що як справжній лицар козак-запорожець надавав перевагу саме 

шаблі перед будь-якою іншою зброєю, особливо рушницею, називаючи шаблю «чесною 

зброєю». Так у козаків сформувався культ шаблі. Дослідник О. Середюк зазначав, що у ХVІІ-

ХVIII ст. у середовищі українських козаків-лицарів культ шаблі мав декілька істотних рис. 

По-перше, він був результатом впливу прадавнього військового культу меча, символу воїнів. 

По-друге, шабля як і меч, – істинно лицарська зброя, компонент атрибутики належності до 

лицарського стану, козацько-шляхетської верстви. По-третє, це був один із чільних 

різновидів зброї, яким козаки боронили християнську віру.1  

Багато уваги вивченню цієї зброї приділив також Денис Тоїчкін у працях «Козацька 

шабля XVII-XVIII ст. Історико-зброєзнавче дослідження», «Українська козацька шабля 

XVII-XVIII ст.: морфологічні типи й осередки виробництва» та ін. 

Дане питання детально вивчав історик, археолог, науковий співробітник ЛІМ Ігор 

Свєшніков, який у праці «Битва під Берестечком» присвятив козацькій зброї окремий розділ 

«Козацька холодна зброя», в якому зазначив, що «описуючи козацьку зброю, слід робити 

застереження: це окреслення є умовним, бо не лише козаки користувались цією зброєю, бо 

кожний воював тим, що собі на війні здобув». На полі Берестецької битви І. Свєшнікову 

вдалося знайти 32 цілих і фрагментованих шаблі (23 повністю збережені шаблі та 

9 фрагментів) у місці козацької переправи та на острові Гайок. 

Більшість знайдених під Берестечком шабель відносились до т. зв. угорсько-польського 

типу, який потрапив до Європи з Туреччини й став загальнорозповсюдженою зброєю.2 

Угорсько-польська шабля має довгий плавно вигнутий клинок з потовщеною задньою 

частиною, часто 1 або 2 рівці вздовж леза, просте перехрестя з т. зв. вусами.3 Шаблі 

угорсько-польського типу виготовляли майстерні на території Речі Посполитої, але клинки 

до них найчастіше завозились зі Сходу (з Туреччини або Персії).4 

                                                             
1 Середюк О. Лицарі сонця. – Луцьк, 2006. – С. 124, 125. 
2 Свєшніков І. Битва під Берестечком. – Львів, 1993. – С. 225. 
3 Там само. – С. 226.  
4 Там само. – С. 228. 
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Саме такі шаблі ХVII ст., що відносяться до угорсько-польського типу, переважають у 

збірці шабель ЛІМ.  

З шабель ХVII ст. ЛІМ можна виокремити наступні: 

1. Шабля XVII ст., ймовірно, виготовлена у Польщі (№ інв. З-322). Має односічний 

клинок, з двосічною єлманню з трьома вузькими доликами, дводольний. На п’яті витравлені 

рослинний орнамент і написи арабськими літерами в картушах. Ефес мідний. Гарда утворена 

тільки хрестовиною, з двома парами шипів. Завершення кільйонів у вигляді орлиних лап, що 

тримають у пазурах кулі. Голівка руків’я у вигляді голови орла. Піхва дерев’яна, обтягнена 

шкірою змії. Прибор латунний, складається з устя, двох обоймиць і наконечника. До устя з 

обох боків прикріплено хрести. На обоймицях витравлені зображення троянд. До ЛІМ 

надійшла у 1940-х рр. 

Техніка: сталь, мідь, дерево, шкіра; куття, травлення, різьблення. 

Розміри: Дз 97,5, Дк 83, Шк 3, Шє 3,2, К 3,6/42 (см).5 

2. Ще одна шабля XVII ст. (Польща? № інв. З-329), має клинок односічний, на 16 см від 

вістря двосічний, з поріжком, з одним широким і трьома вузькими долами, розділеними 

ребрами. Туп’я розложисте. Арматура ефесу залізна, прикрашена рослинним орнаментом. 

Гарда утворена хрестовиною з двома парами шипів та перснем і передньою дужкою. 

Хрестовина масивна, 4-гранна. Лівий кільйон має завершення у вигляді стилізованої квітки, а 

правий переходить під тупим кутом у розширену посередині незамкнену передню дужку. 

Гриф дерев’яний, обтягнений риб’ячою шкірою, з трьома загвіздками, одна з яких служить 

для кріплення персня. Голівки двох других прикрашені таушованими золотом 6-

променевими зірочками. Ковпачок голівки мигдалеподібний. Піхва дерев’яна, обтягнена 

чорною шкірою. Прибор залізний, прикрашений рослинним орнаментом, таушованим 

золотом, складається з двох трикутних обоймиць з кільцями під пасові ремені і наконечника. 

До ЛІМ надійшла у 1940 р. з Національного музею ім. короля Яна ІІІ, куди була передана 

1914 р. з колекції В. Лозинського. 

Матеріали і техніка: сталь, залізо, золото, дерево, шкіра; куття, таушування, різьблення. 

Розміри: Дз 99,3, Дк 86,8, Шк 3,1, К 7,1/40 (см).6 

3. Шабля XVII ст. (№ інв. З-377), має клинок односічний, з двосічною єлманню 

довжиною 24,5 см. Має обабічний діл, зміщений до розложистого туп’я, яке має поріжок і 

утворює на бойовому кінці невисоке ребро. На правому боці при п’яті позначений клеймами. 

Хрестовина сталева, ромбічна, з двома парами шипів. Кільйони 4-гранні, з конічними 

завершеннями. Щічки руків’я рогові. Голівка у вигляді стилізованої голови птаха. Клинок 

шаблі східної роботи, клейма – наслідування італійських. До ЛІМ надійшла у 1940 р. з 

Національного музею ім. короля Яна ІІІ, яким був куплений у 1911 р. у Відні у антиквара 

В. Штернфельда.  

Матеріали і техніка: сталь, ріг; куття, різьблення. 

Розміри: Дз 93,6, Дк 81,6, Шк 3,0, Шє 3,4 (см).7 

4. Шабля XVII ст. (Польща, Іран № інв. З-348) з односічним клинком. Вістря на лінії 

туп’я. Клинок іранської роботи, з обох боків вкритий написами, що розташовані у 

12 картушах, десять з яких прямокутні, один серцеподібний, другий колчаноподібний. Між 

картушами фігурні розділювачі, насічені білою латунню. Написи виконані травленням з 

глибоким фоном. Арматура ефесу позолоченого срібла. Гарда утворена хрестовиною з двома 

парами шипів і перснем та передньою дужкою. Кільйони розширені і заокруглені на кінцях. 

                                                             
5 Архів ЛІМ. Ф. Зброя. № 322. 
6 Архів ЛІМ. Ф. Зброя. № З-329. 
7 Архів ЛІМ. Ф. Зброя. № З-377.  
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Правий кільйон переходить під тупим кутом у передню дужку, яка впирається в голівку 

руків’я. Хрестовина, дужка і перстень прикрашені рельєфним рослинним орнаментом. Гриф 

дерев’яний, обтягнений шкірою, овальний у перерізі, рубчастий по горизонталі. Гребінь 

переходить у мигдалеподібний ковпачок. Піхва дерев’яна, обтягнена зміїною шкірою. 

Прибор латунний, складається з двох обоймиць з кільцями під пасові ремені. Ефес, піхва і 

монтування польські. До ЛІМ шабля надійшла у 1940-х рр.  

Матеріал і техніка: сталь, золото, срібло, латунь, дерево, шкіра; куття, травлення, 

насічка, золочення, різьблення. 

Розміри: Дз 91,5, Дк 80,6, Шк 3,4, К 9,4/38 (см).8 

5. Шабля. Польща. 1632-1648 рр. (№ інв. З-483) має клинок односічний, на 14,5 см від 

вістря двосічний, має обабічний діл, зміщений до туп’я. Вістря на лінії поздовжньої осі. З 

правого боку на клинку польський герб Леліва у картуші з гілок, увінчаному короною, і 

напис «WLADISLAUS REX POLO», з лівого – герб Польщі, таушовані золотом. Хрестовина 

срібна, з двома парами шипів, вкрита травленим рослинним орнаментом. Кільйони у вигляді 

4-гранних пірамід з біконічними завершеннями. У торці всталено по рубіну. Гриф чорного 

дерева, овальний у перерізі, дещо вигнутий, з обох боків вкритий сіткою з плоского срібного 

дроту. На перехрещеннях дротинок – 4-пелюсткові квітки. У три гнізда сітки з кожного боку 

по поздовжній осі вставлено два топази і три скельця в кастах на позолочених підкладках у 

вигляді 8-пелюсткових квіток. Голівка плоска, овальна у перерізі. Піхва дерев’яна, обтягнена 

чорною шкірою. Прибор срібний, складається з устя і двох обоймиць, з кільцями під пасові 

ремені, вкритий чеканним рослинним орнаментом. У обоймиці вставлено кільця. До ЛІМ 

шабля надійшла у 1940 р. з музею ім. князів Любомирських. 

Матеріали і техніка: сталь, срібло, золото, латунь, дерево, шкіра, дорогоцінне каміння, 

скло; куття, таушування, травлення, чеканка, різьблення. 

Розміри: Дз 89,8, Дк 77,6, Шк 3,8, К 4,6/41 (см).9 

6. Шабля XVII ст. (№ інв. З-1694). У неї клиноподібний клинок у перерізі, односічний, 

на кінці на 13,5 см двосічний. Вістря на лінії туп’я. При п’яті з правого боку позначений 

глибоким нечітким клеймом. Гарда утворена хрестовиною з двома парами шипів, передньою 

дужкою і перснем. Хрестовина ромбічна, центр 4-гранний, кільйони 6-гранні. Правий 

кільйон переходить під прямим кутом у незамкнену пряму 6-гранну дужку. Шипи оброблені 

5-а гранями, до них приварений 4-гранний у перерізі перстень. До музею шабля надійшла у 

1940 р. з музею ім. князів Любомирських, якому була подарована А. Весоловським. Знайдена 

під час земляних робіт у місцевості «Табори» біля Кривчиць, де у 1648 р. розташовувався 

табір козацько-селянських військ під проводом Б. Хмельницького.  

Матеріали і техніка: сталь; куття. 

Розміри: Дз 87,1, Дк 75,8, Шк 3,4, К 8,1/33 (см).10 

7. Шабля. Польща, Туреччина, XVII ст. (№ інв. З-2391). У неї клинок односічний, з 

двосічною єлманню довжиною 28 см і обабічним долом. Вістря на лінії туп’я. Вздовж клинка 

з обох боків ідуть дві боріздки, що наслідують його контур. З лівого боку при п’яті 

таушовані позолоченим дротом півмісяць та 6-променева зірка, вище і нижче – по три круглі 

заглиблення, розташовані трикутниками. Арматура ефесу золота, вкрита чеканним 

арабесковим орнаментом. Гарда утворена сталевою хрестовиною з двома парами шипів і 

перснем та передньою дужкою. Хрестовина 4-гранна. Лівий кільйон звужений до кінця і має 

півкругле завершення, а правий переходить у передню дужку, що, вигинаючи, впирається в 

                                                             
8 Архів ЛІМ. Ф. Зброя. № З-348. 
9 Архів ЛІМ. Ф. Зброя. № З-483. 
10 Архів ЛІМ. Ф. Зброя. № З-1694. 
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голівку руків’я. До шипів припаяно перстень з картушем, у якому зображення паноплії. Гриф 

дерев’яний, обтягнений чорною шкірою, звужений догори, рубчастий по горизонталі, на 

трьох загвіздках із золотими квадратними голівками. Ковпачок мигдалеподібний у плані, з 

«язиком» у вигляді стилізованої ялинки, прикрашений гравірованою паноплією. Піхва 

дерев’яна, обтягнена чорною шкірою. Прибор золотий, складається з двох обоймиць і 

наконечника, прикрашені чеканним арабесковим орнаментом, серед якого круглі картуші зі 

зображеннями паноплій. Обоймиці мають кільця, в які продягнені два пасові ремені, плетені 

зі шкіри, із золотими наконечниками. Клинок турецької роботи, ефес і монтування польські. 

До ЛІМ надійшла у 1940 р. з Національного музею ім. короля Яна ІІІ, куди була передана у 

1914 р. в складі колекції В. Лозинського. Професор В. Лозинський придбав шаблю 1879 р. у 

Закладовому банку. 

Матеріали і техніка: сталь, золото, дерево, шкіра; куття, чеканка, гравірування, 

золочення, різьблення. 

Розміри: Дз 97,3, Дк 86, Шк 3,4, ‘12Шє 2,1, К 7,3/46 (см).11 

8. Шабля. Польща. XVII ст. (№ інв. З-3467). Має клинок односічний, з двосічною 

єлманню, дводольний. Вістря на лінії туп’я. На п’яті з правого боку два напівстерті написи 

[FRIN]GIA. Хрестовина сталева, з двома парами шипів і перснем. Кільйони на кінцях 

потовщені і зрізані під тупим кутом. Щічки грифа чорного рогу, на двох загвіздках з 

голівками у вигляді стилізованих квіток. Голівка у вигляді стилізованої голови орла. Клинок 

східної роботи. До ЛІМ надійшла у 1950-х рр. 

Матеріали і техніка: сталь, ріг; куття, різьблення.  

Розміри: Дз 95, Дк 82,7, Шк 3, Шє 3,5, К 8,3/38,5 (см).12 

9. Шабля (полоса). Польща. XVII ст. (№ інв. З-1507). Клинок звужений до середини, 

односічний, з двосічною єлманню довжиною 24,7 см. Має два обабічні доли, розділені 

ребром і зміщені до розложистого туп’я. Вістря на лінії туп’я. При п’яті з правого боку 

витравлено дату «1658» і нерозбірливий напис. Хвостовик з двома круглими отворами. Була 

виорана в ХІХ ст. у с. Задвір’я (Львівська обл.) і подарована музею ім. князів Любомирських. 

До ЛІМ надійшла у 1940 р. 

Матеріали і техніка: сталь; куття, травлення. 

Розміри: Дз 84, Дк 78, Шк 3,2, Шє 3,3, К 7,4/39 (см).13 

10. Шабля (полоса). Польща. XVII ст. Клинок звужений до середини, на 26 см від 

вістря двосічний, заточений «сходинкою», без долів, клиноподібний у перерізі. Вістря 

зміщене до лінії поздовжньої осі. З правого боку витравлено напис «VENIMUS VIDIMUS 

DEUS VICIT.1683», розділений зображенням гербу Польщі під шляхетською короною. З 

лівого боку клинок позначений клеймами. Хвостовик плоский, звужений до кінця, з круглим 

отвором. 

Клинок, можливо, перекутий з більш раннього, імовірно, генуезької роботи. Клейма 

можуть бути також турецьким наслідуванням генуезьких. Напис зроблено у ХІХ ст. До ЛІМ 

надійшла у 1940 р. з колекції Б. Ожеховича.  

Матеріали і техніка: сталь; куття, травлення. 

Розміри: Дз 88,4, Дк 76,5, Шк 3,4, К 2,4/38,5 (см).14 

11. Цікавою є молдавська шабля XVII ст. (№ інв. З-3916), яка має клинок звужений до 

середини, з незначною єлманню, односічний, на 17,5 см від вістря двосічний. Вістря на лінії 

туп’я. З правого боку вздовж туп’я грецький напис. Перед написом – єрусалимський хрест. 

                                                             
11 Архів ЛІМ. Ф. Зброя. № З-2391. 
12 Архів ЛІМ. Ф. Зброя. № З-3467. 
13 Архів ЛІМ. Ф. Зброя. № З-1507. 
14 Архів ЛІМ. Ф. Зброя. № З-1535. 
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Ближче до хрестовини у клинок вставлено три рубіни в оправі у вигляді квіток, зображення 

двох ангелів, що підтримують корону; в руках у ангелів шаблі. Далі сім 6-променевих зірок, 

овальний картуш із зображеннями Богородиці з Христом. Під картушем п’ять зірок і два 

свічники, між якими рубін, що завершує другий картуш, подвійний, у східному стилі. Напис, 

усі зображення та лінії картушів рельєфно таушовані золотом, частково позолочені. 

Арматура ефесу срібна. Хрестовина з двома парами шипів, у центрі має обабічне травлене 

зображення троянди. Кільйони 4-гранні, з шишечками на кінцях, вкриті рослинним 

орнаментом. Гриф зеленого нефриту, 8-гранний, розширений внизу, вкритий орнаментом, 

таушованим золотом. Верхній кінець відігнутий під прямим кутом і плоско зрізаний. Шабля 

має чисто парадне призначення.  

До ЛІМ шабля надійшла у 1940 р. з Національного музею ім. короля Яна ІІІ, яким була 

куплена у 1914 р. у перемишльського антиквара Г. Вейнгартена, до якого потрапила з 

колекції герцога Вюртемберзького. Зараз (2021 р.) шабля демонструється в експозиції 

відділу «Музей історії України» ЛІМ у залі, яка розкриває історію козацьких війн ХVІІ ст. 

Шабля знаходиться поруч з картиною худ. О. Климка (1937 р.), яка присвячена Хотинській 

битві 1621 р.  

Матеріали і техніка: сталь, золото, нефрит; куття, золочення, таушування, різьблення. 

Розміри: Дз 95,7, Дк 83,6, Шк 3,7, Шє 3,2, К 5,7/33 (см).15 

12. Турецька шабля XVII cт. (№ інв. З-2403) має клинок односічний, на кінці двосічний, 

з обабічним долом, який займає майже всю поверхню клинка. Вістря на лінії туп’я. 

Посередині клинка з обох боків написи арабськими літерами, а при п’яті арабесковий 

орнамент, виконані травленням з глибоким фоном. Арматура ефесу срібна. Хрестовина з 

двома парами шипів. Кільйони 4-гранні, з 8-гранними завершеннями і кульками на кінцях, 

вкриті травленим геометричним орнаментом. На хрестовині розетки з червоних гранатів. 

Гриф чорного рогу, вигнутий, розширений догори. Ковпачок прикрашений червоними 

гранатами. Піхва дерев’яна, обтягнена червоним оксамитом. Прибор срібний, складається з 

устя, обоймиці і наконечника, прикрашених розетками з гранатів. Устя та обоймиці мають 

припаяні виступи, в які продягнені кільця під пасові ремені. До ЛІМ шабля надійшла у 1940-

х рр. 

Матеріали і техніка: сталь, срібло, дорогоцінне каміння, ріг, тканина; куття, 

гравірування, різьблення, ювелірна робота. 

Розміри: Дз 95,5, Дк 81,1, Шк 4,3, К 5,5/41,5 (см).16 

13. Шабля-кончар (полоса). Кавказ? XVII ст.? (№ інв. З-393). Шабля має односічний 

клинок з 4-гранним ромбічним у перерізі вістрям довжиною 23,2 см, має два зміщені до 

туп’я доли. При п’яті у рамці таушовані золотом візерунки і напис імітованими арабськими 

літерами та наведене золотом зображення Богородиці з Христом. Хвостовик позначений 

нечіткими клеймами, має зазубрини і виступи для кращого приєднання грифа.  

До ЛІМ надійшла у 1940 р. з Національного музею ім. короля Яна ІІІ, якому була 

передана у 1920 р. управлінням арсеналу Війська Польського. Зараз (2021 р.) шабля 

демонструється в експозиції відділу «Музей Арсенал» ЛІМ.  

Матеріали і техніка: сталь, золото; куття, таушування. 

Розміри: Дз 110,5, Дк 101, Шк 3,4, К 5,9/50 (см).17 

Отже, у ХVІІ ст. шабля стає популярною зброєю, яку використовували вояки різних 

країн, у тому числі й українські козаки, які мали переважно трофейну, здобуту в боях, або 

придбану зброю. Значення шаблі як символу лицарської доблесті та честі, оберегу козацьких 

прав і вольностей вдало увічнив у своїх поезіях гетьман Іван Мазепа: «Нехай вічно буде 

слава, же през шаблю маєм права». 

 

                                                             
15 Архів Львівського історичного музею (далі ЛІМ). Ф. Зброя. № З-3916. 
16 Архів ЛІМ. Ф. Зброя. № З-2403. 
17 Архів ЛІМ. Ф. Зброя. № З-393. 
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УКРАЇНСЬКИЙ КОЗАЦЬКИЙ ХМІЛЬНИЙ БРЕНД 
 
У багатьох країнах світу є свої хмільні бренди. В Австрії та Німеччині – це шнапс, 

на Кубі та Ямайці – ром, у Мексиці – текіла, в Англії – джин, у Франції – шампанське… 

Чехія пишається бехерівкою, а Угорщина – палінкою. У Грузії є чача.  

На звання головного хмільного бренда України найбільше заслуговують унікальні 

питні меди, які мають усі підстави стати національною гордістю. У давнину наші предки 

пили тільки їх. 

У цього найдревнішого в світі напою є чимало різновидів: меди ставлені, меди варені, 

з додаванням різних інгредієнтів. Сьогодні медовари відроджують старовинні козацькі 

технології і дуже багато експериментують. До речі, медові напої переймають властивості 

меду і не викликають алкогольної залежності. 

Історія. Медуха або квасний мед – широковживаний напій на етнічних землях України 

ще з часів Давньої Русі1. У давні часи медову ситу заправляли запареними шишками хмелю 

та залишали в теплі на кілька днів або тижнів. Готовий квасний мед переціджували і вживали 

охолодженим. Залежно від терміну витримки напій був слабшим або міцнішим1. 

У середньовіччі в Україні жодне свято не обходилося без медухи. Тільки під час посту 

козаки обмежували споживання цього хмільного і водночас смачного напою. З 

похолоданням, яке настало на Землі у ХІV-ХVІІІ ст., стався занепад бджільництва, що 

спричинило зменшення збору меду. Уже на початку XX ст. він став великою рідкістю на 

святковому козацькому столі2.  

Різні медові напої були широко вживані ще у давні часи в Європі3. Питний мед, судячи 

зі згадок у давньогерманському та кельтському епосах, є чи не найдавнішим алкогольним 

напоєм, відомим у Центральній та Північній Європі. Його виготовляли з бджолиного меду, 

який варили з водою, а потім зброджували4.  

Про широке використання меду як народного напою згадується у багатьох вітчизняних 

історичних джерелах. У Лаврентіївському списку описується, що древляни зварили і 

відвезли в город дуже багато меду для поминок, які влаштувала княгиня Ольга своєму 

чоловікові Ігорю4. Готовий мед наливався в бочки, які зберігались у спеціальних льохах, так 

званих медушах4. Медовий напій був звичним у частуваннях на весіллях і під час козацьких 

свят. 

                                                             
1 Мед (медуха, квасний мед) // Українська минувшина. Ілюстрований етнографічний довідник / 

А. П. Пономарьов, Л. Ф. Артюх, Т. В. Косміна та ін. – 2-е вид. – К. : Либідь, 1994. – С. 96-97. 
2 Мед (медуха, квасний мед) // Українська минувшина. Ілюстрований етнографічний довідник / 

А. П. Пономарьов, Л. Ф. Артюх, Т. В. Косміна та ін. – 2-е вид. – К. : Либідь, 1994. – С. 96-97. 
3 Мед: поспільний, межигірський, журавлиний, цукровий, цитриновий, старосвітський, манастирський // 

Клиновецька З. Страви й напитки на Україні. – Вид. репринтне. З видання: Київ – Львів, 1913. – Київ: Час, 1991. 

– C. 110-112. 
4 Цукровий мед, Монастирський мед // Франко О. Ф. Практична кухня. – 2-ге вид. – Львів: Каменяр, 1992. – 

С. 212-213. 
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У XV-XVII ст. в Україні медоварні існували у всіх великих містах і у переважній 

більшості містечках. 

Виробництво. Технологія виготовлення питного меду дуже схожа на винну, але 

замість виноградного соку використовується розчин меду у воді. Ця суміш води і меду, що 

має назву «сита», після додавання дріжджів зброджується, після чого напій зливається з 

осаду і відстоюється. З плином часу напій освітлюється, потребуючи додаткового 

переливання до чистого посуду. Відбувається дозрівання напою, в результаті чого питний 

мед набуває унікальних смакових властивостей і стає міцнішим. Процес має відбуватися у 

прохолодному приміщенні зі сталою температурою і обов’язково у погребі. 

У залежності від технології приготування сити питні меди поділяють на два типи: 

ставлені і варені. Під час виготовлення ставлених медів мед розчиняється у майже холодній 

воді, після чого сита зброджується. У разі ж, якщо виготовляється варений мед, ситу варять, 

іноді досить довго: від 15 хв. до 3 год. або навіть більше. За вмістом меду у розчині питні 

меди поділяють на «чотирняки» (одна частка об'єму меду на три частки води), «третяки» 

(одна частка меду, дві частки води), «двійняки» (одна частка меду, одна частка води), 

«півтораки» (одна частка меду, півчастки води). Існують також проміжні варіанти пропорцій 

меду і води у напої. В результаті зброджування, тобто перетворення глюкози і фруктози на 

спирт, чотирняк стає, за винною термінологією, практично «сухим», третяк – напівсухим, 

більші частки меду дозволяють отримати солодші напої. 

Алкоголь. Вміст алкоголю в питних медах може варіювати від 3-4% до 18%, зазвичай 

це 9-14 %. Чим більше меду додають у медове сусло, тим міцність більша. Розповсюджений 

міф, що медовуха, або питний мед – це суміш меду і спирту. Однак таке твердження, 

вочевидь, описує інший напій, а саме: підсолоджену медом горілку. У вищеописаній 

технології виготовлення питних медів спирт у питних медах утворюється шляхом 

природного бродіння. 

Існує також міф про те, що у людини, що спожила питний мед, голова буде все 

усвідомлювати, тоді як ноги «не йтимуть». Дане твердження не знаходить підтвердження на 

практиці, якщо споживати мед у міру. 

Смак. Типовий мед не є густим та солодким лікером. Це рідкий напій, який легко 

ллється. Смак сухих медів нагадує легке сухе вино, третяки нагадують напівсолодкі вина, 

двійняки та важчі меди за смаком схожі на солодкі вина, однак навіть вони не є нудотно 

солодкими і часто мають легку природну гірчинку. Смак напою залежить від концентрації та 

типу меду (варений чи ставлений), а також добавок, які переважно використовуються під час 

виготовлення варених медів, бо мед у процесі варіння втрачає певну частку власних 

ароматичних складових. Смак ставлених медів у значній мірі залежить від якості меду, який 

взяли для приготування сити. Як добавки залучають різні трави, прянощі, а також фруктові 

соки. Використання хмелю в процесі виготовлення напою, надає питному меду певної 

гіркоти, а напій (якщо це сухий мед) нагадує одночасно і легке сухе вино, і легке світле пиво. 

Втім, навіть без жодних добавок хмільний мед має власний м'який смак. 

Запах. Різні меди мають різний запах – від легкого спиртового до густого та 

насиченого медвяного. Використання прянощів та ароматних трав також помітно впливає на 

запах, особливо сильно забарвлює запах напою м'ята. Для деяких видів меду, так само як і 

для окремих сортів вина, характерне явище «дихання», тобто аромат напою в повній мірі 

проявляється лише після того, як налитий у посуд мед постоїть кілька хвилин. 

Колір. Колір напою залежить від кольору меду, з якого він виготовлений, концентрації 

меду (як правило, важчі меди темніші) та добавок. У випадку виготовлення варених медів, 

колір питного меду залежить також від часу варіння: більш тривале варіння робить напій 

темнішим. Готовий мед – це прозорий (добре освітлений) напій, як правило, світлих відтінків 
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жовтого чи бурштиново-коричневого кольору. Якщо при виготовленні питного меду 

використовували фруктовий сік, мед буде мати колір, наближений до кольору соку. 

Стародавні способи виготовлення. Перш за все медові напої ділилися на ставлені й 

варені. Медові ставлені напої уварювалися з кислим соком так, що зі 100 кг натурального 

меду отримувалося 30-50 кг кислого меду. Доброджували вони також не одне десятиліття, 

тому були доступні багатим людям. 

Приготування починалося з виготовлення «кислого меду» – добре вистояний і 

закристалізований монофлорний мед розводився кислим соком (суничним, малиновим, 

смородиновим або вишневим) 1:1,5, або 1:2, чи 1:3; ця суміш уварювалася на повільному 

вогні до половинного об'єму, звичайно в мідному казані, що підігрівався дровами з плодових 

дерев. Весь час суміш перемішувалася липовою лопаткою і нею ж знімалася піна з вощиною, 

що спливла. Вариво закінчувалося, коли піновиділення припинялося, а об'єм зменшувався до 

половини. Мед залишали поволі остигати до температури тіла, після чого в нього запускали 

м'якуш непропеченого житнього хліба і залишали в теплому місці до початку зброджування. 

Після цього ставили мед на лід для гальмування процесу. 

Існував й інший спосіб отримання кислого меду. Для цього в казан з кислими ягодами 

заливали свіжий рідкий мед так, щоб він повністю покривав ягоди. Після того, як вони 

пустили сік, ягоди з медом томили в печі до повного їх розварювання і потім залишали на 

ніч для відстоювання гущі. На другий день до меду додавали 1/2 або 1/3 соку на стадії 

зброджування, і коли весь мед починав бродити, ставили його на лід і використовували 

надалі як напівфабрикат. 

Простий ставлений мед робили з одного кислого меду. Для цього його після тижневої 

витримки на льоду (для осадження осаду) переливали в добре просмолене липове барило і 

щільно закривали. 

Барильце з медом на стадії зброджування закопували в землю і залишали на 25-

40 років. Саме в такому віці мед вважався зрілим і п'янким, що піднімав настрій і бадьорив. 

Мед 10-річної витримки вважався молодим і п'янким, що тільки дурманив. До того ж, його 

пиття супроводжувалося сильним похміллям. 

На думку російських кулінарів, «За часів Розумовського по-справжньому ставлених 

медів, що виготовляються тільки з меду і соку, вже не було. Модернізовані ставлені меди 

готувалися в два етапи. Спочатку готувався напівфабрикат – кислий мед. А потім вже на 

основі цього напівфабрикату і вареного меду готувався справжній хмільний мед. Таким 

чином, ці меди вже були комбінацією ставлених і варених медів. При цьому приготування 

саме кислого меду-напівфабрикату вимагало найбільшого часу і трудовитрат» 5. 

Сучасне виробництво. В Україні сертифікованими та ліцензійними виробниками 

напоїв є ТзОВ «Українські медовари» та ТОВ "Медовий Спас". Мед питний є досить 

популярним хмільним напоєм у Польщі, де він є третім після пива та горілки. Відповідно, 

там він випускається в промислових обсягах на сучасних підприємствах. У Канаді набув 

популярності завдяки винарні «Розвуд» канадських українців Євгена та Ренати Роман6. 

Також у невеликих обсягах промислово мед виготовляється у Німеччині та Чехії. 

 
 

 

                                                             
5 Фік Б. Н. Мед: домашній, межигірський, старосвітський, київський // Українські страви. – Харків: Світовид, 

2002. 
6 Щелоковская В. Мед // Пища и питье крестьянъ-малороссовъ, съ нѣкоторыми относящимися сюда обычаями, 

повѣрьями и примѣтами / Этнографическое обозрѣніе / Янчук Н. А. (ред.). – Москва, 1899. – № 1-2. – С. 303-

304. 



105 
 

Вісин В. В., 

д-р іст. наук, проф. кафедри права, 

Луцький національний технічний університет, 

Вісина Т. М., 
канд. іст. наук, доц. кафедри  

міжнародних економічних відносин, 

Луцький національний технічний університет 

 

ДЕЯКІ АСПЕКТИ ЗВИЧАЄВО-ПРАВОВОЇ КУЛЬТУРИ КОЗАЦТВА 

 
У вітчизняній історії складним і водночас вагомим періодом є козацька доба. Без 

перебільшення, можна констатувати його вплив на подальший розвиток української нації, її 

прагнення до створення власної незалежної демократичної держави. У цьому важливим для 

дослідників залишаються проблеми українського національного правотворення й, зокрема, 

питання становлення і розвитку козацької звичаєво-правової культури. Козацьке право, 

еволюційоване з давнього українського звичаєвого права, стало вагомим чинником 

відродження Української національної держави у ХVІІ столітті. Українське правотворення 

має безперервні тисячолітні традиції. Особливе місце у ньому займала Запорозька Січ, 

дієвість правової системи котрої засвідчують наукові дослідження. Попри відсутність в 

окремі періоди української національної держави еволюція права на українських землях не 

зупинялася, свідомість народу накопичувала праводержавницькі традиції. Формування 

козацької верстви супроводжувалося виробленням відповідних правових норм. Виникнення 

зародків козацького права належить до тих давніх часів, коли перебування в небезпечних 

умовах Дикого поля змушувало козаків об’єднуватися у згуртоване товариство з 

притаманними йому звичаями й традиціями. Дії, що потребували спільних зусиль, 

породжували потребу у зібраннях громади, обранні ватажка, спільному поділі здобичі, а їх 

повторюваність приводила до звичаю діяти відповідним чином за схожих обставин. Отже, 

козацьке правопочуття вироблялося самим життям, природними потребами співтовариства. 

Найпомітніший вплив на формування козацького права ранньомодерної України, 

безперечно, справив історичний період існування Запорозької Січі. Правничо-судові 

інституції, які витворилися й функціонували у цій «християнській козацькій республіці», не 

лише увібрали в себе тогочасні козацькі правові норми, а й загалом стали генетичними 

послідовниками звичаєво-правової культури часів Київської Русі, Галицько-Волинського, 

Київського та інших українських князівств. З погляду історичної перспективи це мало 

неабияке значення, оскільки з другої половини XV ст. з остаточною ліквідацією удільних 

князівств на території України почали утворюватися адміністративно-судові органи тих 

держав, до складу яких входили українські землі (Великого князівства Литовського, 

Королівства Польського, з 1569 р. – Речі Посполитої, Угорщини, Молдавії). Попри те, що 

уряд Речі Посполитої вбачав у козаках своїх підданих, а з середини XVII ст. на Запорожжя 

формально поширилася влада українських гетьманів, а згодом і зверхність московського 

царя, в межах так званих «Вольностей» все ж були створені й функціонували своєрідні 

правові відносини – козацьке право, яке назагал значною мірою підпорядковувалося 

принципам військової демократії.1 

Козаки не визнавали дії Статутів та магдебурзького права. Універсальним джерелом 

права на Січі було козацьке звичаєве право, яке регламентувало процедуру виборів козацької 

                                                             
1 Гурбик А. О. Запорозька Січ і формування органів суду в Українській державі // Українська козацька держава: 

витоки та шляхи історичного розвитку (Матеріали республіканських історичних читань). – К., 1991. – С. 85. 
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старшини, судочинство, правила воєнних дій, порядок землекористування, порядок 

укладання окремих видів договорів, види злочинів і систему покарань. Д. Яворницький 

стверджував, що «В основі всієї козацької громади був звичай: згідно звичаю вони не 

допускали в Січ жінок, згідно звичаю чинили суд і розправу, згідно звичаю ділилися на 

курені і паланки, згідно звичаю збиралися у відомий час на спільні ради».2 

На світанку українського козацтва, на етапі створення ранніх протосічей та куренів 

козаки, спираючись на свій попередній досвід, встановлювали певні норми суспільного 

співжиття, виробляли відповідний обставинам правовий світогляд, чинили часом відмінне в 

конкретних проявах, але загалом тотожне в його основних рисах судочинство. Це перш за 

все було зумовлено спільністю рис правових звичаїв на тогочасних українських землях 

(Волинь, Берестейщина, Київщина, Поділля, Пінщина), населення яких стало основним 

джерелом формування низових козацьких осередків. Документальні матеріали XVI-XVII ст. 

свідчать про високий рівень правової свідомості не лише зем’ян і бояр, а й українських 

селян, яких джерела переважно називали «людьми» та «мужами».3 

В умовах запорозької вольниці козацькі товариства мали чи не ідеальні умови для 

правотворчості з метою регулювання усіх сторін суспільного життя козацької громади та її 

зовнішніх зносин. З часом на Січі створилися достатні техніко-юридичні умови для 

напрацювання власного писаного права: серед козаків були високоосвічені люди, що 

розумілися в юриспруденції, функціонувала січова школа, високого рівня досягло 

діловодство. Причини відсутності писаного права пояснюються передусім умовами 

існування козацького співтовариства, особливостями розвитку його соціальної структури, 

яка ще не мала достатнього розшарування на класи, звичаєвою традицією «батьківських» 

відносин в громаді між отаманами й підлеглими козаками. До того ж, у відсутності писаного 

права була зацікавлена козацька старшина, оскільки усна форма права дозоляла їй 

трактувати стародавні звичаї у власних інтересах, а формальна відсутність старшинських 

привілеїв не викликала потреби в їх письмовій фіксації. 

Вирішальний вплив на характер, зміст і форму козацького права мали умови існування 

Запорозького Коша. Громадівський спосіб життя та мислення запорожців спричинили 

розвиток козацького звичаєвого права передусім як права публічного. Постійно перебуваючи 

в умовах ворожого оточення, Січ могла вижити лише за умов єдності, надзвичайної 

згуртованості, щоб її не роздирали внутрішні суперечності. Тому правові норми, вироблені 

запорожцями, захищали військово-політичну організацію та основні соціальні цінності 

січовиків – волю, побратимство і демократизм. Козацьке судочинство «витворилося самим 

життям, природніми потребами самого народу, без будь-яких штучних... регламентацій; і 

вказаний судоустрій міг задовольняти народ до тих пір поки він залишався народним; 

допоки сам народ брав участь у його творенні, поки він брав активну участь в чиненні 

правосуддя... Витворений козацтвом лад був досить примітивно простим і, можна сказати, 

більше годився для воєнного табору, ніж для складного громадського життя...».4 

Загалом козацьке право становило симбіоз українського звичаєвого права, елементів 

німецького магдебурзького (яке потрапило в Україну через Польщу в модифікованому 

вигляді – хелминський та шведський варіанти) і положень литовських статутів. Слід також 

ураховувати турецько-татарський, польський та російський впливи на певні сторони січового 

судочинства та систему покарань. Причому всі означені запозичення і впливи не мали 

                                                             
2 Яворницький Д. І. Історія запорозьких козаків у трьох томах. – К., 1990. – Т. 1. – С. 163. 
3 Гурбик А. О. Правові уявлення та народна правосвідомість // Українське суспільство на зламі середньовіччя і 

нового часу: нариси з історії ментальності та національної свідомості. – К., 2001. – С. 57-70. 
4 Лазаревский А. М. Суды в старой Малороссии // Киевская старина. – 1898. – № 7-8. – С. 96. 
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чіткого джерела, оскільки козацьке право мало усний характер і не потребувало посилань на 

кодифіковане писемне джерело. 

Це були специфічні звичаєво-правові норми, спрямовані на забезпечення 

безпосередньої демократії, встановлення певного компромісу між членами козацької 

громади. Вони також визначали правовий статус інших соціальних груп Запорозьких 

Вольностей: гніздюків – козаків, що проживали в паланках; посполитих – селян, які 

проживали на козацьких землях і сплачували податок Кошу. За змістом козацькому праву 

притаманний певний консерватизм. Носіями й охоронцями звичаєво-правових традицій були 

«сивовусі діди, славні лицарі» – заслужені старі козаки, які раніше обиралися на старшинські 

посади, думка яких була авторитетною серед громади.5  

Важливе значення для кошової організації мало правове врегулювання демократичних 

засад формування органів влади й управління Запорозької Січі. Найповажніша роль у цьому 

контексті відводилася загальнокозацьким січовим радам, які були не лише найвищим 

законодавчим та адміністративним органом, а й головною інстанцією, яка розглядала 

найважливіші цивільні (розподіл землі, угідь, майна тощо) та кримінальні (важкі злочини та 

засудження важливих злочинців) справи. Періодичність зібрання січових рад чітко 

корелювалася з козацькою християнською обрядовістю, а тому найважливіші ради козаки 

приурочували до головних православних свят. Уся процедура січового парламентаризму 

була обставлена пишною козацькою обрядовістю, починаючи від шикування на майдані, 

вітання, розгляду справи і до завершення ради та прийняття рішення. Найважливіші моменти 

ради при цьому супроводжувалися пострілами з гармат чи мушкетів, звуками сурм і литавр, 

барабанним боєм, що покликане було, як зазначали дослідники, «мобілізувати чуття 

корпоративної рицарської ідентичності січового товариства».6 З правничого погляду січова 

рада мала повноваження верховного суду і могла проводити розслідування щодо найвищих 

посадовців Січі. Радою козаки могли зміщувати кошових отаманів, писарів та іншу 

старшину, а також своїх послів, які підозрювались у неналежному дотриманні обов’язків, у 

неретельному виконанні січових рішень, у несвідомих помилках чи спланованій зраді 

інтересів Коша. Суворість судових рішень козацької ради могла сягати не лише позбавлення 

посад і доброго імені, а й часом і життя.7 Загалом у межах Запорозьких Вольностей 

спостерігалося переплетення адміністративних та судових повноважень як колективних 

інституцій (січових рад), так і окремих посадовців (кошових отаманів, військових суддів, 

писарів, осавулів, довбишів, курінних отаманів і паланкових полковників). 

Січові козаки виявляли значну активність із залучення на Січ новобранців, якими 

могли стати як дорослі чоловіки й юнаки, так і діти. Однією з важливих передумов вступу до 

Січі було сповідування претендентом православної християнської віри, визнання її основних 

догматів, знання молитов та дотримання постів. У подальшому осягненні козацьких звичаїв 

молодики, джури й козачата в деталях опановували козацьке православ’я, яке пронизувало і 

повсякденне побутове життя, і військово-лицарську культуру, і засади самоврядування, і 

правничо-судову діяльність січовиків. Загалом же у межах Запорозьких Вольностей 

дослідники нарахували понад 60 культових споруд, багато з яких було освячено на честь 

Покрови Пресвятої Богородиці, святого Миколая, архістратига Михаїла, апостола Андрія 

Первозванного.8 Загалом на Запорожжі січові звичаї тісно переплелися з християнською 

обрядовістю, й витворилася своєрідна козацько-православна культура. 

Іншою важливою умовою перебування козаків на Січі було дотримання 

високоморального аскетичного життя, що загалом слугувало доповненням до козацького 

православ’я. Козаки, прибувши до Коша, не спілкувалися з жінками, а за спробу привести на 

Січ будь-яку жінку січовики своїм звичаєм могли навіть засудити винуватця на смерть. Таке 

                                                             
5 Іванов В. М. Історія держави і права України : підручник. – К. : КУП НАНУ, 2013. – С. 227. 
6 Історія української культури у п’яти томах. – К., 2003. – Т. 3. – С. 136-137. 
7 Сас П. М. Політична культура українського суспільства (кінець XVI – І пол. XVII ст.). – К., 1998. – С. 111-113. 
8 Лиман І. І. Церква в духовному світі Запорозького козацтва. – Запоріжжя, 1997. – С. 11-12; Яворницький Д. І. 

Історія запорозьких козаків... – Т. 1. – С. 25. 
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суворе ставлення до цнотливості пояснювалося переважно релігійним віруванням. Цю 

обставину відзначив польський історик С. Любеньський: «Релігія безжонців одна, а саме та, 

яка у виокремленні від Церкви католицької і вселенської константинопольського патріарха 

схизматичного обряду притримується: за те своє віро визнання вони готові померти».9 

Традиційно на Січі козаки спілкувалися українською мовою, хоча освічена старшина 

володіла й багатьма іншими. Необхідною вимогою вступу до січового товариства 

іноетнічних новобранців було опанування ними місцевої мови і звичаїв. Д. Яворницький так 

писав про цю обставину: «вимагалося, щоб прибулий на Січ... забув свою природну мову і 

говорив козацькою, тобто малоросійською [українською] мовою, ця умова ніколи і ніким не 

порушувалася».10 Швидшій адаптації новоприбульців до козацьких порядків та умов життя 

сприяла й зміна попереднього прізвища на нове, яке на український штиб відображало якусь 

зовнішню прикмету людини чи внутрішню рису характеру.11 

Одним із завершальних етапів визнання молодика козаком був обряд ініціації, за яким 

претендент мав продемонструвати засвоєні козацькі звичаї та навички. Причому перевіряли 

не лише військовий вишкіл, а й сміливість, розважливість, дотепність, уміння готувати їжу, 

знання про рослинний світ та тварин; здатність долати високі кручі та водні перешкоди, 

перебувати під водою та вправно пропливати небезпечними порогами Дніпра, орієнтуватися 

на місцевості удень і вночі, своєчасно реагувати на несподівану небезпеку, чітко виконувати 

волю товариства та коритися старшині тощо. І лише після цього козака допускали до 

«охрещення» в бою та брали у далекий морський похід. Паралельно новобранці засвоювали 

козацькі релігійні звичаї та духовну спадщину, героїчний епос та різноманітні жарти, 

пісенно-танцювальну та музичну культуру, що особливо дивувало чужоземців.12 

З огляду на уніфікованість та всеосяжність козацьких звичаїв запорозьку спільноту 

ототожнюють із ранніми військовими демократіями, в яких домінували озброєний люд і усна 

форма кодифікації правових норм. Окрім того, звичаєво-правова культура козаків 

характеризувалася рівністю усіх соціальних груп при відшкодуванні збитків та визначенні 

міри покарань, а також значною суворістю й незворотністю останніх, аж до смертної кари. 

Визначаючи структурні параметри козацького права, умовно можна згуртувати такі блоки, 

як норми, що стосувалися основ козацького самоврядування та устрою, військово-рицарські 

звичаї, положення про організацію судоустрою та практики судочинства, а за галузевою 

ознакою – цивільні та кримінальні правовідносини.13 

Козацтво у вітчизняній історії відкрило нову добу за змістом і складом. Козак, 

вступаючи до січової громади, зобов’язувався виконувати військові обов’язки й вірно 

служити власному народу. Організація козацького самоврядування й судочинства засвідчує 

відродження української державності. Військово-адміністративна система органів влади 

забезпечувала здійснення внутрішніх і зовнішніх функцій, властивих державі. Запорозька 

Січ була військово-політичною організацією, автономним християнсько-демократичним 

утворенням, яке з’явилося на руїнах княжої державності. Козацьке звичаєве право стало 

універсальним джерелом права Січі. Воно відкидало станову нерівноправність і феодальну 

залежність, регламентувало виборні процедури керівних органів й здійснення судочинства, 

унормовувало правила військових дій тощо. Запорозькі «права й вольності» дозволяли 

вільно вступати до козацького стану без урахування станової й національної приналежності, 

встановлювали рівність в економічних відносинах, давали право участі в органах 

самоврядування. 

                                                             
9 Вирський Д. «Дискурс про козаків» (характеристики українського козацтва в річпосполитській історіографії 

останньої третини XVI – середини XVII ст.). – К., 2005. – С. 65-66. 
10 Яворницький Д. І. Історія запорозьких козаків... – Т. 1. – С. 146. 
11 Яворницький Д. І. Історія запорозьких козаків... – Т. 1. – С. 148. 
12 Herby rycerstwa polskiego przez Bartosza Paprockiego zebrane і wydane roku 1584. – Krakow, 1858 – S. 161. 
13 Гурбик А. О. Звичаєво-правова культура запорозького козацтва // Історія українського козацтва: Нариси: У 2 

т. / Редкол.: В. А. Смолій (відп. ред.) та ін. – К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2007. – Т. 2. – С. 141. 
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ПЕРША ПИСЬМОВА ЗГАДКА ПРО БОЙОВИЙ  

ВИШКІЛ «СПАС» НА ХОРТИЦІ 
 

Стаття присвячена проблемі об’єктивного історичного висвітлення сучасного 

відродження національних бойових мистецтв в Україні. Визначено, що бойове мистецтво 

«Спас» є основою бойового вишколу запорозького козацтва. Висвітлено історичну 

хронологію початку відродження козацьких бойових мистецтв, зокрема бойового мистецтва 

«Спас»? через призму сучасного розвитку в Україні та на міжнародному рівні, на основі 

всеукраїнських та міжнародних заходів на о. Хортиця. Зазначено, що системний вишкіл 

запорозьке козацтво отримало у часи гетьмана Петра Сагайдачного. 

Починаючи з кінця 80-х років ХХ століття, в Україні, поряд з початком національного 

відродження, боротьби за ідею державної незалежності, започатковується рух відродження 

козацьких, українських національних бойових мистецтв. На фоні заборони карате й інших 

бойових мистецтв в СРСР в українському суспільстві з’являються особистості, які 

починають відроджувати і розвивати українські національні бойові мистецтва. Так, в 

1985 році у Львові під керівництвом Володимира Пилата відкрито першу експериментальну 

школу Бойового Гопака. На основі цього руху починається потяг української молоді до 

національних бойових мистецтв, а через них до української культури і духовності. Нащадок 

українських козацьких родів Л. Безклубий у журналі «Техніка молоді» № 2 за 1989 р. 

написав статтю про існування у запорозького козацтва бойового мистецтва «Спас», 

задекларувавши, що це бойове мистецтво дійшло через козацькі роди і до наших часів 1. 

Починаючи з отриманням Україною державної незалежності розпочинається потужний 

рух пошуку, відродження і розвитку українських національних бойових мистецтв. В Україні 

розвиваються Бойовий Гопак, бойове мистецтво “Спас”, українська боротьба на поясах, 

боротьба навхрест та інші козацькі і українські національні бойові мистецтва та види 

боротьби, що продовжується і до нашого часу. Розвиток національних бойових мистецтв 

виявив проблему відродження, розвитку та популяризації частини культури українського 

народу – бойової культури України. Водночас поряд з розвитком українських національних 

бойових мистецтв виникає проблема як висвітлення сучасного розвитку національних 

бойових мистецтв, так і висвітлення історичного процесу зародження та подальшого 

розвитку бойової культури України. 

 Тема українських національних бойових мистецтв піднімається в науці, засобах 

масової інформації все частіше і частіше. Варто відзначити фундаментальні праці з 

дослідження бойових мистецтв України, їх походження і витоків Т. Каляндрука. В своїх 

дослідженнях О. Мандзяк показує нерозривність бойових мистецтв України з національною 

культурою та традиціями. Вчені О. Притула та А. Конох акцентують та позиціонують у своїх 

працях бойове мистецтво “Спас”, як елемент бойової культури українського народу, що має 

всі підстави до включення в реєстр нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО. У своїх 

працях А. Скульський вбачає явище характерництва як елемент традиції Спасу, звичаю 

навчання людини в середовищі козацтва надприроднім здібностям, як елемент бойової 

                                                             
1 Українcький бoйoвий звичай на Запoрізькій Хoртиці. – Запoріжжя: Вид. центр «Запoрoзький Cпаc», 2001. – 

44 c. 
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культури, позиціонуючи три види Спасу: обережний, лікувальний та бойовий2. Спас як 

явище розглядається в працях вищеназваних авторів, а також у роботах Д. Богуша, В. 

Чернікова, як бойове мистецтво козацьких характерників. 

Незважаючи на досить широкий інтерес до Спасу, його наукового, етнографічного 

досліджень, тема історичної хронології відродження Спасу на сучасному історичному етапі, 

історії його виникнення недостатньо піднімалася в наукових дослідженнях, немає точних 

даних в описі історії відродження козацького бойового мистецтва Спас, яке є базовим для 

бойового вишколу козацтва. 

Мета статті – визначити історичну хронологію початку відродження козацьких бойових 

мистецтв, бойового мистецтва “Спас” через призму сучасного розвитку в Україні та на 

міжнародному рівні, на прикладі всеукраїнських та міжнародних заходів на о. Хортиця та в 

інших знакових місцях українського козацтва. 

Для об’єктивного висвітлення теми статті варто розглянути причини виникнення у 

запорозького козацтва традиції бойового вишколу. Безумовно, однією з найважливіших 

причин була саме важливість підготовки бійця того часу до рукопашного бою. Витоки цієї 

підготовки, на думку дослідника військової справи Я. Тимчака, сягають ще в часи Київської 

Русі3,4. В своїх працях вчені А. Цьось та Н. Диделюк стверджують, що витоки фізичної 

культури і бойових мистецтв як частини її сягають своїми коренями ще в часи існування 

первісного суспільства і мають на теренах України безперервну природу5. Таку ж думку в 

своїх працях висловлюють Є. Приступа та В. Пилат 6, 7, 8, 9. Дослідники історії запорозького 

козацтва небезпідставно стверджують, що найпотужніший розвиток бойовий вишкіл на 

Запорозькій Січі отримав за часів керівництва Гетьмана П. К. Сагайдачного. Саме в ті часи 

зародилася система підготовки козака від рівня січових шкіл до вищого академічного рівня. 

Виходячи з цього, можна стверджувати, що в Україні бойова підготовка має традиційну 

природу, секрети бойового вишколу передавалися з покоління в покоління за родовим, 

сімейним принципом. В скороченій формі елементи бойового вишколу використовувалися в 

державних силових структурах та збройних силах держав, які мали ваду на території 

сучасної України: Російської імперії, СРСР, Австро-Угорщини, Польщі. Причиною цього 

стала необхідність виживання нащадків козацьких родів під час бойових дій, перебуваючи на 

військовій службі даних держав. Прикладами цього є те, що нащадки козацьких родів і 

особи, які пройшли вишкіл на Запорозькій Січі, відігравали ключову роль в становленні 

військової справи інших держав. Так, генерал, герой війни 1812 року, нащадок козацького 

роду В. Г. Костенецький увійшов у військову історію як «батько російської артилерії»10. 

                                                             
2 Cкульcкий А. М. Cпаc: запиcки наблюдателя. – Никoлаев: Приват пoлиграфия, 1997. – 127 c. 
3 Тимчак Я. В. Війcькoвo-фізична підгoтoвка в кoзацьких шкoлах / Я. В. Тимчак // Мoлoда cпoртивна наука 

України : матеріали першoї Вcеукр. наук. кoнф. аcпірантів галузі Фізична культура і cпoрт. – Львів : ЛДІФК, 

1997. – C. 13-17. 
4 Тимчак Я. В. Війcькoвo-фізична підгoтoвка в Україні (IX-XVIII cт.) : автoреф. диc. на здoбуття наук. cтупеня 

канд. наук з фіз. вихoвання і cпoрту : cпец. 24.00.02 «Фіз. культура, фіз. вихoвання різних груп населення» / 

Ярocлав Вoлoдимирoвич Тимчак ; Вoлинcький держ. ун-т ім. Леcі Українки. – Луцьк, 1998. – 16 c. 
5 Цьocь А. В., Деделюк Н. А. Іcтoрія фізичнoгo вихoвання на теренах України з найдавніших чаcів дo пoчатку 

ХІХ cт.: навч. пocіб. для cтуд. ВНЗ. – Луцьк: Cхіднoєврoп. нац. ун-т ім. Леcі Українки, 2014. – 456 c. 
6 Приcтупа Є. Н. Нарoдна фізична культура українців. – Львів: УCА, 1995. – 254 c. 
7 Приcтупа Є. Н., Пилат В. C. Традиції українcькoї націoнальнoї фізичнoї культури. Ч. 1. – Львів : Трoян, 1991. – 

104 c.  
8 Приcтупа Є. Н. Cтанoвлення і рoзвитoк педагoгічних ocнoв українcькoї нарoднoї фізичнoї культури : автoреф. 

диc. на здoбуття наук. cтупеня дoктoра пед. наук : cпец. 13.00.01 «Загальна педагoгіка та іcтoрія педагогіки» / 

Є. Н. Приcтупа ; Інcтитут педагoгіки АПН України. – К., 1996. – 48 c. 
9 Приcтупа Є., Cлимакoвcький O., Лук’янченкo М. Українcькі нарoдні рухливі ігри, рoзваги та забави: 

метoдoлoгія, теoрія і практика. – Дрoгoбич : Вимір, 1999. – 449 c. 
10 Галайко В. Він завжди прагнув бою (В. Костенецький, якого ми мало знаємо) // Україна. – 1990. – №№ 16-19. 
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Нащадок козацького роду П. Коновал, – людина, яка переломила хід військових дій у війні 

англо-французьких військ проти німців в 1917 році біля містечка Ланс (Франція), знищивши 

особисто 19 ворогів та три кулеметних гнізда. За цей подвиг П. Коновал був нагороджений 

королем Георгом V найвищою нагородою Британської імперії – Хрестом Вікторії11. 

Сучасне відродження козацького бойового мистецтва «Спас» в Україні розпочалось на 

початку 90-х років ХХ ст. В м. Запоріжжя виникла ініціативна група під керівництвом 

Олександра Притули, яка розпочала процес пошуку, вивчення й апробації козацьких методів 

ведення бою, зокрема розпочався пошук носіїв, які зберегли козацьке бойове мистецтво 

«Спас». Притула О. Л. на той час вже мав досвід у козацьких бойових мистецтвах, бо деякі 

прийоми йому були передані рідним дідусем Худолієм Федором Івановичем, нащадком 

запорозьких козаків. Притула Олександр опановував бойове мистецтво під керівництвом 

Олександра Олексійовича Нікіфорова, Миколи Олексійовича Нікіфорова – майстрів бойових 

мистецтв у м. Запоріжжя 12. 

З метою відродження і впровадження бойового мистецтва в козацький рух у 1992 році 

при громадській організації «Запорозьке військо низове «Запорізька Січ» було засновано 

окрему козацьку сотню бойових мистецтв. Сотником сотні було обрано Притулу Олександра 

Леонтійовича. Того ж року при ТОВ «Бурштин» (м. Запоріжжя) під керівництвом Нікіфорова 

Миколи Олексійовича було створено клуб бойових мистецтв і засновано відділ українських 

національних бойових мистецтв. В 1992 році було відкрито експериментальну групу 

українського національного бойового мистецтва “Спас”. Учні цієї групи стали першими 

тренерами-інструкторами бойового мистецтва “Спас” в Україні.  

З 1992 року по 1996 рік проводились експедиції з пошуку носіїв козацьких прийомів 

бойового мистецтва по селах України, Кубані. В 1994 році відбулось знайомство Олександра 

Притули з носієм родової традиції козацького бойового мистецтва «Спас» Безклубим 

Леонідом Петровичем. Леонід Петрович згодився навчати Олександра Притулу і його 

однодумців бойовому мистецтву «Спас». Протягом 1994-98 років Олександр Притула 

опановував бойове мистецтво «Спас» у Леоніда Безклубого в режимі виїзних семінарів. В 

1995 році за рекомендацією Леоніда Безклубого відбулося знайомство Олександра Притули з 

носієм родової традиції «Спасу» Бондаренком Анатолієм Петровичем, родовим козаком, 

старійшиною українського козацтва, одним з перших засновників сучасного козацького руху 

в Україні. З 1995 по 2003 рік Олександр Притула опановував козацький бойовий звичай під 

вчителюванням Анатолія Петровича Бондаренка. Під час навчання, окрім бойових прийомів, 

велось навчання козацьким пісням, розтлумачувався зміст козацьких ігор, танців, козацьких 

карбів – споконвічних козацьких мудростей, які передавалися в козацьких родах, 

передавалися козацькі характерні молитви та змовляння тощо. 

В 1994 році за сприяння директора Запорізького електротехнічного технікуму-коледжу, 

заслуженого вчителя України Кормишова Ю. С. та заступника директора з виховної роботи, 

заслуженого працівника освіти України Іваненка Є. П. було засновано історико-

патріотичний клуб «Січ», основним завданням якого стало навчання козацькому бойовому 

мистецтву «Спас». Клуб «Січ» став на довгі роки всеукраїнським центром відродження та 

розвитку українського національного бойового мистецтва «Спас». На базі клубу було 

проведено низку семінарів з метою підготовки інструкторсько-тренерського складу та 

суддівського корпусу. В листопаді 1994 року на базі Запорізького електротехнічного 

технікуму-коледжу було проведено перші змагання в історії сучасного розвитку 

українського рукопашу «Спас» – відкриту першість м. Запоріжжя з українського рукопашу 

                                                             
11 Каляндрук Т. Б. Таємниці бойових мистецтв України: Монографія. – Видання шосте доповнене. – Львів: ЛА 

«Піраміда», 2013. – С. 83-84. 
12 Історія ВГО “Спас” [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://spas.zp.ua/ru/вго-спас/history/. 

http://spas.zp.ua/ru/%D0%B2%D0%B3%D0%BE-%D1%81%D0%BF%D0%B0%D1%81/history/
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«Спас» на честь дня народження Нестора Махна. З того часу цей турнір проводиться 

щорічно і на сьогодні має статус кубку України з українського рукопашу «Спас» імені 

Нестора Махна12. У вересні 1994 року при Міжнародному інституті державного і 

муніципального управління м. Запоріжжя (зараз Класичний приватний університет м. 

Запоріжжя) на кафедрі фізичного виховання і військово-прикладних мистецтв було відкрито 

секцію козацького бойового мистецтва «Спас» для студентів вищого навчального закладу. 

Це була перша секція «Спасу» у вищій школі. 

У жовтні 1995 року в м. Запоріжжя було проведено перший 7-денний семінар з 

козацького бойового мистецтва «Спас» з метою підготовки інструкторів-тренерів, які б 

викладали козацьке бойове мистецтво в Україні і створювали осередки і школи «Спасу».  

В 1996 році в м. Запоріжжя було засновано громадську організацію «Школу 

традиційного козацького бойового мистецтва «Спас», яка поставила за мету відродження і 

розвиток козацького бойового мистецтва «Спас» в Україні. Школа заснувала ряд осередків в 

м. Запоріжжі, м. Бердянськ, м. Вільнянськ, м. Гуляйполе, м. Токмак, м. Мелітополь 

Запорізької обл., м. Олександрія Кіровоградської обл., м. Києві, м. Рівне. Протягом 1996 року 

було проведено ряд зустрічей з представниками українських і слов’янських бойових 

мистецтв з метою обміну досвідом, координації діяльності, проведення спільних заходів. 

Саме в 1996 році виникла ідея організації Всеукраїнського фестивалю козацьких бойових та 

традиційних мистецтв, який мав би стати координуючим заходом щодо національних 

бойових мистецтв. 

2-3 серпня 1997 року в м. Запоріжжя було проведено Перший Всеукраїнський 

фестиваль козацьких бойових та традиційних мистецтв. Захід було засновано Школою 

традиційного козацького бойового мистецтва «Спас» та Запорізькою міською радою. 

Фестиваль поставив собі за мету сприяти відродженню і популяризації національних 

бойових мистецтв та видів боротьби. В перший день відбулися урочисте відкриття та 

показові виступи шкіл національних бойових мистецтв. В якості почесних гостей були 

запрошені народний депутат України, гетьман Українського козацтва Володимир Мулява, 

носій родової традиції козацького бойового мистецтва «Спас» Леонід Безклубий. Другий 

день фестивалю зібрав учасників на о. Хортиця в Громушиній балці. Там відбулося 

проведення майстер-класів з національних бойових мистецтв, а також проводилися перші в 

історії відродження національних бойових мистецтв змагання з традиційного козацького 

кулачного бою «лава на лаву»13.  

У травні 1998 року за ініціативою керівника громадської організації «Школа 

традиційного козацького бойового мистецтва «Спас» Олександра Притули, за підтримки 

міського голови м. Запоріжжя Олександра Головка, заступника міського голови м. 

Запоріжжя Людмили Островської, начальника міського спортивного комітету Запорізької 

міської ради Віктора Степаненка, рішенням сесії Запорізької міської ради в м. Запоріжжя 

було відкрито першу школу українського національного бойового мистецтва – Запорізьку 

міську козацьку дитячо-юнацьку спортивну школу бойового мистецтва «Спас». 

3 31 липня по 2 серпня 1998 року в м. Запоріжжі пройшов Другий всеукраїнський 

фестиваль козацьких бойових та традиційних мистецтв. 1 серпня 1998 року в межах 

фестивалю пройшов Перший чемпіонат України з українського рукопашу. Це були перші 

змагання на рівні держави України з національного виду єдиноборств.  

Висновки: 1) Українські національні бойові мистецтва є частиною бойової культури 

українського народу. 2) Розвиток українських національних бойових мистецтв є історією 

відродження українських національних видів спорту в сучасній Україні. 3) Україна має 

багатотисячолітню традицію бойового вишколу воїнів-захисників рідної землі. 4) Бойове 

мистецтво «Спас» є традиційним бойовим вишколом запорозького козацтва, який відродився 

в Україні з о. Хортиці, колиски запорозького козацтва. 

                                                             
12 Див. вище. 
13 Фестиваль “Спас на Хортиці” [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://spas.zp.ua/. 
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імені Михайла Коцюбинського  

 

ПРОСЛАВЛЕНИЙ ПРЕДОК МИКОЛИ ГОГОЛЯ –  

КОЗАЦЬКИЙ ПОЛКОВНИК ОСТАП ГОГОЛЬ 

 
Класик світової літератури Микола Васильович Гоголь, безумовно, є окрасою 

Полтавщини. В такій же мірі він є гордістю України, знавцем української народної творчості 

та побуту, мови, звичаїв народу. У цьому зайвий раз переконуєшся, прочитавши його 

безсмертні твори «Вечори на хуторі біля Диканьки», «Миргород», «Тарас Бульба» та ін. 

Народився він у відомих всьому світові полтавських Сорочинцях, а міг за певних обставин 

народитись і на Волині чи Поділлі, зокрема на Вінниччині, оскільки його генеалогічне 

дерево має глибоке коріння, що проросло і на Волині, і на Поділлі, і, зрозуміло, на 

Полтавщині. 

Про найдавнішу сторінку родоводу йдеться у «Руській (Волинській) метриці: Регестрах 

документів Коронної канцелярії для українських земель». У ній повідується, що у 1631 р. 

Мировицькі позивалися з Філоном Гоголем1 у Волинському воєводстві. Пізніше шляхтич 

Станіслав Гоголь тримав в оренді с. Притупень Луцького повіту, яке належало воєводі 

краківському.2 

З Вінниччиною родовід Гоголів пов’язаний із іменем козацького полковника Остапа 

Гоголя, який помер за 130 років до народження видатного майстра слова. 

Остап Гоголь належав до старого волинського шляхетного роду герба «Любеч». 

Родоначальниками Остапової гілки роду виявилися Тимофій і Ганна. У 1648 р., коли 

розпочалася Українська національна революція XVII ст., будучи ротмістром панцерної 

корогви, Остап Гоголь перейшов на бік Богдана Хмельницького, став полковником 

подільським.3 

Того ж 1648 року до Могилів-Подільського, з яким тісно пов’язана подальша доля 

Остапа Гоголя, підійшли повстанські загони Івана Ганжі та Максима Кривоноса. Місто над 

Дністром було визволене від польської шляхти. Тут запровадили полковий козацький устрій. 

Могилів став центром полку, до складу якого входили містечка Шаргород, Ямпіль, 

Вільшанка, Рашків та інші. Улітку 1649 року Могилівський полк влився до Брацлавського, а 

1657 року відтворений як Подільський (Придністровський) полк. У складі селянсько-

козацького війська козаки Могилівського полку брали участь у штурмі Барської фортеці, 

билися під Пилявцями, Зборовом, Збаражем та в інших місцях. 

Наприкінці 1649 року шляхта, порушивши Зборівський договір, захопила Могилів і 

спустошила його. Але в березні наступного року за вимогою місцевих селян козаки відбили 

місто. Вони добре укріпили замок. Незважаючи на численні спроби, шляхтичам так і не 

вдалося здобути його. 

                                                             
1 Руська (Волинська) метрика: Регести документів Коронної канцелярії для українських земель (Волинське, 

Київське, Брацлавське, Чернігівське воєводства) 1569-1673 / Передм. П. Кеннеді-Грімстед. – К., 2002. – С. 664. 
2 Інститут Рукопису Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. – Ф. 83. – № 52. – Арк. 71. 
3 Дан О. Ю., Кривошея В. В. Вінниччина козацька: Історія Вінницького козацького полку. – К.: Видавничий дім 

«Стилос», 2004. – С. 72. 
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Після Переяславської ради в січні 1654 року козаки Могилівського полку прийняли 

присягу на вірність Російській державі.4 

Вигнані повсталим народом, польські магнати не хотіли миритися з втратою своїх 

володінь в Україні. У березні 1654 року війська Речі Посполитої, підтримувані найманими 

німецькими загонами, рушили на Поділля. А в травні після запеклого бою захопили Могилів 

і спалили його.5  

Козаки Придніпровського полку відійшли до Буші, героїчно захищали її. У серпні 

1655 року козакам вдалося відбити Могилів, але ненадовго – вже в листопаді 30-тисячна 

татарська орда, знищуючи міста і села Поділля, докотилася до Могилева. Козаки відійшли до 

Умані. Через два роки Могилів знову відвоювали. Полковник Остап Гоголь добре укріпив 

фортецю. Відомий мандрівник Евлія Челебі писав, що фортеця була обнесена міцним 

частоколом з величезних колод, а між ними насипано земляні бруствери, в Могилеві 

налічувалося тоді понад 3 тис. озброєних козаків.6 

У січні 1660 року Подільський полк на чолі з Остапом Гоголем, Поволоцький полк 

Івана Богуна й Уманський полк на чолі з Ханенком брали участь у російсько-козацькому 

поході проти поляків, щоб перешкодити їхній спробі здійснити каральну експедицію на 

Брацлавщину.7 Але цих сил виявилося замало. Наприкінці січня польське військо на чолі з 

коронним гетьманом С. Потоцьким за підтримки татар мурзи Кайбея розпочало наступ у 

напрямку Могилів-Подільського й узяло його в облогу. Залогу тут складали Подільський і 

Миргородський полки наказного полковника Кирила Андрієва, запорозький – Івана 

Федорова й охочий полк Івана Кияшки.8 Наказним гетьманом був Остап Гоголь. 

Як засвідчують матеріали «Актів Південно-Західної Росії», оборона Могилева тривала 

й у лютому 1660 року. Її здійснювали сотні Подністровського, Кальницького і 

Чигиринського полків.9 Поляки з Виговським і татарами так і не взяли місто. Зазнавши 

значних втрат (за різними даними, від 2 до 6 тисяч осіб), взагалі вимушені були відійти під 

захист меджибізької фортеці. 

Відомо, що зі смертю Богдана Хмельницького українська національна революція пішла 

на спад, який посилювали чвари керівної козацької верхівки. Що стосується позиції Остапа 

Гоголя, то вона теж зазнала змін. 

Влітку 1664 р. О. Гоголь перейшов на бік Брюховецького, але у вересні знову зробився 

його ворогом. Розгортаючи наступ на територію Брацлавщини козаків свого Подільського 

полку, О. Гоголь став полковником брацлавським (з центром у Могилеві).10 У листопаді він 

оволодів Брацлавом і навколишньою територією, а також Ладижином і Бершаддю. 

У 1674 р. він підкорився Дорошенку, а згодом і польському королю. 22 листопада того 

ж року останній видав привілей О. Гоголю на полковництво подільське, а в квітні 1675 р. 

призначив його наказним гетьманом над чотирма полками (Барабаша, Кияшки, Кваші, 

                                                             
4 Воссоединение Украины с Россией. – Т. 3. – С. 517. 
5 Киевская старина. – 1885. – № 1. – С. 72. 
6 Історія міст і сіл Української РСР. Вінницька область. – К., 1972. – С. 413. 
7 Газін В. Діяльність подільського полковника Остапа Гоголя наприкінці 50-х – першій половині 60-х рр. 

XVII ст. // Тези тринадцятої Вінницької обласної історико-краєзнавчої конференції. – Вінниця, 1994. – С. 25. 
8 Смолій В. А., Степанков В. С. Українська національна революція XVII століття (1648-1676 рр.). – К., 1999. – 

С. 242. 
9 Акты ЮЗР. – Т. VII. – С. 319. 
10 Крикун М. Подільський козацький полк: період існування та полковники // Козацькі війни сімнадцятого 

століття в історичній свідомості польського та українського народів: Матеріали другої польсько-української 

наукової зустрічі (Львів, 12-13 жовтня 1995) / За ред. Л. Зашкільняка. – Львів, Люблін, 1996. – С. 127. 
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Семена Артюша), які дислокувалися на території Могилівського, Брацлавського, 

Кальницького й Уманського полків.11  

6 грудня 1674 р. Остап Гоголь отримав королівський привілей на с. Ольхівці, в якому 

згадуються його дружина й син – Прокіп Балашко-Гоголь.12 

Остап Гоголь помер у Димері в 1679 р. і був похований у Межигірському монастирі. 

Поминальник його роду такий: Тимофій, Ганна, Матвій, Іван, Гафія, Мотрона, Осип, Лук’ян, 

ієрей Саватій, Авраамій, Марія, Ірина, …Даміан, Марія, Іван, Павло, Остап, Ірина, Віра, 

Настасія, Ілля, Мартин, Прокіп, Марія, Остап, Григорій, Васа, Василиса, Василь, Гафія, 

Феодосія, ієромонах Василь. 

У Межигірському монастирі поминався також рід Данилевичів: Семен, Анастасія, 

Данило, Марія, Логвин, Кіндрат, Зосим, Анастасія, Семен, і нижче записано: «с Могилева 

кревніе Гоголя гетмана». 

Як відомо, Микола Васильович Гоголь походив із роду Гоголів-Яновських. Проте не 

варто відкидати припущення, що «споріднення полтавських Гоголів-Яновських з 

волинськими Гоголями, зокрема, з полковником Остапом Гоголем – цілком можливе»13 і 

«полтавські (лубенські) Яновські могли поріднитися з волинськими Гоголями, зокрема, з 

Остапом Гоголем, в кінці вісімнадцятого століття шлюбом одного з Яновських (мабуть, 

Івана Яковича) з кимось із нащадків Остапа, властиво сина його Прокопа. За досить 

поширеним звичаєм того часу на Гетьманщині, цей Яновський (або хтось з його нащадків) 

додав до свого прізвища ім’я своєї дружини чи матері (або бабки)… і, таким чином, 

з’явилися Гоголі-Яновські».14 

Вінничани свято шанують Миколу Васильовича Гоголя. Його іменем названо вулиці у 

Вінниці, Бару, Тульчині, Могилеві-Подільському, інших населених пунктах області. Крім 

того, у Могилів-Подільському встановлено бронзовий бюст письменника. Бережуть 

вінничани пам’ять й про його прославленого предка – відважного козацького ватажка 

Подільського полку Остапа Гоголя… 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
11 Дан О. Ю., Кривошея В. В. Вінниччина козацька… – С. 94. 
12 Лазаревский А. Сведения о предках Гоголя // Чтения в историческом обществе Нестора-Летописца. – 

Кн. XVI. – К., 1992. – С. 7. 
13 Оголобин О. Проблема предків Миколи Гоголя // Український історик. – 1967. – № 3-4. – С. 86. 
14 Дан О. Ю., Кривошея В. В. Вінниччина козацька… – С. 97.  
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ІВАН МАЗЕПА – СИМВОЛ УКРАЇНСЬКОЇ НЕЗАЛЕЖНОСТІ 

 
Чому єсти так оспалі! 

Без жодної політики 

Озьміться всі за руки!.. 

А за волю хоч умріте, 

І вольностей бороніте! 

 

Іван Мазепа 

 

Український дипломат, історик, публіцист, літературознавець, дійсний член Наукового 

товариства ім. Шевченка Ілько Борщак залишив після себе велику наукову спадщину. Серед 

його праць такі як: "Шведи на Україні і французька дипломатія" (1928), "Мазепа: життя й 

пориви великого гетьмана" (1931), "Великий мазепинець Пилип Орлик" (1932), "Мазепа: 

людина й історичний діяч" (1933), "Наполеон і Україна" (1937), "Войнаровський, сестрінок 

Івана Мазепи" (1939) та ін. Книжка "Мазепа: життя й пориви великого гетьмана", написана у 

співавторстві з французьким ученим Рене Мартелем, вийшла французькою мовою 

(українською її переклав Михайло Рудницький). 

Відомий французький історик Едвард Дріо у передмові до праці "Наполеон і Україна" 

писав: "Я дуже щасливий, що маю нагоду скласти Вам подяку за Ваше зусилля, щоб 

привернути історичні права українській нації... Завдяки Вам ми будемо краще пам'ятати, що 

Україна – давня і велика нація, яка з покоління в покоління зберігала свої традиції та права. 

Завдяки Вам ми віднайшли політику нашої старої монархії і ми краще зрозуміли Мазепу"1. 

За твердженням Ярослава Радевича-Винницького, дослідження І. Борщака "значною 

мірою вплинули не лише на українську історичну науку, а й на історичну пам 'ять 

українського народу"2. 

У книзі "Історія Карла ХІІ", що вийшла друком 1731 року, великий французький 

письменник і філософ Вольтер повідомляв, що "Україна завжди прагнула бути вільною, але, 

будучи оточена Московією, Туреччиною і Польщею, примушена була шукати собі 

протектора серед цих трьох держав. Вона спочатку піддалася під протекторат Польщі, яка 

поводилася з нею зовсім як з поневоленою державою і занадто обмежила її права; відтак 

піддалася Московитові, що уярмлював її наче рабів, як завше є звичаєм у Московитів. 

Спочатку українцям надавався привілей вибирати князя, який називався гетьманом, але 

невдовзі вона була позбавлена цього права, і гетьмана почала призначати Москва"3. 

Якщо йшлося про військове та політичне протистояння з Росією, то воно, на думку 

О. Пахльовської, "було ознакою вкрай складного процесу розходження двох цивілізацій..., 

                                                             
1 Борщак І. Наполеон і Україна. – Львів: Бібліотека "Діла", 1937 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://irbis-nbuv.gov.ua/ulib/item/UKR0002880. 
2 Радевич-Винницький Я. Неукраїнці, яким вдячна Україна. – Львів: Вид-во "Апріорі", 2015. – С. 68. 
3 Цит. за: Вольтер про Україну [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:// berest.blogspot.com/2011/01/blog-

post_14.html. 



 
 

119 
 

їхнього рішучого вибору еволюційних парадигм, які, навіть якщо й мали спільний корінь у 

давньокиївській культурі, – у добу зіткнення Мазепи й Петра поляризувалися назавжди"4. 

Мазепинська Україна закріплювала за собою культурний спадок Русі, спадок 

"давньокиївського гуманізму", чиєю основною суспільною вартістю була індивідуальна 

свобода. Вона зробила не просто рішучий, а й вирішальний крок у бік Європи, в той час, 

коли абсолютистська Росія реалізувала себе в імперській структурі, месіанська концепція 

якої мала в цілому антиєвропейський зміст5. 

Я. Дашкевич виокремив п'ять причин конфлікту між Україною та Росією на початку 

XVIII ст.: 

"1. Росія порушила угоду, згідно з якою українські військові сили можна було 

використовувати лише для війни на її, України, кордонах. Всупереч тому, у 1700 р. 12-

тисячний козацький корпус опинився під Нарвою, а далі десятки тисяч козаків воювали у 

Прибалтиці, Литві, Білорусі, Польщі. Жертви були дуже великі – не менше 30-40 тисяч 

козаків. Українські війська постачалися погано. Російські офіцери, уже тоді заражені 

шовінізмом і расизмом, зневажали козаків, козацьку старшину.  

2. Україну перетворили в продовольчу базу Росії, яка нещадно експлуатувала країну, 

вивозячи харчі запівдармо. 

3. Північна війна дуже пошкодила Україні економічно, підірвавши зовнішню торгівлю, 

що йшла через балтійські порти Ґданськ, Кенігсберг, а це була майже половина зовнішньої 

торгівлі України.  

4. Росія натискала на Україну, щоб вона «віддала» Польщі Київщину і Волинь, 

приєднані внаслідок військових операцій 1704-1705 pp.; гетьман, виходячи з ідеї соборності 

України, відмовився виконувати такі накази. 

5. Росія рішуче відмовлялася передати Гетьманщині заселену українцями 

Слобожанщину, що була у складі Росії (Мазепа і тут діяв із соборницьких позицій)"6. 

Україна була останнім європейським бастіоном політичної традиції, глибоко 

протипоказаної російському абсолютизмові, а тому й небезпечної для централізованої влади, 

а саме: традиції республіканської. І. Мазепа відмовлявся від ідеї конфедеративної автономії 

на користь ідеї незалежної монархічної республіки. І незважаючи на те, що проект І. Мазепи 

так ніколи й не був втілений у життя, його політична роль для української історії – 

грандіозна. Адже саме І. Мазепа був тим українським політиком, який першим поставив 

питання про можливість створення незалежної української держави. Як образно висловилася 

О. Пахльовська, "без Хмельницького не могло б бути Мазепи, але без Мазепи політичний 

спадок Хмельницького ризикував би бути втраченим безповоротно. Основний парадокс 

цього співвідношення полягає в тому, що Хмельницький очолив стихійний, масовий – і 

протягом тривалого часу переможний – рух народу, а І. Мазепа у своїй політичній 

самотності – гурт реалістично мислячих однодумців, приречених, однак, на поразку"7. Якщо 

Б. Хмельницький ще приймав неминучість централізованої влади чужоземного суверена в 

конфедеративному устрої, то І. Мазепа зробив крок уперед, залишаючи Росії лише зовнішню 

роль гаранта державної незалежності України. Тобто військова коаліція – і нічого більше. 

                                                             
4 Пахльовська О. Мазепа – архітектор європейської України // Сила м'якого знака, або Повернення Руської 

правди / За заг. ред. Л. Івшиної. – Київ: Вид-во ПрАТ "Українська прес-група", 2011. – С. 591. 
5 Там само. 
6 Дашкевич Я. Іван Мазепа і Росія // Постаті. – Нариси про діячів історії, політики, культури. Третє доповнене 

видання. – Львів: Літературна агенція "Піраміда", 2016. – С. 204. 
7 Пахльовська О. Мазепа – архітектор європейської України. – С. 595. 
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Від "братства" і "єдиновірства", що закінчувалося випаленою землею, всіяною трупами, 

І. Мазепа відмовився8. 

Перший великий бій за незалежність України під Полтавою від Московської імперії 

Україна програла. Проте програти бій – не означає програти битву. Сучасна історія цьому 

підтвердження: битва з імперією продовжується сьогодні в Криму та на сході України. І в 

такій важкій борні українці стоять не лише за територіальну цілісність своєї держави. 

Відбувається принципова світоглядна битва за Україну європейську – саме такою її бачив І. 

Мазепа – проти України азійської, якою хотів її зробити цар Петро і за яку сьогодні так 

завзято змагаються В. Путін і адепти «русского мира». 

Для І. Мазепи ні поляки, ні росіяни не були жодними братами: Переяславська угода 

(1654), Андрусівське перемир’я (1667), Вічний мир (1686) це довели остаточно. «Братами» є 

тільки політичні соратники, державні мужі, які поділяють з гетьманом спільну візію історії. 

Тому в «Промові до урядників військових і цивільних козацької України» напередодні 

розриву з Москвою 1708 року гетьман, пояснюючи свій вибір шведського альянсу, заявив: 

"Ми стоїмо тепер, братіє, між двома проваллями...". Ті, кого Б. Хмельницький ще півстоліття 

тому називав "братами", І. Мазепа бачить як "воюючих між собою монархів, що зблизили 

театр війни до границь наших", монархів, що "через свавільство своє і привласнення 

необмеженої влади подобляться найстрашнішим деспотам, яких вся Азія і Африка навряд чи 

коли породжували"9. 

І. Мазепа стає гетьманом у часи Руїни, коли, за словами Євгена Маланюка, "навіть 

стовпи незавершеної будівлі Богданової були скрушені". В цьому сенсі гетьман, за словами 

того ж Є. Маланюка, є "людиною епілогу Козацької доби". Завдяки йому став можливим 

погляд на Україну як на самостійний суб’єкт історії. Стара Русь поступово вмирала, аби 

відродитися Україною10. 

Головні зусилля І. Мазепи під час його правління були спрямовані на перетворення 

України в державу європейського типу з усіма відповідними складовими: 

- формуванням високоосвіченої аристократії (як опори впорядкованої держави); 

- проведенням розумної економічної політики; 

- розбудовою української церкви; 

- піднесенням і розквітом в усіх галузях української культури – освіти, науки, 

літератури та мистецтва; 

- відродженням Києва як стародавньої столиці Української держави. 

Гетьманування І. Мазепи позитивно позначилося на розвиткові Української козацької 

держави: збільшувалася кількість населення, освоювалися запустілі та раніше не 

оброблювані землі, зростали вже існуючі та засновувалися нові населені пункти, розвивалися 

ремесла, промисли й торгівля. Політика гетьмана сприяла еволюції українського суспільства 

в напрямку подальшого поділу на стани. Збідніле козацтво перетворювалося на підданих 

козацької старшини, шляхти і монастирів. І. Мазепа видавав розпорядження, котрі 

законодавчо оформляли диференціацію козацького стану, водночас докладав чимало зусиль 

для оборони рядового козацтва від надмірного тиску з боку старшини, аби запобігти 

розвитку соціальних протестів. 

Посилаючись на Бориса Крупницького, Ілля Витанович рекомендував замість того, щоб 

смакувати роман гетьмана і Мотрі Кочубеївни, стереотипні твердження про аристократизм 

І. Мазепи та його класову ненависть до народу, лобіювання інтересів лише козацької 

                                                             
8 Там само. – С. 608. 
9 Там само. 
10 Там само. – С. 594. 
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старшини, насамперед уважно переглянути зовнішні обставини того часу й тенденції 

внутрішньої політики не тільки періоду гетьманування І. Мазепи, а і його попередників та 

наступників*. Лише тоді прийде розуміння того, що тенденції зовнішньої і внутрішньої 

політики гетьмана уже проглядалися у його попередників, що його ставлення до різних 

верств населення України – старшини, духовенства, козацтва, селянства – дуже часто 

диктувалося об'єктивними чинниками і їх не могли ігнорувати наступники11. 

І. Витанович, зокрема, зауважив, що погляди найбільшого історика України 

М. Грушевського на добу І. Мазепи еволюціонували. У передмові до збірки праць 

найулюбленішого учня І. Джиджори12 М. Грушевський стверджував, що останній своїми 

працями спростовував однобічність характеристики старшинської верстви та довів фактами, 

що "інтереси особистого збагачення й карієри не перешкоджували їй вести політику 

державну послідовно й витривало, не зважаючи на своє трудне становище між опозицією 

мас, що відмовляли їй в підтримці її автономної програми і всіми величезними засобами, 

якими орудував проти неї російський уряд. Ця політика мала класовий ухил, як у кожній 

класовій державі, але не була позбавлена зрозуміння загальних інтересів людности та їх 

оборони"13. 

Аналізуючи універсали І. Мазепи, вчений дійшов висновку, що гетьман, хоч і 

поступався тискові з боку аристократії у соціальній політиці, у вирішальні моменти своєї 

діяльності проводив її в інтересах держави. Універсалом 1691 року він забороняв 

переобтяжувати селян повинностями і примушувати козаків переходити у селянську верству. 

Селянам дозволяв вносити скарги до суду на своїх панів, забороняв останнім вимагати від 

селян панщини більше, ніж два дні на тиждень14. 

Якщо у вересні 1704 року шведські війська, очолювані Карлом ХІІ, захопили Львів і дві 

години грабували його, оголивши церкви та костьоли від коштовностей, взяли велику 

контрибуцію, то козацькі загони, очолювані І. Мазепою, влітку 1705 року на прохання 

магістрату обійшли зруйноване шведами місто окружними шляхами15. В листі (без дати), 

адресованому бурмістрові, райцям і усьому магістратові міста Львова, гетьман наказує 

війську оминати місто і на підтвердження цього дає охоронного листа16. Крім того, він 

звернувся до загонів, що розміщувалися на зимові стоянки в Холмщині, Белзькому 

воєводстві та на Волині, з відповідними універсалами, в яких застерігав від зловживань 

повторних поборів під час збору фуражу для коней та продуктів харчування для армії17. 

У листі І. Мазепи з Батурина від 20 травня 1705 року, що зберігається у відділі 

рукописів Львівської наукової бібліотеки імені В. Стефаника НАН України, мовиться про 

заборону чинити будь-які зловживання на тих територіях, де перебуває козацьке військо, і 

                                                             
* Б. Крупницький вважав, що "звертання до характеру Мазепи (до його душевних якостей), як причини всіх 

дій... стало трафаретом, протоптаною стежкою, якою йшла передусім народницька школа 19 ст., але почасти й 

державницька 20 ст. Тільки в перших, що виступали "в ім'я народу", Мазепа був ворогом народних прагнень 

(так званий "аристократизм" Мазепи), а в других видатним державником, втіленням маєстату нації, 

висловником ідеї сепаратизму і відірвання від Росії та взагалі унезалежнення і суверенності батьківщини". 

(Крупницький Б. Гетьман Мазепа та його доба. – Київ, 2008. – 352 с.). 
11 Витанович І. Суспільно-економічні тенденції в державному будівництві Івана Мазепи. – Чикаго: НТШ, 1959. 

– С. 2-3. 
12 Див.: Джиджора І. Україна в першій половині 18 віку. – Київ, 1930. – С. 2-3. 
13 Витанович І. Суспільно-економічні тенденції в державному будівництві Івана Мазепи. – С. 4. 
14 Там само. – С. 11. 
15 Див.: Костомаров М. Мазепа. – Львів, 1895. – Ч. 1. – С. 132. 
16 Дзьобан О. Чотири документи Івана Мазепи з 1705 року // Записки Наукового товариства імені Шевченка. 

Праці Історично-філософської секції. – Львів, 1901. Том ССХХІІ. – С. 352. 
17 Див.: Дорошенко Д. Мазепа в історичній літературі і в житті // Мазепа: Зб. – Варшава, 1938. – Т. 1. – С. 24. 
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завдавати шкоду у маєтках вельмож Корони, підпорядкованих королю Августу ІІ18. А в листі 

від 10 листопада 1705 року, писаного неподалік міста Городла у Белзькому воєводстві, 

оголошується заборона зимувати, стягати податки, продукти та різні данини для військ у 

селах Добромиричі та Пересоловичі на Холмщині, які належні подільському мечникові 

Секеринському19. 

Гетьман від молодих років знаходився в постійному контакті з культурним світом 

тогочасної Західної Європи. Французький варіант популярного тоді меркантилізму – 

політико-економічної системи, яку розвинув міністр Людовика XIV Кольбер, мав великий 

вплив на його політику. До нього він вдавався не лише з метою нагромадження в казні 

грошей, а передусім для зміцнення центральної влади, концентрації народного господарства 

в інтересах держави. Гетьман не тільки радився з генеральною старшиною, а й намагався 

звільнитися від її залежності, скерувати її амбіції на господарські справи, розвиток 

культури20. 

І. Мазепа докладав чимало зусиль для збереження за містами магдебурзького права, 

ліквідувати яке прагнула козацька старшина. Своїми універсалами регулював взаємини між 

міщанами та козаками, міських мешканців зобов'язував виконувати різні повинності на 

користь міста, корегував питання діяльності судів. 

Економічну політику І. Мазепи добре характеризують його універсали, листи, звіти 

російському імператорові. Ці та інші документи стосувалися землеволодіння, фінансів, 

торгівлі, промислів. «З численних універсалів Мазепи видно, – зауважував І. Витанович, – 

що він (І. Мазепа. – С. Г.) був добрий господар і знав вагу організації економічних справ в 

державному будівництві». У гетьманських волостях – Почепівській, Ропській, 

Шептаківській, Ямпільській – розбудовував показні текстильні мануфактури, поташні і 

смоляні буди, рудниці, мануфактури боєприпасів, ливарні гармат; сприяв розвиткові нових 

мануфактурних осередків у Чернігові, Стародубі, Ніжині, Батурині, Глухові, Новгороді-

Сіверському, Козелці, Ічні, Олешні, Почепі, Топалі, Погарі, Полтаві, Шполі. За сприяння 

І. Мазепи спеціалізувалися текстильні мануфактури сукна, полотна, шовку, козацьких поясів, 

плахт, макат, килимів. Головними промислами, масова продукція яких давала експортний 

товар, були ґуральництво, випал поташу, тютюнництво, селітряний промисел, здавна 

відомий у південній Україні, а також нові промисли — скляний та порцеляновий, скеровані, 

головно, на вивіз у Московщину. 

У гетьманських, старшинських, козацьких, монастирських маєтках, у численних 

містечках, понад річками й потоками понабудовувано млинів «“з хитрими двигунами” та 

пристроями для різних робіт: помелу зерна, товчення крупів і солоду, прасування льону, 

валяння сукна, точення заліза тощо». 

У північній частині Гетьманщини цілі села бобровників, стрільців, куренників 

опікувалися гетьманськими маєтками. Керівниками великих господарських комплексів, 

поташних буд, гамарень, рудниць, митниць гетьман добирав «старостів», «господарів», 

«дозорців», «шафарів» серед таких визначних старшин, як І. Ломиковський, П. Орлик, 

В. Кочубей, О. Туринський, І. Бистрицький, С. Трощинський, Ф. Топольницький. Гетьман 

допомагав старшині розбудовувати мануфактури, наділяв привілеями промисловців – міщан, 

добрих фахівців звільняв від різних повинностей, переводив їх у старшинсько-козацький 

                                                             
18 Дзьобан О. Чотири документи Івана Мазепи з 1705 року. – С. 353. 
19 Там само. 
20 Див.: Гелей С. Ілля Витанович: науково-педагогічна та громадська діяльність. – Львів: Вид-во ЛКА, 2010. – 

С. 295. 
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стан. Сприяв І. Мазепа розвиткові папірень, які переважно функціонували при монастирях і 

єпископських катедрах. 

Гетьман всіляко сприяв видобутку залізної руди, ливарництву, металообробці, зокрема 

виробництву гармат та іншої зброї. Як слушно підкреслював С. Злупко, підтримка 

промислових мануфактур вносила нові акценти в економічну політику І. Мазепи порівняно з 

його попередниками. «Якби вдалося відстояти тоді незалежність України, то промислова 

політика І. Мазепи дала б у скорому майбутньому рясні економічні плоди»21, – зазначав 

учений.  

Українська торгівля за часів І. Мазепи була тісно пов’язана з ринком Західної Європи. З 

України вивозили зерно, продукти харчування, горілку, тютюн, конопляні і лляні волокна та 

тканини, вовну, шкіри, віск, мед, селітру, поташ, смолу; ввозили в Україну тонкі тканини, 

сукна, металеві вироби, книги, вина і так званий колоніальний крам. До Московщини 

експортували коней, тютюн, порцеляну, скляні вироби22. 

Внутрішня політика І. Мазепи була складовою великої міжнародної гри за морські 

шляхи і торговельні ринки. У процесі будівництва козацької держави вихід до близького, 

історично українського Чорного моря був, як ніколи, актуальним. «Перед українською 

історичною наукою ще незвичайно важливе завдання вияснити дуже секретні, масковані 

ходи чорноморської, чи пак середземноморської, політики гетьмана І. Мазепи»23, – 

підкреслював І. Витанович. 

З початку гетьманування І. Мазепа займався питаннями поліпшення боєздатності 

козацького війська шляхом зміни його структури. Військо мало бути скорочене, в його 

складі планувалося залишити козаків, які мали нести службу, т. зв. виборних козаків, та 

підпомічників, котрі повинні були допомагати виборним козакам при спорядженні на 

службу. Наприкінці XVII – на поч. XVIII ст. найбільш мобільною частиною українських 

військових сил, з високим рівнем підготовки, якістю озброєння та спорядження стали 

наймані частини – охотницькі полки. Вони активно використовувалися як для підтримки 

внутрішньополітичного курсу, так і в зовнішніх конфліктах. Їх кількість зросла з 7 до 

10 полків. 

Для української нації названі події, окрім трагізму, мали глибокий сенс, стали 

надбанням цінного історичного досвіду. Щодо І. Мазепи, то його гетьманування тривало 

двадцять два роки (1687-1709). Нікому з його попередників та й наступників не вдавалося 

так довго тримати булаву. Як зауважив І. Витанович, «за цей час вспіли сконсолідуватись й з 

органічного розвою життя нації стали набирати виразних форм – нові політично-правні й 

соціально-економічні інституції, які скріплювали державну організацію України, незалежно 

від її тоді формального відношення до Росії»24. Гетьман поступово, але вперто перетворював 

Україну в державу західного типу, щедро роздавав землі козацькій старшині, щоб з неї 

утворити українську аристократичну верхівку, здатну боротися з Росією. Своєю метою 

гетьман ставив об’єднати Україну: в 1704-1705 pp. фактично приєднав до Гетьманщини 

Київщину і Волинь, звільнені з-під польського ярма.  

І. Мазепа сприяв розвиткові української культури. Він докладав значних зусиль для 

відродження Києва як духовної столиці України, спрямовував значні кошти на церковне та 

цивільне будівництво, зокрема в Києві, Чернігові, Батурині, Переяславі, Глухові, на 

Запорозькій Січі, підтверджував старі та надавав нові маєтності монастирям, використовував 

                                                             
21 Злупко С. Економічна думка України (від давнини до сучасності). – Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2000. – С. 105. 
22 Витанович І. Суспільно-економічні тенденції в державному будівництві Івана Мазепи. – С. 8-9. 
23 Там само. – С. 12. 
24 Там само. – С. 16. 
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політичну роль Церкви, контролював переміщення на вищих щаблях церковної ієрархії, 

відстоював інтереси українського православ'я при виникненні ідеологічних розбіжностей із 

верхівкою Московського патріархату. І. Мазепа приділяв значну увагу становищу 

православного українського населення, яке залишалося під владою Речі Посполитої. 

Особливо вирізняються зусилля гетьмана, спрямовані на отримання дозволу московського 

патріарха Адріана висвятити київським митрополитом луцького єпископа Діонісія 

(Жабокрицького). За його підтримки було відновлено Переяславську єпархію.  

Особливою увагою гетьмана користувалося книгодрукування. Сам І. Мазепа 

відзначався вправністю у військових мистецтвах, умінням грати на музичних інструментах, 

писати вірші, колекціонував зброю та книги, твори мистецтва. Він добре володів 

українською, польською, російською, латинською мовами, знав німецьку, італійську, 

татарську, до певної міри французьку мови25. 

Слід зазначити, що меценатство І. Мазепи не завжди було правильно потрактовано. 

Адже пожертви на освіту, культуру, церкву гетьман робив не як приватний меценат, а як 

«державний муж, свідомий своєї відповідальності за Україну». Згадаємо лише нове 

приміщення Києво-Могилянської колегії, споруджене 1690 року, кафедральний собор у 

Переяславі, Богоявленську церкву Братського монастиря та дзвіницю собору Св. Софії у 

Києві (1698), Чернігівський колегіум (1700). Багато церков і монастирів отримали від 

І. Мазепи в подарунок ікони, книги, дзвони, цінний церковний інвентар. 

Культурне будівництво І. Мазепи Є. Маланюк визначив як "псевдонім будівництва 

державного", а його благодійність, що як вважав Я. Дашкевич, за масштабами досі ніким не 

перевершена, була лише частиною великих діянь гетьмана як видатного державного мужа. 

Зрозуміло, що таку високу оцінку діяльності І. Мазепи давали лише незаангажовані 

історики. В Росії ж переважала тенденційна, різко негативна оцінка гетьмана як 

"найбільшого зрадника нових часів". 12 листопада 1708 року в Успенському соборі 

місцеблюститель московського патріаршого престолу Стефан Яворський, до речі українець, 

галичанин з Яворова, проголосив І. Мазепі анафему. З тих пір хто тільки не проклинав 

гетьмана. Навіть російський поет Олександр Пушкін вніс свою лепту у шельмування 

І. Мазепи. Ось його слова з поеми "Полтава": "Немногим, может быть, известно, / Что он не 

ведает святыни [...], Что презирает он свободу, Что нет отчизны для него". "Злой и 

искусительный губитель христианский", пишуть у "пашквілі" на гетьмана анонімні черниці в 

1691 році. "Изменникъ, богоотступникъ, воръ", – це вже суд Петра I, – "гетман Мазепа, забыв 

страх Божий, изменил нам"26. 

17 листопада 1911 року відомий російський монархіст А. Савенко в шовіністичній 

газеті "Киевлянин" помістив статтю "Где главный враг?", в якій писав: "Польский, финский, 

армянский и др. вопросы – это все вопросы по существу окраинные, то есть второстепенные. 

Мазепинский вопрос бьет Россию в самую основу ее великодержавия"27. 

Пройшло 312 років після смерті І. Мазепи, а Росія продовжує поливати його брудом. 

Вона не тільки ненавидить його, а й боїться. "Ворожа пропаганда, причому, за висловом 

Я. Дашкевича, скажено ворожа, – доклала всіх зусиль для того, щоб зруйнувати образ 

                                                             
25 Станіславський В. Мазепа Іван Степанович // Енциклопедія історії України: Т. 6: Ла-Мі / Редкол.: 

В. А. Смолій (голова) та ін. НАН України. Інститут історії України. – Київ: В-во "Наукова думка", 2009. – 

790 с.: іл. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.history.org.ua/?termin=Mazepa_I_S. 
26 Пахльовська О. Мазепа – архітектор європейської України. – С. 590. 
27 Там само. 
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Великого гетьмана... Вона не бачила і не бачить більшого лиха і нещастя для свого 

імперського існування, як утворення незалежної і самостійної соборної України"28.  

Основні турботи псевдоісториків, на думку вченого, спрямовані на те, щоб показати 

царя Петра як добродійника, який створив гетьмана, а гетьмана Івана - як зрадника свого 

великодушного покровителя. У світлі правдивих, обґрунтованих історичними джерелами 

досліджень усе виглядає навпаки: гетьманом був Іван Мазепа ще до Петра, а якщо говорити 

про зраду, то саме російський цар порушив договори між Україною та Росією і зраджував – 

не раз! – своєму власному слову і своїм царським обіцянкам29. Але через те, що імперія 

вважала Україну «власністю» Росії, то будь-яка спроба її усамостійнення вважалася зрадою. 

І немає нічого дивного в тому, що Петро І висловився таким чином: «Все малороссийские 

гетманы – от первого до последнего – предатели». 

Очевидно, з такою оцінкою українських козацьких очільників і, зокрема І. Мазепи, 

Петром І погоджувалися далеко не всі. Так, один із активних діячів національно-визвольної 

боротьби за самостійну демократичну Чеську державу, поет, прозаїк, драматург Йосеф 

Вацлав Фріч у трагедії "Іван Мазепа" (1863) з цього приводу писав: "Цар Петро І довіряв 

Мазепі, але гетьман добре знав, що за цим довір'ям стоїть його бажання тримати Україну і її 

народ, передовсім козацтво, у своїх руках. Усвідомлюючи це, Мазепа відповідно ставиться і 

до царя, тобто вдає, що вірно служить йому, робить щедрі подарунки, за що отримує 

можливість надалі залишатися гетьманом і втілювати в життя свої задуми... Однак російська 

сторона ігнорувала правила політичної поведінки, поставивши собі за мету ліквідацію 

українців"30. 

Не всі і в Росії вважали І. Мазепу зрадником. Незважаючи на те, що для 

колонізаторського режиму в Україні ця тема була забороненою, великий український поет 

Тарас Шевченко не міг оминути важливої теми, пов'язаної з однією з найбільш яскравих і 

трагічних сторінок історії, коли українські патріоти зробили спробу вирватися на волю, до 

власної незалежної держави. Поет був упевнений в доцільності кроку гетьмана, зробленого 

ним у 1708 році, лише шкодував, що цей крок був невдалим через відсутність єдності: 

 

Нарадила мати,  

Як пшениченьку пожати,  

Полтаву достати. 

Ой пожали б, якби були 

Одностайно стали 

Та з Фастовським полковником  

Гетьмана єднали. 

Не стриміли б списи в стрісі  

У Петра у свата. 

(“Іржавець”) 

 

У цьому ж творі Т. Шевченко змальовує жахливу картину московського вандалізму, 

що, як відомо, замовчувалася російсько-радянською історіографією: 

 

 

                                                             
28 Цит. за: Костенко І., Халупа І. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.radiosvoboda.org/a/ 

mohyla-ivana-mazepy-rosiya-kgb/31159821.html. 
29 Дашкевич Я. Іван Мазепа і Росія. – С. 201. 
30 Цит. за: Мовчанюк Г. Тема патріотизму в трагедії Й. В. Фріча "Іван Мазепа" // Проблеми слов 'янознавства. – 

2003. – Вип. 52. – С. 104, 105. 
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Що ж діялось по Шведчині! – 

То й вони злякались, 

Оніміли з переляку,  

Сліпі небораки.  

Отак її воєводи, 

Петрові собаки. 

Рвали, гризли... 

 

Злодіяння московських головорізів Т. Шевченко описує також у поемі "Великий льох": 

 

Як Батурин славний – 

Москва вночі запалила,  

Чечеля* убила, 

І малого і старого, 

В Сейму** потопила***. 

 

Шевченкові симпатії до І. Мазепи та його діянь не обмежувалися Полтавою та подіями 

після неї. Так, у поемі "Сон" він з ніжністю пише: "Собор Мазепи сяє, біліє...", підкреслюючи 

будівничу роль гетьмана в українській культурі. Дослідник історичної доби І. Мазепи 

Володимир Січинський підрахував, що на кожний рік його гетьманування припадає одна 

будова31. Щодо Києво-Могилянської академії, то він не тільки перебудував навчальні 

корпуси, а й перетворив її на один з найбільших та найпрестижніших вищих навчальних 

закладів Європи, в якому навчалося близько двох тисяч студентів. 

Добрим словом згадував Т. Шевченко про славного гетьмана й у "Щоденнику", 

прозових творах, коли змальовував Мотрю Кочубеївну, яка через І. Мазепу стала відомою 

всьому світу. На думку Тараса Шаха, "Світоглядні позиції Шевченка протягом усього життя 

мали на диво стійкий характер і, по суті, не зазнавали особливої трансформації. Хіба що в бік 

чіткішого, усвідомленішого, переконливішого, рельєфнішого бачення тих наріжних підстав, 

які сформувалися у нього ще в дитинстві. Це в повній мірі стосується й розуміння ним місця 

і ролі І. Мазепи в історії України"32. 

У бібліотеці найстарішого в Скандинавії Упсальського університету (Швеція) вчені 

натрапили на невідомий досі Універсал І. Мазепи. Документ написаний латиною, яку 

гетьман добре знав. Точну дату написання встановити не вдалося. Проте з тексту випливає, 

що він був створений не раніше кінця лютого 1709 року. В Універсалі йдеться про 

"неприхильних до нас і завжди нам ворожих московітів, які взагалі хотіли під іменем і 

протекцією удаваного захисту отримати нашу державу у власність, простий народ віддати в 

рабство, спорудити свої військові табори, ім'я вояків Запорозьких ганьбити, Козаків 

перетворювати на драгунів і солдатів, саме Запоріжжя повністю зруйнувати, або, вигнавши 

звідти вояків і наших братів, поставити своїх москалів"33. Тому І. Мазепа не був і не міг бути 

                                                             
* Чечель Дмитро – полковник, прибічник І. Мазепи. 

** Сейм – річка, притока Десни. На Сеймі стоїть м. Батурин. 

*** За даними Я. Дашкевича, 2 листопада 1708 року російські війська вирізали всіх захисників Батурина – 

3 тисячі козаків, всіх мешканців – понад 20 тисяч жінок, дідів та бабусь, дітей та немовлят "во имя единой и 

неделимой империи" (Дашкевич Я. Іван Мазепа і Росія. – С. 101.) 
31 Див.: Січинський В. Іван Мазепа – людина і меценат. – Філадельфія, 1951. – 56 с. 
32 Шах Т. Думки Шевченка про І. Мазепу (До 160-ї річниці повернення тіла Т. Шевченка на Україну) // Бібрські 

Вісті. – Бібрка, 2021. – № 242 (319). – 22 квітня. – С. 3-4. 
33 Дубина О. Знайдено програмний універсал Мазепи 1709 року // Екстракт +200. У двох частинах / За заг. ред. 

Л. Івшиної. – Київ: Вид-во ЗАТ "Українська прес-група", 2010. – С. 736. 
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соратником царя там, де Росія ламала договори, нищила Україну і козаків. За визначенням 

Я. Дашкевича, "Боротьба цих двох, без сумніву, великих політичних постатей, але постатей, 

влада яких ґрунтувалася на протилежних принципах – на безмежній жорстокості, терорі, 

віроломстві Петра і на культурі, формуванні державотворчої верстви, пошануванні закону 

Мазепи, тривала майже 18 років". "Якщо сьогодні, у хвилину нових небезпек, що нависли 

над Україною, яку хочуть ще раз позбавити незалежності, за чимось шкодувати, то хіба за 

тим, що Мазепині мрії майже три століття тому не здійснилися та що вірних Україні 

державних мужів – і нібито "зрадників Росії" – в українській історії було так мало"34. 

"Політичні плани гетьмана Мазепи та його однодумців були зруйновані, – пише 

Олександр Оглоблин, – українські землі дісталися на поталу московського переможця, доля 

Української держави була зважена на терезах російської імперіялістичної політики. Але чин 

Мазепи не пішов намарне. Він заманіфестував перед усім світом і перед майбутніми 

поколіннями незламну державну волю української нації"35. Проте Імперія й до сьогодні 

продовжує невпинно застосовувати проти нього напрацьований століттями арсенал дій. Саме 

через це на 30-му році незалежності у столиці України немає пам’ятника великому гетьману, 

в державних музеях бій під Полтавою подають як «великую победу русского оружия», а 

депутати Київради слухняно голосують «за» перейменування столичної вулиці імені 

Мазепи36. 

Отже, Полтавська катастрофа зруйнувала плани І. Мазепи і його однодумців. І хоча у 

двобої з московським царем український гетьман програв, його ім’я у боротьбі з імперією 

стало для подальших поколінь величним символом прагнення незалежності. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
34 Дашкевич Я. Іван Мазепа і Росія. – С. 203. 
35 Оглоблин О. Гетьман Іван Мазепа та його доба / Ред. Л. Винар, упоряд. І. Гирич, А. Атаманенко. – 2-е 

доповнене видання. – Нью-Йорк; Київ; Львів; Париж; Торонто, 2001. – 464 с.: іл. 
36 Костенко І., Халупа І. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.radiosvoboda.org/a/mohyla-ivana-

mazepy-rosiya-kgb/31159821.html. 
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ДМИТРО ЯВОРНИЦЬКИЙ (1855-1940) – ВИЗНАЧНИЙ ДОСЛІДНИК  

ЗАПОРІЗЬКОЇ КОЗАЧЧИНИ 

 
Дмитро Яворницький відомий в Україні й поза її межами як неперевершений знавець 

та історик запорізької козаччини. Він зробив також помітний внесок у дослідження 

українського фольклору, етнографії, археології, історіографії. Народився Д. Яворницький в 

родині сільського диякона і селянки. Саме батьки, малописьменні, але розумні, чесні й добрі 

люди, виховали в синові любов до рідного краю, його історії. З великими труднощами 

батькові вдалося влаштувати сина до Харківського повітового училища, а далі  до 

Харківської духовної семінарії, яку юнак залишив у 1877 р. і вступив до Харківського 

університету на історико-філологічний факультет. Найбільший вплив на становлення 

молодого дослідника справили видатні вчені Олександр Потебня і Микола Сумцов. 

О. О. Потебня не лише давав своїм студентам глибокі знання, прищеплював любов до 

наукової роботи, а й виховував їх активними громадянами, вчив обстоювати й боронити свої 

погляди. 

У 1881 р. Д. Яворницький успішно закінчив університет і його хотіли залишити для 

подальшої підготовки до професорського звання. Яворницький сам обрав тему дослідження: 

“Виникнення й устрій Запорізького Коша”, що й стало причиною гніву попечителя 

Харківського навчального округу і позбавило студента стипендії. Наступ реакції у 80-х рр. 

XIX ст. не міг не позначитися на подальшій долі молодого історика. Його звинуватили в 

“сепаратизмі”, заборонили працювати в Харкові й жити на Україні. У 1885 р. 

Д. Яворницький переїздить до Петербурга, де працює у різних навчальних закладах, веде 

активну наукову й громадську діяльність, підтримує зв'язки з прогресивною інтелігенцією. 

Це непокоїло царські власті; Яворницькому “запропонували” поїхати на три роки в Ташкент 

для проведення археологічних розкопок. Це було фактично заслання. Але й за таких умов 

продовжуючи роботу над історією запорізького козацтва, пишучи монографію про І. Сірка, 

Яворницький встиг водночас зробити надзвичайно багато для вивчення історико-

топографічних особливостей краю, його культури та побуту. Учений досліджує місцеві 

звичаї, побут, вірування. У періодичній пресі він публікує статті, присвячені заснуванню 

Ташкента, знайомить громадськість з віднайденою біографією Тамерлана, розповідає про 

старі мечеті Самарканда1. 

Особливу цінність мають його історико-етнографічні нотатки “По Середній Азії, 

характеристики і наближення”. У статті “Вплив Сходу на давньоруське життя” історик 

доводить необхідність переглянути надто применшуваний доти вплив Сходу на Київську 

Русь. Д. Яворницький вважав, що вплив Заходу тут перебільшується; він показує, яке велике 

значення для наших далеких предків мали література, мова, мистецтво, фольклор Сходу та 

його історія. 

Цілком можливо, що до туркестанського періоду Яворницького належить і його стаття 

“Значення степовиків в історії і житті руського народу”, де висвітлено як негативний, так і 

                                                             
1 Українське козацтво. Мала енциклопедія. – Київ, 2002. – С. 562. 
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позитивний вплив степу на Давню Русь. Степи, за словами автора, обмежували торговельні 

зв'язки і були перешкодою на шляху Русі до Чорного моря, що призводило до її ізоляції від 

інших культур; степовики вчиняли постійні напади, князі використовували їх у міжусобній 

боротьбі; завдавала спустошень монгольська навала. Але разом з цим, зазначає 

Яворницький, розлогий простір степу сприяв припиненню міжусобиць і згуртуванню Русі з 

метою оборони, виникненню козацтва, асиміляції з кочовими племенами, які внесли у 

військо свій войовничий запал і звідси  мовні запозичення і тюркські впливи, використання 

різних видів зброї та бойових прийомів.  

Відбувши заслання, молодий історик переїздить до Варшави, а в 1896 р. завдяки 

допомозі В. Ключевського влаштовується приват-доцентом Московського університету, де 

читає лекції з історії козацтва та з археології, видає низку наукових праць. 

Лише 1902 р. Д. Яворницькому вдалося повернутися в Україну. Його запросили стати 

директором новоствореного Катеринославського історичного музею; з 1904 р. до кінця свого 

життя Д. Яворницький постійно жив у Катеринославі (від 1926 р.  Дніпропетровськ) і понад 

30 років очолював музей. Саме тут яскраво виявились організаторські й педагогічні здібності 

історика, пристрасть до колекціонерства. Його діяльність наклала яскравий відбиток на 

життя міста й цілого краю. Очолюваний Д. Яворницьким музей уже в ті роки став одним із 

найбільших і найбагатших в Україні2.  

У буремний революційний 1918 р. Д. Яворницького обрали професором 

Катеринославського університету. В 1925-1929 рр. він очолював створену ним кафедру 

українознавства. У 1924 р. вченого обирають членом-кореспондентом, а в 1929 р.  

академіком ВУАН. 

Та від початку 30-х рр. на Україні наростала хвиля сталінських репресій, спрямованих 

на винищення інтелігенції. У 1933 р. академіка Яворницького звільнили з посади директора 

музею, перестали виплачувати академічну платню. Але і за таких умов вчений не опустив 

рук, він продовжував працювати. Останньою оригінальною працею Д. Яворницького була 

“История города Екатеринослава” (1937), яка, на жаль, тоді не була опублікована, і лише в 

1989 р., через 50 літ після написання, стала доступною для читачів.3 Хронологічні рамки 

нарису охоплюють період із 70-х рр. XVIII  до початку 20-х рр. XIX ст. Нарис написано з 

позицій глибоко відданого своєму народові ученого-патріота, який до кінця свого життя 

любив місто на Дніпрі. 

Помер Д. І. Яворницький 5 серпня 1945 р. і був похований на міському кладовищі. 

Однак за клопотанням української громадськості прах історика у 1961 р. перенесено на 

територію Дніпропетровського історичного музею. 

Інтерес до вивчення історії України, зокрема українського козацтва, виник у 

Д. Яворницького ще в дитинстві під впливом безсмертної повісті М. Гоголя “Тарас Бульба”. 

Під час навчання на історико-філологічному факультеті Харківського університету 

сформувався напрям наукових пошуків Д. Яворницького; зміцніло прагнення правдиво 

висвітлювати історію українського народу, зокрема запорізького козацтва. Важливим 

імпульсом у виборі дослідницького методу стало знайомство Д. Яворницького з 

М.Костомаровим, який дав цінні поради молодому дослідникові: побувати на тих місцях, де 

проживали козаки, фіксувати усні народні оповіді, ознайомитися з музейними колекціями й 

архівними документами, рукописами. Ці рекомендації видатного історика для 

Д. Яворницького були дороговказом упродовж усієї його творчої діяльності, яка відзначалася 

                                                             
2 Гапусенко Д. І. Яворницький. – Київ, 1969. – С.101. 
3 Яворницкий Д. История города Екатеринослава.  Днепропетровск, 1989. 
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надзвичайною цілеспрямованістю, гарячою любов'ю до рідного народу, новаторським 

підходом до збирання й опрацювання історичних джерел. Д. Яворницький, великий знавець 

писемних пам'яток, проводив розшуки в архівах Москви, Петербурга, Харкова, 

Катеринослава, Варшави. Значний матеріал здобув учений у результаті багаторічних 

систематичних польових розкопок на місцях, пов'язаних з поселенням запорізького козацтва. 

Д. Яворницький зустрічався з місцевими жителями, записував спогади, пісні й народні думи, 

завдяки чому до нашого часу дійшли безцінні унікальні відомості про побут народу, його 

звичаї та вірування. Д. Яворницький був феноменальним ученим-енциклопедистом. За 

50 років активної наукової діяльності він надрукував понад 200 праць з історії України, 

Середньої Азії, Росії. Серед найважливіших слід назвати “Кількість і порядок Запорізьких 

Січей з топографічним нарисом Запоріжжя” (1884), “Острів Хортиця на річці Дніпрі”, 

“Збірник матеріалів для історії запорізьких козаків”, “Запоріжжя в залишках старовини та 

переказах народу” (1888), “Отаман Антон Головатий” (1889), “Нариси з історії запорізьких 

козаків і Новоросійського краю” (1889), “Вольності запорізьких козаків” (1890), “Іван 

Дмитрович Сірко, славний кошовий отаман Війська запорізьких низових козаків” (1894), 

“Слідами запорожців” (1898), “Гетьман С. Зборовський” (1902). “Джерела до історії 

запорізьких козаків” т. І-2 (1903), “Запорожці в поезії Т. Г. Шевченка” (1912), “Гетьман 

Петро Конашевич-Сагайдачний” (1913), “До історії Степової України” (1929). 

Головною фундаментальною працею ученого є “История запорожских казаков” у трьох 

томах (С-Пб., 1892, 1895, 1897). У 1990 р. опубліковано українською мовою.4 Для її 

створення Д. Яворницький використав такі опубліковані збірники документів, як “Архив 

Юго-Западной России”, “Акты, относящиеся к истории Южной и Западной России”, 

“Памятники, изданные временной комиссией”, власні збірники, численні публікації окремих 

пам'яток і документів. Особливу увагу автора привертали літописи й хроніки – давньоруські, 

козацькі, польські. Загалом бібліографія першого тому (першого видання) налічує 

170 позицій. Іншим, не менш суттєвим джерелом “Історії запорізьких козаків” були 

неопубліковані документи з російських та українських архівів, бібліотек, приватних зібрань. 

Широко залучив автор і праці своїх попередників  Г. Міллера, С. Соловйова, М. Маркевича, 

О. Рігельмана, А. Скальковського, П. Куліша, М. Максимовича, М. Костомарова, 

В. Антоновича й багатьох інших. Велику групу джерел, які використав Д. Яворницький, 

становлять матеріальні пам'ятки музейних і приватних колекцій, значний археологічний 

матеріал, здобутий під час численних експедицій. Великого значення надавав автор 

фольклорно-етнографічним дослідженням регіону Запоріжжя, вивченню його топографії, 

топонімії, гідрографії, географії, ботаніки, зоології. Десятки разів обійшов він пішки всі 

землі запорізьких вольностей, дослідив усі Січі, кілька разів ламав руки й ноги на порогах, 

ледь не загинув під час розкопок кургану  і все задля того, щоб відчути й збагнути 

героїчний дух історії, донести її до читача. Недарма художник Ілля Рєпін, автор картини 

“Запорожці пишуть листа турецькому султанові”, назвав Д. Яворницького “безсмертною 

душею Запоріжжя”. 

При систематизації матеріалу Д. Яворницький виробив струнку схему: перший том 

присвятив побуту козацтва, окремі розділи якого характеризують соціально-економічну його 

історію походження, склад, збройні сили, судочинство, органи влади, військовий та 

територіально-адміністративний поділ, різногалузеве господарство, культурно-релігійні 

питання, побут, звичаї, одяг та ін. Завдяки чіткості й детальному викладові, синтезові знань і 

                                                             
4 Яворницький Д. І. Історія запорізьких козаків. – Львів, 1990-1991. 
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майстерності оповідача перший том і досі залишається еталоном по-справжньому наукового 

творчого висвітлення історії. 

Другий і третій томи  це системний, послідовний і детальний виклад політичної історії 

запорізького козацтва від його першопочатків до 1734 р. Як відомо, Д. Яворницький мав 

намір довести історію козацтва до останньої чверті XVIII ст., тобто до ліквідації Січі 

російським царизмом. Він мав намір написати четвертий том, який би охоплював 1734-

1775 рр., але цей задум залишився нездійсненим, оскільки основний масив потрібних 

документів козацтва того періоду, архів Коша Нової Січі, перебував у приватних власників, і 

Яворницький не мав до нього доступу. 

До Д. І. Яворницького питаннями історії запорізьких козаків цікавилися історики 

А. Скальковський, Д. Бантиш-Каменський, М. Маркевич, однак лише Д. Яворницький 

створив дійсно наукову й системну історію запорізького козацтва. При цьому історик 

виходив з тези про Січ як прогресивне явище протягом усього часу її існування, 

стверджував, що Запоріжжя було постійним протестом проти насильства й рабства у будь-

якій формі. Його симпатії були завжди на боці народних мас, рядових козаків. “Весь лад 

запорізького війська з його широко демократичними засадами,  писав Д. Яворницький,  не 

пасував до корінного ладу Великої Росії”. Слід відзначити, що свої праці про козацтво 

Д. Яворницький писав у роки жорстокої реакції, коли після Валуєвського циркуляра 1863 р. 

було заборонено видавати українську літературу, коли переслідували прогресивних учених. 

Тільки мужня людина, справжній патріот міг зважитися у ті темні часи досліджувати і 

популяризувати героїчне минуле України, оспівувати Запорізьку Січ, яка завжди була 

могутньою опорою українства, що виступало проти великодержавності й кріпосництва. 

Значну увагу приділив Д. Яворницький боротьбі проти турецько-татарських 

загарбників, польської шляхти і магнатів, досліджував політику царизму щодо Запорізької 

Січі. Висвітлює він також діяльність Дмитра Вишневецького, Івана Підкови, Криштофа 

Косинського, Лободи й Северина Наливайка, Петра Сагайдачного, Тараса Трясила, Сулими, 

Павлюка, Гуні, Івана Сірка та інших кошових отаманів, відомих керівників козацьких 

повстань, гетьманів. 

На відміну від своїх попередників, Д. Яворницький відповідно до історичної правди 

відважився вказати на те, що руйнівником Січі був царизм.  

Поряд із правильним висвітленням і оцінкою багатьох подій та діяльності історичних 

осіб у творах Д. Яворницького спостерігаються суперечливі твердження. Це стосується, 

зокрема, непослідовності в оцінці діяльності І. Мазепи, К. Гордієнка. В окремих випадках 

трапляється некритичне ставлення до першоджерел, іноді  використання малодостовірних 

матеріалів. На це вказували ще сучасні Д. Яворницькому українські історики, відзначаючи 

також і цінність зібраного ним матеріалу, даючи загальну високу позитивну оцінку його 

працям. 

У кінці XIX ст. Д. Яворницький продовжує далі збирати й систематизувати різні 

матеріали з минулого запорізького козацтва. Він знову відвідує місця, пов'язані з історією 

Січі. Вчений прагне зберегти для наступних поколінь численні матеріали, які він зібрав 

протягом багатьох років у різних архівах і під час своїх поїздок місцями, що пов'язані з 

минулим запорізького козацтва. Власним коштом у 1903 р. Д. Яворницький опублікував 

двотомний збірник “Источники для истории запорожских казаков”. Він містить 900 окремих 

документів, які охоплюють період із 1661 по 1788 рр., і має чималу наукову вартість. 

Учений зібрав також, крім історичного, значний етнографічний і фольклорний 

матеріал, багато народних дум і пісень, переказів і легенд про запорізьке козацтво. У 1906 р. 
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Д. Яворницький видає у Катеринославі збірку “Малороссийские народные песни, собранные 

в 1878-1905 гг.”, яка налічувала 830 пісень. Вона була високо оцінена сучасниками. 

Велику наукову вартість мають опубліковані Д. Яворницьким у 1909 р. “Материалы к 

биографии Т. Г. Шевченко”, де вміщено автобіографію поета, документи про його 

перебування на засланні. В 1911 р. Д. Яворницький написав працю “Запорожцы в поэзии 

Т. Г. Шевченко”, яка була видана у 1912 р. Вчений надзвичайно високо цінує Т. Шевченка, 

називає його поетом всеслов'янським, “навіть світовим поетичним генієм...”. 

У 1913 р. Д. Яворницький видає цікавий історичний нарис про життя та державно-

політичну діяльність гетьмана України Петра Конашевича-Сагайдачного. Історик на підставі 

значного документального матеріалу показує гетьмана, який усі свої сили, розум і 

непересічний талант віддав святій справі визволення України й здобуття її незалежності, 

духовному розвиткові українського народу. Важливо, що у нарисі Д. Яворницький зумів 

відобразити усю складність і суперечливість політичного і військового діяча, який знаходив 

часом надто звивисті й малопомітні шляхи до поставленої великої мети, готував грунт для 

своїх наступників і продовжувачів справи відродження України. “...Особа Сагайдачного,  

писав Д. Яворницький,  непересічна, видатна і велична в південно-руській історії. З усіх 

гетьманів цей гігант заслуговує на те, щоб народ увічнив його славним монументом. Але 

якщо досі такого монумента немає, то нехай його великий образ і його великі подвиги вічно 

живуть у серцях тих, кому дорогі вітчизняна історія, рідний народ, його мова, кому дорогі 

його віра і ненька Україна...”5. 

Справжнім дітищем вченого був Катеринославський історико-археологічний музей, 

який він очолював із 1905 по 1933 р. Сам Д. Яворницький зібрав для закладу понад 75 тис. 

експонатів. 

Д. І. Яворницький очолював наукову експедицію, яка вела археологічні пошуки на 

території будівництва Дніпрогесу. Тільки за 1927-1929 рр. було знайдено понад 36 тис. 

стародавніх речей, зроблені численні фотознімки і малюнки. Частину цих знімків 

Д. Яворницький використав у своєму географічно-історичному нарисі “Дніпрові пороги” 

(1928), де вміщено 86 ілюстрацій. Тут яскраво описано пороги, які назавжди зникли у сивих 

хвилях Дніпра.6 

Крім того, Д. Яворницький зумів підготувати і в 1929 р. видати документальний 

збірник до “Історії Степової України”. 260 документів, уміщених у збірнику, охоплюють 

період із першої чверті ХVІІІ до початку ХІХ ст. 

Характеризуючи багатогранну діяльність Д. Яворницького, видатний український поет 

 академік М. Т. Рильський влучно відзначив: “Це був учений і діяч з широким колом 

інтересів: історик, археолог, фольклорист, етнограф, лексикограф, письменник-прозаїк, що 

пробував свої сили й у віршуванні, але в центрі його уваги була історія Запоріжжя, в яке він 

був по-юнацькому закоханий”. На думку М. Рильського, “запорозький характерник” (так по-

доброму називав Д. Яворницького)  це “одна з найсвоєрідніших постатей і один з 

найцільніших характерів”. 

 

 

 

 

 

                                                             
5 Яворницький Д. Гетьман Петро Конашевич-Сагайдачний. – Дніпропетровськ, 1991. – С. 63. 
6 Яворницький Д. І. Дніпрові пороги. Географічно-історичний нарис. – Дніпропетровськ, 1989. 
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КОЗАКОЛЮБСТВО МИКОЛИ ЛИСЕНКА 

 
Козацький період є важливим етапом української історії, коли на вітчизняних теренах 

утверджувалися своєрідний соціально-політичний та економічний устрій, морально-етичні та 

правові норми, побут та культура, національно-патріотичні традиції. Історія козацтва стала 

важливим чинником формування модерної української національної свідомості.  

Образи козацтва поширилися у вітчизняному інтелектуальному просторі саме тоді, 

коли особливо гостро постало питання становлення національної самобутності українського 

народу. Саме до такого періоду належить ХІХ ст., коли на авансцену національно-

визвольних змагань вийшла національна інтелігенція. Ця нова інтелектуальна еліта вбачала 

шлях до самореалізації в активній участі у громадському житті, адже її представників єднала 

ідея національно-культурного відродження. До числа національно свідомої української 

інтелігенції ХІХ ст. належав і видатний композитор, піаніст, диригент, педагог, інтелектуал 

М. В. Лисенко. 

Його твори, присвячені козацькій тематиці, вже неодноразово розглядалися 

музикознавцями. Серед радянських дослідників варто згадати доробок Тетяни Булат, котра 

вивчала твори М. Лисенка в контексті втілення ним героїко-патріотичної ідеї, аналізуючи 

жанрово-стильові ознаки його музичних текстів1, та Григорія Курковського, який висвітлив 

вплив поезії Т. Шевченка на творчість М. Лисенка, особливо у відтворенні історичної 

тематики2. Із сучасних досліджень відзначимо праці Лідії Корній, яка, вивчаючи осягнення 

композитором козацької тематики, підкреслила вплив на нього українських дум та козацьких 

пісень3. Образ козацтва у хорових творах М. Лисенка проаналізувала Марія Єськова4. До 

героїко-персонального аспекту в музичному доробку композитора звертався музикознавець 

Катерина Шарабар, авторка низки розвідок на вказану тематику5.  

Однак, незважаючи на широку розробку козацької проблематики у творчості 

М. Лисенка засобами музикознавства, на сьогодні бракує комплексного дослідження теми 

козаколюбства в інтелектуальному спадку митця в цілому, що включатиме розлогий аналіз 

різноманітних творів М. Лисенка, його ego-документів (перш за все епістоляріїв), 

громадської діяльності засобами інтелектуальної історії. Вказаний підхід дозволить системно 

дослідити зміни у методологічних підходах та світоглядних орієнтирах українського 

інтелектуала. Цьому сприяє і значне розширення археографічної та джерельної бази 

                                                             
1 Булат Т. Героїко-патріотична тема в творчості М. В. Лисенка. – Київ, 1952. – 247 с. 
2 Курковський Г. Микола Віталійович Лисенко – піаніст-виконавець. – Київ, 1973. – 151 с. 
3 Корній Л. М. Лисенко в контексті європейського музичного романтизму (Західна і Центральна Європа) // 

Українське музикознавство. – 2003. – Вип. 32. – С. 16-27. 
4 Єськова М. Образ козацтва у хорових творах М. Лисенка на тексти поеми «Гамалія» Т. Шевченка // Проблеми 

взаємодії мистецтва, педагогіки та теорії і практики освіти. – 2014. – Вип. 40. – С. 279-288. 
5 Шарабар К. Героїчний образ козака у творчості Миколи Лисенка // Українське музикознавство. – 2013. Вип. 

39. – С. 145-163; Шарабар К. В. Історичні події Козаччини в ідейно-тематичному та героїко-персональному 

аспектах у творчості Миколи Лисенка // Традиції та новації у вищій архітектурно-художній освіті. – Харків, 

2017. – Вип. 4. – С. 236-246. 
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дослідження, що спостерігається протягом останніх десятиліть6. Тож головне своє завдання 

вбачаємо у вивченні теоретичних та практичних аспектів козаколюбства М. Лисенка через 

дослідження основних етапів ставлення митця до українського козацтва. 

Козаколюбство у житті та світогляді М. Лисенка виникло невипадково. Як глибоко 

внутрішнє, особистісне почуття воно взяло свій початок ще в ранньому дитинстві та юнацтві 

композитора. Цьому сприяв ряд чинників. Власне, козацьке походження композитора, адже 

батько, Віталій Романович, походив з козацько-старшинського роду Лисенків. Як на одного 

із засновників роду історичні документи вказують на Якова Лисенка, котрий брав активну 

участь у Національно-визвольній війні українського народу 1648-1657 рр. Іван, син Якова – 

відомий військовий і політичний діяч другої половини XVII ст. – був Чернігівським, пізніше 

Переяславським полковником, згодом – наказним гетьманом. Його син Федір, прапрадід 

Миколи Віталійовича, з 1741 р. служив генеральним суддею7.  

Мати, Ольга Єреміївна, походила з полтавського поміщицького роду Луценків та з 

козацького роду Булюбашів. Слід також зазначити виразні українські симпатії його 

хрещених батьків – бабусі, а вірніше маминої тітки, Марії Остроградської-Булюбаш, 

закоханої в українські пісні, та дядька Андрія Романовича, який знав величезну кількість 

запорозьких дум і пісень, виразно співав їх. Саме від нього Микола став записувати мотиви і 

слова цих пісень. Свою роль відігравало й читання української літератури. Троюрідний брат 

Миколи Михайло Старицький пізніше згадував, як вони, гостюючи у дядька, цілу ніч читали 

заборонені вірші Тараса Шевченка, «захоплюючись і формою, і словом, і сміливістю 

змісту»8.  

 У гімназичні роки юний М. Лисенко читав «Енеїду» І. Котляревського, захоплювався 

творами М. Гоголя, зокрема «Тарасом Бульбою». Сильне враження справив на М. Лисенка 

роман П. Куліша «Чорна рада». Все це рано пробуджувало його українське національне 

почуття, а народний настрій став проникати в його музичний талант. Він став записувати 

мелодії старовинних пісень і підбирати до них акомпанемент9. 

М. Лисенко, який звик до російської чи французької мови у своєму домі, на чому 

завжди наполягала його мати – вихованка Петербурзького Смольного інституту шляхетних 

дівчат, був особливо зачарований музичною звучністю і силою простого народного слова. 

Батько, чоловік надзвичайно м’якої, лагідної вдачі, не заважав тому, щоб малий Миколка 

брав участь у селянських святах: колядуванні, щедруванні, купальських забавах, весільних 

святкуваннях тощо. Свою позитивну роль у формуванні національного світогляду 

                                                             
6 Нотографічний покажчик видань музичних творів М. В. Лисенка / Уклад. і авт. перед. О. П. Осадця; відп. ред. 

С. П. Костюк. – Львів, 2001. – 418 с.; Микола Лисенко у спогадах сучасників : У 2 т. / Редкол.: А. П. Лащенко та 

ін. – Київ, 2003. – 343 с.; Ревуцький Д. М. Микола Лисенко: Повернення першоджерел / Вступ. ст., упорядкув. 

текстів, ілюстр. матеріалу, імен. покажч. В. В. Кузик. – Київ, 2003. – 319 с.; Лисенко І. Музичні сонячні дзвони: 

Ст., рец., спогади. – Київ, 2004. – 319 с.; Микола Віталійович Лисенко. Життєпис. Каталог музичних творів, 

науково-теоретичних та фольклористичних праць: Викладачеві-музиканту. Вип. 2 / Упорядкув. 

Р. Скорульської. – Київ, 2004. – 50 с.; Горак Я. Листи Миколи Лисенка (до А. Вахнянина та Костя 

Панківського) // Науковий вісник Нац. Муз. Акад. України: Зб. ст. – Київ, 2006. – Вип. 55: Маловідомі та забуті 

сторінки музичної історії України. – С. 198-204; Денисенко В. Микола Лисенко: (Листування М. Драгоманова і 

М. Лисенка в контексті громадсько-мистецького життя в Україні (1876-1890 рр.) // Пам'ять століть. – 2006. – № 

6. – С. 177-181; Листування Івана Франка та Михайла Драгоманова / Редкол.: І. Вакарчук, Я. Ісаєвич та ін. – 

Львів, 2006. – 560 с.; Листування Михайла Грушевського / Ред. Л. Винар; упоряд.: Г. Бурлака, Н. Лисенко. – 

Київ, Нью-Йорк, Париж, Львів, Торонто, 2006. – 719 с.; Українські нотні видання 1917-1923 рр. у фондах 

Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського: Наук. Кат. / Наук. ред. Л. В. Івченко. – Київ, 2007. – 

XLII. – 384 с. 
7 Андрієвський В. Микола Лисенко (в соту річницю народження 1842-1942). – Львів, 1942. – С. 9-10. 
8 Старицький М. П. Твори: у 8 т. – Київ, 1965. – Т. 8: Оповідання. Статті. Листи. – С. 393. 
9 Старицький Михайло. До біографії М. В. Лисенка // М. В. Лисенко у спогадах сучасників / Упорядк. 

О. Лисенко; ред. та комент. Р. Пилипчука. – К., 1968. – С. 19-20, 24-25. 
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майбутнього композитора відіграло й українське народне життя на Полтавщині, зокрема в 

родовому маєтку Лисенків у селі Гриньки, яке, хоча й було справжнім «дворянським 

гніздом», але зберігало традиції української мови, казки, пісні. Все це обумовило те, що 

Микола відійшов від свого первісного аристократичного світогляду і став ближчим до 

простого народу10.  

У період навчання М. Лисенка в Харківському, а потім у Київському університетах 

(1859-1864) його українські погляди визрівали в атмосфері бурхливого громадського життя, 

яке вирувало в середовищі київських студентів. Серед українського студентства 

Університету Св. Володимира панувала атмосфера патріотизму, і це сприяло формуванню 

Лисенка як громадського діяча, «найзавзятішого українофіла»11. Разом з іншими родичами та 

друзями, зокрема Михайлом Драгомановим, Михайлом Старицьким, Петром Косачем, він 

належав до Київської української громади, працював у кількох гуртках, опікувався 

етнографічною працею, заснував і провадив студентський хор, організовував концерти. Така 

діяльність майбутнього видатного композитора розпочалася 1861 р., коли під його 

керівництвом відбувалися концерти студентського хору Київського університету, у програмі 

якого були представлені українські пісні. Цей хор давав прилюдні концерти. За участю 

М. Лисенка в 1861 р. відбувся концерт, присвячений пам’яті Т. Шевченка. Це перший 

концерт, який привернув увагу царської жандармерії до особи композитора, і потім він був 

під наглядом поліції аж до кінця свого життя. М. Лисенко перейнявся народолюбними 

ідеями, які мали генетичний ідейний зв’язок із козаколюбством.  

У складі Київської української громади, до якої входили свідомі українці – 

В. Антонович, П. Житецький, М. Драгоманов, П. Чубинський, О. Русов, О. Кониський та ін., 

М. Лисенко перебував у гущі національно-культурницького руху. Він брав участь у всіх 

культурницьких заходах Київської української громади, зокрема у виданні книжок, 

підручників, у підготовці російсько-українського словника, у записуванні народних пісень 

тощо12. Національно-патріотичне оточення сприяло формуванню його поглядів на народну 

пісенно-музичну та поетичну творчість, утверджувало його романтичний і народолюбний 

світогляд, одним із ідейних джерел якого стало козаколюбство. 

У ході аналізу пісенно-музичного доробку М. Лисенка 60-х рр. ХІХ ст. з погляду 

козаколюбства звертає на себе увагу домінування епічно-ліричних, елегійних образів. Для 

прикладу, в збірках українських пісень, зібраних та заведених у ноти М. Лисенком, 29 з 80 

пісень стосувалися козацької тематики. При цьому можемо нарахувати 13 епічних образів 

козаків, 7 драматичних та трагічних, 5 жартівливих та лише 4 героїчних (це образи 

сподвижника Б. Хмельницького – Максима Кривоноса (Перебийніс) та трьох гайдамацьких 

ватажків – Максима Залізняка, Івана Голоти та Микити Швачки)13.  

В уявленнях М. Лисенка козацтво виступало здебільшого славною сторінкою 

минулого, втраченим «золотим віком». Водночас у зверненні до періоду козацтва як 

найяскравішого прояву української національної історії. М. Лисенко, як і інші українські 

народолюбці, вбачав можливість довести право нашого народу на існування, на 

«окремішність». Тому справі збирання й обробки народного фольклору він надавав великого 

значення, адже в цьому вбачав втілення принципу народності. У листі до Ф. Колесси 

М. Лисенко писав: «Яка то є велика потреба музикові й разом народникові повештатися 

                                                             
10 Там само. – С. 15, 16, 65, 68, 70, 71. 
11 Там само. – С. 39. 
12 Кобилянський Л. Микола Лисенко (біографічний нарис). – Львів, 1930. – С. 22-26. 
13 Збірник українських пісень (для голосу з фортепіано) / Зібрав і у ноти завів М. Лисенко. – Київ; Лейпциг, 

1868. – Вип. 1. – 95 с.; Збірник українських пісень (для голосу з фортепіано) / Зібрав і у ноти завів М. Лисенко. 

– Київ; Лейпциг, 1869. – Вип. 2. – 81 с. 
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поміж селянським людом, зазнати його світогляд, записати його перекази, спомини, загадки, 

прислів’я, пісні й спів до їх! Вся ця сфера, як воздух чоловікові, потрібна; без неї гріх 

починати свою працю і музикові, і філологові»14. 

Композитору належить першість у виданні нотних записів дум, які виконував кобзар 

Остап Вересай. Вперше досліджувані ним музичні особливості дум та історичних пісень 

описані в праці «Характеристика музичних особливостей дум і пісень у виконанні кобзаря 

Вересая» (1874 р.). М. Лисенко, надаючи великого значення опрацюванню мелодичного 

кобзарського матеріалу, вказував на бездержавність як об’єктивну причину прогалини в 

етнографічній роботі сучасників: «Народ наш, в силу історичних обставин переставши бути 

діячем і учасником творення долі своєї батьківщини, позбавлений через те й самого 

матеріалу, з якого він колись черпав факти, надихався ними, оспівував їх»15. Власні роздуми 

стосовно народнопісенної культури та козацько-кобзарської культурної спадщини 

М. Лисенко представив також у своїх розвідках – «Дума про Хмельницького і Барабаша», 

«Про торбан і музику пісень Відорта», «Народні музичні інструменти на Україні». 

Аналізуючи кобзарський репертуар, М. Лисенко здійснив дослідження українського 

епічного інструментарію, зокрема кобзи і бандури, тим самим виступивши фундатором 

української класичної органології. Дослідник реалізував спробу комплексного розгляду 

кобзарського виконавства як унікального явища світової музичної культури в єдності його 

трьох компонентів – музичного інструмента (кобзи-бандури), виконавця (кобзаря) та 

репертуару (дум, лірницьких, побутових пісень, танцювальних награвань тощо)16. 

У 60-х рр. ХІХ ст. для М. Лисенка, як і для більшості європейських романтиків, 

характерне особливе зацікавлення фольклором, його збиранням, аранжуванням та 

використанням у творчості. Він сприймав український фольклор як безцінний скарб, у якому 

віддзеркалюється духовний світ народу («дух народу»), його світогляд, характер, історія, 

широка гама почуттів. У листах і фольклористичних працях М. Лисенка щодо цього є 

промовисті висловлювання: «Фольклор – це саме життя! Я, бувши студентом університету, 

кожне літо, що траплялося мені, їздив на село, залюбки віддавався тій роботі. Через те я, між 

іншим, і стався перейнятий духом народної пісні; вона мене споріднила з людом».  

У фольклорі композитор знаходив «внутрішній світ українського народу, його історію з 

її пристрасними, бурхливими поривами». М. Лисенко писав, що народна музика «змальовує 

історичне минуле й буденне життя народу з його заповітними ідеалами та з сімейно-

домашніми радощами й горем» і дає «багатющий запас матеріалу для естетичної 

характеристики особистості народу»17. Разом з тим, на цьому етапі композитор залучав 

тільки окремі елементи народного музичного стилю, що, проявляючись у мелодиці його 

оригінальних творів, робило їх близькими до фольклорних прототипів.  

На 70-80-ті рр. ХІХ ст. припав розквіт як композиторської, так і в цілому 

інтелектуальної творчості М. Лисенка. Після навчання в Лепцигзькій консерваторії (1867-

1869 рр.), де Микола Віталійович опановував музично-теоретичні дисципліни та виконавську 

майстерність, та після навчання в Петербурзі у відомого російського композитора 

М. Римського-Корсакова (1874-1875 рр.) основам оркестрування він повністю присвятив 

себе творчій діяльності в царині композиторства, диригування, педагогіки та громадської 

роботи.  

                                                             
14 Колесса Ф. Спогади про Миколу Лисенка. – Львів, 1947. – С. 49. 
15 Лисенко М. В. Характеристика музичних особливостей українських дум і пісень у виконанні кобзаря Вересая 

/ Ред., передм. та прим. М. Гордійчука. – Київ, 1978. – С. 15. 
16 Лисенко М. В. Характеристика музичних особливостей українських дум і пісень у виконанні кобзаря Вересая 

/ Ред., передм. та прим. М. Гордійчука. – С. 16-20. 
17 Колесса Ф. Спогади про Миколу Лисенка. – Львів, 1947. – С. 49. 
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У цей період у світогляді М. Лисенка зберігалося романтичне бачення світу, що 

знайшло втілення в різних жанрах його музичної творчості. Музика М. Лисенка ще близька 

до фольклору, але це вже перевтілена фольклорність. У листі до О. Нижанківського він 

накреслював шлях, яким повинні йти галицькі композитори і яким він ішов сам: «Якби в 

такому напрямі Ви творили на підставі спочатку чисто народної музи, а далі, пройнявшись 

наскрізь народною мелодією і штучно творячи, то б сього було досить. Це підстава єдино 

непорушна, єдино правдива й оригінальна перед лицем цілого світу»18. Велика заслуга митця 

полягає в тому, що він зумів піднести народне до вершин фахової майстерності. 

Центральне місце у творчості М. Лисенка на даній стадії його козаколюбства посіла 

національна історична тематика часів козаччини, провідною ідеєю є ідея свободи народу. 

Мистецьке козаколюбство композитора набуває яскраво вираженої героїчної образності. 

Дана тенденція простежується як в обробці народного фольклору, так і в оригінальних 

вокально-інструментальних, інструментальних та сценічних його творах. Приміром, наступні 

за часом випуску збірники українських пісень, зібрані та заведені у ноти М. Лисенком, 

містять 18 героїчних образів козаків19. Серед них легендарний гетьман Дмитро Байда-

Вишневецький, герой Національно-визвольної війни середини ХVІІІ ст. Данило Нечай, 

останній кошовий отаман Запорозької Січі Петро Калнишевський, ватажок опришків Олекса 

Довбуш та ін. Збірки українських народних пісень для хору 1885-1890 рр., т. зв. десятки, 

розкривають 14 героїчних козацьких образів20. Елегійні козацькі образи зберігаються 

переважно в інтимній ліриці, пов’язаній із темою нерозділеного, втраченого кохання чи 

тривалої розлуки. 

 Козацькою героїкою наповнені опери М. Лисенка «Чорноморці» (1872 р.), «Різдвяна 

ніч» (1872-1877 рр.), «Маруся Богуславка» (1874 р.), «Утоплена» (1883 р.). Типовий 

героїчний образ козака М. Лисенко втілив у відомій опері «Тарас Бульба» (1880-1890 рр.) за 

однойменною повістю М. Гоголя. У ній узагальнена визвольна боротьба козаків Запорозької 

Січі проти польського панування. Типовий образ Тараса став символом козацької відваги, 

сили та незламності, відданості своєму народові та православній вірі21.  

Наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. в інтелектуальній та музичній творчості 

М. Лисенка простежується перехід до реалістичного методу, що виявився у втіленні в музиці 

суспільно значущої тематики, у проведенні народно-визвольної та патріотичної ідей, у 

підходах до розкриття історичної теми, у правдивому відображенні народного життя, 

національного характеру тощо. Характеризуючи М. Лисенка, С. Людкевич зазначав, що це 

був митець із «високогуманною суспільною душею, патріот свого народу»22. Вся його 

діяльність була спрямована на те, щоб зберегти й розвивати українську культуру. Приміром, 

тільки хор М. Лисенка з 1890 р. до 1906 р. дав від 50 до 60 концертів та до 50 вечорів. У цих 

заходах чільне місце посідала козацька тематика23.  

                                                             
18 Лисенко М. В. Листи / Упор., прим. та ком. О. Лисенка; заг. ред. Л. Кауфмана. – Київ, 1964. – С. 191. 
19 Збірник українських пісень (для голосу з фортепіано) / Зібрав і у ноти завів М. Лисенко. – Київ, Лейпциг, 

1876. – Вип. 3. – 83 с.; Збірник українських пісень (для голосу з фортепіано) / Зібрав і у ноти завів М. Лисенко. 

– Київ, 1887. – Вип. 4. – 80 с. 
20 Збірник українських пісень (для хору) / Зібрав і уложив М. Лисенко. – Київ, 1886. Десяток 1. – 14 с.; Збірник 

українських пісень (для хору) / Зібрав і уложив М. Лисенко. – Київ, 1887. Десяток. 2. – 18 с.; Збірник 

українських пісень (для хору) / Зібрав і уложив М. Лисенко. – Київ, 1889. Десяток. 3. – 22 с. 
21 Шарабар К. Героїчний образ козака у творчості Миколи Лисенка // Українське музикознавство. – 2013. – Вип. 

39. – С. 159. 
22 Людкевич С. Дослідження, статті, рецензії, виступи / Упоряд., ред. З. Штундер. – Львів, 1999. – Т. І. – С. 35-

52. 
23 Гулак-Артемовський Яків. У хорі М. В. Лисенка // М. В. Лисенко у спогадах сучасників / Упорядк. 

О. Лисенко; ред. та комент. Р. Пилипчука. – К., 1968. – С. 501. 
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Значною була роль М. Лисенка в національно-культурному відродженні України. Його 

молодший сучасник, відомий літературознавець Сергій Єфремов писав, що М. Лисенко був 

одним із найактивніших пропагандистів українства. «Коли темрява нависала низько над 

самою землею, коли всі прояви українства, навіть письменство, винищувались – тоді він 

високо здіймав єдиний стяг, який стояв ще – стяг мистецтва і він гордо маяв над загальною 

руїною, нагадуючи, що не все пропало й є ще безмежні запаси невмирущої сили»24. На 

початку ХХ ст. М. Лисенко став не тільки визнаним творцем української класичної музики, а 

й відомим українським громадським діячем. У всій цій діяльності яскраво виявлялося 

українське, національне25. 

Значну роль в утвердженні національного начала відіграло звертання М. Лисенка до 

поезії Т. Шевченка. Ніхто до М. Лисенка і після нього не написав такої великої кількості 

творів на тексти цього поета (понад 80) і нікому до нього не вдалося досягти такої 

гармонійності між словом письменника і музикою. Поезія Т. Шевченка надихала М. Лисенка 

на написання творів із народною тематикою й образністю, з національною та соціально-

визвольною ідейною спрямованістю. Звертаючись до козацької історичної тематики, 

М. Лисенко, як і Т. Шевченко, хотів пробудити в пригноблених сучасників вільнолюбний 

дух, героїзм. Туга за славним козацьким минулим у Т. Шевченка й М. Лисенка оберталася 

закликом до боротьби за волю. На це вказують такі музичні композиції: «Учітеся брати мої», 

«Гомоніла Україна», «Ще як були ми козаками», «Радуйся, ниво неполитая», «Наш отаман 

Гамалія», «Стоіть в селі Суботові» та ін. Схожі образи знаходимо у поемі М. Лисенка 

«Енеїда».  

Підсумовуючи, маємо зазначити, що в творчості та світогляді М. Лисенка 

козаколюбство поєднувалося з народолюбством й українолюбством, що сприяло 

утвердженню українського національного почуття. В динаміці козаколюбних устремлінь 

композитора вирізняються кілька стадій, що плавно перетікають одна в одну: від дитячого 

естетичного захоплення козаками до практичного застосування козацької тематики в 

музичному мистецтві, яке своїми естетичними засобами сприяло формуванню серед 

українства власної національної свідомості й ідентичності.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
24 Єфремов С. Над новою труною (На смерть М. Лисенка). – Рада. – 1912. – Ч. 243. 
25 Кошиць О. Спогади про Миколу Вітайлійовича Лисенка // М. В. Лисенко у спогадах сучасників / Упорядк. 

О. Лисенко; ред. та комент. Р. Пилипчука. – К., 1968. – С. 491-493. 
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ДО ВИТОКІВ КОНЦЕПЦІЇ КОЗАЦЬКОЇ РЕВОЛЮЦІЇ  

СЕРЕДИНИ ХVІІ ст. 

 
Останні десятиріччя подарували чимало цікавих наукових тлумачень подій середини 

ХVІІ ст. в Україні, і серед них – інтерпретація сутності суспільного життя часів 

Хмельниччини як козацької революції 1. Незважаючи на відверту як для нинішніх часів 

новизну такої постановки проблеми, слід зазначити, що вона має вже чималу історію. Серед 

напрацювань минулого, зокрема, звертає на себе увагу теоретична спадщина у свій час 

авторитетного в СРСР і за його межами історика Михайла Миколайовича Покровського 

(1868-1932). У своїх працях академік чимало місця присвятив аналізу соціальних 

перетворень часів Визвольної війни під керівництвом Богдана Хмельницького. При цьому 

сучасна наукова література називає погляди вченого „Осібною теорією”, яка демонструвала 

принципову відмінність від підходів решти російських істориків 2. Тому існує необхідність 

спеціального аналізу поглядів М. М. Покровського на характер історичних подій в Україні 

ХVІІ ст. 

Розгляд вченим подій середини ХVІІ ст. в Україні відбувався на засадах ним же 

розроблених і принципово сповідуваних концептуальних підходах – концепції „стержнів” 

історії та концепції селянської революції. „Стержень” історичного поступу – визначальна 

проблема чи тенденція суспільного розвитку, що проходить у тривалому історичному часі і 

визначає в ньому усі події і процеси. Одним з таких стрижнів, на думку Покровського, в 

історії східних слов’ян було стремління селянства до господарської самостійності. „… 

стремление ... крестьянина стать мелким самостоятельным производителем…” – „Это есть 

стержень всей русской аграрной истории, начиная, по крайней мере, с ХVI века ...”, – 

говорив він. Однак на шляху соціально-економічних селянських ідеалів буття стало 

поміщицьке землеволодіння. Така суспільна суперечність викликала революційну боротьбу 

селянства – „развертывается, – за словами Покровського, – … длинный ряд крестьянских 

революций: Смутное время, революция Хмельницкого на Украине, восстание Стеньки 

Разина ... Пугачевский бунт ...” 3. 

Тривала у часі боротьба селянства за реалізацію свого ідеалу соціально-економічного 

буття, за версією Покровського, була об’єктивно спрямована на фермерсько-капіталістичний 

шлях аграрного розвитку і мала самодостатній революційний характер. Покровський був 

переконаний у тому, що аграрно-капіталістична еволюція східнослов’янської спільноти може 

відбуватися лише на базі селянського господарювання. „Пока крестьянин не станет ... 

                                                             
1 Див.: Яковенко Н. Нарис історії України з найдавніших часів до кінця XVIII ст. – Київ: Генеза, 1997. – С. 201; 

Яковенко Н. Українська шляхта з кінця ХІV – до середини ХVІІ століття. Волинь і Центральна Україна. Вид. 2-

ге. – Київ: Критика, 2008. – С. 259-260; Наталія Яковенко: Треба усунути плачі над „колоніальним статусом”. 

17.12.2009 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.zaxid.net/article/54963/; Скитиба І. Джерела з 

історії України періоду козацької революції середини XVII ст. // Одинадцяті Богданівські читання: матеріали 
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2 Земський Ю. С., Дуб С. К. На службі самодержавства: російська історіографія у формуванні модерної 

імперської ідеології // Історичний архів. – 2016. – Вип. 15. – С. 201. 
3 Покровский М. Очерки русского революционного движения ХІХ – ХХ вв. – Москва: Красная новь, 1924. – 

С. 8-9. 
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свободным мелким сельским производителем, ... не будет почвы для развития капитализма в 

туземных условиях”, – відзначав історик4. 

У структурі циклу селянських революцій, побачених Покровським, – „революция 

Хмельницкого на Украине” 5. Однак частіше історик оперував поняттям „казацкая 

революция”, поставленим, щоправда, у відповідний контекст розгляду революції селянської 

та спрямованості повстання під керівництвом Хмельницького. 

В основі цієї революції, за поглядами Покровського, – конфлікт двох соціально-

економічних укладів – феодально-кріпосницького і козацького, що був безпосередньо 

пов’язаний з товарно-грошовими відносинами. Серед галузей козацького господарювання – 

торгівля, полювання та рибальство і воєнна здобич, продукти яких реалізовувалися на ринку. 

Торговельно-економічна діяльність козаків, за версією Покровського, помітно заважала 

збуту продукції феодальних маєтків. За словами Покровського, позбавляла „крупное 

польское землевладение ближайшего рынка”6. 

Серед причин козацької революції було й земельне питання. Покровський вказував, що 

козацьку земельну власність „можно бы назвать «буржуазной»”, у той час, коли навколо 

існували феодально-кріпосницькі порядки. Козацтво і польські поміщики, за поглядами 

Покровського, виявилися класовими супротивниками, виник „антагонизм мелкого и 

крупного землевладения”7. 

З кінця ХVI ст. вказана соціально-економічна ситуація породжувала соціально-

політичне протистояння козацтва з польсько-шляхетською державою. При цьому козацький 

рух знаходив собі союзників у „крепостном крестьянстве и озлобленном мещанстве”. Однак 

повсталі кожного разу доходили розуміння, що інтереси їх принципово різні. Останнє, 

врешті-решт, призводило до придушення повстань, але не причин, що їх породжували. У 

результаті – „казацкая революция, – за словами Покровського, – стала свого рода perpetuum 

mobile”8. 

Відзначаючи соціально-економічний грунт козацьких устремлінь і заворушень, до 

релігійних причин козацької боротьби Покровський ставився відверто скептично. Фраза: 

„Врагами православия очень быстро оказывались все, у кого было что взять”9 – якнайкраще 

передає його розуміння сутності релігійних почуттів тодішніх українців. 

Ставлення польських правлячих кіл до проблеми козацьких невдоволень Покровський 

характеризував як намагання „найти среднюю линию”. Однак тривала політика пошуків 

замирення породжувала лише пролонгацію козацької революції і зробила правлячі кола 

Польщі, за словами Покровського, „акушерами истории”10. 

Важливим фактором, що посприяв успіхам Хмельниччини, були домовленості з 

кримськими татарами. Історик бачив у цьому велике новаторство козацького руху. Адже 

раніше „… крымцы не приходили на Украину бороться за казацкие вольности”, – відзначав 

Покровський і не забув відзначити: Хмельницький не забув розрахуватися з татарами 

„несколькими десятками тысяч украинской молодёжи”11. 

                                                             
4 Покровский М. Очерки русского революционного движения ХІХ – ХХ вв. – Москва: Красная новь, 1924. – 

С. 7-8. 
5 Там само. – С. 9. 
6 Покровский М.Н. Об Украине. Сборник статей и материалов. – Киев: Соцэкгиз Украины, 1935. – С. 58-62. 
7 Там само. – С. 52-53. 
8 Там само. – С. 57-63 та ін. 
9 Там само. – С. 61. 
10 Там само. – С. 63-64 
11 Покровский М. Н. Русская история с древнейших времен. В 4 т. – Москва: Государственное социально-

экономическое издательство, 1933. – Т. 2. – С. 145; Покровский М. Н. Об Украине. Сборник статей и 

материалов. – Киев: Соцэкгиз Украины, 1935. – С. 66-67. 
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Соціальна сутність Хмельниччини та її персоналізована форма у науковій спадщині 

М. М. Покровського відобразились у вислові: „Казацкая буржуазия, в лице Богдана 

Хмельницкого, подняла знамя восстания против польского феодализма”12. Богдан 

Хмельницький, як писав історик, „руководился … насущными интересами того класса, 

который представлял, – буржуазии казацкой и неказацкой”13. Тобто, за версією 

М. М. Покровського, в Україні ХVІІ ст. відбувалася справжня буржуазна революція, 

очолювана Богданом Хмельницьким. При цьому „Хлопское движение …, – за словами 

вченого, – было … использовано Хмельницким”. Мобілізовано було й міщанство та 

православне духовенство. Саме з останнім Покровський пов’язував інтерес козацького вождя 

до релігійних проблем, адже „борьба с унией, – за його версією, – была … мещанским 

делом”14. 

Однак, соціальний альянс з селянством і міщанством тривав лише до 1649 року. Далі 

козацька революція попрямувала вже сама, бо Хмельницький вирішив, щоб „хлопы 

пахали”15. Щоправда, революційна боротьба селян та міщан продовжувалася і далі в 

автономному порядку. Враховуючи останнє, Покровський навіть говорив про „казацко-

крестьянскую революцию”16. 

Незважаючи на констатацію буржуазних устремлінь козацтва, історик водночас 

наголошував і на його прагненні до набуття прав привілейованої феодальної верстви17. На 

жаль, Покровський не пояснював причини таких соціальних інтересів „казацкой буржуазии”. 

Однак, беручи до уваги логіку викладу його праць, це було зумовлено зовнішньополітичним 

фактором. Гетьманська влада наслідувала певну модель суспільного ладу своїх союзників на 

міжнародній арені, і коли силою народного гніву феодальні порядки були зметені, козацькій 

старшині „пришлось их завести заново”18. А останнє, у свою чергу, провокувало 

нездоланний соціальний конфлікт, у якому старшина потребувала зовнішньої допомоги. 

Автономність революційних потоків – козацького і селянського – послаблювала їх 

потужність, що, за версією історика, послужило головною причиною пошуків союзників у 

війні з Польщею за кордоном. Хмельницьким, як він стверджував, розглядалися різні 

варіанти міжнародних альянсів19. Найбажанішим, на думку Покровського, гетьман 

Хмельницький і старшина вважали союз із Швецією. Однак реальністю став альянс з 

Російською державою, оскільки правлячі кола „казацкого государства” дуже боялися 

єднання Москви і Варшави проти Хмельницького задля приборкання народної стихії, що 

загрожувала не лише Польщі, а й була потенційно небезпечною сусідній Росії. Покровський 

вказував, що Хмельницькому був треба щонайменше „благожелательный нейтралитет 

Московского государства”20. У підсумку необхідність порозуміння і зовнішньої підтримки 

зумовила „превращение казацкого государства в московскую провинцию”21. 

Спорідненість тодішнього українського соціуму з Росією з боку останньої, на думку 

Покровського, бачилася в формі уявлення російської монархії про свої історично сформовані 

територіальні володіння. Історик заперечував етнокультурні мотиви в контактах з Україною і 

                                                             
12 Покровский М. Н. Об Украине. Сборник статей и материалов. – Киев: Соцэкгиз Украины, 1935. – С. 52-53. 
13 Там само. – С. 71. 
14 Там само. – С. 68-70. 
15 Покровский М. Н. Русская история с древнейших времен. В 4 т. – Москва: Государственное социально-

экономическое издательство, 1933. – Т.2. – C. 149-150. 
16 Покровский М. Н. Русская история в самом сжатом очерке. Изд. 5-е. – Москва: Учпедгиз, 1934. – С. 61. 
17 Покровский М. Н. Об Украине. Сборник статей и материалов. – Киев: Соцэкгиз Украины, 1935. – С. 77-78. 
18 Там само. – С. 76-77. 
19 Там само. – С. 67, 71. 
20 Там само. – С. 72-74. 
21 Там само. – С. 71-90. 



 
 

142 
 

вказував, що „... московская дипломатия отправлялась не от великорусского 

национализма”22. Водночас Покровський не заперечував існування громадянської війни між 

співвітчизниками в умовах Хмельниччини, оскільки на стороні поляків опинилося, як він 

казав, „сколько угодно русских”23. 

Концепція козацької революції – докладно розроблене М. М. Покровським теоретичне 

бачення подій середини ХVІІ ст. в Україні. Вже ця обставина змушує уважно поставитися до 

його доробку. Цьому сприяє й смілива спроба Покровського поставити Хмельниччину у 

загальносвітовий контекст історичного поступу і відзначити її першість у просуванні 

світової історії до нових соціальних форм у розвитку людства. Певні положення концепції 

Покровського при цьому викликають заперечення. Так, у констатації соціальних устремлінь 

козацтва, очевидно, існувала переоцінка Покровським, так би мовити, рівня капіталістичного 

єства козацтва. Наявна й недооцінка релігійного фактора у визріванні й розгортанні 

Хмельниччини. Водночас погляди Покровського на події середини ХVІІ ст. не можна 

оцінити як ретроградний для сучасних часів теоретичний конструкт, що може належати 

лише до історії історичних знань. Адже схожі позиції фігурують і у науковій літературі 

останніх десятиліть. Так, донедавна провідні історики характеризували Хмельниччину як 

буржуазно-демократичну революцію24. Концепція селянської революції, у контексті якої 

Покровським розглянута й революція козацька, також демонструє належність до набутків 

сучасності25. Розгляд концепції академіка М. М. Покровського демонструє, що пізнавальний 

ресурс минулого, і не лише в частині наукової творчості названого вченого, а й багатьох 

інших істориків, наочно вказує на необхідність уважного ставлення до набутків минулих 

епох для правильної оцінки і просування новітніх підходів дослідження історії. 

 

 

 

 

                                                             
22 Покровский М. Н. Марксизм и особенности исторического развития России: сборник статей 1922-1925 гг. – 

Ленинград: Прибой, 1925. – С. 78-79. 
23 Покровский М. Н. Об Украине. Сборник статей и материалов. – Киев: Соцэкгиз Украины, 1935. – С. 72. 
24 Гуржій О. І. Лівобережне та слобідське козацтво в загальній структурі феодального суспільства України 

(друга половина ХVІІ – ХVІІІ ст.) // Українське козацтво: витоки, еволюція, спадщина. У 3-х випусках. – Київ, 

1993. – Вип. І. – С. 138. 
25 Кондрашин В. В. „Крестьянская революция в России. 1902-1922 гг.”: научный проект и научная концепция 

(предварительные заметки) // Український селянин: зб. наук. праць. – 2008. – Вип.11. – С. 70-74. 
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ЛІНГВОСОЦІЮМ КАНЦЕЛЯРІЙ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО 

 
У статті розкрито пріоритетність функціювання староукраїнської (руської) мови в 

канцеляріях Богдана Хмельницького на тлі багатомовності самого гетьмана та його активної 

міжнародної діяльності. Досліджено роль суспільно-політичних обставин у творенні, 

функціюванні та семантичному наповненні термінів «висока рука», «піддані», «найнижчі і 

вірні слуги», хоронімів Русь, Мала Русь, Русія, Росія, етноатрибутива малоросійський та 

етноніма малоросіяни. 

Виникнення гетьманських канцелярій у вирі національно-визвольних змагань під 

проводом Богдана Хмельницького та його наступників стало неминучим способом 

утвердити староукраїнську (руську) мову в урядовій царині, а також виявило місце 

староукраїнської (руської) мови у свідомості тодішнього політичного проводу, про що 

вперше досліджено в монографії Ірини Фаріон «Суспільний статус староукраїнської мови 

(руської) мови у ХIV-ХVIII століттях: мовна свідомість, мовна дійсність, мовна 

перспектива»1. Щоб з’ясувати характер мовно-суспільних, мовно-етнічних та мовно-

національних процесів в українському гетьманському проводі, використовуємо термін 

лінгвосоціюм. Цей термін трактуємо як синтез зовнішнього вибору мови справочинства і 

внутрішньої мотивації її використання як стратегії національного самопізнання та світу. 

Лінгвосоціюм гетьманських канцелярій має два виміри: лінгвістично-теоретичний та 

лінгвістично-правовий, крізь призму яких і розглядатимемо мовну діяльність канцелярій 

Богдана Хмельницького.  

Лінгвістично-теоретичний соціюм виявлений у: 

– творенні й використанні знакової термінології як мовного оформлення нових 

суспільно-політичних (зокрема, міждержавних) взаємин;  

– в основах мовного теоретизування (чи рефлексій) як свідчення рівня мовної 

свідомості та її впливу на процеси націєтворення. 

Лінгвістично-правовий соціюм має такі вияви:  

– староукраїнська (руська) мова як основна мова провадження справочинства на тлі 

полілінгвізму самих гетьманів;  

– правові приписи використання староукраїнської (руської) мови у внутрішніх та 

міждержавних угодах;  

– опосередковане визначення суспільно-демографічної основи функціювання 

староукраїнської (руської) мови.  

Канцелярія Богдана Хмельницького, за сьогоднішніми дослідженнями, нараховує 

475 документів, із них 169 оригіналів, 156 архівних копій, 125 ділових перекладів із 

оригіналів на російську та інші мови. Їхня мовна палітра містить 172 документи українською 

мовою, 131 – польською, 121 – російською, 45 – латинською, 4 – угорською, по одному – 

                                                             
1 Фаріон І. Суспільний статус староукраїнської мови (руської) мови у ХIV-ХVIII століттях: мовна свідомість, 

мовна дійсність, мовна перспектива. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2015. – С. 301-348. 



 
 

144 
 

італійською та німецькою2. Сам гетьман володів латинською, німецькою, французькою, 

польською, турецькою і татарською мовами3. 

Більшість листів та інших документів, надісланих до московського царя та 

московського патріярха, воєвод та послів, дійшли до нас у перекладі російською мовою 

(понад 100), або, як їх тоді називали, – у списках – із типовим московським називанням 

нашої староукраїнської (руської) мови – білоруською, а руського населення Речі Посполитої 

– белорусцами: «Список с листа з белорусского писма, каков писал ко государю царю и 

великому князю Алексею Михайловичю всеа Руси Богдан Хмельницкой, гетман Войска 

Запорожского …» або «Список с листа з белорусского письма, что писал к великому 

государю царю и великому князю Алексею Михайловичю, всеа Великия и Малыя и Белыя 

России самодержцу, гетман Богдан Хмельницкий»4. 

Називання мешканців Речі Посполитої та їхньої мови белорускою свідчить не лише про 

химерну поінформованість московської еліти про етнічний склад цієї держави, але і про 

потребу в окремому терміні, щоб констатувати етнічну відмінність населення Речі 

Посполитої від московитів. Найкраще про це свідчила відмінність мов: «…московити мали 

чималий клопіт як із розмовною, так і з літературною мовою тогочасних білорусів та 

українців. Вони часто неправильно їх розуміли; у них було мало кваліфікованих 

перекладачів; вони навіть не могли «очистити» макаронічний текст, переписуючи його задля 

внесення до важливих офіційних документів»5.  

Понад 10 листів до московських адресатів дійшло до нас українською мовою. 

Характерно, що від 1649 року, відповідно до «образцового письма», надісланого з Москви, 

«гетьман використовував встановлені цим письмом форми звертання, усталені титули та 

етикет, але ділова частина написана простою, розмовною мовою»6. Щодо адресування 

полякам, зокрема королеві, підканцлерам, коронним гетьманам, депутатам сейму, то 

більшість із них писано польською мовою, зокрема характерними є 15 листів 1655 року з 

табору під Львовом, адресовані львівському магістратові з вимогою здати місто, та 1657 року 

з Чигирина лист магістратові Львова про прихильне ставлення Запорозького Війська до 

львів’ян7. Листи до Швеції, Семигорода та інших країн написано латинською мовою, 

переговори з чужоземцями проваджено також цією мовою. Натомість листи до кримського 

хана Махмет-Гірея, до салтана-калги та до кримського старшини Пириш-аги написано по-

польському8.  

Така мовна палітра справочинства Богдана Хмельницького з найбільшою кількістю 

документів українською мовою (172 із 475-х) спростовує думку відомого історика 

В’ячеслава Липинського про те, що оригінали актів за часів гетьмана, як і більшість тодішніх 

державних документів, писані польською мовою, і зокрема ті, що закликали до боротьби з 

Польщею9.  

 Знаковим щодо мовного питання є один із його універсалів 1648 року та 9-й пункт 

Зборівського трактату від 1649 року. Мовний пасаж із «Универсалу гетмана Запорожскаго 

                                                             
2 Документи Богдана Хмельницького (1648-1657) / Упорядн. І. Крип’якевич, І. Бутич. – К.: Вид-во АН УРСР, 

1961. – С. 16 (далі в поклику ДБХ). 
3 Радевич-Винницький Я. Двомовність в Україні: теорія, історія, мововживання: Монографія. – Київ-Дрогобич: 

Посвіт, 2011. – С. 368.  
4 ДБХ. – С. 321-322, 550. 
5 Кінан Е. Російські історичні міфи / Пер. В. Шовкуна. – К.: Критика, 2001. – С. 56. 
6 ДБХ. – С. 16. 
7 ДБХ. – С. 443-458, 562-563. 
8 ДБХ. – С. 16, 396, 469-472, 487-488. 
9Липинський В. Україна на переломі 1657-1659. Замітки до історії українського державного будівництва в 

ХVII-ім столітті. Твори. Філадельфія, 1991. Т. 3. – С. 217. 
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войска Богдана Хмҍлницкаго Малороссiйской украины жителямъ и казакамъ» засвідчує 

ставлення тодішнього провідника нації до мови: «Бог-Творець дав людині вуста розмовляти, 

але й те поляки суворими своїми указами заборонили і, попри всьогосвітній звичай та 

політику, наказали були вам німотствувати. Цей-бо нестерпний тягар і це замикання вуст 

всемогутня Божа милість допомогла нам і благословила відсікти й відімкнути, дякуючи зброї 

нашій, коли ми знаменито перемогли супостатів наших поляків…»10.  

Гетьман наголошує на божественному дарі мови, який у русинів (українців) відбирають 

поляки, змушуючи їх через свої суворі закони мовчати (як казали тоді «уста заградити» – 

закрити рот, втихомирити (кого), примусити замовкнути)11. Лише мілітарна зброя 

убезпечила українців від втрати власної мови. У цій стислій фразі – весь спектр мовно-

політичного протистояння між русинами (українцями) та поляками і водночас універсальне 

та локальне розуміння мовного питання як стрижневого в бутті народу й дотриманні чи 

порушенні його свобод. 

Переказує цю проблему й унікальна історіографічна пам’ятка «Історія русів», 

вкладаючи її в уста гетьмана: «Поляки […] вже все забрали у нас: честь, права, власність, і 

саму свободу розмови і віросповідання нашого» та емоційно додає: «Який то незносний 

тягар і вуст замикання поневаж милість Божа всемогутня благословила і помогла нам зброєю 

нашою воєнною одсікти і відімкнути, звитягою уславленою в двох вищеречених перемогах 

над поляками, супостатами нашими»12. 

Суспільний статус староукраїнської (руської) мови обумовлений у 9-у пункті (із 12-х) 

Зборівського трактату («Декларація його королівської милости Запорозькому війську на дані 

пункти супліки», 1649 р.). Ідеться про роздавання королем гідностей та урядів у Київському, 

Брацлавському, Чернігівському та Руському воєводствах, відповідно до давніх прав та 

привілеїв із характерним мовним уточненням: «…до чого книги й виписи із книг мають 

видаватися руським письмом, і хоча то недавнім часом така конституція була вийшла, щоб 

руські письма як у земствах, так і в градах відставити, то щоб та конституція відставлена 

була, а ті уряди й достойності шляхти мають віддаватися шляхті віри руської»13.  

Показовим є свідчення члена шведського посольства К. Я. Гільдебранта до гетьмана 

Богдана Хмельницького у 1556-1557 рр., який зазначив, що формальної угоди поміж 

Швецією та Україною не здійснено, позаяк гетьман і старшинська рада головною умовою 

союзу бажали, щоб шведський король признав «права на всю стару Україну, або Роксоланію, 

де була грецька віра і мова ще існує – до Вісли, щоб вони могли затримати те, що здобули 

своєю шаблею» (переклад авт.)14.  

 Наслідком перемовин «объ условіяхъ соединения Малороссіи съ Великою Россіею» 

стали «Прохання до Олексія Михайловича про підтвердження прав і привілеїв українського 

народу» від 17 (27) лютого 1654 року. У сучасній історіографії вони набули назви 

Переяславського договору, який насправді був складений у трьох різних за формою актах. 

Оригінали цих актів виготовлено в Москві в Посольському приказі тодішньою московською 

                                                             
10 Тисяча років української суспільно-політичної думки. У 9-ти т. / Упор., прим. В. Шевчука. – К.: Дніпро, 2001. 

– Т. III. – Кн. 1. Третя чверть ХVII ст. – С. 187. 
11 Словник української мови ХVI – першої половини ХVII ст.: у 28-ми вип. – Львів: НАН України, Ін-т 

українознавства ім. І. Крип’якевича 1994-2008. – Вип. 1-14. – С. 7. 
12 Історія Русів / Пер. І. Драча; вступ. ст. В. Шевчука. – К.: Рад. письменник, 1991. – С. 104, 113. 
13 Тисяча років української суспільно-політичної думки. У 9-ти т. / Упор., прим. В. Шевчука. – К.: Дніпро, 2001. 

– Т. III. – Кн. 1. Третя чверть ХVII ст. – С. 231. 
14 Архивъ Юго-Западной Россіи, издаваемый временною коммиссіею для разбора древнихъ актовъ, височайше 

учрежденною при Кіевскомъ Военномъ, Подольскомъ и Волынскомъ генерал-губернаторе. Постановленія 

дворянскихъ провинціальныхъ сеймовъ, въ Югозападной Россіи. – К., 1908. – Ч. III. – Т.VI. – С. 201-207. 
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мовою, а потім перекладені «бҍлорусскимъ письмомъ» (тобто тодішньою староукраїнською 

мовою) та передані послам гетьмана Богдана Хмельницького. До цього часу цих оригіналів 

не знайдено. Їхні копії московською мовою з дописками й поправками залишились у 

московських архівах15. 

Водночас українське посольство привезло до Москви 23-и пункти, або «статті», проте, 

«як виглядали ті пункти в оригіналі – ми не знаємо, бо збереглася тільки московська копія-

переклад того документа, а оригінал, можливо цілево, був «загублений», бо вже в 1659 році 

москвини усунули з ужитку й цю копію, заступаючи її фальсифікатом»16. Характерно й те, 

що разом із посольством до Москви в особах генерального судді Самійла Богдановича 

(Зарудного) та переяславського полковника Павла Тетері відправлено військового 

перекладача Якова Івановича. Що стосується договірних умов, які виходили від Москви, то 

вони викладені у жалуваній грамоті Богданові Хмельницькому і Війську Запорозькому в 11-х 

статтях та в царських указах (від 27 березня 1654 р.) – і писані у Москві московською мовою 

і перекладені «бҍлорусскимъ письмомъ»17. 

Зазначені Переяславські статті не містять окремо порушеного мовного питання, 

натомість наголошують на «підтвердженні прав та вольностей» як засадничих термінах 

тодішньої правосвідомості, а також на обранні урядників «із наших людей»: «В городех 

урядники чтоб из наших людей обираны были»18, що закономірно забезпечувало соціяльну 

основу утвердження староукраїнської (руської) мови.  

Укладаючи договірні взаємини з Московським царством – деспотичною монархією, – 

українці стикнулися з застосованою щодо них звичною політичною термінологією 

подданные, що в українській мові того часу означає «подвластный, подначальный»19 (пор. 

польське wierny poddany поряд із uniżeni słudzy, najniższy podnóżek, якими зазвичай 

підписував Богдан Хмельницький свої листи до польського короля20). Проте в московському 

суспільному житті його вживали в іншому значенні: не застосовували до корінного 

населення Московської держави, а лише до чужих людей, царів, володарів держав і земель, 

що вступали в договірні взаємини з Московським царством. Натомість корінне населення 

називали «Московскаго государства люди», яких щодо царя ідентифікували лише як холопи 

часто зі зневажливо-демінутивними формами імен21. 

У нашому контексті знаково простежити, як уживання тих чи тих термінів засвідчує 

кардинальну зміну політичного вектора України: траєкторія взаємин Богдана Хмельницького 

з царем Олексієм Михайловичем рухається від термінів найнизшиі слуги (1648 р.), 

желательные слуги (1649 р.), повольные слуги, поволниє і зичливиє слуги, прямо верные 

слуги, прямые и верные слуги и подножки (1653 р.) і до статусно іншого формулювання від 

                                                             
15 Яковлів А. Договір гетьмана Богдана Хмельницького з Московським царем Олексієм Михайловичем 1654 р. 

// Переяславська рада 1654 року (історіографія та дослідження). – К.: Смолоскип, 2003. – С. 91-92. 
16 Бжеський Р. Переяславська умова в планах Б. Хмельницького та «Переяславська легенда» // Переяславська 

рада 1654 року (Історіографія та дослідження) / Редкол. П. Сохань, Я. Дашкевич, І. Гирич та ін. – К.: 

Смолоскип, 2003. – С. 260. 
17 Яковлів А. Договір гетьмана Богдана Хмельницького з Московським царем Олексієм Михайловичем 1654 р. 

Там само. – С. 108, 114. 
18 ДБХ. – С. 323; Тисяча років української суспільно-політичної думки. У 9-ти т. / Упор., прим. В. Шевчука. – 

К.: Дніпро, 2001. – Т. III. – Кн. 1. Третя чверть ХVII ст. – С. 262-263. 
19 Тимченко Є. Матеріали до словника писемної та книжної української мови ХV-ХVIII ст.: У 2-х книгах / 

Упорядники: Німчук В. В., Лиса Г. І. Пам’ятки української мови. Серія словників. – Київ–Нью-Йорк, 2002-

2003. – Книга 2. – С. 133. 
20 ДБХ. – С. 40, 123, 125, 251, 283-284. 
21 Пріцак Л. Основні Міжнародні договори Богдана Хмельницького 1648-1657 рр. – Харків: Акта, 2003. – 

С. 315-316. 
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переломового листа до царя 17 (27) лютого 1654 року прямые подданные, наинижшие и 

верные слуги22.  

Зауважимо, що Богдан Хмельницький називає себе і форму своєї держави Військо 

Запорозьке подданими ще до остаточної відповіді царя, так званого ратифікаційного акта 

царської влади, що надійшов 27 березня 1654 року. З історичної перспективи знаємо, що ця 

«подданость» «съ незамҍтною постепенностью»23 завершилася повним поглиненням 

України. Проте на той час аналізований термін засвідчував, що і московити, і козаки 

сприймали цей договір як типову угоду поміж чужинцями, що легко спростовує трактоване 

радянською історією начебто омріяне возз’єднання «братніх слов’янських народів».  

Серед характерних словосполук у зверненні до московського царя, вживаних у 

гетьмана Богдана Хмельницького, «подданство под высокую руку»: «нашею царского 

величества високою рукою в верном подданстве Богдан Хмельницкой …»24.  

Цей термін за своїм значенням суголосний з терміном подданные, проте має когнітивно 

знакову мотивацію виникнення. Джерело його походження – Старий Заповіт, де під 

метафоричною високою рукою розуміли Бога, що допоміг ізраїльтянам вийти з єгипетської 

неволі: «І Господь учинив запеклим серце фараона, Єгипетського царя (і робив його) і він 

погнався за Ізраїлевими синами. Але Ізраїлеві сини йшли під (протекцією) «Високої руки»25. 

На час визвольних змагань Богдана Хмельницького – у добу панівної релігійної ідеології – 

вкрай потрібна була глибинна мотивація протекторату. Як зауважує Лариса Пріцак, її подали 

Хмельницькому київські церковні кола – носії тогочасної релігійної православної ідеології 

(або «православного інтернаціоналізму»), правдоподібно Силуян Мужиловський26.  

Ця висока рука мала захистити Україну від польської неволі, і за тодішніх умов саме 

московський цар як єдиний православний володар міг зіграти роль опікуна православного 

народу, що вирвався з-під польського ярма. Така концепція високої руки формувалася між 

1648-1653 рр., стимулом до чого став урочистий в’їзд Богдана Хмельницького як переможця-

тріюмфатора до Києва і загальна ментальна настанова пошуку богообраного православного 

володаря: «…боротися за православну віру і діяти проти православного інтернаціоналізму 

було неможливо. Тут немає ніякої промосковської орієнтації, а є концепція православного 

інтернаціоналізму, яка стала частиною української ментальности середини ХVII ст.»27. Проте 

різне розуміння цього терміна русинами (українцями) і московитами, а точніше мотивація 

його виникнення, призвели до того, що московська сторона, добре знаючи лише термін під 

руку як синонім до «військова служба на царя», не сприймала його як синонім до 

«протекторату», а лише як поступову інкорпорацію до складу Московського царства. Таким 

способом вербально-термінологічне міжкультурне і політичне непорозуміння призвело до 

фатальних політичних наслідків для України. 

Попри традиційне вживання хороніма Русь чи Русія («…сие Малые Руси нашия…», «i 

Ruś Rusi wojować…»28, у документації гетьмана спостерігаємо зрідка вживання апелятива та 

переважно хороніма Украина (близько 30 разів) з прийменниками на та в (зокрема, у листі до 

                                                             
22 ДБХ. – С. 40, 95, 118, 150, 197, 277, 298, 322. 
23 Яковлів А. Договір гетьмана Богдана Хмельницького з Московським царем Олексієм Михайловичем 1654 р. 

// Переяславська рада 1654 року (історіографія та дослідження). – К.: Смолоскип, 2003. – С. 129. 
24 Возз’єднання України з Росією. Документи і матеріали в трьох томах. – Москва: Вид-во АН СРСР, 1953. Т. 2 

1648-1651 роки. – С. 464. 
25 Пріцак Л. Із досліджень про державу Богдана Хмельницького 1648-1657 рр. Статті і матеріали. – Харків: 

Акта, 2003. – С.116. 
26 Пріцак Л. Там само. – С. 117, 139. 
27 Пріцак Л. Основні Міжнародні договори Богдана Хмельницького 1648-1657 рр. – Харків: Акта, 2003. – 

С. 169. 
28 ДБХ. – С. 268, 251. 
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Олексія Михайловича 1654 року): «А любо то великие смятения в Украине через 

неприятелей ляхов деются», «когда придем в Украину», «прежде на Украине живал»29. 

Вжито цей хоронім і в польськомовних документах: «z wojskami ku Ukrainie poszlichmy…»30. 

Підписуючи один з універсалів 1648 року, Богдан Хмельницький використав на той час 

рідковживаний термін малоросійський, який, до речі, не фіксує картотека СУМ ХVI – першої 

половини ХVII ст., і його похідник малоросіяни, а також у значенні загальновживаного 

апелятива майбутній хоронім україна та етноатрибутив український: «Зиновій Богдан 

Хмельницькій, гетманъ славного войска Запорожского и всее по обҍимъ сторонамъ Днҍпра 

сущей украины Малороссiйской …»; «…и заохочуемъ васъ всихъ Малоросiянъ, братію 

нашу, къ намъ, до компанiи военной»; «… отъ пановъ и старостъ украинскихъ тяжчае 

Турецкаго отягощены есьмо игомъ»31. 

Твірний термін Мала Русь як назва козацької держави, попри його первісне грецьке 

калькування для назви Галицької митрополії у ХIV ст., південноруського, а не московського 

походження. Зокрема, в листуванні з царем Олексієм Михайловичем упродовж 1650-1651 рр. 

київський митрополит Сильвестр Косів титулував себе «митрополитом Київським і всія 

Малия Руси», так до нього звертався і цар. Цей термін започаткували галицько-волинські 

князі, ініціювавши створення власної митрополії в межах колишньої загальноруської 

(близько 1303 р.), до якої входили єпархії Галичини, Волині й Турово-Пінщини. Створений 

феномен осмислили грецькі ієрархи як виділення зі складу Великої Руси (у грецькій вимові – 

Рóсії) Малої Руси. Себто термінологічний поділ Руси мав не етнічне, а церковно-політичне 

підґрунтя. Оживлене після двохсот років уживання цього терміна наприкінці ХVI-ХVII ст. 

зумовлено наявністю в титулатурі московських митрополитів (патріярхів з 1589 р.) 

визначення всієї Руси32.  

З легкої руки Богдана Хмельницького терміни малоросійський, малоросіяни наприкінці 

ХVII – впродовж ХVIII ст. поширилися на політичну сферу і згодом лягли в основу поняття 

малоросійської ідеї як підлеглості України Московії, перші прояви чого засвідчено в 

промосковських київських духовних колах у ХVII ст.33.  

Богдан Хмельницький відіграв також вирішальну роль у запровадженні терміна Рóсія 

до титулу московського царя в політичному дискурсі. У листі до царя Олексія Михайловича, 

надісланому 11 листопада 1650 року з Чигирина, читаємо: «…Божею милостю великому 

господару цару і великому князю Алексію Михайловичу всея Росії самодержци»34. Тим 

часом в усіх листах і грамотах, що надходили з царської канцелярії або їх надсилали туди 

московські воєводи, постійним зостається старе написання – Русія. Із соціолінгвістичного 

погляду йдеться про модну новацію чужого грецького походження: написання хоронімів 

Русь – Русія у грецькій транскрипції Róssia. Це стало в першій половині ХVII ст. «до певної 

міри показником високої освічености православних письменників-полемістів, що вони й 

підкреслювали відмовою від слов’янізованої форми. Не виключений тут і безпосередній 

                                                             
29 ДБХ. – С. 395. 
30 ДБХ. – С. 465. 
31 Акты, относящіеся къ исторіи Южной и Западной Россіи, собранные и изданные археографическою 

коммисіею. – СПб., 1853. – Т.V. – С. 78, 79, 84.  
32 Русина О. В. Україна під татарами і Литвою. – К.: Видавн. дім «Альтернативи», 1998. – Т. 6. – С. 273-274, 

276. 
33 Когут З. Коріння ідентичности. Студії з ранньомодерної та модерної історії України. – К.: Критика, 2004. – 

С. 24-25. 
34 Возз’єднання України з Росією. Документи і матеріали в трьох томах. – Москва: Вид-во АН СРСР, 1953. Т. 2 

1648-1651 роки. – С. 464. 
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мовний вплив грецьких патріярхів і митрополитів, що зачастили до Києва»35. Отож, зміну 

літери у на о прийняли в Києві, а вже потім, під впливом листів Богдана Хмельницького і 

грамот Сильвестра Косова, її перейняли писці царської канцелярії в Москві.  

Крім того, Богдан Хмельницький уперше в листі до Олексія Михайловича від 8 січня 

1654 року вживає його нову титулятуру, величаючи царем і великим князем «всея Великия и 

Малыя Русії самодержцем»36. Те, що ця ініціятива походила від Богдана Хмельницького і не 

була інспірована Москвою, свідчить заголовок копії цього листа в матеріялах Посольського 

приказу: «Список с листа белорусского письма, каков писал ко государю царю и великому 

князю Алексею Михайловичю всеа Руси Богдан Хмельницкой…». У заголовку копії листа 

Хмельницького химерно зійшлися разом ознаки старої і нової епох: старий царський титул, 

новий титул з поділом Русі на Велику й Малу і традиційні московські уялення про руську 

людність Речі Посполитої як про білорусців, а їхню мову білоруську 37. 

Натомість московський цар «не помічає» цього нововведення гетьмана і підписує 

офіційні документи як «государь всея Руси». Зауважимо, як у середньовіччі, так і сьогодні 

титулятура є виявом політичної концепції і права володіти певною територією. Щойно в 

лютому 1654 року Олексій Михайлович приймає несподіваний новий титул, засвідчений у 

грамоті до волоського воєводи Матвія, де йдеться про перехід під «нашею царского 

величества високою рукою в верном подданстве Богдан Хмельницкой, гетман Войска 

Запорожского, и все Войсько Запорожское з городами и землями, которые с Малой России 

належат к княжеству Киевскому и Черниговскому, и вся Малая Русь» за підписом «цар и 

великий князь… всея Великия и Малая России самодержець»38.  

Лінгвістичний прийом зі зміни титулятури московського царя був «дипломатичною 

перемогою» гетьмана, позаяк запровадження до царського титулу слів Мала Русь означало 

юридичне визнання факту існування його держави, хоч і під протекторатом московського 

царя39. Використання цього поняття мало виразно підкреслити московській еліті, що 

Козацька Держава є спадкоємицею Русі і мислиться в етнічних кордонах української 

людності. Себто зазначені відокремлені хороніми Мала і Велика Росія (Русь) – це 

термінологічний вияв києвоцентричної концепції мислення провідників Козацької Держави. 

З огляду на середньовічну і ранньомодерну ментальність провідників нашого народу, 

зумовлену давньою втратою своєї держави і пануванням на ту пору принципу легітимізму 

(тільки династи з традицією влади могли володіти й укладати між собою договори40), – всі 

вони орієнтувалися на покровительство (чи підданство) сильного сюзерена – Польщі, 

Швеції, Туреччини, Московії – і бачили себе в кращому разі автономними васалами. За 

своєю природою козацтво не належало до традиційної еліти, що в ранньомодерному 

суспільстві зберігало вирішальне значення. Отже, з козаками не годилося трактувати з 

приводу політичного майбутнього українських земель. Інша річ, мислення династичних 

провідників утверджених і сильних держав, зокрема Московського царства: вони вкладали у 

                                                             
35 Толочко П. Русь – Мала Русь – Руський народ у другій половині ХIII-ХVII ст. // Київська старовина. – 1993. – 

№ 3. – С. 8. 
36 ДБХ. – С. 316. 
37 Плохій С. Переяслав 1654: православний дискурс та політична культура // Переяславська рада 1654 року 

(історіографія та дослідження). – К.: Смолоскип, 2003. – С. 787-788. 
38 Возз’єднання України з Росією. Документи і матеріали в трьох томах. – Москва: Вид-во АН СРСР, 1953. Т. 2 

1648-1651 роки. – С. 464. 
39 Толочко П. Русь – Мала Русь – Руський народ у другій половині ХIII-ХVII ст. // Київська старовина. – 1993. – 

№ 3. – С. 8. 
40 Пріцак Л. Основні Міжнародні договори Богдана Хмельницького 1648-1657 рр. – Харків: Акта, 2003. – 

С. 288. 
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слова своє «імперсько-династичне значення» і по-своєму трактували взаємини, зодягнуті в 

політичну термінологію.  

Йдеться про «перевернуту логіку» двох несумісних (і мовно передусім) суспільних 

організмів – Малої Росії і Великої Росії, – що призвело до неминучого поглинення «Великою 

Малої». Інакше кажучи, пряме значення слів мала – велика вимило з них антонімні 

когнітивні смисли. Таким способом благий намір Богдана Хмельницького про 

запровадження до титулатури царя хороніма Мала Росія як юридичного визнання факту 

існування його держави з часом зіграв цілком протилежну роль – знищення цієї держави і 

постання термінів малоросійщина, малоросійство, малороси тощо як чогось вторинного, 

несамостійного й залежного, а відтак самої ідеї малоросійства як пристосування України до 

Московії. На креативно-політичній ролі термінів, що в цьому випадку мали деструктивний 

для українців характер, наголошує Андрій Яковлів: «Договір 1654 р. в історії державного 

життя українського й московського народів відіграв важливу, можна сказати, епохальну 

роль. Він бо започаткував співжиття двох держав, різних з погляду державного устрою, 

населення й культури: Української республіки – «Війська Запорозького», що з моменту 

складення договору була перейменована на «Малую Русь» чи «Малоросію», та з абсолютної, 

східного типу монархії – Московського царства, «Великої Росії», що з початку ХVIII ст. була 

перейменована в «Російську імперію»41. 

Отже, лінгвістично-теоретичний і лінгвістично-правовий лінгвосоціюми канцелярій 

Богдана Хмельницького стали основним чинником утвердження староукраїнської (руської) 

мови як руськомовної картини світу в умовах постійної загрози для Козацької Держави.  

Лінгвістично-теоретичний лінгвосоціюм полягає в показових мовних рефлексіях 

Богдана Хмельницького, по-перше, про божественний дар мови для людини і всього народу 

(себто онтологічна функція) як знаку свободи і мілітарної боротьби за неї (Універсал 

1648 року); по-друге, в ототожненні території України з грецькою вірою та мовою, що 

згодом буде зафіксовано в Гадяцькому трактаті 1658 року та переговорних статтях Петра 

Дорошенка з Польщею 1670 року (себто функція національної ідентифікації); по-третє, у 

використанні відповідної політичної термінології з питомим значенням («висока рука», 

«піддані», «найнижчі і вірні слуги»), та знакових хоронімів (Русь, Русія, Мала Русь, Росія, 

Україна), етнонімів (малоросійський, український, малоросіяни). Це, своєю чергою, засвідчує 

високий рівень мовної свідомості Богдана Хмельницького та впливу на позитивні процеси 

націєтворення, в центрі яких, без сумніву, перебувала мова. Наведені міркування руйнують 

поширене трактування мови в ранньомодерному часі як начебто вторинного чинника в 

українському націєтворенні.  

Лінгвістично-правовий лінгвосоціюм виявлено в утвердженні староукраїнської 

(руської) мови як основної мови провадження справочинства на тлі полілінгвізму самого 

гетьмана та в забезпеченні соціяльної основи функціювання староукраїнської (руської) мови, 

про що йдеться в 9-му пункті Зборівського трактату 1649 року.  

 

 

                                                             
41 Яковлів А. Договір гетьмана Богдана Хмельницького з Московським царем Олексієм Михайловичем 1654 р. 

// Переяславська рада 1654 року (історіографія та дослідження). – К.: Смолоскип, 2003. – С. 133-134. 
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РУХ ДО ОСЯГНЕННЯ РЯТІВНОЇ МІСІЇ УКРАЇНСЬКОГО КОЗАЦТВА: 

НАГАЛЬНІСТЬ АКТУАЛІЗАЦІЇ ІСТОРИЧНОЇ КОНЦЕПЦІЇ  

ОЛЕНИ АПАНОВИЧ 

 
Козацтво донині залишається явищем, сутність якого продовжують осягати українці 

рідного краю і світової діаспори. Більш ніж півтисячолітня тяглість його розвитку зумовлює 

те, що козацтво донині впливає на суспільно-політичні, соціально-економічні, духовно-

інтелектуальні та інші прояви буття нації. Аби повноцінно імплементувати його у світові 

історичні аннали як самобутнього рушія національного поступу, козацтво належить вивести 

з «глухого кута історії», в який воно загнане імперським ігом кілька століть тому. Сучасне 

наукове осмислення цього феномена української і загальнолюдської історії належить вбачати 

в його націєтворчій і загальноцивілізаційній місії. 

Світоглядні засади, якими керувалася Олена Апанович (1919-2000), котра належала до 

плеяди самовідданих українських дослідників козацтва, свідчать, що видатна історикиня, 

архівістка, джерелознавиця, учена з енциклопедичними знаннями, лауреатка Національної 

премії України імені Тараса Шевченка осягала цю місію. Дослідники, обізнані з науковим, 

письменницьким, публіцистичним та іншим інтелектуальним надбанням ученої, 

прирівнюють її постать до таких українських істориків, як В. Антонович та В. Липинський1. 

Йдеться не стільки про кровну спорідненість (подібно до них учена була полькою по матері), 

скільки про відданість в осягненні, розкритті та донесенні до нащадків глибинної сутності 

козацтва – унікального у порівнянні з іншими країнами захисника і будівничого України.  

Відтак стає логічним прирівняння доробку дослідниці до таких подвижників 

загальнолюдської та української історії, якими були М. Грушевський, М. Петровський, 

М. Слабченко, Д. Яворницький та ін.2. Дозволимо собі розвинути наведені уподібнення. У 

гроно найвидатніших українських жінок-дослідниць національної історії, серед яких 

виокремлюють Олександру Єфименко та Наталю Полонську-Василенко, доречно заслужено 

вписати й Олену Апанович3. 

Видатна дослідниця національної історії вивчала козацтво упродовж періоду, більшого 

ніж півстоліття. О. Апанович висунула нову концепцію історії українського козацтва4. 

Повноцінне втілення концептуального бачення ученої розпочалося тільки після відновлення 

незалежності Української держави. Особливо значущими є положення її наукової концепції, 

втілені в останнє 10-ліття діяльності дослідниці й оприлюднені за її життя та пізніше5. 

Сутність цієї концепції нині належить вбачати у національно-історичному та всесвітньо-

                                                             
1 Мицик Ю. Козацька мати / У кн.: Апанович О. Козацька енциклопедія для юнацтва: Книга статей про 

історичне буття українського козацтва. - К.: Веселка, 2009. – С. 704. 
2 Там само. 
3 Ульяновський В. Наталя Дмитрівна Полонська-Василенко-Моргун: сторінками життєпису / У кн.: Полонська-

Василенко Н. Історія України: У 2 т. Т. І. – 3-тє вид. – К.: Либідь. – С. V-LXXXVIII. 
4 Мицик Ю. Козацька мати / У кн.: Апанович О. Козацька енциклопедія для юнацтва: Книга статей про 

історичне буття українського козацтва. – С. 711. 
5 Апанович О. Агрокультура українського козацтва / У кн.: Апанович О. Козацька енциклопедія для юнацтва: 

Книга статей про історичне буття українського козацтва. - К.: Веселка, 2009. – С. 15-20. 
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історичному розкритті суб’єктності рушійних сил поступу українства як справді 

європейської нації. 

Метою даної публікації є зосередження уваги передовсім на тих положеннях історії 

козацтва, які є ключовими у концепції видатної дослідниці. Відтак необхідно акцентувати 

увагу на тому концептуальному «ключі», котрий розкриває значущість козацтва як рушія 

рятівної суб’єктності в національній та загальнолюдській історії. 

До пріоритетних належать доведені дослідницею наукові положення, які історично 

підтверджують і доводять, що козаки уособлювали насамперед захист українського 

селянина. Козацтво, аргументовано доводила дослідниця, виникло як засіб самозахисту 

селянства6. Саме воно виявилося найнадійнішим захисником українського народу, осердям 

якого було, а згодом стало й захисником багатьох народів континенту та світу. 

Історикині вдалося розкрити захисну роль козацтва настільки, наскільки дозволяла 

тодішня українська («шелестівська») «відлига». У монографії «Збройні сили України першої 

половини ХVІІІ ст.» (1969) вона масштабно зобразила козацтво як суб’єкт, котрий ініціював і 

втілював ідею творення формувань мілітарного самозахисту у масштабах майбутньої 

держави, постання якої було справою часу7.  

Це наукове розкриття виглядало не тільки сміливим, але й добре усвідомлюваним 

ученою. Однак її інтелектуальна відвага була жорстко покарана тодішнім тоталітарним 

режимом. Учену звільнили з Інституту історії АН УРСР, а згадану монографію, що стала 

новим і вагомим словом у козакознавстві, пустили під ніж. З друку зняли всі статті 

дослідниці, її праці не дозволяли не лише друкувати - не рекомендувалося навіть посилатися 

на них. Що більше: після вимушеного безробіття її взяли у відділ рукописів ЦНБ АН УРСР, 

де поставили в умови жорсткої підконтрольності (фіксувався кожний вихід у коридор і 

телефонний дзвінок)8.  

Тільки після 1991 року учена змогла масштабніше розкрити рятівне призначення 

українського козацтва. Адже якраз «козацтво і передусім його центр – Запорозька січ – взяли 

на себе історичну місію захисту рідної землі й порятунку української нації…», – 

наголошувала дослідниця історії9. «Козацтво … використовувало військову міць лише для 

захисту України, для визволення української землі від чужоземного панування…», – 

стверджувала дослідниця, вбачаючи в цьому наступну місію козацтва10. Обґрунтовуючи його 

національну значущість, учена постійно наголошувала на європейському значенні 

українського козацтва. «Козацтво – збройні сили України – підкреслювала вона, – врятувало 

українську націю від геноциду з боку Османської імперії, що загрожувала всьому 

європейському розвиткові…». Козацтво «врятувало український народ від загибелі і не 

допустило, щоб Україна зникла з карти світу, що мало всесвітньо-історичне значення», - 

доводила свою переконаність історикиня11.  

Будучи високофаховою дослідницею історії збройних сил України, вона відобразила у 

своїх працях козацькі війни, присвятивши особливу увагу тим із них, котрі стали 

поворотними у національно-історичному та всесвітньо-історичному перебігу подій, – 

                                                             
6 Апанович О. Козацтво – ментальність українського народу / У кн.: Апанович О. Козацька енциклопедія для 

юнацтва: Книга статей про історичне буття українського козацтва. - К.: Веселка, 2009. – С. 7. 
7 Апанович О. М. Збройні сили України першої половини ХVІІІ ст. – Київ: Наукова думка, 1969. – 222 с. 
8 Мицик Ю. Козацька мати / У кн.: Апанович О. Козацька енциклопедія для юнацтва: Книга статей про 

історичне буття українського козацтва. – С. 707, 709. 
9 Апанович О. Козацтво – ментальність українського народу / У кн.: Апанович О. Козацька енциклопедія для 

юнацтва: Книга статей про історичне буття українського козацтва. - К.: Веселка, 2009. – С. 7-11. 
10 Там само. – С. 9. 
11 Там само. – С. 8. 
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Берестецьку, Зборівську, Конотопську, Корсунську, Пилявецьку, Хотинську12 Учена 

відзначала загальне історичне значення Хотинської війни13. Вказуючи на «вирішальну роль 

козаків у Хотинській битві», вона показала, що ця війна «мала величезне міжнародне 

значення». … «Хотинська перемога принесла запорозькому козацтву славу рятувальника 

«християнської цивілізації». Твердо дотримуючись власних концептуальних положень, 

учена наголошувала, що «Запорозька січ дедалі більше ставала незалежною республікою»14. 

У той же час, як зазначають сподвижники видатної дослідниці, «згідно з поглядами 

Апанович феномен українського козацтва треба визначати не в традиційних критеріях 

оцінки. … Конструктивна, творча роль козацтва у національній історії полягає не тільки у 

великій військовій майстерності та успішній воєнній діяльності…»15.  

Видатна дослідниця історії козацтва постійно стверджувала, що якраз воно було 

ініціатором українського державотворення. Саме з козацтва народ «створив потужні збройні 

сили, що є, як відомо, однією з головних ознак держави. Тож саме в збройних силах України, 

в козацтві, – наголошувала історикиня, – була закладена ідея державності, яка згодом 

реалізувалася в Запорозькій січі»16. Таким чином, козацтво за О. Апанович – це самобутній 

порівняно з іншими народами і властивий якраз українству рушій становлення справді 

європейської політичної нації. Ця суб’єктність козацтва проявляється в його найпосутнішому 

призначенні, яким було і залишається українське націєтворення.  

Зі справжнім захопленням дослідниці учена писала про Пилипа Орлика, особливо – про 

унікальний питомо український інтелектуально-політичний феномен, яким для України та 

світової спільноти донині залишається створена ним конституція. У перше 10-ліття 

відновленої української державності, котре виявилося першим (і останнім) 10-літтям не 

скованої заборонами її життєдіяльності, вона встигла видати працю про конституцію 

П. Орлика17. Цією працею українська дослідниця історії козацтва завершила свій 

подвижницький життєвий і науковий шлях. 

…Глибоку закономірність (а не випадковість!) належить вбачати у дослідженнях, 

якими вчена займалася тоді, коли її позбавили можливостей студіювати історію українського 

козацтва і вивчати відповідні архіви. У той період вона з нових позицій розкрила життя і 

діяльність Володимира Вернадського в Україні18. Нині і в подальшій перспективі 

принципово важливими є два напрями цих досліджень ученої. 

Перший. Дослідниця по-новому з’ясувала закономірності, що зумовлюють 

закоріненість Вернадських в Україні. Властиве ученій бачення козацтва дало їй можливість 

сформувати особливе ставлення до їхнього роду. Адже предки Вернадських потрапили в 

Україну з Литви і, як висловлювалася сама дослідниця, «покозачилися» в Україні. 

А вже через кілька поколінь Вернадські витворили родину самобутніх інтелектуалів – 

династію професорів. Концептуальне бачення, яким володіла вчена, дозволило їй масштабно 

показати і рід, і найвидатнішого представника роду, котрий просунув Україну у коло країн – 

                                                             
12 Апанович О. Козацька енциклопедія для юнацтва: Книга статей про історичне буття українського козацтва. – 

К.: Веселка, 2009. – С. 57, 288, 297, 302, 462, 618. 
13 Апанович О. Хотинська війна / У кн.: Апанович О. Козацька енциклопедія для юнацтва: Книга статей про 

історичне буття українського козацтва. – К.: Веселка, 2009. – С. 628. 
14 Там само. – С. 629. 
15 Мицик Ю. Козацька мати / У кн.: Апанович О. Козацька енциклопедія для юнацтва: Книга статей про 

історичне буття українського козацтва. – С. 711. 
16 Апанович О. Козацтво – ментальність українського народу / У кн.: Апанович О. Козацька енциклопедія для 

юнацтва: Книга статей про історичне буття українського козацтва. - К.: Веселка, 2009. – С. 7. 
17 Апанович О. Конституція Пилипа Орлика // Хроніка-2000. – 1998. – Вип. 23-24. – С. 90-97. 
18 Сытник К. М., Апанович Е. М., Стойко С. М. В. И. Вернадский: жизнь и деятельность на Украине. – К.: 

Наукова думка, 1984. – 355 с. 
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інтелектуальних лідерів ХХ ст. Особлива заслуга дослідниці, не вповні усвідомлювана 

донині, полягає в тому, що становлення Володимира Вернадського як унікального мислителя 

і натураліста, фундатора Всеукраїнської АН, його входження до плеяди найвидатніших 

мислителів загальнолюдського виміру за О. Апанович належить трактувати як уособлення 

козацького духу! 

Другий. Доведена дослідницею закоріненість роду Вернадських, своєю чергою, 

дозволила їй аргументовано піднести агрокультуру українського козацтва до біосферного та 

ноосферного рівнів, обґрунтованих В. Вернадським у вигляді унікальних учень, які до цього 

часу залишаються неперевершеними. Обидва контексти новітньої історичної концепції, 

висунутої ученою, заслуговують особливої уваги і подальшого розвитку. 

Провідним концептуальним положенням видатної вченої у розкритті місії козацтва з 

погляду ментальності українського народу є положення про «напівгосподарський-

напіввійськовий характер» козацтва19. За цим стислим формулюванням насправді ховається 

одна зі складових історичного бачення дослідниці, відмінного від інших істориків. У своїх 

працях вона «сформулювала власну історико-філософську концепцію щодо козацтва…», – 

відзначають науковці, фахово обізнані з її надбанням20. 

О. Апанович належала до кола інтелектуалів, які осягали глибину доробку тих 

видатних українських учених, котрі володіли природничим розумінням місії свого народу. 

Це осягнення дозволило дослідниці відкрити такі «пласти» історії козацтва, які могла 

зрушити якраз вона і тільки вона. Відтак у її концепції особливо важливе місце зайняли ідеї 

С. Подолинського та В. Вернадського, у контексті яких дослідниця по-новому розкрила 

закоріненість національної агрокультури. Розбудовче бачення та осмислення питомо 

української агрокультури ученої було таким, якого ні до неї, ні після неї ніхто не досягав. 

Апелюючи до новаторських здобутків згаданих учених, вона вважала, що підставою 

для тверджень про світове значення української агрокультури є розгляд діяльності 

українського селянства й козацтва у світлі ідей видатних інтелектуалів21. Її твердження має 

особливу цінність ще й тому, що О. Апанович була засновницею й активним членом 

Наукового товариства імені Сергія Подолинського22. Вона розкрила найважливіші 

положення, зокрема геніально доведені С. Подолинським.  

Єдиним джерелом життя на нашій планеті є сонячна енергія. Властивість 

нагромаджувати сонячну енергію має рослина 23.  

Збільшувати загальний бюджет сонячної енергії на земній поверхні спроможна людина 

– завдяки своєму розуму і праці 24.  

Найпріоритетнішою, найпродуктивнішою, найкориснішою людською працею є 

землеробство. Землеробство – це добування їжі, через яку рослинний світ подає людині 

трансформовану сонячну енергію 25.  

                                                             
19 Апанович О. Козацтво – ментальність українського народу / У кн.: Апанович О. Козацька енциклопедія для 

юнацтва: Книга статей про історичне буття українського козацтва. – К.: Веселка, 2009. – С. 7. 
20 Мицик Ю. Козацька мати / У кн.: Апанович О. Козацька енциклопедія для юнацтва: Книга статей про 

історичне буття українського козацтва. – С. 711. 
21 Апанович О. За плугом Господь іде: Агрокультура українського селянства й козацтва в контексті ідей Сергія 

Подолинського і Володимира Вернадського. – Севастополь: "Дзвін Севастополя", 1999. – С. 16. 
22 Шевчук В. Осягнення непроминущості рятівної місії: Агрокультура українського козацтва в студіях 

О. Апанович // Витоки та становлення козацького руху на етнічних землях України : матеріали Всеукраїнської 

наукової конференції. Львів, 29 червня 2017 року. – Львів: ЛТЕУ, 2017. – С. 119. 
23 Апанович О. За плугом Господь іде: Агрокультура українського селянства й козацтва в контексті ідей Сергія 

Подолинського і Володимира Вернадського. – С. 16. 
24 Там само. – С. 17. 
25 Там само. – С. 18. 
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Дослідниця показала, що вдосконалене польове господарство, науково поставлене 

правильне рільництво за С. Подолинським збільшує кількість сонячної енергії на земній 

поверхні. Вона прийшла до висновку, що у визначення С. Подолинським “вдосконаленого 

польового господарства”, “поставленого правильно рільництва” цілком вкладається козацька 

агрокультура26.  

Як зазначалося, учена належала до визнаних знавців українського періоду життя і 

творчості В. Вернадського27. Як нащадок запорозьких козаків видатний мислитель і 

природознавець на українській землі створив свої унікальні вчення про живу речовину і 

біосферу та обгрунтував неминучість її переходу в ноосферу 28. Визначальним фактором 

цього переходу є людина, здатна своїм розумом впливати на природу й організацію 

суспільства.  

Тож людство повинно будувати відносини з природою тільки на науковій основі. 

"Виходячи із визначення Вернадським правильної поведінки людини, соціуму в природі, 

чому теж відповідає козацьке землеробство, можемо сказати, – робила висновок дослідниця, 

– що український народ в особі козацтва зробив значний поступ у ноосферну перспективу, і 

це підносить його до планетарного рівня, а оскільки тут присутній активнодіючий фактор – 

космос, сонячна енергія, то – до космічного рівня" 29. 

Слід ще раз наголосити на значущості положень, втілених в останні роки 

життєдіяльності дослідниці30. Теперішня і майбутня важливість цих ідей пояснюється як 

тим, що господарювання українського селянства і козацтва дослідниця пов’язувала з 

високим рівнем виплеканої ними агрокультури, так і з тим, що вона одночасно відзначала і 

найвищий рівень інтелектуального обґрунтування цього типу агрокультури, розкриваючи 

його у світлі новаторських досягнень С. Подолинського та В. Вернадського. 

Учена глибоко усвідомлювала значущість для українства доробку В. Липинського31. 

Ідея автора "Листів до братів-хліборобів" про «любов до землі», котра «є основною 

динамічною силою як української, так і всіх осілих націй», до якої апелювала дослідниця 

історії козацтва, передавала глибокі смисли, котрі відзначали і сучасники видатного 

українського мислителя, історика та соціолога32. 

Так, Д. Чижевський спогади про В. Липинського завершував словами про «любов до 

людей та до землі, серед яких і на якій має здійснюватись дана ідея», наголошуючи на цій 

особливо ясній ідеї Липинського-ідеолога, історика, політика та філософа33. І. Мірчук, 

акцентуючи увагу на месіянізмі Липинського, наголошував, що той, «не оглядаючись на 

настрої українського громадянства і всупереч національній традиції видвигнув зовсім 

виразно думку про післанництво України у світовій історії. Липинський, глибоко 

                                                             
26 Там само. – С. 22. 
27 Сытник К. М., Апанович Е. М., Стойко С. М. В. И. Вернадский: жизнь и деятельность на Украине. – К.: 

Наукова думка, 1984. – 355 с. 
28 Апанович О. За плугом Господь іде: Агрокультура українського селянства й козацтва в контексті ідей Сергія 

Подолинського і Володимира Вернадського. – С. 4. 
29 Апанович О. За плугом Господь іде: Агрокультура українського селянства й козацтва в контексті ідей Сергія 

Подолинського і Володимира Вернадського. – С. 23. 
30 Апанович О. Агрокультура українського козацтва / У кн.: Апанович О. Козацька енциклопедія для юнацтва: 

Книга статей про історичне буття українського козацтва. – К.: Веселка, 2009. – С. 15-20. 
31 Апанович О. За плугом Господь іде: Агрокультура українського селянства й козацтва в контексті ідей Сергія 

Подолинського і Володимира Вернадського. – С. 5. 
32 Липинський В. Листи до братів-хліборобів (вступ і перша частина) / У кн.: В’ячеслав Липинський і його доба: 

Книга перша. – Київ: Темпора, 2010. – С. 115. 
33 Чижевський Д. Вячеслав Липинський як філософ історії / У кн.: В’ячеслав Липинський і його доба: Книга 

перша. – Київ: Темпора, 2010. – С. 305. 
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переконаний у неминучости здвигнення української держави, – підкреслював відомий 

філософ діаспори, – приписує Україні «світову місію історичну»34. 

…У Науковому товаристві імені Сергія Подолинського наприкінці 90-х років ХХ ст. 

почалася співпраця видатної дослідниці історії козацтва з лауреатом Національної премії 

України імені Тараса Шевченка, майбутнім Героєм України М. Руденком. Вбачаючи в 

законах природи основу господарювання, видатний мислитель, письменник і правозахисник 

зробив фундаментальний внесок в економічну науку35. Глибоко осягаючи природничі засади 

української агрокультури, він довів безальтернативну роль хліборобства у забезпеченні 

прогресу суспільств36. 

Тут доречно наголосити, що за наслідками дослідження форм правління найбільших 

держав тодішнього світу вже згаданий В. Липинський прийшов до висновку про обмежене 

число політичних ідей та відповідних їм методів організації для вирішення проблем 

державного буття в Україні. Докладний аналіз дав йому можливість побачити майбутнє 

України "не в формі диктатури (охлократія), ані в формі правління при помочі шахрайств 

виборчих (демократія), ... а в формі класократії"37. Цей уповні модерний висновок 

В. Липинського унікально узгоджується з результатами дослідження ролі хліборобства у 

забезпеченні суспільно-господарського прогресу, з’ясованого щойно згаданим М. Руденком. 

Незалежно від В. Липинського наш сучасник також прийшов до узагальнення, що "коли 

класи визначаються за Кене, ... зникають причини для класової боротьби і для політичних 

спекуляцій на цій основі"38. Відтак осягнення українськими інтелектуалами відмінностей між 

продуктивним та "безплідним" класами стає одним із найбільш симптоматичних положень, 

що органічно споріднюють класократію В. Липинського з фізичною економією М. Руденка, 

розкриваючи місію продуктивних класів у господарському бутті теперішніх і прийдешніх 

суспільств39.  

У теперішніх умовах принципово по-новому вияскравлюється пов'язаність козацького 

руху з продуктивним класом, що став його суспільно-господарським джерелом – селянством. 

Новітніх проявів нині потребує органічний зв'язок українського селянства з сучасними 

формами козацтва, котре завжди було захисником інтересів і гарантом безпеки селянства і в 

якому усвідомлено вбачало свою закоріненість. 

Стає дедалі актуальнішим збереження унікальних надбань козацької агрокультури. 

Плодючі чорноземи, зерно, яким і нині забезпечує націю і світ національне сільське 

господарство, одні з найкращих у світі породи коней, корів та іншої худоби, поголів'я якої 

потребує продуктивного нарощування і в ХХІ ст., – це загальноукраїнський та вселюдський 

капітал, що має абсолютний вимір, бо є незамінним для українства і людства рятівним 

багатством.  

У нинішньому історичному призначенні козацького руху, коли природниче осягнення 

ролі хліборобства стає основою новітнього реформування суспільств, продовжує залишатися 

                                                             
34 Мірчук І. Месіянізм Липинського / У кн.: В’ячеслав Липинський і його доба: Книга перша. – Київ: Темпора, 

2010. – С. 277. 
35 Руденко М. Енергія прогресу. Вибрані праці з економії, філософії і космології. – К.: Кліо, 2015. – С. 400. 
36 Там само. – С. 50, 131. 
37 Липинський В. Листи до братів-хліборобів (вступ і перша частина) / У кн.: В’ячеслав Липинський і його доба: 

Книга перша. – Київ: Темпора, 2010. – С. 125. 
38 Руденко М. Енергія прогресу. Вибрані праці з економії, філософії і космології. - К.: Кліо, 2015. – С. 122. 
39 Шевчук В. Життєствердний статус питомо українського знання: становлення парадигми рятівного 

економічного мислення // Теоретико-методологічні трансформації економічної науки у ХХ ст.: Перспективи 

нової парадигми: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. Київ, 28-29 травня 2019 року. – 

Київ: КНТЕУ, 2019. – С. 116-117. 
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непроминущою визначальна всесвітньо-історична роль українських інтелектуалів, яким 

належить природниче обгрунтування покладеної на козацтво рятівної місії. 

Більш ніж півтисячолітнє розгортання у просторі і часі загальнолюдського феномена, 

яким є українське козацтво, вказує на непроминущість і засвідчує його національну та 

всесвітньо-історичну значущість. І непроминущість, і значущість самобутнього рушія 

української і загальнолюдської історії знаходили найактивніший прояв у національно-

визвольних змаганнях. Ці змагання, що тільки у ХХ ст. кілька разів завершувалися 

проголошенням незалежності України, продовжують зберігати актуальність і нині, у ХХІ ст.  

Отже, місія козацтва завжди полягала передовсім у захисті, а не нападі. Для нації, 

континенту і світу вона свого часу виявилася – і продовжує виявлятися донині – як рятівна, а 

не агресивна. Тож ідеться про захисне призначення українського козацтва, котре 

(призначення) може і має бути трансформованим в опірність, що властива нині радше 

«м’якій», ніж мілітарній силі. Відтак козацтво нині належить розглядати як рушія 

парадигмально нової – інтелектуальної – змістовності рятівної місії українства, котра 

(змістовність) надає такій місії принципово нову суб’єктність, що іменується цивілізаційною.  

З огляду на це потребує розвитку інтелектуальний наратив козацтва, що знайшов 

визнане світом самобутнє втілення у мисленні і новаторських парадигмах. Нині такий спадок 

потребує, аби українське суспільство і влада, осягаючи більш ніж 1000-літній історичний 

досвід керованості розумом, закономірно опановували новітні засоби керованості нації 

життєдайним надбанням. У цьому належить вбачати рятівну місію, яку Україна покликана 

доносити до цілого світу.  

Те, що віддавна усвідомлювали творці питомо українських конституційних засад, 

унікальних учень про біосферу та ноосферу, сьогодні мають розвивати й запроваджувати їх 

нинішні і майбутні продовжувачі. Особлива відповідальність покладається першочергово на 

тих, хто є реальним теперішнім рушієм рятівної агрокультури, виплеканої українським 

селянством і козацтвом та збереженої для донесення до власних і загальнолюдських 

нащадків з метою виконання покладеної на них життєствердної місії. 
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НОВІ БІОГРАФІЧНІ ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЖИТТЄПИС ГЕТЬМАНА 

УКРАЇНИ ПЕТРА САГАЙДАЧНОГО (1570-1622) 

 
У статті відображено нові біографічні складові життєпису гетьмана України Петра 

Сагайдачного на основі наукових досліджень, проведених відомими українськими 

істориками: Юрієм Мициком, Петром Сасосом, Тарасом Чухлібом, Зоєю Хижняк, Ганною 

Черкаською та дослідником історії козацтва Богданом Сушинським (1946-2020). На основі 

опрацьованих джерельних матеріалів, історичної літератури та церковних документів 

відтворено цілісну модель життєпису гетьмана України Петра Сагайдачного (1570-1622). 

У суботу 4.07.1570 р. в опільському селі Кульчиці-Шляхетні (рис. 1) у Конона із роду 

Сасів та Пелагеї (дівоче прізвище Казновська) народився хлопчик. За звичаєвим правом, на 

восьмий день, а саме у неділю 12 липня 1570 року, його охрестили у Кульчицях-Шляхетних 

у церкві Покрови Пресвятої Богородиці і дали йому православне грецьке ім’я Петро, яке у 

перекладі означає скеля або камінь. 

Церква Покрови Пресвятої Богородиці була збудована у Кульчицях-Шляхетних у 

1510 році. Пізніше у XVII ст. ця двозрубна церковна будівля була розширена шляхом 

добудови бабинця. Це уже була безверха церква, вкрита двосхилими дахами з ліхтарем на 

гребені нави (рис. 2). В інвентарі за 1839 рік подається опис цієї дерев’яної церкви XVII-

XVIII ст.1. 

Церкву було розібрано у кінці XІX ст. з дозволу Перемишльського греко-католицького 

єпископа через аварійний стан. Замість неї у 1891 році було споруджено нову дерев’яну 

тризрубну триверху будівлю (рис. 3). 

Цю дерев`яну церкву Покрови Пресвятої Богородиці, у якій хрестили Петра 

Сагайдачного, перенесли у 1925 році із Кульчиць-Шляхетних (із місцевості Горське) у 

сусіднє село Кружики2, яке розташоване на лівому березі Дністра. Це село територіально є 

продовженням села Кульчиць. При споруджені цього невеликого храму його архітектура 

була суттєво видозмінена і через строгі форми він набрав похмуро-неприступного вигляду. 

Нава і вівтар були вкриті наметовими дахами, а бабинець церкви споруджено у формі 

стовпової вежі, яка теж була вкрита невисоким наметом (рис. 4). Церква св. Покрови була 

зачинена з 1962 по 1989 рік, а з 1989 до 2001 року проводились богослужіння. Сьогодні храм 

св. Покрови у селі Кружиках не діє, а його дзвіниця знаходиться в аварійному стані. 

Обряд хрещення Петра Сагайдачного у церкві св. Покрови здійснив православний 

священик Прокоп, якому польський король, великий князь литовський та володар Русі 

Жиґимонт Август (лат. мовою Sigismundus Augustus, пол. мовою Zygmunt August, застарілою 

                                                             
1 Слободян В. Церкви України. Перемиська єпархія. – Львів, 1998. – 864 с. 
2 Грушевський М. С. Сторінка з історії українсько-руського сільського духовенства. – 1899 р. – № 48. 
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укр. мовою Жигимонтъ Августъ; 1520-1572) «потвердив» надання православної парафії у 

селі Кульчицях 13 червня 1561 року3.  

Отже, Петро Сагайдачний народився у суботу 4 липня 1570 року4 у селі Кульчиці-

Шляхетні у місцевості Горське у Перемишльській землі Руського воєводства у православній 

родині, яка належала до роду Сасів. Рід Драго-Сасів відносився до малоземельної шляхти. 

Петро на правах старшого сина успадкував родинний герб «Побог»: на щиті у червоному 

полі срібна підкова кінцями донизу, на якій встановлено золотий лицарський хрест. Щит 

оздоблений дубовими гілками, а над щитом лицарський шолом.  

Історики Юрій Мицик та Зоя Хижняк на основі вивчених документів вважають, що 

батька Петра Сагайдачного звали Кононом (або Конашем), а маму Пелагеєю. Після смерті 

батька, мати Сагайдачного прийняла чернечий постриг і стала інокинею Мокриною у церкві 

св. Покрови у Кульчицях. Батько і мати Петра Сагайдачного поховані на цвинтарі у 

місцевості Горське села Кульчиці-Шляхетні. 

У Поминальнику Михайлівського Золотоверхого монастиря у Києві за 1622 рік 

зроблено наступний запис «Пом’яни Господи душі усобших рабів своїх – Петра, Конона, 

Єлисея, Якова та Мокрини. Згідно заведеної православної традиції у «Поминальник» 

вносились тільки найближчі родичі і відповідно до цього збереженого поминального запису 

ствердно можна заявити, що діда по материнській лінії звали Єлисей (його прізвище було 

Казновський), а діда по батьківській лінії – Яков із роду Сасів. 

У Михайлівському «Помянике» згадується також і ім’я Анастасія. Це є дружина Петра 

Сагайдачного, яка належала до київського міщанського роду Повчанських і після смерті 

гетьмана вдруге вийшла заміж за українського шляхтича Івана Піончинау 1624 р. і до кінця 

земного життя мешкала у селі Вирва, що на Київщині. 

У 1582 році Петро Сагайдачний здобув початкову освіту у школі при церкві св. Пилипа 

у Самборі. Там його навчили Закону Божого та читати і писати слов’янською і грецькою 

мовам. Навчав його священик та дяк. За підручники служили псалтир та часослов. Школа 

була у підпорядкуванні передміського православного братства у Самборі. Подальшу освіту 

Петро Сагайдачний продовжив у Львівській братській школі, де подружився з Іваном 

Борецьким – майбутнім православним митрополитом Іовом.  

Петро Сагайдачний рано став сиротою, тому його вихованням у подальшому 

опікувався Василь-Костянтин Острозький. Далі навчання Сагайдачний продовжив у 

слов’яно-греко-латинській школі (академії) в Острозі. Петро Конашевич мав неабиякий хист 

до наук, сам писав наукові розвідки, зокрема «Пояснення про унію», та склав низку віршів. 

Після закінчення Острозької академії у 1588 році Петро Сагайдачний за кошти князя 

В.-К. Острозького продовжив навчання у Сорбонській богословській школі у Парижі (1588-

1594 рр.). Після повернення із Франції 24-річного Петра Конашевича обвінчали із 16-річною 

київською шляхтянкою Анастасією (Настею) Повчанською у церкві св. Покрови, у рідному 

селі Кульчиці-Шляхетні. 

Після вінчання родина молодих мешкала у Києві у власному маєтку, котрий пізніше 

Петро Сагайдачний використовував як тимчасову гетьманську резиденцію. Незабаром у них 

з'явився син Лукаш. Знаючи про пристрасть чоловіка до цвіту гречки, Настя Конашевич, 

дбаючи про авторитет чоловіка, так агресивно зустріла першу пліткарку, що іншим навіки 

заціпило говорити про стрибки Петра набік. Петро Конашевич служив у Києві учителем у 

домі судді Стефана Аксака, а також одночасно був помічником київського судді Івана 

Аксака (український шляхтич татарського походження). 

                                                             
3 Там само. 
4 Постанова Верховної Ради України № 5413 від 13.05.2010 р. 
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У 26 років він потрапив до козацької академії на Січ у гирлі річки Чортомлик. 

Конашевича, який за хвилину випускав від 8 до 10 стріл, визнали неабияким лучником, 

кращим хіба, що був Байда. Сагайдачний, та й годі! – охарактеризували його. Отак слово 

вирвалося на волю – і полетіло, став тоді Конашевич Сагайдачним. Часи тоді були непевні, 

за 10 років 15 кошових змінилося. За цей час Петро Сагайдачний опанував козацьку 

стратегію, тактику, побував на посаді обозного (керівник артилерії), і обирався кошовим 

отаманом та гетьманом. 

На Запоріжжі Сагайдачному дісталося 4-тисячне військо степових козаків, які 

полювали на людоловів (татарів). Сагайдачний перетворив цю емоційну юрбу на професійне 

вишколене військо. Сам не пив і козаків до цього привчив. Усі вивчили пішу та кінну 

службу, стріляли з мушкетів, орудували шаблею, списом, кидали ножі. Кожна сотня мала 

вузьких спеціалістів: розвідників-пластунів та гармашів. Сагайдачний запровадив 

скорострільний рушничний бій, мотузяні драбини з гаком; знаки сурмою, ракетами. 

Військовий геній гетьмана, уміння здобувати гроші, дало можливість Петру Сагайдачному 

утримувати 40-тисячне військо козаків. 

Гетьман Петро Сагайдачний кожного року здобував перемоги загальноєвропейського 

значення та зламав світову традицію: 300 років на Порту не сміли нападати, а бездержавні 

козаки нападали й перемагали. Сагайдачний контролював Чорне море і мріяв про 

український Крим. Про нього козаків співали: Була Варна колись славна, Славнішії козаки, 

Що ту Варну дістали, І у ній турків забрали. 

У 1605 році козаки Конашевича вистежили 10 галер, захопили у них турецькі гармати 

для здобуття фортеці Варни. Отут, вперше, пролунало прізвище гармаша Засядька. Побіжно 

запорожці визволили шість тисяч невільників, захопили знаних турків для обміну на 

запорожців. Взяли січовики 180 тон золотої здобичі, третю частину закопали в урочищі 

Сагайдачного і залишили заначку для нащадків. 

У 1606 році під час першої морської експедиції Сагайдачного на Кілію та Білгород, 

було захоплення 10 галер. А у 1607 році Сагайдачний здійснив героїчний рейд на Очаків і 

Перекоп. Козаки на чолі з Сагайдачним у 1608 році захопили берегову лінію Анатолії. У 

1609 році 16 козацьких чайок у гирлі Дунаю знову атакували Кілію, Білгород та Ізмаїл. 

Наступні роки дії Сагайдачного були бінарними: він здобув Московщину, але так, щоб 

Польща дуже не підносилась, та навів лад у Криму. 

У 1614 році козаки взяли добре укріплену морську гавань – Синоп та визволили велику 

кількість невільників, а у 1616 році під проводом Сагайдачного козаки здобули турецьку 

фортецю Кафу з найбільшим у Криму невільницьким ринком. Славу полководця Петро 

Сагайдачний здобув у московському (1617-1618 рр.) і турецькому (1621 р.) походах. У 

1618 році поляки звернулися до Сагайдачного з проханням допомогти королю Владиславу, 

котрий вирушив на Москву. З 20 000 козаків Сагайдачний здобув 17 московських міст, 

розбив московські ополчення Пожарського й Волконського, дорогою зруйнував усі 

московські фортеці; визволив з полону королевича Владислава, а 14 жовтня 1618 року 

гетьман прийняв капітуляцію московського царя. За видатні заслуги у боротьбі з турками 

Сагайдачний був обраний головою Європейської ліги християнської міліції, яка мала на меті 

вести боротьбу з турками та не допустити їх у Європу. 

Під час Хотинської битви 1621 року, у результаті якої було перекрито шлях туркам до 

Європи, гетьман кожного дня здобував перемоги. Султан Осман ІІ клявся, що не буде їсти-

пити, доки не приведуть йому «сивого пса Сагайдачного». Довелося туркам просити миру. 

Отевіль писав: «Під час цього походу козаки творили справжні військові дива». У вересні 

1621 р. гетьман був тяжко поранений стрілою з отрутою. Переможець повернувся до Києва, 
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дав раду релігійним і освітнім справам та родинним проблемам. У грудні 1621 року Петро 

Сагайдачний був нагороджений Почесним мечем з діамантами за виявлену хоробрість і 

звитягу у Хотинській битві. Цей нагородний меч Сагайдачного зберігається у музеї «Вавель» 

у Кракові. 

У 1615 році Сагайдачний усім Військом Запорізьким низовим вступив до Київського 

братства, що дало останньому матеріальну та військову підтримку. Завдяки своєму 

авторитету, гетьман у 1620 році домігся того, що Єрусалимський патріарх Феофан висвятив 

шість українських священиків на єпископів та Іова Борецького на митрополита, чим відновив 

Київську митрополію. 

Оскільки голова родини майже весь час присвятив військовому вишколу козаків, 

бойова, але гонорова пані Сагайдачна сама давала лад у спільному господарстві. Нерідко 

Анастасія з виховною метою очолювала загін охорони й робила наїзди на не дуже чемних 

сусідів, про що свідчать судові позови. Про сина Лукаша відомо, що у 1618 році він прибув 

до Замойської академії та записався на навчання під прізвищем – Lucas Petri 

Konaszewicz.Перед смертю у своєму заповіті гетьман призначив опікунів для дружини – 

київського митрополита Іова (Івана) Борецького та наступника на гетьманській посаді 

Оліфера Голуба.  

20 квітня 1622 року упокоївся у Бозі великий державник – гетьман України Петро 

Сагайдачний. Він був похований у Києві на території Києво-Братського монастиря у крипті 

Богоявленської церкви. Під час реконструкції Богоявленської церкви (1690-1693) вказівники 

до могили гетьмана Сагайдачного були втрачені, а будівля церкви у 1935 році була підірвана 

і розібрана до фундаменту. У радянський час будівельники на місці його могилі у 1962 році 

збудували їдальню для курсантів Київського військово-морського училища. У наш час на 

території Києво-могилянської академії у 1992 році реконструйована умовна могила Петра 

Сагайдачного. 

  

 
 

Письменник Костянтин Паустовський завжди з гордістю розповідав друзям про те, що 

зачинателем славного роду Сагайдачних-Конашевичів-Паустовських є гетьман запорозьких 

козаків Петро Сагайдачний. У Києві в будинку діда Паустовський знайшов написану 

латиною гетьманську грамоту – «універсал», мідну печатку з гербом часів гетьмана Петра 

Конашевича-Сагайдачного та кілька козацьких люльок. Костянтин Паустовський оспівав 

славне козацтво у лебединій пісні – «Повісті про життя», бо «людина не може жити без 

батьківщини, як не може жити без серця». А серце за походженням у нього було козацьке, 

запорозьке.  
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Рис. 1. Етнографічна карта Західної України. Опілля (західна частина Поділля). 

 

 

 
 

Рис. 2. Кульчиці. 1890 р. Церква Покрови Пресвятої Богородиці XVII-XVIII ст.  

Світлина В. Новоєвського із збірки Національного музею у Львові (№ 1414). 
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Рис. 3. Вигляд новозбудованої у 1891 році церкви св. Покрови у Кульчицях. 

 

 

 
 

Рис. 4. Церква Покрови Пресвятої Богородиці у 1925 році була перенесена із села Кульчиці у 

с. Кружики Самбірського району. Світлина І. Синкальського 1992 р. 

 

 

https://www.pslava.info/KruzhykyS_CerkPokrovy,211895.html
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Рис. 5. Фрагмент карти 1875 р. австрійського Військово-географічного інституту. 

 

 Х – місце у районі Горське (Кульчиці), де стояла хата батьків П. Сагайдачного; 

  – місце, де колись була церква св. Покрови, у якій хрестили П. Сагайдачного; 

  – цвинтар у Кульчицях (Горське), де поховані Конон і Пелагея Сагайдачні. 

 

 

  
 

Рис. 6. Фрагмент карти 1897 р. австрійського Військово-географічного інституту.  

 

 Х – місце у районі Горське (Кульчиці), де стояла хата батьків П. Сагайдачного; 

  – місце, де колись була церква св. Покрови, у якій хрестили П. Сагайдачного; 

  – цвинтар у Кульчицях (Горське), де поховані батьки Петра Сагайдачного. 
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     Шкраб’юк П. В., 
    д-р іст. наук, 

     старший науковий співробітник, 

     Інститут українознавства 

ім. І. Крип’якевича НАН України, м. Львів,  

 

КОНТРОВЕРСІЙНА РЕЛІГІЙНА АКЦІЯ  

П. КОНАШЕВИЧА-САГАЙДАЧНОГО ТА ЙОГО АПОЛОГІЯ В 

УКРАЇНСЬКОМУ ПИСЬМЕНСТВІ 

 
400! Вже стільки років не згасає в поколіннях пам'ять про гетьмана реєстрових козаків, 

а точніше – гетьмана Запорозької Січі Петра Конашевича-Сагайдачного. Через 220 літ після 

його трагічного (через поранення) відходу у вічність, себто 1882 року, письменник Данило 

Мордовцев (Мордовець) сприйняв як історичне джерело козацькі думи і створив романтичну 

повість «Сагайдачний». 

У рік смерті Мордовця (1830-1905) Осип Маковей видав повість «Ярошенко» – про 

битву під Хотином, в якій чільне місце посідає славний запорозький гетьман. Маковей їздив 

на місця боїв, уважно простудіював «Діаріуш Хотинського походу», що його 1646 року 

опублікував учасник цієї війни, воєвода Руський Яків Собеський. А тому ця повість дуже 

цінна. 

Сагайдачний, як відомо, народився у селі Кульчиці Самбірського району на Львівщині. 

Від Кульчиць до Самбора – сім кілометрів. І в цьому місті у травні 1857 року прийшов на 

світ письменник Андрій Чайковський. Звісно, він не міг обійти таку славетну постать, як 

Петро Конашевич, до того ж, краянин. І написав роман «Сагайдачний», перша книга якого, 

«Побратими», вийшла 1924 року, а друга й третя – 1929-го.  

У цьому стислому історіографічному огляді надзвичайно цікавою й трагічною є доля 

Зінаїди Тулуб та її роману «Людолови». 

18 травня 1930 року з Італії – через Київ – до Москви проїжджав Максим Горький. 

Влада організувала масову зустріч «пролетарського буревісника», і на цю зустріч прийшла 

Зінаїда Тулуб. «Вона, – згадує інша письменниця, Докія Гуменна, – несла величезного букета 

квітів. Виставила наперед букета і так прорвалася крізь сильні наряди міліції, так добилась 

до самого вагону, що займав Горькій. Вручила вона той букет. Не самому Горькому, що так і 

не вийшов з вагону до трудящих, а його синові». (Див.: Гуменна Д. Дар Евдотеї: Іспит 

пам’яті. Балтимор; Торонто, 1990. Т. ІІ. – С. 185). 

У тому букеті був лист до Горького: скарга, що її не видають. І тут же «Людолови» 

видали в Москві – звісно, російською мовою, а 1934-го перший том «Людоловів» 

опублікували в Україні. В цьому томі діють і Настя Лісовська (Роксолана), і запорожці, і – 

головне – їхній гетьман Сагайдачний.  

На початку 1937 року в Києві вийшов другий том «Людоловів». А 4 липня цього ж 37-

го Зінаїду заарештували – і почалася її багаторічна ГУЛагівська Голгофа: Ярославська 

в’язниця, Колима, Казахстан… Аж 1955-го вона повернулася до столиці. 

х х х 

Безперечно, про Сагайдачного писали і Андріан Кащенко в окремому виданні (1915) та 

в своїх блискучих «Оповіданнях про славне Військо Запорозьке низове» (1916), і Дмитро 

Яворницький, і чимало інших авторів. А все ж – треба підкреслити – найпершим апологетом 

видатного гетьмана був Касіян Сакович (бл. 1578-1647) у своїй книзі «Вірші на жалісний 
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погреб шляхетного рицаря Петра Конашевича-Сагайдачного», датований Провідною неділею 

1622 року. 

Нагадаю, що Касіян Сакович – наш краянин: із села Потелич, що неподалік Рави-

Руської. Він був сином священика, студіював в академіях у Замості та Кракові; як домашній 

вчитель навчав майбутнього київського воєводу Адама Киселя, протягом чотирьох років 

працював ректором школи Київського братства, куди з усім своїм військом вступив 

Сагайдачний. 

Сакович був православним, а тому в своїх «Віршах на погреб…» оспівував не тільки 

військово-організаторські заслуги гетьмана, а й схвалював те, що він відновив Київську 

митрополію – ту митрополію, яка внаслідок занепаду її релігійно-богословського життя 

1596 року цілком природно перейшла під юрисдикцію Римського Папи. 

І ось що пише Сакович у 14-ому розділі про константинопольського патріарха 

Феофана, який повертався з Москви: 

 

 Патріарха наш гетьман з військом привітавши 

  В Києві, поклон йому доземний поклавши, 

 З православними почав раду учиняти, 

  Щоби пастирів могли православних мати 

 В своїй церкві на замість тих владик-уніатів, 

  Котрих має наш народ за єзуїтів. 

  

А тепер наведу судження професора, визначного астронома з Івано-Франківська Івана 

Климишина: «…Сагайдачний вчинив великий гріх, поновивши в Україні православну 

ієрархію. Нам треба було залишитися греко-католиками, точніше – православними, які 

визнають верховенство Папи». Адже Папа задовольнив усі ті вимоги, які поставили Іпатій 

Потій і Кирило Терлецький Папі, йдучи на унію з Римом, зокрема те, що обряд залишається 

східний, тобто грецький; календар – Юліанський; священики мають право одружуватися і 

т. д. 

«Але до цього ще й таке, майже фантастичне: немило вам чути у вашому храмі ім’я 

Папи? Не згадуйте!» І. Климишин посилається на Православний церковний календар 

1968 року, в якому зазначено, що «протягом 124 років у Службах Божих (на Великому Вході) 

уніяти не поминали Римського Папи» (Климишин І. Іди вперед – або вмирай! Івано-

Франківськ, 2015. – С. 245-246). 

Наслідки повернення до старого очевидні: 12 липня 1623 року збурені фанатики 

зарубали у Вітебську Полоцького унійного архієпископа Йосафата Кунцевича (згодом 

першого святого УГКЦ). Вражений жорстокою розправою, Мелетій Смотрицький, що мав як 

православний владика замінити Кунцевича, теж приєднався до унії; 1625-го це зробив і 

Касіян Сакович, але через шістнадцять літ з невідомих причин перейшов у конфесію римо-

католицьку... 

х х х 

Не можна не погодитись, що насильницька реставрація Київської православної 

митрополії породила в церковному житті хаос, який завершився тим, що від 1686 року ця 

митрополія почала втрачати свою самостійність, поки цілком не стала підлеглою 

Московській Патріархії. 

Недалекоглядна політика великого гетьмана в релігійно-церковному питанні не 

перекреслює його військових і культурницьких заслуг. А повчає і надихає. Як і пісня «Ой на 

горі та й женці жнуть», в якій оспівані очільник війська Дорошенко, який попереду козаків, а 
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позаду – Сагайдачний. Хоча –скажу до слова – мене завжди застановляло: чому цей 

славетний лицар позаду? Адже його п’ять разів обирали гетьманом реєстрового козацтва, він 

прославився своїм походом на Московщину, переможними морськими походами, зокрема на 

Кафу (Феодосію), битвою під Хотином – і… позаду? 

Насправді це не той легендарний Сагайдачний, не Петро Конашевич, а його пізніший 

однофамілець, «що проміняв жінку на тютюн та люльку – необачний…» і служив під орудою 

Михайла Дорошенка, який був дідом гетьмана Петра Дорофійовича Дорошенка і якого 

обрали гетьманом уже після смерті Петра Конашевича-Сагайдачного.  

Шлях Петра Кононовича Конашевича-Сагайдачного дещо інший – і про це я написав 

вірш: 

 

Цю долю визначив сам Бог: 

Для когось роздоріжжя; 

Для нього – Кульчиці, Острог 

і шлях на Запоріжжя. 

 

Бо шабля – то його добро, 

Тремтить наїзник лячний… 

Був Конашевич він Петро – 

 став гетьман Сагайдачний. 

 

Бо сагайдак мав повний стріл 

І стріл прицільний з лука… 

Походи, слава – все навпіл: 

 се козакам наука. 

 

І вже за помахом руки – 

Хто волі дух поборе? – 

Вкривають “чайки”, байдаки 

 бентежне Чорне море. 

 

І там, і тут він переміг 

Москвинів, замки панські. 

Кладе й Хотин йому до ніг 

 півмісяці османські. 

 

Здобуто ціль, забуто скін 

І біль стріли-отрути… 

Він з Часом мчить навперегін, 

щоб вічно з нами бути. 

 

Щоб правді ми сказали “так”, 

Знешкодили розколи – 

І наш вагомий сагайдак 

 не порожнів ніколи… 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СЕКЦІЙНЕ ЗАСІДАННЯ № 3 

 

УКРАЇНСЬКЕ КОЗАЦТВО ТА ЙОГО 

ПРОГРЕСИВНА РОЛЬ В ІСТОРІЇ 

УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ 
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МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ КОЗАЦТВА ІЗ 

ЗАХІДНОЄВРОПЕЙСЬКИМИ ДЕРЖАВАМИ 

 
Українське козацтво відігравало значну роль у політичному, соціальному, культурному 

та економічному житті українських земель. Зважаючи на його військову та політичну 

впливовість, іноземні володарі, зокрема тогочасні лідери Туреччини, Кримського ханства, 

Московії, Німеччини, Франції, Італії, Венеції, Австрії, намагалися всіляко налагоджувати та 

підтримувати дипломатичні відносини із Запорізькою Січчю. На особливу увагу 

заслуговують міжнародні зв’язки козаків із західноєвропейськими країнами, оскільки у 

процесі співпраці з ними козацтво реально впливало на хід історії на європейському 

континенті.  

Варто зазначити, що Запорізька Січ інтегрувалась у європейський простір і завдяки 

поповненню війська вихідцями з європейських країн. За твердженнями очевидця XVII ст. 

Якова Собеського, в Січі можна було зустріти поляків, литовців, білорусів, болгар, волохів, 

чорногорців, грузинів, німців, французів, італійців, іспанців і англійців, але найбільше серед 

січовиків, звісно, спостерігалося українців1.  

Наприкінці XVI ст. серед європейських політиків ширилась ідея вигнання турків із 

Європи. Союз проти них уклали Іспанія, Італія і Німеччина. Лідери перерахованих країн 

прагнули залучити до боротьби з Туреччиною і козаків, оскільки слава про їх військову 

могутність поширювалась по всій Європі. З цією метою до козаків були відправлені посли: 

від німецького імператора Рудольфа ІІ – Еріх Лясота разом із Станіславом Хлопицьким і 

Яковом Геккелем, від Папи римського Максиміліана ІІ – патер дон Александр Комулео2. 

Перемовини Комулео з козаками тривали близько півтора місяці – з кінця квітня до 

середини червня 1594 р. В результаті козацький ватажок Богдан Микошинський завірив 

листом папського посла, що він готовий послужити Папі зі своїми козаками проти турків3. 

Козаки мали значні побоювання щодо безпечності переходу через молдавські землі, оскільки 

передбачали зраду зі сторони молдавського господаря. І саме Комулео провів із ним непрості 

переговори і домовився про те, що молдавський князь буде діяти на стороні козаків4. 

Дмитро Яворницький у своєму фундаментальному трьохтомному дослідженні «Історія 

запорозьких козаків» описує зв’язки козацтва з Німеччиною. На основі архівних джерел він 

наводить факти, що у 1594 р. австрійський дипломат Еріх Лясота (1550-1616) відвідав 

Запорозьку Січ і у своєму щоденнику описав політичне життя і побут у Січі, а також 

суперечності між рядовими запорожцями і старшиною5. Еріх Лясота прибув на Січ як посол 

німецького імператора Рудольфа ІІ у червні 1594 р., при цьому козаки салютували йому 

                                                             
1Яворницький Д. І. Історія Запорозьких козаків у трьох томах. – Т. 1. – Київ : Наукова думка, 1990. – С. 143. 
2 Яворницький Д. І. Історія Запорозьких козаків у трьох томах. – Т. 2. – Київ : Наукова думка, 1990. – С. 76-78. 
3 Там само. – С. 78. 
4 Там само. – С. 94. 
5Яворницький Д. І. Історія Запорозьких козаків у трьох томах. – Т. 1. – Київ : Наукова думка, 1990. – С. 497. 
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великою кількістю гарматних пострілів6. Лясота, описуючи перемовини з козаками, у 

щоденнику зазначав, що велику роль у прийнятті рішення про підтримку німецького 

монарха у боротьбі з турками мали прості козаки, які утворили для наради своє коло і після 

цього звернулись до старшини з рішенням про підтримку християнського світу у поході на 

турків. Разом з тим, козаки висунули вимоги до імператорського посланця щодо 

забезпечення кіньми, визначення винагороди і фінансового утримання.  

У результаті перемовин козаки скерували до німецького імператора послів із листом, в 

якому були викладені їх згода про співпрацю і можливості щодо чисельності військової 

підтримки (щонайменше 6 тисяч відбірних воїнів). За результатами угоди, козаки протягом 

1594-1595 років здійснили три походи проти турків і їх союзників, татар і молдавських 

господарів. Керівниками цих походів виступили козацькі ватажки Лобода і Наливайко. 

Окремі історики наводять дані про військову співпрацю Северина Наливайка з 

австрійським ерцгерцогом Максиміліаном. Дмитро Яворницький зазначає, що в серпні 

1595 р. Наливайко вирушив зі своїм загоном через Семигородське князівство в Угорщину 

проти турків на допомогу германському ерцгерцогу Максиміліану, котрий командував 

імперською армією. В Угорщині Наливайко залишався до пізньої осені, після чого, здобувши 

велику здобич і отримавши в дарунок від ерцгерцога велику військову хоругву, повернувся 

через Самбір на батьківщину. Про свою чужоземну службу Наливайко згодом повідомив 

королеві Сигізмунду III: «Не маючи вдома заняття, а марно жити не звикши, ми, за листом 

до нас християнського цісаря, подались у цісарську землю, де не за гроші, а з власного 

бажання лицарського, прослужили немало часу; але довідавшись, що семигородський 

воєвода кує лихо проти коронного гетьмана, не захотіли лишатися більше в тій землі й не 

дивилися на ніякі подарунки»7. 

 Варто наголосити, що козацтво намагалося демонструвати високий рівень 

самостійності у своїй багатолітній участі у різноманітних міжнародних війнах і конфліктах. 

Гетьман Петро Сагайдачний відразу ж після закінчення Хотинської битви у 1621 р. надіслав 

до польського короля посольство для проведення переговорів, одним із пунктів яких було 

прохання щодо дозволу короля Речі Посполитої відпускати підданих під прапори володарів 

інших держав. Тим самим гетьман намагався узаконити право козаків приймати рішення про 

військову підтримку іноземних держав.  

Українське козацтво брало активну участь у Тридцятилітній війні в Європі (1618-1648). 

30 жовтня 1619 р. на запрошення австрійського імператора Фердинанда II на Закарпаття 

прибуло майже 10 тис. українських козаків-добровольців на чолі з полковниками 

Кличковським та Русиновським. 23 листопада 1619 р. козаки-лісовчики поблизу с. Стропки 

на річці Ондава розгромили трансильванців під командуванням князя Юрія Ракоці. 

Незабаром козаки-лісовчики взяли в облогу міста Кошице й Пряшів. Проте, зважаючи на те, 

що австрійський імператор не виплатив обумовленої суми грошей, козацькі війська 

наприкінці року повертаються до України8.  

У 1631 р. двохтисячний загін козаків воював на боці командуючого австрійськими 

силами А. фон Валенштейна в битвах на території Сілезії проти союзника короля Швеції 

саксонського курфюрста Іогана-Георга. Козацький підрозділ чисельністю чотири тисячі 

воїнів допомагав габсбургським військам оволодіти французькими територіями – 

Люксембургом, Фландрією і Пікардією. У лютому 1636 р. кавалерійський загін чисельністю 

2000 козаків у складі корпусу хорватського генерала Ізолані здійснив напад на Шампань. 

                                                             
6 Яворницький Д. І. Історія Запорозьких козаків у трьох томах. – Т. 2. – Київ : Наукова думка, 1990. – С. 80. 
7 Там само. – С. 102. 
8 Голобуцький В. Запорозьке козацтво. – К. : Вища школа, 1994. – С. 296-297. 
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https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%BF%D1%96%D0%B4_%D0%93%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BC_1619
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
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Пізніше Запорізьке військо вже намагалося запропонувати свої послуги представникам 

антигабсбургської коаліції – протягом 1644-1646 рр. його керівництво вело активні 

переговори щодо виступу українських козаків на стороні французької армії у битві під 

Дюнкерком9. 

Зважаючи на високий рівень військової вправності козаків, уряд Франції протягом 

1630-1640-х років декілька разів намагався залучити їх до проведення власних військових 

операцій. В окремих історичних дослідженнях наводяться дані про участь козацьких загонів 

на чолі з Іваном Сірком або Богданом Хмельницьким у бойових діях у фламандській 

кампанії, зокрема при облозі Дюнкерка у 1645 р. Хоча окремі дослідники ставлять під сумнів 

присутність Сірка та Хмельницького саме в цих військових операціях10.  

Активну зовнішню політику щодо європейських країн проводив гетьман Богдан 

Хмельницький. Зокрема, у 1650 р. до України вперше прибуло посольство Венеціанської 

республіки. Ця дипломатична місія формувалася за ініціативи сенату Венеціанської 

республіки, венеціанського посла у Відні Н. Сагредо та за підтримки папського нунція у 

Варшаві, а керівником посольства було визначено венеціанського підданого Альберто Віміна 

де Ченеда. Венеціанського посла прийняв у Суботові гетьман Богдан Хмельницький разом із 

своїми старшинами 3 червня 1650 р. Предметом переговорів були такі теми, як участь 

козацтва у європейській антитурецькій коаліції, перемовини з кримським ханством, 

відвернення загрози польського нападу на Україну, одержання грошової допомоги від 

Венеції. Переговори, які завершилися 13 червня 1650 р., проходили в атмосфері 

доброзичливості і взаєморозуміння. Сторони переговорів визначили їх як попередні і дійшли 

висновку, що перемовини потрібно продовжувати найближчим часом. Проте ці плани не 

були здійснені внаслідок погіршення українсько-польських відносин11. Важливим наслідком 

візиту венеціанського посольства до України було поширення в Італії та інших країнах 

Західної Європи автентичних матеріалів про Україну та козацтво, що стало можливим 

завдяки виданню у Венеції творів Альберто Віміна “Донесення про походження і звичаї 

козаків” (1656) та “Історія громадських воєн у Польщі” (1671)12. 

У 1680-х рр. зростає реальна турецька загроза для християнського світу. У той час 

Святий престол зацікавився питаннями оборони Європи і залучення до цієї справи козаків. 

Папа Інокент XI (1676-1689) дав доручення своїм дипломатам приступити до організації 

корпусу козацького війська. Отець І. Назарко у своєму дослідженні13 наводить дані 

документів Ватиканського архіву (Archiv Secretum Vaticanum), в яких зазначається, що «для 

трьох тисяч козаків, що були зорганізовані «щедрістю Його Святости Папи Інокента XI», 

предвиджувано на один рік около 270 тисяч флоринів, не враховуючи туди різних видатків 

на прапори, пірначі, літаври, вози і т. п. Дня 7 липня 1683 р. варшавський Нунцій мав уже в 

своїх руках потрібні гроші, з яких частину передав Собеському для козаків. Продовж липня 

прийшли з Риму ще інших 100 тисяч флоринів, з яких половину призначено для запорожців, 

щоб організувати наскок на Крим і таким чином відтягнути сили й увагу татар від властивого 

поля боїв, що ним стала вже тоді Угорщина й Австрія». Додатково з папської скарбниці 

виділили ще 60 тисяч флоринів на організацію наскоку козаків на білгородських татар. 

                                                             
9 Сергійчук В. І. Іменем Війська Запорозького: Українське козацтво в міжнародних відносинах XVІ – сер. 

XVII ст. – К. : Україна, 1991. – 251 с. 
10 Голобуцький В. Запорозьке козацтво. – К. : Вища школа, 1994. – С. 314. 
11 Венеціанське посольство до України 1650 / Україна в міжнародних відносинах. Енциклопедичний словник-

довідник. Науково-довідкове видання. Випуск 1. Предметно-тематична частина: А-Г. – Інститут історії України 

НАН України, Київ, 2009. – C. 119-120. 
12 Там само. – С. 120. 
13 Назарко О. І. Знаменне письмо козаків до Папи римського // Український історик. – 1965. – № 1-2. – С. 25. 
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Фактично козаки були задіяні на чотирьох фронтах протитурецької кампанії і були визнані 

(зокрема, віденським цісарським двором) найкращою піхотою у боротьбі проти турецьких 

військ.  

Козаки відіграли значну роль у битві з турецькими та татарськими ордами під Віднем 

(1683 р.). Об’єднані війська Польщі, Австрії, Німеччини та України перемогли ворога і тим 

самим дали рішучу відсіч загарбницькій політиці Туреччини в Європі. В битві українське 

козацьке військо очолив полковник Семен Палій, а командував об’єднаними військами 

європейських союзників Ян ІІІ Собеський14. Як зазначає історик Дмитро Дорошенко: «В 

знаменитому поході Яна Собєського під Відень 1683 року брало участь около 

5000 українських козаків, а в самій обороні Відня дуже прислужився український шляхтич з-

під Самбора Юрій Кульчицький»15. 

У той час серед козаків ширилися підозри, що польські урядники недоплачують їм 

винагороду від Папи римського. Щоби виправити ці непорозуміння, Апостольська 

варшавська нунціатура прийняла рішення налагодити стосунки з козацтвом напряму, а не 

через урядові польські кола. Для такого посередництва було задіяно львівського префекта 

папської семінарії, отця Францішка Бонесану, театинського ченця, що мав завезти особисто 

для козаків багаті дари та плату за дотеперішні та прийдешні заслуги на полях боїв. Йшлося 

передовсім про зброю, коло 6 тисяч мушкетів та припаси пороху й стрілен16. Як свідчать дані 

Ватиканського архіву, о. Бонесана отримав ще одне важливе доручення – дослідити 

справжній стан справ у козацтві, щоби у подальшому не бути залежними від інформації 

сторонніх людей. Бо, як писав нунцій, «попередні королі перешкоджували завжди чужинцям 

переговорювати безпосередньо з козаками»17. 

Отець Бонесана успішно виконав свою місію у квітні-травні 1684 р. і повідомив Рим, 

що на зустріч з ним вийшло 10 тисяч козаків, які зайняли лінію Дністра для унеможливлення 

наскоку татар чи турків. Козаки за результатами перемовин передали до папи Інокента ХІ-го 

листа, підписаного в Немирові 8 травня 1684 р. наказним гетьманом Андреєм Могилою та 

полковниками й іншими чиновниками козацької армії. Цей лист, перекладений у м. Яворові 

на латинську мову, і досі зберігається у Ватиканському архіві. У ньому козацьке військо 

дякує за щедрі дари та за батьківське благословення на ворогів християнства та пересилає 

поздоровлення і запевнення у вірній службі18.  

Намагаючись вийти з-під впливу Росії, українське козацтво підтримало шведського 

короля у війні проти Росії, яка уклала військовий союз із Польщею і Данією проти 

шведського королівства. Мотиви гетьмана Мазепи у цьому рішенні диктувалися турботою 

про рідну землю, оскільки йому були відомі подальші плани російського царя про наміри 

ліквідувати Січ та козацтво та перетворити козаків на російських драгунів. Крім того, у той 

час козацтво постійно стикалося з утисками і несправедливістю зі сторони московитів.  

Контакти козацтва зі шведським королем відбувались у селі Великі Будища на 

Полтавщині, де розташовувався стан монарха. Навесні 1709 р. кошовий Гордієнко спочатку 

відправив до шведського короля делегацію у складі одного полковника і 80 чоловік 

товариства зі звісткою про те, що запорожці готові заради відновлення власної свободи вірно 

послужити королеві у спільній святій справі. 19 березня 1709 р. Гордієнко прибув особисто у 

Великі Будища зі свитою чисельністю 50 чоловік і мав аудієнцію у шведського короля. Під 

час представлення королю кошовий отаман виголосив промову на латині з вираженням 

                                                             
14 Яворницький Д. І. Історія Запорозьких козаків у трьох томах. – Т. 1. – Київ : Наукова думка, 1990. – С. 507. 
15 Дорошенко Д. Нарис історії України. – Т. ІІ. – Варшава, 1933. – С. 102. 
16 Назарко О. І. Знаменне письмо козаків до Папи римського // Український історик. – 1965. – № 1-2. – С. 24. 
17 Там само. – С. 25. 
18 Там само. – С. 26-27. 
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вдячності від імені запорожців за обіцяне покровительство шведського монарха війську 

запорозьких козаків і жителям України проти спільного ворога19. На завершення перемовин 

шведський король особисто зробив козакам дорогі подарунки і вручив 2 листа – один 

гетьману Мазепі, а інший – до всього запорізького війська20.  

Після цього до шведського короля поїхала делегація з Диканьки у складі самого 

гетьмана Мазепи, кошового Гордієнка і 50 запорізьких козаків, які прибули у Великі Будища 

27 березня 1709 р. За результатами перемовин козаки склали особливу статтю і надіслали її 

для затвердження шведському королеві. Король схвалив її і дав слово виконати всі прохання 

козаків, зокрема він обіцяв прийняти Мазепу і Гордієнка під своє покровительство зі всіма їх 

військами і заявив, що не складе зброї перед російським царем, допоки Україна і Запоріжжя 

не будуть звільнені з-під влади московитів, при цьому козацтво користуватиметься тими ж 

правами, які вони мали з давніх часів21.  

Дмитро Яворницький наводить дані про контакти гетьмана козацького війська Пилипа 

Орлика (1672-1742) з урядами європейських країн. Після Полтавської битви (1709 р.) Пилип 

Орлик утік разом з Карлом XII та І. Мазепою в Бендери. З 1711 р. і до кінця життя він 

перебував у Швеції, Німеччині, Польщі, Франції, Туреччині і підбурював їх уряди до війни 

проти Росії. Проте ця діяльність П. Орлика та його сина Григорія значного успіху не мала22. 

Пізніші контакти козацтва з європейськими країнами відбувались здебільшого за 

посередництва московського царя. Так, козацькі полки і загони запорожців брали участь у 

складі російських військ у війні Росії в союзі з Австрією проти Туреччини (1735-1739), яка 

завершилась підписанням Белградського мирного договору (1739). Союзники здобули 

перемогу в Криму, а також у битвах під Хотином, Яссами, Ставучанами. Але Австрія пішла 

на сепаратний мир з Туреччиною. Уряд Росії змушений був підписати в Белграді мирний 

договір (29 вересня 1739), за умовами якого Росія повернула Туреччині Азов, закріпила за 

собою територію Запоріжжя, але виходу до Азовського і Чорного морів не добилась23. 

Таким чином, протягом усіх років свого існування козацтво проводило активну 

зовнішню політику і налагоджувало контакти з урядами західноєвропейських країн. 

Європейські володарі, навіть незважаючи на перешкоджання зі сторони Польщі, а пізніше 

Московії, намагалися будувати відносини з козаками напряму, оскільки бачили в них 

реальну силу, здатну захистити Європу від турецької та татарської навали. Досить часто до 

прийняття рішень у сфері міжнародних відносин козацька старшина залучала простих 

козаків, що свідчить про демократичність козацького устрою. Загалом можна стверджувати, 

що міжнародні відносини козацтва мали риси міждержавних стосунків і зробили вагомий 

внесок у формування процесів українського державотворення і посилення авторитету 

України на міжнародній арені.  

 

                                                             
19 Яворницький Д. І. Історія Запорозьких козаків у трьох томах. – Т. 3. – Київ : Наукова думка, 1993. – С. 307. 
20 Там само. – С. 308. 
21 Там само. – С. 312. 
22 Там само. – С. 507-508. 
23 Яворницький Д. І. Історія Запорозьких козаків у трьох томах. – Т. 1. – Київ : Наукова думка, 1993. – С. 514. 
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БОЇ АРМІЇ УНР У ГАЛИЧИНІ 1920 РОКУ: ГЕРОЇЗМ НОВІТНЬОГО 

УКРАЇНСЬКОГО КОЗАЦТВА ПРОТИ ЕКСПАНСІЇ БІЛЬШОВИЦЬКОЇ 

РОСІЇ У ЦЕНТРАЛЬНО-СХІДНУ ЄВРОПУ 
 

В історичній пам’яті українського та польського народів не займають належного місця 

традиції спільних воєнних кампаній, які не тільки вишколювали вояків, але й формували дух 

побратимства. Такі історичні події, як польсько-український похід на Москву 1618 р., 

оборона Поділля від османського вторгнення під Хотином 1621 р. чи новітня 

антибільшовицька битва під Замостям 1920 р., повинні посісти почесний щабель в пантеоні 

бойової слави українців та поляків в умовах гібридних викликів сучасної російської агресії. 

Після революції 1917 р., вторгнення на українські землі більшовицька Росія прагнула 

поширити свої впливи на захід, у сусідні країни. Польща, Румунія, Угорщина і навіть 

Німеччина розглядалися Кремлем як “ворота” для експорту революції. Планувалося 

формування спільного фронту революцій радянських республік Росії, Угорщини, Баварії1. У 

ті ж дні військовий міністр радянської України Микола Подвойський у наказі № 227 від 

8 квітня 1919 р. з пафосом відзначав: “Весняний потік пролетарської революції широко 

розливається, і хвилі Червоної армії б’ють у підвалини уряду Румунії, Галичини, Польщі, 

Австрії та Німеччини”2. 26 березня 1920 р. московська газета “Правда”, орган ЦК РКП (б), в 

статті “Західні перспективи” пропагувала “встановити безперервний суцільний зв’язок Росії 

з радянською Угорщиною через радянське повстання в Галичині”, посилаючись на 

висловлювання державного діяча радянської України, члена Реввійськради XIII армії 

Григорія П’ятакова: “Без Галичини ми не можемо встановити зв’язки з Угорщиною, що дуже 

потрібні нам і Угорській радянській республіці”. Врешті, можливий похід Червоної армії 

через Галичину в Угорщину санкціонував голова Раднаркому Російської Радянської 

Федеративної Соціалістичної Республіки Володимир Ленін3. Останній, підсумовуючи 

діяльність Кремля на польсько-галицькому дипломатичному напрямку в 1919-1920 pp., 

зазначив: “Отримуючи Східну Галичину, ми дістали базу проти усіх сучасних держав. За 

таких умов ми ставали сусідами прикарпатської Русі, яка кипить більше, ніж Німеччина, і є 

прямим коридором в Угорщину, де вистачить невеликого поштовху, щоб запалала 

                                                             
1 Литвин М. Українсько-польська війна 1918-1919 pp. – Львів, 1998. – С. 280.  
2 Гражданская война на Украине. – Киев, 1967. – Т. II. – С. 314-315. 
3 Ленін B. I. Дати життя і діяльності В. І. Леніна (12 березня – 27 червня 1919) // Його ж. Повне зібрання творів. 

– Київ, 1973. – Т. 38. – С. 522-523. 
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революція... Ми чудово розуміємо, що ставка зроблена велика, що ми сильні, що ми, беручи 

Галичину.., розвиваємо дорогу революції. За це варто повоювати”4. 

Підготовку нового “визвольного походу” в Галичину військово-політичне керівництво 

радянських республік Росії та України почало навесні 1920 p. Агресія більшовицької Росії на 

українські землі в 1917-1919 рр. спонукала провідників УНР і ЗУНР/ЗО УНР шукати 

союзників не лише у Парижі, Лондоні чи Берліні, але й у Варшаві, яка вкотре могла стати 

об’єктом збройної експансії Москви.  

22 квітня 1920 р. підписано військово-політичний союз, згідно з яким Варшава визнала 

незалежність України, а Директорію – верховною владою УНР, за якою визнавалася 

територія Правобережжя до 1772 р. До Польщі відходили Східна Галичина і 7 із 12 повітів 

Волинської губернії. Згідно з військовою конвенцією від 24 квітня українські і польські 

війська ставали союзними у боротьбі проти експансії Росії5.  

Нові загарбницькі плани Росії почали реалізовуватися влітку 1920 р., коли в ході війни 

проти Польщі Червоній армії вдалося переламати невдалий початок операції та перейти в 

широкий наступ на Варшаву, Львів, Замостя, де їй протистояли Військо польське і союзна 

Армія УНР. У ході загального наступу війська Південно-Західного фронту Червоної армії 

наприкінці липня 1920 р. вступили на територію Східної Галичини. Головною ударною 

силою фронту стала Перша кінна армія, яка 26 липня у важкому бою тимчасово зайняла 

Броди і розгорнула наступ на Львів6. 15 серпня 6-та кінна дивізія вийшла на береги Буга в 

районі Буська, відкинула польські частини за річку і зайняла місто, де Семен Будьонний 

розмістив свій штаб. Того ж дня досягли Бугу 11-та кінна дивізія у районі Сокаля і 14-та під 

Добротвором. На цей час Перша кінна армія мала у бойовому строю 25,2 тис. шабель, 

420 кулеметів, 10 літаків7. Саме по берегах Бугу проходив головний рубіж оборони галицької 

столиці. 

Червоним кіннотникам у Галичині протистояв Південний фронт під командуванням 

генерала Вацлава Івашкевича і частин союзної Армії Української Народної Республіки під 

командуванням генерала Михайла Омеляновича-Павленка (загалом 30 тис. вояків, 

1400 кулеметів, 550 гармат, 100 танків, 10 літаків і 16 бронепоїздів8), що протистояла 

червоноармійцям на півдні Тернопілля, у районі Дністра (Бучач – Миколаїв – Бурштин – 

Галич), на кордоні з Румунією. У середині серпня супроти наступаючої Кінної армії діяли 

польські частини 5, 6 і 13-ї дивізій піхоти, які мали лише близько 11 тис. багнетів і 

3 тис. шабель. Їхні бойові дії підтримували 6 і 32 літаки з клепарівського летовища у Львові, 

серед пілотів яких були добровольці з Франції та США. Окремі авіаатаки здійснено з 

летовища в Перемишлі. Авіація чи не найбільше дошкуляла червоним кіннотникам. 

Сергій Тимошенко доповідав, що від нальотів ворожої авіації за один день втратив близько 

200 бійців. Лише 15-18 серпня червона кіннота під Львовом зазнала 190 авіаатак, у ході яких 

використано 8-10 тонн бомб9. Але, коли кіннотники вийшли на береги Буга, ці польські 

частини відступили в бік Перемишля і Кристинополя – Белза, залишивши львівський напрям 

                                                             
4 Ленин В. Политический отчет ЦК РКП(б). Стенограмма выступления на IX конференции РКП(б) 22 сентября 

1920 г. // Исторический архив. – 1992. – № 1. – С. 22-24. 
5 Sojusz Piłsudski–Petlura. Dokumenty i materiały / Red. J. Pisuliński, W. Skalski. – Warszawa, 2020. – S. 345-358. 
6 Российский государственный военный архив (далее – РГВА). – Ф. 245. – оп. 1. – д. 66. – л. 41-42; Zakrzewski B. 

Bitwa o Brody (26 lipca – 5 sierpnia 1920 roku) // Militaria XX wieku. Wydania Specijalnie. 2013. Nr. 2(30). S. 10-21. 
7 РГВА. – Ф. 245. – оп. 1. – д. 117. – л. 41-42. 
8 Łukomski G., Polak B., Wrzosek M. Wojna polsko-bolszewicka 1919-1920. – Koszalin, 1990. – Т. 2. – S. 96-97. 
9 Wyszczelski L. Kampania Ukraińska 1920 roku. – Warszawa, 2009. – S. 269. 
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майже оголеним. Просування до Львова призупинив опір польського війська під Задвір’ям 

17 серпня10. 

Розмістивши штаб армії у підміських Борщовичах, Семен Будьонний призначив 

генеральний штурм Львова на восьму ранку 19 серпня. У цей день 6-та, 11-та дивізії та 

Особлива бригада атакували місто зі сходу і півдня. Причому Йосип Апанасенко завдавав 

удару зі сходу через Миклашів вздовж залізниці Львів – Красне. Федір Морозов наступав 

через Чижиків на Винники. Особлива кінна бригада – на Лисиничі, 14-та дивізія 

Олександра Пархоменка просувалася на Куликів, а 4-та С. Тимошенка – обходила Львів із 

півночі й відкидала противника на Яворів11. Це була остання спроба оволодіти великим 

містом, водночас виправдати самочинну затримку Кінної армії від походу на Люблін, а 

згодом і Варшаву. 

Впродовж 19-20 серпня продовжилися бої на рубежі Дорошів – Дубляни – Миклашів – 

Пруси(Ямпіль) – Чижиків, Сихів – Сокільники трьома колонами, але пробитися до міста 

будьоннівцям не вдалося. Щоправда, червоній кінноті вдалося прорватися до Миколаєва, 

Стрия і Букачівців, упритул наближатися до нафтового басейну. Водночас Москва 20 серпня 

знову вимагала врешті-решт зупинити штурм Львова і рушити на Люблін. Відтак Перша 

кінна армія 19 серпня відступила в район Сокаля – Володимира-Волинського – Устилугу, 

готуючись до наступу на Грубешів, який захопила 21 серпня. Тоді ж кінноармійці форсували 

Буг під Кристинополем, а 6-та українська кінна дивізія полковника Марка Безручка 

перенеслася під Замостя. 26 серпня відбито наступи червоноармійців під Грубешовом, 

Комаровим, Томашевом, Угневим12. 

Після цієї поразки знесилені Перша кінна армія (8,5 тис. багнетів і шабель) і ХІІ армія 

(7,6 багнетів і шабель) помарширували в бік Грубешова, Замостя, Любліна. Обороною 

фортеці Замость 29–31 серпня безпосередньо керував командир 6-ї стрілецької дивізії, 

полковник Марко Безручко, в підпорядкуванні якого спершу було 700 багнетів і 150 шабель. 

Коли ж 28–29 серпня до міста прибули частини польської 10-ї піхотної дивізії (31-й піхотний 

полк, кавалерійські й артилерійські дивізіони), сили оборонців фортеці зросли до 3,2 тис. 

багнетів, 200 шабель, 40 кулеметів, 12 гармат. Їхні дії підтримували три польські 

бронепотяги. У ході оборони особливо відзначився технічний курінь 6-ї дивізії, який 

збудував довкола міста три- та чотирирядну систему окопів із дротяною загорожею 

довжиною 18 км, в яких розміщувалися бойові ланки опору. Українським саперам 

допомагали копати траншеї три тисячі мешканців. Все це дало змогу відбити кілька 

відчайдушних наступів кінноармійців. Загальні втрати захисників міста становили 

250 вбитих і поранених. Втрати кінноармійців були значно більшими. Кількаденний бій під 

Замостям дозволив польському командуванню підтягнути свіжі частини й розпочати 

масштабний наступ у Галичині та на Волині13. 

                                                             
10 Pogonowska Y. Bój o Lwów. – Gdańsk, 1921. – S. 3–7; Polacy w walce o niepodległość Ukrainy 1920: praca 

zbiorowa / Red. J. Kasprzyk. – Warszawa, 1997. – S. 41–42; Nicieja S. Zadworze – polskie Termopile. – Kraków, 

2000. – S. 3-7; Прушиньський М. Драма Пілсудського. Війна 1920. – Київ, 1997. – С. 131. 
11 РГВА. – Ф. 245. – оп. 3. – д. 117. – л. 15-16; Українська РСР в період Громадянської війни 1917-1920 рр. – 

Київ, 1970. – Т. 3. – С. 334. 
12 Olszański T. Mit i prawda o obronie Zamościa w serpniu 1920 r. // Warszawskie Zeszyty Ukrainoznawcze. 1996. – 

Nr 3. – S. 154–155; Wyszczelski L. Kampania Ukraińska 1920 roku. – Warszawa: Neriton, 2009. – 374 s. 
13 Руккас А. Разом з польським військом: Армія Української Народної Республіки 1920 р. – Ніжин, 2013. – 

С. 88-93; Bitwa Lwowska i Zamojska 25 VII – 18 X 1920 / Pod red. M. Tarczyńskiego. – Warszawa, 2009. – Cz. III. – 

S. 352-586; Польща та Україна в боротьбі за незалежність. 1918-1920 / Ред. Т. Кшонстка. – Варшава, 2010. – 

С. 223-314. 
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Після Замостя піхоту і кінноту 6-ї польської армії Південного фронту на львівському 

напрямку прикривала 7-ма авіаційна ескадра винищувачів14. Чимало втрат червоноармійцям 

на фронті завдали польські бронепотяги. Їхні дії підтримували бронемашини і бронепотяги 

Дієвої армії УНР: “Кармелюк” (район Галича, Єзуполя, Ходорова), “Запорожець” (район 

Монастириськ), “Чорноморець” (район Ходорова)15. 

На жаль, польсько-український військово-політичний союз анулював Ризький мир 

1921 р. між представниками РСФРР і УСРР, з одного боку, та Польщею, з іншого боку. 

Радянські республіки відмовилися від претензії на Східну Галичину, а Польща отримала 

землі, якими володіла перед третім і частково другим поділом Речі Посполитої, зокрема 

західну частину Волинської імперії. 

Тривалий час польська та радянська історіографії замовчували героїчний бій 

українського козацтва під Замостям влітку 1920 р. На щастя, цей епізод українсько-

польського братерства стає частиною культурної пам’яті та почасти історичної політики. 

2020 р. представники української й польської громадськості покладали квіти, запалили 

лампадки на могилах вояків Армії УНР у Варшаві, Ланцуті, Пікуличах та в інших містах, 

польських військових похованнях на Байковому кладовищі в Києві, Личаківському – у 

Львові. За ухвалою рад міст Варшави, Кошаліна, Ґданська надано ім’я героя оборони 

Замостя полковника М. Безручка скверам названих міст. 14 серпня 2020 р. відкрито оновлені 

поховання діячів УНР на Вольському кладовищі у Варшаві. Реконструйовано козацькі 

хрести на могилах української військово-політичної еміграції міжвоєнної доби на 

православному цвинтарі в Любліні. Це дає надію на можливість продовження історичного 

діалогу щодо проблемних питань історії та культури обох народів. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
14 Smoliński A. Jazda Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od 12 X 1918 r. do 25 IV 1920 r. – Toruń, 2000. – S. 36-38. 
15 Bitwa Lwowska i Zamojska 25 VII – 18 X 1920. – S. 218, 227, 229, 251-252, 255, 604-606, 930. 
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УКРАЇНСЬКЕ КОЗАЦТВО В СИСТЕМІ КОЛЕКТИВНОЇ БЕЗПЕКИ 

СХІДНОЇ ЄВРОПИ В XVI – ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ XVII СТ. 

 
Ще за часів Київської Русі питанням захисту від зовнішньої агресії надавалося 

виняткове геополітичне значення. З цією метою руські князі часто укладали військово-

політичні союзи з різними державами та племенами, навіть з тими, з якими до цього часу 

воювали. Так, перед загрозою монголо-татарської навали Русь об’єдналася з половцями. А 

король Данило Галицький домовлявся з Папою Римським про спільний „хрестовий похід” 

проти Золотої Орди. 

У зв’язку з цим актуальними є дослідження становлення та розвитку колективної 

безпеки за участю українського козацтва, яке понад 200 років було захисником українського 

народу та народів Європи від іноземних поневолювачів. 

У даному повідомленні характеризуються головні етапи формування українського 

національного війська – козацтва, та його участь у спільній боротьбі з народами Східної 

Європи проти турецько-татарської загрози в XVI – першій половині XVII ст. 

Науковий інтерес до українського козацтва не згасає. В новітній історіографії варто 

назвати праці Апанович О.1, Брехуненка В.2, Голобуцького В.3, Когута З.4, Мицика Ю.5,6, 

Плохія С.7,8, Сергійчука В.9, Чухліба Т.10 та багато ін.  

З середини XV ст. осередком постійної небезпеки для Королівства Польського, 

Великого князівства Литовського (до складу якого входили і українські землі) та 

Московського царства стає Кримське ханство.  

У 1449 р. Кримське ханство виокремилося зі складу Золотої Орди, а в 1479 р. визнало 

васальну залежність турецького султана. Спираючись на підтримку Стамбула, кримські 

татари стали регулярно нападати на територію сусідніх держав. Головною здобиччю 

нападників на осіле східнослов’янське населення були бранці – „ясир”, який татари виводили 

в Крим і продавали на невільницьких ринках11. Турецько-татарські напади викликали 

збройний опір населення та сприяли стихійному зростанню козацтва, що перетворилося у 

своєрідну візитку прикордонного з Кримом краю. 

                                                             
1 Апанович О. Розповіді про запорозьких козаків. – Київ: Дніпро, 1991. – 312 с. 
2 Брехуненко В. Козаки на Степовому Кордоні Європи. Типологія козацьких спільнот Східної Європи XVI – 

перша половина XVII ст. – Київ: Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського, 

2011. – 504 с. 
3 Голобуцький В. Запорозьке козацтво. – Київ: Вища школа, 1994. – 386 с. 
4 Когут З. Коріння ідентичності. Студії ранньомодерної та модерної історії України. – К.: Критика, 2004. – 352 с. 
5 Мицик Ю. Дмитро Вишневецький (Байда) історичний діяч та герой фольклорних творів // Історія в школах 

України. – 2003. – № 3. 
6 Мицик Ю. А., Плохій С. М., Стороженко І. С. Як козаки воювали. – Дніпропетровськ: Промінь, 1990. – 214 с. 
7 Плохій С. Брама Європи. Історія України від скіфських воєн до незалежності. – Київ: «Клуб сімейного 

дозвілля», 2016. – 494 с. 
8 Плохій С. Наливайкові віра: козацтво та релігія в ранньомодерній Україні. – К.: Критика, 2005. – 494 с. 
9 Сергійчук В. І. Іменем Війська Запорозького Українське козацтво в міжнародних відносинах XVI – середини 

XVII ст. – Київ: Україна, 1991. – 312 с. 
10 Чухліб Т. Дмитро Вишневецький – герой української середньовічної пісні // Історія України. – 2005. – Лютий 

(№ 5). 
11 Плохій С. Наливайкова віра: козацтво та релігія в ранньомодерній Україні. – К.: Критика, 2005. – С. 34. 
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Литва вирішила використати багаточисельні розрізнені загони козаків для охорони 

південних рубежів своєї держави. Уже на початку XVI ст. стають відомі черкаські козаки, які 

вже становили нерегулярне військо Литовської держави. Очолювані такими видатними 

полководцями свого часу, як український князь Костянтин Острозький, кам’янецький 

староста Предслав Лянцкоронський, черкаський староста Остафій Дашкевич, вони громили 

татарські орди, що грабували прикордонні області Литовсько-Руської держави та 

здійснювали превентивні напади на татарські улуси чи турецькі фортеці у Північному 

Причорномор’ї. Наприклад, у 1528 р. козаки під керівництвом Предслава Лянцкоронського 

та Остафія Дашкевича здійснили похід на турецьке місто Очаків, де тричі розбили військо 

татар, захопили 500 коней і понад 30 тис. голів худоби12. 

У 1532 р. Остафій Дашкевич представив у сеймі особливий проект захисту кордонів 

Литовського князівства від татарських вторгнень. У цьому проекті він висловлював 

необхідність будівництва поблизу татарських поселень, на одному з малодоступних островів 

Дніпра, фортеці й утримання у ній постійної сторожі з кількох тисяч козаків, які 

перешкоджали б татарам переправлятися через Дніпро. Пропозиція Дашкевича сподобалася 

усім учасникам сейму, але з невідомих причин не була виконана13. 

Через чверть століття ідея Дашкевича про створення на рубежі з мусульманським 

світом захисної фортеці була втілена у життя українським князем Дмитром Вишневецьким, 

прозваним у народному епосі Байдою. У 1556 р. на острові Хортиця він побудував земляний 

„город”, який згодом послужив запорізьким козакам прототипом Січі. Звідси козаки і 

здійснювали безперервні напади на Крим14. 

Про свої виступи проти татар і турків Вишневецький постійно сповіщав польського 

короля та російського царя, запевняючи їх, що, доки він буде на Хортиці, кримчаки нікуди не 

підуть війною. Король Сигізмунд Август, похваляючи Вишневецького за службу, стійкість і 

мужність його людей, обіцяв не забувати подвигів, а російський цар Іван Грозний передав на 

Січ грошову винагороду15. 

Декілька разів татари намагалися зруйнувати Запорізьку Січ на Хортиці. У 1557 р. їх 

військо 24 дні тримало фортецю в облозі. В результаті, як передають джерела, татари „з 

великим соромом” відступили від острова. Через рік вони разом із військом турецького 

султана оточили Січ ще більшими силами. Козакам довелося залишити Січ та відійти до 

Черкас16. 

За декілька років Вишневецький знову почав будувати нове укріплення на сусідньому з 

Хортицею Монастирському острові. Та у наступному році він на чолі чотирьохтисячного 

козацького війська вирушив у похід до Молдавії, де потрапив у полон до турків і за наказом 

султана Сулеймана II був страчений у Стамбулі. 

Наприкінці 60-х років козаки перенесли Січ на острів Томаківка, розташований за 

60 км на південь від Хортиці. Походи запорожців на турецькі й татарські фортеці 

Причорномор’я не припиняються. Спускаючись на своїх славетних човнах – „чайках” – по 

Дніпру, козаки виходили в море і громили там турецькі галери. Особливого розголосу набув 

похід запорозького гетьмана Івана Підкови в 1577 р. на Молдавію. Він розгромив війська 

турецького ставленика господаря Петра Мірчі, здобув Ясси і став господарем Молдавії17. 

                                                             
12 Яворницький Д. Історія запорізьких козаків. – Львів: Світ, 1991. Т. 2. – С. 8. 
13 Там само. – С. 9 
14 Когут З. Коріння ідентичності. Студії ранньомодерної та модерної історії України. – К.: Критика, 2004. – С. 14. 
15 Яворницький Д. Історія запорізьких козаків. – Львів: Світ, 1991. Т. 2. – С. 17. 
16 Мицик Ю. Дмитро Вишневецький (Байда) – історичний діяч та герой фольклорних творів // Історія в школах 

України. – 2003. – № 3. – С. 53. 
17 Голобуцький В. Запорозьке козацтво. – Київ: Вища школа, 1994. – С. 72. 
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Москва продовжувала вбачати в козацтві союзника у боротьбі з Кримом. Після 

зруйнування татарами першої Запорозької Січі Іван Грозний хотів навіть будувати нове 

укріплення „між Хортицею і Черкасами”, яке б замінило „город” Вишневецького.  

Що стосується Корони Польської, то після об’єднання її з Литвою в єдину державу Річ 

Посполиту відношення до низового козацтва різко змінилося. Керівництво нової держави 
було переконане, що після смерті Дмитра Вишневецького Запоріжжя стало центром свавілля, 

притулком для селян-втікачів, порушників закону та різних декласованих елементів.  

Незважаючи на таке ставлення до запорожців, у 1572 р. уряд Речі Посполитої, 

керуючись гострою необхідністю посилити безпеку своїх кордонів, змушений був прийняти 

на королівську службу 300 козаків. Через те, що вони були занесені до спеціального списку – 

реєстру, то з цього часу стали називатися реєстровим козацьким військом. Воювали 

реєстровці у складі польського війська під керівництвом коронних гетьманів. Жили вони, як 

правило, у прикордонних містах зі своїми сім’ями, отримували платню з державної казни та 

позбавлялися різних повинностей18. 

Час від часу, в залежності від ступеня ймовірної загрози, кількість реєстру 

збільшувалася. У найбільш тяжкі для Польщі часи козацький реєстр сягав від 5 до 8 тисяч 

чоловік. Як правило, із закінченням військової кампанії розпочинався зворотний процес – 

скорочення реєстру, тобто повернення частини козаків у розряд звичайних селян. Часто така 

політика уряду призводила до масових козацько-селянських виступів.  

На межі XVI-XVII ст. українське козацтво дедалі більше заявляє про себе як про 

впливову силу не тільки в Речі Посполитій, а й на міжнародній арені.  

Запорозьких козаків у цей час очолював гетьман Петро Сагайдачний. Під його 

проводом розпочинаються знамениті козацькі походи на турків „землею і водою”. Головною 

метою цих походів було підірвати могутність Османської імперії. В 1607 р. впали під тиском 

козаків Очаків і Перекоп, у 1609 – запалали передмістя Стамбула. В 1612 р. козаки 

розгромили татарську орду під Білою Церквою, звільнивши 5 тисяч бранців. У 1613 р. 

козацькі чайки отримали блискучу перемогу на Самарі, розбивши турецький флот, в 1614 р. 

відбувся зухвалий напад козаків на Синоп і звільнення тисяч обранців, в 1615 – знову палав 

Стамбул, а в 1616 – козаки взяли найміцнішу турецьку фортецю Кафу19. 

За Сагайдачного чисельність козацького війська зросла від 5 до 50 тисяч. Військо 

сформувалось у збройні сили України. В Європі міцніло переконання, що лише українське 

козацтво зможе подолати Османську Порту. До Сагайдачного прибувають посланці Іспанії, 

Італії, Франції, Мальтійського ордену. У 1618 р. гетьман разом з усім військом Запорізьким 

вступає до міжнародної організації „Ліги християнської міліції”, що ставила за мету 

подолання турецьких загарбників силами європейських країн20. 

Назрівала польсько-турецька війна 1621 р. Польща після нищівної поразки турецьких 

військ під Цецорою шукала підтримки козаків. Сагайдачний погодився на союз. 40-тисячне 

козацьке військо вирушило під Хотин назустріч 400-тисячній армії султана. В кривавій битві 

турецьке військо зазнало нищівної поразки. Очевидець писав: „Якби не козаки, польське 

військо було б розбите за 3-4 дні. Перемога сталася лише завдяки Богу та козакам”21. Битва 

під Хотином вивела з ладу військову машину Османської Порти, що загрожувала народам 

Європи і світу. 

Таким чином, у XVI – першій половині XVII ст. українське козацтво стало впливовим 

чинником міжнародного життя. Військо козаків не тільки захищало українські землі та 

південні кордони Східної Європи від турецько-татарської загрози, а й своїми походами 

суттєво ослаблювало Турецьку імперію та Кримське ханство.  

 

                                                             
18 Яворницький Д. Історія запорізьких козаків. – Львів: Світ, 1991. Т. 2. – С. 23. 
19 Апанович О. Розповіді по запорозьких козаків. – Київ: Дніпро, 1991. – С. 132. 
20 Голобуцький В. Запорозьке козацтво. – Київ: Вища школа, 1994. – С. 163. 
21 Яворницький Д. Історія запорізьких козаків. – Львів: Світ, 1991. Т. 2. – С. 134. 
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СЛІДАМИ ІСТОРИЧНИХ ПАМ'ЯТОК, ЛЕГЕНД ТА МІФІВ 

До 400-ліття битви під Хотином 

 
Заявлена безіменна назва запропонованого матеріалу, без сумніву, може стосуватися 

будь-якого періоду української історії, яку, за визначенням Володимира Винниченка, «не 

можна читати без брому», її регіону, подій, персоналій і т. д., отож, апелюватимемо в 

основному до воєнних баталій 400-літньої давнини під Хотином, головної дійової особи, 

гетьмана війська запорізького Петра Конашевича-Сагайдачного; усвідомлюємо 

масштабність обраної теми, що має величезну та полярну бібліографію, тож наше  завдання 

бачиться в тому, аби під її назвою долучити менш знані сюжети, епізоди, тлумачені з позицій 

особистісного, суб'єктивістського бачення, котре може не співпадати з офіційною, 

традиційною оцінкою.  

У липні 2007 р. колектив Львівської національної академії мистецтв здійснив дводенну 

екскурсійно-автобусну поїздку в історико-живописний куток України, де невеличка, але 

знаменита річка Збруч впадає у Дністер й певною мірою єднає-розділяє території сусідніх 

областей. Перша з них Тернопільщина. Вона славиться великою кількістю фортечних 

споруд, абсолютна більшість з яких, на жаль, занедбана, зруйнована, приміром, у Скала-

Подільській, через котру ми проїжджали, оглядали, традиційно знимкувалися; друга – 

Хмельниччина із знаменитим Кам'янець-Подільським історичним музеєм-заповідником, що 

завдає чимало клопотів органам влади та реставраторам в його утриманні, збереженні; кілька 

років тому відбудована оборонна стіна завалилася, на щастя, обійшлося без жертв; третя – 

Чернівеччина або Північна Буковина з унікальним Хотином, достеменніше, його 

середньовічною кам’яною фортецею, що була наймогутнішим укріпленням Східної Європи. 

Кам'янець-Подільський архітектурно-оборонний заповідник та комплекс фортечних 

споруд ХIII-ХVIII ст. у Хотині були і залишаються об’єктами туристично-екскурсійних 

зацікавлень як колись, за окупаційного режиму, так і тепер, в умовах державної незалежності 

України. Маємо десятки різних форматів, навіть глянцевих агітаційно-закличних видань, в 

яких описана така ж розмаїта історія про ці історичні об’єкти, пам'ятні місця, видатних і не 

дуже постатей. Знайомлячись з виданнями минулих, радянських часів, складається враження, 

що тут, на цих теренах, ніколи не вгасало «жагуче прагнення» місцевого населення «бути в 

єдності з великим російським народом», діяли більшовицькі осередки, які боролись «за 

совєтскую власть», сотні добровольців пішли на фронт, аби здолати німецьких загарбників, і 

так далі, а після війни – трудові звершення робітників, колгоспників, працівників культури, 

освіти перетворили край при братній допомозі радянських республік у високорозвинений 

агропромисловий регіон та розквітлу духовність з багатством народних талантів тощо. 

Ці совєтські міфи та догмати пронизують багатотомну «Історію міст і сіл Української 

РСР», що про кожну область, міста Київ та Севастополь, написані науковцями, 

краєзнавцями, пам'яткоохоронними активістами на громадських засадах у 60-70-их роках 

минулого століття, й заслуговують неоднозначної оцінки; в томах міститься певний 

правдивий фактаж, котрий не завжди можна було заполітизувати або заідеологізувати до 

вимог панівного режиму, приміром, археологічні артефакти, речові матеріали пізніших часів, 

їхніх творців. Такими є томи й про Хмельницьку та Чернівецьку області. 

Дещо докладніше зупинимось на невеличких краєзнавчих виданнях-путівниках, що 

побачили світ у роки совєтського режиму, розрахованих на туриста, екскурсанта, навіть, 
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науковця. До такої категорії відносить і себе автор цих рядків, який захистив кандидатську 

дисертацію 1980 р. про охорону й використання пам'яток історії і культури у виховній роботі 

трудящих (на матеріалах західних областей України 1960-1970-х рр.), себто непогано знає 

історико-культурну спадщину краю, опрацьовував сотні справ в обласних архівах, 

затямлював настанови-поради їхніх наглядачів «пісать так, чтоби партії нє наврєдіть», 

придбав купу цих та значно масивніших видань, що виходили в ті роки, особливо коли, 

нарешті, верховне партійне керівництво дозволило створити Українське товариство охорони 

пам'яток історії та культури (1966 р.), активісти якого взялись за популяризацію спадщини – 

усним та друкованим способом.  

Беру путівник про місто Кам’янець-Подільський із серії «Вивчай рідний край», що 

продукувало Львівське видавництво «Каменяр»1. У ньому стверджується: вчені Вірменської 

академії наук знайшли старовинні документи про місто, яке існувало ще в 1062 р., себто 

спростовується версія, що воно засноване литовськими феодалами в ХIV ст., виросло в 

неприступну фортецю, оповиту легендою, ніби «місце для неї обрав сам бог». Турецький 

султан Осман II, опинившись під її мурами, сказав своїм мурзам: «Бог побудував цей 

кам’яний щит, то хай і здобуває його! Відступати»!2  

Далі хронікальна інформація про те, як «довгий час багаті українські землі ставали 

здобиччю різних завойовників», чинився їм спротив, зокрема, легендарним Устимом 

Кармалюком, потім революційно налаштованими особами, групами під впливом 

більшовицької пропаганди. У місті, околицях відбувалися події загальноукраїнського 

значення. Упорядники путівника пишуть, що воно було одним із перших міст в Україні, «де 

8 листопада 1917 р. проголошено владу Рад. Але в кінці листопада захопила владу 

Центральна Рада, а в листопаді наступного року сюди прийшла петлюрівська Директорія, 

згодом – німецькі полчища, які встановили тут, як і по всій Україні, режим кривавого терору, 

насильств і грабежів»3. Звісно, трудящі маси під керівництвом більшовиків піднімались на 

боротьбу, проте «в січні і березні 1919 р. – націоналістичні частини жорстоко придушували 

збройні виступи кам’янчан і повсталих солдат».  

Кінець відомий – торжествував більшовизм.  

Цієї високопарної бравади є вдосталь у путівнику, але дорікати його авторам негоже, 

що вони писали «не патріотично», «не з почуттям національної гідності», – писали так, як 

веліли замовники, достеменніше, дозволяв режим з жорсткою цензурою, репресивними 

органами, котрі стежили за друкованою продукцію, зухвальців карали, якщо комусь вдалось 

проскочити ці «червоні лінії», або, тим паче, видати «крамолу» за ворожим кордоном. 

Відомий журналіст, письменник Роман Федорів мав неприємності за написання матеріалів 

під назвою «Турецький міст», що в Кам’янець-Подільському заповіднику. 

Проте навішувати крайні ефектно-емоційні, звинувачувальні ярлики на адресу «ворогів 

совєтів» навряд чи змушували. Це була ініціатива, навіть одного, без сумніву, здібного, але 

запопадливого автора, щоб сподобатися партійним наглядачам, решта співавторів не посміла 

перечити.  

Скажемо кілька фактів, яких не могло бути в названому путівнику, а нинішнього 

читача може зацікавити. Кам'янець-Подільському випало зайняти особливе місце в роки 

визвольних змагань 1917-1921 рр. за Україну. Тут, у час Гетьманату Павла Скоропадського, 

засновано Український державний університет (1918 р.), який очолював митрополит Іларіон 

                                                             
1 Кам’янець-Подільський. Путівник / Упоряд. Ю. В. Байдер, І. В. Гарнага, П. М. Григорчук, В. П. Ланевський, 

А. І. Мещишин. – Львів: Каменяр, 1965. – 60 с., іл.  
2 Там же. – С. 6. 
3 Кам'янець-Подільський історичний музей-заповідник / Авт. тексту С. М. Дзюба, Л. І. Кучугура, Н. А. Козлова, 

О. Л. Лясота, Г. Г. Руденко. – Львів: Каменяр, 1982. – 103 с., іл.  
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– Іван Огієнко, мовознавець й історик церкви, церковний та культурний діяч; вимушено 

перебував тут уряд Симона Петлюри (Директорія), що надавало місту тимчасового 

столичного статусу України, а також зійшлись збройні сили Української Народної 

Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки – на невеличкому клаптику землі – 

«трикутнику смерті», затиснутому поляками, більшовиками та білогвардійцями, до яких 

«долучився» тиф, що викосив більшу частину українських вояків.  

Назвемо ще один путівник про Історичний музей-заповідник у цьому місті. 

У ньому зроблено опис експозицій відділу історії дорадянського періоду, відділу історії 

радянського суспільства, відділу історії релігії та атеїзму й художнього відділу музею. За 

винятком артефактів давнього періоду –археологічних знахідок та ряду інших речей, варті 

уваги, решта покликана переконати про здобутки краян під керівництвом комуністів, 

пам'ятки так званої революційної, бойової і трудової слави тощо.  

І все ж єдиний факт виділимо з пропонованої експозиції, тим паче на нього вказують 

автори: «Привертає увагу кахля із зображенням Петра Сагайдачного – гетьмана українського 

реєстрового козацтва, полки якого відіграли вирішальну роль у розгромі під Хотином 

(1621 р.) турецької армії».4 Нарешті, натрапляємо на те, що найбільше нас цікавить. Добре 

було б, якби серед низки ілюстрацій знайшлось місце і для цієї кахлі. Очевидно, місце 

знайшлося б, але хто б дозволив вмістити її? 

Їдемо в недалекий Хотин, в історію якого навічно вписано ім’я легендарного та 

реального Петра Конашевича-Сагайдачного (ймовірно, народився 1570 р., помер 1622 р.), 

сподіваючись вгамувати спрагле бажання якнайбільше дізнатись про нього. Не підозрювали, 

що науково задеклароване прізвище «Сагайдачний» насправді є прізвиськом, його 

придумали запоріжці, коли він опинився на Січі й не розлучався із сагайдаком – футляром 

для луку і стріл.  

Хотин, край, як і будь-який інший регіон України, оповитий бувальщинами, 

неймовірними оповідями, міфами тощо. Але перед тим, як оглянути місто над Дністром, 

знову заглянемо в путівники, праці, що вийшли в час «развітого соціалізма», не 

сумніваючись, що вони маніпулятивні, в яких чимало героїко-драматичного в боротьбі з 

чужинцями, звершень у соціалістичних перетвореннях краю під «зорею радянської влади» 

тощо. 

У нарисі «Літопис на камені» автори вирішили розпочати розділ під назвою «Не 

в’януть хотинські легенди» з інтриг та, запитуючи, вигукують: «Скільки їх?! І розповідають 

їх гордими небуденними словами, бо така вже народу вдача, зберегти в пам'яті наступних 

поколінь героїчні подвиги. Часто такі перекази-легенди, почуті від старожила, вражають 

приємною несподіванкою. Бо й справді, хіба не вразить почута розповідь про легендарного 

Чапаєва, того самого Чапая, подвиги якого невіддільні від Уралу. Але мало хто знає, що він 

бував і тут, на Хотинщині. Вдячні хотинці свято бережуть про нього пам'ять. В двох селах 

району йому збудовано пам'ятники, його ім'ям названі колгоспи».5  

 «Легендарності» Василеві Івановичу Чапаєву (справжнє прізвище Чепаєв) додавала 

величезна кількість дотепно-в’їдливих анекдотів у той совєтський час про нього, його 

помічника Петьку та Аньку-пулємйотчіцу; конкурувати з ними могли хіба що анекдоти про 

чукчу та молдаванина чи «вірменське радіо».  

Нарис заповнений згаданим і традиційним фактажем, який переповідати не будемо. 

Пошукаємо героя, що 400 років тому відіграв чи не вирішальну роль у знаменитій перемозі 

                                                             
4 Там же. – С. 24.  
5 Несвіт Н. В., Степура О. Я. Літопис на камені. Історико-архітектурний нарис. – К.: Будівельник, 1972. – 60 с. 

іл. – С. 24.  
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козаків над переважаючими турецько-татарськими силами під мурами Хотинської фортеці. 

Обминути цю історичну подію європейського масштабу, її дійових осіб, пишучи про Хотин, 

не можна, навіть, якби дуже хотілося б. У нарисі читаємо, що в 1620 р. турецькі війська на 

чолі з султаном Османом II завдали поразки польському війську й захопили Хотин. 

Польський уряд звернувся за допомогою до запорізьких козаків. Їх очолив Петро 

Сагайдачний. Сорок два дні героїчно бились запорожці з переважаючими силами турків, а 

28 вересня 1621 р. відбувся генеральний бій. Атаку противника запоріжці зустріли дружним 

вогнем, під кінець дня полки Сагайдачного вже перейшли в наступ, з флангів їх підтримали 

польські війська. Туреччина змушена була укласти з Польщею мир, що прирівнювалося до 

поразки.6  

Це все, що написано про П. Сагайдачного. Лише раз згадується його прізвище на 

сторінці путівника «Хотин» у контексті битви під фортецею, акцентуючи увагу, як і в 

попередньому викладі, про розстановку сил противників, їх кількість, гарматне 

забезпечення, що на той час ставали вирішальними в битвах, здобутті перемог, назвавши 

згодом гармату – «богом війни». Напевно, аби зайвий раз не дратувати «простого совєтского 

чєловєка» цим прізвищем, не сказано, що полководець запорожців був важко поранений, 

відправлений у Київ, де наступного року помер, там і похований у Києво-Братському 

монастирі. З приводу його смерті ректор Київської Братської школи Касіян Сакович написав 

панегірик «Вірші на жалостний погреб зацного рицаря Петра Конашевича Сагайдачного»7, в 

якому є важливі дані до біографії Сагайдачного.  

Проте, чимало залишається нез’ясованого в його життєписі як військового стратега, так 

і політика на ниві польсько-турецько-татарських й московських відносин, у релігійно-

церковних та культурницьких справах, попри зусилля багатьох відомих вчених від часу 

появи панегірика К. Саковича. Зрозуміло, вникати в цей науковий та неоднозначний доробок 

не будемо, заглянемо до сторінок праць Михайла Грушевського, в котрих прояснюються 

менш відомі цікавинки особистого життя гетьмана, що походив «з якоїсь дрібної 

шляхетської родини, як герб на його образку натякає».8 «Образок» – це графічне його 

зображення на коні, завжди інтересувало допитливих, обростало легендами, міфами 

(згадаймо Івана Мазепу); мовиться про популярну пісню-марш, котра дійшла до нас, «Ой на 

горі та женці жнуть». Пісня рідкісна від тих козацьких часів, намагалися з’ясувати її зміст, 

бо якось не стикувався він з тогочасною ситуацією, поведінкою крокуючого позаду 

козацької колони Сагайдачного, – того, «що проміняв жінку на тютюн та люльку – 

необачний!»  

Михайло Грушевський зробив «пісенний» аналіз попередників, дійшов висновку, що 

«він (гетьман – В.Б.) майже не задержався в народній пам'яті», за винятком цієї пісні, проте 

вона «не передає зовсім дійсного характера (правильно!) славного гетьмана – так як з Байди 

Вишневецького зробила запорозького гуляку. В сучаснім громадянстві славили 

Сагайдачного навпаки, як дуже розважного, глубокого (правильно!) політика, що вмів 

поставити козаччину на службу загально народнім справам і зробив з війська козацького 

опору національного українського життя».9  

Інформацію совєтсько-московських енциклопедистів сприймаємо про П. Сагайдачного 

як нормальну щодо політичного та військового діяча України, гетьмана реєстрового 

козацтва, який здійснив походи в Крим і Туреччину, відіграв важливу роль у Хотинській 

                                                             
6 Там же. – С. 48.  
7 Сакович Касіян Каліст // Енциклопедія Українознавства. Т. 7. – Львів: Атлас, 1998. – С. 2692. 
8 Грушевський М. Історія України-Руси. Т. VII. – К.: Наукова думка, 1995. – С. 372-375.  
9 Грушевський М. Ілюстрована історія України. – Київ-Львів, 1913. – С. 256. 
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битві, але далі – «під впливом зростаючих в народі симпатій до Росії відправив в Москву 

посла з проханням прийняти в підданство українського козацтва».10  

Цей посил сприймається з великим застереженням, бо була «антимосковська політика» 

гетьмана, проте енциклопедисти не обмовилися жодним словом, як під проводом 

П. Сагайдачного козацтво здійснило з польським військом похід на Москву 1618 р., з 

приводу чого М. Грушевський писав: «По дорозі на Московщину він (гетьман – В.Б.) 

здобував кріпости (правильно!) й городи і нагнав великого страху, так що за чудо вважали, 

як котрому місту удало ся від його відсидітись».11  

Отже, великороси продиктували малоросам, як і що писати про «нелюбого» їм 

гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного. Зрештою, кого вони любили й шанували з 

гетьманів, окрім Богдана Хмельницького, який очолив «визвольну війну українського 

народу, щоб навіки возз’єднатися з великим і братнім російським народом»?  

Цей фальшивий міф швидко знесло національно свідоме українство, позбувшись 

окупаційної ідеології, «реабілітовано» ім’я «славетного», «тонкого політика і талановитого 

полководця» П. Сагайдачного, як величають його на сторінках новітнього 15-томного 

видання «Україна крізь віки»12, інших праць. 

Очевидно, впадати в іншу крайність – в ідеалізацію постаті гетьмана, – теж не годиться. 

Він був продуктом своєї епохи, не все зміг передбачити, особливо в питаннях церкви. Тиск 

латино-католицького польського костелу з політико-етнічними намірами викликав 

серйозний спротив з боку православних, їх очільників, до яких належав П. Сагайдачний. Не 

кожний із ієрархів зміг оцінити значення та передбачити майбутнє Берестейської унії 1596 р., 

що була мішенню її противників. Збігли століття й Унія стала міцним українським 

національним бастіоном проти зазіхань як з боку костелу, так і московського православ’я, 

під її омофором сформувалася Українська Греко-Католицька Церква, з благословення якої 

виросли потужні сили спротиву насамперед на галицьких теренах; великою мірою вони 

спричинилися до падіння «імперії зла» та відновлення Української держави. 

З такими роздумами ми, екскурсанти, опинилися на окраїні Хотина перед пам'ятником 

П. Сагайдачному, встановленим 1991 р. За ним розкинулась широка придністерська 

панорама з потужною, суворою фортецею на стрімких схилах високого правого берега 

Дністра. Творці пам'ятника намагались вписати твір у конфігурацію фортеці та схилу, 

стилізувавши постать гетьмана з піднесеною булавою у правиці до плеча й опущеним мечем 

у лівій руці, обставивши його вертикально скошеними полірованими масивними блоками, на 

яких вирізані козацькі силуети; за спиною постаті вивищується однораменний хрест. 

Використані символи та атрибути характеризують образ та діяльність цього Мужа, що 

поклав тут свою голову. Чи знав, що захищав? Очевидно, що так, але далеко не все, в тому 

числі про тодішній Хотин.  

Користуючись наявними матеріалами, котрим не маємо підстав не довіряти, 

довідуємось, що назву скелястого мису над Дністром давні поселенці називали «Хотень», 

вона походить від дієслова «хотіти» й означає, що мис був бажаним для них місцем 

проживання. Сліди їхні сягають мідного віку (близько п’ять тисяч років тому), вони 

простежуються і в наступних культурних шарах, а археологічні матеріали VII-VIII ст. на 

глибині 1,2-1,4 метра свідчать про існування Хотина як слов’янського поселення вже у 

                                                             
10 Советская историческая энциклопедия. – Москва: Сов. Энциклопедия, 1969. – Т. 12. – С. 454.  
11 Грушевський М. Ілюстрована історія України. – С. 258. 
12 Смолій В. А., Степанков В. С. Українська національна революція ХVII ст. (1648-1676 рр.). Т. 7. – К.: 

Альтернатива, 1999. – С. 47, 57. 
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VIII ст. і відтоді життя на його території не припинялося. Особливо великим населеним 

пунктом був Хотин у Х-ХI ст., коли входив до складу Київської Русі13. 

Історико-торгової вагомості йому надавали дерев’яні укріплення, яких замінили у 50-

60-х роках ХIII ст. кам’яними. Фахову науково-архітектурну та фортифікаційну інформацію 

з докладними схемами й світлинами про комплекс споруд фортеці, що зазнавала змін, 

руйнувань, відбудов, перебудов і т. д., маємо в довідковому каталозі,14 що допоможе 

читачеві уявити про неї. 

Наше враження від баченого в фортеці подвійне. З одного боку, вона велична, якщо 

оборонні стіни досягають 40 метрів висоти, а товщина – 5 метрів, зовні прикрашені поясним 

орнаментом з червоної цегли, з другого, – стан орнаментованої стіни вологий через високо 

засипану землею внутрішню дворову її частину. Музейна експозиція бажала бути кращою. 

Для цього потрібні гроші, й немалі, аби повернути фортеці колишню її велич і красу.  

Потішили кіношники. Вони знімали тут якийсь козацький сюжет, коли з десяток 

вершників спускалися з пагорба до фортеці, й це тривало довго, понад годину, повторюючи 

сцену, бо не все, на думку режисера, вдавалося: то кінь спотикався, то вершник почувався 

невпевнено в сідлі, чи ще щось.  

Початкова потішна сцена незабаром викликала співчуття артистичним особам: 

напевно, опісля втомлені й спітнілі вершники освіжилися у прохолодних водах Дністра, бо 

ми, від’їжджаючи, так вчинили. 

Пам'ятник П. Сагайдачному в Хотині не єдиний. Успішні походи гетьмана в Крим 

залишили глибокий слід не тільки в його біографії, а й історії України; 2008 р. відкрито йому 

пам'ятник у Севастополі. Подія значна, доречна, але він не сподобався мені (і не тільки). 

Невиразна людська фігура з короткими розкинутими руками, причеплена на колоні, не 

вражає, гнітить. Використана колона – натяк на античну колону (?), фрагменти яких 

збереглися в Криму, але далеко не та композиційна пластична знахідка, що присвячена 

Адамові Міцкевичу у Львові. Не міг пам’ятник сподобатися російським окупантам, які 

загарбали Крим, власне, не як твір, а особистість, тож не забарилися швидко демонтувати 

його у 2014 р. Пам'ятник перенесено в Харків, встановлено на приземленому масивнішому 

постаменті, котрий сприймається візуально краще.  

Кінну статую з П. Сагайдачним побачили кияни в столиці 2001 р. з нагоди 380-річної 

переможної Хотинської битви. Єдине графічне зображення гетьмана з усім амуніційним 

спорядженням на коні, вміщене в книзі «Віршів», надихнуло мистців на цю скульптуру. 

Попри її реалізм, критики закинули їм у надмірній деталізації. Остання або натуралізм не 

сприймався совєтськими ідеологами від мистецтва; відтворений натуральний образ 

колгоспниці з покрученими пальцями, руками від роботи на буряках чи доїння корів не мав 

шансів на похвалу, нагороду, майже так, як формалізм, абстракціонізм.  

Оказії зазнав і кінний монумент у Києві. 27 грудня 2001 р. Кабінет Міністрів України 

ухвалив постанову про занесення пам'яток національного значення у Державний реєстр, 

серед яких значився і цей пам'ятник. 3 вересня 2009 р. Уряд ухвалює нову відповідну 

постанову, якою визнає нечинними попередні урядові постанови 1965 і 2001 рр., й 

затверджує Державний реєстр пам'яток національного значення, в якому нема пам'ятника 

П. Сагайдачному.15 Мотивів не знаємо.  

                                                             
13 Тимощук Б. О. Хотин. – Ужгород: Карпати, 1972. – 72 с., іл. – С. 8. 
14 Памятники градостроительства и архитектуры Украинской ССР. В 4-х т., т. 4. – К.: Будівельник, 1986. – 

С. 368-369. 
15 Бадяк В. П. Теоретичні і практичні методи обліку об’єктів культурної спадщини // Праці Центру 

пам'яткознавства: Зб. наук. праць. – Вип. 24. – К., 2013. – С. 64, 66. 



 
 

189 
 

Застережень не зазнала кінна статуя з П. Сагайдачним в його рідному с. Кульчиці 

Самбірського району на Львівщині, встановлена 1992 р. Наступного року проведено «День 

пам'яті Сагайдачного», надалі відзначали його кожної третьої неділі квітня, коли далекого 

20 квітня 1622 р. він відійшов у засвіти. У сільському музеї виставлена документально-

ілюстративна інформація про знаменитого краянина. Можливо, там є й художньо-

ілюстрована кольорова мапа «Україна» (трохи менша ватманського формату), обрамлена 

етнічними, побутовими, церковними, військовими малюнками, в тому числі 21 портретом, в 

центрі яких незаперечні національні подвижники та авторитети Т. Шевченко, І. Франко й 

Леся Українка; інші постаті згруповані по шість осіб у трьох блоках: «Київська Русь та 

Галицько-Волинська держава», «Українська Козацька держава ХVII-ХVIII ст.» й 

«Українська Народна Республіка 1917-1920 рр.» Не віриться, що в блоці «Козацької 

держави» знову не знайшлося місця для … гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного. Мапа 

видана в Києві 2002 р. і розрахована насамперед для школярів. 

Село уславив ще один його виходець, герой турецького спротиву, який в емоційно-

популярній публіцистиці заслужив славу «рятівника Відня» 1683 р. Це Юрій Кульчицький. 

Про його подвиг небагато знають, більше – про «каву», першу відкриту кав’ярню в місті, за 

що віденці віддячилися йому встановленим пам'ятником (1885 р.). Ділові мешканці міста 

Лева додали до його доброї репутації й своєю знаменитою «львівською кавою». Княже місто 

теж вшанувало славного галичанина пам'ятником – сидячою фігурою з мішком зернистої 

кави.  

Викладений фактаж переконує, що українство, попри історичні складнощі, колізії, 

зазіхання агресивних сусідів, маніпуляції, підступництво тощо, знаходило сили, талановитих 

діячів, які вирішували ряд проблем не тільки вітчизняної, а й європейської ваги, тож 

завдання сучасних дослідників полягає в тому, аби очищати звалища від ідеологічного 

непотребу, виявляти і популяризувати національні зерна історичної правди. 
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ОПРИШКІВСЬКИЙ РУХ ЯК ВИЯВ КОЗАЧЧИНИ В УКРАЇНІ 

 
Український визвольний рух мав різні прояви у різні історичні епохи. Це козацькі 

поселення та Січі, опришківський рух, гайдамаччина, отаманщина, загони ОУН-УПА, 

добровольчі загони українських патріотів у теперішній війні з Росією. Особливе місце у 

боротьбі проти поневолювачів посідає козаччина, яка була найтривалішою у часовому вимірі 

– більше п’яти століть. Та не менш вагоме місце належить і руху опришків, який став її 

невід'ємним елементом. 

Діяльність опришків розгорталася на Прикарпатті, а також Закарпатті та Буковині. 

Коли з’являються перші загони українських повстанців-опришків проти поневолювачів? Це 

питання і досі у наукових колах є дискусійним. Перш за все тому, що такі ватаги мали різні 

назви, але були пов’язані однією метою – захистити свободу у всіх її проявах. Наприклад, 

Т. Каляндрук відзначає, що: «З польською окупацією, вже з XIV-XV ст., по всій Україні 

створюються повстанські загони, які польська влада називає «гультяями», «свавільними 

людьми» та «люзними людьми». У 1431 р. вибухнуло знамените Бакотське повстання, яке 

тривало до 1434 р. У Західному Прикарпатті повстанські загони стають відомими під назвою 

«фурів» (fur-голота). Вперше ця назва була зафіксована 1424 р., поширена в Сяноцькій і 

Перемишльській землях, а також на Лемківщині»1. У 1469 р. вибухнуло повстання в 

Галичині, а в 1457 р. – на Буковині проти молдавських загарбників, очолюване ватажком 

Левом, відтоді всіх повстанців там називали “левенцями”. А вже у 1490-1492 роках на 

Прикарпатті почалося грізне повстання Мухи, який своєму війську, за словами сучасника, 

«надавав способу козацького товариства»2.  

Інші дослідники називають дату появи опришків 1498 р.3, але перша письмова згадка 

назви «опришки» датується 1529 роком. На Лемківщині їх називали «збійники», «тугаї», на 

Закарпатті «бескидники», в угорській стороні «толваями», «батярами», «списаками». Самі ж 

себе вони називали «чорними хлопцями». В судових документах є назви опришків: 

«списаки», «толваї», «батяри»; є й інші: «розбійники», «гайдуки», «борці» та ін.4. Перші 

згадки про опришків з’являються саме як про борців проти татар та іноземних феодалів. 

Адже в ті часи ні польська, ні литовська влада не були здатні забезпечити охорону від 

татарських нападів. Їхні загони проносилися усіма українськими землями, сягали Карпат, 

доходили аж до Перемишля та Ужгорода.  

Тому основною причиною створення козацьких Січей, а також повстанських загонів 

опришків була боротьба з татарами та турками, а також польськими, угорськими, 

румунськими та іншими феодалами, які, захоплюючи та пануючи на українських землях, 

вважали себе господарями, соціально-економічно визискували українську людність, 

відбирали майно та землю, насаджували панщину чи забирали в полон, продаючи на 

невільничих ринках, та й, зрештою, просто вбивали, щоб залякати всіх інших непокірних 

                                                             
1 Каляндрук Т. Таємниці бойових мистецтв. – Львів: ЛА «ПІРАМІДА», 2003. – С. 114. 
2 Там само. 
3 Собко Т. Дещо про опришків, або «Партизанка – FOREVER!» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://ukrlife.org/main/minerva/anatomia_hrunia16.html. 
4 Грабовецький В. Походження назв повстанців проти феодального гніту на Україні // Український історичний 

журнал. – 1962. – № 2. – С. 115-116. 
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своїй владі та порядкам. Таким чином, перше, що поєднувало козаччину і рух опришків, – це 

боротьба проти загарбників. 

Повстанський рух та боротьба проти поневолення протягом XІV-XVІ ст. наростали 

невпинно, і їхня сила збільшувалася. Тут неможливо не згадати героїчну боротьбу 

засновника Хортицької Січі кошового отамана-гетьмана Дмитра Вишневецького та 

кошового отамана Івана Підкову. Обидва навіть втручалися у боротьбу за молдавський 

престол. Іван Підкова спочатку брав участь у морських походах під проводом Самійла 

Кішки, а пізніше сам водив козацькі флотилії і спалював передмістя татарських приморських 

поселень. Очолювані ним козацькі загони завдали поразок татарам під Очаковом, Кафою, 

Ґьозловом. 

Сила повстанського руху захоплювала значні території українських земель, зокрема, 

коли вибухнули в кінці XVІ ст. козацько-селянські повстання, очолювані Криштофом 

Косинським, Северином Наливайком, Матвієм Шаулою та Григорієм Лободою, вони 

охопили Поділля, Київщину, Брацлавщину, Волинь і навіть сягали Білоруських земель. 

Однак боротьба козацького війська та інших ватаг, зокрема і опришків, проти турків і 

татар особливого розмаху досягнула на початку XVІІ ст. Адже тепер вони не просто 

відбивали набіги ворога, а зокрема козацьке військо нападало на фортеці Османської імперії, 

перенісши військові дії на територію противника. У 1602 р. було розгромлено турецький 

флот під Кілією, у 1606 р. взято турецьку фортецю Варну, у 1608 р. взято і зруйновано 

Перекоп. Особливі успіхи козацький флот та січовики продемонстрували під 

гетьмануванням Петра Конашевича-Сагайдачного, які нападали на Трапезунд, Сіноп, 

атакували Стамбул та Галац, розбиваючи турецький флот. Петро Конашевич-Сагайдачний зі 

своїм військом мав успіхи і в інших напрямках тодішньої політики – приєднався до походу 

польського королевича Владислава на Москву, внаслідок якого, за Деулінським перемир’ям, 

Річ Посполита отримала Смоленщину та Чернігово-Сіверщину.  

Варто згадати й інших ватажків, які доповнювали успіхи козацького війська. 

Наприклад, у 1617 р. козацький отаман Василь Босий на річці Аксіяці побудував замок-

паланок на Поділлі на замовлення князя Юрія Збаразького. Місцевість, де знаходився замок, 

називалася – Дубровкою, створивши там козацьке товариство, В. Босий нападав на турків і 

татар. І коли в 1618 році польський король Сигізмунд III Ваза прагнув укласти перемир'я з 

Османською імперією, то змусив князя Ю. Збаразького зруйнувати замок, не наважуючись 

протистояти османцям.  

Яскравою сторінкою боротьби проти поневолювачів є також козацька організація Гната 

Височана на Покутті (1620-ті роки) коло сучасного Івано-Франківська. Це товариство 

захищало Галичину та Покуття від нападів Буджатської (Білгородської) татарської орди. Як 

нагороду за успіхи у боротьбі з татарами Гнат Височан отримав від короля шляхетський 

титул.  

Все це доводить героїчність та силу українського війська. Тому головною причиною 

Хотинської війни між Османською імперією та Річчю Посполитою були нестримні напади 

козацтва на Османську державу та неспроможність польської шляхти та короля стримати від 

цих походів українських козаків. У Хотинській війні проти Османської імперії саме козацьке 

військо під гетьмануванням П. Конашевича-Сагайдачного відіграло вирішальну роль у 

розгромі турків. 

Паралельно набував сили і рух опришків. Територія дій опришків у ті часи охоплювала 

Галичину, Покуття, Закарпаття, Сяноччину та Перемишльщину, Буковину, Поділля та 

Бессарабію. Зокрема, в 1621 р. опришки здобули й утримували фортецю Пнів. Однак у тому 

ж 1621 р. через бездіяльність польської адміністрації карпатське містечко Кути було 
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захоплене татарським загоном. І лише в 1624 році під керівництвом Білоголового ватага 

опришків визволила місто від татар5. Опришки постійно підтримували тісні зв’язки між 

собою, а також молдавськими та угорськими гайдуками, що дозволяло їм ефективно 

маневрувати.  

Значну роль відіграли опришки і в Національно-визвольній війні під проводом Богдана 

Хмельницького. У 1648 р. вони взяли штурмом королівські замки у Новотанці та Сяноці. А 

син опришківського ватажка Гната Височана Семен у 1648 р. зібрав 15-ти тисячне військо і 

відвоював у польської армії все Покуття. У 1653 р. в Молдові, при війську Тимоша 

Хмельницького, під орудою Харачка було 2000 опришків. 

Найвідоміший опришківський ватажок Олекса Довбуш разом зі своїм братом Іваном 

ходили по всьому Покутті, про що згадується в джерелах з 1738 р. Опришки О. Довбуша 

особливо активно діяли в Коломийському повіті влітку і восени 1738 року. Їхнім опорним 

центром стали околиці Яблунівського ключа. Його виступи набули масового характеру. 

Навесні 1739 року через сутичку шляхи братів Довбушів розійшлися. Олекса залишився у 

Карпатах, а Іван подався на Бойківщину – його загін діяв на Болехівщині, Самбірщині, 

Перемшльщині, навіть сягав Сяноцької землі. Загони О. Довбуша вирушали у походи в 

Перемишль, Дрогобич, Турку, на Закарпаття й Поділля6. Частина опришків переходила на 

Запоріжжя.  

У 1740-1741 роках під натиском польських військ О. Довбуш змушений був залишити 

околиці Печеніжина та Яблунова, відступити на Верховину й втаборитися на Буковецькій 

полонині. Звідси знову почав нападати на шляхетські маєтки не лише на Коломийщині, а й 

на Буковині та Закарпатті. А в 1744 р. захопив Богородчанську фортецю.  

Опришки постійно підтримували зв’язок із запорізькими козаками, багато з них, 

наприклад, Іван Бойчук, який очолив опришків після смерті О. Довбуша, з товариством були 

на Січі, спільно з козаками ходили в походи на Правобережну Україну, а пізніше 

повернулися в Карпати. У загонах опришків теж не бракувало запорожців. Опришки також 

брали участь і в гайдамацьких повстаннях XVІІІ ст.  

Свідченням того, що опришків, як і козаків, використовували в ролі найманого війська 

в XVII-XVIII ст. є те, що магнати Потоцький і Пшеремський у боротьбі з князем Корецьким 

використовували загін із 700 осіб покутських опришків, а князь Яблоновський, воюючи 

проти Балабана за Перегнисько, – 400 опришків7. Таким чином, і козаки, і опришки були 

серйозною військово-політичною силою – це друге, що пов’язувало козацький рух та 

опришків. 

По-третє, і одні, і другі називали себе «товариством» або «ватагами», своїх начальників 

«отаманами». Особливо розвинутими і подібними до козацтва були структури опришків на 

Західному Прикарпатті (Сянночина, Перемишльщина, Лемківщина). Тут у період XVI-

XVIII ст., подібно до системи паланок на Січі, існували мережі з кількох менших загонів, які 

обороняли певний населений пункт і підпорядковувалися одному територіальному 

керівникові, якого називали «гетьманом»8. Загальна кількість людей під його керівництвом 

могла досягати до півтисячі чоловік. Але тактика опришків була дещо відмінною від 
                                                             
5 Каляндрук Т. Таємниці бойових мистецтв. – Львів: ЛА «ПІРАМІДА», 2003. – С. 109. 
6 Історія міст і сіл Української РСР: В 26 т. Івано-Франківська область / Ред. кол. тома: Чернов О. О. (гол. 

редкол.), Бернацек Т. В., Васюта І. К., Владико Н. М., Гараць В. Й., Кайкан П. Ф., Калита В. Д., Кучеров М. К., 

Мельничук Я. С., Паркулаб В. М., Педашенко Г. М., Правдива Л. М., Синиця О. І., Столярчук В. Я., Сьома 

О. П., Федорів Є. В., Федорчак П. С., Хвостін М. П. (заст. гол. редкол.), Ясінський А. Л. (відп. секр. редкол.). 

АН УРСР. Інститут історії. – К.: Голов. ред. УРЕ АН УРСР, 1971. – 640 с. – С. 16. 
7 Lozinski W. Pravem i lewem. – Krakow. – 1960. – T. 1. – S. 101. 
8 Грабовецький В. Антифеодальна боротьба карпатського опришківства ХVІ-ХІХ ст. – Львів: Вид-во ЛУ. – 

1966. – С. 222-223. 
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козацької, адже в горах серед лісів, на відміну від степових просторів, виявилося неможливо 

воювати великими масами військ, куди ефективнішою виглядала тактика невеликих загонів.  

По-четверте, як і козаки, опришки проходили певні випробування, після чого складали 

присягу на зброї, а також військовий вишкіл та навчання новобранців. У період XVIІ-

XVIII ст. Запоріжжя стало школою лицарства для українців. А серед верховинців виробився 

звичай, коли майже кожний парубок ішов на деякий час в опришки. Після такого 

випробування юнак вважався зрілим і навіть міг гідно посватати дівчину. Тому в ті часи в 

селах Наддніпрянщини важко було знайти господаря, який замолоду б не козакував, а в 

горах важко було знайти верховинця, котрий у молоді роки не був би в опришках. В 

історичних джерелах збереглося багато описів таких випробувань. Зокрема, козак мав 

приборкати дикого коня, розрубати шаблею підкинуту хустину, поцілити кулею на льоту 

підкинуту дрібну монету або загасити пострілом свічку, переплисти на човні Дніпрові 

пороги, довести свою вправність у боротьбі та фехтуванні. Справжнім козаком-воїном 

вважався лише той, хто відбув хоча б один військовий похід.  

Подібні випробування існували і в карпатських опришків. Як описує Т. Каляндрук, 

«Довбуш, за переказами, давав новобранцям такі випробування сили, спритності та реакції. 

Спочатку слід було витягнути топірець, затятий Довбушем в дерево. Потім треба було 

підняти колоду із землі, а колода така, що чоловік її не обійме. Друге випробування було 

таке: перейти через прірву по свіжо облупленій смереці. Крім того, слід було перескочити 

через палаюче колесо, яке на великій швидкості скочувалось згори. Були змагання з 

боротьби, метання топірця та стрільби з рушниці. Були також випробовування, які вимагали 

значної психофізичної підготовки. Наприклад, новак мусив втримати на долоні гарячий 

вуглик. Або на сміливість: хлопці клали руку на ковбицю, Довбуш замахувався і бив 

топірцем, хто відсмикував руку, того в загін не брав. І випробування на чесність: коло новака 

опришки непомітно розсипали десяток монет і дивилися, як зізнавався, що знайшов усі 

десять, – можна брати. Якщо ж утаїв хоч одну монету, – не брали, бо ж зрадить… Тому 

хлопці, які проходили ці випробування, коли потрапляли в полон, навіть на тортурах не 

видавали нікого з товариства. Та й козаки на тортурах сміялися і глузували зі своїх катів або 

подавали такі неправдиві відомості, які призводили до поразки ворогів»9. А після 

проходження випробувань опришки, як і козаки, присягали на зброї (здебільшого на 

топірцях та пістолях), що не відступлять в боротьбі і не зрадять товариства. 

По-п’яте, подібним були озброєння та одяг. На знаменитій мапі Боплана та інших 

старовинних гравюрах опришки в одязі та озброєнні нічим не відрізняються від козаків10. 

Зокрема, крім топірців, опришки широко користувалися мечами, шаблями, палашами, а 

також луком і стрілами, а верхнім одягом був сірак. А Олекса Довбуш поряд з топірцем 

носив як відзнаку свого отаманування палаш11.  

Отже, рух опришків був невід'ємним елементом козаччини в Україні протягом усього 

часу їхнього розвою. Їх поєднувала боротьба за соціально-економічне та політичне 

визволення, за свободу у всіх її проявах, велика підтримка українського люду незалежно від 

соціального стану в містах та селах, а також подібність організації військових загонів, 

наявність випробувань для вступу до обидвох організацій, військовий вишкіл та навчання 

новобранців, зброя і навіть одяг тощо. Все це підтверджують як усна народна творчість, 

звичаї та традиції, так і історичні джерела. 

 

                                                             
9 Каляндрук Т. Таємниці бойових мистецтв. – Львів: ЛА «ПІРАМІДА», 2003. – С. 186-187. 
10 Там само – С. 111. 
11 Там само. – С. 112. 
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МИНУЛЕ УКРАЇНСЬКОГО КОЗАЦТВА КРІЗЬ ПРИЗМУ ЛОКАЛЬНОЇ 

ІСТОРІЇ (НА ПРИКЛАДІ САМБІРЩИНИ, ДРОГОБИЧЧИНИ І 

СТРИЙЩИНИ) 

 
У багатовіковій історії України виняткова роль належить козацтву, яке в умовах 

іноземного поневолення українського народу перебрало на себе функцію захисника його 

соціальних і національно-культурних прав, релігійної самобутності, започаткувало традиції 

державотворення. Зародившись у другій половині XV та утвердившись упродовж XVI ст., 

козацтво привернуло до своїх лав представників селянства, міщанства, дрібної та середньої 

шляхти з усіх куточків тогочасної України. Як засвідчує збережений до нашого часу 

козацький реєстр 1581 р., немало вихідців з Галичини, зокрема з Руського воєводства, 

пов’язали свою долю з новим суспільним станом1. 

З галицьких земель вийшов ряд видатних політичних і культурних діячів, які зробили 

вагомий внесок у зміцнення військової потуги та політичної ролі українського козацтва, а 

також у культурно-національне відродження кінця XVI – першої половини XVIІ ст. До цієї 

когорти галичан належав Петро Конашевич-Сагайдачний. Йому присвячено великий пласт 

різножанрової літератури, серед якої виділяється своєю новизною і фактографічною 

наповненістю праця сучасного київського історика Петра Саса2. У передмові до монографії 

автор зробив глибокий аналіз історіографії життя та діяльності козацького гетьмана3, тому 

звернемо увагу лише на окремі аспекти цього питання.  

Так, з панегірика-некролога ректора Київської братської школи о. Касіяна Саковича на 

похорон гетьмана дізнаємося, що «у Перемиських краях, на самім Підгір’ї, народився він і 

ріс в православній вірі»4. Український православний шляхтич, хроніст, автор 

польськомовного «Літописця, або Хронічки різних справ і подій» Йоахим Єрлич5 писав про 

Сагайдачного як про шляхтича «від Самбора». П. Сас, проаналізувавши ці та інші історичні 

відомості, дійшов такого висновку: «Таким чином, раз дані К. Саковича та Й. Єрлича про 

«малу батьківщину» П. Сагайдачного збігаються як загальне та особливе (у першому 

випадку йдеться про загально окреслені «краї», в другому – конкретно назване місто, що 

належало до цих «країв»), то це дає достатньо вагомі підстави стверджувати, що вірогідним 

місцем народження П. Конашевича був Самбір6.  

                                                             
1 Див.: Дзира Я. Перший паспорт козацтва. Найдавніший реєстр Низового війська. 1581 р. // Літературна 

Україна. – 1991. – 13 червня; Його ж. Автопортрет нації. – Київ: Вид-во «Бібліотека українця», 1997. – С. 3-50. 
2 Сас П. М. Петро Конашевич-Сагайдачний: молоді роки. – Київ: Ін-т історії України НАН України, 2006. – 

286 c.  
3 Там само. – С. 5-24. 
4 Сакович К. Вірші на жалісний погреб шляхетного лицаря Петра Конашевича-Сагайдачного // Давня 

українська література. Хрестоматія. Київ: Радянська школа, 1991. – С. 300. 
5 Jerlicz J. Latopisiec albo kroniczka różnych spraw i dziejów dawnych i teraźniejszych czasów, z wieku i życia mego 

na tym padole świata, ile pamięć moja mogła znosić i wiedzieć, o czem z czytania jako i z widzenia na piśmie po sobie 

w krótce (po krótce) i na potomne czasy potomkom moim zostawuję; chcącemu wiedzieć z czytania tych książek w 

posiedzeniu przy dobrej myśli dla zabawy, pod rokiem od narodzenia Syna Bożego w Trójcy Jedynego, Twórcę wszego 

(wszystkiego), Pana Wiekuistego. 1620 roku. – Petersburg, 1853. – T. 1-2; Южнорусские летописи. – Киев, 1916 

(цей твір був написаний через кілька десятиліть після повернення Й. Єрлича з Хотинської війни). 
6 Сас П. М. Петро Конашевич-Сагайдачний… – С. 171. 
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Однак відомий історик радянської доби Кость Гуслистий назвав малою батьківщиною 

П. Сагайдачного село Кульчиці, що розташоване неподалік від Самбора7. Звідки автор міг 

почерпнути таку інформацію? Гадаємо, що від українського письменника Андрія 

Чайковського. У праці, присвяченій постаті видатного гетьмана, він писав, що «в цілій 

Самбірщині, де дрібної шляхти найбільше – Конашевичів нема»8. Далі Чайковський 

констатував таке: «Я провірив, що у шляхетськім селі Кульчицях під Самбором є присілок, 

замешканий хлопами. Є тут рід Кінашів. В давнину вони певно звались Конашами або 

Кунашами. Ціла Самбірщина була колись королівщиною. В королівщинах жилось хлопам 

далеко краще ніж хлопам – панським підданим. … З такого то хлопчика Петра Конаша, коли 

попав у школу, легко було зробити Конашевича»9. 

В історичній літературі домінують позитивні оцінки особистості П. Сагайдачного. Ми 

обмежимося лише двома цитатами, які показують велич цієї людини. Перша – це 

висловлювання сучасника Сагайдачного – Якова Собеського, батька майбутнього польського 

короля Яна Собеського: «Цей Петро Конашевич настільки піднімався над своїм простим 

походженням і способом життя своїм гострим розумом, визначною зрілістю суджень, 

незвичайним дотепом в словах і ділах, що з усією справедливістю мусить бути зарахований 

для нащадків серед найвизначніших людей Польщі»10. І друга – це оцінка діяльності 

гетьмана, яку дав видатний український історик Д. Яворницький: «…Особистість 

Сагайдачного непересічна, видатна і велична в південноруській історії. З усіх гетьманів цей 

гігант найбільше заслуговує на те, щоб народ увічнив його славним монументом. Але якщо 

досі такого монумента немає, то нехай його великий образ і його великі подвиги вічно 

живуть у серцях тих, кому дорогі вітчизняна історія, рідний народ, його мова, кому дорогі 

його віра і ненька Україна, весь рідний український край…»11. 

Територія Підгір’я стала ареною гострої соціальної та національно-визвольної боротьби 

на початковому етапі Української національної революції ХVІІ ст. Під час першого походу 

українського війська у Галичину (друга половина 1648 р.) козацькі агітатори під виглядом 

купців, священиків, жебраків розійшлися у найвіддаленіші кутки краю, піднімаючи місцеве 

пригноблене населення на активну боротьбу. Учасники повстання на Дрогобиччині і 

Стрийщині самі признавалися, що на них дуже вплинула агітація Хмельницького12.  

За дорученням гетьмана частина козаків була відряджена в різні райони Галичини на 

підтримку селянських рухів. Окремі козацькі загони заходили під Дрогобич. У цей час 

(листопад 1648 р.) дрогобицьке українське міщанство підняло повстання проти польських 

можновладців. Українська громада вислала кількох міщан до козацького відділу, який 

повертався з гір, і запросила його у Дрогобич. Польські жовніри і шляхта засіли у костелі, 

який був могутньою оборонною спорудою. З допомогою козаків міщанам вдалося приступом 

захопити твердиню13. 

                                                             
7 Гуслистий К. Г. Петро-Конашевич Сагайдачний: до 350-річчя від дня смерті // Український історичний 

журнал – 1972. – № 4. – С. 123; Його ж. Сагайдачний Петро Кононович (Конашевич-Сагайдачний) // Радянська 

енциклопедія історії України. – Київ, 1972. – T. 4. – С. 48. 
8 Чайковський А. Петро Конашевич-Сагайдачний: історичний нарис. – Відень: Накладом Союза Визволення 

України, 1917. – С. 4. 
9 Там само. 
10 Мемуары, относящиеся к истории Южной Руси / Под ред. В. Антоновича. – Киев: Тип. Г. Т. Корчак-

Новицкого, 1896. – Вып. 2. – С . 59. 
11 Яворницький Д. І. Гетьман Петро Конашевич-Сагайдачний. – Дніпропетровськ: Січ, 1991. – С. 63. 
12 Жерела до історії України-Руси / Археографічна комісія наукового товариства імені Шевченка. – Львів: У 

друкарні наукового товариства імені Шевченка, 1898. – Т. ІV: Галицькі акти з р. 1648–1649. – С. 221.  
13 Томашівський С. Народні рухи в Галицькій Руси 1648 р. // Записки НТШ. – Львів, 1898. – Т. 23-24. – С. 64-65. 
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Також відомо, що дрогобицький священик Антін Чорнохрестський, міщани Іван 

Росолович та Іван Березович запросили до себе козацьку старшину, яка два тижні гостювала 

у них14. 

Потому козацький загін залишив Дрогобич і вирушив у напрямку руху головних сил 

повстанської армії. При підтримці польської військової залоги зі Стрия поляки знову 

заволоділи містом. Українське населення Дрогобича вирішило боротися за відновлення своєї 

влади. Міщани Тимофій Михайлович, Лев Чучвара, Яцко Сідельник із сином і Стефанчук 

звернулися за допомогою до селян Дрогобицького староства. За короткий час їм вдалося 

організувати на боротьбу з ворогом дві тисячі селян. Повсталі рушили на Дрогобич, здобули 

місто і вчинили розправу над шляхтою та її військом15. 

Серед королівських сіл Дрогобиччини найбільше відзначилося у боротьбі з польською 

владою село Східниця. Воно знаходилося на шляху, по якому проходив один з козацьких 

загонів, що діяв на Дрогобиччині. На повстання піднялася вся громада села під керівництвом 

Гебруха16. 

Із Галичиною пов’язане ім’я видатного політичного і військового діяча Івана 

Виговського. Він походив із старовинного українського шляхетського роду Овруцького 

повіту на Київщині, який від 1660 р. володів містечком Руда з прилеглими селами – Волиця, 

Лівчиці, Ганнівці, Йосиповичі (до недавнього часу ці населені пункти входили до 

Жидачівського району, а від 2020 р. – до Стрийського району Львівської області). Серед 

місцевого населення у Руді зберігся переказ про те, що у гетьмана Виговського було 

прислів’я: «Продам Бар, продам Руду і заграю ляхам у дуду». Цей вислів пов’язують із 

такими подіями.  

У 1658 р. І. Виговський одержав королівську грамоту на володіння Барським 

староством. Щоб бути ближче до політичних подій, він поселився саме в Бару, який на той 

час був досить значним містом. Барська фортеця була зміцнена, у ній посилили гарнізон. У 

той час точилася боротьба за гетьманство. Тодішній правобережний гетьман Павло Тетеря, 

побоюючись конкуренції з боку Виговського, поширював чутки про таємні плани останнього 

порозумітися з ворогами Польщі. «Бар усьому винен», – заявляв Тетеря, натякаючи на 

колишнього гетьмана. Саме тоді поширились у народі слова Виговського, що згодом стали 

прислів’ям17. 

Як відомо, життя Івана Виговського закінчилося трагічно: 16 березня 1664 р. за 

розпорядженням польського полковника, кума гетьмана П. Тетері Себастьяна Маховського 

Виговський присудом військово-польового суду був розстріляний під Вільхівцями біля 

Канева18. Причиною смертної кари стала підозра чинного гетьмана про причетність 

колишнього володаря булави до повстання козаків і селян Правобережної України навесні 

1664 р. проти королівської влади та «польського лакея» – Тетері. Авторитетний історик 

Василь Герасимчук з цього приводу писав: «В кожнім разі повстанці вивісили його ім’я собі 

на прапорі і голосили, що Виговського хочуть мати своїм гетьманом»19. Той самий автор 

ствердив, що київський воєвода 1 березня 1664 р. видав універсал із заявою, що «він 

                                                             
14 Жерела до історії України-Руси. Т. ІV. – С. 290-291.  
15 Там само. – С. 220-223. 
16 Грабовецький В. В. Західноукраїнські землі в період народно-визвольної війни 1648-1654 рр. – Київ: Наукова 

думка, 1972. – С. 107. 
17 Левицький І. Гетьман Іван Виговський. Історична повість. Львів: Накладом редакції «Діла», 1899. – С. 331. 
18 Літопис Самовидця.– Київ: Наукова думка, 1971. – С. 95; Петровський М. Нариси історії України ХVІІ – 

початку ХVІІІ ст. – Харків: Державне вид-во України, 1930. – С. 274. 
19 Герасимчук В. Смерть Івана Виговського // Ювілейний збірник на пошану академіка Михайла Сергієвича 

Грушевського з нагоди шістьдесятої річниці життя та сорокових роковин наукової діяльности. Том 1 / 

Українська Академія Наук. – Київ, 1928. – С. 211. 
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гетьманства ніколи не бажав і до нього не стремів, з повстанцями нічого спільного не має, а 

також не мішається до вибору гетьмана»20. У своєму духовному заповіті Виговський також 

відкинув звинувачення у державній зраді21. В. Герасимчук досить влучно назвав смерть Івана 

Виговського «спровокованою аферою» П. Тетері та С. Маховського22. 

Підґрунтя ворожнечі Тетері й Виговського добре описав відомий історик з української 

діаспори Богдан Кентржинський у монографії «Мазепа», яка видана у Стокгольмі 

шведською мовою 1962 року. Автор звернув увагу, що суперництво між обома діячами мало 

місце ще за часів Богдана Хмельницького. Однак з роками обопільна неприязнь 

поглиблювалася. П. Тетеря одружився з дочкою Б. Хмельницького Оленою, вдовою по 

Данилові – братові Івана Виговського. Це лише загострило конфлікт: Тетеря отримав Оленин 

подарунок від першого чоловіка – великі статки, заволодіти якими сподівався сам 

Виговський після смерті брата. Крім того, Тетеря, ставши гетьманом, забрав також решту 

багатого спадку по Богданові Хмельницькому – під слушним приводом, що син небіжчика 

Юрій відмовився від світського життя. Отож, Виговський, пославшись на те, що сам 

упродовж двох років (1657-1659) гетьманував, претендував на частину цього спадку23.  

До нашого часу дійшло кілька звісток про могилу Івана Виговського. У своєму 

тестаменті він заповідав поховати його так: «Тіло моє за християнським звичаєм землі 

віддати, котре має лежати у Скиті Великім, у склепі мурованому в церкві Воздвиження 

Чесного Хреста»24. У пам’ятці козацького літописання XVII-XVIII ст. «Чернігівському 

літописі» мовиться, що колишнього гетьмана та його дружину поховано у Великому Скиті25. 

Польський хроніст XVII ст. Миколай Ємйоловський вважав, що могила Виговських 

знаходиться біля містечка Руда, у маєтковому монастирі Вознесення Господнього села 

Юсиптичі (теперішня назва села – Йосиповичі)26. Вже згаданий Іван Нечуй-Левицький в 

історико-біографічному романі про Виговського прийняв твердження польського автора. 

Зокрема, письменник писав таке: «Виговськiй (дружині гетьмана – В. Ф.) вдалося таки 

випросити в полякiв тiло свого чоловiка i вона поховала його в скитi коло Гнiздичевської 

Руди в склепi Хрестовоздвиженської церкви»27. Натомість культурно-громадський 

подвижник українського духовного відродження другої половини XIX ст. Юліан Целевич 

висловилися на користь загальновідомого Манявського скиту28, монастиря біля с. Маняви 

(нині Богородчанського р-ну Івано-Франківської обл.), що був заснований разом з церквою 

Воздвиження Чесного Хреста 1612 р. і в часи Виговського був одним з найбільших 

монастирів у Галичині.  

Відомий український історик Іван Крип’якевич віднайшов серед жидачівських 

земельних актів тестамент Олени Виговської (Стеткевич), який торкається цих подій. Із 

нього випливає, що після смерті Івана Олена переховувалася у лісах поблизу містечка Бар, 

                                                             
20 Там само. – С. 212. 
21 Архив Юго-западной России, издаваемый Временной комиссией для разбора древних актов [в 35 тт.]. – Ч. 8: 

[Акты юридические]. – Т. 2: Материалы для истории местного управления в связи с историей сословной 

организации. Акты Барского староства XVІІ-XVIІІ в. – Киев: Унив. тип., 1894. – С. 116-117 (див. другу частину 

праці – «Акты Барского староства XVІІ-XVIІІ в.») (далі: Архив Юго-западной России…). 
22 Герасимчук В. Смерть Івана Виговського… – С. 216. 
23 Кентржинський Б. Мазепа. – Київ: Темпора, 2017. – С. 109. 
24 Архив Юго-западной России… – С. 118. 
25 Черниговская летопись. Южнорусскія летописи / Открытые и изданные Н. Белозерским. – Киев: Унив. тип., 

1856. – Т. 1. – С. 29-30. 
26 Jemiołowski M. Pamiętnik dzieje Polski zawierający (1648-1679). – Warszawa: W drukarni Zakładu Narodowego 

Ossolińskich, 1850. – S. 187.  
27 Левицький І. Гетьман Іван Виговський. – С. 332. 
28 Целевич Ю. Исторія Скиту Манявского: враз з збірником грамот, листів і деяких судових документів, 

дотичних того монастиря. – Львів: Друк. НТШ, 1887. – С. 55. 
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що було власністю Виговського. Вдова боялася, що її будуть переслідувати. Тоді брат 

гетьманової дружини Юрій Стеткевич перевіз сестру до Галичини, до іншої їхньої маєтності 

в Руді. Після тривалих клопотань їй вдалось забрати тіло чоловіка та перевезти до Руди, де 

його поховали у склепі церкви Воздвиження29. 

Звернімося до результатів наукових пошуків сучасних учених. Професор Юрій Мицик 

зауважив: спpoби рoзшyкaти могилу Bигoвських, пoчинаючи вiд визнaчного yкpaїнськoгo 

aрхеoлoгa Яpoслaвa Пaстеpнaкa (y 1935 p.), виявилися безуспішними. Припускають, що після 

закриття Скиту y 1785 p. його могила була перенесена. Але дослідження території Скиту 

далеко не завершене, і робити якісь висновки, тим більше вважати, що тіло гетьмана взагалі 

поховано не в Скиті, а неподалік місця розстрілу, у Корсуні або в іншому місці, 

передчасно30. Однак виникає питання: який Скит має на увазі Ю. Мицик – Манявський чи 

Юсиптицький? На нашу думку, – перший. Справа в тому, що в одній із своїх приміток 

історик зазначив таке: «Крім Скиту Манявського, різні автори, переважно краєзнавці, 

називають місцем поховання гетьмана Корсунь, Руду на Стрийщині, Юсиптичі (Йосиповичі) 

на Стрийщині, Спаський монастир біля Скиту Манявського, Скит (але не Манявський)»31. 

Тобто у цьому переліку на першому місці стоїть Скит Манявський. 

Львівський історик та археолог Василь Рудий схиляється до думки про поховання Івана 

Виговського в монастирі Юсиптич. У своїх публікаціях, опертих на археологічних та 

архівних матеріалах, дослідник ствердив, що останки Івана та Олени Виговських, якщо й 

містилися у Скиті в околицях Йосипович, то в часи татарських набігів (1675-1676) або в 

період закриття монастиря (перша половина ХVІII ст.) могли бути перенесені з відома 

нащадків І. Виговського у крипту під одну з церков у найближчі села маєтку родини 

Виговських – Йосиповичі, Бережницю або Руду. Однак археологічній експедиції, яка 2002 р. 

проводила обстеження на місці збудованої у 1712 р. коштом жінки сина гетьмана – Євстахія 

церкви Воздвиження Чесного Хреста у с. Йосиповичі, виявити поховання не вдалося32. 

Автор висловив упевненість, що пошуки могили гетьмана України Івана Виговського будуть 

продовжуватися й надалі. 

Далеко за межами Перемиської землі стало відоме ім’я Юрія Кульчицького. Найбільше 

праць про нього з’явилося до 250-річчя Віденської битви 1683 р. Їх авторами були відомий 

український громадсько-політичний діяч у міжвоєнній Польщі, головний редактор газети 

«Діло» (друкований орган Українського національно-демократичного об’єднання) Іван 

Німчук33, галицький письменник Іван Филипчак34, творче життя якого тісно пов’язане з 

Самбірщиною, літературний критик і журналіст Остап Грицай35. Як з’ясувала львівська 

дослідниця Наталія Турмис, праця О. Грицая – «Українці і оборона Відня 1683 р.» – 

                                                             
29 Крип’якевич І. Історія української держави XVІІ-XVIІІ ст. – Львів: б. в., 1922. – С. 88. 
30 Мицик Ю. А. о. Гетьман Іван Виговський. – Київ: Вид. дім «КМ Академія», 2004. – С. 57. 
31 Там само. – С. 67. 
32 Рудий В. Пошуки місця поховання гетьмана Івана Виговського на Львівщині (за археологічними 

дослідженнями) // Археологічні дослідження Львівського університету. – 2007. – Вип. 10. – С. 217, 221; Його ж. 

Осідок Даниловичів та Виговських у с. Руда Жидачівського району Львівської області в світлі археологічних та 

архівних матеріалів // Археологічні дослідження Львівського університету. – 2008. – Вип. 11. – С. 121. 
33 Німчук І. Українці і відсіч Відня 1683 року: в 250-ліття великої історичної події. – Львів: Б. в., 1933. – 58 с.; 

Його ж. Ю. Ф. Кульчицький і його подвиг // Юрій Франц Кульчицький і козаки, герої Віденської перемоги 

1683 р. Збірка статей. Опрацював і зредагував мгр. Мирон Утриско. – Філадельфія: Накладом Головної Управи 

Товариства «Бойківщина», 1983. – С. 21-30. 
34 Филипчак І. Кульчицький – герой Відня. Історична повість з ХVІІ в. З приводу ювилею (1683-1933). – 

Кульчиці-Шляхотські. – Самбір: Б. в., 1933. 
35 Hryzaj O. Die Ukrainer und die Befreiung Wiens 1683: im Auftrag und im Verlag der Literarischen Sektion des 

Exekutivkomitees der Ukrainischen Vereine in Österreich. – Wien, 1934. – 31 s. 
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знаходиться у фондах бібліотеки Віденського університету36. Під час відзначення 300-річчя 

Віденської битви у 1983 р. в Австрії вийшла друком науково-популярна книга (німецькою та 

українською мовами) активного учасника громадського життя української діаспори у цій 

країні Бориса Ямінського «Відень 1683. Козаки і Кульчицький»37. Тоді ж Головна управа 

науково-культурологічного товариства «Бойківщина» видала збірник статей, присвячених 

герою Відня Юрію Кульчицькому38. З сучасних дослідників це питання перебувало у полі 

зору Ігоря Мицька39, Юрія Мердуха40, Ярослава Ісаєвича41, Тараса Чухліба42 та ін. 

Коротко узагальнюючи доробок названих дослідників, можемо констатувати, що Юрій 

Кульчицький народився 1640 р. на Самбірщині і належав до українського 

дрібношляхетського роду, осередком якого було с. Кульчиці (нині село Самбірського району 

Львівської області). У другій половині 1660-х рр. потрапив на Запорізьку Січ, обійняв посаду 

писаря, потім – турецький полон, здобуття свободи, переїзд до Європи, призначення 

перекладачем белградського відділення віденської Східної компанії і купцем у Відні. Влітку 

1683 р. Ю. Кульчицький відзначився у знаменитій битві під Віднем. Йому як знавцю 

турецької мови та турецьких звичаїв було доручено пробратися через обози супротивника до 

головних австрійських сил і повідомити командування про становище обложених. 

У переданому ним листі від коменданта Відня графа Ернста Рюдиґера фон Штаремберга 

йшлося про катастрофічне становище захисників столиці і звучало настійне прохання 

розпочати негайно наступ союзницьких військ. Оперативно було вироблено спільний план 

бойових дій, який забезпечив розгром турків під Віднем об’єднаним християнським 

військом. За виявлену хоробрість Ю. Кульчицький був нагороджений Віденською міською 

радою срібною медаллю. Крім того, йому подаровано захоплений у турків великий запас 

кави, що дало можливість Кульчицькому відкрити першу у Відні кав’ярню. Дотепер існує 

кав’ярня, названа ім’ям Ю.-Ф. Кульчицького. 

Наведені нами історичні факти свідчать про те, що: по-перше історія земель східного 

Прикарпаття тісно пов’язана з історією краю козацького; по-друге, історичне минуле 

козаччини – це яскравий приклад єдності та соборності українських земель; по-третє, 

локальна історія як структурна модель територіальних досліджень відіграє велику роль у 

пропаганді історико-культурної спадщини українського народу, зокрема конструюванні 

місцевої історичної пам’яті, тому має потужний потенціал. 

 

 

                                                             
36 Турмис Н. Огляд німецькомовної україніки в книгозбірнях Віденського університету // Східноєвропейський 

історичний вісник. – Дрогобич, 2018. Спецвипуск 3. – С. 116. 
37 Ямінський Б. Відень 1683. Козаки і Кульчицький. – Відень: Союз Українських Філателістів Австрії, 1983. – 

239 c. (Паралельна назва: Wien 1863. Kosaken und Kolschitzky). 
38 Юрій Франц Кульчицький і козаки, герої Віденської перемоги 1683 р. Збірка статей. Опрацював і зредагував 

мгр. Мирон Утриско. – Філадельфія: Накладом Головної Управи Товариства «Бойківщина», 1983. – 81 с. 
39 Мицько І. Про рід Юрія-Франца Кульчицького // Бойківщина: історія та сучасність. – Львів-Самбір, 1995. – 

С. 78-91. 
40 Мердух Ю. Невідома гравюра про подвиг Юрія Кульчицького під Віднем 1683 р. // Записки Львівської 

наукової бібліотеки. – Вип. 11. – Львів, 2003. – С. 112-134. 
41 Ісаєвич Я. Д. Кульчицький (Кольчицький) Юрій-Франц // Енциклопедія історії України: Т. 5: Кон – Кю / 

Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін.; НАН України. Інститут історії України. – Київ: Наукова думка, 2008. – 

С. 490-491. 
42 Чухліб Т. Український відгомін битви європейської коаліції з османами під Віднем 1683 р. // Україна в 

Центрально-Східній Європі (з найдавніших часів до кінця ХVIII ст.). – Вип. 7. – Київ: Ін-т історії України НАН 

України, 2007. – С. 197-215; Його ж. Козацтво та шляхта з України-Русі у Віденській битві 1683 року // Україна: 

культурна спадщина, національна свідомість, державність. – Львів: Інститут українознавства 

ім. І. Крип’якевича НАН України, 2011. – Вип. 20. – С. 737-760. 
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cтарший науковий співробітник,  

ДІАЗ «Хотинська фортеця» 

 
ХОТИНСЬКА ФОРТЕЦЯ – ОПОРА РОДУ МОГИЛА У БОРОТЬБІ ЗА 

МОЛДАВСЬКИЙ ПРЕСТОЛ НА ПОЧАТКУ XVII СТ. 

 
Розташовуючись на кордоні Молдавського князівства та Речі Посполитої, Хотинська 

фортеця забезпечувала не тільки захист від ворогів, а ще контролювала торговельний шлях 

на Кам’янець, переправу через Дністер та митницю. Завдяки міцним стінам та стратегічній 

позиції вона неодноразово ставала центром підготовки наступу чи оборони молдавського 

війська в ході багаточисельних війн. Від самого початку існування роду Могила (Movilă, 

Moghilă) вона так чи інакше фігурувала у житті практично кожного з них. 

Протягом століть все Молдавське князівство було поділене на цинути (волості), а 

особливо важливі, на території яких розташовувались фортеці, очолювали пиркелаби 

(Pârcălabi). Хотин був центром цинуту і входив до числа найбільших міст князівства. Той, 

хто контролював ці землі, впливав на долю держави, тому молдавські господарі призначали 

пиркелабами Хотинськими лише найвірніших і найвідданіших бояр, родичів, великих 

землевласників, тих, хто заслужив довіру у битвах і випробуваннях. Часто в Хотині було два, 

або навіть три пиркелаби, які виконували різні функції: управління фортецею і гарнізоном, 

захист кордону і торговельних шляхів, судові, адміністративні та фінансові функції, тощо. 

Серед пиркелабів Хотинських були і представники роду Могила. Відомо, що першим став 

Іоан Могила – дід митрополита Петра Могили. Хоча, якщо вірити легенді Іона Нікульче про 

походження роду від Пуріче, тоді найпершим пиркелабом Хотинським з роду Могила був 

саме він з жовтня 1493 по березень 1494 рр.1.  

Отже, зв’язок Могил з Хотином древніший, ніж здається на перший погляд. Іоан 

Могила був сином Драготи, а він сином Козьми Могили та Марени Худіче. Іоан мав також 

братів Георгія та Васкала, але найвідомішим став саме великий логофет Іоан Могила з 

Худінців (Ioan Movilă din Hudinţi)2. 

 Відомо, що Іоан Могила був пиркелабом Хотинським разом з Іоаном Стурцою (Sturza) 

з травня 1542 по травень 1548 рр., а пізніше він згадується як пиркелаб Хотинський разом з 

Харбором у 1550 р3. Брат Іоана - Васкан теж був пиркалабом Хотинським разом з Іоаном 

Негое (Neagoe) (15 березня 1558 - 20 серпня 1560). Можливо, він був пиркалабом аж до кінця 

правління Деспота. 14 січня 1563 р. до нього приєднався Аврам Баніловичі (Banilovici)4.  

Іоан Могила одружувався двічі, і саме в другому шлюбі з Марією, дочкою Петру 

Рареша, з’явились на світ майбутні господарі Молдови Єремія і Симеон, митрополит 

Георгій, а також доньки Анна-Шоука та Марія. 

                                                             
1 Andrei Eşanu, Valentina Eşanu. Epoca lui Ştefan cel Mare. Oameni, destine şi fapte. PARTEA II Pârcălabi de Hotin 

(sec. XIV - 1714). - Editura Institutului Cultural Român Bucureşti, 2004 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://andreiesanu.files.wordpress.com/2014/04/partea-ii.pdf. 
2 Ștefan Gorovei. Movileştii. Istorie şi spiritualitate românească. Vol. 1: „Casa noastră movilească“. – Suceava: 

Muşatinii, 2006 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.academia.edu/43399320/Movile%C8%99tii. 
3 Andrei Eşanu, Valentina Eşanu. Epoca lui Ştefan cel Mare. Oameni, destine şi fapte. Partea II Pârcălabi de Hotin (sec. 

XIV - 1714). – Editura Institutului Cultural Român Bucureşti, 2004 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://andreiesanu.files.wordpress.com/2014/04/partea-ii.pdf. 
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1595 р. при підтримці Речі Посполитої та завдяки великому гетьману коронному Яну 

Замойському на молдавський престол був поставлений Єремія Могила (1595-1600 рр.) Таким 

чином Річ Посполита закріпила за собою вплив на молдавські землі. Єремія Могила у 

політиці опирався на підтримку сім’ї, тому увів своїх родичів до ради господаря. Майже 

одразу він призначив пиркелабом Хотинським свого тестя Георгія Лозинського5. 

Георгій Лозинський був батьком Єлизавети Лозинської (Чомортань-Лозинської) – 

дружини Єремії. Його можна побачити в документах як Георгія з Лозни, Лозончі, Ізлозяну 

або ж Каттаратоса, адже він мав грецьке походження. Лозинським він став після одруження з 

Христиною Чомортань-Лозинською, якій належало село Лозни. У 1598-1599 рр. Лозинського 

Єремія навіть направляє як посланця до короля Речі Посполитої6. 

На початку травня 1600 р. Михай Хоробрий здійснює похід на Молдавію. Впродовж 

місяця його війська захопили майже всю країну. Був розбитий і сам Єремія Могила, який 

разом з вірними йому боярами та польськими загонами втік до Хотинського замку, де 

протягом літа залога, яка в тому числі складалася з німецьких найманців, знаних гармашів і 

піхотинців, успішно відбивала атаки ворога, чекаючи допомоги поляків. Літописець Мирон 

Костін зазначає, що воєвода Міхай “з усім завзяттям бив Хотинську фортецю”. Тим часом 

Ян Замойський зібрав військо на підтримку Єремії, тож Міхай змушений був відступити до 

Сучави. Хотин і його фортецю було звільнено без бою7. 

Документи свідчать, що Лозинський продовжував обіймати посаду пиркалаба 

Хотинського і під час другого правління Єремії (вересень 1600 - червень 1606)8. У 1601-

1602 рр. Лозинський мав дуже напружені стосунки з польським ротмістром Кліцьким та 

польським гарнізоном, який знаходився у фортеці на підтримку Єремії. 

У листах до короля Сигізмунда ІІІ він неодноразово натякає і навіть просить передати 

Хотинський і Сучавський замки під свою владу. Є навіть рядки про безчинства, сваволю і 

здирництва польських жовнірів, які перебували у Хотинському замку, про скарги пиркелаба 

через “великі і часті кривди, непошанування (які) терпить буркалаб (пиркелаб) Хотинський 

від коменданта фортеці ротмістра Кличкого”. Детально описано, як поляки вимагали коней 

для обозу, а коли їх не дали, ті пригрозили зброєю і пообіцяли “осідлати самого пиркалаба”9. 

Є навіть згадки, що під час облоги Хотина польський полководець вдарив тестя Єремії в 

лице і погрожував постригти бороду10. Однак король відмовив у передачі замку, натомість 

вимагав тримати його у доброму стані. 

Володіння Хотином було питанням принциповим, тож спроби повернути собі 

Хотинський замок Є. Могила не припиняв. Але безуспішно. Восени 1602 року до Хотина 

була направлена королівська комісія для перевірки справжнього стану речей. У доповідній 

                                                             
5 Ștefan Gorovei. Movileştii. Istorie şi spiritualitate românească. Vol. 1: „Casa noastră movilească“. – Suceava: 

Muşatinii, 2006 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.academia.edu/43399320/Movile%C8%99tii. 
6 Andrei Eşanu, Valentina Eşanu. Epoca lui Ştefan cel Mare. Oameni, destine şi fapte. Partea II Pârcălabi de Hotin (sec. 

XIV - 1714). - Editura Institutului Cultural Român Bucureşti, 2004 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://andreiesanu.files.wordpress.com/2014/04/partea-ii.pdf. 
7 Балух О. Буковина у складі Молдавської держави у 1563-1600 рр.: воєнно-політичний аспект // Сумська 

старовина. – № XLIII-XLIV, 2014. – С. 25. 
8 Andrei Eşanu, Valentina Eşanu. Epoca lui Ştefan cel Mare. Oameni, destine şi fapte. Partea II Pârcălabi de Hotin (sec. 

XIV - 1714). – Editura Institutului Cultural Român Bucureşti, 2004 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://andreiesanu.files.wordpress.com/2014/04/partea-ii.pdf. 
9 Скорейко Г. Хотинська фортеця у польсько-молдавських стосунках початку 17 ст. (за матеріалами офіційного 

листування) // Хотину – 1000 років. Матеріали міжнародної наукової конференції, присвяченої 1000-літтю 

Хотина. – Чернівці: Прут, 2000. – С. 41. 
10 Andrei Eşanu, Valentina Eşanu. Epoca lui Ştefan cel Mare. Oameni, destine şi fapte. Partea II Pârcălabi de Hotin 

(sec. XIV - 1714). – Editura Institutului Cultural Român Bucureşti, 2004 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://andreiesanu.files.wordpress.com/2014/04/partea-ii.pdf. 
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записці зазначалося, що фортеця забезпечена достатньою кількістю провіанту та фуражу, 

проте була у занедбаному стані, гонтове перекриття будівель не оновлювалося ще з 1600 р. і 

винен у цьому пиркалаб Хотинський. Також радили замінити ротмістра фортеці на більш 

розважливішого через його непорозуміння з пиркалабом Хотина. При описі гарнізону 

фортеці, який складався з трьохсот кінних і трьохсот піших воїнів, він вказував у своєму 

звіті, що поляки у Хотині “чинять, що хочуть”, коли не воюють. Молдавський воєвода був 

безсилий підтримувати лад та спокій у державі, а особливо коли його “союзники” вдавалися 

до свавільних дій11. 

Георгій Лозинський залишався незмінним пиркалабом Хотинським до кінця 

1610 року12. Слід зазначити, що майже протягом усього періоду (1596-1610) він управляв 

Хотинською волостю одноосібно, що виглядало абсолютно незвично, оскільки як до 1596 р., 

так і після 1610 р. у Хотин призначали по два а то і три перкалаби. Це доводить, що 

авторитет Лозинського був особливо великим, а можливо, свідчить і про те, що він 

користався родинними зв’язками, поки зять і онуки знаходились на престолі, і залишався їх 

довіреною особою тут. Лозинський здійснював контроль не тільки над фортецею, а й над 

доходами митниці та землі хотинської, накопичуючи таким чином вплив та багатства13. 

30 червня 1606 року Єремія помер. Після його смерті господарем став його брат 

Симеон, хоча Єлизавета (дружина Єремії) мала бажання зробити господарем свого сина 

Костянтина. Згодом 14 вересня 1607 р. помирає і Симеон (можливо, отруєний своєю 

невісткою Єлизаветою)14 і залишає престол сину Михайлу. Останній затриматися довго при 

владі не зумів. Дружина покійного Єремії – Єлизавета, за підтримки своїх зятів князів 

С. Потоцького, М. Вишневецького та С. Корецького, виступила проти Михайла. 15 грудня 

1607 р. польські військові загони прибули у Хотин. Знову ж таки за допомоги польських 

військ новим молдавським господарем став Костянтин Могила, якому було тоді лише 

12 років15. 

На жаль, політика Костянтина, який “отримував поради від приятелів Польського 

королівства”, а також не дбав про регулярну сплату податків, перестала задовольняти 

султана та частину молдавських бояр. Не допомагали у підтриманні авторитету Костянтина 

також безчинства найнятих ним жовнірів у Сороцькій та Хотинській волостях. Зі скарги 

великого ворника Н. Уреке та сучавського старости І. Баліки дізнаємося також про свавілля і 

розбійництво дядька самого господаря Костянтина – Василя Лозинського. Він, набравши 

загін, що налічував до 700 чоловік, нападав на шляхетські будинки, забирав їхнє майно та 

брав у полон жінок16. Василь Лозинський був братом Єлизавети (матері Костянтина) і сином 

хотинського пиркелаба Георгія Лозинського. Бояри просили Єлизавету особисто розібратись 

з безчинствами.  
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Османська імперія вирішила скинути Костянтина Могилу з престолу, а на його місце 

призначити Стефана ІХ Томшу. Наприкінці 1611 р. він за допомогою татар переміг у кількох 

битвах війська Костянтина. Останній врятувався від смерті втечею до Хотина, а замок став 

його резиденцією. Звідси Костянтин здійснював військові походи проти свого суперника, 

сюди прибували султанські посланці з вимогою визнати господарем Стефана Томшу. Таким 

чином, Хотинський замок черговий раз став опорою сім’ї Могил і опинився у центрі 

боротьби за молдавський престол17.  

Спроба Костянтина повернути собі владу провалилась. У битві під Сасовим Рогом 

19 липня 1612 р. Томша, за підтримки татарського війська, розгромив загони польської 

шляхти та захопив у полон свого опонента разом із С. Потоцьким. Помер Костянтин чи то у 

полоні, чи то при спробі втечі втопився у дністровських водах18. Всі, хто врятувалися після 

битви, сховалися за стінами Хотинського замку.  

Звісно ж, той факт, що потужний прикордонний об’єкт контролюється сусідом, Томшу 

не задовільняв. Він підняв питання приналежності замку під час польсько-молдавських 

переговорів 1612 р., але цей пункт вирішували між собою безпосередньо султан і король, а 

до того часу тут залишався польський гарнізон19. 

У серпні 1613 р. Томша, дізнавшись про спроби Речі Посполитої скинути його з 

престолу, напав на захисників Хотинської фортеці, проте, зазнавши значних втрат, змушений 

був ні з чим відступити… У 1615 р. проти господаря виступили заможні молдавські бояри, 

проте війська Стефана Томші розбили їх сили поблизу Ясс. Цими подіями вирішила 

скористатися невгамовна вдова Єлизавета Могила. Вона не могла змиритися зі втратою 

молдавського престолу. За допомогою військових та фінансових ресурсів своїх зятів, 

магнатів М. Вишневецького і С. Корецького, вона готувалася до чергової військової 

експедиції в Молдавію, з метою посадити на молдавський престол свого другого сина 

Олександра (на той час йому було лише 10-11 років)20. 

Щоправда, Хотинська фортеця тоді залишалася під управлінням пиркелабів, відданих 

Стефану Томші. Армія Олександра, яка вже відійшла від Кам’янця, побоювалася 

переправлятися через Дністер, адже у Хотинській фортеці розташовувався сильний гарнізон 

з гарматами для охорони21. На щастя для Олександра, пиркелаб Хотинський Петру був дуже 

незадоволений жорстокістю воєводи Стефана Томші, тому перейшов на бік Олександра 

разом зі своїми солдатами і приніс йому ключі від фортеці. Завдяки цьому армія О. Могили 

змогла легко увійти на землі Молдавського князівства. На знак радості було здійснено кілька 

вистрілів з гармат22. 

У листопаді 1615 р. військо польських магнатів скинуло з господарського престолу 

С. Томшу і здобуло трон для Олександра Могили23. Однак уже в лютому 1616 р., отримавши 
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військову допомогу, на чолі турецько-татарсько-валаських загонів Стефан ІХ Томша 

повернувся і витіснив польсько-козацькі війська під Хотин. Саме тут у березні відбулась 

вирішальна битва між претендентами за молдавський престол. Польсько-козацькі загони 

зайняли вигідні позиції і влаштували засідку. 8 гармат зарядили спеціальними ядрами, які 

були з’єднані між собою ланцюгами (кніпелі). У необхідний момент цей нищівний залп вніс 

паніку у ряди татар. Бій завершився повним розгромом військ Томші24. Хотин вкотре став 

місцем, де вирішувалась доля Молдавського князівства. 

Влітку 1616 р. султан посилає османське військо, а також татарські і валаські загони у 

Молдавію. Армія Іскандер-паші без особливих труднощів розгромила загони Олександра 

Могили. У полон потрапили мати Єлизавета (за деякими джерелами, у султанський гарем), а 

також магнат С. Корецький, якого відправили до Стамбула25. Новим молдавським 

господарем султан призначає покірного Раду Міхню, який до того був Валаським 

господарем. Сам Олександр втікає до Османської імперії, де разом з братом Богданом 

приймає іслам26. 

У вересні 1616 року була укладена нова польсько-молдавська угода, згідно з якою 

Станіслав Жолкевський повинен був передати Хотинський замок Р. Міхні. В той час у 

Хотині знаходилася залога, залишена князем С. Корецьким. Гетьман Жолкевський 

підтримував іншу гілку роду Могил – покійного Симеона та його дружину Маргарет, навіть 

був опікуном його сина Петра Могили (майбутнього митрополита Київського). Жолкевський 

силою заволодів Хотином, а після наказу короля наприкінці 1616 р. замок перейшов під 

владу Молдавського князівства27. 

Проте вже 1619 р. тодішній молдавський господар Гаспар Граціані знову передав 

Хотинський замок у польське володіння. Він просить Жолкевського з військовою допомогою 

прибути до Хотина. Влітку 1620 р. зібрали 10-тисячне військо, до складу якого входив 

козацький полк з чигиринським підстаростою Михайлом Хмельницьким та його сином 

Богданом (майбутнім гетьманом Війська Запорізького), якому тоді було 25 років. Петро 

Могила, син Симеона, теж брав участь у поході як можливий і законний претендент на 

молдавський престол28. 

22 серпня вони форсували р. Дністер і зупинилися у Хотині, а вже 24 серпня 1620 р. 

виступили до Ясс (тодішньої столиці Молдавії), хоча польний гетьман Станіслав 

Конєцпольський переконував усіх, що краще спорудити укріплений табір під Хотином і 

зайняти там кругову оборону. Обидві армії зустрілися 18 вересня 1620 р. під Цецорою 

(молдавське село, розташоване за 18 км від Ясс). У ніч з 6 на 7 жовтня польсько-козацькі 

війська були вщент розгромлені. У цій битві загинув Михайло Хмельницький, а Богдан 

потрапив до турецького полону29. 

Вищезгадані перипетії стали однією з передумов до події, яку всі ми знаємо як 

Хотинська війна 1621 року. У ній Петро Могила теж брав участь. У історії Хотинського 

походу Якова Собеського 1621 року згадується: “Кращим же доказом її (Молдавії) довіри і 

дружнього ставлення до Польщі міг служити Петро Могила, син Симеона, колись 

                                                             
24 Луняк Є. Козацька Україна ХVІ-ХVІІІ ст. очима французьких сучасників : хрестоматія. – Ніжин : НДУ ім. 

М. Гоголя, 2013. – С. 40-41. 
25 Балух О. Воєнно-політичне становище Буковини у складі Молдавської держави у 1600-1621 р. // Релігія та 

Соціум. – 2016. – № 1-2(21-22). – С. 178. 
26 Мицик Ю. Св. Петро Могила. – Харків: Бібколектор, 2015. – С. 14. 
27 Балух О. Воєнно-політичне становище Буковини у складі Молдавської держави у 1600-1621 р. // Релігія та 

Соціум. – 2016. – № 1-2(21-22). – С. 178. 
28 Балух О. Воєнно-політичне становище Буковини у складі Молдавської держави у 1600-1621 р. // Релігія та 

Соціум. – 2016. – № 1-2(21-22). – С. 179. 
29 Мицик Ю. Св. Петро Могила. – Харків: Бібколектор, 2015. – С. 26-27. 
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молдавський воєводич, нині вигнанець, посиротілий по смерті Жолкевського, який особливо 

протегував йому. Тепер він усі свої надії покладав на допомогу Ходкевича і між ними 

встановилися найближчі стосунки”.30 Очевидно, що Петро знаходився у Хотинському замку 

не лише тому, що це був тил табору, а ще й тому, що тут він міг попрощатись з Ходкевичем 

на смертному одрі, що, як відомо, помер у замку 24 вересня 1621 року. Після підписання 

Хотинського миру Стефан ІІІ рекомендував призначити на посаду Молдавського князівства 

Петра Могилу, однак не склалося. 

Отже, події початку XVII ст. засвідчують політичну і стратегічну важливість 

Хотинської фортеці, що опинилася у центрі боротьби між Османською імперією та Річчю 

Посполитою за можливість посадити на престол свого ставленика. Активним учасником цієї 

боротьби став молдавський рід Могила, представники якого користувалися військовою і 

політичною підтримкою Речі Посполитої. Після Хотинської війни 1621 року змагання Могил 

за молдавський трон не припинилися. Його представникам ще двічі вдалося очолити 

Молдавське князівство. 

 
Рис. 1. Молдавські господарі. 

 

                                                             
30 Хотинська війна 1621 року. Документи, матеріали, дослідження. – Хотин, 2011. – С. 20. 
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Рис. 2. Рід Могили. 
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письменник, публіцист, краєзнавець, 

 член Національної спілки письменників України, 

 Національної спілки журналістів України і  

Національної спілки краєзнавців України 

  
БІЙ ПІД БРОДАМИ 11 ЧЕРВНЯ 1651 РОКУ 

 
1. Польські відомості про бій на переправі під Бродами 

З 28 червня по 10 липня 1651 р. під містечком Берестечком, що у 30 км на північ від 

Бродів, відбулася одна з найбільших битв воєнної історії Європи XVII ст. Тоді на просторі із 

заходу і півночі, оперезаному правим берегом Стиру, а на сході – заболоченою заплавою 

його правої притоки Пляшівки, зібралися небачені на той час ворогуючі сили – понад 150-

тисячна армія польського короля Яна Казимира і не менше українське козацьке військо на 

чолі з Богданом Хмельницьким та союзна козакам майже 60-и тисячна кримсько-татарська 

орда хана Іслам Гірея III. 

Під час руху противників до Берестечка Броди та їх околиці стали ареною рейдів 

численних розвідувальних загонів, які посилали і поляки, і козаки, і татари. 

Напередодні Берестецької битви під Бродами відбувся великий бій між розвідувальним 

загоном (роз’їздом) козаків і татарів та двома польськими хоругвами. У листі до королевича 

Кароля від 15 червня 1651 року галицький стольник А. Мясківський так його описує: “У 

минулий понеділок, тобто 10 червня, у самий полудень, прийшла не вельми втішна вістка – 

татари, з’єднавшись з козаками у неділю в самий вечір, напавши несподівано під Бродами 

розгромили дві наші хоругви, а саме, й. м. п.* підканцлера литовського** і п. воєводича 

сандомирського.*** Наших багато вбили, а інших у полон взяли.  

Звинувачували наші хоругви у тому, що вони розташувались і розбили палатки не 

вживши заходів безпеки, і ніби неприятель напав на них сонних. Але із повідомлень вірних 

людей і розповідей самих шляхтичів, що брали участь у цій оказії вияснилось цілком 

протилежне. А діло виглядало так. Відправившись у роз’їзд ці дві хоругви проявляли 

достатню обережність та пильність і мали хороші застави і розвідників. Між тим прийшло 

700 вершників татарів й козаків і вдарили раптово на наших. Довелося нашим взятися за 

зброю. Вдарили сильно на противника, хоча їх не було більше 150. Борючись, затримували 

неприятеля досить довго, і відступаючи, вели його за собою аж до переправи, постійно 

сходячися з ним і завдаючи йому великих втрат. Нарешті, після тривалої перестрілки з 

неприятелем коло переправи, наші повинні були відступати, рятуючи знамена і військову 

честь. Однак втратили п.Стриїнського, хорунжого і воєводича сандомирського,* його ж 

5 воїнів-шляхтичів смертельно поранили, а ротмістра і підканцлера литовського** тричі 

підстрілили, кількох жовнірів-шляхтичів частково порубали, частково взяли в полон.”1 Далі 

А. Мясківський пише, що коли неприятель, розгромивши польські хоругви, „рухався 

безпечно і майже без обережності, Ясько інакше Ясноборський, вірний козак й[ого] 

                                                             
* Його милості пана. 
** Казимира Яна Сапеги 
*** Очевидно, Юрія Фірлея. 
* Очевидно, Юрія Фірлея. 
** Казимира Яна Сапегу. 
1 Документы об Освободительной войне украинского народа. – Док. 187. – С. 476. 



 
 

208 
 

к[оролівської] м[илості] прибув щасливо на звуки стрільби і використавши в бою звичайну 

рішучість, вдарив вночі на неприятеля, який з торжеством повертався уже в табір 

Хмельницького. [Ясноборський] щасливо, по милості Божій, розгромив весь кіш неприятеля, 

який складався із 700 чоловік, багатьох вложив трупом, відбив п’ятьох наших полонених 

жовнірів-шляхтичів і взяв п’ять неприятелів в полон і одного татарина-черкеса так важко 

пораненого, що він і говорити не міг; відняв велику здобич, коней, худоби, срібло ломане, з 

чого видно, що десь костели або шляхетські замки пограбували. І що важливіше – татарів, 

які там були, змусив до втечі.”2 Цей же документ, написаний у коронному таборі під Сокалем 

і датований 14 червня 1651 року, в дещо зміненій редакції під заголовком «Лист невідомого 

до невідомого» опублікував Юрій Мицик. У ньому зазначено, що звістка про бій під Бродами 

надійшла у табір короля під Сокалем у понеділок 12 червня.3  

Тобто понеділок у двох майже однакових за змістом текстах позначений під різними 

датами – 10 і 12 червня 1651 року. 

2. Встановлення дати бою 

Якщо виходити з відомостей А. Мясківського, то виглядає, що бій відбувся у неділю 

9 червня 1651 р., оскільки відомість про нього у польський табір “прийшла опівдні 

понеділка, тобто 10 червня”. 

Практично цей же опис битви під Бродами, здійснений галицьким стольником Андрієм 

Мясківським із такими ж позначеннями днів і дат, подали М. Грушевський4 та польський 

історик А. Грабовський.5 Аналогічний опис знаходимо і в книзі Садока Баронча,6 однак він 

датує цей бій не 9, а 12 червня 1651 р.7  

Співставлення поданих відомостей з Археографічним календарем Н. Горбачевського 

показує, що у червні 1651 р. неділі припадали на 4, 11, 18 і 25 числа.8 Достовірність 

інформації з таблиць Археографічного календаря підтверджується іншими відомими датами 

і днями червня-липня 1651 р. Так, С. Освенцім у щоденнику записав, що 28 червня цього 

року припадало на середу.9 А козацький полковник С. Савич у своїй розповіді в 

Посольському приказі в Москві зазначив, що 4 липня 1651 р. припадало на вівторок.10 Дані 

С. Освенціма і С. Савича дають можливість реконструкції календаря на червень-липень 

1651 р. Тоді неділі припадали на 4, 11, 18 і 25 числа, тобто збігалися з даними 

Археографічного календаря Н. Горбачевського. З цього випливає, що, описуючи битву 

козацько-татарського розвідувального роз’їзду з двома польськими хоругвами під Бродами і 

стверджуючи, що вона відбулася в неділю 9 червня 1651 р., галицький стольник Андрій 

Мясківський допустив помилку – або в датуванні події, або у визначенні дня тижня. Звідси 

ця помилка потрапила в історичні дослідження. 

Вирішити цю проблему допомагають свідчення полоненого поляками козака Мартина. 

На допиті він сказав, що їх загін виїхав у неділю вранці, а надвечір цього ж дня відбувся бій 

                                                             
2 Там само. Док. 187. – С. 476. 
3 Джерела з історії Національно-визвольної війни українського народу 1648-1658 рр. – Т. 2 (1648-1651) / Упор. 

Ю. Мицик. – К., 2013. – Док. 125. – С. 186-188. 
4 Грушевський М. Історія України - Руси. – Т. ІХ, кн. 2. – С. 277. 
5 Grabowski A. Ojczyste spominki w pismach do dzicjòw dawnci Polski. – T. II. – Krakòw, 1845. – S. 73. 
6 Barącz S. Wolnе miasto handlowe Brody. – S. 43-44. 
7 Там само. – С. 43. 
8 Горбачевский Н. Археографический календарь на две тысячи лет (325-2324) по Юлианскому счислению и на 

семьсот сорок два года (1583-2324) по Григорианскому счислению. – Вильна: В типографии А. Г. Сыркина, 

1869. – С. 48-49. 
9 Oswięcim S. Dyaryusz. – S. 334. 
10 Воссоединение Украины с Россией. – Т. ІІІ. – Док. 61. – С. 135. 



 
 

209 
 

на переправі.11 Отже, те, що бій відбувся у неділю ні у кого не викликає сумніву. Мабуть, 

А. Мясківський помилився у датуванні понеділка та неділі. Таким чином, можна 

стверджувати, що бій козацько-татарського роз’їзду з двома польськими хоругвами на 

переправі під Бродами відбувся у неділю 11 червня 1651 р.  

Опублікований Ю. Мициком документ, очевидно, є копією листа А. Мясківського, у 

ньому переписувач просто виправив помилку в датуванні понеділка – замість 10 червня 

написав 12 червня, що відповідало дійсності. 

3. Про деякі особливості бою 

Згаданий бій під Бродами знайшов досить широке висвітлення у польських джерелах, 

які розкривають чимало цікавих обставин. Зокрема, шляхтич Кшицький у листі від 14 червня 

1651 р. подає деякі уточнення. Виявляється, що, розгромивши дві польські хоругви, козаки, 

за словами Кшицького, “пов’язали наших чоловік 40”. Тобто захопили у полон 40 шляхтичів, 

що, безперечно, свідчить про повний розгром польського розвідувального роз’їзду. Разом з 

цим Кшицький стверджував, що у Ясноборського було 100 вершників.12 

Бій на переправі під Бродами та погром Яськом Ясноборським козаків став 

найрезонанснішою подією того часу. Про неї писав 14 червня 1651 р. і ксьондз Рожевський – 

він подав надзвичайно важливу інформацію такого змісту: “Ясноборський напав на 

татарський і козацький табір, розгромив козацькі сили і розігнав всіх по лісах, захопивши у 

них більше ста коней. В той час, коли на табір напав Ясноборський, ніхто з козаків не 

вистрілив і навіть не взявся за зброю.”13 Рожевський спирався на покази полоненого козака 

Мартина з лазарівської сотні, який повідомив, що загін козаків складався із 200 осіб, а 

татарів з ними було 100. Виїхали на розвідку з табору Б. Хмельницького біля Колодного, що 

між Вишнівцем і Збаражем, до сходу сонця цього ж дня із завданням добути язика.14 

Козацьким загоном керував Хмельницький, а осавулом був Роздобочко.15 

Про бій на переправі під Бродами писав і дворянин О. Конєцпольського Станіслав 

Освенцім: “Того ж дня (12 червня – Д. Ч.) прийшла відомість про знесення людей пана 

підканцлера литовського і пана воєводича сандомирського, які в півтораста коні, пішовши 

у роз’їзд краю і не знаючи місцевості, через зраду хлопа одного видані і козаками заскочені, 

стративши кільканадцять, розгромлені стали”.16 Тут ми маємо досить важливу інформацію. 

Виявляється, що поразка польського роз’їзду на переправі під Бродами сталася через “зраду 

селянина”. У чому вона полягала, С. Освенцім не пояснив. Скоріш за все український 

селянин, ризикуючи власним життям і благополуччям сім’ї, увів керівництво польського 

загону в оману. Наслідок – несподівана атака козаків та розгром двох польських хоругвів. 

4. Козаки-зрадники 

Перш ніж здійснити спробу локалізації місця бою коротко зупинимось на особі Яська 

Ясноборського. Як випливає із тексту листа А. Мясківського, Ясько Ясноборський був 

“вірним козаком”, тобто українцем. В інших документах йдеться про те, що троє реєстрових 

козаків Війська Запорозького Забузький, Ганжа і Ясноборський у 1649 році зрадили свій 

народ і переметнулися на сторону польської шляхти, за що отримали шляхетський сан.17 У 

                                                             
11 Документы об Освободительной войне. – Док. 184. – С. 468; Док. 183. – С. 462. 
12 Там само. – Док. 183. – С. 464. 
13 Там само. – Док. 184. – С. 468. 
14 Там само. – Док. 184. – С. 468. 
15 Там само. – Док. 184. – С. 468. 
 Казимира Яна Сапеги. 
 Очевидно, Юрія Фірлея. 
16 Oswięcim S. Dyaryusz. – S. 301. 
17 Документы об освободительной войне украинского народа. – Док. 128. – С. 340; Док. 142. – С. 380, 785. 
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польському таборі козак Ясько став паном Ясноборським і виконував здебільшого 

розвідувальні функції та мав власних лазутчиків у стані Б. Хмельницького.18 Очевидно, що 

Ясноборський мав непогану, як на той час, освіту – це видно з добре написаних ним 

польською мовою доповідних розвідувального характеру.19 За добру службу Ясько 

Ясноборський у 1651 р. дослужився у поляків до звання полковника.20 

Тут слід відзначити, що, крім Яська Ясноборського, до поляків переметнулися козаки 

Янжул, Ганжа, Забузький та інші. 

Польський король Ян Казимир навіть проголосив Семена Забузького гетьманом 

Війська Запорозького на противагу Б. Хмельницькому. Всі згадані зрадники відзначилися 

тим, що успішно захоплювали українських козаків та доставляли їх полякам. Так відомо, що 

21 червня Ганжа захопив двох козаків під Попівцями.21 Цю підлу роботу українських 

зрадників відзначив невідомий польський шляхтич: “Сьогоднішніх язиків дістав Янжул, 

козак запорозький, а тепер ротмістр п. воєводи брацлавського, що нас виратував у Борщеві, а 

в компанії з ним був Ганжа. Звідти можна мати розуміння про зручність запорозьких козаків: 

коли наші підуть, нічого не можуть дістати, а як Забузький, Ясько, Янжул, Ганжа – ті ніколи 

дарма не ходять”.22 

5. Локалізація місць боїв 

Однак повернемось до битви під Бродами та співставимо відомі нам факти, аби 

локалізувати місце бою та нападу Яська Ясноборського на козаків під Бродами. Відправною 

точкою є те, що станом на 11 червня 1651 р. основні сили польського короля Яна Казимира 

зосередилися у Сокалі. Оскільки місце битви під Сокалем не подобалося королеві, то у цей 

день, за свідченнями Станіслава Освенціма, було вирішено рушити армію до Берестечка.23 

Напередодні вислано 4-тисячний загін на чолі з Конєцпольським до Берестечка з тим, аби 

взяти містечко і переправи та втримати їх до підходу основного війська.24 Загін Яська 

Ясноборського, очевидно, виконував звичну для нього розвідувальну функцію та перебував 

під керівництвом О. Конєцпольського. Про це свідчить такий факт: дізнавшись про те, що 

козаки все ж захопили полонених шляхтичів, О. Конєцпольський “який був під Берестечком, 

– пише шляхтич Кшицький, – волею-неволею вимушений був вчора повернутися із-за 

побоювань, щоб ці наші язики не розказали про нього”.25 Справа у тому, що одне із завдань, 

яке ставив Б. Хмельницький перед козаками, – захопити у полон Я. Вишневецького і 

О. Конєцпольського. Про це, безумовно, знав Олександр Конєцпольський, тож й злякався та 

поспішив відійти у табір короля. Факт, що полонені козаками шляхтичі знали, де перебуває 

О. Конєцпольський, свідчило про те, що у той день, 11 червня, вони його мусили бачити. 

Отже, шляхтичі були йому підпорядковані, як, очевидно, і Ясько Ясноборський. 

Якщо 11 червня 1651 р. О. Конєцпольський знаходився у Берестечку або поблизу 

нього, то й роз’їзди направлялися ним звідти до Бродів. З боку Берестечка перед Бродами є 

лише дві річки – Стир і Солонівка. Як відомо, бій відбувався на переправі, тобто на одній із 

тих річок, з протилежного від Берестечка боку. Такими були переправи через Стир у 

Берестечку і містечках Щуровичі та Станіславчик. Якби бій відбувся на переправі через 

Стир, то у польських донесеннях написали б, де саме, та вказали би конкретне містечко. Вже 

                                                             
18 Там само. – Док. 155. – С. 404. 
19 Там само. – Док. 155. – С. 403-404. 
20 Там само. – Док. 155. – С. 404. 
21 Грушевський М. Історія України-Руси. – Т. ІХ, кн. 2. – С. 278. 
22 Там само. – С. 273. 
23 Oswięcim S. Dyaryusz. – S. 298. 
24 Документы об Освободительной войне украинского народа. – Док. 177. – С. 450. 
25 Там само. – Док. 183. – С. 464. 
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ця обставина ставить під дуже великий сумнів, що бій міг відбуватися на якійсь переправі 

через Стир. У свою чергу, з показів полоненого Ясноборським козака Мартина відомо, що 

козацько-татарський роз’їзд вийшов у неділю, 11 червня, вранці з Колодного, що між 

Вишнівцем і Збаражем, тобто у 60-70 км на південний схід від Бродів. Перед козаками 

поставало завдання розвідати дані, де перебувають і куди рухаються з Сокаля польські 

війська, та захопити язика. Відомо, що польське військо саме у цей час рухалося кількома 

колонами з Сокаля до Берестечка, попереду нього йшов 6-тисячний корпус 

О. Конєцпольського, який теж розсилав у всі боки роз’їзди, аби вивідати, де знаходиться 

Б. Хмельницький. Із вищесказаного випливає, що розвідці козаків було без потреби 

підходити близько до Бродів, де знаходилася немала польська залога – їм потрібно було 

військо короля. Отже, вони мусили йти у напрямку Берестечка, тобто минути Броди з півдня 

і сходу. На цьому шляху була лише одна річка – Солонівка. Під Бродами на Солонівці 

існувало три переправи: Сестратинський брід, дерев’яні мости і переходи між Вежисками та 

Корсовом, а також гребля між селом Піски та містечком Лешнів. Усі ці переправи віддалені 

від Бродів відповідно на 12, 15 і 17 км у північно-східному і північному напрямках від міста. 

До всіх них уповні підходить термін “під Бродами”. Звідси можна сміливо зробити висновок: 

вищеописаний бій “на переправі під Бродами” відбувся біля однієї із згаданих переправ. Із 

цього переліку можна вилучити греблю коло села Піски, бо якби біля неї розгортався бій, то 

неодмінно б написали, що він був біля греблі, і вказали б на сусіднє містечко Лешнів. У 

нашому випадку польські джерела пишуть про переправу, та ще й у незнайомій місцевості. 

Переправами, здебільшого, називали броди. А на річці Солонівці тут був один такий брід – у 

кілометрі на південний захід від села Сестратина, в лузі недалеко від лісу. 

Локалізувати місце бою допомагає топонім “Козацька могила” біля села Шнирів 

Бродівського району та пов’язані з нею легенди. Цій пам’ятці ще у ХІХ ст. присвятив 

невеличку розвідку краєзнавець, доктор філософії, уродженець сусіднього села Конюшків 

Йосип Застирець; вона була надрукована 14 червня 1899 р. у львівській газеті “Діло” під 

назвою “Забута козацька могила”.26 Передрук статті Й. Застирця у 2006 р. здійснив 

Я. Онищук у книзі “Шнирів: погляд крізь віки”.27 Козацьку могилу під Шниревом та 

пов’язані з нею події досліджував і брідський краєзнавець В. Стрільчук.28  

Стаття Й. Застирця привернула увагу громадськості до Козацької могили коло 

Шнирева, вона пов’язала з нею оповідь С. Баронча про бій під Бродами у червні 1651 р. Цим 

же подіям автор цих рядків свого часу теж присвятив публікацію у районній газеті, вона 

ґрунтувалася на документах збірника, присвяченого Хмельниччині29. Готуючи тоді статтю, 

тобто ще на початку 1980-х років, автор відвідав Шнирів, разом із місцевим вчителем історії 

та палким краєзнавцем Антоном Степановичем Матіяшем побував на Козацькій могилі та 

чув від нього цікавий народний переказ. За цим переказом, в урочищі Перекалки (там, де 

тепер знаходиться “Козацька могила”) поляки вночі напали на сонних козаків і понад сто 

порізали. Полеглих місцеві селяни поховали і висипали над ними велику могилу, яка й 

дістала назву “Козацька”. Даний народний переказ цілком узгоджується з інформацією 

полоненого козака Мартина, яку подав у листі від 14 червня 1651 р. ксьондз Рожевський: “В 

                                                             
26 Застирець Й. Забута козацька могила // Діло. – 1899. – 14 черв. 
27 Онищук Я. Забута козацька могила // Шнирів: погляд крізь віки. – Броди: Просвіта, 2006. – С. 17-20. 
28 Стрільчук В. До проблеми дослідження історії козацької могили біля с. Шнирів // Брідщина. Літературно-

краєзнавчий журнал. – 2008. – №19. – С. 101-110. 
29 Чобіт Д. Напередодні Берестецької битви // Прапор комунізму. – 1981. – 27 черв. 
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цей час, коли на табір напав Ясноборський, ніхто з козаків не вистрілив і навіть не взявся за 

зброю.”30 

 Виникає закономірне запитання, чому ніхто з козаків не лише “не вистрілив, а й не 

взявся за зброю”? Відповідь випливає з першої частини речення – Ясноборський напав на 

козаків не під час їх руху, а “на табір”. Коли це могло трапитися? Число нам відоме – 

11 червня 1651 р. Але час дня потрібно визначити. Згідно з показами козака Мартина їх 

підрозділ складався із 200 козаків і 100 татарів; вони виїхали у розвідку та за продовольством 

цього ж дня, тобто 11 червня 1651 р. до сходу сонця.31 Якщо виходити з того, що козацько-

татарський роз’їзд виїхав із табору Б. Хмельницького, який знаходився біля Збаража, тобто 

на відстані 60-70 км від Бродів, то він прибув під Броди не раніше полудня (12 години). 

Серед інших трофеїв Ясько Ясноборський відібрав у козаків худобу.32 Цілком зрозуміло, що 

з Вишнівця під Броди козаки корів, биків та овець не гнали – очевидно, вони їх здобули на 

панських фільварках вже під Бродами. Для таких справ теж потрібен був час. Отже, бій 

козаків із поляками на переправі мусив відбутися у другій половині дня, або швидше за все – 

надвечір. На це прямо вказує шляхтич Мясківський: “У неділю, у самий вечір козаки і 

татари, напавши несподівано під Бродами, розгромили дві наші хоругви...”33 

Після погрому двох польських хоругв на переправі козаки були щасливі, розслаблені і 

сильно втомлені; зупинившись табором, вони лягли спати. Саме на сонних козаків і напав 

Ясько Ясноборський. Про те, що загін Яська Ясноборського здійснив напад на козаків вночі, 

прямо вказує і галицький стольник А. Мясківський у своєму листі до королевича Кароля від 

15 червня 1651 р.: “Ударив вночі”.34 Додатковими доказами саме нічного нападу 

Ясноборського виступають слова з польських документів про те, що він “напав на 

татарський і козацький табір”,35 “розгромив весь кіш неприятеля”36. Тобто, самі поляки 

пишуть, що Ясько Ясноборський атакував козаків не тоді, коли вони рухались, а тоді, коли 

стояли, – на це вказують слова “табір” і “кіш”. Окрім тього, у цих же документах читаємо, 

що Ясько Ясноборський відбив полонених шляхтичів, які лежали зв’язаними.37 З 

вищенаведеного видно, що загін зрадника Яська Ясноборського напав на сонних козаків, 

втомлених тривалим переходом і боєм із шляхтою на переправі під Бродами. 

Чому жоден козак не вистрілив на нападаючих і ніхто не вчинив опору Яськові 

Ясноборському. Це можна пояснити лише тим, що нападники нейтралізували охорону 

козацького табору, яка мусила стояти на варті. Як усе відбувалося, важко сказати, однак ясно 

одне: українських вартових козацького табору ввела в оману українська вимова зрадників. 

Знищивши варту, зрадники, очевидно, ходили поміж сплячих козаків і їх вбивали. Таким 

чином, народний переказ про Козацьку могилу коло Шнирева отримав документальне 

підтвердження. Про те, що нічна різанина відбулася на полях поблизу Шнирева свідчить сам 

факт наявності тут Козацької могили. Це перше. І друге. Козацька могила знаходиться 

поблизу усіх трьох переправ через річку Солонівку. Відстань від Козацької могили до греблі 

біля села Піски складає 9 км по прямій і десь близько 15 км по дорозі; до переправи під 

Вежисками – 7 км, але найближчою переправою є Сестратинський брід – він знаходився 

зовсім поруч у двох кілометрах. І хоча все говорить про те, що бій українських козаків із 

                                                             
30 Документы об Освободительной войне... – Док. 184. – С. 468. 
31 Там само. – Док. 187. – С. 476; Док. 184. – С. 468. 
32 Там само. – Док. 187. – С. 476. 
33 Там само. – Док. 187. – С. 476. 
34 Там само. – Док. 187. – С. 476. 
35 Там само. – Док. 184. – С. 468. 
36 Там само. – Док. 187. – С. 476. 
37 Там само. – Док. 183. – С. 464. 
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польською шляхтою відбувся на Сестратинській переправі, для певності перевіримо ще й 

інші варіанти. Якби бій розгорнувся під Пісками, то до місця табору під Шниревом козаки з 

худобою йшли б 3-4 години часу. Не набагато менше потрібно було на перехід із Вежиск до 

Шнирева. Бій на переправі розгорнувся під вечір. Якби козаки йшли з Пісків чи Вежиска, то 

їх би захопила у дорозі ніч, а хто вночі може гнати худобу? Отже, все говорить про те, що 

місцем бою міг бути лише Сестратинський брід на річці Солонівці. 

6. Реконструкція подій 

Аналіз наявних джерел свідчить, що події, очевидно, розгорталися так. Побачивши 

польський загін, який переправлявся через Солонівку, козаки і татари підпустили його 

ближче, а потім раптово оточили. Зав’язався бій. Шляхта кинулася назад до переправи. Тут 

бій тривав. Билися на шаблях і стріляли з пістолів (“підканцлера литовського три рази 

підстрілили”).38 У бою зійшлося 200 козаків і 100 татарів – за словами полоненого козака 

Мартина39 – і 150 шляхтичів – за твердженням польських джерел.40 Отже, билося півтисячі 

чоловік. Звісно, що сутичку супроводжували сильний шум, крик і постріли. Саме їх і почув 

Ясько Ясноборський та наблизився до місця бою, але сам у нього не втрутився.41 Дізнавшись 

від польських втікачів про обставини, Ясноборський із своїми підлеглими, очевидно, пішов 

слідом за козаками. Йти довго не довелось – через 2 кілометри під селом Шниревом втомлені 

козаки зупинилися. Уже вечоріло, вони вибрали місце для нічлігу, розбили табір, виставили 

варту, годували худобу і варили вечерю. Так наступила ніч. Втомлені за день, козаки міцно 

заснули. Ясько Ясноборський зі своїм загоном спостерігав за козаками, а коли вони вже 

спали міцним сном, – зняв вартових, оскільки ті у темноті прийняли українців за своїх. Далі 

розпочалася різанина. Тобто кілька підручних Яська Ясноборського ходили вздовж рядів 

сонних козаків і їх тихцем вбивали. Оскільки табір із 200 козаків, 100 татарів мав бути 

немалим, то, очевидно, вбивали лише тих, хто спав по його краях. Така різанина не могла 

довго тривати непоміченою. На якомусь етапі здійнялася тривога. Мабуть, недалеке від 

істини твердження польських джерел про те, що козаки і татари втікали у різні боки. Інакше 

й бути не могло, коли спросоння козаки виявили підступну різанину і ще не усвідомили, що 

й до чого. Однак це стосувалося лише якоїсь частини козаків і татарів. 

Про те, що відступ козаків не був безладною втечею, свідчить хоча б факт, що вони 

забрали з собою найважливіше у цих умовах – полонених польських офіцерів,42 залишивши 

худобу. Вояки Яська Ясноборського захопили частину козацьких коней, очевидно під час 

нічного випасання, мабуть, тут теж не обійшлося без підступного вбивства пастухів. Однак 

Ясноборський не здобув суттєвої звитяги; про це свідчить той незаперечний факт, що він 

привів у польський табір десяток звільнених польських бранців, яких у нічному замішанні 

козаки залишили лежати зв’язаними, й лише одного полоненого козака Мартина. Це, у свою 

чергу, свідчить, що вартових козацького табору і пастухів не брали в полон, а просто 

вбивали. 

Так звана звитяга Яська Ясноборського не стільки потішила поляків, як добряче 

налякала їх керманича – Олександра Конєцпольського. Лиш дізнавшись, що до рук козаків 

потрапило двоє польських офіцерів, коронний хорунжий відразу ж залишив Берестечко і 

повернувся назад у табір короля, побоюючись, що козаки його можуть вистежити і 

полонити.43 

                                                             
38 Там само. – Док. 187. – С. 476. 
39 Там само. – Док.184. – С. 468. 
40 Там само. – Док. 187. – С. 476. 
41 Там само. – Док. 183. – С. 464. 
42 Там само. – Док. 183. – С. 464; Док. 184. – С. 467. 
43 Там само. – Док. 183. – С. 464; Док. 184. – С. 467. 
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Загальне число жертв козаків невідоме, однак їх було набагато менше 100 – це видно з 

розмірів могили. Козаків ховали хоч і разом, але поряд – один коло другого. Довжина могили 

становить 30 метрів, отже, у ній може бути поховано близько 40 чоловік. Оце і є справжні 

втрати козацького роз’їзду під Бродами у ніч з неділі на понеділок 11-12 червня 1651 р. 

7. Значення бою на Сестратинській переправі 

Нічна різанина в козацькому таборі під Шниревом, у ході якої загинуло немало 

українських козаків, не перекреслила перемогу українського роз’їзду над двома польськими 

хоругвами коло Сестратинської переправи на річці Солонівці. Головний її наслідок полягав 

не у самому факті розгрому 150 добірних польських вершників і навіть не у захопленні в 

полон цінних язиків, у тому числі двох польських офіцерів, а в тому, що ця перемога збила 

шляхетську пиху, добряче налякала коронного хорунжого О. Конєцпольського та змусила 

його до панічної втечі з-під Берестечка, сплутала плани польського штабу, посіяла у стані 

ворога зневіру та справила гнітюче враження на його морально-психологічний стан. Новина 

про розгром козаками двох польських хоругвів на переправі під Бродами впродовж кількох 

днів була головною темою у польському таборі. Загальну гнітючу атмосферу серед шляхти 

не розвіяли навіть оптимістичні реляції про „звитягу” Яська Ясноборського. Після бою 

шляхта почала дуже боятися і стала вкрай обережною. Внаслідок цього коронний хорунжий 

Олександр Конєцпольський, якого король вислав до Берестечка для зайняття переправ через 

Стир та створення там плацдарму, знехтував королівським розпорядженням і через страх 

потрапити в полон до козаків повернувся назад до Сокаля. 13 червня 1651 р. Станіслав 

Освенцім записав у своєму щоденнику: “Під вечір повернувся коронний хорунжий 

(О. Конєцпольський – Д. Ч.) з людьми із Берестечка”44. Тобто через неповних два дні після 

одержання новини про розгром двох хоругв та полонення офіцерів О. Конєцпольський вже 

був у Сокалі, подолавши відстань у майже 100 км. Це повернення було ні чим іншим як 

ганебною втечею внаслідок панічного страху за своє життя. Такий висновок підтверджується 

наступними фактами. 

Бій на переправі під Бродами відбувся під вечір 11 червня 1651 р. Ввечері цього ж дня 

О. Конєцпольський, який знаходився у Берестечку, отримав перші повідомлення про поразку 

і розгром двох польських хоругв. Вранці наступного дня йому доповіли про нічний напад на 

козацько-татарський табір “вірного козака Яська Ясноборського”. Тоді ж 12 червня шляхта 

допитувала полоненого козака Мартина. Допит складався з двох частин – до тортур і після 

них. Протокол допиту (конфесата) записувався, після цього сам протокол надали 

О. Конєцпольському, потім він, очевидно, сам допитував козака – такий висновок випливає 

із слів ксьондза Рожевського, що “язика (тобто козака Мартина) ведуть за його милістю 

паном хорунжим”.45 Саме від козака Мартина О. Конєцпольському стало відомо про якихось 

двох полонених козаками польських офіцерів, що дуже його стурбувало. Мабуть, офіцери 

могли дати козакам відомості щодо чисельності та місця перебування О. Конєцпольського. 

Під його керівництвом тоді був власний полк у кількості 12 хоругв та ще якісь інші війська 

чисельністю до 3-5 тисяч.46 До табору короля у Сокалі, де збиралося все польське військо, 

залишалося майже 100 км. Побоюючись бути оточеним і схопленим, О. Конєцпольський 

вирішив не ризикувати, а краще відступити, що і зробив. Таким чином, він припинив 

виконувати королівське доручення щодо наведення переправ через Стир, створення у 

Берестечку плацдарму та організації розвідки. Тобто перемога козаків над шляхтою біля 

                                                             
44 Oswięcim S. Dyaryusz. – S. 302. 
45 Документы об Освободительной войне украинского народа. – Док. 184. – С. 466. 
46 Oswięcim S. Dyaryusz. – S. 302. 
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переправи під Бродами суттєво вплинула на плани керівництва польсько-шляхетського 

війська. 

Перестрашений О. Конєцпольський залишив Берестечко 12 червня 1651 року, а 

13 червня під вечір уже був у Сокалі, тобто коронний хорунжий рухався досить швидким 

маршем. Те, що О. Конєцпольський із великим військом подолав відстань у 100 кілометрів за 

одну добу, свідчить, що він не просто їхав, а втікав. 

Очевидно, поспішна втеча О. Конєцпольського не сподобалася і королеві, бо вже 

наступного дня 14 червня він повернув коронного хорунжого з ще більшим військом назад 

до Берестечка, про що акуратно записав у своєму щоденнику С. Освенцім.47 

8. Полонений козак Мартин 

Окремо слід зупинитися і на полоненому шляхтою під Шниревом українському 

козакові Мартинові. Судячи з польських документів, він не повідомив жодних поважних 

воєнних даних. Очевидно, що цей козак і під тортурами поводився гідно. Відомо, що його 

відправили з Берестечка у королівський табір під Сокалем в обозі О. Конєцпольського.48 Під 

Сокаль військо коронного хорунжого повернулося 13 червня.49 Очевидно, що тоді у табір 

короля й привели козака Мартина. У той же день С. Освенцім записав у своєму щоденнику, 

що польські гетьмани не мають жодних певних відомостей про військо Б. Хмельницького та 

про його наміри. При цьому він зазначив: “Язики задля яких військо щоденно їздить і 

даремно трудиться, з них ніколи жодної правди видобути не могли. І то насправді була 

немала причина для частих варіацій в установленому порядку. Бо коли один язик розповідав, 

що Хмельницький іде до нас, то ми дерев’яніли, носи звісили і тут боронитися проти його 

наступу мали готуватися; день-другий його не було видно і коли язик щось інше говорив, то 

зараз радість і охота до бою всіх огортала.”50  

Цілком ймовірно, що ці слова С. Освенціма мають безпосереднє відношення до 

полоненого українського козака Мартина, який саме у ті дні перебував у руках польської 

шляхти і від якого вона так і не добилася певних відомостей. Доля у всіх полонених козаків 

була одна – після тортур їх страчували. Мабуть, так само біля королівського табору в Сокалі 

і закінчилося життя українського козака Мартина, якого у нічному таборі поблизу Шнирева в 

ніч із 11 на 12 червня 1651 року захопив у полон український зрадник Ясько, що став 

польським шляхтичем Ясноборським. 

9. Встановлення імен героїв 

На жаль, ми не знаємо імен полеглих на шнирівському полі українських козаків, однак 

деякі постаті, пов’язані з подіями 11 червня 1651 р., можна встановити. З листа ксьондза 

Рожевського написаного 14 червня у таборі під Сокалем, відомо, що польський роз’їзд у 

складі двох хоругв очолювали поручик Ришковський і пан Боровський.51 За свідченнями 

Рожевського, полонений козак Мартин на першому допиті повідомив, що на чолі козацького 

роз’їзду стояв Джалалій і видний козак Хмелечина. У конфесаті допиту записано: “Dziaℓaja, 

wodza ich, druqieqo nipodleqo Chmieleczyna, po naszemy Chmielecki”.52 (“Джелалій їхній 

керівник, другий якийсь Хмелечина, по-нашому Хмелецький”). Під час другого допиту, який 

відбувався після тортур, козак Мартин повторив раніше сказане: «Розвідувальний роз’їзд 

складався наполовину з козаків і наполовину з татарів; усі мали по двоє коней. Керівниками 

                                                             
47 Там само. – S. 302. 
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50 Там само. – S. 303. 
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роз’їзду були Хмельницький, Джаджалій осавул Роздобочко і вожак».53 Під словом “вожак”, 

очевидно мався, на увазі керівник татарського загону.* 

Укладачі збірника «Документы об Освободительной войне украинского народа 1648-

1654 гг.» над прізвищем “Хмельницький” поставили знак примітки, в якій зазначили: 

“Напевно тут описка, замість “Хмелецький” написано “Хмельницький”.54 

На нашу думку, тут описки немає і ось чому. Під час першого допиту до тортур козак 

Мартин сказав майже те ж саме: “Один керівник Джалалій, інший не простий Хмелечина 

(поляки дописали: “По-нашому Хмелецький)...55 Тут ми бачимо, що укладачі збірника 

фактично повторили роз’яснення поляків, які здійснювали допит козака Мартина. Однак, сам 

допитуваний двічі – до і після тортур – чітко назвав, що прізвище козацького керівника було 

“Хмельницький” чи “Хмелечина”. Прояснити цю загадку допомагають прізвища двох інших 

керівників козацького розвідувального роз’їзду – Джаджалія й осавула Роздобочко, про яких 

йдеться у конфесаті допиту козака Мартина.56 

Прізвище Джаджалій у козацькому війську було рідкісним і писалося ще й як 

Джеджалій, Джалалій, Джелалій – його носив кропивнянський полковник Филон Джеджалій, 

якого у ході битви під Берестечком Б. Хмельницький у свою відсутність поставив старшим 

над всім козацьким військом, тобто доручив йому виконувати функції наказного гетьмана. 

Филон Джеджалій, очевидно, першим носив таке дивне прізвище, тому й вважається 

родоначальником роду Джеджаліїв, а його предками були Кирило і Марія Жежелівські, 

Жежелі.57 Дослідник генеалогії українських козаків Володимир Кривошея стверджує, що у 

Филона Джеджалія були син Іван Филонович Джеджалій (1640-1692) та дочка Євдокія 

Филонівна (1605-1662).58 Чомусь В. Кривошея не згадує Леська Джеджалія – козака першої 

ірклійської сотні кропивнянського полку, який значиться у реєстрі Війська Запорозького 

1649 р.59  

Прізвище Джаджалія як керівника роз’їзду назвав на допиті козак Мартин. Виникає 

запитання, хто ж ним був? Кропивнянський полковник Филон Джеджалій не міг ходити на 

чолі сотні козаків у розвідку – це не функції полковника. Іван Джеджалій, який народився 

близько 1640 р., ще був малим. Отже, козацький розвідувальний роз’їзд, який брав участь у 

бою з поляками на переправі під Бродами, міг очолювати саме Лесько Джеджалій. На це 

вказує і ще така суттєва обставина – у першій жеірклійській сотні кропивнянського полку 

значиться козак Семен Роздобудько.60  

Однак вихідними у проясненні даної справи є покази козака Мартина, в яких названо 

прізвища Джаджалія і Роздобочко. Щодо прізвища “Джаджалія”, то тут не може бути 

                                                             
53 Там само. – Док. 184. – С. 468. 
* Таке припущення підтверджується відомостями німецького дипломата XVI ст., автора знаменитої праці 

«Записки про Московію» Сигізмунда Герберштайна, у якій він зазначає, що командира татарського загону 

називали «вожатим» (Герберштайн С. Московия / Перев. Малеина и А. В. Назаренко; комент. З. Ножниковой. – 

М.: АСТ: Астрель, 2007. – С. 267). 
54 Там само. – С. 468. 
55 Там само. – Док. 184. – С. 465-466. 
56 Там само – Док. 184. – С. 468. 
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українського козацтва / Керівник проекту В. Недяк. – К.: ЕММА, 2004. – С. 271; Сушинський Б. Козацькі вожді 

України. Історія України в образах її вождів та полководців ХV-ХІХ століть. – Одеса: Альфа-Омега, 1998. – 

С. 327; Заруба В. М. Адміністративно-територіальний устрій та адміністрація Війська Запорозького у 1648-1782 

рр. – Дніпропетровськ: Ліра, 2007. – С. 256. 
58 Кривошея В. Генеалогія українського козацтва. – С. 7, 10. 
59 Реєстр Війська Запорозького 1649 року. Транслітерація тексту. – К.: Наук. думка, 1995. – С. 352. 
60 Там само. – С. 353. 
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жодного сумніву, що це “Джеджалій”, адже не лише поляки, а й українські козаки по-

різному його вимовляли, що й відобразилося у джерелах та літературі.61 Подібні 

різночитання, мабуть, виникли і з прізвищем осавула на прізвище “Роздобочко” – в 

козацькому реєстрі воно наводиться лише раз у транскрипції “Роздобудько”. Таким чином, 

співставлення польської конфесати допиту козака Мартина і реєстру Війська Запорозького 

дало можливість майже зі стовідсотковою вірогідністю встановити імена двох керівників 

козацького роз’їзду, який брав участь у бою з польською шляхтою на переправі під Бродами 

у неділю 11 червня 1651 р., – це сотник Лесько Джеджалій і сотенний осавул Семен 

Роздобудько. 

На користь такого висновку свідчить і той факт, що названий у конфесаті керівник 

козацького роз’їзду Джаджалій мусив бути сином українського полковника Филона 

Джеджалія, адже інших Джеджаліїв чи Джаджаліїв джерела не знають. Звідси стає зрозуміло 

те, чому в 1649 р. Лесько Джеджалій значиться у списку іркліївської сотні кропивнянського 

полку, адже тоді ним керував його батько – Филон Джеджалій.62  

Вищенаведені висновки дають змогу здійснити таку реконструкцію ходу розвитку 

подій. У 1649 р. Лесько Джеджалій і Семен Роздобудько служили козаками в одній 

іркліївській сотні кропивнянського полку, яким керував Филон Джеджалій. Через два роки ці 

козаки, які загартувались у боях, зокрема під Збаражем і Зборовом (бо записані у козацькому 

реєстрі після укладення Зборівської угоди 1649 р.) стають один сотником (Л. Джеджалій), а 

другий – осавулом (С. Роздобудько). Осавул – це виборна особа в козацькому війську, яка 

займалася підготовкою козаків, забезпеченням їх провіантом, зброєю та боєприпасами, 

осавул вів облік, а тому мав бути освіченим. Осавул міг бути генеральним, полковим або 

сотенним.63 Очевидно, що Семен Роздобудько у 1651 р. займав пост сотенного осавула. 

Етимологія прізвища “Роздобудько” похідна від слова “роздобувати”. Очевидно, це прізвище 

козаку Семену дали вже у самому Війську Запорозькому і, мабуть, тому, що він вмів щось 

роздобувати для козаків (зброю, порох, харчі). Можливо, за ці якості його й призначили 

осавулом сотні Леська Джеджалія. Без згоди сотника на настільки відповідальну посаду не 

обирали. Звідси випливає, що Л. Джеджалій і С. Роздобудько були давніми друзями – 

зрештою, у розвідку йдуть саме з такими. Що стосується запису в протоколі допиту прізвища 

осавула як “Роздобочко”, то воно, очевидно, спотворене польським писарем, бо в українській 

мові таке слово ні про що не говорить. 

У червні 1651 р. українська та польська армія зближувалися – українська стояла на 

Колоденських полях між Вишівцем і Збаражем, а польська – під Сокалем, звідки 

передислоковувалася до Берестечка з наміром йти далі до Дубна. Тоді і козаки, і шляхта 

висилали розвідувальні роз’їзди з метою з'ясування обстановки та захоплення язиків. Це 

була дуже відповідальна справа, тому полковник Филон Джеджалій, очевидно, відправив у 

напрямку Берестечка свого сина – сотника Леська Джеджалія з давнім соратником і другом 

осавулом Семеном Роздобудьком. Із ними у роз’їзді була ще одна козацька сотня, на чолі 

                                                             
61 Величко С. Літопис. – Т. 1. – С. 215; Реєстр Війська Запорозького 1649 року. – С. 349; Сергійчук В. Армія 

Богдана Хмельницького. – С. 90; Кривошея В. Генеалогія українського козацтва. Переяславський полк. – С. 10. 
62 Реєстр Війська Запорозького 1649 року. – С. 349; Максимович М. О. Вибрані твори з історії Київської Русі, 

Києва і України / Уклад. коротка біогр. та комент. П. Г. Маркова. – К.: Вища школа, 2004. – С. 291; Сергійчук 

В. Бойові побратими Богдана Хмельницького // Жовтень. – 1985. – № 1. – С. 93. 
63 Українське козацтво. Мала енциклопедія. – Київ: Ґенеза, Запоріжжя: Прем’єр, 2002. – С. 359; Довідник з 

історії України (А-Я) / За заг. ред. І. Підкови, Р.Шуста. – 2-е вид.доопр. і доповн. – К.: Ґенеза, 2001. – С. 539; 

Універсали Богдана Хмельницького. 1648-1657 / Упорядники І.Крип’якевич, І.Бутич. Гол.ред.кол. В.Смолій. – 

К.: Альтернативи, 1998. – С. 348. 
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якої як свідченням полоненого козака Мартина, стояв Хмелечин чи Хмельницький.64 

Можливо, тут теж вкралася неточність і ось яка. 

У тій же іркліївській сотні кропивнянського полку згідно з реєстром 1649 р. значиться 

козак Евхим (очевидно, Юхим – Д. Ч.) Омельницький.65 Написання букви “О” у XVII ст. 

позначалося знаком “омега”, що нагадувало букву “Х” , тому цілком можливо, що за цим 

козаком закріпилося прізвисько “Хмельницький”, як ще й співзвучне прізвищу славного 

гетьмана. Могло бути й інше – під час допиту козака Мартина так побили, що він нечітко 

вимовляв слова, а польські слідчі прізвище “Омельницький,” співзвучне з таким як у 

українського гетьмана, записали як “Хмельницький”. І коли у даному випадку є невеличкий 

сумнів, то прізвища сотника й осавула не повинні викликати жодних застережень.  

Таким чином, з упевненістю можна стверджувати, що у Сестратинській переправі через 

річку Солонівку під Бродами у неділю 11 червня 1651 р. брали участь сотня на чолі з 

сотником Леськом Джеджалієм та сотенним осавулом Семеном Роздобудьком і друга сотня 

на чолі, ймовірно, з Юхимом Омельницьким. Звідси випливає, що у Козацькій могилі під 

селом Шнирів Бродівського району поховано козаків згаданих сотень кропивнянського 

полку славного Війська Запорозького. 

10. Місця козацької слави 

Бій українських козаків із польською шляхтою біля Сестратинської переправи на річці 

Солонівці 11 червня 1651 р. та нічна різня після нього залишились невеликими епізодами у 

величезній за масштабами національно-визвольній війні українського народу 1648-1657 рр. 

Та ці конкретні події дають змогу краще осягнути саму суть і психологію війни, тут ми 

бачимо: самовідданість і героїзм козаків на чолі з сотниками Леськом Джеджалієм, Юхимом 

Омельницьким та сотенним осавулом Семеном Роздобудьком із кропивнянського полку 

Війська Запорозького жертовність і мужність невідомого українського селянина, який своїми 

загадковими діями забезпечив козакам перемогу; з жалем мусимо констатувати і прикрий та 

ганебний факт – незбагненну пиху, дріб’язкову продажність та відверту зраду українського 

козака Яська Ясноборського, який заради надання йому шляхетського статусу і грошей 

переметнувся до гнобителів свого народу та став підло й підступно шкодити своїм землякам-

українцям. 

Оскільки місце історичного бою запорозьких козаків із польською шляхтою практично 

локалізовано, а місцевість коло колишньої Сестратинської переправи через річку Солонівку 

до нашого часу зберегла свою природну автентичність, то вона, згідно з вимогами статті 1 

Закону України “Про охорону культурної спадщини”, є об’єктом культурної спадщини і за 

всіма ознаками має бути занесена до державного реєстру нерухомих пам’яток України. 

Відповідно, це місце має бути увічнене пам’ятним знаком як пам’ятка історії – наші славні 

предки, запорозькі козаки, того варті. Належним чином слід впорядкувати і розташовану 

неподалік Козацьку могилу поблизу села Шнирів. Ці історичні місця мають бути включені у 

туристські маршрути козацької слави України. 

 

 

 

 

                                                             
64 Документы об Освободительной войне украинского народа. – Док. 184. – С. 465-466. 
65 Реєстр Війська Запорозького 1649 року. – С. 354. 
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Лобур Т. Б., 
отаман Зборівської козацької Січі, 

Когут Г. Я., 
берегиня Українського козацтва 

 

ІСТОРІЯ СУЧАСНОГО КОЗАЦТВА НА ЗБОРІВЩИНІ 
 

2021-й увійшов в історію, як дата відзначення знаменних подій і в першу чергу це 

святкування 30-річчя відновлення незалежності України. День 24 серпня 1991 року одержав 

у всіх сферах патріотичного й культурного життя країни могутній імпульс щодо 

зацікавлення історією Української державності. З почуттям піднесення козацтво Зборівщини 

включилось у національний проект дослідження історичних витоків та становлення 

Української держави, яка швидко стане врівень з європейськими та навіки утвердиться на 

своїй Богом дарованій землі. 

У минулі чотири століття Зборівський край був ареною багатьох історичних подій, 

зокрема, найяскравіше позначилась козацька доба. Достатньо згадати Хотинську війну 1620-

1621 років. Цьогоріч відзначаємо 400-річчя Хотинської битви Османської коаліції країн 

проти європейських народів. Воєнні дії османи розпочали з метою ісламізації Центральної та 

Східної Європи. Навесні 1621 року султан Осман ІІ, зібравши більш ніж 200-тисячну армію, 

рушив через васальну Молдову на терени Республіки Народів (Річ Посполита). Опинившись 

у важкому становищі, Сейм звернувся до українських козаків з проханням узяти участь у 

війні проти османів, обіцяючи їм розширити реєстр і привілеї. Розуміючи, яку небезпеку 

становить турецько-татарська агресія не лише для польських земель, але і для України та 

всієї Європи, козаки вирішили прийняти пропозицію Сейму про спільну боротьбу проти 

турків. 

1 вересня 1621 року українське військо на чолі з гетьманом Петром Сагайдачним 

з'єдналося з польською армією під Хотином. Втративши близько 80 тис. осіб і не досягнувши 

жодного успіху, турецьке командування було змушене піти на переговори та укладання 

мирного договору. Хотинська битва, що тривала до 3 жовтня, завершилась перемогою 

об’єднаних армій. Між османами і Річчю Посполитою було укладено Хотинський мир. 

Вирішальну роль у воєнній поразці Туреччини у Хотинській війні відіграло українське 

козацтво. Героїчна боротьба українських козаків розвіяла міф про непереможність турецької 

армії, ліквідувала небезпеку іноземного поневолення українського та європейських народів і 

зупинила експансію Османської імперії в Європу. 

У 2021 році минула 372-річниця Зборівської битви козацьких військ Богдана 

Хмельницького з польськими магнатами, в якій яскраво проявився його талант полководця і 

невмирущою славою вкрило себе українське козацтво. Після цієї битви був підписаний 

мирний договір, який вперше засвідчив намір усього козацтва мати свою незалежну державу.  

Сучасне українське козацтво на Зборівщині створене у 1976 році і активно діє по даний 

час і, відповідно, користується повагою серед усієї місцевої громади. 

До найбільших заходів сучасних козаків Зборівщини можна віднести проведення 

козацького здвигу в кінці серпня 1929 року на козацьких могилах біля Зборова, присвяченого 

річниці перемоги гетьмана Богдана Хмельницького над польським військом під проводом 

короля Яна Казимира. Основною метою заходу було показати тодішній Польщі силу й 

організованість українського народу та звеличити історичні сторінки нашої козацької історії. 

Свого часу Зборівська молодь впорядкувала могилу і поставила високий дубовий хрест. 

Той хрест злочинці зрізали вночі за три дні перед святом. Вістка про це блискавично 
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рознеслася по всій околиці і викликала страшне обурення. 19 серпня 1929 року відбулись 

велика демонстрація і мітинг. Близько 200 поліцаїв розганяли учасників, почалася бійка, 

стрілянина, було поранено декілька молодих людей, але полякам не вдалося розігнати народ. 

Виступили всі, хто мав виступати. Народ показав свою силу і відданість ідеї, за яку колись 

боролися наші козаки, пізніше Січові Стрільці, вояки УГА, УНР, УГІА і заради якої зараз 

захищають воїни України свою державу від московських окупантів на Донбасі. 

Опанувавши добре історичне минуле України з книжок про козаків, Січових Стрільців 

письменників (Кащенка, Чайковського, Лепкого, Опільського, Левицького) й інших, які 

залишились після смерті батька, багаторічного голови «Просвіти» в селі Гарбузові до її 

ліквідації більшовиками в 1939 році, патріоти Зборівщини 14 жовтня 1976 року вперше в 

Україні створюють товариство «Зборівська козацька Січ» ім. полковника війська 

Запорізького Івана Богуна. Незважаючи на неодноразові заборони, залякування службою 

КДБ, неприємності на роботах, за великої підтримки політв’язня покійного Григорія Барана, 

після довгих зволікань, у 1992 році нарешті був зареєстрований наш Статут товариства, який 

діє і понині. 

На даний час «Зборівська козацька Січ» є одним з найбільших козацьких підрозділів 

Тернопільського крайового коша ім. Дмитра Вишневецького. Діє Зборівський козацький хор, 

який був незмінним учасником всіх всеукраїнських фестивалів козацької пісні «Байда» і став 

одинадцятиразовим його лауреатом із врученням дипломів і присудженням премій. 

Козацький хор шість разів виступав у Києві. Три рази – в столичному Палаці культури 

«Україна», два рази – в оперному Театрі і на відкритті церкви в «Мамаєвій Слободі». 

З великим успіхом колектив виступав на майдані Незалежності під час Помаранчевої 

Революції. Козацький хор став лауреатом І-го регіонального фестивалю "Музи 

Шашкевичевого Краю" у м. Золочеві. Неодноразово був учасником відзначення Берестецької 

битви. От і в цьому році наше козацтво разом із львівськими козаками брало участь у 

відзначенні 370 річниці. 

Товариство постійно сприяє розбудові України як суверенної самостійної та незалежної 

демократичної і правової держави, відродженню козацької нації, прогресивних українських 

звичаїв і традицій української національної ідеї в її козацькому варіанті, захищає політичні, 

економічні, культурні та історичні здобутки народу. 

Особливу гордість викликає наш символ, свідок сивої давнини, – козацька могила, що 

видніється при під’їзді до Зборова з боку Львова, увінчана величним хрестом. Біля її 

підніжжя є пам’ятний камінь, на якому викарбувано напис - пояснення, на честь кого вона 

насипана. Тут захоронені учасники Зборівської битви, наші славні лицарі – українські 

козаки, які віддали своє життя за свободу і незалежність України. В минулому могилу не раз 

руйнували польські шовіністи, а остаточно довершили руйнування більшовики, поставивши 

геодезичну вишку на руїні, і не давали дозволу її перенести. 

Зусиллям громадських організацій Зборівщини в 1990 році могилу відновлено й 

освячено. 

Віки минули, пішли в небуття варвари-вандали, а вона воскресла ще з більшою 

величчю, ще з вищим символізмом. Ми глибоко пам’ятаємо і шануємо тих, хто боронив 

свою землю від чужинців. Щорічно біля могили відбуваються панахиди по захисниках - 

героях вільної землі української. 

Сьогодні маємо можливість осмислити, що відбувалось в Україні з її народом в давні і 

недавні часи. Дуже допомагає в цьому наш особливий музей «Зборівська битва», який діє з 

1995 року, коли була викінчена діорама битви. Ініціатором його створення був незабутній 

письменник Григорій Баран. Велику допомогу в сприянні збирання експонатів музею надало 
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Зборівське козацтво. Урочисто було передано скульптурне зображення козацького лицаря, 

полковника Івана Богуна і гетьмана Івана Підкови та багато барельєфів, образів і інших 

матеріалів. У музеї проводяться численні екскурсії для гостей із району, області, всієї 

України, тут проходять заняття з історії рідного краю, приїжджають учні, студенти, 

забезпечується екскурсійне обслуговування відвідувачів. Вони довідуються про те, що 

хроніки, літописці, історики сказали вікам про Зборівську битву ще в сімнадцятому столітті. 

В школах району діють дитячі, юнацькі та молодіжні козацькі організації. Віримо, що в 

Україні майбутнє за козацтвом і впевнено прямуємо до Української козацької держави. 

Це приємно і значуще, адже українське козацтво – це унікальне явище в світовій 

історії. Ні одна нація не породила такого суспільного прошарку, який би протягом трьох 

століть, від ХV-го до майже XVIII, так героїчно і безкомпромісно боронив волю і свободу, 

захищав віру дідів і прадідів. 

Сьогодні очевидно, що останніх п'ять століть боротьба українського народу велася 

виключно за виживання. Ні одна нація світу подібного б не витримала. Тож чи треба 

дивуватися, що теперішньому національному відродженню багато шкодить надмірна 

заполітизованість суспільства? 

Окремим важливим моментом у діяльності Зборівського козацтва є участь в 

Помаранчевій революції. Так 27 листопада 2004 року, Генеральна старшина та отамани 

козацьких формувань українського козацтва, зібралися в Києві і прийняли рішення про те, 

що "Українські козаки не будуть байдуже спостерігати за фальсифікацією виборчого 

процесу, паплюженням прав і свобод нашої нації, а навпаки – діятимуть згідно з козацьким 

звичаєм самооборони своїх родин та усіх громадян», тому ухвалили об’єднатися навколо 

народного Президента В. Ющенка та обрати його Гетьманом України з врученням булави. 

22 січня 2005 року на Софіївському Майдані столиці Віктора Андрійовича Ющенка 

було обрано Гетьманом України зі складанням ним присяги на вірність українському 

народові й українському козацтву. Було порушено питання про створення Національної 

програми розвитку українського козацтва. 

Делегація козаків Зборова внесла пропозицію про те, що, окрім цієї програми, потрібен 

Закон. Чому в Росії є Закон про козацтво, а в Україні немає? Козацтво народилося в Україні 

(хоч цього, на щастя, ніхто не заперечує), і ми готові розвивати козацький рух. 

Козацтво не тільки Зборівського краю, але й всієї України повинно усвідомити, до 

якого важливого рубікону підійшли сьогодні. 

Позаду залишилися багато років нелегкого відродження козацького стану, яке ще 

належить осмислити, а попереду вже тісніше входження його в державотворчі процеси. 

Козацтву необхідно накреслити стратегію і тактику втілення своєї ідеї в життя на всіх рівнях. 

Без перебільшення можна сказати, що козаки нашого краю, незважаючи на негаразди, 

завжди були, є і будуть у перших рядах державотворчих процесів і втілювачів національної 

віри, ідеї і благополуччя рідної держави. Пам’ятаємо, що проти нас ведеться гібридна війна, 

що Україна – це наша земля і вона є козацькою землею, а українське козацтво рано чи пізно 

переможе. 

В нашій історії є чимало знакових подій, які свідчать про багатовікове і звитяжне 

прагнення народу до національної свободи та власної держави. І це не лише військові битви, 

народні повстання, демократичні рухи та народні революції. Про державницькі устремління 

українців говорить подія, що відбулася 311 років тому: 16 квітня 1710 року біля 

сьогоднішнього міста Бендери у Молдові проголосили нашу першу Конституцію. Тоді 

гетьманом був Пилип Орлик. Основний латинський оригінал Конституції знаходиться у 
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Швеції і перший раз привозився у серпні 2021 року в Україну і виставлявся для огляду у 

Софії Київській. 

Бендерська козацька конституція Пилипа Орлика розпочала діяти на початку 

XVIII століття на Правобережній Україні завдяки козацьким походам 1711 і 1713 років. Її 

статті заклали основу нашого конституціоналізму і стали історичною пам'яткою української 

та європейської політичної думки XVIII століття. 

З початків козацтва і до сьогодні, вочевидь і на майбутнє життя українців, усієї нації з її 

минулим, сучасним і майбутнім – це було, є і, поза сумнівом, буде нерозривно пов'язане з 

українським козацтвом. Це та історія, яка інтегрує, об'єднує наше розколоте суспільство. 

Згадуючи ювілейні дати і відзначаючи трагічні події, переконуємось – яка славна і 

багата історія становлення Української держави, дарма що в ній сфокусовані світло і тіні, 

радощі й смуток, торжества й трагедії. Очевидним висновком є те, що наші предки весь час 

боролися за незалежну державу, хотіли навчати дітей рідною мовою, прагнули ходити до 

української церкви, плекати свої традиції та звичаї. Але лише в 1991 році вдалося відновити 

свою Незалежність. Тому завдання сьогодення козаки вбачають у вихованні дітей на 

прикладах таких героїв, якими були славні лицарі – запорізькі козаки, Українські Січові 

Стрільці, воїни Української Повстанської армії. 

 

 
 

Зборівська Січ Галицько-Волинського округу Українського козацтва 
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Каляндрук Т. Б., 
д-р філософії,  

лауреат державної премії імені Івана Франка, 

співголова Львівського обласного  

козацького товариства «Залізний кіш» 

 

ЯК МОСКВА ТЯГНЕ УКРАЇНЦІВ У «РУССКІЙ МІР» ЗА РУКУ СІРКА 

 
У статті досліджено спроби російських пропагандистів видозмінити відому українську 

легенду про відрубану правицю Івана Сірка для потреб російської імперської ідеології. 

Детально проаналізовано всі етапи виникнення фальсифікату і на основі переконливих 

аргументів спростовано імперський міф про те, як нібито за допомогою відрубаної руки Івана 

Сірка у 1812 р. було врятовано Москву і здобуто перемогу над Наполеоном Бонапартом.  

Відома кожному українцю легенда про правицю Івана Сірка, яку знаменитий кошовий 

отаман і характерник заповів після своєї смерті відрубати і носити у битвах перед військом 

для перемоги над ворогом, вражала уяву багатьох поколінь. Чимало дослідників шукали 

коріння цієї легенди, але чомусь вперто ігнорували при цьому слов’янську традицію, 

намагаючись надати їй тюркського, кавказького, іранського чи іншого чужинського 

походження. Однак витоки цієї легенди слід шукати не в чужих краях, а в прадавніх 

віруваннях слов’янських народів. 

У своїй книзі «Козаки. Слов’яни проти орди» на основі неспростовних фактів доведено, 

що легенда про відрубану руку Сірка несе в собі відголосок саме слов’янських 

дохристиянських уявлень, пов’язаних із богом грози і грому Перуном. Слов’яни Балкан ще 

до Першої світової війни зберегли традицію вивішувати на дах будинку відрубану руку 

покійного сільського градобранітєля (аналог українських градових) для захисту осель від 

бурі і граду1 

Звісно, що і апологети «русского міра», діючи згідно з відомою московською 

приказкою: «Грєх воровать, да нєльзя міновать», спробували вкрасти і видозмінити цю 

вражаючу легенду про руку Сірка, надавши їй виразно антизахідного, антиєвропейського 

звучання. 

У вигаданому ними варіанті йшлося про те, що нібито саме за допомогою відрубаної 

руки Івана Сірка в 1812 р. було врятовано Москву і здобуто перемогу над Наполеоном 

Бонапартом. Такий видозмінений варіант цієї легенди був широко розтиражований ще в кінці 

ХІХ століття. Оскільки українськими дослідниками козацтва ця сфальсифікована версія 

ніколи не піддавалася критичному аналізу і, відповідно, не спростовувалася, то й нині вона 

продовжує активно поширюватись у засобах масової інформації, постійно доповнюючись 

новими неймовірними подробицями і деталями. 

Ось, наприклад, у такому фантастичному варіанті, який більше нагадує розповідь 

очевидця і безпосереднього учасника подій, її подають у наш час на деяких українських 

сайтах. «Кажуть, що в останні роки життя Іван Сірко звертався до козацької старшини, 

віщуючи дивні речі. Зокрема кошовий отаман Війська Запорозького Низового передбачив для 

Росії “напад більш небезпечного ворога, який через сто з гаком років дійде аж до Москви”. І 

неодмінно характерник додавав: 

- Отоді, браття, дістанете мою правицю, тричі обнесете її навколо Москви – і побачите, 

як побіжить супостат. 

                                                             
1 Каляндрук Т. Б. Козаки. Слов’яни проти орди. – Львів: Піраміда, 2017. – С. 173-174. 
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За примхою історії, віщування Івана Сірка про долю Білокам’яної довелося виконувати 

онуку джури славетного отамана, українцю Михайлові Неліпі (ймовірно, все-таки Некліпи, 

тобто Незворушного). Свого часу той бувалий козак ходив на Січі в очільниках пластунів 

(розвідників). І 24 липня 1776 р. під час бою із турецьким десантом на кримському гірському 

перевалі під селом Шуми (нині – с. Кутузівка, північніше Алушти), – від неминучого полону 

він врятував пораненого в голову молодого… полковника Михайла Кутузова (1745-1815). 

Так російський князь та український козак Михайло Неліпа стали бойовими 

побратимами. Під час однієї із задушевних розмов українець переказав товаришу пророцтво 

Івана Сірка. Того разу командир батальйону лише посміявся... 

Служба – річ непередбачувана, розвела побратимів. 

Та після Бородінської битви вони зустрілися знову, і вже далеко не молодий Михайло 

Неліпа служив у полку чорноморських козаків. Отже, побачилися побратими, зраділи, і 

Михайло Іларіонович запросив українця до свого намету. Головнокомандувач розкрив плани: 

для збереження військ він вирішив залишити Москву, а пізніше – 15 жовтня (одразу після 

Покрови) – дати Наполеону генеральний бій. А ще російський генерал-фельдмаршал надумав 

влаштувати хресний хід довкола Білокам’яної. Ось українець візьми та й нагадай світлому 

князеві про… Сірка. 

- Я теж про нього згадував! – зізнався головнокомандувач. – Значить, так: нам треба 

Іванову правицю – вези мерщій! 

Не лише про ритуал бойової магії зі звитяжною рукою отамана Сірка пригадав 

досвідчений пластун Михайло Неліпа. Як бувалий у бувальцях січовик, він разом з іншими 

козаками-побратимами підпалили мости в Москві, посиливши диверсійними операціями 

містичну шкоду. 

Але дід Неліпи, його джура та вірний старий хранитель останків запорозького отамана, 

ні за що не погоджувався віддати руку! Довго його просили посланці і, нарешті, вмовили – 

тільки під особисті гарантії генерал-фельдмаршала Кутузова. 

Коли реліквія з’явилася у військах, у духовній процесії місце її визнали одразу за… 

Святою Богородицею. Уночі на конях козаки з дорогоцінним футляром тричі об'їхали довкола 

Першопрестольної. 

Бойова магія спрацювала і цього разу – Пуруша (Душа) прокинувся, і підняв потужну 

правицю. Через день різко змінилася погода! Дмухнули північні вітри, повалив лапатий сніг 

із дощем, а потім вдарили морози, закрутилася віхола. Дороги позаносило, засипало і 

французів. Не витримав Наполеон, і 7 (19) жовтня 1812 р. 110-тисячне військо через Калузьку 

заставу почало рачкувати! 

Доля Вітчизняної війни 1812-го року мовчки вирішилася, і французи гайнули з 

російської столиці. Кутузову залишалося не випускати їх зі старої, розграбованої ними ж, 

Смоленської дороги. 

Так Іван Сірко переміг і «корсиканського диявола». Не вірите? 

Уся історія здається вам неймовірною? Але тоді з якого лиха одразу після виграної 

війни, зокрема 1813 р. генерал-фельдмаршал Кутузов, такий собі самодостатній «переможець 

переможців», так опікувався перепохованням останків кошового отамана Війська 

Запорозького Івана Сірка? 

Нащо йому було турбуватися про давно померлого січовика?» 2 

Звичайно, що граматичні й орфографічні помилки відразу видають автоматичний гугл-

переклад із російського першоджерела. Не треба далеко шукати, аби переконатись, що ця 

                                                             
2 Рудяченко О. Іван Сірко. У руках Пуруші [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2753279-ivan-sirko-2-u-rukah-purusi.html. 
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«история как рука Сєрка Маскву спасла» вже роками гуляє російськими «общєказачьїмі» 

сайтами. Але ми спробуємо розібратись глибше, як же взагалі з’явилась на світ ця байка. 

По-перше, слід зауважити, що в 1813 році фельдмаршал Кутузов аж ніяк не міг 

займатись перепохованням Сірка, оскільки в той час перебував у поході за кордоном, де й 

помер 28 квітня 1813 року після довгої хвороби. По-друге, незважаючи на інтенсивні 

пошуки, ані в щоденниках очевидців, ані у документах тієї епохи немає жодної згадки про 

відрубану правицю Сірка, яка нібито допомогла перемогти Наполеона. З документів відомо 

лише, що фельдмаршал Кутузов перед Бородіном провів хресний хід, під час якого перед 

військами пронесли ікону Смоленської Божої Матері, але це аж ніяк не врятувало його від 

розгрому під Бородіном і ганебної здачі Москви. Знову–таки, з документів Наполеона, 

мемуарів учасників походу відомо, що погода почала псуватися вже тоді, коли французька 

армія перейшла Неман і негода переслідувала французів на всьому шляху до Москви. І після 

повернення з Москви Наполеон Бонапарт (не переможений, до речі, в жодній битві) ще два 

роки активно протистояв об’єднаній коаліції Великобританії, Росії, Пруссії, Австрії, Іспанії і 

Швеції і навіть успішно розгромив московсько-прусські війська в битвах під Баутценом і 

Лютценом, австро-російські під Дрезденом і т.ін. Невже ж чорноморці, які брали участь в 

європейському поході, забули взяти туди руку Івана Сірка?  

Також жодними історичними документами не підтверджено існування у фельдмаршала 

Кутузова чи то ад’ютанта, чи то пак бойового побратима (командира пластунів) Михайла 

Неліпи (з чарівним вмінням моментально телепортуватись за кілька тисяч кілометрів з-під 

Москви на Запоріжжя і назад). Але найголовніше – абсолютно нічого не знала про чудесне 

спасіння Москви своїм родичем Михайлом Неліпою восьмидесятилітня Зиновія Іванівна 

Неліпа, в садку якої була могила Сірка. Коли до неї в 1887 році завітав Дмитро Яворницький, 

Неліпа розповіла йому лише про те, що в цій могилі закопаний не сам Сірко, а лише його 

рука: «…ви думаєте, що в цій могилі лежить Сірко? Ні, тут його одна тілько рука, а він сам 

ходе десь по світу і воює з ворогами… Як став, бачте, Сірко із Січі сходити, то й каже 

запорожцям: «Хто тілько оцю мою праву руку буде носити, то буде він ворогів і день і ніч 

кришити». От небі б то і вмер він. Запорожці одрізали у нього руку, засушили її, сім год 

возили з собою на війну. Та все города брали. Оце яка немира, то вони зараз виставлять її 

вгору та й кричать: «Стойте, молодці, душа і рука Сірка з нами!» Так ті вороги, як зачують 

Сірка, то так як скажені і порозбігаються… Так отут та сама рука і похована, а сам Сірко і 

досі гуляє десь по світу: його, чуєте, і земля не бере, бо він такий страшенний вояка, що й 

земля його не сдерже. Нам він, хай над ним земля пером, щастить; то той, то той прийде – та 

все до нас… За те я його і в граматку записала, щоб пан-отець поминав у церкві».3 Як 

бачимо, про славного родича і чудесний порятунок ним московитів тут не йдеться.  

Не згадували про порятунок Москви Михайлом Неліпою й інші її земляки. Так, інший 

визначний дослідник козаччини Яків Новицький в 1896 році записав від селянина Назара 

Бутуза спогад про справжнього Михайла Неліпу, який був не командиром пластунів, а 

простим селянином і прагнучи отримати силу Сірка, згідно з його заповітом, носив землю на 

могилу славного отамана: «Покійний дід Михайло Нелипа розказував, що, як носив землю 

проти Великодня, то йому спершу показалось, мов щось гуде; вдруге – зібралось стільки 

війська Запорозького, що аж земля стогне; втретє – барабани б’ють, з гармат палять, козацькі 

шапки червоніють, як мак… Він злякався, кинув носить землю і подався в хату».4 Як бачимо 

                                                             
3 Яворницький Д. І. Запорожжя в залишках старовини і переказах народу. В двох томах. – Дніпропетровськ: 

АРТ-ПРЕС, 2005. – С. 59-60. 
4 Січова скарбниця. Легенди та перекази Нижньої Наддніпрянщини / Упорядкування В. Чабаненка. – 

Запоріжжя: ЗДУ, 1999. – С. 207. 
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зі спогадів, сам Михайло Неліпа не пам’ятає про те, що він був особистим побратимом 

Кутузова і врятував від Наполеона Москву. Інший капулівчанин Федот Добрун повідав 

Дмитру Яворницькому байку про те, як покійний Михайло Неліпа втратив око, яке нібито 

йому видер чорт, коли той вчасно не повернув позичені в нечистого гроші.5 Але і цей його 

земляк нічого не знає ані про тріумф Неліпи над Наполеоном, ані про його дружбу з 

фельдмаршалом Кутузовим. 

Також зберігся переказ, записаний ще в 1894 році Яковом Новицьким від мешканця 

Нікополя Дмитра Биковського, де йдеться про те, як Сірко нібито переймається долею 

московського царя, проте і тут немає жодного слова про Михайла Неліпу: «А як буде велика 

потуга на білого царя, то нехай хоч руку мою одкопають та понесуть вперед війська: 

неприятель сам себе порубає! 

У 1812 р. француз завоював Москву. Скільки наше військо не палило з гармат – нічого 

не помогло. Тоді один чорноморець і каже: Стійте, братця! Не буде діла, поки не достанемо 

руки Сірка! Поїхали у Капулівку, одкопали руку і гайда назад. Як оббігли кругом Москви з 

тією рукою, так французьке військо і сунуло звідти. Тоді французи так скоро тікали, що й 

черевики погубили...».6 

Так само в іншій оповідці, яку Д. Яворницький записав у вересні 1896 року від матроса 

Дмитра Барановського, Іванові Сірку також приписуються подібні слова, а про Михайла 

Неліпу знову немає жодної згадки: «А як буде велика потуга на Росію, то розкопайте мою 

могилу, одріжте мою руку, то буде вам защита». Так ото як француз найшов на Москву, то 

руку Сірка взяли і повезли в Москву, а потім привезли і уп’ять положили на місто».7 

Як бачимо, два останні варіанти легенди (підкориговані імперськими пропагандистами) 

з’явились на світ більше ніж вісімдесят років після самої війни. Можливо, це було пов’язане 

з тим, що за той час вже померла більшість її безпосередніх учасників та очевидців, а сама 

подія все більше обростала фантастичними міфами. Вже потроху забувалась історія, коли 

1812 року, повіривши царській владі, яка обіцяла відродження козацького стану, українці 

стали масово організовуватись у козацькі полки, коли після війни царат традиційно обдурив 

українців, перетворивши частину з тих козацьких полків на регулярні, а частину виселивши з 

України на Кавказ і в Сибір. Трохи пізніше, в 1856 році, французи під проводом Наполеона 

ІІІ разом з англійцями і турками вщент розгромили московську армію в Кримській війні і 

змусили Російську імперію до принизливої капітуляції. Вже відгриміла Київська козаччина 

1855 року, коли, обдурені черговою обіцянкою московської влади звільнення з панщини і 

відновлення козацтва, українські селяни масово записувались в ополчення проти французів, 

але натомість отримали нові визиски, кривавий терор і висилки в Сибір. Вже були знищені 

Бузьке, Азовське і Усть-Дунайське козацькі війська. Але поряд із цим в Україні все вище 

піднімало голову українське національне відродження, яке імперські шовіністи іменували 

«мазепинством». Вже під тиском потужних селянських виступів у 1861 році влада змушена 

була піти на скасування кріпацтва. Вже ветеран війни з Наполеоном Іван Котляревський 

утвердив українську мову своєю безсмертною «Енеїдою». А найголовніше – переслідуваний 

та катований царатом Тарас Шевченко вже запалив своїм безсмертним словом серця 

мільйонів українців. Тому імперській владі вкрай необхідно було вигадати історію, яка б 

знову перетворила непокірних українців на вірних імперії малоросів. 

Варто згадати про те, що у 1812 р. московський борзописець Ніколай Греч запустив у 

маси цікавий імперський міф, який також був пов’язаний із відрубаною рукою. Це період, 

                                                             
5 Там само. – С. 266. 
6 Там само. – С. 207. 
7 Там само. – С. 210. 
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коли царат вів люту ідеологічну боротьбу проти Наполеона, коли московські мракобіси 

називали його антихристом, позначеним числом 666, коли оголосили йому анафему 

(незважаючи на те, що Бонапарт ніколи не був православним!), приписали йому спалення 

Москви (яку самі ж і підпалили) та вигадували про нього інші жахалки для свого 

закріпаченого і затурканого населення. У небилиці, опублікованій Гречем, оповідається про 

селянина (очевидно, кріпака), який відрубав собі руку, аби лише не служити французькому 

імператору: «В армії Наполеона (як у нас на кінських заводах) таврують солдатів, котрі волею 

чи неволею йдуть до нього на службу. Дотримуючись цього звичаю, французи випекли тавро 

на руці одного селянина, котрий потрапив їм у руки. Останній зі здивуванням запитав: для 

чого його затавровано? Йому відповіли: це ознака прийому на службу до Наполеона. Селянин 

вихопив з-за паска сокиру і відтяв собі тавровану руку. Чи варто згадувати, що цей новий 

Сцевола був росіянином? Одна лиш думка служити знаряддям Наполеона чи належати до 

когорти злочинних виконавців волі тирана сподвигла його на цей героїчний вчинок».8 

Неозброєним оком видно, що ця московська вигадка є нічим іншим, як неоковирним 

плагіатом давньоримського переказу про Гая Муція Сцеволу (Scaevola – шульга), який 509 р. 

до н. е. (час облоги Риму етрусками) прокрався у ворожий табір, аби знищити етруського 

воєначальника Порсену, але був схоплений. Коли етруски спробували злякати його 

тортурами, Муцій поклав правицю у вогонь і спокійно тримав, допоки вона не згоріла. 

Стійкість Сцеволи настільки вразила Порсену і його військо, що вони негайно зняли облогу й 

уклали з римлянами мир. 

Водночас московський плагіат про «русскаво Сцеволу» є особливо недолугим ще й 

тому, що насправді саме московські поміщики таврували своїх селян-кріпаків, трактуючи їх 

як робочу худобу (добре відомі випадки обміну поміщиками селян (і навіть цілих сімей) на 

мисливських собак або породистих коней, катування їх до смерті тощо). Натомість в імперії 

Наполеона кріпацтво було ліквідоване і селяни були особисто вільними людьми, до того ж 

завдяки впровадженому Бонапартом Цивільному кодексу мали значні громадянські права. 

Однак, незважаючи на жодну логіку, міф про відтяту руку «русскаво Сцеволи» став 

частиною офіційної історіографії війни 1812 року. На його честь в імперії було випущено 

чимало різноманітних агітаційних лубків і навіть відлито бронзову постать кріпака з 

сокирою. Спеціально для виховання нових поколінь 1815 року була випущена розрізна 

азбука «Подарунок дітям на згадку про події 1812 року», де зображення «русскаво Сцеволи» 

було підписано: «Як чорному царю на Русі не царювати, так ім’я на руці його мені не 

носити». Саме один із таких лубків і міг наштовхнути когось з особливо ревних апологетів 

«русского міра» використати і легенду про відрубану руку Івана Сірка на підтримку «білого 

царя» в його війні з «царем чорним», до того ж, до 1890-х років вже виросло кілька поколінь, 

вихованих на цій байці. Звичайно, що Сірко – легендарний воїн, гроза бусурман, який серед 

українського народу мав славу характерника, був чудовою кандидатурою на борця з 

«бусурманським» Наполеоном. Тим паче, що народна легенда про руку Сірка, яка робила 

козаків непереможними, вражала уяву набагато сильніше, ніж московський плагіат про 

Сцеволу. Таким чином, імперські пропагандисти плекали надію втягнути українців в 

ідеологічну орбіту «русского міра» буквально за руку Сірка. 

А ми перш за все поставимо собі чисто гіпотетичне запитання: чи став би Іван Сірко «з 

того світу» допомагати московитам? Як свідчать історичні факти, насправді знаменитий 

кошовий аж ніяк не був великим прихильником московського царства. Наприклад, 1654 р. у 

Переяславі Сірко принципово не склав присяги московському царю. Так само 1659 р. у 

Переяславі він, прикинувшись неписьменним, знову не підписався під текстом присяги 

                                                             
8 Сынъ Отечества, историческій и политическій журналъ. – Санктпетербургъ, 1812. – С. 164. 
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московському царю, а за нього змушений був поставити підпис Юрій Хмельницький. Більше 

того, 1668 р. Сірко брав активну участь у повстанні проти московського царя. А через чотири 

роки, отримавши від царя гарантії особистої безпеки, Сірка підступно схопили і заслали у 

Тобольськ. Випустили його з Сибіру на особисте прохання польського короля Михайла 

Вишневецького. 

До того ж, московські окупанти двічі руйнували могилу Сірка. Перший раз – у 

Пєтра І, того, що за словами Т. Шевченка, «розпинав нашу Україну». Ось як описував ті 

московські звірства кошовий отаман Степанченко в листі гетьману Скоропадському: 

«Вчинилося в нас у Січі те, що по Галагановій і московській присязі товариству нашому 

голови лупили, шию на плахах рубали, вішали та інші тиранські смерті задавали, і робили те, 

чого і в поганстві, за древніх мучителів, не водилося: мертвих з гробів багатьох не лише з 

товариства, але і ченців викопували, голови їм відсікали, шкіри здирали і вішали».9 Знаючи 

про цей факт, московські пропагандисти тоді не наважились запустити у світ байку, як рука 

Сірка чарівним чином допомогла московитам перемогти Карла ХІІ. Навпаки, осквернення 

Петром І могили Сірка, який був грозою мусульманського світу, призвело до того, що царя 

спіткало велике нещастя в Прутському поході, де він і сам ледве не потрапив у полон (був 

викуплений за коштовності власної дружини) і змушений був відмовитись від претензій на 

українські землі. До слова, запорожці з рукою Сірка тоді воювали саме на стороні султана. 

Другий раз – у 1775 році. Могила Сірка була зруйнована разом із цвинтарем Нової Січі з 

наказу не менш одіозної Єкатеріни ІІ, котра «доконала вдову-сиротину». Можливо, саме 

завдяки частим переховуванням тіла Сірка і виникла легенда, що запорожці п’ять років по 

морю возили тіло отамана в гробі за військом, аби бути непереможними.  

То з якого дива Іван Сірко, проти якого московський царат вів війну як при житті, так і 

після смерті, мав би допомагати своїм ворогам і гнобителям свого народу? Щоб зберегти на 

Україні московське кріпосне рабство, чи за мракобісся в духовному житті так званого 

«священного синоду», чи за нищення московитами українського звичаєвого права, мови і 

культури? Крім того, як свідчать історичні дослідження, саме з перемогою Наполеона 

Україна могла б отримати реальний шанс на визволення з-під панування відсталої 

кріпосницької Москви, що дало б поштовх до значного цивілізаційного поступу.10 Думаю, що 

Іван Сірко, який найбільше в житті цінував волю, з більшою імовірністю воював би саме за 

французів Наполеона, які у всій Європі звільняли людей із кріпацтва і давали їм небачені на 

той час громадянські свободи. Тим більше, як вважають деякі дослідники, при житті Сірко 

встиг-таки повоювати під французькими штандартами у Тридцятилітній війні. 

А щодо Сіркової могили, то 1990 року саме місце поховання кошового-характерника 

стало тим місцем, де було вбито останній цвях у московське панування над Україною. Під 

час святкування 500-річчя українського козацтва і вшанування пам’яті легендарного 

кошового біля могили Сірка відбулося грандіозне всеукраїнське козацьке віче, в якому взяло 

участь близько півмільйона українців. Саме там була насипана Могила пам’яті і надзвичайно 

потужно продемонстрована Єдність Нескореного Духу, яка неймовірно перелякала тодішню 

владу і змусила її прийняти Декларацію про незалежність України.  

Зрештою, саме розвал СССР унеможливив подальші спекуляції пам’яттю славного 

отамана в імперських цілях. Адже хтозна, коли б Україна і далі перебувала в складі імперії, 

чи не з’явилася б, наприклад, до 70-річчя перемоги в Другій світовій, чергова кремлівська 

небилиця про те, як рука Сірка допомогла врятувати Москву від Адольфа Гітлера?  

                                                             
9 Яворницький Д. І. Історія запорізьких козаків. В трьох томах. – Львів: Світ, 1990-1992. – С. 284. 
10 Борщак І. Наполєон і Україна. – Львів: Бібліотека Діла, 1937. – С. 110-111.  
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КОЗАЦЬКА ПЕДАГОГІКА – ЖИВИЛЬНЕ ДЖЕРЕЛО ФОРМУВАННЯ 

НАЦІОНАЛЬНОЇ СВІДОМОСТІ В СУЧАСНИХ УМОВАХ РОСІЙСЬКОЇ 

АНТИУКРАЇНСЬКОЇ АГРЕСІЇ  
 

Видатний український філософ Григорій Сковорода наголошував: «Віра – світло, що в 

темряві бачить …». Безперечно, цього мудрого вислову не чув гетьман Петро Конашевич-

Сагайдачний, але як освічена людина знав, що українська духовна культура, освіта, методи 

виховання своїм корінням сягають у часи давньоукраїнської держави Русь.  

До нас дійшли настановчі твори з виховання «Ізборники» Святослава 1073 та 1076 рр., 

«Слово про закон і благодать» Митрополита Іларіона, збірник законів «Руська правда» 

Ярослава Мудрого і «Правда» Ярославичів (його синів), «Поучення» Володимира Мономаха 

та інші, що свідчать про високий рівень освіти і духовності в Київській Русі в X-XII ст. У 

Поученні (пишуть також «Повчання», «Повчання Володимира Мономаха своїм дітям», 

«Повчання дітям» та ін.) Володимир Мономах писав, що треба «премудрих – слухати, 

старшим – покорятися, з рівними і меншими – приязнь мати; без лукавства розмовляти, 

багато розуміти; не лютувати словом, не хулити розмовою, гнів подавляти, помисел чистий 

мати, спонукаючи себе на добрі діла Господа ради»1. Водночас він нагадував дітям, щоб 

вони не грішили, бо є сім смертних гріхів: заздрощі, скупість, розпуста, захланність, гордощі, 

зневіра, гнів. У цьому творі також звернуто увагу на основні риси характеру людини-

християнина: правдивість, чесність, працьовитість, любов до ближнього. Володимир 

Мономах закликав: «… Не давайте сильним погубити людину»2. Радив: «А коли добре щось 

умієте – того не забувайте, а чого не вмієте – то того учітесь…»3.  

Такого принципу у військовій і суспільно-політичній діяльності дотримувався Петро 

Конашевич-Сагайдачний. Він був також обізнаний із книгодрукуванням в Україні. На мій 

погляд, Сагайдачний знав, що першу друкарню у Львові заснував львівський міщанин, 

українець Степан Дропан 1460 року. Тобто друкарство в Україні існувало на 114 років 

раніше появи «Апостола» Івана Федорова. На жаль, і досі дехто з науковців вважає, що 

книгодрукування в Україні започаткував Іван Федоров, котрий раніше жив і працював у 

Москві. Виданий Федоровим у Львові 1574 р. «Апостол», за версією радянських вчених, 

називали першою друкованою книгою в Україні, бо вона побачила світ на 10 років пізніше 

від московського «Апостола». 

Насправді українське друкарство почалося в середині ХV ст., а не в останній чверті 

XVІ ст. Львівський науковець і дослідник стародруків Орест Мацюк опублікував статтю під 

промовистою назвою «Чи було книгодрукування в Україні до Івана Федорова?». Це 

риторичне запитання за комуністичного промосковського режиму було громом серед ясного 

неба. Тоді владі і лженауковцям удалось той інтелектуальний вибух пригасити. Але після 

відродження незалежності України на основі фундаментальних архівних документів доктор 

філологічних наук, професор Микола Тимошик з Києва, книгознавці Яким Запаско і 

                                                             
1 Володимир Мономах. Поучення. – Львів: Львівське крайове товариство «Рідна школа»; Видавництво 

«Фенікс», 2011. – С. 18, 19. 
2 Там само. – С. 21. 
3 Там само. – С. 22. 
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Володимир Стасенко у своїх наукових працях довели, що Орест Мацюк мав рацію – 

друкарство в Україні існувало на 114 років раніше появи федоровського «Апостола». Про це 

переконливо написав Роман Коритко в історико-краєзнавчому нарисі «Стратин – село 

Опільського краю». Зрештою, доказом на користь тверджень Ореста Мацюка, Миколи 

Тимошика, Якима Запаска, Володимира Стасенка та інших новітніх дослідників служить 

надгробна плита на могилі Івана Федорова, прах якого покоїться у Львівському 

Онуфріївському монастирі. На ній зафіксовано: «Друкаръ Москвитинъ, который своимъ 

тщаниємъ друкованіє занедбалоє обновилъ, преставился въ Львовѣ … Воскресенія изъ 

мертвыхъ чаю … Друкаръ книгъ предтимъ невиданыхъ…». Отже, Іван Федоров не 

започаткував, а відновив книгодрукування. Колись на той напис заплющували очі4. 

Здобувши освіту у знаменитій Острозькій Академії, де молодим людям прищеплювати 

розуміння значущості духовних цінностей свого народу, Петро Сагайдачний знав, що жива 

українська мова все ширше охоплювала всі сфери суспільно-політичного, духовно-

культурного життя Руси-України. Оригінальним на той час явищем була проповідь в 

українських церквах рідною мовою. «Виголошуючи проповіді українською мовою, 

проповідники учасно прийшли до думки перекладати Письмо Святе на мову зрозумілу 

народові. Почавши з перекладів окремих цитат, хутко дійшли й до думки мати цілу 

Євангелію українською мовою»5. У 1556-1561 рр. у містах Дворець і Пересопниця на Волині 

було перекладено Євангеліє, яке називають Пересопницьким. У Володимирі-Волинському 

Євангеліє українською мовою переклали у 1571 р. 

Популярними книжками в Україні були т. зв. Учительні Євангелії. Їх призначали для 

церковного вжитку, але для кращого сприйняття простими людьми їх створювали 

українською мовою. «Українська мова в старі віки була на Вкраїні й мовою церкви. 

Українською мовою проповідники наші постійно навчали народ; в українській мові читано в 

церкві Євангелію й Апостола; українською мовою читано Синаксарі, Катехизис, життя 

святих і т. ін. Служба Божа правилась з правдивою українською мовою. Коли додамо до 

цього свої українські звичаї церковні, то бачимо, що стара церква наша справді була 

українською6», – підкреслював Іван Огієнко.  

Під впливом церкви розвивалася в Україні шкільна освіта. Школи зводилися при 

єпископських осередках для підготовки духівництва. Тут учили читати, писати, церковного 

співу та основ віри й моралі; у парафіях, коло церков існували школи для початкової освіти 

місцевої людності. Священики, й особливо під їх доглядом дяки, вчили дітей читати й 

писати. За підручники правили богослужбові книги: Часослов, Псалтир, Апостол.  

Школи в Україні також засновували поодинокі особи, братства. Коли протестантизм у 

різних його формах, а з початком католицької реакції і латинство розгорнули наступ на 

Православну Церкву, братства намагаються оберігати православну віру, рятуючи 

український люд від винародовлення. Для цього насамперед зводять школи. Найшвидше цю 

важливу діяльність розпочало Успенське братство у Львові. Його школа (1586 р.) стала 

зразком для інших братських шкіл. Згодом набрала сили київська, заснована Богоявленським 

братством у 1615 р. З 1632 р. Київська братська школа зветься Колегією, а по смерті Петра 

Могили – Києво-Могилянською Колегією, яку у 1689 р. переіменували на Академію. 

Як видатний воїн-оборонець, відважний і мудрий полководець Петро Конашевич-

Сагайдачний водночас з перетворенням Війська Запорозького на потужну військову силу для 

захисту від ворогів дбав про розвиток освіти і культури рідного народу, був меценатом 

                                                             
4 Коритко Р. Стратин – село Опільського краю. Історико-краєзнавчий нарис. – Львів, 2003. – С. 19. 
5 Огієнко І. Мова українська була вже мовою церкви. – 1921. – С. 9. 
6 Там само. – С. 26. 



 
 

233 
 

освітніх закладів. Разом з усім Військом Запорозьким він записався до Київського братства. 

Перед смертю Сагайдачний частину свого маєтку призначив Київському братству, решту – 

Львівському і Луцькому, щоб із доходів тримати «ученого магістра (учителя) в грецькім 

язику досвідченого», «на науку і цвічення діток православних і виховання бакаляврів 

(студентів) учених, на вічні часи»7.  

Петро Сагайдачний зробив на той час безпрецедентний історичний крок – для захисту 

«віри – світла, що в темряві бачить» (Г. Сковорода), культури, мови, морально-духовних 

цінностей народу – оперся на козацьку шаблю. При його гетьманстві в структурі козацької 

старшини запроваджено незвичну для часів європейського середньовіччя посаду – отамана 

січової школи. Він організовував навчання дітей – майбутніх козаків – у січових і полкових 

школах. Кошти для утримання цих шкіл виділяла Січ. Школи в Запорозькій Січі були трьох 

видів: церковно-приходські, монастирські та cічові, найвища школа. Церковно-приходські 

школи існували майже при всіх приходських церквах запорізького поспільства. Ці школи 

були в паланках по слободах, зимівниках і хуторах8.  

У запорожців був дуже добрий звичай: коли в селі будували церкву, то водночас 

споруджували школу і шпиталь. По один бік церкви з дзвіницею – шпиталь, а по другий – 

школа. Така забудова була невід’ємною ознакою православного приходу в запорізькому 

краї9. Школярі вчилися молитися, співати, читати і писати. Вчителями як січової, так і 

монастирських шкіл були монахи з Києва – усі з «вищою освітою і всі доброго життя та 

високого розуму»10. Дидаскал зобов’язаний був доповідати про успішність учнів і стан 

їхнього здоров’я самому кошовому отаманові, а той зазвичай завжди радив, як учинити в 

тому чи іншому випадку.  

У своєму дослідженні М. В. Кордон зазначає, що освіта в Запорізькій Січі досягла 

найвищого рівня розвитку у XVIII ст. За даними 1763 і 1779 рр. видно, що з сотні козаків в 

одному курені письменних було 53 чоловіки, в іншому курені – на сто козаків 60 були 

грамотними. Характерними рисами запорізьких козаків були висока моральність і почуття 

патріотизму, розуміння найвищої цінності свободи і незалежності, фізична витривалість і 

незламність волелюбного духу, демократизм і побратимська вірність. Козацтво зробило 

великий внесок у розвиток освіти, культури, духовності українського народу, збереження 

національних звичаїв і традицій. 

Потрібно зазначити: у той час, коли в Україні розвивалася освіта, ширилася наука, 

збагачувалася культура, народні братства творили, як на тепер, єдине гуманістично-

демократичне, просвітницько-громадянське, життєстверджуюче підгрунтя, Московія була 

темним, задушливим царством самовладного, деспотичного правління, де культивувалися 

покора, «раболепие», недовіра до освіти і науки, поєднані з тупою ненавистю до всього 

чужоземного. Москвини дізнавалися про зовсім інший український світ на півдні часто від 

чужинців, які порівнювали Україну з Московським царством. 

Наприклад, знаний історик і мандрівник Павло Алепський (з міста Алеппо в Сирії) 

записав у деннику подорожі: «По всій Козацькій землі ми помітили прегарну рису, що нас 

дуже дивувала: всі вони, за малими винятками, навіть здебільшого їх жінки та дочки, вміють 

читати та знають порядок богослужби та церковний спів. Крім того, священики вчать сиріт 

та не дозволяють, щоб вони тинялись по вулицях».  

                                                             
7 Антология педагогической мысли Украинской ССР. – М., 1988. – С. 117-118. 
8 Голобуцкий В. А. Запорожское казачество. – К., 1957. – С. 342.  
9 Яворницкий Д. И. История запорожских казаков. – Т. 1. – М., 1900. – С. 632. 
10 История о казаках запорожских. – М., 1847. – С. 21. 
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В іншому місці П. Алепський зазначав: «Дорога через Україну йшла здебільша серед 

чисельних садів, що їм нема ліку, і ланів усякого збіжжя заввишки людини, неначе те море 

безкрає, широке та довге. О, яка ця благословенна країна! Що за благословенний нарід! Який 

він «численний!». 

З України через Путивль П. Алепський з антіохійським патріархом Макарієм ІІІ 

поїхали до Москви, де були майже два роки. Побут свій у Москві П. Алепський описує 

досить непривабливими барвами. Хоча патріарх одержав там багато подарунків, Москва їм 

не сподобалася. Про москалів він пише, що «всі вони, від великого до малого, мають п’ятий 

темперамент, а саме – лукавство… Життя москалів дуже зв’язане, та ніхто з чужинців не 

може зносити цього, і людині все здається, ніби вона у в’язниці. Жарти та сміх стали нам 

зовсім чужі, бо лукаві москалі підглядали нас і про все доносили. Бог хай спасе нас і 

звільнить від них».  

Зате відпочили патріарх та його оточення, коли знову опинилися на вкраїнській землі. 

Ночуючи на березі Дніпра, П. Алепський записав: «Цієї ночі ми спали на березі ріки, зовсім 

задоволені та спокійні, бо від тої хвилини, коли ми лише побачили Печерську Лавру, що 

здалеку виблискувала своїми банями, та як лише до нас долетіли премилі пахощі цих 

цвітучих земель, наші душі затремтіли від радощів та втіхи, серця наші порозкривалися, і ми 

розливалися в подяках Господеві Богові. Цілі два роки в Москві колода висіла на наших 

серцях, а розум був геть-чисто стиснений і придушений, бо в тій країні (Московщині) ніхто 

не може почувати себе хоч трохи свобіднішим і задоволеним, хіба лише ті люди, що там 

виросли, а всі інші, от хоча би ми, навіть ставши панами цілої країни (як патріарх!), ніколи 

не перестануть бентежитися та відчувати в серці неспокій. Зате Козацька країна була для нас 

начебто наш власний край, а її мешканці були нашими добрими приятелями та людьми, 

неначе ми самі»11. 

Підставою для такої характеристики України було насамперед те, що козацтво було не 

тільки військовою, а й соціальною, політичною, державною, педагогічною, культурно-

історичною потугою. Козацький визвольний рух покликав до життя унікальне явище не 

лише східнослов’янської, а й світової культури – козацьку педагогіку, яка є складовою 

етнопедагогіки. Метою української народної педагогіки є формування у дітей, підлітків, 

юнацтва, молоді глибинної вірності рідній землі, Батьківщині – незалежній Україні з яскраво 

вираженою національною свідомістю і морально-громадянською самосвідомістю. Козацька 

система виховання – це синтез ідейно-морального, емоційно-естетичного, психолого-

педагогічного змісту надбань пращурів епохи давньоукраїнської держави Русь і 

феноменального потенціалу козацької звитяги. 

У науково-методичному збірнику «Козацька педагогіка і навчально-виховний процес у 

закладах освіти» (Укладачі В. С. Берека, І. К. Гіджеліцький, Н. М. Островська), який видано 

2018 р. у Кам’янець-Подільському, окреслено 4 складові духовного розвитку особистості, 

згідно з козацькою педагогікою.  

Перша складова – сімейне виховання, що охоплює передачу з покоління до покоління 

релігійних і національних традицій, смаків, поглядів, норм поведінки. У козацьких сім’ях 

панував культ Батька і Матері, Бабусі і Дідуся, Роду і Народу. Батько – це захисник сім’ї, 

роду, творець історії, державності. У козацькому фольклорі, педагогіці він символізує для 

дитини високий і незаперечний взірець стійкості, мужності і відваги, непорушний авторитет 

у ставленні до родини, громадських справ, потреб народу. У козацькій сім’ї панували 

демократизм, рівноправність чоловіка і жінки, духовні традиції. Керуючись лицарськими 

                                                             
11 Січинський В. Чужинці про Україну. – Львів, 1991. – С. 27-29. 



 
 

235 
 

чеснотами, чоловік зазвичай поступався дружині у вирішенні багатьох сімейно-побутових 

питань, створював їй психологічний комфорт, що позитивно впливало на виховання дітей.  

Друга складова – виховання і навчання в січових, полкових, паланкових, парафіяльних 

та інших типах козацьких шкіл. Тут відбувалося формування козака-воїна на кращих 

прикладах прославлених запорожців, гетьманів, кошових отаманів. Вироблялися якості 

лицарської честі, доблесті, звитяги, а саме: готовність боротися до загину за волю, гідність і 

славу України; нехтування небезпекою, коли йдеться про нещастя рідних, друзів, 

побратимів; ненависть до ворогів, прагнення визволити рідний край від чужих зайд-

завойовників; здатність відстоювати рідну українську мову, культуру, право бути господарем 

на власній землі; героїзм, подвижництво в праці та в бою в ім’я свободи й незалежності 

України. 

Третя складова – продовження навчання й виховання в українських колегіумах та 

академіях, а також європейських університетах з метою ознайомлення зі світовою 

культурою. Молоді люди, освічені і виховані на європейському рівні, брали активну участь у 

розбудові освіти, розвитку науки і культури в Україні, а також в слов’янських державах, 

очолювали національно-визвольний рух. Чимало козацьких лідерів (гетьманів, полковників, 

сотників, кошових отаманів та ін.) мали вищу освіту, вивчали українську народну і світову 

філософію, логіку, психологію, історію, риторику, поетику, володіли латинською, грецькою, 

староєврейською, польською, німецькою та іншими мовами.  

Четверта складова – національно-патріотичне і релігійне виховання в Запорізькій Січі. 

Релігійне виховання козака починалося з колиски. На восьмий день після народження його 

хрестили й давали ім’я тільки за святцями. Як тільки у хлопчика з’являлися перші зуби, його 

верхи везли на коні до церкви на молебень святому Іоаннові-воїну, щоби ріс хоробрим 

козаком, відданим Православній Церкві. У трирічному віці хлопчик самостійно їздив на коні 

по дворі, а в п’ять років уже вільно роз’їжджав по селу, граючи з такими ж козачками у 

війну. Із семи років дітей навчали стріляти з лука та фехтуванню. Син від батька засвоював 

мистецтво верхової їзди, володіння шаблею, учився боротися у рукопашному бою, стріляти 

при швидкій верховій їзді, піднімати із землі монету, рубати полум’я свічки. До речі, дівчата-

козачки не відставали від своїх братів стосовно засвоєння ратних справ, а за деякими 

показниками, усім на диво, навіть перевершували їх. Козаки так виховували дітей, щоби 

вони свідомо розуміли і відчували історичну наступність, «золоту нитку» високої гідності 

предків.  

Навчання в школі джур мало становий характер. Ця особливість козацького виховання 

ґрунтувалася на народнопедагогічній віковій періодизації навчання і виховання. Перехід від 

одних обов’язків до інших відбувався не лише за умов досягнення певного віку, а й за умови 

вивчення основ козацького військового мистецтва, узгоджуючи свої дії з морально-етичними 

засадами лицарської честі. Джурам у свої юнацькі роки доводилося зазнавати багато пригод 

та небезпек. Але все це було на користь вироблення мужнього характеру, стійкості, 

свідомого прагнення стати надійним захисником української землі від ворогів. Козацьке 

середовище було для джур надійною школою життя, відважності та гарту. Послідовність та 

системність освітнього і виховного процесу досягалися завдяки батьківському піклуванню 

досвідчених козаків, товариській підтримці молодих лицарів, постійному контролю і 

нагляду. Спираючись на провідні ідеї народної педагогіки (свобода й незалежність України, 

непорушність прав людини й народу, суверенність особистості, народовладдя), у Запорозькій 

Січі виховували молодь гідною позитивних традицій минулого, створюючи 
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морально-духовний грунт свідомої праці задля розвитку і захисту України від ворогів у 

майбутньому12.  

Вся система освіти і виховання під час козацько-гетьманської держави була спрямована 

на формування християнських морально-етичних чеснот козака-лицаря, мужнього, 

освіченого громадянина з яскраво вираженою українською національною свідомістю і 

самосвідомістю, які переростали у неписані закони життєдіяльності, духовну потребу 

жертовного служіння своєму народові. Ідеї козацької педагогіки біли відомі філософу 

Григорію Сковороді. Він також «обстоював ідею гармонії тілесного і духовного у розвитку 

людини, необхідність самопізнання та постійного осмислення сенсу життя, можливість 

людини переходити завдяки мудрості та особистій рефлексії від буденного до вищого 

буття»13. Григорій Сковорода казав, що «не той дурний, хто не знає (ще такий, котрий усе 

знає, не народився), але той, хто знати не хоче». «Бути щасливим – це значить пізнавати, 

знайти самого себе». «Хто думає про науку, той любить її, а хто її любить, той ніколи не 

перестане учитися»14. Отже, принципи народного виховання, етнопедагогіки, які були 

основою козацької педагогіки, зумовлюються всім укладом національного життя, 

історичними умовами, мовою, культурою. 

Життєдайним відголосом козацької педагогіки пронизаний «Букварь южнорусскій» 

Тараса Шевченка, який він уклав і видав українською народною мовою. Педагогічні погляди 

Шевченка були зріднені з визволенням українців з-під московського іга. Поет вважав, що 

освіту в Україні треба будувати національну – і за формою, і за змістом. Людина повинна не 

тільки здобувати знання, цього замало. Вона має одержувати ці знання одночасно з 

всебічним вихованням, спорідненим з традиціями нації. Освітньо-виховний процес 

можливий тільки в єднанні з національною традицією, в якій одвіку живе безсмертна душа 

народу. На жаль, «Буквар» Тараса Шевченка, – від самого народження усі 130 років, аж до 

видання його Яремою Гояном у видавництві «Веселка» у 1991 році тиражем 100 тисяч 

примірників з передмовою Олеся Гончара «Батько Тарас – дітям України», – не появлявся 

окремою книжкою, був мовби схований від українців. Професор Володимир Качкан 

наголосив, що «царська цензура і московська церква не пускали «Буквар» Шевченка в 

Україну за його національний дух, а комуністична влада – за українство, виспіване на повний 

голос, і за сповідувану Христову науку, що є джерелом моралі нації та її виховання. 

Пригорнімося до «Букваря» і ніби заново відкриємо для себе, що половину його складають 

твори релігійного змісту і разом із поетичним словом молимося до небес»15. Читаємо «Отче 

наш» і «Вірую», і моління-роздум Тараса Шевченка, і поетичний цикл «Давидові псалми», і 

українські думи про Олексія Поповича та Марусю Богуславку, які вчать синів і дочок шани 

до отця і неньки, утверджують віру в свій рід та народ, високо підносять одвічну науку, що 

зрада губить українську душу і заслуговує кари Божої, і висвячує заповіт нам на прийдешні 

віки – одержимо працювати для освіти нації, і заповіт цей освітлює весь «Буквар» Тараса 

Шевченка. Освітлює дорогу до формування у дітей, підлітків, юнацтва і молоді української 

національної свідомості, патріотично-громадянських переконань. Саме таку систему освіти і 

виховання знищував Дмитро Табачник. Він належав до злочинної антиукраїнської кліки 

                                                             
12 Козацька педагогіка і навчально-виховний процес у закладах освіти: навчально-методичний збірник / 

Укладачі: В. Є. Берека, І. К. Гіджеліцький, Н. М. Орловська. – Кам’янець-Подільський : Видавець ПП Зволейко 

Д. Г., 2018. – С. 7-43.  
13 Білоус О. М. Регіональне телебачення для дітей: принципи, функції, тематика: навчальний посібник. – Львів: 

ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – С. 31. 
14 Сковорода Г. Повне зібр. тв. : у 2 т. – К. : Наукова думка, 1973. – Т. 2. – С. 221.  
15 Качкан В. А. Сповідь душі. Ярема Гоян в ограненні часу / За заг. ред. д-ра іст. н., проф., члена-кореспондента 

НАН України Романюка М. М. – Івано-Франківськ: Місто НВ, 2014. – С. 66. 
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грабіжників Віктора Януковича, захищаючи яких Владімір Путін розв’язав війну проти 

України. 

Осмислюючи світоглядні засади талановитого українського педагога Григорія Ващенка 

про освіту і виховання дітей, підлітків, юнацтва і молоді, формування у них віри в 

національно-патріотичні ідеали добра, переконання творити і відстоювати це добро, свободу 

від зла, розуміємо, що коріння його педагогічних принципів сягають у часи 

давньоукраїнської держави Русь, Запорізької Січі, Гетьманської України. Адже вихована на 

засадах віри в національно-гуманістичні, загальнолюдські ідеали доброчесності людина у 

своїй поведінці керується благодаттю Доброчинності, Щедрості, утверджуючи у своїй 

свідомості та своєму життєвому середовищі правду. «Не дивися на те, що солодко пишуть і 

наставляють солодкі слова, а дивися, чи сидить у них і чи має над ними зверхність правда»16, 

– заповідав Іван Вишенський. 

«… Людина народжується і живе як єство соціальне, у конкретному національному 

середовищі, належить до певної спільноти, що відрізняється серед інших спільнот особливим 

енергетичним полем, своєю мовою, культурою, зв’язками з минулим, звичаями і обрядами,– 

наголошує професор Омелян Вишневський. – Саме звідси, з походження людини, 

починається для неї поняття свого етикету, народу, нації. Звідси її коріння».17  

Особливий підхід до формування у школярів національної свідомості, любові до рідної 

української землі мав педагог Василь Сухомлинський. На противагу комуністичному 

режимові, який ставив «за мету ідеологічну індоктринацію дітей та їх виховання як 

гвинтиків, повністю відданих комуністичній партії та радянській державі (Дитина із самого 

початку мала бути безбожником, готовим убити ворога. А ворогом, «за заповітами партії», 

проголошувався кожен, на кого вкаже партія)»18, Василь Сухомлинський визначив 

необхідність єдності морального, історичного, світоглядного та естетично-емоційного 

виховання, вважаючи, що «мова – духовне багатство народу, що школа стає справжнім 

осередком культури лише тоді, коли в ній панують культ Батьківщини, культ людини, культ 

книги і культ рідного слова»19. 

На основі аналізу архівних документів, наукових досліджень, освітньої і виховної 

практики сучасних педагогів маємо підстави стверджувати, що провідні ідеї козацької 

педагогіки в різні історичні періоди української державності й бездержавності були 

живильним джерелом формування у дітей, підлітків, юнацтва, молоді патріотичних 

переконань, національної свідомості, української ідентичності. Прикро, але потрібно чесно 

визнати, що за 30 років відновленої незалежності України феноменальну козацьку педагогіку 

належно не відродили, дуже повільно набуває вона нових поглиблених особливостей в 

умовах глобалізаційних процесів і тривалої інформаційно-психологічної військової агресії 

Російської Федерації проти України. 

Причин багато, але однією з них є відсутність добре опрацьованої ідеології розбудови 

Української Національної Держави. У передмові до першого тому публіцистичних праць 

видатного вченого Степана Вовканича професор Степан Гелей виокремлює важливу думку 

                                                             
16 Прислухін С. Українська філософська думка доби Відродження (XIV-XVI ст.): Іван Вишенський // Слово 

Просвіти. – 2021. – 24-30 червня. 
17 Вишневський О. Сучасне українське виховання. Педагогічні нариси. – Львів: Львів. обл. наук.-метод. іт-т 

освіти; Львів. обл. пед. т-во ім. Г. Ващенка, 1996. – С. 83. 
18 Палій О. Як КПУ виховує яничар // День. – 2012. – 23 травня. 
19 Сухомлинський В. О. Вибрані твори: у 5 т. – К.: Наукова думка, 1977. – Т. 5. – С. 214-215. 
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академіка Вовканича: так званій еліті суспільства бракує трьох ознак сучасної розвинутої 

нації: національної ідеї, високої культури і здорової моралі20. 

Тому дуже важливо, щоби працівники державних інституцій, освітньо-наукових 

установ, партійних і громадських організацій усвідомили, зрозуміли, що без національної 

ідеології, національної ідеї, сумлінної, цілеспрямованої праці Україна не постане духовно і 

матеріально багатою, демократичною, соборною, правовою, соборною Державою, про яку 

мріяли і за яку самовіддано боролися наші пращури, а нині нащадки козаків-лицарів 

захищають матір-Україну від новітніх московських загарбників. У цьому складному, 

важкому процесові державотворення вагоме місце належить Українському козацтву, яке 

відродилося у 1990 році. Свідченням цього є важливі документи: Укази Президента України 

«Про відродження історико-культурних та господарських традицій Українського козацтва» 

(січень 1995 р.), «Про День Українського козацтва» (серпень 1999 р.), «Про Координаційну 

раду з питань розвитку Українського козацтва» (жовтень 1999 р.), «Положення про 

Координаційну раду з питань розвитку Українського козацтва» (грудень 1999 р.), «Про 

національну програму відродження та розвитку Українського козацтва на 2002-2005 роки» 

(листопад 2001 р.), «Положення про Раду Українського козацтва» (червень 2005 р.). Діє 

«Статут Українського козацтва», розроблено і схвалено «Методичні рекомендації 

педагогічним колективам закладів освіти України по відродженню історико-культурних та 

господарських традицій Українського козацтва», в яких наголошено, що «історична потреба 

боротьби за утвердження нашої державності, необхідність подолання зовнішньополітичних і 

внутрішніх сил антиукраїнського спрямування вимагають нарощення кожною особистістю 

своїх психофізичних і духовних сил, власної енергії. Козацько-лицарські традиції сприяють 

пробудженню і формуванню потужних емоційно-почуттєвих, інтелектуально-духовних сил 

патріотичного спрямування з метою кардинального впливу на дійсність і зміни її в інтересах 

усіх громадян України, зміцнення їхньої держави». 21  

Однак національно-гуманістична сутність козацької педагогіки, її просвітницько-

виховні принципи, на жаль, ще не стали дуже потрібним надбанням усіх освітніх закладів 

країни. Прийнято нові Закони України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про повну 

загальну середню освіту». У цих законах окреслено нові методологічні підходи до 

провадження освіти і виховання, але у них не знайшлося місця для чіткого означення 

функцій козацької педагогіки – основи формування української національної свідомості, 

державницького мислення, утвердження морально-духовних цінностей. Академік НАПН 

України Георгій Філіпчук справедливо зазначає, що незалежна Українська Держава ще не 

стала для всіх громадян найвищою духовною і політичною цінністю тому, що в освітньому 

середовищі вільно дихає і безперешкодно працює значна частина космополітичної, а часом 

відкритої українофобської наукової, педагогічної інтелігації. А це унеможливлює 

формування суспільного пріоритету – освіченої україноцентричної нації. Натомість сприяє 

проникненню в учнівське і студентське середовище, в український національний організм 

антиукраїнської ідеології «русского міра». 

«Прикро, що за три десятиріччя Україна так і не позбавилася імперських гнійників, що 

вкривають тіло і душу народу. Міфами, брехнею, цинізмом продовжують годувати молоді 

покоління, щоби поза правдою зрощувати запопадливих наймитів, рабів, безпам’ятних 

                                                             
20 Вовканич С. Й. Українська національна ідея та основи державотворення: публіцистика: у 2-х т. / Упор. 

Вовканич З. Й.; передм. Гелей С. Д. – Львів: Сполом, 2021. – С. 21. 
21 Методичні рекомендації педагогічним колективам закладів освіти України 

по відродженню історико-культурних та господарських традицій Українського козацтва // Інформаційний 

збірник Міністерства освіти України. – 1995. – № 11, червень [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  

https://i.ocvita.com.ua/doc/1886/index.html?page=4. 
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манкуртів, готових служити і підкорятись московитам. Цю ганебну «місію» виконують, на 

жаль, не лише окремі політичні провідники та партії, а й частина «інтелігенції», яка відкрито 

й «почесно» несе в собі і на собі жалюгідне тавро «п’ятої колони». Вони на видноті, 

продовжують навчати і виховувати учнів та студентів, керують університетами, навчальними 

закладами, факультетами і кафедрами, проте їх чомусь терплять ті, хто зобов’язаний 

захищати національні інтереси».22 Чиї інтереси, наприклад, захищає українофоб Новинський 

– куратор Одеської юридичної академії? Зрозуміло, що не українські, а російських агресорів. 

У Миколаївській філії Національного університету «Одеська юридична академія» завідувач 

кафедри Сергій Шубін називає українську державну мову «блювотою», заявляє, що російські 

окупанти і найманці в Донецькій і Луганській областях не є терористами, стверджує, що 

«держава Україна буде валитися», лекції читає російською мовою. Такі ж позиції публічно 

висловлює доцент Одеського національного університету імені І. Мечникова Денис 

Ситников. Професор культурології Київського національного університету імені 

М. Драгоманова Євгенія Більченко назвала Україну «онкохворою американською колонією», 

а закон «Про забезпечення функціонування української мови як державної» – «звичайним 

фашизмом». «Хіба можна сподіватися на Успішну Україну, коли виші, в яких виховується 

майбутня національна інтелігенція, наповнені кадрами з таким світоглядним баластом»23, – з 

тривогою запитує академік НАПН України Георгій Філіпчук. Вважаю, що відповіддю на це 

запитання є пропозиція голови Всеукраїнського товариства «Рідна школа», доктора 

педагогічних наук, професора, почесного академіка НАПН України Петра Сікорського, 

висловлена у відкритому листі Міністру освіти і науки України С. М. Шкарлету: «Зайняти 

тверду позицію, не допускати викладання навчальних предметів російською мовою в усіх 

закладах освіти. Твердо відстоювати Закон України «Про забезпечення функціонування 

української мови як державної, організовувати твердий супротив усім намаганням п’ятої 

колони Москви вносити зміни до цього закону».24 

На жаль, у 2015 році шановний С. М. Квіт, коли очолював Міністерство освіти і науки 

України, залишив поза увагою національно- гуманістичну концепцію козацької педагогіки, 

скасувавши наказ № 642 «Про організацію вивчення гуманітарних дисциплін за вільним 

вибором студента» від 9 липня 2009 р., який встановлював перелік обов’язкових дисциплін 

гуманітарної підготовки у вищих навчальних закладах та їх обсяги. З 2016/2017 навчального 

року, «дякуючи» Шановному С. М. Квіту, вищі навчальні заклади як автономні інституції 

мають право самостійно визначати перелік, зміст навчальних програм гуманітарних 

дисциплін, скасувавши їхній «обов’язковий» статус. У відкритому листі «Історія України – 

фундамент національної свідомості і патріотизму» автор цих рядків писав: «Під гаслами 

впровадження західної системи навчання свідомо чи підсвідомо створюються умови, що 

майбутньому інженерові, лікареві чи іншому фахівцеві з вищою освітою можна буде не 

вивчати історію України, українську мову і літературу, філософію тощо. 

Аналіз суспільно-політичної ситуації в Україні дає підставу стверджувати, що однією з 

дуже важливих причин, яка також призвела до розгортання кривавого сепаратизму, була 

відсутність цілеспрямованої української національної гуманітарної та інформаційної 

політики, яка має ґрунтуватися на інтегральному україноцентризмі. Ще досі у багатьох 

школах дітей вчать за кастрованими Дмитром Табачником підручниками. Міністр-

україноненависник переорієнтовував дисципліни гуманітарного блоку у русло «русского 

                                                             
22 Філіпчук Г. «Історія нації є історією її шкільної справи» // Слово Просвіти. – 2021. – 9-22 вересня.  
23 Там само. 
24 Сікорський П. Відкритий лист Міністру освіти і науки України п. С. Шкарлету // Слово Просвіти. – 2021. – 1-

8 вересня.  
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міра». Особливість агресивної інформаційної політики полягає в тому, що вона на 

підсвідомому рівні готує підґрунтя для розв’язання справжньої війни, від якої нині 

страждають мільйони українських громадян. 

Виникає слушне запитання: чи можна пускати у вільне плавання історію України, 

українську мову і літературу та інші гуманітарні дисципліни? Адже відомо, що історія – це 

не лише хронологія подій. Знання правдивої історії України – це етнічне морально-

психологічне самосприйняття і самоусвідомлення себе серед інших, це – самовираження 

нації. Можна навести тисячі прикладів, що безпам’ятні не залишають після себе нічого. 

Безпам’ятні є генетичною сировиною для інших культур, для інших держав. Національно 

безпам’ятні є потенційними зрадниками, запроданцями, найлютішими ворогами України. 

Національно свідомі – це духовно світла Небесна Сотня, це мужні, незламні, свідомі 

захисники України від російських загарбників. 

В Україні має запанувати національно-гуманістична ідеологія і державотворча політика 

на засадах історичної Правди. Їхнім підґрунтям, чистим джерелом є Історія України, яку 

обов'язково повинні вивчати в усіх вищих навчальних закладах. Адже у широкому сенсі 

правдива історія України – це своєрідний суспільний договір про єдині ідеали та цінності 

нації. На жаль, замасковані противники української України під гаслами про демократію, 

свободу намагаються будь-що вихолостити український дух з навчального процесу, а 

утвердити космополітичний. Зрозуміло, що доцільно сперечатися про форми і методи 

викладання, про фаховість викладачів, щоби кожний учень, студент відчув морально-

психологічну потребу глибоко вивчати українську історію в контексті європейської і 

світової. Тому потрібно вирватися з чужих московських імперських постулатів трактування 

історії; утверджувати свою інтегральну українськоцентричну концепцію. 

Обов'язкове глибоке вивчення фундаментальних дисциплін гуманітарного блоку  

Історії України, української мови і літератури  буде запорукою підготовки національно 

свідомих висококваліфікованих фахівців європейського рівня, надійних захисників і творців 

української України»25. 

Безперечно, сьогодні інформаційно-інтелектуальні, комунікаційно-технологічні 

освітньо-виховні процеси зіставляти, порівнювати з освітнім і виховним досвідом козацько-

гетьманської доби не зовсім коректно. Надзвичайно важливо глибоко аналізувати, 

осмислювати тематично-змістовну, політико-ідеологічну, духовно-психологічну насиченість 

козацької і сучасної української педагогіки, теоретико-методологічні засади відродження і 

утвердження національної пам'яті, що вимагає знання правдивої історії, української мови, 

багатого фольклорного спадку, розвитку народних ремесел – повертати до життя джерела 

українськості, які за московського комуністичного режиму замулювали, паплюжили, 

закидали сміттям, зневажали.  

Яскравим прикладом надання життєдайної національної енергії освіті та вихованню є 

створення і видання у Конотопі на Сумщині «Конотопської абетки». Цю абетку на День 

знань отримали усі першокласники об’єднаної територіальної громади. «Конотопську 

абетку» видано з ініціативи і фінансової підтримки місцевого благодійного фонду 

«Світанок». 

«Така ідея з’явилася в минулому році, вона видалася дуже цікавою і на часі. Бо одне з 

головних завдань сьогодення – це формування молодого покоління, яке важливо з дитинства 

закохати в історію України та свого рідного краю, – розповідає голова правління благодійної 

організації «Світанок» Наталія Дорога. – Оскільки ніхто нічого подібного досі не робив, 

                                                             
25 Лизанчук В. Історія України – фундамент національної свідомості і патріотизму // Українське Слово. – 2015. 

– 11-17 лютого. 
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працювати над реалізацією задуму було дуже захопливо. Ми запросили до роботи кращих 

авторів. Зокрема, до обговорення концепції абетки залучили письменника і журналіста 

Руслана Горового, який родом із Конотопа. Вірші для книжки створила чудова дитяча 

поетеса Людмила Горова, а малюнки зробив відомий харківський плакатист Нікіта Тітов».26  

Авторка віршів Людмила Горова каже, що працювати над абеткою було відповідально і 

цікаво водночас: «Мені дуже подобалася концепція проєкту, інакше я просто не взялася б за 

роботу. Це неймовірно крута ідея: дати найменшим ті ціннісні орієнтири, які поведуть їх по 

життю. Бо найкращий внесок, який ми можемо зробити для майбутнього країни, це виховати 

гідне покоління – розумне, свідоме, патріотичне. Саме ці зернятка, які зараз ми посіємо в 

дітях, згодом проростуть і дадуть плоди. Вважаю за честь творити таке патріотично-

орієнтоване наповнення для дитячої книжки. Для мене це був незабутній досвід. Сподіваюся, 

і діти, і батьки, і педагоги оцінять нашу роботу з художником Нікітою Тітовим, який створив 

для книжки чудові ілюстрації. Та найбільше хочеться, аби книжка сподобалася дітям, які, 

можливо, вперше ознайомляться з досі невідомими поняттями і прізвищами, дізнаються 

щось нове і відчують гордість за землю, на якій живуть».27 

З кожною літерою діти ознайомлювалися на прикладі роз’яснення того чи іншого 

слова. Літера «А» – це Армія, звісно, українська «В» – вишиванка, «Г» – гребля (їх у 

Конотопі дуже багато), «І» – історія (тут доречно згадали відомого історика Олександра 

Лазаревського, який народився на Конотопщині), на «Е» – екскурсія (до сусіднього Батурина 

– колишньої гетьманської столиці), на «М» – мова українська, неповторна, багата, рідна. 

Коли до літери «Н» Людмила Горова написала слово «нація», подумала: А чи знає моя 

дитина, яка цьогоріч піде вже до другого класу, значення слова «нація»?» Коли ж спробувала 

розтлумачити, то зрозуміла, що її пояснення не дуже «заходять» семирічній дитині. Який 

вихід знайшла? Написала віршик: 

 

«Українці ми з тобою, 

Мовим мовою одною, 

Разом наш будуєм світ 

Вже не першу сотню літ. 

Всі живемо в Україні 

І як нація єдині». 

 

Справді, влучно, просто і змістовно. А головне легко запам’ятовується, варто лише 

кілька разів прочитати. Про Конотопську битву Людмила Горова розповіла так: 

 

«Битву Конотопську, друже, 

Ти вивчай ретельно дуже, 

Зброю чисть, кордон тримай, 

Ні на мить не забувай: 

Буде битий московит, 

Буде знов тікать на схід,  

Як уже тікав галопом 

Трубєцкой під Конотопом». 

 

                                                             
26 Тесленко Л. Знати «як тікав галопом Трубєцкой під Конотопом» // Україна молода. – 2021. – 27 серпня. 
27 Тесленко Л. Знати «як тікав галопом Трубєцкой під Конотопом» // Україна молода. – 2021. – 27 серпня. 
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Голова правління благодійної організації «Світанок» Наталія Дорога наголосила, що 

«Конотоп показав приклад, як ненав’язливо говорити з дітьми про серйозні речі, як сіяти в 

їхніх душах зерна патріотизму і любові до рідного краю і країни. Перші книжки, як і перші 

враження, – найяскравіші. Переконані, що в конотопських школяриків знайомство з історією 

рідного міста й країни теж буде яскравим і незабутнім. Нехай це стане прикладом для інших 

міст, як слід шанувати своє коріння і як варто прищеплювати цю любов змалку тим, хто 

завтра скаже: «Я конотопець (киянин, житомирянин, чернігівець) і пишаюся цим!».28 

Спираючись на глибинну національну сутність козацької педагогіки, нині, під час 

глобалізації, яка не є ідеологічно нейтральною, та потужної гібридної війни Російської 

Федерації проти України потрібно аргументовано, переконливо, наполегливо, систематично 

стверджувати, що безнаціонального виховання немає. Кожна нація має свою систему освіти, 

виховання, зумовлені її природно-психологічними особливостями розвитку, менталітету, 

моралі, етики, філософії, ідеології, духовності. 

Отже, в Україні «варто значно підвищувати роль навчальних закладів щодо відбору й 

підготовки фахівців, максимально придатних за об’єктивними і суб’єктивними якостями 

віддано служити народу. Інтелект є позитивним лише тоді, коли він одухотворений і 

соціально спрямований – сприяє розвитку людини, нації та людства, підвищує їхній 

життєвий добробут, культуру, розширює її багатство у світі»29. Об'єднуючи духовно-

національне минуле і доброчинно-громадянське сучасне, засіваймо у серцях і душах 

українців віру, яка є світлом, що в темряві, бачить і торує моральну дорогу у життєдайне 

майбутнє української України. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

                                                             
28 Тесленко Л. Знайти «як тікав галопом Трубєцкой під Конотопом» // Україна молода. – 2021. – 27 серпня. 
29 Вовканич С. Й. Українська національна ідея та основи державотворення: публіцистика: у 2-х т. / Упор. 

Вовканич З. А.; передм. Гелей С. Д. – Т. 1. – Львів: Сполом, 2021. – С. 9. 
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Попруженко О. М., 
отаман Жовківського міжрайонного  

козацького товариства 

ВГО «Українське реєстрове козацтво» 

 

ІСТОРІЯ СТВОРЕННЯ ТА ДІЯЛЬНОСТІ СУЧАСНОГО  

КОЗАЦТВА У ЖОВКВІ 

 
Жовква починає свій родовід від давньоруського поселення Винники, яке згадується ще 

у 1242 році у Галицько-Волинському літописі. Місто розташовувалось на жвавому 

торговому шляху, що сприяло його швидкому економічному та військовому розвитку. Однак 

після розпаду Галицько-Волинського князівства і захоплення його земель поляками у кінці 

ХVІ століття Винники стали власністю коронного гетьмана Речі Посполитої Станіслава 

Жовківського (походив із давнього українського священицького роду). Він у 1597 році 

заклав основи будівництва військового міста з назвою Жовква, якому у 1603 році було 

надане Магдебурзьке право. За типом побудови Жовкву відносять до ідеальних ренесансних 

європейських міст-фортець. 

У різні часи на Жовківщині народилися видатні українці: засновники Львівської 

братської школи брати Степан та Лаврентій Зизанії, ректор Київської братської школи Касіян 

Сакович, історик Іван Крип’якевич та академік Михайло Возняк. Чимало славних сторінок 

історії Жовкви пов’язані з козацьким рухом. Саме у Винниках народився гетьман України 

Богдан Хмельницький, адже у той час його батько Михайло Хмельницький служив при дворі 

коронного гетьмана Станіслава Жовківського. Під час визвольної війни українського народу 

козацьке військо Богдана Хмельницького двічі побувало на Жовківщині. Навесні 1707 р. 

перебував у Жовкві гетьман Іван Мазепа з реєстровими козаками. У селі Зашків народився 

полковник армії УНР, командувач корпусу Українських січових стрільців Євген Коновалець.  

Продовжуючи славні козацькі традиції, 13 березня 2008 року було утворене Жовківське 

районне козацьке товариство Всеукраїнської громадської організації «Українське реєстрове 

козацтво», а його першим отаманом було обрано Олега Попруженка.  

Уже минуло 12 років, коли на Жовківщині був створений районний осередок 

Українського реєстрового козацтва. За цей час жовківськими козаками створено одинадцять 

сільських осередків у Жовківському районі та на його базі утворено Північно-Західне 

міжрайонне козацьке товариство Українського реєстрового козацтва, до складу якого 

ввійшли реєстрові козаки міст: Великі Мости, Рави-Руської, Сокаля та Червонограда. У своїй 

діяльності козаки Жовківщини всебічно сприяють органам державної влади та місцевого 

самоврядування у розбудові незалежної України та утвердженні козацьких традицій. 

Жовківське міжрайонне козацьке товариство займається національно-патріотичним 

вихованням молоді та бере активну участь у зміцненні його фізичного здоров’я через 

оздоровчу систему «Бойового гопака».  
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Вшановуючи пам`ять героя України Євгена Коновальця, реєстровці щорічно беруть 

участь у проведенні фестивалю «Зашків – земля героїв», приуроченому річниці від дня 

народження полковника Євгена Коновальця. 

 

 
Козаки-реєстровці Жовківщини вшановують пам’ять Євгена Коновальця 

 

Подаємо хронологію основних козацьких заходів нашого козацького товариства 

впродовж 2008-2021 років:  
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19 вересня 2008 року на засіданні козацької ради відбулося урочисте представлення 

козацького прапора нашого районного товариства, на якому зображено герб Жовківського 

району та портрет Гетьмана України Богдана Хмельницького.  

2009 рік – «Говерляна». Відбулося перше сходження на вершину гори Пікуй. Вперше у 

такій казковій атмосфері побували козаки-реєстровці Жовківщини. Сходження відбулося під 

керівництвом заступника районного отамана Луки Павлюка. Цього року жовківські козаки 

також взяли участь у масовому сходженні на вершину Говерли. У червні цього року 

відбулося урочисте посвячення козацьких знамен Жовківщини у церкві святого Миколая 

Крехівського монастиря отців Василіян. Проведена благодійна акція перед Великоднем, де 

козаки за власні кошти надали допомогу потребуючим сім’ям у Жовкві.  

2010 р. Козаки-реєстровці провели просвітницьку роботу щодо відновлення та 

популяризації давніх козацьких звичаїв та традицій. Створено спільно з дирекцією та 

райвідділом освіти Жовківського району нову форму учнівського самоврядування – 

«Козацька республіка» у Новокам’янській, Гійченській, Кам’яногірській та Забірській 

середніх загальноосвітніх школах. Організовували виїзди юних козаків на екскурсії до 

Академії сухопутних військ імені Петра Сагайдачного та Кінологічного навчального центру 

Державної прикордонної служби України, що у місті Великі Мости.  

2011 р. Під патронатом козацького товариства у день Благовіщення у Жовкві було відкрито 

школу Бойового Гопака, в якій молодь вивчає самобутнє козацьке єдиноборство, а 8 травня 

започаткували традицію спільного вшанування пам’яті воїнів загиблих у Другій світовій 

війні та вояків УПА.  

 

 

2012 р. Започаткували фестиваль «Козацької слави» у селі Фійна. На цей козацький 

фестиваль збиралися не лише жителі села, а й представники шкільних козацьких республік, 

почесні гості та реєстрові козаки. У програмі заходу – концерт та спортивні змагання, а 
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також показові виступи з бойового гопака та східних єдиноборств: кікбоксингу, тхеквондо, 

кіокушин-карате. У бойовому гопаку гармонійно закодована система давнього військового 

мистецтва наших пращурів. Багато у чому гопак перевершує славнозвісну бойову техніку 

хваленого Сходу. Середньовічні історики відзначали, що запорожці були неперевершеними 

воїнами – кожен з них міг подолати у бою до десятка польських чи московських вояків, або 

трьох, чотирьох яничар. За часів Богдана Хмельницького практично у кожному українському 

селі був майстер, який вчив дітей розвивати силу і спритність, боротися, захищати свою 

родину та рідне село від зайд-нападників. У селах Забір’я, Нова Кам`янка та Глинськ, яке 

розташоване на околиці древнього городища Щекотин, також було проведено свято 

«Козацької слави». Молоді козаки перед своїми сім'ями й односельцями урочисто склали 

присягу на вірність Богу та Україні. Після фестивалю люди у селі говорили: такого у нас у 

Глинську ще ніколи не було. У селі Кам’яна Гора, що на Жовківщині, 15 липня 2012 року 

проводилося свято: «Козацькому роду нема переводу!». На урочисто прикрашеній сцені 

замайоріли прапори синьо-жовтого та малинового кольорів реєстрового козацтва. З 

привітаннями до громади звернулись Олег Попруженко – генерал-майор реєстрового 

козацтва і Петро Хлищ – отаман Жовківського районного товариства ВГО «УРК», які у своїх 

виступах наголосили на важливій ролі сучасного козацтва у вихованні молоді, відновленні та 

збереженні традицій українського народу. У селі було створено козацький осередок та 

засновано козацьку шкільну республіку. На вірність Богу, українському народу та 

реєстровому козацтву прийняли присягу козаки й берегині, джури та лелі.  

2013 р. Козаки-реєстровці заснували ярмарок спорту в Жовкві. Молоді спортсмени 

Жовкви виступили з показовими виступами. Козаки розпочали співпрацю із національною 

скаутською організацією України «Пласт». Зокрема, на спільному заході отаман 

Сокальського районного козацького товариства Василь Нідзвіцький подарував пластунам 

образ Пресвятої Богородиці, посвячений на Покрову в храмі Петра і Павла у Львові, та 

подарував книжки про видатних українців. Для дітей козаки разом із пластунами 

організували гру «Скарб нації», а дорослі юрмилися біля великого казана, де козаки 

частували усіх свіжим гарячим кулішем. Козацький гармаш, Мирон Човага, раз по раз 

стріляв з гармати, що додавало усім козацького духу та незабутнього колориту. Традиційно 

свято завершили ватрою, довкола якої співали козацьких пісень та розказували оповідки про 

козацькі традиції та військові походи. У червні реєстрові козаки приймали польських гостей 

із міста Холм, які завітали у Жовкву в межах Міжнародного велотуристичного пробігу 

«Straży».  

2015 р. Козаки-реєстровці Жовківщини спільно з реєстровими козаками Львівщини 

22 лютого вшанували пам'ять Небесної Сотні у пам’ятному заході, який відбувся у селі 

Басівка, що неподалік Львова. У Басівці у 2010 р. місцеві мешканці за власні кошти 

відновили криївку-друкарню часів УПА. 

2016 р. На Жовківщині є таємниче місце, пов’язане із перебуванням козаків, – урочище 

Антонів берег, де, за переказами, у 1648 році отаборилося військо Богдана Хмельницького. 

Того року козаки провели тут історично-краєзнавчу розвідку, оглянули земляні укріплення, 

які чудом збереглися до наших днів.  

Неодноразово козаки підіймали свій стяг на горах Говерлі та Маківці. Учасники 

гірських сходжень розпочинають свою мандрівку традиційно у Карпатському національному 

природному парку в урочищі «Заросляк», що поблизу с. Ворохти Івано-Франківської області. 

Їхній шлях проходить вздовж берега стрімкої річки Прут, а далі піднімаються ущелиною.  
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2009 р. Козаки-реєстровці Лука Павлюк та Олег Попруженко на Говерлі  

 

 

 
 

Реєстровці Олег та Володимир Попруженки і Михайло Годісь на Маківці 
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2012 р. Чисельна колона жовківських козаків у День незалежності України 

 

Щорічно козаки з різних куточків області прибувають до Жовкви, щоб відсвяткувати 

День незалежності України. Після урочистої ходи козаки розбивають курінь та варять 

смачний куліш, а юні представники шкільних козацьких республік демонструють свої уміння 

з бойового гопака та співають мелодійні козацькі пісні. 

 

 
2021 р. Реєстровці на святкуванні Дня Незалежності України у Жовкві 

 

Щорічно в оздоровчому таборі «Росинка» Жовківське міжрайонне козацьке товариство 

проводить табори шкільних козацьких республік. Багато молодіжних патріотичних заходів за 

дієвої участі реєстровців стали бажаними і очікуваними серед шкільної та учнівської молоді 

району. 
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2014 р. Шкільна козацька республіка у таборі «Росинка»  

 

 

 
 

Керівники таборів: Олег Попруженко, Андрій Умрихін, Лука Павлюк 

 

Найцінніше, що є у Жовківському козацькому товаристві, – це люди, які у нас вірять, 

які реалізовують благодійні проекти, які завжди готові допомогти: чи то добрим словом, чи 

гривнею. Усі ми – одна велика і міцна козацька родина.  
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Це далеко не усі проведені козацькі заходи нашого товариства відображені у даній 

оглядовій статті. Головне, що ми з 2008 року і до сьогодення діємо, діємо у більшій чи 

меншій мірі, помпезно чи тихо, головне, що прагнемо послужити нашій незалежній Україні.  

 

 
 

Хлищ Петро Іванович (1951-2021) – отаман Жовківського районного козацького товариства 

ВГО «Українського реєстрового козацтва»  
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Ревуцький С. І., 
директор музею гетьмана України Івана Виговського  

у селі Руда Гніздичівської ОТГ Стрийського району 

 

Історія створення музею гетьмана України Івана Виговського 

 
Розповідь про створення першого в Україні музею-заповідника гетьмана України Івана 

Виговського хотів би розпочати з коротких автобіографічних згадок, які з плином часу 

матимуть у майбутньому помітний вплив на реалізацію важливого суспільно-культурного 

проекту, пов’язаного з відродженням історичного минулого Жидачівської землі. 

Ще у дитячих та юнацьких роках під впливом свого діда і батька я почав цікавитись 

історією. Улюбленою темою стала тоді для мене тема козаччини. Прочитав, здається, усе про 

Запорізьку Січ, що тільки міг віднайти в сільській бібліотеці або позичити у друзів. 

Хрущовська відлига 60-х років викинула на прилавки книжкових магазинів та полиці 

бібліотек чимало творів відомих українських письменників, істориків, заборонених 

сталінським режимом. Серед прочитаних книг особливе враження справила тоді на мене 

повість українського письменника, автора відомих соціально-побутових творів Івана 

Семеновича Нечуя-Левицького «Гетьман Іван Виговський». 

Власне саме з неї я довідався, що життя і діяльність гетьмана України Івана 

Виговського були певний час пов’язані з Жидачівською землею. Письменник побував на 

Жидачівщині не один раз і зібрав дуже багато матеріалу, особливо у спілкуванні зі 

старожилами, що дало йому вагому підставу у післямові своєї повісті однозначно 

стверджувати, що поховали гетьмана не в Манявському Скиті, як він заповідав, а на 

території історичної Руди – неподалік села Йосиповичі Стрийського району. Тоді та ще й 

донедавна мало хто знав про цю важливу подію. 

У час горбачовської перебудови в силу своїх глибоких переконань я був уже серед 

небагатьох лідерів національно-визвольного руху на Жидачівщині. У 1988 році став головою 

Жидачівського районного товариства української мови, а в 1990 році обраний уже головою 

районного виконавчого комітету Жидачівської районної ради першого демократичного 

скликання, а згодом головою райдержадміністрації. 

Найперше, що хотілося зробити за період своєї урядової каденції, – то це відродити 

Кохавинський релігійно-культурний комплекс, до якого могли б увійти Кохавинський 

монастир у Гніздичеві, палац Голоховських у с. Лівчицях та новостворений музей гетьмана 

І. Виговського у с. Руда. 

У червні 1991 року я видав розпорядження голови Жидачівського райвиконкому про 

вивільнення приміщення колишньої школи-інтернату для неповносправних, що знаходилася 

на території монастиря, об’єдную її з Лівчицькою школою й передаю приміщення у 

користування монахам-редемптористам. З того часу розпочалися ремонтно-реставраційні 

роботи приміщення костелу, який нині є культовою спорудою, де зареєстрована і діє місцева 

греко-католицька релігійна громада Пресвятої Богородиці у монастирі Святого Герарда, в 

якому проводять свою літургію монахи-редемптористи. 

Оскільки для створення музею гетьмана Івана Виговського у його колишньому 

родинному містечку Руді на той час не було приміщення, а у м. Жидачеві був зданий тоді в 

експлуатацію новий корпус центральної районної лікарні, а також виходячи з того, що з Руди 

до Жидачева всього 11 кілометрів відстані, я видаю розпорядження у 1997 році про закриття 

окремого терапевтичного відділення у с. Руда з метою використання цього приміщення для 

створення музею. До речі, напередодні, у 1995 році, місцевий осередок Народного Руху за 
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участю відомого львівського історика-краєзнавця В. Лаби та представників районної влади в 

моїй особі провели спільний мітинг-реквієм у честь пам’яті гетьмана України Івана 

Виговського. У цей день був офіційно посвячений камінь місцевим священиком, де мав бути 

встановлений пам’ятник гетьману. Так почала реалізовуватись ідея створення музею-

заповідника гетьмана І. Виговського у його колишньому маєтку. 

У 1998 році закінчувалась моя друга каденція на посаді на той час уже голови 

Жидачівської районної ради, а відтак певний період часу мені довелось працювати за 

межами району (майже п’ять років), і роботи зі створення музею фактично припинились. 

Хтозна, як би у подальшому розвивались події зі створення музею-заповідника гетьмана 

Івана Виговського, якби не моє ближче знайомство з Героєм України, директором Львівської 

галереї мистецтв Борисом Григоровичем Возницьким під час відкриття П’ятничанської вежі 

у незабутньому 1995 році. Тоді, пригадую, ми обмінялись з покійним Борисом Григоровичем 

декількома думками з приводу можливого створення музею гетьмана Івана Виговського в 

с. Руда. 

Друга наша зустріч із Борисом Возницьким відбулась аж через чотири роки. У 

1999 році Борис Григорович запросив мене на відкриття виставки у Львівську галерею 

мистецтв «Гетьман Іван Виговський. Постать і доба». Виставкою тоді найбільше опікувався, 

здається, заступник директора галереї мистецтв Володимир Петрович Пшик. Він фактично 

був її куратором. Опісля група науковців, до якої входив і я, на чолі з Борисом Возницьким 

виїхала на місце можливого захоронення гетьмана Івана Виговського у колишній 

Юсиптицький Скит, що неподалік с. Йосиповичі Стрийського району. 

Після повернення з монастиря у нас із Борисом Григоровичем зав’язалась розмова 

щодо створення музею. Цю ідею тоді підтримали лауреати Національної премії імені 

Т. Шевченка поет Роман Лубківський, Р. Іваничук, Д. Павличко, поет І. Калинець. 

Композитор Б. Янівський навіть написав музику на слова Д. Павличка. Ця пісня сьогодні 

стала своєрідним гімном села Руда: «В селі Руда – земля тверда. Сліди Виговського відбиті. І 

чути, як тече вода. З його грудей в зеленім житі». У 2002 році Борис Григорович пропонує 

мені стати у майбутньому директором новоствореного музею, який він вирішив зробити ще 

одним з об’єктів Львівської галереї мистецтв. 

Із 2003 року я працюю уже на посаді наукового співробітника Львівської національної 

галереї мистецтв і у цьому ж році створюю Благодійний фонд музею-меморіалу гетьмана 

України Івана Виговського. І хтозна, як би в майбутньому розвивалися події зі створення 

музею, якби не ще один щасливий випадок: головою Жидачівської районної адміністрації на 

той час стає Ігор Григорович Костирко, а головою районної ради – Роман Михайлович 

Баліцкий. Роль Ігоря Костирка у створенні музею була вагомою і гідною високої похвали та 

щирої вдячності. 

У цьому ж році спільно з керівництвом місцевої районної влади при великому сприянні 

Бориса Возницького у Дзеркальному залі Львівської галереї мистецтв, у приміщенні творчої 

і наукової інтелігенції Львова проводимо презентацію новоствореного Благодійного фонду 

музею-меморіалу гетьмана І. Виговського. До проведення цього заходу активно долучився 

тоді й міський голова м. Ходорова Олег Теодорович Коцовський, який був вподовж багатьох 

років учасником й спонсором проведення суспільно-культурних заходів із нагоди 

вшанування пам’яті гетьмана Івана Виговського. 

Розпочалась щоденна кропітка, виснажлива і відповідальна робота зі створення музею. 

Приміщення, яке шість років не мало господаря, фактично було напівзруйноване. Понад рік 

тривали реставраційно-ремонтні роботи. Науковці Львівської галереї мистецтв проводили 

роботи з підготовки необхідних музейних експонатів. Заступник директора з наукової роботи 
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В. Пшик узяв під свою опіку забезпечення науково-інформаційного матеріалу. Формування 

музейної експозиції здійснював сам Борис Григорович. Свого професійного ремесла він не 

довіряв нікому. 

24 серпня 2004 року, у Великий День святкування Незалежності України, в 

колишньому родовому містечку Виговських у Руді був офіційно відкритий перший в Україні 

іменний музей другого гетьмана Козацької держави – Гетьманщини – Івана Остаповича 

Виговського. Це воістину було велике всенародне свято всього Жидачівського краю. 

Після відкриття музею найбільше, про що мріялось мені тоді – це про спорудження 

пам’ятника гетьману Івану Виговському в його «малій галицькій резиденції» – у Руді. На той 

час в Україні не було ще жодного пам’ятника козацькому гетьману, що здобув вікопомну 

блискучу перемогу під Конотопом над 70-тисячною армією московитів. Власне у мене тоді 

зав’язалась уже тривала дружба з моїм земляком, уродженцем села Голешів, відомим 

львівським скульптором, нині уже покійним Романом Романовичем, співавтором пам’ятника 

Данилові Галицькому у Львові. Роман дуже хотів увіковічнити гетьмана у повен зріст на коні 

з піднятою шаблею у бойовому пориві. Зараз гіпсовий варіант пам’ятника знаходиться у 

музеї Виговського. На жаль, реалізувати цей замисел не вдалось, і ми з Романом зупинились 

на допоясному варіанті, що, власне, і вдалось зреалізувати завдяки Львівському обласному 

товариству реєстрового козацтва, отаманом якого на той час був Володимир Зденянчин, 

людина глибоко патріотична, жертовна і віддана ідеї відродження козацького руху у 

Галичині. На одній із козацьких рад (я був тоді уже у чині козацького полковника) ми 

прийняли ухвалу про спорудження пам’ятника гетьману Івану Виговському у Руді і створили 

організаційний комітет, який довірили очолити мені. Одразу ж по тій раді ми скинули у 

«козацьку шапку» свої перші пожертвування – хто скільки міг. Згодом до акції зі 

спорудження пам’ятника були долучені громадсько-культурні товариства Жидачівського 

регіону, партійні організації, фінансові установи, школи, національно свідомі громадяни міст 

та сіл Жидачівщини. 

Урочисте відкриття пам’ятника гетьману України І. Виговському відбулося у 2007 році 

на честь чергової річниці Незалежності України. Це була друга вікопомна суспільно-

культурна подія в історії національного відродження Жидачівського краю. На той час 

проводились також реставраційно-ремонтні роботи Кохавинського костелу. Кохавино – 

колишній широковідомий у Галичині (ХVІІ-ХХ ст.) релігійно-відпустовий центр, який рік за 

роком почав привертати до себе увагу широкої громадськості краю. Музей гетьмана 

І. Виговського, пам’ятник гетьману, територія замку Виговського, що знаходиться на віддалі 

200-400 м від Кохавинського костелу, також стали культурно-історичними об’єктами для 

туристів, віруючих мирян, що приїжджали на прощу чи на молебень.  

Та наближалась ще одна важлива подія в історії України – 350 річниця Конотопської 

битви. З нагоди відзначення цієї дати було створено організаційний комітет, який знову 

довелось очолити мені. До комітету на цей раз увійшли представники влади – тодішній 

голова Жидачівської районної ради Роман Баліцкий, завідувач відділу культури Зіновій 

Тимофтевич, заступник голови райдержадміністрації… На засіданні комітету було прийнято 

рішення відзначити таку вагому подію спорудженням пам’ятника козакам – переможцям у 

цій епохальній битві. Скульптором затвердили Романа Романовича. Представники влади 

запевнили, що на цей раз пам’ятник буде профінансовано за рахунок коштів обласного та 

районного бюджетів. Скульптор Р. Романович подав унікальний і рідкісний проект 

багатофігурної скульптурної композиції у вигляді настінного горельєфу, який має бути 

вмонтований у фронтальну стіну музею гетьмана Івана Виговського. Розпочались роботи по 

його виготовленню. Але роботу було припинено у зв’язку з наближенням чергових 
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президентських виборів, які мали відбутись у 2010 році. На виборах, як відомо, переміг В. 

Янукович. Здавалось би, що на цьому починанні треба було, як кажуть у народі, поставити 

великий хрест. І знову ж таки спрацював позитивний людський фактор. Головою 

Жидачівської районної державної адміністрації був призначений Сергій Коваль, а його 

першим заступником – Роман Гриців. Саме завдяки їхній твердій позиції, глибокому 

розумінню історичної значимості цієї важливої події та патріотичних почуттів із місцевого 

бюджету було профінансовано 135 тис грн. на виготовлення пам’ятника, вартість якого 

художньою радою Львівської обласної спілки художників було оцінено у 650 тис грн. 

До спорудження пам’ятника тоді долучились, про яких зобов’язані згадати: голова 

Спостережної ради ЗАТ «Оболонь» м. Київ Сергій Блощаневич – 15 тис. грн., нащадок 

славного роду Виговських Дітер Виговський (м. Гамбург, Німеччина) – 14 тис. грн, директор 

львівської фабрики «Маяк» Віктор Виговський – 10 тис. грн. З великою бідою вдалось 

назбирати на пам’ятник тоді заледве 235 тисяч гривень. Роман Теодорович Романович 

фактично зробив неоціненний дар своїм землякам, нашій національній культурі. 

Сьогодні, у час відновлення 30-річчя незалежності Української держави, необхідно 

наголосити, що таких пам’ятників у честь епохальної перемоги під Конотопом над нашим 

одвічним ворогом – московитами – два: на місці битви у Конотопі (2009) і Руді (2011). Нині 

Кохавинський релігійно-історичний комплекс достойно й гідно доповнюють і збагачують – 

іменний, перший в Україні музей гетьмана Івана Виговського та два пам’ятники, споруджені 

в честь його пам’яті. Після відкриття пам’ятника на одній із зустрічей з Борисом 

Григоровичем Возницьким тодішній голова Жидачівської районної ради Роман Баліцкий 

попросив його допомогти створити музей Жидачівської землі у м. Жидачеві, оскільки музей 

гетьмана І. Виговського у Руді висвітлює лише одну зі славних сторінок древнього 

Удецького краю. Цю ідею тоді гаряче підтримали Жидачівський міський голова Володимир 

Левко та голова райдержадміністрації Ігор Кос. Власне усі вони просили Бориса 

Возницького, щоб він узяв цей музей під свою опіку і зробив його ще однією філією 

Львівської галереї мистецтв. Основними аргументами було те, що Жидачівщина дала Україні 

велику когорту видатних мистців і яскравих постатей у галузі літератури, архітектури, 

живопису, відомих у світі борців за волю і незалежність України. Йшлося тоді й про історію 

самого міста Жидачева – древнього Удеча, одного з найстаріших міст України. Після такої 

розмови Борис Григорович ще довго ходив у глибоких роздумах – і дав таки згоду на 

відкриття ще одного музею при Львівській національній галереї мистецтв. Районна рада за 

моїм депутатським запитом (я був тоді депутатом районної ради) прийняла рішення про 

передачу приміщення колишньої восьмирічної школи Жидачева, яке тоді звільнила 

податкова інспекція, для створення музею. Я взяв ще одне зруйноване часом приміщення й 

розпочав ремонтні роботи. 

Це був тривалий, нелегкий, виснажливий період створення ще одного музейного 

об’єкта на теренах Жидачівщини, який волею долі впав на мої плечі. Ремонтні роботи 

приміщення проводились головно своїми силами, в основному за рахунок спонсорських 

коштів. Посильну матеріально-фінансову допомогу на завершальному етапі ремонтно-

реставраційних робіт музею надавали тоді народний депутат України Андрій Кіт, 

Жидачівський міський голова Володимир Левко, Ігор Костирко, керівники ПрАТ 

«Кохавинська паперова фабрика» Роман Пиріг, Михайло Титикало. Не можу не згадати 

також тодішніх голів Рудянської сільської ради Петра Майкута та Володимира Гебру, які 

брали безпосередню участь у створенні музею та будівництві пам’ятників у Руді. Немало 

праці, розуму і рук доклав до відкриття музею Володимир Пшик. Він узяв на себе усю 

науково-експозиційну роботу, був фактично керівником музейного проекту. Власне, нам 
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обом і випало нести нелегку ношу не дуже поцінованої праці у галузі національного 

музейництва. 

Принагідно хочу висловити щиру вдячність за розуміння і підтримку у розбудові 

новоствореного музею у Жидачеві тодішньому генеральному директору Львівської 

національної галереї мистецтв імені Б. Возницького Разінковій Ларисі Борисівні – дочці 

покійного Бориса Григоровича. Саме завдяки їй нам вдалось уже в 2013 році офіційно 

відкрити музей і заодно провести у ньому персональну виставку скульптора, нашого земляка 

Романа Романовича. За участю Лариси Борисівни було проведено дві виставки живопису 

місцевих молодих художників Жидачівщини та виставку художників художньо-мистецького 

об’єднання Стрийщини «Стрийко», у якій взяли участь мистці Стрийського району та 

м. Стрия. 

Не можу обминути ще одного дуже важливого і вельми неоднозначного епізоду з 

історії створення музею-заповідника. Після проведення конкурсу на заміщення посади 

генерального директора Львівської національної галереї мистецтв ім. Б. Возницького у 

2016 році новим генеральним директором став Тарас Степанович Возняк, людина, відома у 

Львові як знаний політолог, редактор журналу «Ї». Напередодні конкурсу його кандидатура 

на посаду генерального директора викликала певні перестороги, переживання. Саме тоді 

почало активно підніматись питання доцільності існування новоствореного музею у м. 

Жидачеві. В інтернеті, на сторінках газет рясніли негативні публікації щодо існування такого 

музейного об’єкта. Одне слово, новий керівник галереї повинен був прийняти рішення про 

закриття вищезгаданого музею, виходячи насамперед з економічної недоцільності. Думалось 

тоді, що Тарас Степанович не витримає такого шквалу інформаційних атак і прийме рішення 

про його закриття. Але замість очікуваного наказу про закриття генеральний директор Тарас 

Возняк підписує неочікуваний для багатьох наказ про створення музею-заповідника гетьмана 

І. Виговського, в який увійшов і музей мистецтва й історії у м. Жидачеві, але уже під назвою 

«Музей Жидачівщини». 

Це був один з найсерйозніших аргументів в оцінці нового керівника галереї, 

насамперед як далекоглядної, розсудливої людини. Музеї в Україні потрібно створювати, 

відкривати, а не навпаки, бо наша країна далеко не серед тих держав Європи, яка може 

похвалитися музеєфікацією своєї історії, своєї матеріально-духовної культури. Переконаний, 

що цю проблему глибоко усвідомлює і Тарас Степанович Возняк, людина непересічна і 

державна. 

Отже, завдяки вищезгаданим особам, які були залучені до створення музею-

заповідника гетьмана України Івана Остаповича Виговського і зокрема до відкриття музею 

«Жидачівщина», ми маємо можливість експонувати твори мистецтва відомих українських 

мистців, вихідців із Жидачівської землі. У постійній експозиції музею «Жидачівщина» 

знаходяться живописні полотна народного художника України, уродженця села Добрівляни 

Зеновія Кецала, лауреата Національної премії імені Тараса Шевченка в галузі малярства, 

уродженця с. Чорний Острів Володимира Патика, заслуженого художника України, вихідця 

із села Боринич Євгена Манишина, графічні роботи відомого львівського художника, 

вихідця із села Голешева Мирона Яціва, талановитого львівського скульптора, співавтора 

пам’ятника Данилу Галицькому у Львові та пам’ятника Роксолані в Рогатині, також вихідця 

із с. Голешева Романа Романовича. У музеї широко представлений портретний живопис 

відомих постатей минулих століть, що були тісно пов’язані з історією Жидачівської землі. Та 

це далеко не весь перелік експонатів, які відтворюють дух і час минулих століть. У цьому 

якраз і полягає головне суспільно-культурне й історичне значення музеїв у розбудові 

Української незалежної держави. 
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Сидор Б. А., 

почесний громадянин Кульчиць, директор музею  

Петра Сагайдачного та Юрія Кульчицького  

 

ІСТОРІЯ СТВОРЕННЯ ТА СТАНОВЛЕННЯ МУЗЕЮ  

ПЕТРА САГАЙДАЧНОГО ТА ЮРІЯ КУЛЬЧИЦЬКОГО  

(З НАГОДИ 30-РІЧЧЯ) 

 
На відстані 7 км від міста Самбора у напрямку Дрогобича, між залізничною колією 

Самбір-Стрий та шосейною дорогою Самбір-Дрогобич розташувалося давнє історичне 

поселення Кульчиці, в якому народилося чотири гетьмани України: Петро Сагайдачний, Іван 

Сулима, Марко Жмайло, Павло Бут та герой Віденської битви 1683 р. Юрій Кульчицький. 

Поряд із церквою св. мучеників Лавра і Флора височіє кінний пам’ятник гетьману 

Петру Сагайдачному. Цікаво, що пам’ятник вдалося встановити лише з третьої спроби. 

Попередні дві – у 1922 (до 300-річчя з часу смерті гетьмана) та 1971 роках – закінчилися 

невдачею. І аж 11 жовтня 1992 року гетьман у бронзі повернувся у рідне опільське село 

завдяки праці львівських скульпторів: Дмитра Крвавича, Миколи Посікири, Любомира 

Яремчука й архітектора Михайла Федика. Пам’ятник відлили у Львові, а гранітний 

постамент привезли з Житомирщини. 

Саме з Кульчиць походить ще один звитяжець величної битви під Хотином Марко 

Жмайло, який у 1625 році був обраний гетьманом реєстрового козацтва і підняв повстання 

проти Речі Посполитої. Саме у Кульчицях народився Павло Михнович, більше відомий як 

Павло Бут, чи просто Павлюк. У 1637 році Бут, тодішній гетьман Війська Запорізького 

Низового підняв одне з найбільших повстань проти Польської корони. У Кульчицях 

народився також і гетьман Іван Сулима (1596-1635), який був обраний двічі гетьманом у 

1628 та 1634 році. 

З Кульчиць родом є теж знаменитий герой Віденської битви 1683 року Юрій 

Кульчицький, котрий, за легендами, не лише врятував Європу від турків, а й навчив її пити 

каву з молоком (пом’якшувало гіркоту). У Кульчицях народилися космонавт Іван Іванович 

Баранецький та ще 19 докторів наук. З Кульчиць веде свій родовід знаменитий капітан 

львівської футбольної команди «Карпати», володар Кубка Радянського Союзу 1969 року з 

футболу, майстер спорту Ігор Євстахович Кульчицький та семиразовий чемпіон Європи та 

світу з міні-футболу, заслужений тренер України Роман Богданович Мелех.  

Історія поселення Кульчиці є надзвичайно цікава та давня. За часів Галицько-

Волинського князівства село Кульчиці було власністю Данила Галицького; підтвердженням 

цього є, що одна з частин села досі має назву Кульчиці Королівські. Першу письмову згадку 

про дане поселення знаходимо у привілеї князя Лева Даниловича, датованого 1284 роком. Це 

є дарчий лист князя Лева Даниловича лицарю Мелентію Турцевичу на поселення Кульчиці. 

Хоча на основі архівних документів Перемишльської єпископської консисторії доктор 

Володимир Бірчак стверджує, що перша літописна згадка про Кульчиці сягає 1099 р., коли у 

Забігах (місцевість у Кульчицях) загинуло і потонуло мадярське військо Коломана. Отже, у 

2024 р. Кульчиці відзначать 925 років з часу своєї першої літописної згадки.  

 Але найцікавіший факт з історії Кульчиць – це, безперечно, його поділ на 

«шляхетських» та «рустикальних» (сільських). Навіть сьогодні цей поділ зберігається 

завдяки залізниці Самбір-Стрий. У східній частині села мешкали шляхтичі, а в західній – 

селяни. Протиставлення було настільки принциповим, що навіть у радянський час 

представники обох частин села ставали у церкві по різні сторони. Сьогодні минуле є радше 
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предметом жартів, і мешканці села мирно моляться у своїх храмах. Одним із них є дерев’яна 

церква святих Флора і Лавра. Хоч у своєму сучасному вигляді храм постав порівняно 

недавно – його почали будувати у 1904 р. У цій церкві польський гусар відтяв голову 

православному священику під час богослужіння. У новій церкві Флора і Лавра зберігаються 

800-річний хрест та давній оригінальний іконостас. У 1904 році старанням о. Дмитра 

Гординського поряд старого храму розпочали будівництво існуючого. На жаль, попередню 

церкву в 1905 році розібрали, а 30 серпня 1935 р., у день св. мучеників Флора і Лавра, новий 

дерев’яний храм освятив перемишльський владика Йосафат Коциловський. Храм будували 

31 рік. На перешкоді будівництва церкви ставали то світова війна, то банальний брак грошей. 

По другій світовій війні вона стояла зачиненою і використовувалася як склад зерна з 1946 р. 

Варто згадати, що у Кульчицях ще діяли два дерев’яні храми: збудована у XVII ст. церква 

Преображення Господнього, яка діяла до початку XX ст., та ще одна церква Покрови 

Пресвятої Богородиці (1510 р.), яка була розібрана у 1925 році.  

Друга спроба відкрити пам’ятник робилася у 1971 році, коли львівський скульптор 

Петро Кулик виготовив робочу модель пам’ятника Петра Сагайдачного, яка нині 

знаходиться у нашому музеї, але радянська влада не дала згоди на реалізацію цього проекту. 

І лише 11 жовтня 1992 року, в час незалежної України, 100-річна мрія кульчичан нарешті 

здійснилась.  

У 1989 році у час «горбачовської відлиги» у селі був утворений оргкомітет по 

спорудженню пам’ятника Сагайдачному. Увійшовши до складу оргкомітету, я мав завдання 

збирати необхідні проектні документи, укладати угоди по спорудженню пам’ятника та 

їздити у відрядження. Керівництво колгоспу поклало на мене обов’язки директора 

краєзнавчого музею, що знаходився у церкві святих мучеників Флора і Лавра. Музей був 

заснований у 1967 році, у ньому пропагувалось досягнення Самбірщини у радянський час, а 

також розміщувалися цікаві експонати, знайдені під час археологічних розкопок у 

Кульчицях. У 1933 році археологічна експедиція, очолювана доктором Ярославом 

Пастернаком, провела розкопи городища у Кульчицях і на глибині 175 метрів виявила 

культурний шар, який відноситься до культури племен шнурової кераміки (ІІ тис. до н.е.). 

Також було знайдено і речі періоду неоліту. Фрагменти цих розкопів знаходяться також у 

нашому музеї. 

У 1991 році громада села вирішила відновити богослужіння у церкві св. мучеників 

Флора і Лавра. Тоді постало питання про перенесення музейного майна з церкви. На той час 

у частині села, яке носить назву «королівське», знаходилось вільне приміщення колишньої 

початкової школи, збудованої ще у 1910 р. Туди було вирішено перенести усі експонати 

музею досягнень народного господарства Самбірського району, який був у церкві Флора і 

Лавра. Тоді у мене виникла ідея, що, крім пам’ятника Петра Сагайдачному, в селі потрібно 

створити ще і його музей.  

Уся подальша робота щодо створення музею була направлена на пошук та збір 

документів про діяльність цього діяча. Завдячуючи історикам і музейним працівникам 

Львова та Києва за рік вдалося зібрати достатньо документів і матеріалів, щоб у 1992 році 

відкрити перший в Україні музей гетьмана Петра Сагайдачного. Дієвими консультантами 

цього проекту виступили Олена Апанович та Зоя Хижняк (професор Києво-Могилянської 

академії). У Львівському історичному архіві було віднайдено 75 архівних документів з 

історії Кульчиць та діяльності Петра Сагайдачного. Першим експонатом у новому музеї став 

портрет Петра Сагайдачного, подарований товариством Андрія Первозданого зі Львова 

22 квітня 1990 року, коли закладався фундамент під пам’ятник Петру Сагайдачному. 
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Розпочалось придбання книжок, часописів, світлин, присвячених Петру Сагайдачному. 

В архіві знайдено його дарчий лист Львівській братській школі та переказ 300 золотих 

червінців на її розвиток. Виготовлялись копії зброї та муляжі козацької атрибутики. Велику 

допомогу в поповненні експонатами музею надали художники Орест та Лев Скопи зі Львова. 

Ними подаровано три картини на козацьку тематику. Поступово наш музей ставав відомим у 

навколишніх містах і селах, про нашу діяльність друкувались статті у районних і обласних 

газетах.  

Львівський історичний музей звернув увагу на наш музей, відбулись зустрічі з 

дирекцією та науковцями і з 1 січня 1994 р. музей став філіалом Львівського історичного 

музею. Було затверджено штат: директор, доглядач та технічний працівник. Під 

керівництвом тодішнього директора Львівського історичного музею Богдана Чайковського 

нашому музею було надано як матеріальну, так і наукову дієву допомогу. 

Музей налагодив співпрацю з обласними здравницями Трускавця, Моршина та 

Східниці. Сюди організовують постійні екскурсії туристичні фірми Львова, Києва, 

Тернополя та Волині. Частими гостями у нас є зарубіжні туристи з різних країн світу. 

Зокрема, найбільше краєзнавчих екскурсій до нас організовує Польща.  

Впродовж навчального року учні середніх шкіл та студенти вищих навчальних закладів 

постійно приїжджають у наш музей. Для них проводимо екскурсії, майстер-класи та 

вікторини. На базі музею школи організовують відкриті уроки з історії козаччини. Щорічно 

нас у середньому в рік відвідує близько 6 тисяч осіб.  

За своїм статусом музей у Кульчицях є історично-краєзнавчим. У першому приміщенні 

є три зали. У першому розміщено експозицію, яка розповідає про життєпис та діяльність 

гетьмана України Петра Сагайдачного. У другому залі музею експозиція цілком присвячена 

історії села Кульчиць, від найдавніших часів до сьогодення. У третьому розміщено 

експозицію, яка розповідає про видатного козацького розвідника і популяризатора кавового 

напою у Відні Юрія Кульчицького.  

У центрі села стояла дерев’яна хата шляхтича, місцевого вчителя Івана Івановича 

Кульчицького, яка була збудована ще у 1923 році. Вона не вписувалась у архітектуру нової 

двоповерхової школи, медпункту та сільської ради і підлягала зносу в 1998 році. У мене 

виникла ідея перенести її на подвір’я нашого музею і відтворювати у ній етнографічну 

історію опільського села. 24 серпня 1998 року дану садибу було освячено і відкрито для 

відвідувачів, у якій було відтворено побут села початку ХХ ст. 

На подвір’ї нашого музею також зібрано колекцію старовинних вуликів, відтворено 

криницю-журавель та старовинний тин з лози. 

Збереглись два оригінальні експонати за життя Петра Сагайдачного. Це Напрестольний 

хрест та Почесний меч Петра Сагайдачного. Напрестольний хрест вилитий із срібла і 

позолочений та інкрустований дорогоцінним камінням. Оригінал цього хреста зберігається у 

Київському історичному музеї. На зворотній стороні хреста залишилось гравірування, яке 

вказує, про виготовлення за кошти Петра Сагайдачного і передання церкві, щоб молитись за 

його душу після смерті.  

У нашому музеї є точна копія даного хреста, яку нам виготовили у Києві. Почесним 

мечем був відзначений Петро Сагайдачний після героїчних перемог під Хотином у 1621 р., 

яким його нагородив польський королевич Владислав. На жаль, коли Сагайдачний відійшов 

у вічність, оригінал меча опинився у Польщі і зараз зберігається у Краківському музеї. За 

фотографіями з Інтернету мною було виготовлено копію даного нагородного меча з дерева.  

Не менш визначною постаттю в історії Кульчиць і всієї Європи є Юрій Кульчицький – 

герой Віденської битви 1683 року. Постаттю нашого земляка зацікавились двоє жителів 

Городка – Богдан Кардащук та Ігор Сапеляк. Богдан Кардащук у 1990-х роках виїхав у 

Чикаго, де працює хірургом. Там наші емігранти заснували «Вільне українське козацтво», 
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зібрали кошти та з ініціативи Богдана Кардащука та Ігора Сапеляка у Городку в 

скульптурній майстерні було виготовлено пам’ятник Юрієві Кульчицькому. Там же 

скульптор Ігор Лихий (Городок) виготовив два герби: роду Сас та Петра Сагайдачного, які 

вмонтовані у фасад будинку музею, та барельєф Юрія Кульчицького для зали – кав’ярні.  

Відвідувачі музею можуть відчути дух того часу та посмакувати філіжанку запашної 
кави. Відкриття пам’ятника і кав’ярні відбулось 24 серпня 2010 р. під час фестивалю 

«Кульчиці-Фест». 

 

 
 

Пам’ятник гетьману України Петру Сагайдачному у Кульчицях (1992) 

 

 
 

Впродовж 1967-1991 років у церкві св. Флора і Лавра знаходився музей  

досягнень народного господарства Самбірського району Львівської області 

http://www.kray.org.ua/wp-content/uploads/2019/06/Kulchyci-040-1.jpg
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Краєзнавчий музей Петра Сагайдачного і Юрія Кульчицького у Кульчицях (1991)  

 

 

  
 

Пам’ятник Юрію Кульчицькому (2010), який зустрічає відвідувачів музею кавою 

 

 

http://www.kray.org.ua/wp-content/uploads/2019/06/Kulchyci-044.jpg
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Експонати музею у першому залі, які присвячені гетьману Петру Сагайдачному  

 

 

 
 

Зброя часів Петра Сагайдачного в історично-краєзнавчому музеї села Кульчиць 

 

 

http://www.kray.org.ua/wp-content/uploads/2019/06/Kulchyci-050.jpg
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Опільська хата, яка збудована у 1923 році і перенесена з центру села у 1998 році  

 

 

  
 

Інтер’єр опільської хати у Кульчицькому історично-краєзнавчому музеї 

 

В 1991 році у 100-річному приміщенні початкової школи було розпочато роботу щодо 

створення музею Петра Сагайдачного, який був урочисто відкрили у жовтні 1992 року і нині 

http://www.kray.org.ua/wp-content/uploads/2019/06/Kulchyci-067.jpg
http://www.kray.org.ua/wp-content/uploads/2019/06/Kulchyci-072.jpg
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є головною атракцією Кульчиць. Щоправда, гостей там зустрічає не знаменитий гетьман, а 

його не менш легендарний краянин Юрій Кульчицький, одразу пропонуючи скуштувати 

вивезені ним із Відня мішки зерен турецької кави. Пам’ятник авторства Ігоря Лихого було 

виготовлено у Городку. Серед найцікавіших експонатів Кульчицького музею – макет 

козацької чайки, мапа походу гетьмана Сагайдачного на Москву в 1618 році, копія вкладного 

хреста, розкішні старовинні ікони, опільські музичні інструменти, настінні годинники, 

етнографічні експонати. Поруч будинку музею встановлено автентичну опільську хату 

початку XX ст. У ній відтворені інтер’єр, подвір’я та навіть перелаз сторічної давнини. 

Загалом у фондах музею понад 1500 експонатів. Найдавніші з них знайдено на території 

села. Йдеться, зокрема, про кам’яні та керамічні знаряддя праці, віднайдені при розкопах 

стародавніх могильників коло Кульчиць.  

За 30-річну діяльність історично-краєзнавчий музей у Кульчицях відвідало біля 130 

тисяч осіб. У книзі відгуків є записи з усіх областей України, а також із США, Канади, 

Німеччини, Австрії, Польщі, Хорватії, Словаччини, Франції, Англії та Японії.  

На основі рішення Львівської обласної державної адміністрації від 2001 року наш 

музей було передано у підпорядкування відділу культури Самбірської районної державної 

адміністрації, а з 1 січня 2021 року музей уже знаходиться на балансі Ралівської об’єднаної 

територіальної громади.  
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