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<<Цеж бо те племя славного народу руського, з насіння Яфетового,
що воювало грецьке цісарство морем Чорним і суходолом. Це з того
покоління військо, що за Олега, монарха руського, в своїх човнах-одно
деревках (моноксілах), по морі й по суші плавало та Царгороду дрбу
вало. Цеж вони, за Володимира, святого монарха руського, вою,вали
Грецію, Македонію, Ілірик. Цеж їхні предки, разом з Володимцром,
хрестилися, віру христіянску від царгородської церкви приймали>>...
Так то писали про козаків українські церковні єрархи, в меморіялі
до польської влади в 1621 р. І можна сказати, що в цій апотеозі коз�ччи
ни не було перебільшення так само, як вірний був родовід цієї верс�и
українського громадянства, що в XVI-XV ІІ ст. узяла на себе місі� бо
ротьби за релігійні, національні й державницькі ідеали України, Не
інакше ставилася до козаччини сучасна її народня маса, в найбільш
блискучих фарбах змальована козаччина в народній памяти й уяві в історичній традиції й устній словесности народу.
<<Козаччина, це не тільки найблискучіша, найефектовніша поява
української історії; вона становить ще й добу найбільшог_о напруження
сил українського народу і його державної, суспільної та культурної
творчости. В козаччині, український народ виділив зпоміж себе най
кращий, найбільш активний елємент, утворив ,своєрідну аристокр,атію,
коли приймемо, що грецьке слово <<арістос>>, значить - найкращи�>>.
(Д. Дорошенко).
Оспівала козаччину українська, народна пісня, звеличала україн
ська романтична поезія, розяснила її вагу в історії українська й чужи
нецька історіографія.
Зародилася й змогутніла козаччина в особливих умовах нашого дер
жавно-політичного лихоліття, на спустошених татарвою «диких
ляю>, у безпосередньому сусідстві й у безупинній боротьбі з кримськими
хижаками. Повстає козаччина як стихія, як вона хаотична, без даль
шої мети й глибшої політичної програми. Але обєднавшись з грома
дянством, призвавши на поміч своїй узброєній руці й очайдушному, ли
царському серцю, розум нації, козаччина дуже скоро змінила свою ро
лю добичника й оборонця степових окраїн на ролю будівничого-творця
відродженої Української Державности.
Браслав, Канів і Черкаси на правому, Остер, Чернигів і Путивль
на лівому березі Дніпра були, по татарських погромах XV ст. найдалі
висунутими, сторожевими баштами заселеного й загосподарованого
простору України. Поза ними простягалися вже <<дикі поля>>; дикі не
так через своє запущення, як через небезпеку життя, що чаїлася тепер
за кожним корчем, у кожній степовій балці.
Західня Україна, Волинь, Київщина, Поділля, хоча й щедро вивіну
вані природою, хоча ще далеко неперелюднені, чим далі тим дужче за
кріплюються за Польщею, за польськими порядками, та громадським
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. усtроє:м:,,що його підстав0� булопq�,ІІе ;за�ріпощ�ння'FеJія;цст�а,:А\тут;
обабіч.Дніпра прост,яглисянеміряні,. КІ'ІНуті обдогом простор�.:)цqj:ір'()
: ·
ни:х .писали подорожники того часу: • ·
·. _
> \;
·
. «Україна, це все·.одно, що обіто�ана земля, щоїї, Го,шод'Е, �ох: ()бі:.
цяв жидівському народові; вона тече молоком і медом. Хт.о р�!З ТµІрКИ
п9бувавяа Україні, той уже не може рЬзJІучитися � нею, бо вщrс:t,,і,яг1:1е
КО)КJ!у людину, як магнет залізо. Україщ:ьке небо. �1'4іється' Й',,в�бптр
людину до себе>>. _
_
_ , , . · •·
.
"'
..
' · ·· �<Київщина - пише. подор()жн�к XV І • cr,- м�щ такі· .родюч;ї rзем;лі,
що як виорати їх парою волів; тай то тіл�ки ОДИlІ раз, то·. буде.µреQаг�
тий· врожай. Скрізь ростуть. овочеві дерева,. винсіграц, .В с-:rар:и:х дубах
·та буках рої пчіл і щідьники, дрегарйої барви>й запаху. gвіря µо дkах і
пол�х ,така сила, що зубрів, диких коней і ,оленів, бють тілдки
шку�
. ри:, �икі кози бщть сел.яни тисячами; 1Н:а ріках дуже багат.О б. обро�И:х
гнізд: Пта'цтва стільки, ЩО весною н.�біраіот.ь хлопці повн і човни яєць
диких качок і гусей, журавлів та леб�дів,. ·собак годують мясо:мJ1 ри9ою.
На Поділлю доволі один раз зоратиі кинути зерно - зар,одить і; 13друге.
O):І;ного року буде другий і третій збір>> ..� _
_ · .
. " .. ·· ·. •-..· · · ·•
Так було в Київщttні й на Пощллю� ІЦе краща пр:и:рода роз:r{ор;rала�
ся на «диких полях>>, тих с,щ:их,, щр перед татарською навrощю були
землями най13ищої, східньо-европейської культури й цивілізації. Теп;ер
вони опустіли, лежали облогом і.;. ман;й"Jіи 'до себе нащадків тцх, іцо ..за
Од'ега й Вододимира, мечем і плугщ,�: 1.щрубували й виорювали �ежіsВ'е�
ликої, Київської Держави. Тяга ДО тої <<обітувацої землі>>; давно-колись
З,аГОСПОдареноЇ предками, тяга
ДО. ВОЛі Й :незалеЖНОСТИ
зродила. І<!)За:<І
.
.
' . ' ' .
' ..
ЧИНУ,
.
Почадося з. <<уходів>>. Мещющцям ІІQr,раничних з,амків і їхніх :око-:
лиць, що то по словам люстратора з ХVІ:ст. «рушниці мали й.сrрі��:ги
добре вміли>>, не сиділося поза окопами й частокоJІами городів"Лриз:ви,;
чаївшися .до безупинної .татарської небезпеки, загартува:вшщ:ь,.і! обо"
ропній боротьбі з татарами, вони перейшли. з оборони до 1J:ас·rу11у,;Біль,
шими й меншими, але заєдно озбрьєпИ!'4� й готовими �а все/гуртами,
вони запускаються в степи. Ідуть туди до рибу,, ловля;ть зв�ря(вйб�.іра
ють мід, виіІравл_яються по СЦІЬ, коди ;Р�б,а відборощ1ються в�Чrатар;
а коли можна, то нападають на них.,Тшькиж вертаючи,.з.<�ухо,в;1в>>,.:trfУ-·
сять оплачуватися старостам; що хоч: не, зважува;лися
йти .в степ,, .але
·
'· .
вважали себе його <<управителями».
.
.· Де далі й самі старости, помітивши дохідність <<уходІІицького про
мисду>>, організують ватаги . <<уходників>> •· і пробують. з, н�м:и ш;аt'І'я: в
степу.
.
., .
,
, .
. .··,. .· . ...
Хмельницький староста Предслав Лянцкоронський, J;JЖe в J5Z8 Р:
зібрав більш. тисячі очайдухів, наско9, ив з, ними на татарськи� ч;аб!!нів і_
відібрав їм 500 коней та яких 30.000 овець.. Успіхи <<k9зJ1цько:r;о ,про�
мисду>> почали заманювати в степи не са1v1их тільки поrр�нич:нщ:тqро�
дян та,селян, але й тогочасну аристократію. Нс1·чолі перши� козацьк�
,загонів.бачимо таких вельмож, як Ілля т� К.онстантин Острожські, Сан
.гушки, Потоцькі, Замойські, Збаражські, Заславські, Кор�Цьfі, �аr:на
тів, що їх тягла у ст.ели не жадоба наживи;. але туга лицарськ9го серцJ'І
за небезпеками воєнних приг!)д, за славою. Не саме· цобичництво,: не
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пізніше винесли козацтво на чоло української історії.
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Слово <<Ко з а ю>, не нашого, а турського походження. В мові по
ловців означало воно стільки, що - сторож, вартовий. В турецькій мо
ві слово <<козаю> вживалося на означення вільної, незалежної нівідкого
людини. Старі літописи й документи, вже в половині XV ст. знають та
тарських «козаків», що, як легко озброєна кіннота, сторожили Кафи та
інших осередків італійської торгівлі на Криму. З кінця XV ст. (1492 р.)
маємо, чи не першу взагалі, відомість про українських «козаків>>. В жа
лобі кримського хана литовському великому князеві, названо так людей
з Києва й Черкас, що при усті Дніпра, під Тягинею, розбили турецький
корабель... Рік пізніше татарський хан титулує <<козак,ами>> військову
дружину черкаського старости Б о г д а н а Гл и н с ь к о г о, що по
громив турецьку твердиню - Очаків. З того часу українські <<козаки>>
не сходять уже зі сторінок документів та літописів. Росте їхня слава,
кріпшає внутрішня організація й могутніє їх суспільно-політичне зна
чіння.
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Славу першого з організаторів козаччини здобув собі черкаський
староста (1515-1535) О с т а п Д а ш к е в и ч. Сповняючи свій уряд
на самому, українсько-татарському пограниччю, він доволі гарно позна
йомився з технікою татарського воювання й, відплачуючи татарам за
їхні наскоки, дуже часто заганявся з своїми <<козаками» на Крим. Та бу
вало, що злякавши татар й примусивши до мирних взаємин, дружив з
їхніми ватажками й, разом з ними, трівожив московське пограниччя.
Великою славою вкрилося імя Дашкевиgа в 1532 р., коли кримський
хан, з великим військом і гарматами, даремне штурмував Черкаси, що
в них засів Дашкевич з козаками.
Він то, на соймі в Пйотркові (1533), перший звернув увагу поль
сько-литовських панів на козаків, чиб не використали їх- для постійної
охорони південнього пограниччя України перед татарами. Він радив
зорганізувати до 2 ООО козаків і уставити їх на татарСЬJ<ИХ перевозах,
але його думку й ініціативу зн�хтували. Вже тоді козаччина_мусіла мати
свою силу й вагу, так щодо скількости ·як і щодо якости. Свідчать про
те безупинні скарги татар литовському великому князеві на козаків.
У 1541 р. починаються спроби з боку польсько-литовської влади
опанувати козацьку стихію. В пограничні землі посилаються переписчи
ки, пограничним старостам видаються накази приборкати козаків. Але в
непевних умовах степового пограниччя не можна було й мріяти ані про
реєстрацію козаків, ані про їх приборкання. Покищо, <<козакування>> бу
ло ще тільки принагідним, сезоновим <<промислом>> пограничного насе
лення, а козацька, суспільна верства ще не оформилася. Таксамо не
можна було ввести того козакування в певні служебні норми. Козаччи-
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·на. творила�я стихійно й оформлюваJІася·й. консолідуваласа1\Іа, �еб'ажаrочи собі втручувань з боку. На те.ж в'она й вийшла в степ, на: те\ва
жила своїм життям і здоровлям, щоби.збутися постор(і)ННЬОЇ оп:іки. в
половині XVI ст: козаччина :вже ощц1овує Дніпровий Низ. ;з існуsанІІЯМ
іоза�ьК:ої формації на Низу, починають уже рахуватися не ТЦ!ЬКИ татари; а' й польсько-литовський уряд.
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Целикої зажив слави й здобув собі безсмертне імя в потомности
·князь Дм и т р. о Б а й д а--В и ш н е в ець,кий, що йому к<;іроль
. рр. доручив .охорону українського погра
Жигмонт Август П в 1550-их
ниччя щ�ред татарамf{. Він перший, мабуть, збудував укріплення на
острові Хортиці, за Дніпровими порогами й тим дав початок славній
Запоріжській Січі.
Почувши себе безпечним у дал'ек:ій; tтеповій твердині, він не дбав
про злагоду з польсько-литовською владою
· й на вл1:1сну руку задружу.
вав з її противниками. .
,
.
· ·· .
.
В 1558 р. вінзвязався з москалями й ходив з·нимипоходом'наКрим.
Потім він таки вернувся в польсько-литовське підданство й далі сторо
жив пограниччя на Хортиці. В 1563 р. він;.мабуть, бажаючи добути собі
молдавський престіл, пішов з 4.000 козаків походом на Молдавію. Але
в битві з турками він попав у полон, й на приказ султана Селімана П був
розстріляний у Царгороді. Його. життя й смерть оспівані в народних
піснях, що їх до нині тямить уся Україна; як довга й широка:
Народня тр�:tдиція впевняє, що турецький султан ,звелів ,скинути
Байду-Вишневецького з високої башти в море. Падаючи, він завис на
гаку вмурованому в стіну, й так висів на ньому три дні. Завішеному на
гаку Байді, нібито обіцяли турки життя, волю й: скарби, султан ба)J{ав
собі навіть Байду за зятя, тількиб він покинув батьківську віру й по
бісурменився. Але Байда, конаючи на гаку, лаяв турків, насміхався з їх�
ньої віри й згинув лицарською смертю, не зрадивши.
Народна пісня і традиція, напевне виідеалізува.ца· постать князя·
Дмитра Байди-Вишневецького, вклавши в неї своє розуміння коза�чи
ни, як ордену неустр�шимих лицарів за <<руську віру й націю>>, Jkeж
та:ки і справжній, історичний Байда,, як організатор козаччи:ни й
перший будівничий Запорізької Січі, а 'перш за все творець першцх
1Іапрямних козацької п о л і т и к и, заслужив собі на безсмертну славу.
Він показав українському <<степовому гультайству» шлях на одновірну
й. тоді ще українську, культурою та етнографічним складом населення,
Молдавію, а через неї .до Чорного Моря.
Слідами Байди-Вишневецького пішов волинський князь Б о д а н
Р у ж и н с ь к и й._ Він уже титулується «гетьманом низових ,козаі<ів>>,
що на їх чолі ходить. походами на Крим, а в 1577 р. гине щщарською
смертю під Аслям-Керменом, при устю Дніпра.
Ружинський, це <<гетьман Богданко» народньої трмиції й, сучасного
йому літописання. Папроцький, оповідаючи про лицарство пограничної
української шляхти в книжці, виданій 1�75 р. славить його, як того,.що
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<<покинувши світові роскоші, станув, як мужній лев, піднісши руку пра
ву, щоби звести з поганами розправу криваву)>.
Швидкий зріст і чимраз міцніша організація козацтва, що з припад
ково творених загонів, перероджувалися в читко окреслену верству
вільного лицарства, примушує литовсько-польську владу зацікавитися
<<козацьким питанням)>. Загострювалося воно в міру того,.,. як. <<уходни.
. ....
цтво)> почало перемшюватися в тривку, вшськову кольоНІзац�ю <<диких
піль)>. Чим далі, тим рідше верталися <<уходникю> додому, чим далі тим
густіше покривався степ укріпленими городками-зимовиками, що не
лякалися татарви, але й почали нехтувати старостинську владу. На
Дніпрових островах - Базавлуку, Томаківці й Хортиці, потворилися
вже справжні козачі республики, що слухали власних, виборних стар
шин, і, поширюючи свою кольонізацію на степ, ставали з дня на день
загрозливіші для сусідів - все одно, чи були це татари, москалі, чи
<<своїж» таки старости.
Вже у 1580-их рр. усталилася організація козацтва в той спосіб, що
на річці Самарі й під самим татарським пограниччям жили <<річні>> ко
заки, риболови, що як колись скити-хлібороби, дбали за прохарчування
<<лицарських» козаків, осілих на самому Дніпрі й зайнятих тільки воєн
ним ділом. Тоді то головний козацький кіш розтаборився на острові
Т о м а к і в ц і <<такому шурокому, що на ньому може прожити 20.000
людей і чимало коней», як говорить сучасник Самійло Зборовський.
Звивши собі свою «січ)> (засік, городок) за Дніпровими порогами,
уже тоді козаки звали себе <<січовиками>> й «запорожцями>> й різко по
рвали звязки з пограничними старостами, обороняючи свою незалеж
ність від кожного, хтоб на неї не наставав...
Польсько-литовський уряд дуже скоро зрозумів, до чого воно йде й
пробував, поки час, опанувати козацьку стихію, по доброму.
В 1568 р. пробує прихилити до себе козаків польський король Жиг
монт Август. Він закликає їх покинути Дніпровий Низ, й затягнутись
до нього на службу, за відповідною платою. Коронному гетьманові Яз
ловецькому звелів король списати 300 ,козаків у <<реєстр)> і вийнявши їх
зпід старостинської· влади, перебрати під свою руку, та запевнити їм
деяку внутрішню самоуправу. Зведені в реєстр козаки мусіли слухати
наданого їм <<старшого>>, що будучи їх начальником, був би й коза
цьким суддєю. Таким старшим для зареєстрованих козаків назначено
тодіж шляхтича, І в а н а Б а д о в с ь к о г о. І справді, деяка частина
козацтва перейшла на королівську службу, але в порівнанні з рештою
козацтва, тих 300 <<реєстровиків» було краплею в морі, що росло з дня
на день і чимраз дужче... хвилювало. Всежтаки перша спроба польсько
литовської влади прибрати козаків у руки, мала для дальшого розвитку
козаччини величезну вагу. Воно зрозуміло, що з ним числяться, шука
ють з ним порозуміння· й злагоди, для чого готові поступитися навіть
самою владою над ними. Автономія дана тільки частині козацтва, втяг
нутого в реєстр, була принята козацьким загалом, як основа для ство
рення нової с у спі льної верст ви, з особливими завданнями і
такими самими привілєями.
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Іван·•підкові'

Іван·•підкові'

. ІlІляхо� Hcl М�лдавію, щої�ог6 прртер кня;зь Д�итр'q Ба' йр;ц.;В�fu�е�
вецький, пішов черговий козацький отаман І в ан :Пjд ко в'а; Всла
вищuись поміж козаками СВ()ЄЮ львиною сщ:оюй від'ваl'ОЮ, 'наз�ав себе,
Щдкова братом молдавського.господаря Івоні тапретенд�нто� н� мо,л�.
даві;:ЬКІ,fЙ цресті,л. Видно, ЩО претенсії Підкови спіра;tися на якихсь
правн�х основах, коли молдавські вельможі, прочу:вrі:іи, що він fіахо
ДИТЬСЯ поміж козаками, прислали ДО нього 'посольство: 'з..·• пр<хканн:Ям
·.
. ·
й
прийти в Молдавію, прогнати відтіля ,турецького ставленикаЛетрила
.
, .
. �амбму з��істи на 'молдавському. цР,естолі.
·
... ' . .
гаявся, взяв 4 ООО ко�аків, пішов ІІа Мщ1давію; розбив
Підкова
Петрила з його турецькоw .допомогою, здобув молдавську �толищо Я:сси ·
й справді засів на моцдавському престолі. :НасІ<іщ,ки Підкова був за�
грозл�пщм противником для турецького су�тана, свідчить ф�кт, що він
КИНУJJСЯ з1 скаргами наПщкову до п9льсь1фгокоролjj: :В�торljІ. дат9р1й,.
ш;о щди:вся тоді до розправи з Моск�)ВЩИІ:ІОіQ й запобігав цорqзу,\'dЇтися
з турецьким султаном, рішив виступити проти Підкови. Не м,огучиді- ·
сіат!f'й;о го ДО рук.си
: лою, покористувався підступом. К9..11иЩ,цкq1щвер�'
тав, з Молдавії на Запоріжжя, браславський воєвод& князь Збараж"
ський, перестрів Підкову й <<ПО приятельсьКИ>> порадив козацькому ота�
манові поїхцти 'ДО короля Й, поговорити з· ним
' про' справилЬгрс1
. ' ' ни:чної ,
політики. ,·
' ''
- '
''
,:
�ур�амй
·.. r;і:ідко:ва, певний того; що .за його перемогу над «fіевірн�и>>
''
�д.е його тільки похвала й зцплат&, поїхав ДО корол�. Та тут'жд�а.й,ого
. й стратити на
бошqча несподіванка. Корщь звелів Підкову арештувати·
льв1вському ринку: Було це в 1578,р. Даремне вставлялисіІ заПідко�ОІО
в �ороля'українські вельможі, даремне сам Підкова цроб�ав сколцх
нути: королівську совість, мовляв. його <<рука, що підій�алася' на вор9І'ів'
хреста Гоtподнвоrо>>, варта більшої пошани, аніж к.орОJІівськ�х кайдан.
Підкові зруб&но голову нальвівськомуринку, а тіло йог�поіоіJано в під,.·
'
земеюпіх братської, урпенської це�К:QИ. ...
' ' ·, ' ' '
. '
' ' '' '
трагічна смерть Підкови не залjj:кала �озаків і не прfімусила їх за.,.
згинув Підк'ова;
кину�и своУх пляні:в про Молдавію. Тогq� rак,и року;
];JОНИ йдуть іювим ПОХОДОМ на Молдаві,ю, ведучи НОВQГО предендентаіна
мЩІдавськиц престіл - Олександра, брата: Підко:�:�и. Ро.згро�ити їх уда:1
ло\.я туркам щойно при допомозі семйго
' р,ОДСJ:,КИХ військ�' при чому
Q�ександер попав у руки.туркам, що замучили його на палі� Т�ді ко�а
ки ще раз зібралися й повели з собою в Мо.іщаві.ЕО третього з черги пре
тендента на молдащ:ький престіл - Петра, 'с'ина замученого тур:камІІ ·
Олександра. Тим разом похід не вдався.. Спаливши пограничне, мол
да�сІ':>ке місто Сороку й попустошивши Молдавію, вони були розtром:
лені )\'ІОЛдавським господарем, а претендент Петро ЗГИН у' MOJIДa:Q:..
УІJ
сікііr і�еволі. . Король Баторій силувався приборкати :кьзакjв, .. як
але не маючи впл иву на козацькі виступ,и і пля�и1 оправдувався церер;
султаном, мовляв це <<Не його» козаки... а московсью,. Козацька стихія
пор&ла вже в піря, намітила собі йлочала' переводити ЛJІЯНЙ, іцо де
:..
що ВО,!10
далі тим бі�ьше йшли В розріз З інтересами) задумами тих,
'
'
діли українськими землями.
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164-178

хххш.

Дорошенко

Упадок

37-53
77 .,-88
89--103
104-118

Гетьманщини

119 .,-139
140-148

ХХХ. Устрій, побут і культура Поді'Ііпрівя

в XVII-XVIII ст.

Образотвор�е мистецтво XVI-XVIII ст.

XXV. Виговс1,кий і Юрась Хмельниченко
Петро

25-36
. 54--76

Хмельниччина

XXIV.

104-118

ХХХ. Устрій, побут і культура Поді'Ііпрівя

, іххн.

5�24

XXl. Козаччина

25-36
. 54--76

Хмельниччина

XXIV.

і

179.-221

в XVII-XVIII ст.

149-163

ХХХІ. Письменство· XVII-XVIII ст.

164-178

, іххн.

Образотвор�е мистецтво XVI-XVIII ст.

179.-221

222-244

хххш.

XXXIV. «Весна народів>> у Галичині

245-26i

XXXIV. «Весна народів>> у Галичині

245-26i

XXXV. Народництво .і українофілье1;во

263-'-308

XXXV. Народництво .і українофілье1;во

263-'-308

XXXVI. Галичині українським Піємонтом

280-308

XXXVI. Галичині українським Піємонтом

280-308

XXXVII. В огні світової пожежі

309'---336'

XXXVII. В огні світової пожежі

309'---336'

XXXV ПІ.

337-382

XXXV ПІ.

337-382

Відродження

Українська

держава

222-244

Відродження

Українська

держава

ХІХ. На культурному фронті

383'--,392

ХІХ. На культурному фронті

383'--,392

ХІ.

393-400

ХІ.

393-400

Додаток

Додаток

