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ЗБРОЙНІ СИЛИ УКРАЇНИ В ПРОТИСТОЯННІ 
ТУРЕЦЬКО-ТАТАР СЬКІЙ ЕКСПАНСІЇ У ДРУГІЙ 

ПОЛОВИНІ XVI – НА ПОЧАТКУ XVII СТ.: 
ІСТОРІОГРАФІЯ ПРОБЛЕМИ

Період історії україн ського козацтва другої половини XVІ – початку XVІІ ст., 
тобто час від загибелі князя Дмитра Байди-Вишневецького до смерті гетьмана Петра 
Конашевича-Сагайдачного, залишається одним з найменш досліджених. Якщо ви-
лучити з нього епізоди Хотин ської війни, похід Сагайдачного на Москву, повстання 
Криштофа Косин ського і Северина Наливайка, то майже всі інші події козацької 
історії практично випали з поля зору дослідників. Між тим, саме в цей період 
відбулося організаційне становлення козацтва, створення реєстрового вій ська, 
а також саме на цей час припадають чи не найбільші успіхи козацтва в боротьбі 
проти татаро-турецьких сил. Від рубежу XVІ – XVІІ ст. європей ські політики 
почали розглядати козацтво як суб’єкт європей ської історії та поважний фактор, 
здатний зупинити осман ську агресію. Проте не тільки козацтво брало участь у цій 
боротьбі. Формування україн ських магнатів, корогви шляхет ського ополчення, 
а пізніше і “кварцярного” вій ська також обороняли південні кордони та воювали 
з ординцями, здійснюючи навіть походи в Дике поле. Ці формування були також 
україн ськими і дослідження їх історії разом з дослідженням козацької історії дає 
можливість відтворити повну картину історії збройних сил України.

Незважаючи на те, що україн ська історіографія займається цими проблемами вже 
більше двох століть, ми тільки десь наближаємося до початку їх розв’язання. Праці 
істориків XVІІІ – початку ХІХ ст. можна віднести, скоріше, до джерел (з огляду 
наведених відомостей), аніж до історичних досліджень. Вивчення протистояння 
турецько-татар ській експансії було започатковане працею М.Маркевича (1804–1860) 
“Історія Малоросії”1. Крім першого тому, який охоплює досліджуваний нами період, 
важливе значення мають огляд джерел та публікації окремих документів у треть-
ому томі. Загальний недолік цього дослідження – недостатньо критичний підхід 
до оцінок особистостей і подій та притаманна добі пізнього романтизму надмірна 
ідеалізація минулого.

Ці гріхи трапляються і у М.Максимовича (1804 – 1873), який чи не першим 
висунув популярну донині тезу про походження і формування козацтва з гнобле-
них народних мас. Сьогодні до цієї тези є немало заперечень. З огляду на фактог-
рафію, праці цього історика, навіть за наявності певних помилок, зберігають своє 
значення2.

З дослідників цього періоду найбагатшим з фактологічного боку і найцікавішим 
з точки зору викладу матеріалу, безперечно, був Пантелеймон Олександрович Куліш 
(1819 – 1897). Окрім зібраних та виданих ним матеріалів найрізноманітнішого 
характеру з історії козаччини, його двотомна “История воссоединения Руси” досі 
залишається цінною ланкою в козацькій історіографії3.
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Чільним україн ським істориком середини ХІХ ст. був М.Костомаров (1817–
1885). Але кращі його праці з козацької тематики належать іншим періодам і майже 
не зачіпають обраної нами тематики, за винятком невеликої праці, присвяченої 
гетьманові Іванові Свіргов ському4. М.Костомаров уперше вивів на сцену історії 
народ як рушійну силу, протиставляючи її монархам. На жаль, ці постулати без 
згадування імені їх автора були згодом канонізовані. Наслідки цієї канонізації 
відчуваються досі, перш за все у традиціях відкидання і замовчування ролі особис-
тостей, тим більше, якщо вони походили з панівної еліти.

М.Вахнянин першим звернув увагу на спроби запорозьких верхів установити 
контакти з головним суперником Осман ської імперії – Іраном5. Ця праця також не 
втратила свого значення, як і дослідження іншого львів ського історика К.Заклин-
ського з історії переговорів козаків з цісарем Рудольфом ІІ та їх участі у угор сько-
турецькій війні 1594–1595 рр.6

Кілька праць присвятив козацтву відомий діяч україн ської культури М.Драго-
манов7. Але перші по справжньому наукові комплексні дослідження з цієї про-
блеми належать Володимирові Антоновичу (1834–1908). Автор більше 300 праць 
з історії України, головний редактор Тимчасової комісії для розгляду давніх актів 
(1863–1880 рр.), яка врятувала для україн ської історії сотні джерел, один з основних 
учасників видання “Архиву Юго-Западной России”, В.Б.Антонович залишив цілу 
низку прекрасно документованих праць, які стосуються піднятої нами проблеми8. Не-
гативний вплив, якого ще не позбулася україн ська історіографія досі, залишила 
теза вченого про притаманний україн ському народові “демократизм”, носієм якого 
виступало козацтво. Це викликало у пізніших дослідників неувагу до національної 
еліти і навіть протиставлення її широким народним масам. З цих позицій написане 
дослідження, яке вийшло з кола В.Антоновича, а можливо, і було безпосередньо 
ним створене, – “Походження запорозького козацтва”, опубліковане без підпису 
у “Київ ській старовині”9.

Вплив В.Антоновича позначився на працях його співробітника і колеги І.Ка-
маніна10, Д.Багалія11 та багатьох інших, включаючи найкращого з його учнів 
М.С.Грушев ського.

На рубежі ХІХ–ХХ ст. з’явився ряд важливих досліджень, які торкаються нашої 
тематики. Це перш за все розвідка І.Новицького про родину князів Ружин ських, тісно 
пов’язаних із запорозьким козацтвом12, В.Науменка – про Самійла Кішку13, Є.Барвін-
ського – про зносини козаків з цісарем Рудольфом ІІ та папою Климентом VІІІ14.

М.С.Грушев ський присвятив історії козацтва до 1625 року (окрім низки статей 
та публікацій джерел) окремий том у своїй монументальній історії України15. Фак-
тографічна сторона цієї праці досі не має рівних, хоча з деякими висновками можна 
сперечатися. Відчувається також, що історик не зміг використати багатство ряду 
фондів росій ських архівів.

Д.Яворницький присвятив цій тематиці значну частину свого доробку16. На 
жаль, серйозним недоліком досліджень цього видатного подвижника була надмірна 
закоханість у предмет вивчення, що призвело до некритичного сприйняття окремих 
джерел, а часом і до помилок фактографічного характеру.

Важливе значення мали праці В.Доманицького, присвячені бурхливому періоду 
1591–1601 рр., в яких автор використав усі відомі на той час джерела17.

Досі не втратили своє значення дослідження А.Стороженка, який ґрунтовно зай-
мався “Баторієвою легендою” і початками реєстрового козацтва. Йому ж належить 
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біографія київ ського католицького єпископа україн ського походження Йосифа 
Верещин ського18. Цей прелат виступив з пропозиціями реорганізації козацтва 
в прикордонну сторожу, підпорядковану державі19. Ці пропозиції викликали бурх-
ливу полеміку серед поль ської еліти в останні роки XVІ ст., яка не завершилася 
реальними кроками.

Проблему розвитку україн ського вій ська і козацтва на початку XVІІ ст. зачепив 
І.Крип’якевич20. Але його історія україн ського вій ська, скоріше, розширений план та 
конспект майбутніх досліджень, ніж завершена праця. Хоча І.Крип’якевич першим 
у склад україн ського вій ська включав формування україн ських магнатів і коронні 
контингенти, набрані в україн ських землях переважно з україн ського населення, 
і подав їх структуру та організацію.

Досі україн ські історики не спромоглися написати історію Туреччини та її взаємин 
з україн ськими землями. Єдиною працею з історії Туреччини залишається дослідження 
А.Крим ського, написане ще на початку ХХ ст.21.

Цікава розвідка про виправу запорожців на Перекоп була опублікована М.Воз-
няком22. Оригінальна студія, присвячена походу Сагайдачного на Москву у 1618 р., 
належить Ю.Крохмалюку. Автор не мав змоги користуватися документами з москов-
ських архівів, опублікованими аж у 1998 р. україн сько-канад сько-росій ською комісією, 
але в цілому дав правильну картину козацької виправи23.

Середина ХХ ст. мало сприяла розвитку досліджень з україн ської історії. З нечислен-
них праць цього періоду можна хіба виділити працю М.Антоновича про С.Наливайка, 
видану у 1942 р. у Празі24, суперечливе і далеко не однозначне дослідження на цю 
ж тему Д.Мишка25, розвідки Л.Винара про козацтво в останнє десятиріччя ХVІ ст.26 та 
О.Барана – про козацтво у кінці другого десятиріччя ХVІІ ст.27, написані за кордоном, 
де не було цензурного тиску.

Короткий спалах відлиги привів до появи кількох цікавих праць Я.Ісаєвича28 – про 
козацькі клейноди і прапори та зв’язки мі ських братств з козацтвом, В.Фоменка29 – про 
кораблі козацької флотилії, В.Грабовецького та В.Гавриленка30 про універсал та печат-
ку гетьмана Григорія Лободи, Я.Дзири31 – з аналізу інформації головних поль ських 
джерел про турецько-татар ські напади на україн ські землі та Я.Дашкевича32 – про 
україн сько-іран ські переговори напередодні Хотин ської війни. Два останні автори 
невдовзі після цих публікацій на довгі роки були відлучені від активної наукової 
праці. Загалом, до середини 80-х років не вийшло жодної вартісної праці з козацької 
тематики, за винятком (і то з певними застереженнями) статті С.Плохія33, присвяченої 
взаєминам козацтва з Ватиканом у кінці ХVІ ст.

В останні п’ятнадцять-двадцять років зацікавлення проблемами козацької іс-
торії значно зросло. Введено в науковий обіг нові документи, по іншому висвітлю-
ються основні проблеми. Значний вклад у розвиток даної проблематики внесли 
праці Ю.Мицика34. По-новому розглядаються козацько-молдов ські взаємини кінця 
XVІ ст. в дослідженні В.Панашенко35.

Проблемою козацького вій ська в другій половині XVІ–середині XVІІ ст. плідно 
займався В.Сергійчук. Опубліковані ним праці грунтовно стосуються і проблем 
протистояння турецько-татар ській експансії у цей період. Його праці відкрили нову 
сторінку в дослідженні цієї проблеми в комплексі. Але основну увагу автор приділив 
козацьким війнам проти Речі Посполитої. Крім того, генеза крим сько-козацьких сто-
сунків, причини мор ських походів, еволюція взаємодії та взаємин козацьких вій ськ 
з формуваннями україн ських магнатів та коронними вій ськами, рівень організації, 
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озброєння і бойових можливостей козацьких вій ськ у порівнянні з противниками та 
кращими європей ськими арміями у цих працях майже не зачіпалися. Ці проблеми пот-
ребують подальшого дослідження. Також уведення в науковий обіг раніше не відомих 
джерел дозволяють вносити певні уточнення, зокрема виявлення подробиць здобуття 
Кафи чи оцінки ролі князів Ружин ських у розвитку і становленні козацтва. Дослід-
ження В.Сергійчука грішать, на наш погляд, також дещо надмірною ідеалізацією 
козацтва36. Інших учасників протистояння турецько-татар ській експансії, до речі як 
і більшість дослідників загалом, він не помічає.

Значний вклад у розв’язання проблеми внесли дослідження С.Леп’явка. Плід-
ною видається теза автора про походження козацтва із служилих вій ськових верств 
литов ського боярства, які в ході реформ кінця ХV–ХVІ ст. опинилися поза межами 
вій ськових станів і не змогли влитися до шляхти. По новому вирішені автором і інші 
проблеми козацької історії кінця ХVІ ст.37

Застосування модерних методологій дозволило зовсім по іншому розглядати давно 
відомі джерела38.

У 1991 р. вийшли дві науково-популярні книги, які також можна віднести до до-
сягнень україн ської історіографії, – “Розповіді про запорозьких козаків” О.Апанович 
39 та збірник “Козацькі ватажки та гетьмани України” 40.

Незважаючи на те, що вже не одне покоління істориків займається дослідженням 
даного періоду, досі відсутні наукові біографії основних діячів цієї епохи. Один з кращих 
нарисів життєпису Петра Конашевича-Сагайдачного належить відомому дослідникові 
середньовічної історії України П.Сасу 41.

Важливе значення має дослідження Г.Сергієнка про початки україн ського ко-
зацтва42. Значним вкладом у розвиток досліджень з історії україн ського козацтва 
є праці В.Заруби43. Новим вкладом в історію дослідження епохи С.Наливайка була 
праця львів ського історика М.Крикуна44. Блискучі праці Н.Яковенко, все ж певною 
мірою, грішать надмірно критичним підходом до оцінки україн ського козацтва45. Ба-
гата новими знахідками стаття П.Кулаков ського з історії козацьких рухів 1590-х 
років46. З праць останніх років, присвячених історії Криму, найбільш вартісною ви-
дається монографія В.Крисаченка47.

Поважне дослідження В.Щербака, присвячене ролі україн ського козацтва в сус-
пільно-політичному житті Речі Посполитої у XVІ–першій половині XVІІ ст., розгля-
дає досліджувані проблеми під дещо іншим кутом зору, майже не зачіпаючи аспектів 
вій ськових48.

Певний вклад у розвиток даної проблематики внесли праці О.Мальченка49 та наші50.
Значний вклад у дослідження проблеми зробила росій ська історіографія. Однією 

з перших праць, яка не втратила свого значення й досі, було дослідження І.Беляєва, 
присвячене організації оборони південних границь Москов ської держави51. Так само 
залишається актуальним дослідження В.Д.Смірнова з історії Крим ського ханства, хоча 
різко негативна оцінка автора історії цієї держави потребує критичного підходу52. Над-
звичайно важливим залишається унікальне дослідження М.Бережкова про росій ських 
невільників у Криму53.

Зберегли своє значення унікальне дослідження Г.Катанаєва про початки західносибір-
ських козаків54 та М.Краснова про козацький флот55. З огляду на багатство використаного 
джерельного матеріалу, те ж саме стосується до праці Л.Львова із дослідження історії 
стосунків Запорозької Січі з Кримом56. Досить об’єктивно оцінювали україн ське козац-
тво дореволюційні росій ські вій ськові історики57. А.Вісковатов зібрав усі повідомлення 
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про мор ські походи запорозьких та дон ських козаків58. Багата фактами монографія 
П.Жуковича, присвячена сеймовій боротьбі україн ської шляхти проти церковної 
унії.59 Відомий росій ський історик М.Любав ський одну з останніх своїх праць присвя-
тив просуванню українців у Дикому полі60. Дуже ґрунтовне дослідження А.Яковлєва 
стосується оборони південних кордонів Москов ської держави у XVІІ ст.61

Після жовтневого перевороту довший час з’являлися тільки поодинокі праці 
з даної тематики, які були вартісними з наукового боку. Ідеологічні штампи і навіть 
свідоме замовчування та перекручування фактів на догоду наперед визначеним схемам 
були наявними в історичних дослідженнях майже до середини 80-х років минулого 
століття. Але і у цей період росій ська історична наука продукувала солідні праці.

До числа таких праць належить і дослідження Є.Маганова, у якому росій ська та 
турецька експансії стосовно Криму розглядаються під однаковим кутом зору62. Продов-
жували свою працю росій ські історики і в еміграції, де умови для досліджень були значно 
кращими. З праць, написаних в еміграції між двома світовими війнами, слід відзначити 
дослідження І.Бикадорова, присвячене мор ським походам дон ських козаків63.

Грунтовна розвідка С.Марголіна була присвячена організації оборони кордонів 
Москов ської держави в кінці XVІ ст. Зрозуміло, що ця праця не могла уникнути апо-
логетики особи Івана Грозного та негативного ставлення до татар, через що загальна 
картина вийшла дещо спотвореною64.

Блискуча праця О.Новосель ського, яка донині залишається зразковою, була при-
свячена цій же проблемі тільки для першої половини XVІ ст.65 Подальша праця над 
цією тематикою призвела до написання автором тез про спільні дії росій ського та 
україн ського козацтва проти турецько-татар ської експансії66. Шкода, що ці тези не 
були розгорнуті у таку ж потужну монографію, як попередня.

Дослідження О.Кушевої, присвячені взаєминам народів Північного Кавказу 
з Москов ською державою у досліджуваний період, також містять чимало моментів, 
які проливають світло на козацько-крим ські стосунки67. Взаєминам Москов ської 
держави з Туреччиною присвячена тенденційна, але сильна з фактографічного боку 
праця М.Смірнова68. Ще більш суперечлива і тенденційна стаття І.Смірнова про 
східну політику великого князя москов ського Василя ІІІ, у якій не знайшлося місця 
для козацтва69.

Скрупульозністю відзначається праця О.Нікітіна, присвячена оборонним спорудам 
Москов ської держави на ордин ському кордоні70.

Багата фактами праця Б.Луніна про спільні походи дон ських і запорозьких козаків 
на Чорне і Азов ське море у першій половині XVІІ ст. Цікаво, що цілком у дусі часу 
наступальні походи чи просто вилазки за здобиччю, які мало відрізнялися за харак-
тером від аналогічних походів та вилазок ординців, трактуються як боротьба проти 
турецько-татар ської агресії71.

Кращими з праць, пов’язаних з досліджуваною тематикою, залишаються праці 
М.Алекберлі. Йому, в основному, вдалося змалювати правильну картину протистояння 
козацтва турецько-татар ській експансії. Але не тільки козацтво брало участь у цьому 
протистоянні. Для вій ськ україн ських магнатів, як і самих магнатів, котрі, подібно до 
князів Ружин ських, брали участь у становленні козацтва, у цих дослідженнях місця 
не знайшлося. Саме козацтво трактувалося у дусі вимог часу – виключно як продукт 
антифеодальної боротьби пригноблених мас, переважно селянства. Зрозуміло, що 
це не стільки вина дослідника, як вимога цих років, без виконання якої ці солідні 
дослідження взагалі могли бути не надрукованими. З тієї ж причини у працях 

Тарас БАТЮК



191

М.Алекберлі нічого не згадується про формування коронних вій ськ з переважно 
україн ським контингентом, які також брали участь у цій боротьбі72. Дослідник 
використав великий масив джерел, але фонди 89, 123 та 210 РГАДА зачепив тіль-
ки побіжно. Через це ряд проблем, зокрема здобуття Кафи у 1616 р., залишилися 
невисвітленими.

Зберегли свою актуальність дослідження І.Грекова з політичного становища у Схід-
ній Європі в цей період, написані з використанням різноманітних джерел, включаючи 
турецькі73. Все ж, з багатьма висновками автора погодитися важко. На наш погляд, він 
до кінця не розібрався з характером стосунків Криму та Осман ської імперії, особливо 
щодо мотивів і причин крим ських нападів на сусідні землі.

Багато претензій до “Історії Туреччини” А.Новічева, але в цій праці зібрано великий 
масив фактів, зроблені певні узагальнення і, якщо відкинути ідеологічні штампи та 
реверанси, нею можна користуватися як солідним довідником74.

Зовсім тенденційне і заідеологізоване дослідження І.Рознера про С.Наливайка, 
яке довший час вважалося зразком для радян ських істориків, породило немало сте-
реотипів, які побутують досі, зокрема щодо причин та ходу виступу, складу учасників 
(“селян сько-козацька війна”) і самого вождя75.

Цикл солідних праць з історії стосунків з Золотою Ордою та її наступником – Крим-
ським ханством – належить В.Каргалову. Ці праці виконані на потужній джерельній 
базі, містять обґрунтовані виважені оцінки, у них практично відсутні звичні штампи, 
зокрема різко негативне ставлення до противників. В.Каргалову в цих працях вдало-
ся проаналізувати і відкинути ряд стереотипів, які закріпилися в попередні періоди, 
зокрема щодо реальної чисельності і озброєння крим ського вій ська76.

Дуже цікава розвідка Б.Богород ського щодо термінів “шайка” і “чайка”, якими 
козаки називали свої бойові судна77.

Багаторічні дослідження В.Загоров ського проблем оборони південних кордонів Москов-
ської держави та освоєння “поля” зрідка виходять невеликими, але місткими щодо вико-
ристаних джерел та виважених висновків, книжками, виданими у Воронежі, де працює 
дослідник, мізерними тиражами, що робить їх відразу ж бібліографічними раритетами78.

Вартує відзначити статтю В.Назарова про Дике поле79.
Дуже цікавими і глибокими є дослідження Б.Флорі, який торкається найцікавіших 

і найменш досліджених проблем нашої історії80.
Відомості про мор ські походи дон ського та запорозького козацтва згромаджені 

у дослідженні Ю.Тушина, де наведена велика бібліографія цих досліджень за останні 
два століття, включаючи публікації джерел81.

Вартує уваги стаття В.Александрова про організацію оборони південного кордону 
Москов ської держави. В ній підбиті певні підсумки дослідження цієї теми та зроблено 
деякі цікаві спостереження, які, правда, виглядають дискусійними82.

Глибока розвідка О.Б.Дьоміна присвячена козацьким походам у Північному 
Причорномор’ї та кризі у поль сько-турецьких стосунках у 1589-1590 рр., причиною 
якої були успіхи козаків83.

Спеціальне дослідження С.Іщенко про рівень вій ськової справи у крим ських татар у цей 
період, на наш погляд, має одну суттєву ваду – відсутня база порівняння всіх компонентів 
вій ськової справи крим ських татар із сусідами (Москов ською державою, Річчю Посполи-
тою, запорозькими та дон ськими козаками) та кращими європей ськими зразками84.

Глибокі, виважені дослідження А.Станіслав ського, який ввів в обіг масу свіжих 
документів з росій ських архівів, охоплюють козацькі рухи початку XVІІ ст., значна 
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увага приділена україн ським козакам. Взагалі, дослідження А.Станіслав ського від-
кривають якісно нову сторінку в історіографії цієї тематики85.

З позиції росій ського великодержавного шовінізму, цілком у традиціях кінця 
ХІХ ст., написана праця О.Гордеєва, присвячена історії козацтва. Другий том цієї праці 
охоплює досліджуваний період86.

У “Історії Криму” А.Андреєва надто мало місця і уваги приділено власне Крим-
ському ханству. Ця держава трактується з росій ського бачення досить негативно, що, 
в цілому, не сприяє об’єктивності висвітлення проблеми87.

Поль ська історична наука приділяла і приділяє значну увагу періоду, якому присвя-
чене дане дослідження. Однак слід відзначити, що проблему, яка поставлена в ньому, 
спеціально не досліджував ніхто. Якщо взяти праці, які зачіпають ті чи інші аспекти 
цієї проблеми, то можна зауважити виразну тенденцію відходу від традиційно ворожої 
щодо козацтва традиції і спроб об’єктивного розгляду подій. Скоріше навпаки, у деяких 
україн ських дослідників, зокрема Н.Яковенко, спостерігаються прояви негативної 
оцінки козацтва при певній ідеалізації устрою Речі Посполитої.

Зберегли свою цінність, головним чином завдяки використаним матеріалам, праці 
В.Томкевича, видані ще у першій половині ХІХ ст. і присвячені становленню україн-
ського козацтва в кінці XVІ–на початку XVІІ ст.88 Під таким кутом зору слід трактувати 
і статтю А.Бєлов ського, у якій розглядаються стосунки Лободи і Наливайка як конфлікт 
реєстрового козацтва з тими, хто намагався потрапити до козацького стану89. Зберегло 
своє значення і одне з перших поль ських досліджень історії запорозького козацтва 
Л.Повідая90. Звичайно, до праць дослідників першої половини і середини ХІХ ст. пот-
рібно ставитися з урахуванням методологічних підходів і поглядів того часу.

Дослідження К.Гур ського було першою спробою не тільки висвітлити етапи ста-
новлення, розвитку і бойового використання поль ської піхоти, куди автор відносив 
і козацьку піхоту, але й виявити певні закономірності і зробити узагальнення, щодо 
факторів та чинників, які впливали на розвиток цього виду збройних сил91.

Унікальні дослідження, присвячені певним проблемам, до сьогодні залишаються 
актуальними. Це, зокрема, дослідження Я.Саса92 про спробу організації антитурець-
кої ліги за часів Сигізмунда ІІІ та К.Пульон ського93 – про цікавого діяча рубежу 
XVІ – XVІІ ст. Лаврина Пісочин ського, розвідка Л.Боратин ського94 – з проблеми 
переговорів запорозького козацтва з пап ським престолом, В.Вінклера95 – про проект 
київ ського католицького біскупа Верещин ського організації на базі козацтва регуляр-
ної прикордонної охорони та інші розвідки цього автора з історії поль ського вій ська 
кінця XVІ – початку XVІІ ст. 96

Досі незаслужено популярні необ’єктивні і далекі від науки, але легко написані 
праці Ф.Равіти-Гаврон ського97.

У міжвоєнний період була написана “Історія воєн і вій ська у Польщі” Т.Корзона, 
перша частина якої досі не втратила свого значення завдяки багатому джерельному 
матеріалу, використаному автором. Шкода тільки, що, досліджуючи формування 
україн ських магнатів, автор тільки побіжно зачепив козацтво98.

Актуальною залишається монографія відомого поль ського історика А.Прохазки, 
присвячена великому коронному гетьманові С.Жолкєв ському .99

Спроба дослідити на підставі багатих поль ських матеріалів, переважно офіційних 
документів та спогадів учасників, участь козаків у москов ських авантюрах Сигізмунда 
ІІІ належить К.Тишков ському100. Це дослідження відрізняється спокійним, виваженим 
тоном і увагою до найдрібніших епізодів. Подібним характером відрізняються і дві інші 
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праці, присвячені вузькоспеціальній тематиці: С.Гербста101 – про карти україн ської 
території Г.Боплана та Г.Гондіуса; О.Гурка102 – про чисельність населення і вій ська 
Крим ського ханства.

В комуністичній Польщі з різних причин дана тематика не викликала зацікавлення 
у дослідників. Нечисленні згадки про козацтво у старанно рецензованих працях мали 
суто ідеологічний характер. За цей період варто згадати хіба дослідження з історії 
поль ського вій ська XVІ–XVІІ ст. яке хоч не позбавлене численних огріхів і загалом 
зверхнього тону щодо козацтва та українців, але містить багато оригінальних думок 
та цікавих висновків. Правда, воно було написане істориками-емігрантами та видано 
у Лондоні103.

“Проривом” у поль ській історичній науці, тобто початком спроби спокійно, то-
лерантно, виключно на підставі старанно опрацьованого джерельного матеріалу, 
розібратися з козацьким періодом в історії обох сусідніх народів, стали багаті праці 
З.Вуйціка104 та Л.Подгородецкого105. Книга З.Вуйціка “Дике поле у вогні” досі зали-
шається класикою з даної теми.

З інших праць вартують уваги дослідження з турецької історії Я.Рейхмана106, з іс-
торії вій ськової справи у Польщі доби Відродження – З.Спераль ського107, з історії вій-
ськового мистецтва першої половини XVІІ ст. – Г.Віснера108 (насичене оригінальними 
думками і свіжими поглядами), з історії поль ських козаків-лісовчиків та одного з їх 
видатних вождів С.Стойнов ського – В.Магнушев ського109, та з історії кавалерії часів 
короля Зигмунта Августа – М.Плевчиньского110.

Окремо слід виділити дослідження одного з чільних поль ських дослідників коза-
цької доби В.Сєрчика 111.

З праць інших зарубіжних дослідників для нашої тематики найбільш цікаві до-
слідження з історії Осман ської імперії німецького історика Н.Йорги112 та турецького 
історика Галіла Іналджика, частина з яких доступна у перекладі113; історії крим ських 
татар – Ф.Хархатхая114; з історії Молдови часів господаря Йони Лютого – Б.Хаждеу115; 
з історії стосунків Грузії з країнами Причорномор’я і Східної Європи у першій поло-
вині XVІІ ст. – М.Сванідзе116.

Виходячи з наведеного історіографічного огляду, можна дійти висновку, що пос-
тавлена проблема досліджена недостатньо, а під таким кутом зору не досліджувалася 
взагалі.
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Тарас Батюк.
Збройні сили України в протистоянні турецько-татар ській експансії 
у другій половині XVI – на початку XVII ст.: історіографія проблеми.
У статті заналізовані праці україн ських, росій ських та зарубіжних істориків, які 

розкривають проблему боротьби україн ських вій ськових формувань проти турецько-
татар ської експансії у другій половині XVI – на початку XVII ст. Автор підбив підсумок 
вивчення теми, накреслив коло малодосліджених питань, наголосив на необхідності 
їх усебічного і неупередженого аналізу.

Taras Batiuk.
Ukraine’s armed forces in opposition to Turkish-Tartar territorial expansion 
in the second half of the XVI – beginning of the XVII cc.: the historiography 
of the problem.
The works of Ukrainian, Russian historians which expose the problem of fight of the 

armed forces of Ukraine in the second half of the XVI th century – at the beginning of the 
XVII th century are analyzed in this article. The author made a conclusion of the theme 
investigation, drew a circle of less-investigated matters, emphasized the necessity of their 
detailed and unbiased analysis.
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