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К и ї В

„Вітчизна” в уявленнях християнських козацтв 

XVІ – першої половини XVII ст.

Одним із стереотипів, який віддавна міцно сидить в історіографічній традиції 

дослідження козацької історії, полягає в переконанні, що, подібно до українських 

козаків, повсякчас щільно вмонтованих до українського соціуму, козацтва Дону, 

Волги, Яїка, Тереку були органічною частиною московського світу а проблема 

козацької „вітчизни” як дуже важлива складова самоусвідомлення вирішувалася ко-

заками на користь Московії. Відповідно історія останніх до сьогодні уявляється пе-

реважно інтегральною складовою російського історичного наративу, Наприклад, пи-

шучи про тотожність донців, чи не найпотужніший сучасний дослідник донського 

козацтва М. Мінінков зауважував, що на Дону: ніколи не проявлялося прагнення про-

тиставити козацтво російському народові, а Дон – Росії і що: козацтво повною 

мірою відчувало себе частиною загальноросійської єдності1. Однак, якщо не бракує 

доказів щодо невіддільності українського козацтва від українського соціуму, то у ви-

падку з рештою козацтв є так само достатньо підстав вести мову про культивування 

ними власної окремішності в християнському світі та протиставлення своїх анклавів 

Московії. Особливо добре це видно на прикладі Війська Донського, стосунки якого 

з московськими, українськими та польськими чинниками порівняно краще відбилися 

на сторінках джерел. 

 1 Н. Мининков, Донское казачество в епоху позднего средневековья (до 1671 г.), Ростов-на-Дону, 1988,

с. 433.
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Виникнувши на вістрі Степового Кордону, на теренах відділених від хри-

стиянського прикордоння широченною смугою Поля, козацтва Дону, Волги, Яїка 

й Терека сформувалися як спільноти анклавного типу. Від самого початку вони актив-

но протидіяли спробам Московії накинути на них свою зверхність. Козаки відкидали 

з порога наміри царя нав’язати їм свого голову, відмовлялися цілувати хрест „на царя”, 

бо розцінювали цей акт як уведення своїх анклавів у підданство Московії. На Дону 

надзвичайно пильно стежили за дотриманням ритуалу вручення їм царського жа-

лування, вбачаючи у найменших змінах замах на суверенітет Війська Донського2. 

І до 1670–х рр. донцям та іншим козакам повною мірою вдавалося зберігати свою 

непідлеглість Московії, що не могло означати існування у їхній свідомості вододілу 

між своїми спільнотами та московським соціумом, а також особливих уявлень про 

„вітчизну”, типологічно відмінних від орієнтацій українських козаків, які ніколи не 

виводили себе за межі руського світу, вмонтованого тоді до Речі Посполитої.

Не помітно жодних ознак, які б свідчили про те, що козаки зі східної зони 

Степового Кордону хоча б якось вписували себе в суспільний контекст Московії. 

До внутрішніх московських проблем, до тамтешніх міжстанових стосунків їм не було 

ніякого діла. Козаки демонстрували абсолютну відстороненість від них, мислили 

категоріями самодостатності своєї ойкумени й реагували лише на ті з них, які безпо-

середньо зачіпали властиво козацькі інтереси, як-от: правила й практика торгівлі та 

інших промислів на прикордонні, регулювання виходів московських людей у козацькі 

анклави й навпаки, стосунки Московії з Кримом, Туреччиною та Ногаєм тощо. 

Особливо яскраво байдужість перелічених козацтв до внутрішніх московських 

справ проявилася за доби Великої Московської Cмути. У козацьких головах продо-

вжував панувати примат власних ізоляціоністських інтересів. Донці, волжаки, терці, 

гребінці, яїцькі козаки не робили жодних порухів, щоб використати унікальну наго-

ду для окреслення собі особливого місця в московському світі. Питання навіть не було 

поставлене. Участь у 1613 р. донських козаків у виборах царя розглядалася ними ви-

нятково крізь призму концепції справедливого прокозацького царя як віддаленого 

покровителя, тоді як українські козаки вкладали в ідею участі в елекції 1632 р. цілком 

інакші смисли3. Фактично єдине, що турбувало донців, волжаків, терців, гребінців та 

яїцьких козаків, так це регулярність царського жалування, безперешкодність контактів 

з прикордонням та невтручання Москви в козацькі справи. Наміри козаків добре 

 2 Докладніше про особливості світоглядних орієнтацій, спрямованих на культивування самодостат-

ності та окремішності донського, волзького, яїцького, терського та гребінського козацтв, див. В. Брехуненко, 

Християнські козаки і християнські сусіди: моделі поєднання (XVI – перша половина XVII ст.), Покликання. 

Збірник праць на пошану професора о. Юрія Мицика, ред П. Сохань, Київ 2009, с. 97–130.

 3 Ширше про образ правителя в середовищі християнських козаків див. В. Брехуненко, Культ пра-

вителя в середовищі християнських козацтв, [w:] Україна крізь віки. Збірник праць на пошану академіка 

Валерія Смолія, ред. О. Онищенко, Київ 2009.
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передані в донесенні польських шпигів з Вязьми (1618): Taka duma miedzy kozakami, 
ze iesly pozałowane będą mieli od cara, tedy będą słuzyli, a nie da pozałowania, tedy za Wołgę 
mieli isc y tam swym zyc, zadnemu posłuszenstwa nie daiąc4.

На відміну від українських козаків, альфою і омегою яких були змагання за 

омріяне місце в українському соціумі, донці, волжаки, терці, гребінці та яїцькі коза-

ки не виявляли ніякого інтересу до станової стратифікації Московії і жодним пору-

хом не виказали своєї зацікавленості в посіданні там певного щабля. Навпаки, навчені 

періодичними спробами Москви поскубати їхній суверенітет, бачили в ній не тільки 

носія покровительства, а й загрозу для свого світу й прагнули будь-що підкреслити 

свою окремішність.

Різко контрастуючи з ситуацією, яка склалася в Україні, усе це напрочуд 

рельєфно відтінює природу станових привілеїв українського козацтва. На Дону, Волзі, 

Яку й Тереку не було явища подібного до обоярення українського козацтва середини 

XVI ст. Для московських еліт козацькі анклави на вістрі Степового Кордону не ста-

ли привабливим середовищем для вирішення своїх проблем. Туди проникали лише 

поодинокі представники дрібних поміщиків, які погоди не робили. Тому тамтешні ко-

зацтва козацтв сформувалися як сплав вихідців із суспільних низів, а відтак не пере-

творилися на збурювачів суспільної стратифікації московського соціуму. Ці козаки 

не були носіями станової свідомості в рамках Московії, що цементувало дію інших 

чинників, які провокували ціннісне розмежування козаків і московського світу. Так 

само козаки не претендували на право належати до „московського народу”. Ані 

з їхнього боку, ані з боку московських еліт не помітно жодного сигналу про потребу 

вписати козаків до якоїсь його моделі.

Ведучи мову про поставу Війська Донського щодо Московії, Б. Боук вказував 

на парадоксальність того, що донці піж час писемних зносин з Москвою описува-

ли річку Дон як спадкову власність царя (вотчину) і адресували свої відписки до ньо-

го як раби (холопи)5. Щодо „холопів”, то донські козаки дійсно, як слушно заува-

жував Б. Боук, називають себе так: маскуючи прагматичну політику6. Проте Дон не 

вписують до царської «отчини» навіть з цією метою. Уважне вчитування у відписки 

Війська Донського та допитові свідчення донців однозначно схиляє до думки, що 

донці послідовно виводять Дон зі складу „Русі”, „Московської держави”, „царської от-

чини”, вживаючи три останні поняття як тотожні. Не виявлено жодного випадку, коли 

б у козацьких документах Донську землю зараховували до „царської отчини” чи „Русі”. 

 4 Новини з Вязьми від 22 вересня 1618 р., Biblioteka Polskiej Akademii Nauk w Krakowie (далі – 
BPAN Kraków), rkp. 1051; Biblioteka Narodowa, Warszawa (далі – BN), mf. 21986, s. 224.
 5 B. Boek, Imperial Boundaries. Cossack Communities and Empire-Building in the Age of Peter the 
Great, Cambridge 2009, p. 29.
 6 Там же, p. 29.
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У відписках Війська Донського ці поняття не охоплюють Донську землю. Дон фігурує 

як окрема від Русі територіальна одиниця. 

Приміром, у 1628 р. козаки писали царю: Усіх твоїх государевих русскіх лю-

дей на Дону покоїмо, годуємо і поїмо, і на Русь, у твої государеві міста, відпускаємо7. 

10 березня 1633 р. у черговій військовій відписці донці підкреслювали, що вони на 

військовому колі питали татар, взятих у полон на кримському боці р. Бистрої чи ба-

гато пішло в Русь, і в яку пору на ваші українні міста бути8. У 1636 р. донці зазнача-

ли: … як підуть воїнські люди на Русь, під твої українні міста війною, щоб нам, холо-

пам твоїм, за ними ходити на перевозах і на перелазах…9. А після оволодіння в 1637 р. 

Азовом козаки визволених полонеників-московитів на Русь, купуючи запас і наймаю-

чи судна, відпускали, а інших у твою государеву отчину в українні міста відпустити 

не взялись10. В іншій відписці Військо Донське зазначало, що:

[. . .] кримський цар до тебе, великого государя, не пише, що він, до азовського 

оволодіння в Русь ходив і твої українні міста воював, а ми, государ, холопи твої, 

над кримськими людьми, як вони пішли у твою, великого государя Московську 

державу війною, над ними не промишляли11. 

Опукло про співвідношення понять „Дон” і „Русь” йдеться у донській відписці 

від 4 липня 1644 р. Пишучи про те, що вони з Дону спорядили станицю проводжати 

послів, донці зазначали: щоб по шляху яка напасть і поруха над послами від тих ли-

товських злодійських людей і в Русі між міст від татар не сталася12. Відтак, донські 

козаки не тільки чітко відділяють Дон від Русі, а й дають собі раду в існуванні між 

цими територіями проміжної ланки – Поля. Русь не охоплює незалюдненого Поля 

й починається там, де стоять українні міста. 

Лише в „Історичній повісті” про оволодіння в 1637 р. Азовом, автором якої 

був донський осавул Федір Порошин, Донська земля приписана до Московської дер-

жави: по тій же преславущій ріці Дон вверх живе вільне козацтво, велике донське 

 7 Відписка Війська Донського до московського царя Михайла Федоровича від 6 жовтня 1628 р., 

Российский государственный архив древних актов (далi – РГАДА), ф. 89 (1628), № 2, л. 139.

 8 Русская историческая бибиотека издаваемая Археографической комиссией (далі – РиБ), t. XVIII, 

донские дела, кн. 1, Санкт-Петербург 1898, с. 352.

 9 Там же, с. 506.

 10 Відписка Війська Донського до московського царя Михайла Федоровича від 3 грудня 1637 р.., Там 

же, с. 640.

 11 Відписка Війська Донського до московського царя Михайла Федоровича від 15 січня 1638 р., Там 

же, с. 646.

 12 Там же, t. XХІV, донские дела, кн. 2, Санкт-Петербург 1906, с. 551.
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військо православної християнської віри Московської області13. Однак така пафосна 

заява з огляду на концептуально цілком інакший супровід попередніх і наступних ко-

зацьких суджень не відбиває справжніх уявлень донців про співвідношення Московії 

та Донської землі. Радше, це був лише один із засобів для досягнення головної мети 

«Історичної повісті» – забезпечити лояльне ставлення Москви до оволодіння Азовом 

та її практичну допомогу Війську Донському. Тим паче, що «вуха» реального став-

лення стирчать і в самій повісті, де надибуємо звичне розрізнення Московії та Дону: 

з того ж града Азова чиниться багато пакості Російському государству Московській 

державі й нашим юртам14 й особливо в наступному судженні: Тікаємо ми з тієї 

держави Московської з роботи вічної, із холопства невільного, від бояр і від дворян 

государевих15.

Протиставляли Донську землю Московії і в останній. Московські чинники не по-

ширюють на Дон поняття „царська отчина”. Дон розглядається як окрема територія, 

розташована поза межами останньої. Виїхав з Дону до Русі – значиться в приказному 

записі від 1625 р. про вихідця з полону Зиновія Булгакова16. У 1626 р. білгородський 

воєвода бідкався, що: воїнські люди через Дон (річку. – В. Б. ) в Русь та з Русі перелізуть17. 

Подібні випадки непоодинокі й цілком вкладаються у певну систему. Надибуємо 

і прямі твердження про окремішність Дону від Московської держави. Так московські 

посли в Криму С. Торбєєв та І. Басов говорили: і самому тобі Джанібек-Гірею царської 

величності відомо, що донські козаки на Дону живуть біля Азова, а не в Московській 

державі18. Що справа тут не лише в дипломатичні риториці, а в усвідомленні мо-

сковськими елітами того факту, що Дон перебуває поза політичним тілом Московії, 

добре відтінює цілком інакша постава в подібних ситуаціях Варшави. Дипломатія 

Речі Посполитої, попри те, що як і Московія, всю дорогу відхрещувалася від морських 

і суходільних походів українських козаків і називала останніх свавільниками, ніколи 

не ставила українське козацтво поза межі своєї держави, не відмовлялася від нього. 

Максимум, на що йшли, то це підкреслення недоступності козацьких країв, через що 

важко привести козаків до покори. Показово також, що московський цар постійно 

переймався проблемою інспірування козаками набігів татар, азовців і ногайців на 

«украйни», не має діла до провокування набігів на Дон. 

 13 А. Орлов, Исторические и поэтические повести об Азове (взятие 1637 г. и осадное сидение 1641 г.) 

тексты, Москва 1906, с. 52.

 14 Там же, с. 53.

 15 Там же.

 16 Приказний запис, 1625 р., РГАДА, ф. 210, Разрядный приказ, Владимирский стол, стб. 32, с. 254.

 17 Відписка білгородського воєводи Максима Язикова від 12 вересня 1636 р., РГАДА, ф. 210, Разрядный 

приказ, Белгородский стол, стб. 64, л. 95.

 18 Відписка С. Торбєєва та І. Басова від 29 червня 1629 р., РГАДА, ф. 123 (1629), № 9, л. 41.
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Водночас, прагнучи інтегрувати Військо Донське до свого політичного тіла, 

Московія постійно нагадувала донцям про їхній релігійний та етнічний зв’язок з мо-

сковитами. Як ви, отамани і козаки, так робите, природою є наші істинні православні 

християнські віри діди і батьки, і ви всі народилися в нашій православній вірі і слу-

жили колишнім російським государям без всякої зради й хитрості, – писав, напри-

клад, цар до козаків у 1617 р., вимагаючи помиритися з Азовом19. Мотив наявності на 

прикордонні та в інших регіонах Московії кревних („родимців”) донських козаків на-

лежав до грона основних ідеологічних інструментів Московії20. У такий спосіб вона 

намагалася подати козаків за органічну складову московського соціуму, сформувати 

на Дону відповідну ідентичність. Аналогічні наміри у Московії виношували і стосов-

но інших козацтв, про що опосередковано свідчить поява в московському діловодстві 

поняття „русскіє козаки”. Це поняття вживається зрідка, а його семантичне напо-

внення не відшліфувалося. Під такими козаками розуміли, то донців21, то терців або 

гребінців22. 

Від кінця XVI ст. поняття „русскіє козаки” та споріднене з ним „московські 

козаки”часто вживається в Речі Посполитій, Криму, Туреччині для позначення 

донських козаків, що, однак, відбивало не специфіку тотожності донців, а уявлення 

зовнішніх чинників, про перебування донського козацтва в силовому полі Московії23. 

 19 Грамота московського царя Михайла Федоровича на Дон від 26 вересня 1617 р., РГАДА, ф. 89 (1616), 

№ 1, с. 162).

 20 Див. хоча б грамоти московського царя Михайла Федоровича на Дон від 10 березня та 7 вересня 

1623 р., 22 жовтня 1625 р., РГАДА, ф. 89 (1623), № 2, л. 150–151.

 21 Московські посланці в Криму Ф. Челюскін та П. Данилов, оповідаючи про морський похід козаків під 

Кафу (1617), зазначали, що „і русскіє, государ, донські козаки з тими запорожцями приходили (відписка цих 

послів до царя Михайла Федоровича від 18 лютого 1617 р., РГАДА., ф. 123 (1615), № 9, л. 110). У допитових 

свідченнях гінця від московських посланців у Туреччині І. Кондирєва та Т. Бормосова від 5 вересня 1623 р. 

стосовно учасників спільного морського походу українських козаків та донців під Самсонов вживається 

як тотожні поняття «донські козаки» та „русскіє казакі»”, (РГАДА, ф. 89 (1623), № 2, л. 129). Путивльський 

воєвода С. Волинський, переповідаючи у відписці до царя допитові свідчення свого вивідувача про події 

в Україні, ужив поняття «русскіє козаки», щодо донців („приходив” (Іван Сулима… – В. Б.) „Дніпром із за-

порізькими Черкасами і русскімі казакамі”, (РГАДА, ф. 210, Разрядный приказ, Белгородский стол, стб. 64, 

л. 174). Про те, що у війську І. Сулими, яке оволоділо фортецею Кодак, разом з українськими козаками пе-

ребували саме донці див.: В. Брехуненко, Стосунки українського козацтва з Доном у XVI – середині XVII ст., 

Київ–Запоріжжя 1998, с. 208–209. Про випадки прикладення московськими чинниками до донців понят-

тя „русскіє казакі” див.: О. Ю. Куц, Донское казачество в период от взятия Азова до выступления Степана 

Разинa (1637–1667), Санкт-Петербург 2009, с. 407.

 22 Московські посланці в Криму О. Прончищев та Р. Болдирєв приклали поняття „русскіє козаки” до 

козаків з Терека: „привели до калги-царевича з Кафи двох чоловік русскіх козаків, а відкупили їх кафинці 

у гірських черкесів. Та їхніх товаришів залишилось у Кафі шість”. А калга хотів використати приведених 

козаків як провідників на Терек, (РГАДА, ф. 123 (1625), № 1, л. 37). 

 23 Див., зокрема: Kronika Marcina Bielskiego, t. III, wyd. K. J. Turowski, Sanok 1856, s. 1360–
–1361; інструкція послу  до Туреччини П. Ордзі від 19 жовтня 1618 р., Biblioteka Polskiej Akademii Nauk 
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Значну роль відігравала й політична кон’юнктура, яка змушувала польські, турецькі 

й татарські чинники підкреслювати в такий спосіб відповідальність Московії за 

морські походи донських козаків. 

Однак, попри ідеологічні зусилля Москви, сформувати на Дону відчуття 

тотожності донців і московитів не вдалося. Виводячи Дон за межі Московської держа-

ви, донці також відрізняли себе і решту козацьких спільнот від „русскіх людей”, хоча 

й давали собі раду в московському походженні значної частини донської спільноти. 

Особливо чітко таке протиставлення проступає з того, що донці повсякчас тих 

московитів, які з різних причин перебували на Дону й не стали членами донської 

спільноти, називають „русскімі людьмі”, а не маркують за становoю ознакою, як би 

годилося у випадку усвідомлення козаками своєї належності до московського соціуму. 

І русскіє люді, які нині на Дону є, крім татар і черкас, государю хрест цілувати раді, – 

говории, наприклад, на допитах у Москві донські отамани Б. Конинський і Т. Яковлєв24. 

Стосовно ж представників козацьких спільнот не використовується інакше поняття, 

ніж „козаки”. Останні нетотожні „русскім людям”, нехай серед тих перебувають батьки, 

сестри, брати, дружини багатьох із козаків, а саме поняття „русскіє люді” вживається 

винятково щого московитів. Ті ж „русскіє люди”, які прибули на Дон і покозачилися, 

перестають для донців бути властиво „русскімі людьми”. Вони тепер „козаки”, члени 

особливої спільноти, відмінної від російського соціуму, що стало логічним наслідком 

культивування самодостатності Дону, його незалежності від усіх сусідів. 

Судячи з того, що волжаки, терці, гребінці та яїцькі козаки, подібно до донців, 

плекали самодостатність своїх анклавів, швидше всього, вони так само відрізняли себе 

від московитів, вважаючи себе „інакшими”. Ніщо в козацькій поведінці не наштовхує 

на думку про те, що козаки ототожнювали себе з „русскімі людьми”. Так само 

московські еліти не подають ознак того, що трактують козацтва Волги, Яїка й Тереку 

інакше, ніж донців. Як складову російського світу. Території їхніх анклавів вона не 

вписує до «царської отчини».

Формуючи свої тотожності на принципово різних засадах, українські козаки та 

решта козацьких спільнот розійшлися по різних кутках і з приводу підходів до уяв-

лень про „вітчизну”. Ціннісно відмежовуючи свої анклави від територій усіх сусідів 

і протиставляючи Московії, яка прагнула накинути свою зверхність, донці, волжа-

ки, терці, гребінці, яїцькі козаки ставили себе поза навколишні системи світоглядних 

w Kórniku (далі – BPAN Kórnik), rkp. 326, BN, mf. 2722, s. 467; листи Кінан-паші до коронного 

гетьмана С. Конецпольського від 2 серпня та 8 вересня 1636 р., Korespondencja Stanisława Koniecpolskiego 
hetmana wielkiego koronnego 1632–1648, opr. A. Biedrzycka, Kraków 2005, s. 306–307, 326; лист крим-

ського хана Бегадир-Гірея до московського царя Михайла Федоровича від жовтня 1638 р., РГАДА, ф. 123 

(1638), № 22, л. 165.

 24 Допитові свідчення донських отаманів Б. Конинського і Т. Яковлєва від 24 грудня 1631 р., РГАДА, 

ф. 210, Разрядный приказ, Московський стол, стб. 39, л. 204.
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координат з приводу окреслення „вітчизни”. Той факт, що козацтва однозначно ви-

водили Московію за межі властиво „своєї” території й уміщували між анклавами ще 

й Поле, спонукує до висновку, що для козаків Московія не могла ототожнюватися 

з „вітчизною”. Цар не персоніфікував останню. Козацькі висловлювання про „царсь-

ку отчину” й самого царя позбавлені інтерпретацій Московії як спільної „вітчизни” 

для „русскіх” і козаків. 

Інтереси донців у цьому сенсі обмежуються Донською землею. Козаки саме її вва-

жають альфою і омегою свого існування, своєю „вітчизною”. Дон вони не вписують 

у Московську державу, не прагнуть закласти свої осідки на її території. Якщо українські 

козаки постійно розширювали свою присутність – соціальну й територіальну – у ме-

жах українських земель, то донці так і не вийшли за рамки відрізаної від Московії 

Полем Донської землі. Інтеграція представників донського та яїцького козацтва до 

московського соціуму, яка подекуди траплялася, означала вихід за межі козацьких 

спільнот, чого ніколи не було в Україні.

Усіма засобами донські козаки готові захищати лише преславущу ріку Дон і без 

бою Дон не покидати. їх турбує проблема недоторканості Дону, а не „царської от-

чини”. Зміст донських відписок та допитових свідчень виразно вказує на те, що 

Військо Донське не використовувало риторики, пов’язаної з цілісністю останньої. 

Тільки під час Азовської епопеї 1637–1641 рр. суто утилітарно виникає проблема 

розширення цієї „отчини”. Відчувши, що самотужки їм надовго не втримати форте-

цю, козаки пропонували її цареві, подаючи свою пропозицію в обгортці розростан-

ня „царської отчини”25. Цим поодиноким випадком і обмежуються представленість 

донців у найприкментішому московському дискурсі про межі „царської отчини”, який 

був невід’ємною складовою уявлень московських еліт про територіальний вимір своєї 

„вітчизни”. Практичними ж діями донці, як і волжаки, терці, гребінці та яїцькі коза-

ки, засвідчували свою світоглядну готовність служити іншим християнським волода-

рям проти московського царя, як-от під час Смути чи московського походу короле-

вича Владислава26. Така спрямованість пропозицій служби королевичу, висловлених 

Військом Донським вже після вибору на трон Михайла Федоровича (і представника-

ми властиво донців теж), контрастує зі специфікою лояльності українських козаків 

щодо свого патрона – короля Речі Посполитої.

Коли в 1585 р. останні пропонували свої послуги кримському ханові, то 

спеціально обумовлювали, що готові разом з ним воювати усіх, опріч короля 

 25 Відписки Війська Донського до московського царя Михайла Федоровича від 10 вересня 1640 р., 

2 травня 1641 р., РиБ, t. XXIV, с. 50, 156.

 26 Ширше про це див. М. С. Грушевський, Історія України-Руси, t. VII, Київ 2005, с. 377; С. М. Соловьев, 

История России с древнейших времен, t. IX, Москва 1990, с. 95, 110.
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польського27. Пізніше козаки підкреслювали, що waszej krolewskiej msczi, panu naszemu 
przyrodzonemu, słuzycz, anizli inszym monarchom, ktorzy często posły swe do nas posyłaią28. 
Напередодні Смоленської війни Військо Запорізьке довело, що ці запевнення не були 

лише риторикою. Воно відкинуло пропозиції виступити проти Варшави29.

При цьому козаки як вірні слуги короля домагалися від нього застережен-

ня права найматися за його згодою на службу до інших християнських володарів. 

Промовисто звучить відповідний пункт інструкції Війська Запорізького послам на 

сейм 1623 р.: Aby panom chreśćianskim, gdy od ktorego będą wezwani za wiadomoscią krola 
i. mci na słuzbę im isc wolne było30. Козакам йшлося по правове закріплення своїх фак-

тичних практик, більшість яких, до всього, чинилися з відома Варшави. Ці служби, 

зрозуміло, не могли бути обернені проти короля.

Водночас на ставлення українських козаків до короля й до Речі Посполитої 

посутньо впливала їхня вписаність до українського соціуму, а ще більше – долучен-

ня до змагань за права і свободи народу руського. Подвійна лояльність, інтереси цих 

змагань, а також станові мотиви вистелили дорогу до військово-політичних союзів 

проти Варшави із зовнішніми чинниками. Однак природа таких союзів була цілком 

інакшою, ніж служби решти козацтв королю Речі Посполитої під час Смути. Останні, 

надаючи послуги іншому володарю проти московського царя, нехай і виходячи із суто 

своїх спонук, йшли у фарватері чужих стратегій. Тобто для козацтв Дону, Волги, Яїка 

й Тереку події в Московії – це події не у своїй „вітчизні”, у якій слід навести уявлюва-

ний лад, а в сусідній державі, від якої, правда, залежить повнокровне функціонування 

власної спільноти. Українські ж козаки навпаки шукали союзників задля виборюван-

ня своїх інтересів у рамках Речі Посполитої. Своїми можливостями нав’язати стосун-

ки з іншими володарями і просити там захисту власних прав і свобод, козацтво на-

магалося шантажувати Варшаву, витискуючи поступки, як-от напередодні сейму 1623 

р., коли заявляло:

To nas w tym tylko cieszy, że w. m., naszi mosciwi pp., ludzie przedni, wielcy, 
uważni, sprawiedliwosc swiętą, calosc oyczyzny miluiący, i ci, ktorzyscie zaslug 
naszych dobrze wiadomi, do tei commisiey z nami deputowani, pewniesmy tego 

 27 М. С. Грушевський, Історія..., с. 169.

 28 Лист старшого Війська Запорізького П. Сараповича до короля Речі Посполитої Зигмунта ІІІ від 

17 березня 1600 р., В. Брехуненко, М. Нагельський, Дванадцять листів гетьманів Війська Запорізького XVI 

– першої половини XVII ст.. з польських рукописних зібрань, „Український археографічний щорічник. Нова 

серія”, вип. 8/9, Київ 2004, с. 441. 

 29 Про заходи Швеції стосовно втягування українських козаків до підготовлюваного московсько-

шведського військового союзу див.: Б. Ф. Поршнев, Тридцатилетняя война и вступление в нее России, 

Москва 1976, с. 259.

 30 B. Czart., rkp. 354, BN, mf. 11579, s. 44.
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o milosciwym baczeniu ie◦ kro. msci, pana naszego milosciwego, y w. m. naszych 
milosciwych pp., ze na krwawe uslugi nasze przeszle y dalsze Rzptey patrząc, nic 
nieslusznego na nas wymagac, iz żadnei miary iakiemi cięszkosciami przykrzywac, 
a tym barziey sposobem woiennym nas, uniżonych ie◦ kro. msci y tey zacney Rzptey 
slug zyczliwych, znosic bez winnosci i wszelkiey dania przyczyny nie zechcecie, 
bo y nam nie przyszlo ynaczey, tylko Panu Bogu Wszechmogącemu, sędziewemu 
sprawiedliwe◦ papieżowi ie◦ mści, swiętemu rzymskiemu biskupowi, cesarzowi ie◦ 
msci y wielu ynszym monarchom oswiadczywszy się, przyszlo by radzic o zdrowiu 
i calosći swoiei, do tego gdy nie przyszlo Panie Boże w Troicy Swiętey Iedyney31.

Українські козаки охоче оперували поняттям «вітчизна», чим вписували себе 

в український та річпосполитський дискурс Для них воно є одним із ключових 

у системі самоусвідомлення й добре знайоме як стану, що прагне дорівнятися до шлях-

ти. На відміну від решти козацтв, відгороджених від еліт, українські козаки дихали 

повітрям, напоєним шляхетськими стереотипами мислення, уявленнями, фобіями, ча-

стину яких вбирали чи трансформовували у своїх головах, зокрема ті, які заходили 

в інтерпретацію „вітчизни”. Змагаючись за місце „під сонцем”, козацтво хочеш не хо-

чеш мусило приймати правила гри, притаманні тамтешньому середовищу, нав’язувати 

до зрозумілої та прийнятної в ньому риторики, комунікативної системи загалом. 

Звідси часте й шаблонне оперування поняттям „вітчизна”.

Заледве який козацький лист до шляхетських чинників обходиться без згадок 

про „вітчизну” та турботи Війська Запорізького про неї. К. Косинський підступається 

до поняття „вітчизна” восени 1592 р., пишучи до короля: Tak thesz y za panowania 
w. kro. mczi stalie statecznie poslug milosczi oyczyzne◦ pana swe◦ y bracziey naszey narodu 
krzesczianskie◦ zywot swoy na smiercz... mieniali32. Через чотири роки Семерій Наливайко 

вже використовує властиво поняття „вітчизна”33, а в 1602 р. гетьман Іван Куцкович 

думає o ozdobie y sławie Rptey oyczyznie swey więczney34. Судження про „вітчизну” – 

постійний атрибут козацьких документів першої половини XVII ст.

Зі свого боку еліти Речі Посполитої цілеспрямовано вкидали в козацьке се-

редовище концепцію „вітчизни”, що цілком зрозуміло з огляду на козацьку поставу 

в державі, а також на ті небезпеки, якими відгонило від козаків як суб’єкта міжнародних 

 31 Лист Війська Запорізького до сейму Речі Посполитої, не раніше 1623 р., M. Drozdowski, Religia 
i Kozaczyzna Zaporoska w Rzeczypospolitej w pierwszej połowie XVII wieku, Warszawa 2008, s. 266.
 32 Лист гетьмана Війська Запорізького К. Косинського до короля Речі Посполитої Зиґмунта ІІІ від 

15 вересня 1592 р., В. Брехуненко, М. Нагельський, Дванадцять листів…, с. 439.

 33 Лист С. Наливайка до віленського воєводи І. Ходкевича, 1595 р., Archiwum Główne Akt Dawnych 

(далі – AGAD), Archiwum Radziwiłłów (далі – AR), dz. V, nr 13368, k. 1.
 34 Лист гетьмана Війська Запорізького І. Куцковича до галицького старости Ю. Струся від 11 травня 

1602 р., AGAD, Archiwum Zamoyskich (далі – AZ), nr 3036, k. 40.
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відносин. У поєднанні з напруженими козацько-шляхетськими стосунками по лінії 

спершу станових, а потім і національних інтересів руського світу та легкість, з якою 

козацтво наймалося на службу до сусідніх і не дуже християнських володарів, а також 

знаки визнання, отримувані Військом Запорізьким від останніх, навіювали думки про 

загрозу стабільному позиціонуванню козаків як вірних підданих короля. Самі козаки 

не раз уміло розігрували цю карту. Обстоюючи свої права і „свободи”, скаржачись на 

„кривди незносні”, вони час від часу використовували риторичні прийоми, покликані 

тримати Варшаву, як-то кажуть, у тілі. Заявами, що воліють лише panu oyczystemu слу-

жити, zadne◦ pana, nie nayduiąc w postronnich panstwach tak w krzesczyanstwie, iako 
tesz y między besurmanskim narodem przeciwnikiem wiary syna Bozego35, вони розрахо-

вували на інший ефект – на поступки задля збереження своєї лояльності. Аналогічну 

функцію, не більше, виконували й висловлювання про можливий перехід під царську 

зверхність і навіть про те, що міста литовські стануть очищати в… государеве ім’я36. 

Це була лише риторика, спрямована на те, щоб ефективно використати московський 

чинник у змаганнях за станові інтереси та за направу вольностей і свобод народу русь-

кого. Про те, як реально українські козаки воліли опинитися під високою царською 

рукою, добре ілюструють події Смоленської війни. 

Утім, Варшаву контакти козаків з одновірною для них Москвою непокоїли 

найбільше. Посольства до царя, царське „жалування”, надходження якого наклада-

лося на вічні клопоти Війська щодо погашення коронним скарбом заборгованостей 

з платні для реєстровців – усе це стимулювало послідовне наголошення у стосунках 

з козаками на питанні „вітчизни”, покликане гальмувати можливу появу шкідливих 

орієнтацій. Тому під час комісії 1625 р. король і комісари вимагали від козаків: Aby tych, 
ktorzy w legacyach do Moskwy iezdili, stawili, aby pod przysięgą zeznali z iakiemi poselstwy tam 
posylani byli, y listy, ktore mieli od moskiewskiego kniazia, aby do rąk ich mc pp. commissarzow 
oddali37. Найбільше ж дратувало визнання козаками tytulu Carstwa Moskiewskiego38. З огля-

ду на занурені ще в останню чверть XV ст. претензії Московії на спадщину Київської 

Русі, це виглядало як небезпечний прецедент підтримки таких претензій одним із 

українських станів, нехай і не еліти. Своїм занепокоєнням король навіює переконан-

ня, що саме так він трактував козацькі дії.

Зусилля верхівки Речі Посполитої спрямовувалися на те, щоб цементувати в ко-

зацькому середовищі стійкі переконання у вірності нам (королю. – В. Б.) і вітчизні 

 35 Лист гетьмана Війська Запорізького К. Косинського до короля Речі Посполитої Зиґмунта ІІ від 15 ве-

ресня 1592 р., В. Брехуненко, М. Нагельський, Дванадцять листів…, с. 439.

 36 П. А. Кулиш, Материалы для истории воссоедиения Руси, t. I, Москва 1877, с. 182. 

 37 Декларація королівських комісарів Війську Запорізькому, 1625, кінець жовтня, Zbiór pamiętników 
historycznych o dawney Polszcze, t. VI, wyd. J. U. Niemcewicz, Lwów 1833, s. 181–182.
 38 Ibidem, s. 179.
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нашій, необхідності служити нa оздобу Речі Посполитої, на оборону вітчизни39. 

Москва теж закликала наприклад Військо Донське служити цареві, бути його вірними 

підданими. Іншими словами прагнула сформувати у донському середовищі, і ймовірно 

в інших козацьких спільнотах, уявлення про „царську отчину” як їхню „вітчизну”. Але 

козацтва східної зони Степового Кордону залишилися вірними ідеї самодостатності 

своїх анклавів.

Натомість українські козаки, слідом за шляхтою охоче оперують вживають по-

няття „вітчизна”, „мила вітчизна”, „оздоба вітчизни”, „зрадники вітчизни”, так само 

розуміючи під вітчизною Річ Посполиту, не відділяючи останно від особи короля, сво-

го патрона. Дякуючи, наприклад, Кшиштофу Радзивілу за лицарський подарунок, – 

шаблю, – старший Війська Запорізького на той час Іван Петрижицький висловився 

дуже промовисто:

Za młsciwy podarek, ktorymes w. x. m., pan nasz młsciwy, starsze◦ nasze◦ 
obesłac raczył, to iest szablę, unizenie w. x. m. dziękuiem, więszuiąc, aby on za 
dobre zdrowie w. x. młsc., oyczyzny y dostoienstwo krola ye◦ m., ktorego nam Pan 
Bog posłac raczy, tę stablą we krwi nieprzyiaciela coronnego omoczył 40. 

Козаки вважають себе сторожами вітчизни, більше того, послідовно оперують 

поняттям цілість вітчизни, повсякчас засвідчуючи свою волю воювати za zdrowie 
ie◦ k. m. y Rzptey wszystkiey, za całosc oyczyzny miłey 41. При цьому вони не обмежу-

вали для себе коло противників і були готові, як висловлювалися не раз, покласти 

gardła swe przeciwko każdego nieprzyjaciela za calośc ojczyzny42. Свої заслуги в обороні 

«вітчизни» козаки кладуть в один кошик з іншими аргументами, покликаними узасад-

 39 Див. хоча б: лист гетьмана Великого князівства Литовського К. Радзивіла до гетьмана Війська 

Запорізького Г. Лободи від 29 січня 1596 р., AGAD, AZ, nr 3036, s. 21; лист короля Речі Посполитої 

Зиґмунта ІІІ до Війська Запорізького від 1 серпня 1600 р., Biblioteka Jagiellońska, nr. 2/1952, BN, 
mf. 12611, s. 392 v.; лист короля Речі Посполитої Зиґмунта ІІІ до Війська Запорізького, 1613 р., AGAD, 
Teki Naruszewicza (далі – TN), t. X, s. 18; лист короля Речі Посполитої Владислава IV послам Війська 

Запорізького на коронаційний сейм від 21 березня 1633 р., AGAD, AZ, nr 3036, s. 106.
 40 Лист гетьмана Війська Запорізького І. Петрижицького до К. Радзивіла від 31 травня 1632 р., 

Ю. Мицик, Листи Петрижицького-Кулаги, „ Козацтво”, 1996, № 1, с. 21–22.

 41 Лист гетьмана Вiйська Запорізького М. Дорошенка до гетьмана Великого князівства Литовського 

князя К. Радзивіла від 12 лютого 1626 р., В. Брехуненко, М. Нагельський, Дванадцять листів гетьманів…, 

с. 445.

 42 Лист старшого Війська Запорізького І. Петрижицького до князя Домініка Заславського від 9 червня 

1632 р., Архив Югозападной России, издаваемый временною комиссиею для разбора древних актов (далі – 

Архив ЮЗР), ч. ІІІ, t. I, Київ 1863, с. 327; лист Війська Запорізького до королівських комісарів від 13 січня 

1622 р., А. Бедржицька, Звіт про роботу козацької комісії у Києві в січні 1622 р., „Записки Наукового това-

риства імені Шевченка”, t. ССLІІ, 2006, с. 528.
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нити претензії на соціальне визнання. Наголошуючи на неабияких заслугах у справі 

захисту й оздоби „вітчизни”, вони пробують поставити знак рівності між турботою 

про благо „вітчизни” й піклуванням про криваво заслужені козацькі права й вольності. 

Ця концепція з’явилася в головах козацької старшини порівняно рано. Принаймні 

гетьман І. Куцкович чітко виклав її у своєму листі до Ю. Струся від 11 травня 1602 р. 

Закидаючи галицькому старості нагінки на козаків та їхні сім’ї, гетьман писав:

[...] gdysz w. m. będącz senathorem, powinnoscz tho w. m. bela zawszę 
przemisliwacz o ozdobie y slawie Rptey oyczyznie swey więczney, niz o swoych 
wlasnych pozytkach. A ozdoba wieksza zadna Rptey bycz nie moze, iako gdy liud 
rycersky w slusznym poszanowaniu y w powazeniu bywa, nizli w. m. wiencey 
przekladayancz nienawiscz swoie, nad pozytek y slawę Rptey miasto obrony, która 
w. m. yako senator nam, liudziom rycerskim, powinien wykonales, starodawny 
gnyew swoy na maiętnosciach naszich w niebytnosci naszei tham na then czas one 
wypustoszić y prawie do grunthu wynisczicz kazącz43.

Через тридцять років в інструкції на конвокаційний сейм від 9 червня 1632 р. 

І. Петрижицький виписує у типологічно подібному стилі службу козаків „вітчизні” як 

підставу для обдарування Війська Запорізького належними вольностями:

Wiadome są wszystkiey cney Coronie wiernie a odwazne zaslugi nasze na 
roznych expeditiach Rptą y przyznac to sluszne maią, ze nie mal wkrąg granic 
Corony Polskiey zastawiaiąc się za dostoienstwo krolow ich m. polskich, powagę 
maiestatu // ich, calosc oyczyzny y dobre Rzptei, nie lituiąc zdrowia, chudob y utrat, 
glowami swemi otoczyli. Pewni będąc, ze kiedyszkolwiek tak szczęsliwey godziny 
doczekamy, wolnoscią w prawach swych rycerskich poprawę otrzymamy, usilne 
prosic, zeby mlciwe się do ie◦ k. mci pana przyszlego wlozyc raczyli, iakobysmy 
wolnosciami rycerskim ludziom nalezącymi, obdarzeni bylli44.

 43 Лист гетьмана Війська Запорізького І. Куцковича до галицького старости Ю. Струся від 11 травня 

1602 р., AGAD, AZ, nr 3036, s. 40.
 44 Інструкція послам Війська Запорізького на конвокаційний сейм від 9 червня 1632 р., С. Т. Голубев, 

Киевский митрополит Петр Могила и его сподвижники, t. I, Киев 1883, с. 405. З невеликими стилістичними 

змінами цей фрагмент увійшов до інструкції козацьким послам на елекційний сейм від 4 вересня 1632 р.: 

„Acz nie rozumieliśmy nigdy, aby ich mc pp. senatorowie y wszystka Rpta, pomniąc na tak wierne, 
odważne y krwawe zasługi nasze na różnych expedyciach dawnieiszych, wyliczać by ich trudno, ale te-
raz za świeżo zmarłego świętey pamięci zeszłego k. i. mci, co nasza pamięć niesie iako w Multianiech, 
w Inflantach y w Moskwie przez tak wiele lat w Woloshech, s tatary iako wiele razy pamięć nie zniesie, 
za powagą k. i. m. maiestatu calość oyczyzny y dobra Rzeptey zastanawiaiąc się, niemal w krug granic 
Korony Polskiey polawszy krwią, głowami swemi otoczyli”, Архив ЮЗР, ч. ІІІ, t. I, с. 339.
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На такому тлі твердження П. Саса про те, що козаки вважали „вітчизною” 

Україну45, виглядають непереконливо. Тут, очевидно, відбулося зміщення понять, 

оскільки козаки розуміюш під „вітчизною” Річ Посполиту, безальтернативно зарахову-

вали себе до українського соціуму, а також вели мову ще й про властиво козацьку землю 

й бачили останню „на Україні”. Якраз сусідство в козацькому світобаченні уявлень про 

Річ Посполиту як про „вітчизну” та про свою вмонтованість до українського соціуму 

унеможливило формування в головах козаків понаднаціональної річпоспосполитської 

самосвідомості. Еволюціонувавши до того, щоб претендувати на місце в „народі русь-

кому”, козаки хоча й чулися члонками Речі Посполитої46, але співвідносили це із задо-

воленням його потреб. Як уже йшлося, з 1620-х рр. козацька старшина виразно в’язала 

станові вимоги, з проблемою направи прав і свобод народу руського. Увійшовши в це 

русло, козаки зіштовхнулися з уявленнями української шляхти про руський світ, ми-

нуле Русі, засади поєднання її під одним дахом з Литвою та Короною. І виявилися до-

брими учнями. Вже в 1620-х рр. у світогляді козацької верхівки знайшлося місце для 

рефлексій з приводу не тільки самодостатності і старожитності „народу руського”, але 

й устроєвої моделі Речі Посполитої.

Усвідомлення козаками комбінації у „вітчизні” трьох світів – русько-

го, польського й литовського пробивається крізь частокіл риторичних прийомів 

всерічпосполитського ґатунку, уживаних з огляду на правила гри з Варшавою. 

Козацька верхівка засвоїла ідеї, які оберталися в середовищі руської шляхти стосов-

но особливостей входження Русі до Корони Польської. Як і шляхта, козаки вживали 

поняття „держави руські” („państwa ruskie”), як і шляхта, були переконані, що Русь 

увійшла до Корони Польської на засадах договору. У січні 1622 р. козацька старшина, 

яка з’їхалася до Києва на чергову комісію, перераховуючи свої вимоги й перелічуючи 

наруги над православною вірою та свободами „народу руського”, писала, що по-

рушуються prawa narodowi ruskiemu, pod czas wcielenia państw ruskich do Korony 
nadane47. Козаки ставили перед собою питання про кордони руського світу, мали пев-

не уявлення про них: z bracią swą ze wszystkim narodem ruskim w granicach ruskich 
w państwach i. k. mci48. Докладно з’ясувати ці уявлення, на жаль немає можливості. 

Але, швидше всього, погляди козацтва відбивали територіальний вимір православної 

моделі руської ідентичності, яку православні інтелектуали успішно навіювали козакам 

 45 П. Сас, Витоки українського націотворення, Київ 2010, с. 83, 85.

 46 Див. хоча б: Лист гетьмана Війська Запорізького І. Петрижицького до депутатів житомирського сей-

мику від 30 травня 1632 р., AGAD, AR, dz. V, nr 11546, k. 5; інструкція Війська Запорізького своїм послам 

на елекційний сейм Ф. Кузьмінському, Ф. Праличу та В. Онишкевичу від 6 вересня 1632 р., Архив ЮЗР, ч. ІІІ, 

t. I, с. 339.

 47 Лист Війська Запорізького до королівських комісарів від 13 січня 1622 р. А. Бедржицька, Звіт про 

роботу козацької комісії…, с. 528.

 48 Там само. с. 527.
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і мало відрізнялися від тих меж руського світу, по які в середині XVII ст. вів мову Б. 

Хмельницький, а згодом і всі інші гетьмани. Невипадково ж перераховуючи кривди, 

завдані Православній Церкві, козацька старшина згадувала міста по всьому периметру 

Київської православної митрополії: Перемишль, Сокаль, Красностав, Вільно49. 

Використовують козаки і поняття: держави Великого князівства Литовського 

(„państwa Wielkiego Xiężestwa Litewskiego”, „ziеmie Litewskiego panstwa”)50, розуміють 

що фактична устроєва модель Речі Посполитої включає все ж таки лише Корону 

і Велике князівство Литовське51. Під час безкоролів’я 1632 р. воліють обрати такого 

короля, щоб w pokoiu miedzy wrzystkiemi narody tey cney Korony panstwem swoim 
rządzil 52. 

Водночас вписаність козаків до українського соціуму формувала принципово 

інакші ніж на Дону, Волзі, Яїку й Тереку уявлення про „свою козацьку землю”. Донці, 

волжаки, терці, гребінці та яїцькі козаки відділяючи територію своїх анклавів від 

усіх сусідів, з „царською отчиною” включно, не поширювали межі „своєї землі” поза 

Степовий Кордон. Від початку вони чулися єдиними господарями на своїх територіях. 

Українські ж козаки навпаки були змушені співіснувати на прикордонні з іншими ста-

нами, позиціонувати себе відносно них і лише згодом на Запоріжжі й далі від нього 

могли сподіватися грати першу скрипку, бодай на перших порах. Українське козацт-

во мусило перейматися тим, де саме у „вітчизні Речі Посполитій” воно має користу-

ватися омріяними правами й вольностями. На практиці в рамках так чи інакше за-

люднених українських земель воно мало або обмежитися певним простором для 

самореалізації, або прагнути зробити своєю територією увесь їхній ареал. При цьо-

му як сила, орієнтована на освоєння Степового Кордону, воно претендувало й на до-

лучення до „своєї землі” його частини.

Безумовно, внаслідок тісних контактів козаків зі шляхтою та шляхетських 

допливів у козацьке середовище туди відразу були вкинуті притаманні шляхті стере-

отипи щодо південних та східних меж українських земель, під потужним впливом 

чого й формувалися уявлення козаків про територію, яку вони зарезервували для себе. 

 49 Див., зокрема: лист Війська Запорізького до королівських комісарів від 13 січня 1622 р., 

А. Бедржицька, Звіт..., с. 526.

 50 Лист старшого Війська Запорозького Г. Лободи до коронного гетьмана Я. Замойського від 11 січня 

1596 р., Listy Stanisława Żółkiewskiego 1584–1620, wyd. J. T. Lubomirski, Kraków 1868, s. 65–66; ін-

струкція козацьким послам Станіславу Яблонському та Андрієві Кривоблоцькому на сейм, 1632, не пізніше 

початку квітня, B. Czart., rkp. 365, BN, mf. 1547, s. 1526.
 51 Див. хоча б: інструкція послам Війська Запорізького до короля Речі Посполитої від 1 березня 

1621 р., Н. П. Ковальский, Ю. А. Мыцык, Анализ архивных источников по истории Украины XVI–XVII вв., 

Днепропетровск 1984, с. 73; лист Війська Запорізького до конвокаційного сейму від 9 червня 1632 р. C. Т. 

Голубев, Киевский митрополит Петр Могилa…, t. I, с. 403–407.

 52 Інструкція Війська Запорізького своїм послам на елекційний сейм від 6 вересня 1632 р., Архив ЮЗР, 

ч. ІІІ, t. 1, с. 339.
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У зв’язку з тим, що незалюднені степові простори аж до Чорного та Азовського морів 

в Україні, рахували за свої природні землі, які слід поновно інтегрувати, українське 

козацтво фактично навіть не мало ціннісного вибору. Виникнувши й устійнившись 

на лісостеповому прикордонні, тобто між контрольованими і непідконтрольними 

українськими землями, воно було позбавлене можливостей сформуватися, подібно до 

решти козацтв, як спільнота анклавного типу з усіма наслідками, що звідси витікали. 

Закладення осідків за дніпровськими порогами нічого не змінило, оскільки Запоріжжя 

також належало до української ойкумени. 

Свою власну землю козаки, як добре відомо, повсякчас розміщують на „Україні”. 

Однак просторове наповнення останньої зазнає змін. Спершу претензії козаків, оче-

видно, не виходили за рамки прикордоння і свою територію – „Україну” – вони 

локалізували на ньому. Утім, дуже швидко їм стало тісно на Південній Київщині та 

Східному Поділлі, про що виразно сигналізують допливи на Дон і виникнення осідків 

за Дніпровими порогами. А щонайпізніше на зламі XVI–XVII ст. уявлення козаків про 

те, де вони мають природне право чутися вдома й користуватися правами й воль-

ностями, охопили величезний простір від Білорусі до Чорного моря, про що дуже 

чітко висловився гетьман Іван Куцкович у листі до галицького старости Юрія Струся 

від 11 травня 1602 р. Розгніваний тим, що під час перебування основного контин-

генту козаків на Інфлянтській війні були спустошені їхні маєтності, гетьман вдав-

ся до окреслення території, на якій козаки мають бути вільні від будь-чиїх зазіхань:  

…począwszi od Mohiliewa wszitkie Ukraynę asz do uscia Dnieprowego, co wszistko 
iest wlasne przistanstwa nasze53. Іншими словами козаки, на той час уже стан, воліли 

реалізовувати свої станові прерогативи якщо не на всіх розташованих по християнсь-

кий бік Степового Кордону українсько-білоруських землях, то принаймні на їхній 

значній частині, сфокусованій на Дніпро та його допливи. 

Безумовно, такі підходи з’явилися на підвалинах активної участі в козакуванні 

та у формуванні властиво українського козацтва вихідців з білоруського Придніров’я. 

По факту ж козацтво не тільки приймало до своїх лав приходьків з Білорусі, Волині, 

Підляшшя, яких було чимало, а й пробувало стати ногою на білоруській території 

вздовж Дніпра. Інакше як пояснити, що в 1620-х рр., наприклад, козак Лаврентій 

Кривоножков проживав з родиною в Бобруйську54. Переконаність в тому, що козаць-

ка земля охоплює також і зауважені терени, виявилася настільки міцною, що спро-

вокувала появу за доби Б. Хмельницького претензій на включення Південно-Східної 

 53 AGAD, AZ, nr 3036, k. 41.
 54 Відписка путивльських воєвод А. Литвинова-Мосальського та І. Уварова до московського царя 

Михайла Федоровича від 23 жовтня 1632 р., Воссоединение Украины с Россией. Документы и материалы 

в трех томах. t. I, Украина накануне освободительной войны (1620–1647 годы), Mocква 1953, с. 126.
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Білорусі до складу Гетьманщини55. Тож бракує підстав погодитися з думкою П. Саса, що 

козаки розглядали як свою землю Україну виводячи за її межі насамперед Білорусь…56. 

Південно-Східну Білорусь вони таки вважали „своєю землею”. 

Що ж до земель, розташованих по інший бік Кордону, то, козаки однозначно 

сприймали їх як резерв для розширення своєї території. Видно це не тільки з промо-

вистого одкровення гетьмана І. Куцковича. Свого часу С. Наливайко пропонував осади-

ти козацьке військо в міжріччі Бугу та Дністра на південь від кордонів Брацлавського 

воєводства.57 Крім того, козаки на практиці поширювали свою присутність у південно-

східному напрямку. А з 1630-х рр. набирає обертів колонізація майбутньої Слобідської 

України. 

Зрозуміло, що в умовах Степового Кордону, коли жодна із сусідніх потуг ще не 

мала сил закрити його на свою користь, а величезні простори гуляли без сталого го-

сподаря, фіксація чітких меж території українських та інших козаків з боку Кордону 

була просто неможливою. Занадто багато залежало від мінливої кон’юнктури кор-

донного життя. Сама логіка співіснування тут з конкурентами засадничо передбача-

ла еластичність навіть умовних кордонів відповідно до спроможності тієї чи іншої по-

туги гнути свою лінію й тіснити суперника. 

В цілому ж рефлексії українських козаків над світоглядним поняттям „вітчизна», 

а також образ „своєї козацької землі” ставлять їх на особливе місце в гроні козаць-

ких спільнот Східної Європи, ніби підсумовуючи разючі відмінності між моделями 

ідентичностей. Козацька еліта виразно рухалася в бік ототожнення козацької землі 

з усім українським простором, де криваво заслужені „вольності”, подібно до шля-

хетських прерогативів, повинні мати понадтериторіальний вимір. Звідси був один 

крок до ідеї членства в „народі руському”. Тож коли в перші десятиліття XVII ст. 

українські православні інтелектуали бралися прописувати козацтво у розробленій 

ними православній моделі руської ідентичності, то інтелектуальне підтягування його 

до своєї концепції починали не з нуля і вже мали на що спертися. Особливості сфор-

мованих уявлень про „вітчизну” стали джерелом тих великих зрушень у визначенні 

українським козацтвом своєї „вітчизни”, які наспіли в середині XVII ст. і призвели до 

заміни „вітчизни милої Речі Посполитої” на україноцентричні моделі58.

 55 Про змагання козаків за Південно-Східну Білорусь див.: В. Горобець, Еліта козацької України в по-

шуах політичної легітимації: стосунки з Москвою та Варшавою, Київ 2001, с. 151–176; K. Kossarzecki, 
Działalność wojskowa pułkownika Iwana Neczaja na Białorusi w latach 1657–1659, „Україна в Центрально–

Східній Європі (з найдавніших часів до кінця XVIII ст.)”, вип 5, Київ 2005, c. 359–391.

 56 П. Сас, Витоки українського націотворення…, с. 86.

 57 Докладніше по цей проект див.: П. Сас, Політична культура українського суспільства (кінець XVI – 

перша половина XVII ст.), Київ 1998, с. 224–237.

 58  Див. З. Е. Когут, Від Гадяча до Андрусова: осмислення «отчизни» в українській політичній культурі, 

[w:]Гадяцька унія 1658 року, pедкол. П. Сохань, В. Брехуненко та ін., Київ 2008, c. 228–239.
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S u M M a r y

The „Fatherland” according to Christian Cossacks 
of the 16th and first half of the 17th Centuries

One of the stereotypes of Cossack historiography is the conviction that the Cossacks 
of the Don, Volga, Jaika and Terek were all elements of the world of Moscow, but we may 
also speak of the nature of the world of the Christian Cossacks. The attitudes of the Cossacks 
of the Don and other regions to Moscow allows us to conclude that they were aware of 
their difference from the Ukrainian Cossacks who had never separated themselves from the 
Russian world.

There are no reasons to suggest that the Don Cossacks ever identified themselves 
with the world of Moscow. They were not interested in Moscow life, unless it affected the 
Cossacks; it was written that „there is such pride among the Cossacks, that if the Tsar will 
have mercy on them, they will serve him, and if he does not show them any, then they will 
have to follow the Volga and live there, owing no obedience to anyone”. In contrast to the 
Ukrainian Cossacks, the Don Cossacks treated Moscow as a threat to their sovereignty, besides 
which the Don was treated as an independent territorial unit separate from Russia, the state 
of Moscow, the Tsarist motherland. The author presents many written sources supporting this 
thesis, for example in 1625 Bułhakow wrote: „he left the Don and entered Russia”.

At the same time, Moscow was trying to convince the Don Cssacks that they were 
part of the world of Moscow. One instrument in this was the existence of relatives in 
the country on the border of and within the Moscow state, another was using the term 
“Russian Cossacks”, to refer to the Cossacks of this group (as well as others). As for the 
Ukrainian Cossacks, for the ones on the Don they were inhabitants of a foreign country. 
The Ukrainians defended their interests within the Commonwealth, which they referred to 
as their “homeland”. In one of the letters of K. Kosinski to the King he wrote: “So also 
in the reign of His Majesty they constantly offered their lives in defence of their beloved 
homeland, the Lord and brothers of this, our Christian nation”. The topic of the “homeland” 
is a fundamental theme in seventeenth century Cossack documents.

From the perspective of the Polish elite, it was important to introduce the concept of 
“homeland” into the public conciousness of the Cossacks for fear of these groups collaborating 
with Moscow. In turn, Moscow wanted to create the notion of a “Tsarist homeland” as that 
of the Cossacks. However, Ukrainian Cossacks used the terms “homeland”, and “traitor to 
the homeland” with reference to the Commonwealth and the King. The Cossacks often called 
themselves the “guardians of the homeland” and used the concept of the “whole homeland”, 
for example, in their writings they used phrases such as: for the health of His Majesty and the 
Commonwealth, for the whole beloved “homeland” and “set his own throat between every 
enemy and the whole of his homeland”. Hence they thought that they could lay claim to 
the rights and freedoms of the Cossacks and were entitled to a place in the social hierarchy. 
This concept dates back at least to 1602 since the times of hetman I. Kuckowicz.
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Petreżycki, writing in 1632 on the granting of freedom to the Cossack army, disputes 
the argument that the Cossacks considered Ukraine as their homeland. In such a situation, 
a change of terms is an important topic, because the Cossacks treating the Commonwealth 
as their homeland can be considered as part of the Ukrainian community and as opposed 
to the idea of the Cossack state, which was seen “in Ukraine”. Already in the 1620s, the 
Cossack elite was not only wondering about the antiquity of the Russian people, but also 
the possibilities for the creation of their own state. According to the Cossacks, Ruthenia was 
joined the Crown on the basis of a contract, so in 1622 it was written that “the law of the 
Russian nation had been broken when the Ruthenian states had been incorporated into the 
Crown”. In turn, with reference to the borders of the Russian world it was written ”The 
brethren of the whole Ruthenian nation within the Ruthenian limits of the lands of His 
Majesty”. Probably the idea of “the state would have covered the Orthodox world. Cossacks 
also used the term “State of the Great Duchy of Lithuania”, “the lands of the Lithuanian 
state”), aware that the Commonwealth was only the lands of the Crown and the State of 
Lithuania.

With regard to the extent of the Cossack state, it was written in 1602 that the 
boundaries of this would include: “...starting from the Mogilev all of Ukraine down to the 
mouth of the Dnieper, which is all ours”. Moreover, the Cossacks claimed the rights to 
Belarussian territory, the lands between the Bug and Dniester south of the border of Bratslav 
province, and from 1630 they were colonising Sloboda Ukraine.




