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ЗАПОРІЗЬКА СІЧ ЯК ФОРМА  

САМООРГАНІЗАЦІЇ УКРАЇНСЬКОГО  
СУСПІЛЬСТВА В XVI – XVIII ст. 

 
Стаття присвячена вивченню механізмів і форм самоорганізації 

українського суспільства в XVI – XVIII ст. На прикладі історії Запорізької 
Січі досліджується еволюція українського козацтва від спонтанних громад 
до організованої функціональної структури, здатної до саморозвитку і 
вдосконалення. 

 
Перспективи формування сучасної української нації, реалізація 

стратегій подальшого національного й державного розвитку України 
неминуче пов’язані з дієвістю організаційних механізмів у суспільстві, з 
можливістю використати потужний самоорганізаційний потенціал, 
притаманний українській спільноті. Самоорганізація сприяє досягненню 
цілісності нації, інтеграції всіх виявів українського життя, забезпечує 
консолідацію етносу. Механізми самоорганізації є необхідними й особливо 
своєчасними тоді, коли в суспільстві посилюються негативні процеси, 
включаючи руйнацію його основ, хаос і дезорганізацію життя. 

У різні історичні періоди українська спільнота продемонструвала 
своєчасність та соціальну ефективність виникнення і функціонування таких 
яскравих феноменів самоорганізації, якими були українські братства, 
організації української літературної та інтелектуальної еліти в час 
культурно-національного відродження XVI – XVII ст., барокові об’єднання 
українських інтелектуалів і церковних діячів XVII – XVIII ст.1 Здатність до 
саморозвитку і самовдосконалення була притаманна також українському 
козацтву як самостійній соціальній та політичній силі XVI – XVIII ст.  

Метою цієї статті є з’ясування самоорганізаційних засад існування 
українського козацтва і характеристика Запорізької Січі як однієї з форм 
самоорганізації українського суспільства XVII – XVIII ст. Окремі аспекти 
цієї проблеми досліджували Д. Яворницький, С. Плохій, В. Смолій, 
В. Степанков, П. Сас та ін. 2 

У своєму історичному розвиткові українське козацтво проходить значну 
еволюцію організаційного характеру. Почавши своє існування як спільнота, 
що утворювалась спонтанно, на засадах взаємної підтримки і товариської 
солідарності, козацтво еволюціонувало до значно вищих форм соціальної 

                                           
1 Петрук Н.К. Неформальна спільність і формування засад самоорганізації суспільства (на 

матеріалі історії українського бароко) // Українознавство. – 2006. – № 1. – С. 245-249.  
2 Яворницький Д.І. Історія запорізьких козаків / Пер. з рос. – Львів: Світ, 1990. – Т. 1. – 

319 с.; Плохій С. Наливайкова віра: Козацтво та релігія в ранньомодерній Україні / Пер. з англ. 
– К.: Критика, 2006. – 496 с.; Смолій В.А., Степанков В.С. Українська національна революція 
XVII ст. (1648 – 1676). – К.: Альтернативи, 1999. – 351 с.; Сас П.М. Політична культура 
українського суспільства (кінець XVI – перша половина XVII ст.). – К.: Либідь, 1998. – 295 с.  
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організації. З часом українське козацтво постало як добре організована та 
об’єднана спільною метою структура, яка здатна була саморозвиватися та 
вдосконалюватися, породжуючи нові, вищі форми організації.  

Особливою військово-політичною організацією, яка сформувалась і 
функціонувала на основі механізмів самоорганізації, стала Запорізька Січ. 
Виникнення Запорізької Січі або Війська Запорозького супроводжувалося 
становленням принципово нового способу життя української спільноти, 
утвердженням специфічної організаційної будови, виробленням 
ефективних механізмів її функціонування. Головними принципами 
існування Запорізької Січі була демократичність її устрою, рівність усіх, 
свобода індивіда, відчуття товариства й солідарності, громадянська 
дисципліна. В непрості та неоднозначні часи української історії було 
продемонстровано важливість людської самоорганізації, значущість 
процесів мобілізації й консолідації етносу, необхідність ідентифікаційної 
визначеності особистості, усвідомлення потреби в досягненні цілісності й 
єдності українського соціуму перед загрозами внутрішнього та 
зовнішнього характеру. 

Як відомо, самоорганізація передбачає здатність до саморозвитку, 
самовдосконалення тієї чи іншої спільноти, до здійснення узгодженої 
діяльності, спрямованої на концентрацію й інтеграцію зусиль індивідів для 
реалізації спільної мети. Вона є умовою ефективної діяльності людей для 
реалізації загальнозначущих цілей. Це загалом сприяє приросту додаткової 
енергії, що перевищує суму індивідуальних зусиль її учасників1.  

Нові форми організації виступають результатом ускладнення різних 
процесів у рамках соціального цілого, росту різноманітності елементів, 
різноспрямованості зв’язків зі світом. Здатність нестабільних утворень до 
самоорганізації свідчить про те, що вони не є пасивним об’єктом людської 
діяльності, а володіють певною свободою і втілюють у собі різні вияви 
людської активності. У суперечливі, кризові моменти історії саме людина 
може сприяти реалізації інтеграційних процесів у суспільстві, 
прискорювати рух до утвердження різних форм організації, соціальної 
солідарності та консолідації. 

Досить дієвими механізми самоорганізації постають у періоди 
військово-політичної конфронтації та соціальної нестабільності, у час, коли 
відсутнє як порозуміння між основними учасниками суспільно-політичних 
процесів, так і єдине загальноприйняте бачення перспективи соціального та 
національного розвитку. Саме тоді, коли існуюча соціальна система 
входить у фазу кризи, порушення рівноваги, втрачає здатність 
обмінюватися з навколишнім середовищем речовиною, енергією та 
інформацією, самоорганізація здатна забезпечити як внутрішню 
стабільність людських спільнот, так і їх динаміку, здатність до 
саморозвитку. 

                                           
1 Див.: Пригожин И., Стенгерс И. Время, хаос, квант. – М.: Прогресс, 1999. – 310 с.; 

Хакен Г. Синергетика: Иерархия неустойчивостей в самоорганизующихся системах. – М.: 
Мир, 1985. – 419 с. 
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Завдяки узгодженій діяльності всіх ланок соціального організму 
забезпечується загальний успіх національного розвитку, а за відсутності 
такої узгодженості, невмінню чи небажанню організовуватися, 
координувати свої дії та плани з головними імперативами національного 
життя, в суспільстві відбуваються руйнівні та небезпечні для самого 
існування етносу процеси. В українській історії прикладом системи, що 
самоорганізується, і однією з форм самоорганізації в XVI – XVIII ст. було 
українське козацтво. 

З погляду суті самоорганізаційних процесів нові форми саморозвитку 
українського козацтва виступали результатом ускладнення політичного й 
військового життя в Україні, перетворення козацької спільноти в активного 
учасника важливих суспільних подій, у носія різних форм людської 
активності. Утворення Запорізької Січі стало наслідком організаційної 
еволюції козацької спільноти від окремих кошових громад у XV – XVII ст. 
до потужної військово-політичної організації. Обставини життя козаків на 
кордоні зі Степом поставили їх перед необхідністю самоорганізації. 
Кінцевим результатом цього було утворення військової структури, що не 
тільки протистояла зовнішній агресії татар, а й формувала українську 
ідентичність, захищала український етнос від знищення. 

Запорізька громада виробила своєрідний внутрішній устрій життя, 
певний стиль мислення і спосіб поведінки. У своєму функціонуванні вона 
використовувала як силу традиції, так і ті елементи організації, які 
свідчили про саморозвиток її та вдосконалення структури відносин у межах 
козацької спільноти. На тлі тотального панування середньовічної 
корпоративності формувався своєрідний соціально-організаційний 
феномен і проста, але досить життєздатна й раціональна політична 
структура. Вона спиралася на систему законодавчих (загальновійськова 
рада) і виконавчих (Кіш Війська Запорозького) органів влади, ґрунтувалася 
на дотриманні демократичних традицій. Республіканська форма правління, 
участь якнайширших кіл козацтва у вирішенні практично всіх 
господарських та суспільних питань перетворили Запорізьку Січ на стійкий 
політичний організм1. Постійна взаємодія із зовнішнім середовищем 
формувала активну особистість, що стверджувала себе в різних формах 
діяльності. А стабільність цієї організації і висока здатність до виживання 
Січі забезпечувалася не тільки дисципліною, а й високим ступенем 
свободи, притаманної її членам, внутрішньо-общинною демократією, 
рівністю всіх членів козацької громади перед давніми звичаями і правами.  

Велику роль у виробленні раціональних норм життя на Січі, а також у 
функціонуванні її як самостійного організаційного феномену відігравав 
геополітичний фактор. Перебуваючи в оточенні ворожих до себе сил (Річ 
Посполита, Кримське Ханство, Оттоманська Порта, а пізніше й Росія), 
Запорізька Січ могла вижити і нормально функціонувати лише 
упорядковуючи своє життя на основі внутрішньої стабільності, чіткої 

                                           
1 Історія українського козацтва: Нариси: У 2 т. / Редкол.: В.А. Смолій (відп. ред.) та ін. –  

2-е вид. – К.: Вид. дім “Києво-Могилянська академія”, 2009. – Т. 1. – С. 10. 
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організації, визначеності у взаєминах між членами козацької громади й 
пошукові механізмів, що перешкоджали б виникненню конфліктів. Звісно, 
Запоріжжя не уникло внутрішніх конфліктів, проте виникнення їх 
урівноважувалося все ж силою організації, оскільки внутрішні 
суперечності в середовищі січової громади неминуче вели б її до розколу та 
ослаблення, до перетворення її на легку здобич інших держав. 

Запорізька Січ, за даними українських істориків, почала формуватися з 
XV ст., хоча точного часу, коли окремі козацькі формування об’єднались у 
Велику Запорізьку Січ, дослідники однозначно не вказують. Постійна 
загроза турецько-татарського вторгнення спонукала козаків до об’єднання 
у ватаги, громади і товариства. Вони будували укріплені поселення, 
городки і невеликі січі з метою відбиття нападів кримчан. Вже на початку 
50-х років XVI ст. у районі порогів та островів Дніпра згадувалося понад 30 
уходів і станів, які контролювалися черкаським старостою. Серед них, 
зокрема, були “уход над Ревучом”, “вольне з Ненасытец”, “уход Базавлук”, 
“уход Томаковка”, “уход на Тавані” та ін.1 

Колискою низової вольниці, яка в майбутньому перетворилася на Січ, 
стала Хортицька фортеця. А “духовним батьком нової української 
республіки” М. Грушевський називає Дмитра Вишневецького. Хортицька 
фортеця існувала досить недовго – з 1556 до 1557 року, проте вона помітно 
вплинула на еволюцію українського козацтва, на його зміцнення як 
національної сили. Вже в 1569 р. до козаків, як до окремої групи 
української людності, вперше звернувся польський король2. 

Про реальність самоорганізаційних процесів у середовищі українського 
козацтва свідчило виникнення в середині XVI ст. першої військово-
політичної організації козаків за порогами – Томаківської Січі. Вона була 
центром, куди збиралися втікачі з ординського полону. Поступово 
відбувалося організаційне оформлення козацтва, воно перетворювалося в 
самостійну одиницю українського буття і досить вільно почувало себе з 
різними посадовими особами Речі Посполитої. Вже в цей час козаків 
сприймали як лицарів, а польські автори козацькі зібрання і ради називали 
“лицарським колом”.  

Характер і спосіб утворення козацької спільноти свідчить про 
формування почуття окремішності у козаків і становлення їх своєрідного 
менталітету: козаки вважали Січ своєю Вітчизною, пов’язували з нею своє 
життя, надії та сподівання, не дуже намагалися підкорюватися польській 
владі, а сенс життя вбачали у військовій боротьбі. 

Отже, можна стверджувати, що рубіж 70–80-х років XVI ст. став часом 
творення військово-політичної організації – Запорізької Січі. Кількісне 
зростання козаків сприяло їх організаційному об’єднанню, а саме козацьке 
товариство набувало ознак формалізованої організаційної структури. 
Важливим джерелом поповнення козацтва було селянство, яке внаслідок 
погіршення економічного та правового становища масово втікало до 

                                           
1 Там само. – С. 533. 
2 Там само. – С. 530. 
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козаків. Козацькі організації на Запоріжжі поповнювалися також і за 
рахунок бояр-слуг, що не змогли підтвердити своїх прав на землю та 
шляхетство. Разом із козаками селяни і бояри-нешляхтичі протистояли 
магнатській колонізації, яка загрожувала давнім козацьким поселенням.  

Важливим чинником зміцнення козацьких організацій на Запоріжжі 
стала потреба протистояння як агресивній політиці щодо козаків з боку 
польської корони (у 70-ті роки XVI ст. Стефан Баторій намагався 
підпорядкувати собі запорожців), так і постійна війна з турецько-
татарськми військами. Все це прискорювало об’єднання різних козацьких 
осередків і малих протосічей в одну велику Запорізьку Січ на Томаківці. 

Томаківська Січ відіграла велику роль в організаційному становленні 
козацької спільноти в історичній перспективі. Вона поставала як місце 
концентрації сил козаків у боротьбі за повернення втрачених земель, 
маєтностей та за визнання станових прав козацтва, що було особливо 
актуальним для багатьох людей, хто приходив на Запоріжжя.  

Після руйнування Томаківської Січі у 1593 р. 80-тисячним татарським 
військом, організаційні засади функціонування козацької спільноти були 
відновлені на Базавлуцькій Січі. Тенденції до самовдосконалення 
колективних форм життя козацької громади на Базавлуцькій Січі 
визначалися тим, що тут певний час співіснували два козацьких устрої – 
кошовий та реєстровий. Їх взаємодоповнюваність перетворило козацьку 
організацію на досить стійкий до різних впливів організм, опозиційний 
значною мірою польській офіційній владі. 

Січ на Базавлуці була справжньою військовою базою, де готувалися 
морські та військові походи, а козацтво – могутньою організацією з 
власним флотом та артилерією. З 1625 р. Запорізька Січ перетворюється на 
центр організації боротьби проти соціального і національного гноблення. 
Найбільш організованою й боєздатною силою було нереєстрове козацтво, 
яке, на відміну від козаків, що перебували на державній службі, рішуче 
виступало проти урядових сил. Урядовий комісар у козацьких справах, 
православний шляхтич Адам Кисіль у листі до короля Владислава IV від 27 
травня 1636 р. визнавав, що Запоріжжя завжди було “опорою всіх 
змовників проти існуючого порядку”1. 

Однією з найяскравіших сторінок в історії організації українського 
козацтва є Чортомлицька Січ. Вона була заснована 1652 р. і загинула в 
боротьбі за незалежність при гетьмані І. Мазепі. Саме з цією Січчю 
пов’язані імена таких видатних кошових отаманів, як І. Сірко та 
К. Гордієнко. В час існування Чортомлицької Січі, з одного боку, 
зміцнюється статус Січі як військово-політичної організації українського 
козацтва, і водночас посилюється тенденція, спрямована на централізацію 
владних повноважень у Січі, зменшується значення військових рад, 
важливі питання функціонування козацької спільноти отамани 
намагаються вирішувати без усього війська. На тлі суперництва 
запорізького козацтва і гетьманів, запорожці стають осередком опозиції до 

                                           
1 Величко С. Літопис. – К.: Дніпро, 1991. – Т. 1. – С. 294. 
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центральної влади. Поступово Запорізька Січ набуває другорядного 
значення в політичному житті Української держави. Однак за весь час 
свого існування Запорізька Січ зберігала потенціал політичної свободи і 
робила все, щоб унеможливити будь-яке посягання на “вольності” козаків. 

Важливим механізмом самоорганізації Запорізької Січі як цілісної 
структури були загальні січові ради. Рада виступала одночасно й вищим 
законодавчим, і адміністративним, і судовим органом влади. В загальних 
радах мали право і були зобов’язані брати участь усі козаки. Лише козаки-
новобранці в перші роки перебування на Січі обмежувалися в козацьких 
правах – не допускалися до виборів старшини, а також не залучалися до 
участі в деяких інших заходах упродовж перших трьох років.  

Значної ефективності самоорганізаційним механізмам у функціонуванні 
Січі надавала можливість всебічного обговорення різних питань і 
досягнення на цій основі згоди. Так, на радах кожен міг вільно 
висловлювати свою думку. Козацькі ради приймали рішення, які 
ґрунтувалися на засаді одностайної згоди всіх учасників зібрання. Думка 
більшості перетворювалася на одностайне рішення ради, оскільки меншість 
завжди мусила коритися диктату більшості. Такий механізм 
функціонування козацької спільноти, організованої на засадах воєнного 
суспільства та прямої демократії, сприяв саморозвитку та 
самовдосконаленню українського суспільства того часу, забезпечував його 
політичну та військову згуртованість, а також достатній рівень правової та 
громадянської дисципліни1. 

Верховенство ради було свідченням прямого волевиявлення всіх без 
винятку повноправних представників козацької спільноти, усвідомлення 
необхідності в узгоджених діях. Участь усієї спільноти у вирішенні 
важливих проблем посилювала життєздатність козацької організації, 
допомагала мобілізації її членів навколо загальних цілей, сприяла не тільки 
військовому, а й духовному згуртуванню.  

Однак така система організації влади не була позбавлена також 
елементів стихійності й функціонувала за відсутності стабільних 
представницьких колегіальних органів, заснованих на засадах 
опосередкованої демократії. Звісно, все це створювало ґрунт для 
маніпуляцій умонастроями членів ради, перегляду вже прийнятих рішень і 
проведення в обхід ради не лише дрібних, а й життєво важливих для 
січової спільноти рішень. Разом із тим, рада мала достатньо механізмів, аби 
протистояти ексцесам, пов’язаним з ігноруванням волі спільноти й 
невиконанням спільних ухвал2.  

Узгодженість дій окремих людей, а особливо – козацьких ватажків з 
волею козацької спільноти, виконання обов’язків перед товариством, було 
необхідною умовою співіснування людей у рамках військово-політичної 
організації. Відомі, наприклад, випадки, коли той чи інший козацький 
ватажок, намагаючись реалізувати свої владні прерогативи за рахунок 

                                           
1 Сас П.М. Політична культура українського суспільства (кінець XVI – перша половина 

XVII ст.). – К.: Либідь, 1998. – С. 110.  
2 Там само. – С. 112-113. 
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товариства, був страчений (у 1739 р. козаки стратили свого кошового Якова 
Тукала)1. Колективна воля запорізької громади була обов’язковою для 
виконання всіма козаками та владною ієрархією козацької організації 
загалом. 

Протягом багатьох десятиліть для функціонування Запорізької Січі як 
організації був характерний широкий спектр політичної та військової 
діяльності. По суті, на українських землях не було практично жодної сфери 
життя, яка залишалася поза увагою Коша Війська Запорозького. Крім 
участі у військових діях, запорожці здійснювали і широку просвітницьку 
роботу – підтримували українські братства в їх діяльності, спрямованій на 
розвиток шкільництва, книгодрукування, допомагали православним 
церквам та монастирям.  

Окремим напрямом діяльності українського козацтва був захист 
“грецької” православної релігії на фоні релігійної боротьби, яка велася 
після прийняття Берестейської унії та участь у розв’язанні різних 
релігійних суперечок (при цьому симпатії козаків незмінно залишалися на 
боці православних). Акцією загальноукраїнського значення стала участь 
Війська Запорозького у відновленні діяльності православної ієрархії в 
Україні в 1620 р. Значення цієї дії виходить далеко за рамки релігійного та 
церковного життя. По суті, це був виразний крок у напрямку збереження 
українського етносу, його самобутності, мови, звичаїв, культури загалом. 

Як специфічне соціальне утворення, що поєднувало в собі риси 
військової спільноти, політичного та соціального інститутів, Запорізька Січ 
стала результатом здійснення самоорганізаційних процесів в українському 
суспільстві. Поштовхом до них стала потреба в організації свого життя 
тією частиною українських козаків, які жили на великому кордоні – між 
степовою та осілою цивілізаціями й утворення структури, здатної до 
самозбереження. Запорізька Січ була політичним організмом, який 
зосереджував у собі потужний державотворчий потенціал і можливості для 
утвердження й розвитку української ідентичності.  

Переламним етапом у становленні Запорізької Січі як організації, у 
формуванні та зміцненні її політичних інституцій стала Національно-
визвольна війна українського народу середини XVII ст. Як відзначають 
дослідники, упродовж перших її років досвід функціонування політичної 
системи Запоріжжя було перенесено на землі Придніпрянщини, де 
життєздатність і великі потенційні можливості республікансько-
демократичного устрою забезпечили виживання Української держави в 
надзвичайно складних умовах безперервних військових дій та наростання 
загрози з боку ворожих українських сил2. 

Разом із тим слід враховувати також те, що інколи поведінка козацької 
маси йшла врозріз з інтересами Української держави. В певних ситуаціях 
запорожці висували на перший план свої власні інтереси, яким надавалася 

                                           
1 Яворницький Д.І. Історія запорізьких козаків / Пер. з рос. – Львів: Світ, 1990. – Т. 1. – 

С. 175.  
2 Смолій В.А., Степанков В.С. Українська національна революція XVII ст. (1648 – 1676). – 

К.: Альтернативи, 1999. – С. 12. 
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перевага над загальнодержавними. Це також провокувало внутрішній 
розлад в Україні, війни і політичну конфронтацію, що було особливо 
характерним для часу Руїни, кривавої боротьби за гетьманську булаву. 

Значні можливості у трансформуванні українського суспільства, 
реалізації механізмів самоорганізації національного життя, були 
зосереджені в середовищі української еліти – козацької старшини й 
верхівки козацтва. Однак у час Руїни, в період кровопролиття, 
нестабільності, політичних конфліктів українська еліта (передусім, 
військова) не стала носієм культурної, політичної та національної єдності, 
не запобігла протистоянню. Крім того, еліта з часом почала розглядати 
народ як ресурс для свого існування та збагачення, перетворюючись у 
панівну силу, не завжди вона діяла в національних інтересах. Зрештою, це 
вело до дестабілізації політичної та культурної ситуації в Україні, до хаосу 
й дезорганізації соціуму. Неготовність еліти виступити авангардом 
суспільних перетворень в Україні компенсувалась енергією видатної 
особистості, активність якої виступала суттєвим чинником самоорганізації 
національного життя в XVII – XVIII ст.  

За певних умов особиста енергія й високі моральні, духовні якості 
особистості перетворюються у фактор консолідації людського товариства, 
концентрування зусилля людей навколо досягнення високих цілей. Історія 
українського козацтва знає немало прикладів, що свідчать про роль 
видатної особистості в досягненні згуртованості козацької громади. Це 
Дмитро Вишневецький, Самійло Кішка, Іван Сірко та ін. Зокрема, у 90-х 
роках XVI ст. отаманом, що сприяв консолідації січового товариства не 
лише завдяки своїм особистим якостям, а й вірною політикою, був 
славнозвісний Самійло Кішка.  

У непрості й переламні періоди української історії окрема особистість, 
як і еліта, могла виступати важливим чинником консолідації етносу, 
згуртування його навколо національних завдань. Їх діяльність вписується в 
загальноісторичний контекст формування ідентифікаційної моделі 
української нації, головними елементами якої є національна свідомість, 
легітимна політична влада, самостійність Української держави. 

Отже, з перших часів свого існування і до знищення російськими 
військами Запорізька Січ являла собою дієвий, функціональний механізм 
українського життя. Вона була формою самоорганізації українського 
суспільства, виявом тенденцій до його саморозвитку, до формування 
вищих форм соціальної організації, до творення нових структур та 
інститутів політичної влади в Україні. Запорізька Січ за багатьма ознаками 
і притаманними їй специфічними рисами була альтернативою існуючим 
державним структурам Речі Посполитої. А наявність будь-якої 
альтернативи свідчить про можливість вільного існування соціуму і 
формування демократичних принципів життя.  

 
 
 
 
 


