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ОГЛЯД ІСТОРИЧНОЇ Л ІТЕРАТУ РИ 
ПРО ПОЧАТКИ У КРА ЇН С ЬК О Ї КО ЗА ЧЧИ Н И

Питання генези й розвитку українського козацтва, як побутового 
явища та суспільної верстви, належать до найцікавіших проблем по
літичних і соціологічних проявів в європейській історії. Формотворчий 
процес запорозького й городового українського козацтва, що з бігом 
часу стало репрезентантом ідеалу вільної, незалежної людини та кер
маничем долі українського народу, являється однією із основних проб
лем історії України та Східньої Европи. Саме тому генезі українського 
козацтва присвячено численні праці українських, польських, росій
ських, як також західньо-европейських істориків. Завданням цієї 
праці являється критичний огляд важливішої історичної літерату
ри про початки української козаччини.

Вже починаючи від ХУІ-го століття походження українського ко
зацтва стало підметом численних історичних гіпотез-теорій. В основ
ному умовно можемо їх розділити на три головні групи:

1) Етимологічні історичні теорії, що базувалися на семантичних 
виводах.

2) Теорії етнічної окремішности козаччини, в яких генеза укра
їнського козацтва асоціювалася із неукраїнським етнічним елементом.

3) Теорії автохтонности української козаччини, в яких козаків роз
глядається як інтегральну частину українського народу.
З погляду хронологічного й методологічно-дослідного теорії про по
чатки козаччини можемо умовно поділити на дві основні групи:

а) теорії доби прагматично-описової історіографії (ХУІ-ХУІІІ ст.),

б) теорії доби наукової історіографії (від XIX ст. по сьогоднішній 
день).

І

Першим істориком, який присвятив значну частину своєї праці 
українському козацтву, був польський шляхтич Мартин Бєльський
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(1444-1575), автор «Хроніки світу»1 і «Хроніки польської».2 В «Хро
ніці польській» Бельський присвятив окремий розділ «Про козаків». 
Він пов’язував початок української козаччини з українським міським 
і сільським населенням, а тим самим був першим істориком, який роз
глядав козаків, як інтегральну частину автохтонного населення Укра
їни. Літом козаки пробувають на Дніпровому Низу, за порогами, а 
на зиму розходяться по близьких містах, ховаючи свої лодки на яко
мусь дніпровому острові. Вперше про козаків згадує Бельський під 
роком 1489-им, у зв’язку із буковинською кампанією Яна Ольбрахта.

Клясичним прикладом етимологічних виводів української козаччи
ни являється меморіял про козаків італійця Карла Камберіні (СашЬе- 
гіпі) з 1580-го року, в якому писав, що «названо їх козаками від кози, 
бо є дуже звинні і чимнебудь живляться, як кози вони проживають 
в шаласах із галуззя, покритих тростиною».3 Ця теорія згодом була 
розвинена в «Хроніці» біскупа Павла Пясецького (1579-1642), мовляв, 
„Quod satis exprimit Ethymolon nominis kosacy dictum a koza in Polonico 
idiomate, in Latino sonante capra, quasi qui aequent vel assimilent capram 
agilitate et curiositate penetrandi inaccessa“.4 Пясецький рівнож у своїй пра
ці аналізує причину козацьких повстань під кінець XVI-ro століття, 
як також подає відомості про реєстрових козаків.

Із польських хронікарів XVI-ro століття треба рівнож згадати Мат
вія Стрийковського (1547—1587), автора «Хроніки»,5 який виводив коза
ків від якогось мітичного ватажка «Козака», що вславився в боях із та
тарами та від якого опісля прийнялася назва козаків. Дуже важливим 
джерелом до історії ранньої козаччини є Herby Rycerstwa Polskiego 
Бартоша Папроцкого з 1584-го року,6 в якому автор описує побут 
Самуїла Зборовського на Запоріжжі в 1581-му році. Записки Пап
роцкого являються перводжерелом до студій козацького побуту на 
Січі.

Етимологічну теорію про походження козаччини рівнож заступав 
польський історик XVI-ro століття Веспазіян Коховський, як також 
П’єр Шевальє, автор першої праці про козаків у французькій мові

1 М. B i e l s k i ,  Kronika wszystkiego swyata, Krakow, 1551.
2 Kronika polska przez Joachima Bielskego syna wydana, Krakow, 1597 

Згодом ця хроніка була перевидана в 1764, 1829, 1833 і 1836 pp. Слід зазна
чити,  ̂ що, по смерті М. Бєльського, його працю хронікаря продовжував 
син Йоахім Бельський, який вписував події від 1575 до 1596 року. Хроніка 
Бєльського частинно оперта на праці Ст. Сарніцкого — Descriptio veteris et 
novae Poloniae — з 1585-го року.

3 L. B o r a t y ń s k i ,  „Kozacy i Watykan“, Przegląd Polski (жовтень, 1906), 
стор. 24.

4 Chronica gestorum in Europa singularium a Paulo Piasecio episcopo Praemisliensi 
accurate ас fideliter conscripta ad utilitatem publicam divulgata et typis expressa 
(Cracoviae, A. D. 1645), p. 52. — Польський переклад „Kronika Pawia Piasec
kiego, biskupa przemyslskiego“, був видрукований в Кракові 1870 p.

5 S t r y j k o w s k y  M., która przed tym nigdy świta nie widziała kronika polska, 
litewska (Kralovec, 1582). — Інші видання появилися у Варшаві 1766 р. і в 
1846-му під наголовком: Kronika polska, litewska, żmudska i wszystkiej Rusi.

e Нове видання: Herby Rycerstwa Polskiego. Kraków, 1858.
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з 1663-го року. Він пише, «козаки завдячують свою назву вправності 
та спритності, з якими вони досягають до найнебезпечніших і най- 
неприступніших місць, таких, як гирло Бористена • .. польське слово 
коза означає те саме, що французьке chèvre».7

Деякі літописці, як зазначує П. Симоновський, виводили назву 
«козак» від «коси» — «то єсть от остротьі и понятности козацкой».8 
Проте ті етимологічні виводи XVI-ro й XVII-ro століть навіть сучас
никам виглядали дуже штучно. Наприклад, козацький літописець Гри
горій Грабянка уважав ті етимологічні виводи за тенденційні й образ
ливі для козацтва.9

Із XVII-ro століття треба згадати працю О. Ґваньїні9а „О kozakach 
niżowych które pospolicie zaporozkimi zowiemy“, в його польському видан
ні Sarmacia Europejska (1611). Італієць Guargnini писав свою працю на 
основі Хроніки Бєльського. Він ототожнював козаків із свобідними, 
вільними людьми, які відзначалися особливою хоробрістю. Треба за
значити, що на основі Бєльського та Ґваньїні пізніші польські хроні
карі базували свої виводи про козаччину та її ранні роки.10 Дуже 
важним джерелом до пізнання початків козацької організації явля
ються записки австрійського шляхтича Еріха Ляссоти. Він, як вислан- 
ник австрійського цісаря Рудольфа Габсбурґа, перебував у 1594 році на 
Запоріжжі, з наміром з ’єднати козацьке військо для протитурецької, 
європейської ліґи. Щоденник11 Еріха Ляссоти подає дуже багато важ
ливих фактів-відомостей про козацький побут в козацькій Січі, йа 
острові Базавлуку.

Вийняткову вартість для студій історії української козаччини має 
праця французького військового інженера Ґійома Левассера Бопляна: 
«Опис України або областей королівства Польського, розташованих

7 П ’є р  Ш е в а л ь є ,  Історія війни козаків проти Польщі («АН У PCP», 
Київ, 1960), стор. 3.

8 П. С и м о н о в с к и й ,  Краткое описание о козацком малороссийском 
народе (Москва, 1847), стор. 1.

9 Летопись Григорія Грабянки (Київ, 1854), стор. 15.
О л е к с а н д е р  Ґ в а н ь ї н і  (1538-1614), польський хроніст. За на

ціональністю італієць, автор історико-географічного опису Польщі, Литви, 
України і Білорусі. Ґваньїні служив на військовій службі в Польщі. Його 
твір: Sarmatiae Europeae discriptio .. .

10 На увазі маємо Б. Папроцького Ogród królewski (1509), Старовольського 
Eques Polonus (1628), Собєського Commentarii Chotinensis belli (1646) та інші. — 
Див.: М. Грушевський, Історія України Руси («Книгоспілка», 1956), т. VII, 
стор. 563-564.

11 Das Diarium des Erich Lassota von Steblau (Bauzen, 1854); flpvre видання
— Reinh. Schottin, Tagebuch des Erich Lassota von Steblau (Halle: G. E. Barthel, 
1866). — В 1873 році появився російський переклад Ф. Бруна Путевыя за
писки Е. Ляссоты (Одеса, 1873); друге виправлене видання Щоденника по
явилося в першому томі Мемуаров, относящихся к истории Южной Руси 
(Киев, 1890).
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між кордоном Московії й Трансільванії», видана 1650 р. в Руані.12 
Боплян перебував на польській службі з початку 1630-их років до 
1648-го, переважно в Україні, як експерт від будови фортець. У 1635-му 
році він побудував фортецю Кодак. «Опис України» складений го
ловно на власних спостереженнях автора, як також базований на 
оповіданнях сучасників. Цей твір викликав велике зацікавлення в 
Европі та в XVII й XVIII-му століттях служив як своєрідна підручна 
книга про Україну .що зазнайомлювала читача з історією, географією 
і етнографією українського народу. Українських козаків Боплян ува
жав за дуже хоробрих і загартованих вояків. Він був прихильником 
теорії автохтонности запорозьких козаків, уважаючи за їхню бать
ківщину Київську землю, „and yet from hence came that brave people, 
known at present by the name of Zaporousky Cossaks“.13 Теорію етнічної 
окремішности українського козацтва репрезентують українські літо
писці XVII-ro століття Григорій Грабянка й Петро Симоновський. У 
вступі до його літопису (1710)14 — «О начал'Ь преименованія козаковъ, 
купно же и о древнейших ихъ д'Ьйствіяхь сокращений» — Грабянка 
виводить українських козаків від хозар, яких уважав слов’янами, мов
ляв, «малороссійскіе вой козаровъ нарицаніе мало что перемінивши, 
въ м істо козаровъ козаками именуются».14а

Григорій Грабянка вповні погоджується із Олександром Ґваньїні 
про козаків, як вільних і хоробрих людей, «от свободи их тако на
рекшихся разумиет бити, занеже праотци их от доброй воли охотни 
на брань исхождаху, якож и всегда козаки не сокривающи храбрости 
своей на брани охотни суть».15 Петро Симоновський, вихованець Київ
ської Академії і один із визначних освічених козацьких старшин 
XVIII-ro століття, прабатьківщиною козаків уважав кавказьку Гір- 
канію, замешкувану касогами-козаками.16 Гірканія переводилася на 
українську мову, як «казакія», маючи на увазі значення латинського 
слова JoircHs“ — коза, цап. «Что ко мне, пише Симоновський, наиме
нование козак как Российское, потому, что козаки есть род Скифо- 
Славянский, кой жительство имел, чаятельно, в провинции, принад-

12 В 1660-му році появилося друге доповнене видання «Опису» фран
цузькою мовою п. н. Description d'Ukraine. У XVII-му столітті вийшло три 
видання «Опису України» англійською мовою. Заходами ОЧСУ появилося 
1959-го року в Нью Йорку американське видання, базоване на третьому 
англійському виданні — Guillaume le Vasseur Sieur de Beauplan, A Description of 
Ukraine, in A Collection of Voyages and Travels, vol. I (London, 1744). Треба теж 
згадати переклади твору Бопляна німецькою (1780), польською (1822) і 
російською (1832) мовами.

13 A Description of Ukraine (New York, 1959), p. 448.
14 Г р а б я н к а ,  Д'Ьйствія презЪльнои и отъ начала поляковъ крвав- 

нои небывалой брани Богдана Хмельницкого, гетьмана Запорожского зъ  
поляками. . .  1710.

14а Летопись Григория Грабянки, изд. Временною Комиссиею для раз
бора древних актов (Київ, 1854), стор. 15.

15 Там же.
16 С и м о н о в с к и й ,  Краткое описание... (Москва, 1847), стор. 1. 

Симоновський закінчив свій твір 1765 року.



32 ЛЮБОМИР ВИНАР

лежащей к Кавказским гонам».17 Початки організації українського 
козацтва відносить автор до 1579-го року та уважає, що українське 
козацтво було раніше від других, хоча рівночасно зазначуе, що ко
заки, як касоги, жили в Україні ще в середньовіччі. Як зазначуе М. 
Грушевський, теорія касогів і хозарів була доволі популярна завдяки 
визначній ролі, яку цей нарід грає в нашій літописній традиції.

Анонімний автор «Історії Русів» рівнож виводив козаків від хозар, 
мовляв, «воїни ті, допомагаючи часто союзникам своїм, а паче грекам, 
у війнах з їхніми ворогами, перейменовані од царя грецького, Кос
тянтина Мономаха, з козарів на козаків, і ся назва назавше вже у 
них залишилася».18

Мабуть ще більшої популярности за «хозарську теорію» має в істо
ричній літературі т. зв. «чорно-клобуцько-черкаська теорія», на осно
ві якої українських козаків виводили від чорних клобуків. Чорні 
клобуки замешкували Тмуторокань, а згодом жили під ім’ям черкасів. 
Джерельно базується ця гіпотеза на глосі Воскресенського Літопису, 
де подано, що «всЪ черные клобукы, еже зовуться черкасы».19 Назва 
черкас, північно-кавказького племени, походить із етнічної назви „Kas“, 
яка, на думку Вернадського, була уживана в Русі „in the form of 
Cherkasy“, а згодом „the name appears in the Codex Cumanicus, in the 
form of Cosac“.20

Багато російських істориків намагалися спопуляризувати й розро
бити цю теорію. І так, на думку Н. Карамзіна, козаки були зрущеними 
потомками чорних клобуків, які звалися черкасами, а згодом коза
ками, що проживали за Дніпровими порогами і під впливом тубиль- 
чого населення зрущились.21 Другий дослідник І. Болтін твердив, що 
козаки «были известии под именем Торков, Берендеев, Ижеславцев, 
Черних Клобуков, Порсян или Поросян».22

Ті кавказькі черкаси, на думку прихильників «чорноклобуцької» 
теорії, внаслідок певних міграційних рухів опинилися в Україні, де 
заложили місто Черкаси. Саме тому козаків рівнож називали «черка
сами». Опісля цю теорію із легкими змінами прийняв М. Поґодін,23 
С Соловьев,24 Буданов та Бантиш Каменський.25 Співзвучні думки 
в тому напрямі висловив відомий польський історик А. Яолоновський, 
який також пов’язував козацтво з чорними клобуками. Він твердив, що

17 Там же.
18 Історія Русів (Нью Йорк, 1956), стор. 9.
19 Г р у ш е в с ь к и й ,  цит. пр., стор. 69.
20 Ge o r g e  V e r n a d s k y ,  Russia at the Dawn of the Modern Age (Yale 

University Press, 1959), p. 248.
21 H. М. К а р а м з и н ,  История государства Российского (СПБ, 1842), 

кн. V, стор. 231.
22 И. Н. Б о л т и н ,  Примечания (1788), т. I, стор. 344.
23 М. П. П о г о д и н ,  Исследования, замечания и лекции о русской 

истории (Москва, 1850), V, 206.
21 С. М. С о л о в ь е в ,  История России с древнейгиих времен, I, 1886.
25 Архив ЮЗР, VII, ч. I, стор. 56.
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„istniała na stepach bliższych Kijowa, za Rosią i Trubeżem, od wieków, miendzy 
światem turanskim a słowiańskim, ludność pośrednia, która teraz właśnie piersza 
mogła się była puścić na ,kozakowanie‘ tatarskim trybem, pociągając swym 
przykładem i resztę ukrainnego ludu. Rozumiemy tu znanych dobrze w dziejach 
starożytney Rusi, tureckey krwi, koczowników, ogólną nazwą ,czarni kło- 
bucyła ..  .26

Під сучасну пору черкаську теорію відстоюють козацькі самостій
ницькі круги, які намагаються історично обґрунтувати самостійність 
існування козацького народу. їхнім виразником являється Г. В. Гу- 
барев, автор праці про козаків.27 Черкаська теорія в світлі історич
них джерел не видержує критики. Хоча деякі елементи життя сте
повиків були прийняті козаками, проте це ще не значить, що ко
заки «виводилися» від ізслов’янщених кавказьких племен. Відносно 
чорно-клобуцької людности вже М. Грушевський джерельно виказав, 
що в ХІІІ-му столітті, під час колонізаційних рухів, вона зовсім роз
сіялася. Трудно припускати, щоб протягом XIV-XV століть існувала 
в Україні якась значніша черкаська колонія і не залишила по собі 
жадних віродостойних слідів. Щоправда, назва дніпрового міста Чер
кас звучить, як назва осади черкаської — проте, крім легендарних 
оповідань, жодного потвердження про ту мниму черкаську колонію в 
джерелах не знаходимо.28 Черкасами прозвано козаків від дніпро
вого міста Черкаси, що стало осередком організації козацького руху 
та приграничним центром протитатарської боротьби.

Розглядаючи гіпотези про повстання козаків у ХУІІІ-му столітті, 
треба згадати цікаву для дослідника Історичну збірку29 Степана Jly- 
комського, який уважав козаків за виходців із місцевого населення і 
відносив їхній початок до XIV-ro століття. Набагато важливішою яв
ляється праця князя С. І. Мишецького Історія про козаків запорозь
ких , написана 1740 р. Слід відмітити, що праця Мишецького мала 
значний вплив на історіографію козацького питання в другій поло
вині XVIII-ro століття і першій ХІХ-го ст. Вона вперше появилася 
друком у 1840-му році в «Чтения в Обществе истории и древностей 
Российских», кн. 6 (Видавець О. Бодянський), а згодом 1847-го року30 
накладом Одеського товариства історії і древностей. На основі Ми
шецького писали свої праці Міллер і Рігельман. Ґергардт Фрідріх

26 Pisma Aleksandra Jabłonowskiego (Warszawa, 1910), t. II, pp. 11-12.
27 Г. В. Г у б а р е в ,  Книга о казаках (изд. газеты «Казак» — Париж, 

1957-59). Ця праця появилася в шістьох окремих зшитках.
28 Докладніше обговорення справи Черкас поміщено в М. Грушевського 

Історії . . ,  VII, 69-70.
29 Собрание историческое, из книг древного писателя Александра Гваг- 

нина и из старых русских верних летописей обиштованным полковим 
обозним Стефаном Васильєвим сином Лукомским, сочиненное в Малорос
сийском городе Прилуке 1770 году. Твір появився як додаток до «Летопи
си СамовидЩа», Київ, 1878, стор. 321-372.

30 История о казаках запорожских, как оны издревя зачалися и откуда
своце происхождение имеют и в каком состоянии ныне находятся, состав
ленная кн. С. И. Мышецким (Одесса, 1852).
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Міллер (1705-1789) надрукував дві праці про запорожців — О начале 
происхождении к озаков і Известия о козаках запорожских (1760). Зго
дом в 1775-му році він видав Рассуждения о запорожцех.31 Міллер до
водив, що українські козаки спершу проживали на Запоріжжі, а зго
дом в часах Баторого мігрували на північ і поширили своє володіння 
аж до Трехтемирова. На Запоріжжі осталися неодружені козаки на 
чолі з кошовим. Ці виводи Міллера являються радше витвором фан
тазії історика, позбавлені джерельної бази, і тому не мають біль
шого значення.

Інженер генерал-майор Олександер Рігельман (1720-1780) був ав
тором чотиротомної праці — Літописне розповідання про Малоросію, 
її народи і козаків,32 що була надрукована О. Бодянським 1847-го року 
в «Чтения Общества истории и древностей Российских». Як ми вже 
зазначували, компіляція Рігельмана в основному базована на книзі 
Мишецького, а також на козацьких літописах. Окрему частину свого 
літопису присвятив Рігельман проблемі походження козацтва. Він об
стоював автохтонну теорію козаччини та вважав козаків інтеграль
ною частиною українського народу — «из Русских людей», тобто 
українського населення. Він уважав, що на козаччину мала значний 
вплив еміґрація українського населення в Запорозькі землі внаслідок 
незгоди з «панами». Запорожців утотожнював він із розбійничими ва
тагами, які мандрували з місця на місце, а згодом зорганізували «За
порозьку Січ».33 В праці Рігельмана рівнож знаходимо описи побуту 
й звичаїв запорозького козацтва.

Значне місце в дослідженню початків українського козацтва зай
має т. зв. «татарська теорія», що на її основі пов’язувано козаків із 
діяльністю татарських козаків. Хронологічно «татарська теорія» нале
жить до ХІХ-го століття, в якому вияснено етимологію слова «козак», 
як рівнож досліджено татарську колонізацію в Литовському князів
стві. На основі цієї гіпотези історики пов’язували початок козацької 
організації з татарськими колоніями на Київщині за часів кн. Витовта. 
Тут у першу чергу треба згадати польського історика Сєнковського, 
який виразно наводив аналогії між татарським козацтвом і україн
ською козаччиною.34 Цей погляд теж прийняв М. Костомаров, який 
спершу пов’язував козаччину з княжою добою, а згодом твердив, що 
«козачество безспорно татарского происхождения, как и самое на- 
званіе козак».35 Рівнож Костомаров підкреслював вічевий демокра

81 Друкована в «Чтения в Обществе истории и древностей Российских», 
1848, кн. 5. В тім самім виданню він теж видрукував Разные материалы 
для истории запорожцев касающиеся, 1847, кн. 5.

88 Летописное повествование о Малой России и ее народе и козаках 
вообще, собрано и составлено через труды инженера-генерал-майора и 
кавалера Александра Ригельмана, 1785-1786 (Москва: Университетская ти
пография, 1847).

83 Там же, стор. 2-3.
34 J- J- Sę kows k i ,  Collectanea z dziejopisów tureckich rzeczy do historii pol

skiej służących. . .  (Wasrzawa, 1885), t. II, p. 220.
85 М. К о с т о м а р о в ,  Богдан Хмельницький (1884), стор. 5.
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тичний принцип, як основний в українському світовідчуванні. Саме 
появу козацтва та його організацію він тісно пов’язував із демокра
тизмом українського суспільного й політичного життя.

Доволі докладно розробив татарську теорію Любавський, який до
водив, що козаки постали із зрущеного татарського етносу.36 Він рів- 
нож являється основником т. зв. «уходничої» теорії, доводячи, що 
початки козаччини пов’язані з промисловими ватагами («артели про- 
мишленников»), які ходили в певній порі року на уходи на Запорізь
кі землі, а опісля поверталися домів.37 Прийнявши уходничу теорію, 
історик тим самим підважив до певної міри свою попередню «татар
ську гіпотезу».

При тому треба зазначити, що в своїй ранній стадії українська 
козаччина перебрала деякі звичаї від татар — своїх сусідів, з якими 
дуже часто доводилося козакам зводити бої. Проте це ще не значить, 
що початок української козаччини лежить в татарській орді. Під 
сучасну пору представником татарської теорії являється німецький 
історик Ґюнтер Штекль, який у своїй праці між іншим згадує, що 
„in dem hier zu beobachtenden Nebeneinander und Miteinander slavischer und 
tatarischer Kosaken liegt die Erklärung für die Aneignung von Sprach- und 
Daseinsformen der Tataren durch die Slaven. Eine Assimilierung tatarischer 
Gruppen fand zweifellos statt, war jedoch gemessen an dem ständig wachsenden 
Zustrom von slavischer Seite nicht ausschlaggebend“.38

На цьому місці бажаємо коротко згадати т. зв. «болохівську тео
рію» Г. Дашкевича, який писав, що «кольїбелью южнорусскаго ко- 
зачества мьі ріш аємся считать T'h територій, гд^ вь половині XIII ст. 
л'Ьтопись пом^щаеть Болоховичев,ь и ихт> союзниковь и единомьіш- 
ленников'ь».39 Ця теорія зв’язує початки козаччини з протикняжим 
рухом т. зв. «болоховських князів» і громад, які добровільно підда
лися татарам. Болоховськими громадами проводили виборні князі, які 
не признавали зверхности Галицько-Волинської Держави та шукали 
опори в татарах, намагаючися ослабити владу короля Данила Галиць
кого. Тяжко погодитися із твердженням, що болоховські «князі» та 
їхні громади з XIII століття були прототипом пізнішого українського 
козацтва. На це немає жодних доказів, а тому «болоховську теорію» 
слід розглядати, як ще одну гіпотезу побудовану на творчій уяві, а не 
історичних джерелах.

Дуже подібною до «болоховської теорії» є т. зв. «бродницька», на 
основі якої початки козаччини навязувано до степової людности брод- 
ників, які свого часу заважили на програшу київських князів над

заМ. И. Л ю б а в с к і й ,  Областное деление (Москва, 1892), стор. 530.
37 Він же, «Начальна исторія малорусскаго козачества», Ж урнал Мини

стерства народного просв-Ьщенія, часть CCC (іюль, 1895), стор. 238.
38 Günter Stökl, Die Entstehung des Kosakentums (München, 1953), pp. 176-7.
39 Г. Д а ш к е в и ч ,  Болоховская земля и ея значенге в русской исто

рии, («Труды Третьяго Археологического Сь*Ьзда въ Россіи»; Кіевь, 1878), 
стор. 120.
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рікою Кал кою 1224-го року.40 Прихильником цеї теорії був А. Ябло- 
новський і частинно М. Максимович. Проте і в цьому випадку істо
рики будували свої гіпотези майже виключно на історичній інтуїції.

На цьому місці бажаємо коротко зупинитися на доволі призабутій 
«гуситській теорії» чеського історика Франтішка Палацького, який 
твердив, що козаччина повстала під впливом гуситських братських 
рот. В його історії читаємо, що „za hlavni zndmka umeni jejich a ustroji 
vale£neho, kterouź dćlil se jak od Tataruv, neprzatel svych, tak i od vojska 
polskeho і ruskeho, zalezela na taborech a hradbach vozovech, prave Zizkov- 
skych; ze cale zrizeni jejich bylo doslovne toteż, ktere poznalisme u Vl£kovy 
roty bratske u Rakrusich a v Uhrich o ctyridcet let drzive. . .  to vse dokazu 
jest dosti ze kozactvi. . .  bylo napodobeni aneb opakovani bratskych rot ce- 
skych“.41

Назагал впливи чеського національного відродження на україн
ський історичний процес ще до тепер задовільно не з ’ясовані42 — 
проте неправдоподібність виводів Палацького відзначив уже в 1862-му 
році на сторінках «Основи» анонімний автор, а згодом Аркадій Ж и- 
вотко в короткій статті поміщеній в Чеському Історичному Ж урналі.43 
Обидва автори підкреслювали, що козацтво під оглядом організацій
ним не ділилося на роти, як таборити, а слово «табор» в розумінні 
воєнного брацтва не було козакам знано.44 Проте гіпотеза Палацького 
не відносилася в основному до питання генези українського козацтва, 
а радше до його організаційної структури і воєнної стратегії. О. Я. 
Єфименко в «Історії Українського Народа» (1906), як також А. Фло- 
ровський45 в своїх працях також наводили паралелі організації укра
їнської козаччини до чеських воєнних брацтв, але джерельно не мог
ли виказати жадного органічного пов’язання між козацькими дружи
нами і чеськими воєнними ротами.

На окрему увагу заслуговує творчість Михайла О. Максимовича 
(1804-1873). Він різко виступив проти М. Погодіна, який уважав ко

40 М. Ждан останніми часами переглянув важливішу історичну літе
ратуру, присвячену питанню «бродників», в праці «Перший напад татар 
на Україну», Визвольний Шлях, кн. 8/42 (Лондон, 1961), стор. 796-99.

41F r a n t i S e k  P a l a c k y ,  Dejiny narodu Ćeskeho, Praha, 1921, pp. 849-850
42 Вийнятком в цьому відношенні є праця М. Грушевського «Впливи 

чеського національного руху XIV-XV віків в українському життю і твор- 
чости, як проблема досліду», Записки НТШ (Львів 1925) тт. 141-143.

Останніми часами проф. Є. Мединський аналізував постання україн
ських братств у зв’язку із чеськими гуситськими братствами. Гляди: Брат- 
ські школи України і Білорусі в XVI-XVII столітті, Київ 1958.

43 A. Ż y y o t k o  „К historiografii podatku kozactva a nazory Palackeho*,
Cesky Ćasopis Historicky (Praha), vol. 44, 1938, pp. 531-539.
44 Ibid. p. 535.
45 А. В. Ф л о р о в с к и й ,  Чехи и восточные славяне. Прага, 1947, 

р. 326.
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заків за суміш слов’янських і тюркських етнічних елементів. В «Ли
стах до Погодіна» історик писав, що українське козацтво розвинулося, 
як особливий стан «малоросійського народу» серед інших станів, тоб
то духовенства, міщанства і поспільства».46 В основному Максимович 
уважав українську козаччину за окремий суспільно-військовий стан, 
що повстав внаслідок певних соціяльних і політичних обставин.

(Продовження буде)

4в М. І. М а р ч е н к о , Українська Історіографія, (Київ, 1959) стор. 214. 
Бібліографія праць Максимовича подана в праці Д. Острянина, Світогляд 
М. О. Максимовича (Київ, 1960) стор. 145-163.
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ОГЛЯД ІСТОРИЧНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 
ПРО ПОЧАТКИ УКРАЇНСЬКОЇ КОЗАЧЧИНИ 

(Закінчення)

П

Досліджуючи історичні гіпотези про походження української ко
заччини в добі т. зв. «наукової історіографії» мусимо зупинитися над 
працями батька нової української історіографії Володимира Анто
новича (1834— 1909), професора Київського Університету. Вперше свою 
теорію про генезу козаччини Антонович розвинув в передмові «О про- 
исхождении козачества» до першого тому третьої частини «Архива  
Юго Западной Россіи». — Антонович пов’язував козаччину із остан
ками старослов’янських громад із княж их часів. В основному істо
рик розглядав український історичний процес, а зокрема українську 
козаччину, на базі власного історіографічного розуміння провідної 
ідеї в історії України.47 Антонович уважав, що в росіян провідну ідею 
становить принцип авторитету — абсолютизму, у поляків принцип 
родового аристократизму, а в українців принцип широкого демокра
тизму — вічевий принцип. На думку Антоновича, поява і розвиток 
українського козацтва і постання Запорозької Січі саме являються 
підтвердженням демократично-громадського принципу. Антонович 
твердив, що козацький устрій в останній чверті XV століття був гро
мадсько — народоправний і являвся органічним продовженням вічево- 
громадського устрою княж их часів. Свого часу О. Гермайзе підкрес
лив, що властиво загальна концепція у Антоновича у  зв ’язку  із по
станням і еволюцією українського козацтва була збройна боротьба — 
«озброєний протест проти спроб ш ляхти задусити общинний устрій».48 
Саме цей общинний устрій закріпився на Подніпров’ї в XV і XVI сто
літтях під чужою назвою козаччини.

47 Докладніше про історіософію Антоновича в слідуючих працях: М. 
Грушевський «З соціяльно-національних концепцій Антоновича», Україна 
(Київ) кн. ЗО, 1928, стор. 3-16. Осип Гермайзе, «В. Б. Антонович в україн
ській історіографії» там же, стр. 17-32. Л. Винар, «Володимир Антонович 
про генезу і ріст української козаччини» Новий Ш лях, 1960, чч. 27, 28, 29. 
Найкращу монографію написав Д. Дорошенко, Володимир Антонович, Пра
га 1942.

48 О. Г е р м а й з е ,  цит. пр., стор. 26.
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Згодом в Короткій Історії Козаччини  Антонович дещо еволюціонує 
в своїх поглядах і уважає козаччину новил  суспільним станом, який 
проявив свою діяльність через служебно-військові козацькі громади 
із вічевим устроєм.49

Діяльність воєнно-служебних громад історик пояснював економіч
ним і воєнно-стратегічним факторами. В XV столітті старости великих 
князів литовських роздавали землю козацьким громадам із обов’яз
ком воєнної служби. «Розуміється, пише Антонович, громада за  кож 
ну „службу” повинна була справляти призначений відбуток: достав
ляти до війська зазброєного чоловіка. Для селян було се дуж е ко
рисне через те, що до їх  внутрішних справ адміністрація не втруча
лася. Таким робом виник громадсько-вічевий устрій».50 Проте наукова 
критика і історичні джерела виказали мильні заложення гіпотези Ан
тоновича. Не вдалося ствердити існування козацьких громад в XV 
столітті. Антонович переніс історичний процес XVI і початку XVII 
століття на кінець XV віку. Цю антиципацію історичного процесу мож
на пояснити значним впливом на історика популярної в тих часах 
Історії Русів. Не зважаю чи на те, думки Антоновича про демократич
ність початків козацького руху і про вічевий принцип козаччини в 
своїй основі вірні, якщо ідеться про організацію Запорозької Січі.

На окрему увагу заслуговує праця «Нестора історії Запоріжж я»
А. О. Скальковського» (1808-1898) «История Новой Січи»,51 базована 
на архівних матеріялах останньої Запорозької Січі. Хоча Скальков- 
ський досліджував головно Січ в XVTII столітті, проте його міркуван
ня щодо запорозького устрою цікаві і не позбавлені певних дж ерель
них основ і історичних аналогій. Запорозька Січ, на думку історика, 
являла собою безклясову громаду зорганізовану на зразок лицарських 
орденів, як і існували в Середньовіччі. Він наводив паралелю до като
лицьких військово-монаших орденів і прийшов до загального висновку, 
що козацька організація нагадувала устрій цих лицарських організацій. 
Козацький орден в’язали потрійні вузли: societas, religio і vocatio, тоб
то — громада («община»), релігія і покликання. Насвітлюючи госпо
дарський і політичний аспекти ж иття в Запорозькій Січі, Скальков- 
ський наголошував соціяльну рівність: «на взірець лицарів, запорож
ці були зв’язані священними обітницями товариства, всі козаки, не
залежно від звання, віку та походження, ставали братами-товари- 
шами, називали свого курінного і кошового отаманів батьком-отцем,

49 Ця праця спершу появилася під невластивим наголовком Бесіди про 
часи козацькі на Вкраїні, Чернівці 1897. Згодом перевидана як Коротка 
Історія Козаччини. Коломия 1912.

60 В. А н т о н о в и ч ,  цит. пр., стор. 18.
51 А. С к а л ь к о в с к и й ,  История Новой Сечи, или последнего Коша 

Запорожскаго. Т. I-III. Одесса 1840. Ця праця була перевидана в 1846 і 
1885 рр.

Докладно аналізує творчість історика проф. В. Біднов в праці «Аполон 
Скальковський. як історик Степової України» в «Науковий Ювілейний 
Збірник Українського Університету в Празі присвячений проф. д-р Т. Ма
сариков*. Прага 1931, стор. 291-356.



ОГЛЯД ІСТОРИЧНОЇ ЛІТЕРАТУРИ . 19

а козаків братчиками». 52 Далі історик наголошував козацьку обіт
ницю безшлюбности (са$шаш), що зближувала Січ із зах ідн оєвро
пейськими лицарсько-монашими орденами. Справді в запорозькому 
побуті і устрою знаходимо деякі подібності й елементи європейських 
лицарських орденів, проте ця відносна подібність не дозволяє нам ста
вити знак рівнання між  Запорозькою Січ’ю і монашо-військовими ор
денськими формаціями, як і постали під впливом різних факторів су
спільно-політичного і релігійного ж иття Середньовіччя.53

Розглядаючи провідних історіографів козацького періоду в XIX 
столітті , слід коротко зупинитися над історичною спадщиною Пан
телеймона К уліш а  (1819-1897), автора відомої праці Исторія Возсоеди- 
ненія Руси .и  Змінливість політичного і філософського світогляду К у
ліш а відзеркалена в його історичних працях присв’ячених козаччині. 
В першій своїй праці «Перший період козаччини аж  до ворогування 
з Поляками»,55 К уліш  старався більш менш об’єктивно розглянути су
спільне тло, на якому виростала козаччина. Проте ця праця друкува
лася в мало розповсюдженому львівському часописі і тому проминула 
без належного відгомону в історичній літературі. В Исторіи Возсоеди- 
н е н ія . . .  К уліш  розглядав козаччину, як  руїнну силу степу, що ни
щила цивілізаційний процес і рівночасно наголошував татарські впли
ви на формування української козаччини. Не зважаю чи на тенден
ційність і своєрідність в насвітлені ідеологічного аспекту козацького 
руху, праця Куліш а під оглядом історичної аналізи являється інте
ресним твором.

Під кінець ХІХ-го століття появилася велика праця Д. І. Яворниць- 
кого (1855-1940) — История запорож ских козаков, яка вийшла в трьох 
томах (т. І — 1892, т. II — 1895, т. III — 1897) в Петербурзі.

Д. І. Яворницький, подібно, як  М. О. Скальковський, присвятив ціле 
своє ж иття дослідам історії запорозького козацтва. Він відбував чис
ленні подорожі на Запоріжж я, вивчав топографію бувших запорозь
ких Січей і інших історичних місць, записував оповідання старих ді
дів, як і ще памятали старі часи, про запорожців і їхній побут. 
Без сумніву, Яворницький був найкращим знавцем запорозької ста
ровини. У висліді його дослідів появилася ціла низка історичних на
рисів, збірників документів, статтей. Із головніших згадаємо: Сборник 
материалов для истории Запорож ских козаков (С.-Петербург 1888), 
Вольности Запорож ских козаков (С.-Петербург 1890), «Йван Дмитрів-

52 А. С к а л ь к о в с ь к и й ,  ор. cit., стор. 78-79.
53 в  сучасній історичній літературі І. Токаржевський-Карашевич та

кож заступав «орденську теорію» Запорозької Січі, хоча в своїх працях 
дуже рідко покликувався на Скальковського. Гляди його «Козаччина» у 
Визвольному Ш ляху, Лондон 1962, кн. 2 (98), стор. 125-135.

64 П. А. К у л і ш ,  Исторія Возсоединенія Руси. Т. І-ІІ. Ст.-Петербург 
1874-1877. Між іншим Куліш ілюстрував свої думки про вплив татарської 
орди на формування українського козацтва також запозиченням коза
ками татарських слів (напр, кіш, отаман, чабан і т. д.) пор. т. І, стор. 35.

м Правда, Львів 1868, чч. 1-17, 25-35.
56 Кгевская Старина, т. XIV (1886), стор. 41-90.
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вич Сирко (С.-Петербург 1894). Із менших праць Яворницького слід 
згадати «Островъ Хортица на рєк-Ь Дн'Ьпр'Ь» 56 і »Число и порядок 
Запорожських ОЬчей».57 Без уваги на те, що автор, як  зазначував 
Грушевський, не аналізував критично деяких історичних джерел, в 
його працях багато цінного побутового опису української козаччини, 
а також важливий географічний опис Запоріж ж я. Початок козач
чини історик добачував в Азії, наголошуючи зокрема азійсько-тюрк- 
ське походження слова «козак», рівночасно підкреслюючи впливи та
тарських козаків. Аналізуючи причини повстання українського ко
зацтва, автор наводить слідуючі причини: «причина земельная», «еко- 
номическая причина», «существованіе. . .  татарских козаков», «бли
зость вольных степей»; вкінці історик вказує на етнографічні особли
вості українського народу, якому був властивий общинний устрій ко
заччини.58

Праця Яворницького була написана під значним впливом Історії 
Скальковського, праць Антоновича і Л. Падалки.59 Не зважаю чи на 
еклетичний підхід автора до гіпотези про постання українського ко
зацтва, треба визнати, що Яворницький був одним з перших істори
ків, який шляхом історичної синтези намагався вияснити початки ко
заччини.

На окрему увагу заслуговує цінна праця І. Каманіна про початки 
козаччини,60 на яку  відгукнувся обширним критичним оглядом вж е 
раніше згадуваний М. Любавський п. н. «Начальная исторія малорус- 
скаго козачества (Ж урнал Министерства Народнаго ПросвЪщетя, 
часть CCC, іюль 1895, стор. 217-244).

Каманін, подібно як  і В. Антонович, добачував органічне пов’я 
зання козаччини із залишками старослов’янських громад («общин») 
українського Середньовіччя. На початку козацтво не було об’єднане 
і, діяло окремими відділами під наказами своїх князів-отаманів. Зго
дом воно сконсолідувалося на базі Запорозької Січі. Історик уваж ав 
українське козацтво за «туземное южно русское населеніе», яке спер
шу визнавало добровільно над собою татарську владу, а пізніше пе
рейшло під владу Литви і зачало організувати свої козацькі грома
ди. Ця теорія, подібно до гіпотези В. Антоновича, на основі критичного 
аналізу історичних джерел, була відкинена.

57 Кіевская Старина, квітень 1884, стор. 587-608.
68 Д. Я в о р н и ц ь к и й ,  История запорожских козаков, т. II, С.-Пе

тербург 1895, стор. 15-17.
59 Л. П а д а л к а ,  «По вопросу о существованіи Запорожской СЪчи вь 

первыя времена запорожскаго козачества», Кіевская Старина, т. IV, 1894, 
стор. 258-76.

60 И. К а м а н и н ,  «К вопросу о козачестве до Богдана Хмельниц
кого», Чтения Исторического общества Нестора-летописца, 1894, кн. 8, 
стор. 57-115. Полеміка між Любавським і Каманіном причинилася до більш 
критичного підходу і аналізи історичних джерел даного періоду. Праця 
Каманіна являється цінним вкладом в тогочасну історичну літературу.
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З  інших замітніших праць того часу слід згадати монографію А. 
Стороженка Стефап Баторий і Дпепровскіе козаки,61 в якій автор ви
світлює початки козаччини і зупиняється зокрема над т. зв. рефор
мою Баторія. В українській козаччині історик добачуе багато спільних 
рис із татарськими і генуезькими козаками. Праця Стороженка ба
зована головно на польських джерелах.

*

Перед оглядом нової української історіографії XX століття, з біб
ліографічного обов’язку  бажаємо згадати головніші праці західньо- 
европейських істориків, як і появилися під кінець XVIII і протягом 
XIX століть і як і знайомили європейську історичну науку із козаць
кою проблематикою.

Із німецьких слід згадати історію Гаммерсдорфера Історію укра
їнських козаків62 і Йогана Хрістіяна Енґеля «Історію України і укра
їнських козак ів»63

З  історій у  французькій мові слід загадати праці Ш ерера,61 Лє- 
сюра,65 і Меріме.66 В англійській мові появилася праця Г. Красін- 
ського К озаки з У кр а їни 67 Всі ці праці мали більш або менш компі
лятивний характер і засадничо не вносили нічого нового в насвіт
лення початків української козаччини. Проте вони популяризували 
козацьку проблематику серед західньо-европейських читачів.

III

Непроминальне значення для історичної науки мають праці Михайла 
Грушевського (1866-1934) присвячені українській козаччині. Грушев-

61 А. В. С т о р о ж е н к о ,  Стефап Баторий и ДнЬпровскіе козаки. Кіевь 
1904.

62 Carl H a m m e r s d o r f  er ,  Geschichte der Ukrainischen und Saporogischen 
Kosaken, nebst einigen Nachrichten von der Verfassung und den Sitten derselben. Nach 
]. B. Scherers aus russischen Handschriften uebersetzten Annales de la petite Russie, 
etc. Leipzig 1789. 200 +  4 S.

63 Johan Christian E n g e l ,  Geschichte der Ukraine und der ukrainischen Kosaken. 
Halle 1796. 396 S.

Розглядові пр«аці Енґеля присвячена докторська праця Б. Крупниць- 
кого: ]. Chr. Engel und die Geschichte der Ukraine. Abhandlungen des Ukrainischen 
Wissenschaftlichen Institutes in Berlin, В. III, 1931, S. 75-110. Короткий огляд су
часних історичних праць в німецькій мові читач знайде в іншій праці 
Б. Крупницького, «Німеччина і Україна в XVIII стол.», Україна, (Париж), 
ч. 10., 1953, стор. 843-849.

64 Jean Benoit S c h e r e r ,  Annales de la Petite Russie ou Histoire des Cosaques 
Saporogues et des Cosaques de IуUkraine ou de la Petite Russie, de puis leur origine 
jusqu’a nos jours. Suivi d'un Abrege de VHistoire des Hetmanes des Cosaques et des 
Pieces justificatives. . .  Vol. 1-2. Paris 1788.

65 L e s u r , Historie des Kosaques, precedee d*une introduction ou soup- d'oeil sur 
les peuples qui ont habite le pays des Kosaques. avant Vinvasion des Tartares. Vol. 1-2. 
Paris 1814.

M Prosper M £ r і m £ e , Les cosaques d*autrefois. Paris 1863.
67 Henryk K r a s i n s k y ,  The Cossaks of the Ukraine. London 1848.
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ський, найвизначніший учень В. Антоновича, не пішов слідами свого учи
теля в питанні генези українського козацтва, але й не поділяв штучно 
сконструованих гіпотез своїх попередників і сучасників про етнічну 
окремішність українського козацтва. Спираючись на широкий дж е
рельний матеріял, історик докладно проаналізував і синтетично на- 
світлив початки українського козацтва.68 Треба зазначити, що Гру- 
шевський не утотожнював вічеву організацію українського середньо
віччя з устроєм української козаччини XVI століття, а лиш е вбачав 
певні аналогії в ж итті степовиків княж ої доби і українських козаків.

Грушевський писав, що коли хочемо здати собі справу з походжен- 
ння козаччини, «мусимо вирізнити козаччину, як  побутове явище і 
як  певну організовану суспільну верству, правно-суспільний інститут; 
з другого боку розрізнити козаччину, як  явище і її термін, з яким 
вона спеція лізу ється і кристалізується*.69 Як явище побутове — ко
заччина проявила себе вж е в староруських часах, але як  певна су
спільна верства із правним значенням — козаччина виступає на пере
ломі XVI і XVII століть. Отже українське городове запорозьке ко
зацтво це продукт XVI століття, а свою назву воно дістає з другої 
половини XV століття. І хоча козаччина має в своїй діяльності певні 
подібності із українським життям княж их часів (зокрема боротьба 
зі степовими номадами), проте її не можна безпосередньо виводити 
із тих часів. Грушевський в своїх працях підкреслив ролю україн
ської аристократії і простолюддя в формотворчому процесі україн
ської козаччини й тимсамим представив правдивий образ її початків. 
Проте в інтерпретації Грушевського є деякі проблематичні заклю- 
чення. Маємо на увазі його насвітлення ідейного підлож ж я ранньої 
козаччини. Він твердив, що українське козацтво до першої половини 
XVI століття «не представляє з себе ніякої замітної скільки небудь 
організованої верстви»,70 а перші замітніші рухи козаччини уваж ав за 
вияв авантурничого лицарського духа. Ці висновки в світлі нової пе
реоцінки джерел не завжди віддають повний образ росту і ідейного 
підложжя ранньої діяльности українського козацтва. Але не зваж а
ючи на це, праці Грушевського, присвячені козаччині, стали зворот
ньою точкою в дослідах козацької доби.

В 1908 році Іван Крипякевич, один із найздібніших учнів Грушев
ського, опублікував важливу працю «Козаччина і Баторієві вольно- 
сти».71 Автор докладно аналізує в своїй праці суспільні й економічні 
чинники, як і сприяли розвиткові українського козацтва в XVI сто

86 Бібліографія праць М. Грушевського поміщена в — Науковому Збір
нику, присвяченому проф. М. Грушевському учениками і прихильниками, 
Львів 1906, і в третьому томі Ювілейного Збірника на пошану М. С. Гру
шевського, вид ВУАН, Київ 1929. Підсумок його поглядів про козаччину 
знаходимо в «Исторія украинскаго козачества», т. І-ІІ, Київ 1913-1914, а та
кож в сьомому томі «Історії України-Руси».

69 М. Г р у ш е в с ь к и й ,  Історія України-Руси, т. VII, стор. 74.
70 М. Г р у ш е в с ь к и й ,  цит. пр., стор. 82.
71 І. К р и п я к е в и ч ,  «Козаччина і Баторієві вольности». Жерела до 

Історії України-Руси, т. VIII. Львів 1908, стор. 1-46.
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літті. Зокрема історик звертає увагу на соціальну стратифікацію ран
нього козацтва. На базі історичних джерел, а зокрема аналізи т. зв. 
«Баторієвих вольностей», автор прийшов до висновку, що козаччина 
завдячує свою генезу «незвичайним пограничним відносинам півден
ної України. В степах виробився оригінальний тип господарки, а в 
його обороні нова воєнна організація; знов під впливом сеї господарки 
і в війні зі степовими ордами повстала нова козацька суспільність, з 
своїм окремим побутом і окремим світоглядом. Виробивши собі новий 
лад в степах, переходять козаки до давних українських центрів, до 
городів; тут лучаться з міщанською опозицією проти нових міських 
порядків, переймають на себе її боротьбу з льокальним урядниками і 
реорганізують міста по своїм ідеалам».72 Основна вартість студії Кри- 
пякевича лежить в насвітленні т. зв. «реформ Баторого», на основі 
яких короля Баторого уважалося одним з реформаторів і організато
рів козацького руху. На базі історичних дж ерел історик критично ро
зібрав цю гіпотезу і доказав, що Стефан Баторій не лише не був 
«опікуном» козаччини, але старався зупинити її ріст.

Одним із поважних критиків поглядів Грушевського на ранній роз
виток козаччини був Мирон Кордуба, який помістив в німецькому 
ж урналі обширну рецензію на сьомий том Історії Украіни-Руси.™  Він 
не погоджується з аналогіями Грушевського відносно бродників, бер- 
ладників і інших груп українських степовиків, як і в дечому нагаду
вали пізнішу козаччину. Натомість Кордуба зазначує, що набагато 
ближча аналогія є з турецькими «ґренцлерами» і семигородськими гай
дуками.74 Проте цінність спостереження Кордуби не в паралелі ко
заччини до гайдуків, а лиш е в глибшому розумінні ідейного підлож- 
ж я  ранньої козаччини, яку  він не утотожнював із «бездомними» людь
ми, як  це частинно робив Грушевський і інші історики,75 а пов’я
зував її постання із усіма суспільними верствами України. Рівночасно 
автор у свойому критичному огляді відмічував певну непослідовність 
у виводах Грушевського, який у своїй історії часами наводив джерела, 
що не завж ди покривалися із його висновками.

Так чи інакше, концепції Грушевського, були прийняті більшістю 
українських істориків і стали вихідною базою для вивчення початків 
української козаччини.

З  інших праць слід згадати розвідку Євгена Барвінського «Причин
ки  до історії зносин цісаря Рудольфа II і папи Климентія V III з ко
заками в 1593-1594» (ЗНТШ, кн. 10, 1896), в якій автор досліджує ко
зацькі зв ’язки  із Австрією і Ватиканом і їхню участь в протитурець- 
кій коаліції європейських держав. Йому рівнож належить праця На

71 Ibid. стор. 44.
73 Мігоп К о г d u b a , „Die Anfänge des ukrainischen Kosakentums“ Zeitschrift

für osteuropäische Geschichte^, Bd. II. Berlin 1912, S. 367-381.
74 Ibid. S. 370.
»Viel nähere Analogien würde hingegen ein Vergleich des Kosakentums mit der 

Organization der türkischen Grenzler oder der siebe nbrgischen Hayduken ergeben“.
75 В. Д о м а н и ц ь к и й ,  наприклад, уважав козаччину за «військово- 

розбишацький орден». «Чи була реформа Баторого», Науковий Збірник, 
присвячений М. Гру шевському, Львів 1906, стор. 246.
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біг козаків на Очаків 1545 року  (ЗНТШ, т. 18, 1897). Дослідженням 
раннього козацького руху займався також  А. Яковлів, який в ж ур
налі «Україна» надрукував розвідки «З історії регістрації козаків в 
першій половині XVI віку», т. І. 1907) «Намісники, державці й старо
сти господарського замку черкаського в кінці XV і XVI вв.», (т. І, 
1907, кн. IX).

Праці Яковліва добре документовані й є важливими у вивченню 
початків козацького реєстру, як  також  участи українського панства у 
формуванні козаччини. Василь Доманицький написав більшу працю 
«Козаччина на переломі X V I-X V II в в.» (ЗНТШ, т. 60-64) і  «Чи була  
реформа Баторія», (Науковий Збірник, присвячений М. Грушевському, 
Львів 1906). Автор доволі негативно поставився до ранньої діяльности 
козаків, акцентуючи їхню авантурничість.

В основному слід ствердити, що Михайло Грушевський і його львів
ські учні поклали міцні підвалини під наукове вивчення генези і ран
ньої діяльности української козаччини. Проте свою основну увагу 
вони зосередили на історії XVII століття.

*
На окрему увагу заслуговує російська й польська історіографія. 

Російські історики, як  вдало відмітив Дмитро Багалій, назагал «не 
могли не зачіпати історії України, але розуміли її, як  частину руської 
історії. Історики Росії — С. М. Соловйов, К. Н. Бестужев-Рюмін і 
Д. І. Іловайський — в своїх загальних нарисах «Русской истории» за
чіпали лише окремі події української історії, як  наприклад, Люблин- 
ську унію, Берестейський собор, Богдана Хмельницького, козацтво 
взагалі і гайдамаччину, але не викладали українського історичного 
процесу в його цілокупності».76

Це саме можна сказати про В. О. Ключевського, Г. Ф. Карпова і 
інших російських істориків. Якщо ідеться про погляди найвизначні
шого російського історика Соловйова на козаччину, то він уваж ав його 
за явище антидержавне і антикультурне. Як ми вж е згадували, він 
пов’язував постання українських козаків із чорними клобуками, бе
рендеями і іншими кавказькими племенами, як і стали зародком «ма
лоросійського козацтва».77 Назагал він розглядав українське козацтво, 
аналогічно із російським, не беручи до уваги їхню відмінність. Поль
ська історіографія, подібно, як і російська, не спромоглася на об’єктив
не висвітлення постання українського козацтва і його ранню діяль
ність. Можна навіть говорити про цілу «українську школу» в поль
ській історіографії. На увазі маємо О. Яблоновського (1829-1911), Йсь 
зеф а Ролле, який писав під псевдонімом «Др. Антоні», М аріяна Ду- 
бєцького, Л. Боратинського, Равіту-Ґавронського і інших.78

79 Д. Б а г а л і й ,  Нарис історії України на соціяльно економічному 
ґрунті. Київ 1928, стор. 70.

77 С. М. С о л о в ь е в ,  История России, Москва 1960, кн. III, стор. 316.
78 Окремий розділ про дослід польських і російських істориків козаць

кого періоду, поміщено в історіографії Д. Дорошенка »A Survey of Ukrainian 
Historiography*, New York, 1957, стор. 205-211.
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Більш ість з них вбачала в постанні козаччини причину пізнішо
го упадку Польщі, а тому їхні досліди дуж е часто були позначені пат
ріотичним, навіть шовіністичним польським наставленням.

Коли мова про досліди ранньої козаччини то із згаданої групи най
більш вибився О. Яблоновський, автор численних праць про козацтво, 
як і згодом були перевидані у п’ятитомнику його праць «Pisma» (Вар
ш ава 1910).79 Він також  був автором Historya Rusi południowej do upadku 
Rzeczypospolitej Polskiej (1912) і видавав із А. Павінським Zródla dziejowe 
в яких було багато матеріялу про становище українських земель в 16 
століттю. Яблоновський пов’язував початки козаччини з татарами, а 
розріст козацької організації і верстви приписував колонізації Подніп
ров’я і Брацлавщини, а також  підтримці козацького руху погранич- 
ними старостами. Цінною є його аналіза суспільної стратифікації, ко
заччини, а також  досліди над реєстровим козацтвом.

Яскравим репрезентантом шовіністичної історіографії був Равіта- 
Ґавронський, автор численних праць з історії України, а зокрема мо
нографій про Богдана Хмельницького, Ю рася Хмельницького й Істо
рії Гайдамацьких рухів. Підсумки поглядів Ґавронського на козаччи
ну знаходимо в його праці «Kozaczyzna Ukrainna»,80 в якій автор більш 
публіцистично, чим науково доказує «злочинність» українського ко
зацтва. Ґавронський уважає козаччину за витвір українського анар
хізму, а перші війни козаків з Польщею за боротьбу в ім’я «prawa 
bezkarnej swawoli і nieograniczonej nikiem wolności» (стор. 37). Він рівно
часно виступає проти назви «Україна» і «український нарід», уваж а
ючи, що ці назви «są szowinistycznym wybrykiem. . .  М. Hruszewskiego» 
(стор. 15). Ґавронський в основному подав викривлений образ початків 
і ранньої діяльности української козаччини.

Із інших польських істориків бажаємо згадати праці Казимира 
Пулаского,81 JI. Боратинського і Стронского.82 Пулаский досліджував 
виникнення українського козацтва, а Боратинський перші зносини 
козаків з Ватиканом в другій половині XVI ст. Назагал майже кожна 
більша польська праця з історичною проблематикою польської істо
рії XVI століття посередньо або безпосередньо заторкалася козаць
кого питання. Видання численних історичних джерел, про що згада
ємо іншим разом, улегшувало дослідникам документацію різних гіпо
тез і аналізу ранньої діяльности українського козацтва.

79 В другому томі *Pisma Alexandra Jabłonowskiego" знаходимо слідуючі 
праці, які мають безпосередній зв’язок із нашою темою: »Kozactwo, kozaczyz
na a Legitymizm", „Kresy ukrainne* й інші.

80 Fr. R a w i t a - G a w r o n s k i ,  Kozaczyzna Ukrainna w Rzeczypospolitej 
Polskiejt (Warszawa, 1923).

81 Kazimierz P u ł a s k i ,  Szkice i poszukiwania historyczne. Warszawa 1887. 
•* Ludwik B o r a t y ń s k i ,  „Kozacy i Watykan“. Przegląd Polski, zowten, 1906,

стор. 20-40.
Zdzisław S t r o n s k i ,  „Swawola ukrainna u schyłku XVI w.“. Kwartalnik 

Historyczny, t. XXXVIII. 1924, стор. 311-330. Стронський досліджував рево
люційну діяльність Лободи і Наливайка, даючи їм негативну оцінку.
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Отож можна ствердити, що російська і польська історіографії 
того часу не зуміли об’єктивно висвітлити історію українського ко
зацтва в XVI столітті, хоча деякі їхні наукові праці внесли чимало 
нового в досліди історіотворчого процесу козаччини на Україні.

IV

В часі м іж  двома світовими війнами не знаходимо в українській і 
чужомовних історіографіях спеціальних студій присвячених генезі 
українського козацтва. Історики здебільше концентрували свої досліди 
на XVII і XVIII століттях, а питання початків козаччини входило без
посередньо в більші історичні праці, присвячені козацькому періодові. 
З  бібліографічного обов’язку  згадаємо два популярні нариси, а саме А. 
Кащ енка Оповідання про славне військо Запорозьке Низове?9 і І. К ри- 
пякевича Історія козаччини для народа і молоди84

Праця Кащенка, відомого автора історичних оповідань, присвячена 
для широкого кола читачів, з наукового боку не має замітнішої вар- 
тости, якщо — не брати до уваги численних рідкісних ілюстрацій. 
Праця Крипякевича призначена для шкільної молоді, отже належить 
до популярних історичних нарисів.

Із загальних історичних нарисів слід згадати історію Дмитра До
рошенка, яка охоплювала цілий козацький період.84 Дмитро Доро
шенко до певної міри популяризував погляди Грушевського про по- 
чатки козаччини. Він уважав, що «козацька громада тут (в Січі — 
Л. В.) була зорганізована на подобу якогось напівчернечого, напівли- 
царського ордену, виробила собі помалу своєрідні звичаї і закони, при
стосовані до суворих умов постійної війни».85 Дорошенко також  наго
лошував соціяльну рівність серед козаків, «де всі були рівні, і вата
жок наділений диктаторською владою». Глибинна аналіза початків 
української козаччини викаж е деякі слабі сторони гіпотези Дорошен
ка про «соціяльну рівність» серед козацтва, тому, що воно постало з 
різних суспільних верств, і ця соціяльна зрізничкованість перенеслася 
в козацькі формації і організації запорозького та городового і реєст
рового козацтва. І саме найбільш демократична установа козацтва — 
козацька рада виразно підтверджує нашу думку.

Із інших історичних нарисів слід згадати Історію України  Максима 
Славінського, що появилася в 1934 році в Подєбрадах. Автор був при
хильником «уходничої теорії» початків козаччини, як  також  підкрес
лював вплив української аристократії на формування козаччини.

83 А. К а щ е н к о ,  Оповідання про славне військо Запорозьке Низове. 
Катеринослав 1917. 368 стор. Друге видання вийшло в 1923 р.

84 Іван К р и п я к е в и ч ,  Історія козаччини для народа і молоді. Львів 
1923, 92 стор.

84 Дм. Д о р о ш е н к о ,  Нарис Історії України. Варшава 1935, т. І.
85 Цит. пр. стор. 155.
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Із німецьких праць того часу відзначається праця Шумана,8* яка, 
щоправда, присвячена Гетьманській Державі, але автор у вступному 
слові застановляється над початками козаччини. Історик уважав 
козаччину перш за  все витвором протитатарської боротьби, мовляв 
„Das Dnepr-Kosakentum erwuchs aus den Bedingungen, unter denen die Bevöl
kerung der Ukraine im 15. und 16. Jahrhundert zu Leben gezwungen war, aus 
dem Grenzkampf gegen die Tataren der Krim einerseits, und aus den sozialen 
Verhältnissen des litauisch-polnischen Staates anderseits“.87

В 1936-му році появилася у Львові за редакцією І. Крипякевича і 
Б. Гнате вина Історія Українського Війська, яку 1953 року перевидав
І. Тиктор у Канаді. В цій популярно-науковій історії присвячено чи
мало місця військовій історії українського козацтва. Історик доводив, 
що українське козацтво вийшло із народніх низів і було від початку 
«народнім військом». П раця осмотрена численними рідкісними ілю
страціями і репродукціями старих мап, що збільшує її питому вагу.

З  інших праць треба згадати Історію України  Б. Крупницького,88 
що появилася німецькою мовою перед вибухом Другої світової війни. 
Автор повторював більш-менш думки Дорошенка, уважаючи козацтво 
за напів монашу і лицарську організацію, в якій козаки звали себе 
лицарями. Крупницький також  підкреслював вплив природи і татар
ського сусідства на козацьку організацію.

Як бачимо, українська вільна історіографія між двома світовими 
війнами не займалася спеціяльно дослідами ранньої діяльности укра
їнського козацтва під кінець XV і початком XVI віку. Не краще стоя
ла ж  справа на українських землях під совєтською окупацією.

Не зважаю чи на те, що повернення М. Грушевського на Україну 
в 1924 році спричинилося до великого поживлення історичних дослі
дів, зокрема над козацькою добою, питанню початків козаччини не 
приділено належної уваги. Грушевський в тому часі продовжував 
працювати над монументальною Історією України-Руси, а його учні і 
інші історики досліджували переважно XVII-XIX століття* Укра
їнська історіографія тих часів, як вдало підкреслив О. Оглоблин, 
була «українською, а не совєтською».89 Із виходом останньої книжки 
«України», редагованої М. Грушевським, у вересні 1930 року, почався 
новий період українсько-совєтської історіографії, який із справжньою 
історичною наукою мав дуж е мало спільного, а справжня українська 
наука була розгромлена совєтською владою.90 Проте вже в часах

86 Hans S c h u m a n n ,  Der Hetmanstaat (1654-1764). Jahrbücher für Geschichte 
Osteuropas, 1936, Bd. I, S. 499-546.

87 Ibid. S. 500.
88 B. K r u p n y c k y j ,  „Geschichte der Ukraine" (Leipzig, 1939); друге видання 

появилося в 1943-му році, а трете в 1963, накладом Отто Гарасовіца у Віс- 
бадені.

8в О. О г л о б л и н ,  Думки про сучасну українську совєтську історіо
графію, Ню Йорк 1963, стор. 6.

00 Докладніше в праці Н. Полонської, Українська Академія Наук, Мюн- 
х р н  1958, т. II, стор. 9-29.

«Історична наука в Україні за совєтської доби та доля істориків», За
писки HTII1, 1962, т. 173, стор. 7-62.
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діяльности Грушевського формується група істориків, що її очолю
вав Матвій Яворський, голова історичної секції Інституту М арксизму 
Ленінізму в Харкові. Як член комуністичної партії, Яворський ува- 
жався, як  пише Н. Полонська, беззаперечним партійним авторитетом 
у галузі історії України і намагався зайняти в Україні таке стано
вище, як  М. М. Покровський в РСФСР. В своїх працях Коротка Істо
рія України  (Харків 1923) і Історія України в короткому огляді (Хар
ків 1928) Яворський доводив, що українське козацтво постало виключ
но з народніх низів, що Січ була першим «вогнищем воєнного кому
нізму».

Козацький період, згідно із своєю історичною схемою, Яворський 
подав в розділі про «Поміщицько-кріпацький період з перевагою гро
шової господарки, торговельного капіталу і великої приватної влас
носте». Звичайно, що в цій теоретичній діялектично-матеріялістич- 
ній клясовій історичній клясифікації не було місця на об’єктивне і 
повне схоплення українського історичного процесу козацької доби.

Офіційний репрезентант совєтської історіографії, М. Н. Покров
ський, розглядав Запорозьку Січ, як  «достойную представительницу 
мелкой козацкой буржуазии», а на козаків дивився, як  на виразника 
степової дикости.91

Приймаючи виключно марксистівську історичну науку, як  єдино 
правдиву науку, совєтські історики не могли задерж ати об’єктивність 
історичного досліду.

Назагал період між  двома світовими війнами не приніс жадних 
замітніших історичних творів, присвячених генезі і ранній добі укра
їнської козаччини. Оживлення і заінтересування цими ділянками 
прийшло підчас, а головно по війні.

V

В 1941 році в Празі появилася науково-популярна Історія України  
(4 частини) М ихайла Антоновича, дуж е здібного молодого істо
рика, внука Володимира Антоновича. Автор добачував в коло
нізаційному русі основу історичного процесу України. Під тим 
кутом він розглядав постання українського козацтва і його ранню 
діяльність. Він також  написав короткий історичний нарис української 
історії «Geschichte der ukrainischen Staatlichkeit», який увійшов до Hand
buch der Ukraine, виданого із рамени Українського Наукового Інституту 
в Берліні І. Мірчуком, (1941). Згодом цю збірну працю перевидано анг
лійською мовою Українським Вільним Університетом в Мюнхені в 
1949 році. М. Антонович підкреслював вплив селянства і суспільних 
низів на формування козаччини. Михайло Антонович є також  авто

•1 М. Н. П о к р о в с к и й ,  Русская история с древнейших времен, Мо
сква 1933т т. II, стор. 137-138.
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ром найкращої монографії про діяльність Северина Наливайка і ко
заків  в 1590 роках,92 базованій на багатих архівних матеріялах.

Аналізуючи діяльність українського козацтва під кінець XVI сто
ліття, М. Антонович відмовляв йому політичного розуму, мовляв «ни
зове лицарство було людом воєнним, але не політичним». Діяльність 
козаків обмежувалися «до побирання станцій» та до звичайних гра
бунків, і «спроби створити якийсь новий устрій залишилися лише в 
рям ках невеличких територіяльних експериментів».93 Антонович шу
кав історичних аналогій до козацтва в німецьких ляндскнехтах і 
серед іншого професійно-воєнного люду. Свої висновки базував він 
головно на аналізі діяльности козацької дружини Наливайка. Автор 
цих рядків вж е раз підкреслив свої завваги до поглядів М. Антоно
вича, бо саме Наливайко намагався прив'язати козаків до території 
де юре під королівським володінням, задержуючи за  собою неза
лежність дії. Спонтанна підтримка Н аливайка брацлавськими міща
нами, враз із спільним намаганням створити свою власну самоупра
ву на їх  посілостях під протекторатом козаків, виразно вказує на 
глибші політичні пляни Наливайка і його сучасників, н іж  грабункові 
цілі.94

В 1946 році видано циклостилевим способом університетський 
скрипт «Історія Козаччини» Миколи Андрусяка.95 Праця та появилася 
в чотирох зш итках і була призначена для студентів УВУ. Був це 
продукт повоєного часу, без належного історіографічного впроваджен
ня, більш компілятивного характеру. Автор головно спопуляризував 
думки Грушевського про початки українського козацтва. Не з ’ясовано 
якслід в цьому скрипті початків українського реєстрового козацтва, 
як  також  постання Запорозької Січі. Його припущення, що Запорозь
ку  Січ «міг і сам Вишневецький збудувати після повороту із Кав
казу» (стор. 11), не оперті на жадних історичних джерелах. Трохи 
кращ е опрацьовані розділи, як і відносяться до XVII і XVIII століття.

В кінці 1930 років побіжно займався дослідами ранньої історії козач
чини Кость Гуслистий, автор праці Україна під литовським пануван
ням і захоплення її Польщею з 14 по 1569 р ік . (Київ 1940). Він також 
опублікував цікаву розвідку «До історії брацлавського повстання в 
90~их роках X V I ст.», (Наукові Записки Академії Наук УРСР, кн. І, 
У ф а 1942). Гуслистий рівнож був автором розділу «Україна під литов
ським пануванням і загарбання її Польщею» в збірній праці Нарис 
Історії України  (Академія Наук УРСР, 1944). Слід підкреслити, що під
час другої світової війни большевицький уряд відносно злагіднив цен
зуру над історичними працями совєтських істориків, бажаючи на
в ’язати і порівняти боротьбу червоної армії із славним козацьким 
військом. Це був виразно тактичний хід із розрахунком на розбу

92 М. А н т о н о в и ч ,  «Студії з часів Наливайка». Праці Українського 
Історично-Філологічного Т-ва в Празі. Прага 1942, т. IV, стор. 32-115.

93 Ібід., стор. 43.
94 Л. В и н а р ,  «Северин Наливайко й революційний рух брацлавського 

міщанства», Розбудова Держави, 1957, ч. 20, стор. 15-20.
95 М. А н д р у с я к ,  Історія Козаччини, Мюнхен 1946, вип. 1-4.
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дження патріотизму серед українського населення. Тому у  згаданій 
вище збірній праці Гуслистий писав, що «крім селян ряди козацтва 
поповнювалися міщанами, дрібними боярами, шляхтою» (стор. 57). 
Рівночасно признавав Д. Вишневецькому ролю організатора україн
ського козацтва.

В 1948 році появилася праця польського історика Владислава Том- 
кевича96 про етнічний і суспільний склад козаччини на переломі XVI 
і XVII століття. Томкевич намагається доказати, що українська ко
заччина під оглядом етнічним не творила одности, а складалася із 
різних народностей, в тому числі й польської. Він має на увазі перш 
за все польську шляхту. Лише по довшому часі, на думку автора, ко
заччина створила окрему суспільну верству і рекрутувалася із укра
їнського елементу. Рівночасно автор відмовляв козаччині в XVI сто
літті будьякого ідейного підложжя. Вся її діяльність була зведена 
до «спортового газарду і бажання грабунку» (стор. 250).

Ми не заперечуємо, що в козацьких рядах перебували люди р із
них національностей, але основну масу козацтва становило місцеве 
українське населення. Це ясно видно хочби із списка відділу реєстро
вих козаків із 1581 року,97 який начислював 530 людей, як  також  
із численних тогочасних документів, опублікованих в Ж ерелах до 
Історії України-Руси  (т. VIII, Львів 1908). Це правда, що Бадовський, 
Оришовський, Косинський із походження були польськими ш ляхти
чами, проте вони за відносно короткий час зовсім покозачились і ста
ли виразниками козацьких стремлінь, а не польської шляхти. П ра
цю Томкевича, а зокрема його висновки треба розглядати як  спробу 
польської історіографії представити деякі проблеми ранньої козач
чини в необ’єктивному світлі.

Одною із найзамітніших подій в історіографії початків козаччини 
була поява монографії Ґюнтера Ш текля, німецького історика, на те
му постання козацтва.98 У своїй праці історик бере до уваги татар
ських, російських, українських і всіх інших козаків, яких ранню ді
яльність пов’язує із сильним впливом татарського козацтва. Автор дає 
критичний перегляд різних історичних гіпотез про генезу козаччини, 
як  також  дуже докладно аналізує джерела в яких знаходяться вістки 
про перші прояви козацької діяльности. Ш текль дуж е часто аплікує 
в своїм досліді соціологічну методу і це уможливлює йому повніше 
насвітлити соціальний аспект ранньої козаччини. Постання україн
ського козацтва автор розглядає в тісній залеглості від іншонародніх 
козацьких формацій, зокрема татарських козаків, як і були на мо
сковській і литовській службі. Зокрема він розглядає питання «сла- 
візації» татарських козаків в користь народів, на території яких во
ни переживали. Ш текль уважає, що українські історики початків ко-

• • ^ . T o m k i e w i c z ,  „O składzie społecznym i etnicznym kozaczyzny ukra- 
innej na przełomie XVI i XVII wieku*, Przegląd Historyczny, 1948, t .  38, crop. 
249-260.

•7 Zródla dziejowe, t. XX, 1894, crop. 154-6.
w Günter S t ö k l ,  Die Entstehung des Kosakentums, München 1953.
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заччини унапрямлювалися національним сентиментом, а тому їхні 
праці не завжди об’єктивні. Проте джерельно своєї думки не підтвер
джує. Натомість доволі штучно пов’язує ранніх українських коза
ків із татарськими (стор. 115-117) і доволі неясно з ’ясовує ролю т. зв. 
козацької «Щурової роти» з початку XVI століття. Постання укра
їнських козаків автор відносить до середини XV століття. В цілості 
праця робить вражіння солідної історичної студії, яка являється од
ною із найкращ их праць про вплив татарського кочівничого елементу 
на українську козаччину.

При цій нагоді хочемо підкреслити, що українська козаччина фор
мувалася у зударі із татарськими ордами і степом, вона перебрала 
багато прикмет і звичаїв, як  також  деяких мовних окреслень від та
тар. Проте це не значить, що татари надали українському козацтву 
якусь форму або обличчя. Українська дніпровська козаччина була ор
ганічно українським історичним явищем, відмінним від козацьких 
формацій інших народів. Як така, вона у відносно короткому часі 
стала виразником народніх прагнень і боротьби проти степових на
їзд ників.

В 1949 році появилася нова Історія У країни  Івана Холмського," 
е якій  автор доволі ясно з ’ясовує свій погляд на постання козацтва. 
На думку історика, українське козацтво формувалося під впливом та
ких чинників: уходництво, протитатарська оборона, колонізаційний 
гін українського населення у  напрямі до моря і соціяльні відносини в 
Литовсьїкій і Польській державах. Із самого початку ім’я козаків не 
означало якоїсь кляси або стану, лиш вказувало на зайняття — сте
пові промисли. Впродовж дальшого часу на Запоріж ж і зорганізувався 
окремий військовий і соціяльний устрій. На думку автора, «січове 
військо було своєрідним лицарським орденом, що вимагав від своїх 
членів особистої дисципліни і самопосвяти» (стор. 182).

Із інших публікацій повоєнного періоду слід згадати праці Бориса 
Крупницького (1894-1956), одного із визначніших дослідників XVIII 
століття. Накладом Українського Вільного Університету видано його 
праці Основні проблеми історії України  (Мюнхен, 1955) та Історіо- 
знавчі проблеми історії України  (Мюнхен 1959). В цих працях Круп- 
ницький розглядає деякі історіософічні, історіографічні і соціологічні 
проблеми української історії. В першій праці Крупницький обгово
рює ролю лісу, степу і моря в формуванні української нації.100 Зокре
ма автор насвітлює ролю степу в постанні і ранній діяльності козач
чини. Заслуговує на увагу до певної міри нове насвітлення періодиза
ції української історії (ibid., стор. 21-27), в якій Крупницький присвя
чує спеціяльну увагу козацькій добі. Ц ікава його стаття «Роля Січі 
в історії України»,101 в якій Крупницький розглядає початки козач

••I.  Х о л м с ь к и й ,  Історія України. Мюнхен 1949. Автор відомий 
український історик козаччини.

100 Б. К р у п н и ц ь к и й ,  Основні проблеми історії України, Мюнхен
1955, стор. 108-128.

101 Б. К р у п н и ц ь к и й ,  Роля Січі в історії України, Життя і Школа, 
1962, чч. 1-3, стор. 4-6.
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чини. На думку історика Запорозька Січ в XVI столітті була органі
заційним і консолідаційним центром для усіх козацьких формацій. 
«Диференціяція козацтва, пише Крупницький, на городове, статечне 
хліборобське та степове, добичницьке, войовниче p a r exceUemce є ще 
зовсім незначне козацтво і тої, і другої категорії, напівпривілейоване 
і непривілейоване, є ще одне, нероздільне тіло, Запорозька Січ — 
спільна мати обох».102 Історичну місію раннього українського козацт
ва добачав історик в їхній боротьбі проти козацької небезпеки за 
ліпшу забезпеченість вже здавна осілих українських земель і відво- 
йовання східньо-українського пограниччя для культури і осілости» 
(стор. 31).

Із інших праць слід згадати габілітаційну роботу І. Рибчина 
„Sozialpsychische Dynamik des ukrainischen Kosakentums im 16 und 17 Jahr
hundert" із Ґрацького університету (1949). Н аж аль ми не мали змоги з 
цею працею запізнатися.

Із чужинецьких істориків треба згадати Ю рія Вернадського, автора 
відомої монографії про Богдана Хмельницького, і численних праць 
з історії Росії. В своїй праці Russia at the Dawn of the Modern Age (Ню 
Гейвен, 1959), Вернадський присвятив один підрозділ постанню укра
їнського козацтва. Він розглядає козацтво, як  суспільне явище, яке 
постало в полосі м іж  словянськими державами і татарським ханатом 
на півдні, а з географічного погляду між  лісовою і степовою зонами. 
Він є прихильником до певної міри «черкаської теорії», яка зв’язу
вала початок українського козацтва із черкесами. Козаків він поділяє 
на «фронтірсмен» — „Outer Cossacks“ і іншу козацьку категорію, що її 
називає „inner Cossacks“. Історик мабуть має на увазі осілих козаків, 
які проживали на волості, і запорожців. Вернадський забуває, що в 
ранному періоді ці дві групи творили до певної міри одність — дуж е 
часто запорожці верталися h ä  волость, а осілі ішли за пороги, і ста
вали запорожцями. Вернадсьішй рівночасно підкреслює колонізацій
ний процес в Польщі і Московщині, який мав вплив на постання козач
чини. На нашу думку він забагато надає уваги семантичним виводам 
(наприклад пояснення назви черкасів і міста Черкас) — коли вони мо
жуть бути лише допоміжними, а не вирішними в дослідженні історич
ного явища українського козацтва.

В нашій праці не обговорюватимемо інших англомовних історій Ро
сії, в яких завжди знаходимо деякі замітки про українських козаків
— тому, що вони не відносяться безпосередньо до нашої теми і вимага
ють окремого дослідження. Крім того в загальних історичних нарисах 
Московщини — історики більше концентрують свою увагу на козаць
кій діяльности в 17-ому столітті.

В 1961 році появилася монографія польського історика 3. Вуйціка 
„Dzikie pola w  ogwwa,102a в якій кілька розділів присвячено початкам

102 Ibid., ч. 1-3, стор. 31.
10*а Zbigniew Wó j c i k ,  Dzikie pola w ogniu; O kozaczyznie w dawnej Rzeczy

pospolitej. Warszawa 1961.
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української козаччини. Автор, прийнявши до певної міри советську 
інтерпретацію діяльности української козаччини, обвинувачує поль
ський шляхетський стан за утиски українського населення і козаків. 
Проте рівночасно Вуйцік підкреслює ролю поляків в організації ко
заччини, як  також  інших народів (стор. 14). Доволі наївно звучать 
автора обвинувачення М. Грушевського і його сучасників, як і на дум
ку автора, в своїх працях не узгляднили найважнішої причини виник
нення козаччини — «суспільної причини» (przyczyny społecznej, стор. 13). 
Не зважаю чи на тенденційність багатьох виводів, ця польська праця 
відзеркалює сучасну польську переоцінку поглядів про постання і 
ранню діяльність українських козаків.

За  останнє десятиліття українську козаччину в XVI столітті до
сліджує Любомир Винар, автор історичної монографії про Дмитра 
Вишневецького і інших праць.103 Він уважає, що українська козаччина 
вилонилася із усіх суспільних верств українського неселенйя, почи
наючи від середовища українських панів і кінчаючи селянством і вза
галі народніми низами. Розвиток козаччини, яка спершу себе вияви
ла, як  дефензивний чинник, що при своєму скорому рості швидко на
брав офензивних форм, був головною реакцією українського насе
лення на татарські походи і  соціяльний визиск українського населен
ня Литовсько-Польською державою. Окрему ролю у формуванні ко
заччини відіграли уходи і взагалі економічний середник. До речі в 
праці про історичну періодизацію козацької доби автор тих рядків 
присвятив генезі і ранній діяльності українського козацтва два пе
ріоди: «І. Початковий період (XV століття), в якому козацтво висту
пає, як  побутове явище, що поволі набуває певного економічного зна
чення і обличчя. В цей період козацтво виступає, як  категорія еконо
мічна і мілітарна. Другий період це «Ранній козацький період» (перші 
три чверті XVI століття), в якому козацтво оформило себе, як  певна 
суспільна верства. В цей період козацтво вж е виразно виступає, як  
категорія соціяльна. Рівночасно в ранньому періоді добачуємо еволю
цію козацької організації, яка проявила себе у різнородніх формаціях. 
Тут відмічуємо дружинний козацький етап, уходницький етап і по
стання осілого козацтва, запорозький етап і постання Запорозької Сі
чі, і, вкінці, постання козацького реєстру. Всі ці етапи розвитку ран-

103 В хронологічному порядку подаємо важливіші праці:
Л. В и н а р ,  Уітраїнсько-молдавські відносини в другій половині XVI 

століття, (недрукована дисертація. Мюнхен 1956).
«Козацькі зв’язки з Австрією і Ватиканом в 1593-1595 pp.», На слідах,

1956, ч. 4. Закінчення в «Музейні Вісті», 1-2, 1957.
«Іван Підкова — з історичних студій», «Музейні Вісті», 3-4, 1957. 
«Северин Наливайко й революційний рух брацлавського міщанства», 

Розбудова Держави, ч. 20, 1957.
Князь Дмитро Вишневецький, (Мюнхен 1965), 98 стор.
«Проблема періодизації козацької доби». Український Історик, 1963,

ч . 1.
«Початки українського реєстрового козацтва», Український Історик,

1964, ч. 2.
„Ukrainian Kozaks and the Vatican in 1594“. The Ukrainian Quarterly, vol. XXI.

1965, No. 1.
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ньої козаччини дуже часто себе покривають, тому що козаччина роз
вивалася майже одночасно в різних організаційних формах.

VI

На окремий розгляд заслуговує сучасна українська совєтська істо
ріографія, присвячена початкам української козаччини.

Назагал відомо, що історична наука в Україні достосовується до ди
ректив комуністичної партії, як і унеможливлюють свобідний і об'єк
тивний історичний дослід. О. Оглоблин вдало підкреслив, що повоєнні 
роки в совєтській Україні слід уваж ати періодом в якому створено 
«уніфіковану» і «уніформовану» совєтську українську історіогра
фію.104

В основному українські історики зобов’язані т. зв. «переяславськи
ми тезами ЦК КПСС», як і перекреслюють концепцію Козацько-Геть
манської Держави, а на перше місце висувають «українсько-росій- 
ську» дружбу, яка знайш ла своє кульмінаційне заверш ення в «воз’єд- 
нанні України з Росією». Не зважаю чи на надзвичайно тяж кі умови- 
ни праці українських істориків в Україні, час до часу появляються 
там праці, які заслуговують на докладне обговорення і аналізу. Це, 
як  пише О. Оглоблин, «промінчик світла в темному царстві тоталітар
ної д ум ки . . .  і це ознака, що навіть у таких страшних умовинах істо
рична наука на Україні не вмерла» (цит. пр. стор. 80).

Спершу коротко обговоримо загальні історичні нариси. В 1953 році 
появився перший том Історії Української РСР,105 в якій четвертий 
розділ присвячено ранній добі козаччини. Є це збірна праця україн
ських совєтських істориків, яка відзеркалює офіційну схему совєт- 
ської історіографії. Початок козаччини обговорюється в розділі про 
«Розвиток феодально-кріпацьких відносин і боротьба народних мас 
проти соціяльного і національного гніту в XV-XVI ст.». Основною тезою 
совєтських істориків є припущення, що «козацтво виникло в кінці 
XV стол. у зв’язку  із посиленням закріпачення селян і боротьбою 
українських народніх мас проти українських, польських і литовських 
феодалів, а також  проти турецько-татарських нападів».106 Цікаво, що 
про кн. Дмитра Вишневецького пишеться, що він «очолював боротьбу 
українських козаків проти татар і турків. Опорним пунктом україн
ських козаків був замок, збудований за дніпровськими порогами на 
острові Мала Хортиця» (стор. 152). Отже тут знаходимо наявне за
перечення попередніх виводів про походження української козаччини 
виключно із народніх низів. Дуже цікаво, що початок Січі зв ’язано 
із козацькою твердинею на Хортиці (стор. 164). Це в порівнянню із 
пізнішими працями був певний поступ. Проте в цілости ця збірна

104 Олександер О г л о б л и н ,  Думки про сучасну українську совєт
ську історіографію, Ню Йорк 1963, стор. 6.

101 Історія Української РСР, Київ, Академія Наук УРСР, 1953.
106 Цит. пр., стор. 135.
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праця не подає об’єктивних ф актів про постання козаччини і взагалі 
українського історичного процесу, так, що вона може служити при
кладом історії, достосованої до марксівських історичних категорій і 
програми комуністичної партії.

В історії Української РСР О. К. Касименка (Київ, 1960) початки 
козаччини представлено ще гірше. Автор повторює думку про вплив 
і вирішальну ролю «бідноти» на формування українського козацтва, 
а заразом твердить, що в перших десятиліттях утворилася за дніпро
вими порогами козацька Січ, а «Вишневецький справді збудував за
мок на Хортиці для оборони польсько-шляхетських володінь від та
тарських наскоків і, як  видимо з тогочасних джерел, не для захисту 
козацтва, а для боротьби проти нього».107 Але історичні джерела зов
сім не стверджують цих думок Касименка.

Одним із найбільш заавансованих дослідників історії українського 
козацтва в совєтській Україні є Володимир Голобуцький, автор моно
графій Черноморское казачество (1956), Запорожское казачество (1957), 
Запорізька Січ в останні роки свого існування  (1961), Дипломатическая 
история освободительной войны украинского народа 1648-1654 гг. (1962). 
Голобуцький обговорює початки і ранню діяльність козаччини головно 
в праці Запорожское Казачество. Історіографічні погляди Голобуць- 
кого зовсім відповідають вимогам комуністичної партії і уряду, а тому 
вони є міродайними для усіх інших совєтських українських істориків.

Початок українського козацтва Голобуцький пов’язує виключно з 
утечами українського селянства від польських, литовських і україн
ських панів. Порвавши із «феодальной зависимостью» і заселяючи 
нові місцевості, ці утікачі почали звати себе козаками, себто вільними 
людьми. Постання козаччини історик відносить до другої половини
XV століття. Основна маса козаків займалася землеробством, а також 
промислами. Із соціяльного погляду козацтво було зрізничковане і по
ділялось  на бідних козаків (наймитів) і багатих козаків,108 як і визи
скували бідніших.

Думки Голобуцького про заснування козацької Січі і діяльність 
Дм. Вишневецького вказують не лише в тенденційній інтепретації істо
ричних явищ, але в наглядній фальсифікації історичних джерел. В 
гаслі «Запорозька Січ» в Українській Радянській Енциклопедії Голо
буцький подає підсумки своїх поглядів, мовляв, «заснування 3. С. при
падає десь на 40 рр. 16 ст. З а  даними М. Бєлінського, спершу місцем 
розташ ування 3. С. був острів Т ом аківка. . .  за 60 км. на північ від 
острова Х ортиця. . .  Створення 3. С. за  порогами викликало занепо
коєння серед польсько-литовських і українських февдалів. У 1533 
на Петроковському соймі черкаський староста О. Дашкович подав 
проект негайного спорудження фортець на дніпровських островах, де 
передбачалось поставити урядові залоги у 2 тис. чол. Але до здійс
нення проекту загарбання запорізьких земель приступили пізніше,

107 О. К. К а с и м е н к о ,  Історія Української РСР, Київ, А.Н. УРСР, 
1960, стор. 48.

1W В. А. Г о л о б у ц к и й ,  Запорожское козачесгво, Киев, 1957, стор. 
42-51.
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коли 1551 черкаським і канівським старостою став укр. маґнат князь 
Дм. Вишневецький. На чолі загону Вишневецький з ’явився на Запо
ріж ж і і збудував (бл. 1554-55) на острові Мала Хортиця фортецю. По
силаючись на цей факт, рос. дворянська і укр. бурж.-націоналістична 
історіографія створили версію за якою Вишневецький був проголо
шений організатором запорізького козацтва і засновником «фунда
тором» 3. С., при чому збудована фортеця на острові М ала Хортиця 
ототожнювалася з 3. С., а Вишневецький — з героєм старовинної 
укр. народньої пісні козаком Байдою. Насправді фортецю на о. Мала 
Хортиця була заснована Вишневецьким для наступу на запорож
ців ».108а

Автор цих рядків, джерельно довів фальсифікацію  історичних до
кументів Голобуцьким,109 вказуючи на те, що він намагався проти
ставити козацькому замкові на острові Хортиця неіснуючу ще тоді 
Запорізьку Січ на острові Томаківці. І саме тому, що в праці Голо- 
буцького «Запорожское Казачество» майже в кожному розділі зна
ходимо зловживання і фальсифікацію  історичних джерел — вона є 
клясичним прикладом спотвореної історії українського козацтва.

З  інших істориків слід згадати Олексія Барановича, автора цікавої 
розвідки «Население предстепной Украины в X V I  в .» /10 монографії 
«Украина накануте освободительной войны середины X V II  в.» (Мо
сква 1959) і інших праць з історії козаччини. Зокрема студія Барано
вича про населення перед степової України в початках розвитку ко
зацького руху має значення в дослідах ранньої козаччини. З  інших 
істориків слід згадати Д. І. Мишка, автора праці «Соціяльно-економіч- 
ні умови формування української народности» (Київ 1963), «Северин 
Наливайко» (Київ 1962) і «Українсько-російські зв ’язки  в X V -X V I ст.» 
(Київ 1959). Перша праця досліджує головно соціяльне і економічне 
положення селянської верстви на Україні в XV і першій половині
XVI ст., залишаючи і нерозв’язуючи питання початків козаччини. Пра
ця про Северина Наливайка є популярним історичним нарисом, при
значеним для шкільного вжитку. Початки українського козацтва М иш. 
ко коротко висвітлює в своїй праці про українсько-російські зв ’язки. 
Він пов'язує виникнення козаччини із втечею селян і міського на
селення від «нестерпного соціяльно-економічного і політичного гніту»
— із тих втікачів виникнули перші загони запорозьких козаків. В 
противагу до Голобуцького, автор уважає, що Д. Вишневецький «під
тримував зв’язки  із запорозькими козаками».111

Питання ранньої козаччини також  заторкує І. Д. Бойко в недавно 
виданій праці «Селянство України в другій половині X V I  — першій  
половині X V II століття» (Київ, 1963). Він головно насвітлює економіч
не положення козацтва. Він розрізняє різні групи козаків, а головно

Ю8а «УРЕ», Київ, 1961, стор. 181-182.
109 Л. В и н а р ,  Князь Дмитро Вишневецький, стор. 100-101.
110 А. И. Б а р а н о в и ч ,  Насиление Предстепной Украины в XVI в., 

Исторические Записки, ч. 32. 1950, стор. 198-232.
111 Д. І. М и ш к о ,  Українсько-російські зв’язки в XIV-XVI ст., Київ, 

АН УРСР, 1959, стор. 110.
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«козаків-землян» (це на думку автора «козаки-шляхтичі») і «козаки 
міщанського та селянського походження». Історик не взяв до уваги то
дішнього українського боярства, яке він мабуть утотожнив із «укра
їнською шляхтою». Проте в основному його студія вносить дещо но
вого в дослідження українського ХУІ-го століття в царині економічної 
історії.112

З  інших праць українських істориків згадаємо монографію «Запо
різька Січ у  боротьбі проти турецько-татарської агресії» (Київ, 1961) 
О. М. Апанович і «Запорозька Січ та її прогресивна роль в історії укра
їнського народу» (1954) авторства К. Гуслистого і Апанович. Хоча ці 
праці відносяться головно до XVII стол., проте в них знаходимо деякі 
міркування відносно початків українського козацтва. На думку Апа
нович, козацька Січ постала в першій половині XVI століття, а основ
ну масу запорозького козацтва становила «козацька голота, сірома», 
завдяки цій «голоті» і розвинулося козацтво. Як бачимо, думки Апа
нович збігаються із твердженням Голобуцького.

Під кінець нашого огляду згадаємо декілька праць совєтських істо
риків, як і появилися за межами України. На окрему увагу заслуго
вують праці Н. Мохова про українсько-молдавські зв 'язки .113

Як відомо, Молдавія відіграла значну ролю в формуванню укра
їнського козацтва. Вона служила своєрідною лицарською школою для 
козаків, як і в XVI стол. намагалися здобути престіл молдавського го
сподаря для своїх претендентів. В другій половині XVI стол. заното
вуємо понад 20 значніших козацьких походів на Молдавію. Мохов 
у своїй праці підкреслює ролю українського козацтва, як  союзника 
молдавян в боротьбі із Туреччиною і Кримом. Рівночасно подає де
як і інформації про участь молдавян в козацьких походах і козаць
кому війську. Історик присвячує окрему увагу Вишневецькому, Під
кові і іншим претендентам на господарський престіл. Не зважаючи на 
своєрідну тенденційність в питаннях соціяльних і політичних, праця 
Мохова є цінним вкладом в сучасну історіографію ранньої діяльности 
українського козацтва.

Із інших істориків згадаємо М. А. Алекберли, автора монографії 
Боротьба украинского народа против турецко-татарской агресии во 
второй половине X V I- первой половине X V II веков (Изд. Саратовского 
Ун-та, 1961). В цій праці автор доволі докладно аналізує взаємини і 
боротьбу українських козаків з Кримом і Туреччиною.

На цьому можемо закінчити наш огляд праць совєтської історіо
графії, присвячених початкам української козаччини. В короткому 
нарисі не було можливим охопити всі праці із тематикою генези і ран

112 Економічно-історичним дослідам в Україні присвячена праця С. Ю. 
Процюка «Економічно-історичні дослідження на Україні», Сучасність, 
чч. 4-5, 1964.

113 Н. А. М о х о в ,  «Восстание украинских и молдавских крестьян под 
руководством Мухи в 14Р0-1492», Известия Молдавского филияла АН СССР, 
1953, ч. 3-4, Очерки истории Молдавско-Русско-Украинскихь связей, Ки
шинев, АН СССР, 1961.
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ньої діяльности українського козацтва. Автор обмежився лише до най
важливіш их студій, як і відзеркалюють основні погляди поодиноких 
істориків і окремих історичних ш кіл на розвиток українського ко
зацтва. Також не включено обговорення окремих збірок історичних 
документів-джерел до студіювання козаччини.

Загалом можна ствердити, що дотепер немає в історичній літера
турі спеціяльної наукової монографії про початки української козач
чини, в якій повністю була б насвітлена проблема генези і розвиток 
козацької організації.

ЧИ ВИ В Ж Е  ВІДНОВИЛИ ПЕРЕДПЛАТУ 
«УКРАЇНСЬКОГО ІСТОРИКА» НА 1966 РІК?

НАШ Ж УРН АЛ Є ОДИНОКИМ УКРАЇНСЬКИМ  ІСТОРИЧНИМ 
КВАРТАЛЬНИКОМ У ВІЛЬНОМУ СВІТІ. 
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