
поташень, гут, селітроварень, кузень, гамарень, чинбарень 
та інших виробництв і майстерень. Цілком логічно в цій 
місцевості виникали численні ярмарки. Все це стимулювало 
новий приплив сюди селянства, що шукало кращої долі, ніж 
життя уярмленого кріпака.

І.А.Фареній.
Економічний розвиток Запорозької Січі як 

фактор формування її соціально-політичного ладу.

Унікальність суспільного ладу Запорозької Січі для 
епохи феодалізму визнавалась як її сучасниками, так і 
представниками наступних поколінь. Серед існуючої на той 
час цивілізації з її духом корпоративності, поділу людей на 
стани, чітким усвідомленням людиною свого місця в ієрархії, 
своєї зверхності, чи навпаки, неповноцінності в суспільстві, 
з її феодалами, кріпаками, з її абсолютною переконаністю в 
непорушність монархічних принципів і всього того, що 
вважалося вічним, Запорозька Січ явно не вписувалася в 
загальну соціально-політичну картину середньовіччя. Тому не 
випадково, що суспільний лад низового, козацтва викликає 
до себе неабиякий інтерес.

Безперечно, що в основі формування соціально- 
політичних рис козацької республіки лежало багато факторів. 
Однак, соціальна система кожного суспільства має свої 
коріння в економічних відносинах. Очевидно, Запорозька Січ 
не є тому виключенням. Разом з тим, слід сказати, що 
господарчий механізм її був специфічним. Джерелами доходів 
запорожців були військова здобич, королівські та царські 
пожалування, торгові збори, ремесло, промисли, скотарство, 
землеробство.

Звичайно, що ця обставина не могла не позначитися 
на характері соціального ладу. Основи останнього, 
безсумнівно, пов’язані з матеріальним життям, але специфіка
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його в даному випадку полягала в тому, що існувало воно не 
тільки в формі власного матеріального виробництва, що 
впливало на соціальний процес в Січі, а й в  формах, не 
пов’язаних з виробництвом взагалі. Жалування запорожців в 
грошовій і натуральній формі свідчить про значну залежність 
їх від економіки країни, правителю якої козаки були офіційно 
підпорядковані.

Запорозька Січ в економічному плані — це “трудова 
асоціація козаків...”[1] Колективний характер праці в 
багаточисельних промислах, скотарстві в значній мірі 
обумовив наявність колективної власності. Територія, 
підконтрольна Кошу, належала всім і кожному окремому 
козаку. Колективна власність на основні джерела матеріального 
життя обумовлювала в значній мірі соціальну однорідність 
козацтва. Однаковий соціальний статус членів січового 
братства визначав спільність їх інтересів матеріальній сфері і 
як результат — соціальну направленість політичної влади в 
Січі. Остання могла бути направлена тільки на захист інтересів 
всіх козаків, внаслідок їх соціальної однорідності. Не було 
об’єктивної необхідності усунути якусь частину населення 
Січі від політичної влади, як це характерно для 
рабовласницького чи феодального суспільства. Таким чином, 
політичне рівноправ’я в козацькій державі своєю основою 
має характер власності і соціальну систему, яку вона 
породжує.

В Запорозькій Січі мала місце також і приватно-трудова 
діяльність, не заборонялась ! приватна власність на гроші, 
речі, човни, худобу та інше. Але колективний характер праці 
був переважаючим. Приватна економічна ініціатива хоч і 
обумовлювала певне матеріальне розшарування серед 
козацтва, але на перших етапах існування козацької 
республіки не призвела до формування соціальної 
диференціації.

Про великий вплив економічного розвитку на 
політичний устрій свідчать перетворення, що відбулися в
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Запорозькій Січі у XVIII ст. Д.Дорошенко писав, що в цей 
період низове козацтво “ставало справді демократичною 
республікою, але вже носило в собі зародок класової 
диференціації, яка неминуче мала б наступити при дальшому 
нормальному розвитку його економічного життя” [2]. Після 
заснування Нбвої Січі “за кілька десятків років край почав 
міняти свою фізіономію: замість “дикого поля” він став 
перетворюватися в країну осілої хліборобської- культури з 
вільним селянським населенням”[3]. Саме в цей період 
власний економічний розвиток стає матеріальною основою 
існування козацької організації.

Широко рзповсюджуються зимовники, які, на думку
Н.Полонської-Василенко, стають головною формою 
землеволодіння[4]. Запорожці почали жити вже не за рахунок 
привозного, а свого власного хліба і навіть вивозили його за 
межі Січі на продаж, експортували також шкіру, коні, воли, 
вівці, масло, сало тощо. В землеробстві, промислах, торгівлі 
починає активно застосовуватися наймана робоча сила.

Звичайно, що ці зміни в економічній сфері не могли 
не позначитися на соціальний розвиток козацької верстви. 
Д.Дорошенко говорить, що погляд, “ніби запорожці жили 
на строго комуністичних основах”, “був справедливим щодо 
XVI, може навіть першої половини XVII ст.”[5] А вже на 
період XVIII ст. майнове розшарування досягло великого 
розмаху. Окремі козаки володіли значним грошовим 
капіталом, рухомим і нерухомим майном.

Як правило, заможними були козаки із числа старшини, 
яка фактично забирала собі усі прибутки від митниць, урядову 
платню, мала власне господарство у вигляді зимовників та 
активно займалася торгівлею.

Про відсутність соціальної однорідності і гармонії серед 
козаків свідчать чисельні заворушення сіроми проти старшини 
у 1749, 1754, 1758, 1759, 1761, 1768, 1769, 1771-75 роках та 
процес відтоку населення Січі в інші території[6]. Така 
соціальна напруга, безперечно, свідчить про значну
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протилежність інтересів старшини і основної козацької маси. 
Очевидно, що козацькі поводирі в своїй діяльності вже не 
відображали основні прагнення населення Запорожжя. Спроби 
вирішити назрілі проблеми збройним шляхом свідчать про 
те, що усунути старшину мирно було неможливо. Тому можна 
вважати, що демократичний устрій Запорозької Січі в цей 
період виглядає явищем досить відносним. “І ця відносність 
обумовлювалася здебільшого соціально-економічними 
реаліями -- тобто поступовим, але неухильним проникненням 
у суспільну тканину Запоріжжя майнової диференціації, а 
згодом і соціальної нерівності” [7].

Крім того, слід відзначити, що далеко не все населення 
“Вольностей Війська Запорозького” могло користуватися 
своїми політичними правами, а значна частина населення їх 
взагалі не мала. Так, участь у виборах приймали лиіііе присутні 
на Раді. А більша частина “голоти”, як правило, знаходилася 
у зимовниках на заробітках і не впливала на політичну 
ситуацію. Значна частина козаків перебувала на кордонах, 
митницях, виконувала інші службові обов’язки. До того ж, 
населення Січі у XVIII ст. не обмежувалося лише козаками, 
яких було близько 20 тисяч; велику частину людності краю, 
а це більш ніж 150 тисяч, складали селяни-переселенці, що 
були “підданими Війська Запорозького”[8]. Вони також 
залишалися осторонь політичного життя. Таким чином, вплив 
економічних відносин на суспільно-політичний устрій 
виявився досить істотним; він призвів до процесу соціального 
розшарування, а разом і до зміни соціальної направленості 
політичного ладу, до формалізації демократичних принципів. 
Отже, з розвитком власного січового господарства вплив 
економічних відносин на суспільно-політичне життя ставав 
все відчутнішим. Визначальним в формуванні соціальної 
структури населення Січі, характеру політичної влади була 
форма власності.

1. Історія господарства від первісної доби і перших
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В.Ф. Боєчко.
Черкаське староство в XVI ст.

Черкаське староство, зважаючи на своє природньо- 
географічне положення, займало важливе місце в історії 
Литовської держави кінця XV — XVI ст. З одного боку,' воно 
об’єднувало ліве і праве Середнє Подніпров’я, а з другого, 
простягалося на малозаселенні південні землі, виконуючи 
роль прикордонних територій Литовської держави. Землі 
Черкаського староства охоплюють течії річок Тясмина і Росі 
по праву сторону Дніпра і обширні території по Сулі, Воркслі 
і Самарі з їх притоками по лівому березі Дніпра. Черкаське 
староство було одним з найбільших у Київському воєводстві. 
За Люстрацією 1552 р. в ньому налічувалось 30 сіл, 60 уходів 
і 3 міста.

По правому березі Дніпра через все староство тягнулась 
лісова смуга, яка розширювалась в басейні річок Вільшанки 
і Тясмину. Великі смілянські озера Біле, Бузукове, Яськове 
разом з Ірдинськими болотами надавали вигляд глибокого 
Полісся, з багатим на чорнозем грунтом. Великі степи 
Придніпров’я та Задніпров’я, які простирались на південь, з
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