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Останнім часом козацький одяг та його історія несподівано опинилися в центрі 

суспільної уваги. Докладаються неабиякі зусилля, щоб дискредитувати цю тему, 
дезавуювати висновки науковців по ній, підмінивши їх різними дилетантськими 
вигадками, не завжди безневинними. Власне, це частина широкої інформаційної 
кампанії, спрямованої на руйнування української національної ідентичності. За-
діяними у ній опинилися окремі упереджені журналісти, шовіністично налашто-
вані діячі авангардної культури, представники субкультури так званих реконст-
рукторів, де, користуючись відсутністю у багатьох учасників гуманітарної освіти, 
виявилося можливим пропагувати найхимерніші альтернативно-історичні теорії, 
в тому числі й відверто антиукраїнського змісту. Особливі зусилля докладаються 
для просування заяви, начебто, козаки насправді носили вузькі штани угорського 
типу, так звані шосси, а не широкі шаровари, які, буцімто, запозичені з Туреччи-
ни наприкінці XVIII ст., тобто вже наприкінці існування Запорозької Січі. 
Ясна річ, така точка зору не відповідає дійсності, бо відомості про широкі 

штани особливого крою, аналогічні козацьким, походять ще з доби Київської 
Русі. Дані про шаровари, як властивий для середньовічних русинів одяг, під-
тверджуються досить частими писемними згадками, насамперед у східних дже-
релах. Арабський географ Абу-Алі ібн Омар ібн Руста у першій третині Х ст. 
вказує у «Книзі дорогих цінностей» на наявність широких шароварів у русів 
Наддніпрянщини: «Шаровари (sarāwīlāt) носять вони широкі: сто ліктів матерії 
йде на кожні. Одягаючи такі шаровари, збирають вони їх у збори біля колін, до 
яких потім і прив’язують» [1, 269; 4, 99; 3, 49, 21, 43]. Перський географ першої 
половини XI ст. Гардізі у своїй «Красі оповідей» теж підтверджує, що «шаро-
вари (šalwār hā) у них близько сотні ліктів; коли надягають, натягують до колін 
і там зав’язують; у них верхние одежды, они носят шапки» [4, 99; 19, 159; 3, 
59]. Анонімний перськомовний трактат кінця Х ст. «Межі світу від сходу до за-
ходу», описуючи вбрання русів близько до ібн Русте та Гардізі, дає все ж вель-
ми значущі доповнення: «Приблизно зі ста гязів полотна вони шиють одну 
штанину, одягають, обвиваючи довкола коліна; вони мають звичай носити ше-
рстяні шапки із хвостом, який звисає на потилицю» [4, 99; 3, 55]. Фіксацію цих 
відомостей датують кінцем ІХ ст. 
Є свідчення про шаровари і поза географічними працями від безпосередніх 

спостерігачів. Зокрема, арабський мандрівник, дипломат і місіонер початку Х ст. 
Ахмед ібн Фадлан у своїй «Книзі», що часто іменується «Запискою», пише про 
обряд поховання знатного купця у русів, які приплили на Волгу зі своєї країни 
на Дніпрі через купецькі справи: «Отже, вони одягли на нього (покійного) ша-
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ровари (sarāwīlā), і гетри, і чоботи». Разом із шароварами у цьому описі згаду-
ється також «соболина шапка з парчі» [5, 144; 4, 99], очевидно, з парчовим 
шликом. Довгий час звістки арабських джерел про штани русів залишалися ма-
лозрозумілими для науковців, породжуючи найхимерніші припущення. Зрозу-
міти, що саме й чому підв’язували під колінами, допомагає історична етногра-
фія українців. Запорожці теж носили вражаючі для очевидців дуже широкі і 
просторі суконні або нанкові шаровари, що звисали складками до землі, на які 
йшло багато аршин тканини, і при цьому холоші шароварів не заправлялися,  
а носилися поверх чобіт. Вони особливим чином прив’язувалися до халяв 
підв’язками або шнурками. З-під напущеної штанини мало бути видно лише 
носки та закаблуки чобіт [13, 260; 12, 23]. Судячи з усього, шаровари русів так 
само підв’язувалися на халяві чобота. 
Зрозуміти цікавість арабських авторів до широких і довгих руських шарова-

рів неважко. Ставлення до них було до певної міри амбівалентним. За легендою 
арабів Палестини, цей вид поясного одягу запровадив сам Аллах. У відповідь 
на прохання праотця Ібрагіма про одяг з раю був посланий архангел Гавриїл. 
Він приніс із собою сувій тканини, з якої вирізав першу пару шароварів-сірваль 
і навчив Сару (яка була першою людиною після Ідріса, що використала голку), 
як їх зшити. Тим часом Ібліс, заздрячи мистецтву ангела, сказав язичникам, що 
йому відомий більш зручний і економічний спосіб виготовлення штанів, і ви-
кроїв як доказ своїх слів вузькі європейські штани [11, 52–53]. У той же час в 
Єгипті першої половини ХІХ ст. багато арабів не носило довгі шаровари, вва-
жаючи, що це було заборонено пророком Мохаммедом [9, 73].  
Дані про шаровари, як властивий для русів одяг у Х–XI ст., підтверджуються 

також писемними згадками у скандинавських джерелах. Йдеться про знамените 
«Коло земне» Сноррі Стурлусона, а саме сага про Олава Тихого, що описує по-
дії другої третини ХІ ст. Цей конунг довго перебував на Русі, тому запровадив 
удома чимало чужих звичаїв: «У Норвегії було раніше за звичай, що престол 
конунга стояв в середині поздовжньої лави. Пиво передавали через вогонь, роз-
ведений посередині палати. Але Олав конунг велів поставити свій престол в се-
редині поперечної лави. Він також перший велів ставити печі і застеляти підло-
гу соломою як взимку, так і влітку. 
За часів Олава конунга стали процвітати міста, а деякі з них тоді вперше ви-

никли. Олав конунг заснував місто Бйорргюн. Незабаром там стало жити бага-
то заможних людей, і чимало купців з інших країн стало приїжджати туди. Він 
велів закласти там велику кам’яну церкву – але при ньому спорудження її мало 
просунулося – і добудувати стару дерев’яну церкву. 
Олав конунг звелів заснувати Велику Гільдію в Нідаросі і багато інших в містах, 

а раніше там були кругові бенкети купців. Краса Міста, великий гільдійський дзвін, 
був тоді в Нідаросі. Гільдійські брати побудували там кам’яну церкву Маргрети. 
За часів Олава конунга в містах стали множитися бенкети в складчину і різні 

гулянки. Пішли нові моди. Люди стали носити шаровари, стягнуті в щиколот-
ках (höfðu drambhosur lerkaðar að beini), золоті кільця на ногах, сукні до п’ят, 
зашнуровані збоку та з рукавами у п’ять ліктів завдовжки і такими вузькими, 
що їх треба було стягувати шнуром до плеча, високі черевики, облямовані шо-
вком або навіть оброблені золотом. Багато інших мод пішло тоді...» [10, 465]. 
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Характерно, що широкі штани, які побутували у русів ще в ІХ ст., через два 
століття залишалися для Скандинавії «новими модами». Тут словом «шаровари» 
перекладено оригінальне словосполучення drambhosur, утворене від слів dramb 
‘зарозумілість, гордість, чванство, пиха’ і hosur ‘штани’ (варто пригадати спорід-
неність українських слів «пишний», яке також стосується одягу з густими склад-
ками, зборками, «пиха» і «пихатий»). Як і багато виразів вікінгів, схильних до по-
етичної й образної мови, це точний і дотепний опис модного аксесуару, який по-
винен був недвозначно продемонструвати оточуючим багатство і статус їхнього 
власника, здатного дозволити собі пошити штани зі «ста ліктів» дорогої тканини. 
В описі Сноррі Стурлусона знову йдеться про зав’язування штанини на чоботі. 
Такий поясний одяг спершу носили лише ті скандинави, що довгий час пере-

бували на Наддніпрянщині. Валлійська скандинавістка Ґвін Джонс писала: «Ібн 
Руста повідомляє, що руси носять широкі штани, стягнуті біля колін; фігури, 
вбрані у такий одяг, дійсно зображені на скандинавських різьблених каменях 
або в збережених фрагментах північних гобеленів, однак, можливо, тут позна-
чився вплив східної моди – вікінги завжди були skartsmaðr mikill, майже денді» 
[2, 256]. Дійсно, на поминальних «картинних» і рунічних каменях острова Гот-
ланд, переважно датованих ІХ ст., зображені воїни у широких мішкуватих ша-
роварах, що нагадують описані арабськими авторами шаровари русів [8, 23], 
наприклад у селищі Лілльбйерс церковної парафії Стенчюрка та в селищі Бруа 
парафії Халла. Широкі штани видно й на камені з Хуннестада у Швеції, де й 
вирізьблений каптан теж має виразно східне походження [17, 96–97, 100, 112]. 
Такі зображення зазвичай розташовані безпосередньо в горішньому ярусі на-
гробка. Останній недарма визнається картиною життя померлих у Вальгаллі, 
оскільки там досить часті композиції воїнів, які змагаються, і жіночої фігури з 
простягнутим рогом, яка зустрічає померлого вершника і яку найчастіше ото-
тожнюють із валькірією. Фігура, що сидить на коні, ймовірно, є богом Одином, 
що прямує до Вальгалли. Але вона може позначати і воїна-героя, який після за-
гибелі на полі бою вирушає у палати Одина. У Бруа цей воїн вбраний у широкі 
складчасті шаровари. А на рунічному камені з Лілльбйерса взагалі добре помі-
тний крій мішкуватих шароварів, повністю аналогічний козацькому. З-під на-
висаючої штанини видно лише низ чобота [25, 370–371; 17, 100]. 
На одному з готландських каменів – з подвір’я Смісс у церковній парафії Нер 

зображені воїни в одязі з довгими, не виключено, що й відкидними, рукавами і 
в широких шароварах, що б’ються на мечах між собою [16, 110–111; 24, 57]. 
Можна припустити, що це еддичний мотив вічної битви ейнхеріїв. У подальшій 
сцені на камені зі Смісса процесія вояків у шароварах із мечами з валькірією на 
чолі прямує до типового дракара вікінгів із драконячою головою [23, 128]. Бли-
зькою за змістом є сцена на знаменитому камені зі Стура Хаммарс парафії Лер-
бру, де троє вояків із занесеними мечами, що, слідом за валькірією, йдуть до 
корабля. Вони вбрані у широкі шаровари [22, табл. 27]. Натомість символіку 
рогу з питвом, який пропонують кінному гостеві, можна інтерпретувати як на-
пій безсмертя, а також як вмістилище життєвих сил і енергії. Є кілька тракту-
вань зображення вершника на коні. Можливо, це зображення Одина, що 
в’їздить до Вальгалли. А можливо, це зображення героя Сіґурда, якого зустрі-
чає Брюнхільд або Ґудрун [25, 365]. Фігури на камені з Тенгельґорди тієї ж па-
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рафії Лербру на Готланді носять короткі сорочки, деякі з дуже широкими рука-
вами, а інші з рукавами, що звужуються до зап’ястя. Шаровари у них менш мі-
шкуваті, ніж у Лілльбйерсі і Бруа. Їхні шапки мають довгі хвости-шлики, що 
спадають їм на спину, як описано в «Межах світу від сходу до заходу» [17, 93]. 
Вони були відомі також у вікінгівській Англії, що засвідчує могильний камінь 
із Сокберна у графстві Дарем початку Х ст. Такий же одяг є на скульптурі з Ве-
стона в Англії та в чоловічих фігур із процесії на норвезькому килимі з Осебер-
га, які вбрані у розширені донизу широкі штани [17, 85, 97, 101]. У процесії де-
які дослідники бачать фігуру бога Одина [20, 141–142]. 
Відомості джерел про такі широкі штани, явно запозичені скандинавами з 

півдня, підтверджує й знайдена в Уппекрі з провінції Сконе у південній Швеції 
срібна фігурка чоловіка в мішкуватих шароварах і з питним рогом [18, 16–17]. 
Ті ж риси вбрання з довгими рукавами і шароварів вгадуються у зображеннях 
осіб на бляшках із Бірки (поховання 552, 711) і з острова Еланд, які сидять по-
східному з підібганими ногами й, можливо, теж втілюють Одина [14, 95; 15, 
164–165; 6, 138], який уявлявся в Скандинавії прибульцем із Великої Світьйод – 
Північного Причорномор’я. 
Дослідники одягу вікінгів зробили ще одне цікаве спостереження у царині 

скандинавської ономастики. Правою рукою короля Харальда Прекрасноволо-
сого (близько 850–близько 932) був Хаук Хаброк, чиє прізвисько перекладають 
як «Довгі штани». Припускають, що він відвідав Русь, отже, міг перейняти свій 
предмет одягу, що став прозивним, у русинів. Той самий термін hábrók уживав-
ся в еддичній поезії як епітет яструба, птаха, чиє характерне оперення на ногах 
нагадувало мішкуваті шаровари, засвідчені мистецтвом доби вікінгів. Британ-
ський історик Тор Юінг припускає, що це слово могло слугувати ще одним по-
значенням широких штанів. Звістки «Меж світу від сходу до заходу» й ібн Рус-
та наводять на думку, що то була умисно занадто пишна мода, демонстратив-
ний показ надмірності, що мав кидатися в очі, як і в запорожців. З огляду на це, 
вони могли бути знаком соціального статусу й дійсно, у «Пасмі про Хаука» діє-
слово hábrókast обігрується як вияв погорди чи зверхності [17, 97], що нагадує 
аналогічний ужиток лексеми «шаровариться» у говірці донських козаків. 
Дійсно, у багатьох традиційних суспільствах ширина штанів визначала сту-

пінь соціального розрізнення [7, 122, 131, 165, 240]. До широких штанів пасу-
вала коротка сорочка, й це поєднання присутнє на «картинних» каменях з Гот-
ланда. Як і короткість сорочки, мішкуватість шароварів могла бути випробува-
ною як особливо зручна для їзди верхи. Образи вершників у скандинавському 
мистецтві тих часів відносно нечасті, але принаймні в деяких випадках, як от у 
Сокберні в Англії та Лілльбйерсі і Бруа на Готланді, вони носять широкі міш-
куваті штани. При цьому вузькі обтислі штани носять вершник, зображений на 
возі з Осеберга, срібна фігурка вершника з Бірки (поховання 825), а також два 
вирізьблені вершники на іншому фрагменті з Сокберна. Але припущення, що 
широкі шаровари маркували певний високий статус, може бути підкріплене 
порівнянням сокбернських вершників: ті, що в обтислих штанях, несуть списи, 
у той час як чоловік у шароварах тримає яструба [17, 97–98]. І тут слід ще раз 
подумати над припущенням, що руси (ar-Rus) арабських джерел становлять со-
бою не народ, а соціальний прошарок. 
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Незалежно від того, ким вважати історичну Русь – скандинавами чи балтій-
ськими слов’янами, арабські відомості щодо поясного одягу русів в ІХ ст. 
спростовують надуману теорію про дуже пізнє запозичення українцями шаро-
варів у татар чи турків. Водночас, за сагами й іконографічними джерелами про-
стежується шлях їхнього засвоєння у Скандинавію з Північного Причорно-
мор’я в Х–ХІ ст. через професійних вояків, які служили у Наддніпрянщині та 
переймали тамтешні звичаї. Саме їхнім подвигам і посмертному апофеозові й 
були присвячені поминальні камені на батьківщині, що слугують цінним дже-
релом інформації про побут і вірування середньовічних скандинавів. Таким чи-
ном, усупереч антинауковим провокаційним заявам, історію такої частини на-
ціонального українського одягу, як шаровари, слід поглибити до доби Київсь-
кої Русі. Можна погодитися лише з тим, що ця реалія має степове походження. 
Тільки отримали її від степовиків набагато раніше – і не запозичили в тюрків,  
а, швидше за все, успадкували від скіфів або сарматів, що має слугувати предметом 
окремого фахового джерелознавчого й історико-етнологічного дослідження. 
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Військова хитрість «Заскочити зненацька»  
у перших боях запорожців у 1648 р. і кубанських козаків-

повстанців під час антибільшовицьких повстань під проводом  
Ф. Єлісєєва та А. Шкуро навесні 1918 р. 

 
Воєнне мистецтво впродовж історії людства зазнавало не тільки помітних 

змін, але й виявляло певні подібності в застосуванні того або іншого інструме-
нтарію. Все це вповні стосується й військових хитрощів або стратегем. Наго-
лошу, що відповідні прийоми могли зберігатися та вдосконалюватися у певно-
му військовому середовищі впродовж багатьох поколінь, а могли й запозичува-
тися або витворюватися на потребу дня вправними воєначальникам та досвід-
ченими й гарно вишколеними бойовими підрозділами. 
Враховуючи зазначене вище, видається вповні виправдним зосередження 

уваги на вияві використання військових хитрощів українськими козацькими 
формуваннями на значній часовій відстані, що обраховується століттями. Маю 
на увазі Військо Запорозьке, що було найпершим і найвідомішим утворенням, 
та Кубанське козацьке військо, яке проіснувало до початку ХХ ст. і у своїй ос-
нові складалося з нащадків запорожців та представників інших попередніх 
українських козацьких утворень [6, 48–50]. 
Враховуючи, що впродовж свого існування запорозькі та кубанські козаки 

брали участь у багатьох бойових зіткненнях і застосовували в них безліч при-


