
560 

 

ЗМІСТ 

 

ОПОВІДАННЯ ПРО СЛАВНЕ ВІЙСЬКО ЗАПОРОЗЬКЕ НИЗОВЕ 
Розділ 1. ДАВНИНА УКРАЇНИ .......................................................................... 3 

Розділ 2. ПОЧАТОК КОЗАЧЧИНИ ................................................................... 9 

Розділ 3. ПЕРШІ ЧАСИ ВІЙСЬКА ЗАПОРОЗЬКОГО .................................. 12 

Розділ 4. НЕВОЛЯ БУСУРМАНСЬКА ............................................................ 17 

Розділ 5. ГЕТЬМАН ДМИТРО  ВИШНЕВЕЦЬКИЙ (БАЙДА) ................... 26 
Розділ 6. САМІЙЛО КІШКА (ПЕРШЕ ГЕТЬМАНУВАННЯ) ..................... 35 

Розділ 7. ЛЮБЛІНСЬКА УНІЯ ......................................................................... 38 

Розділ 8. ГЕТЬМАН ІВАН СВІРГОВСЬКИЙ ................................................. 39 

Розділ 9. ГЕТЬМАН БОГДАН РУЖИНСЬКИЙ (БОГДАНКО) ...................... 41 
Розділ 10. ШАХ ТА ПІДКОВА ......................................................................... 44 

Розділ 11. ВІДМІНИ БАТОРІЯ  В УСТРОЇ КОЗАЧЧИНИ ........................... 47 

Розділ 12. САМІЙЛО ЗБОРОВСЬКИЙ ............................................................ 49 

Розділ 13. БОГДАН МИКОШИНСЬКИЙ ........................................................ 53 
Розділ 14. ГЕТЬМАН МИХАЙЛО  РУЖИНСЬКИЙ ..................................... 54 

Розділ 15. КУЛАГА ............................................................................................ 56 

Розділ 16. ЗАПОРОЗЬКІ ВОЛЬНОСТІ Й УКЛАД ВІЙСЬКОВОГО 

Й ГРОМАДСЬКОГО ЖИТТЯ НА ЗАПОРОЖЖІ ........................................... 57 

Розділ 17. ШЛЯХИ НА ЗАПОРОЖЖІ ............................................................. 61 

Розділ 18. СКЛАД ВІЙСЬКА ЗАПОРОЗЬКОГО ................................................. 65 

Розділ 19. РОЗПОРЯДКИ ВІЙСЬКА  ЗАПОРОЗЬКОГО .............................. 69 

Розділ 20. ГОСПОДАРСТВО СІЧОВЕ  Й КУРІННЕ .................................... 70 
Розділ 21. СІЧ ЗАПОРОЗЬКА ........................................................................... 71 

Розділ 22. ОДЯГ ЗАПОРОЖЦІВ ...................................................................... 75 

Розділ 23. ВІЙСЬКОВІ ЗВИЧАЇ ....................................................................... 76 

Розділ 24. ПОБРАТИМСТВО............................................................................ 79 
Розділ 25. СІЧОВЕ ЖИТТЯ ............................................................................... 80 

Розділ 26. МОНАСТИРІ, ЦЕРКВИ И ОСВІТА .............................................. 85 

Розділ 27. БОРОТЬБА  ЗА ВИЗВОЛЕННЯ УКРАЇНИ З-ПІД ПОЛЬЩІ 

(1590–1649 роки) УТИСКИ КОЗАЧЧИНИ ..................................................... 86 
Розділ 28. КРИШТОФ КОСИНСЬКИИ ........................................................... 88 

Розділ 29. ГРИГОРІЙ ЛОБОДА ........................................................................ 89 

Розділ 30. СПІЛКА ВІЙСЬКА  ЗАПОРОЗЬКОГО З НІМЕЦЬКИМ 

ЦІСАРЕМ ............................................................................................................. 90 
Розділ 31. ЛОБОДА Й НАЛИВАЙКО ............................................................. 92 

Розділ 32. НОВІ УТИСКИ ПОЛЯКІВ ............................................................ 102 

Розділ 33. САМІЙЛО КІШКА (ДРУГЕ ГЕТЬМАНУВАННЯ) ................... 103 

Розділ 34. ГЕТЬМАН ПЕТРО  КОНАШЕВИЧ-САГАЙДАЧНИЙ ............ 116 
Розділ 35. МОРСЬКІ ПОХОДИ  1621–1624 РОКІВ ..................................... 130 

Розділ 36. ГЕТЬМАН ЖМАЙЛО .................................................................... 132 

Розділ 37. МИХАЙЛО ДОРОШЕНКО........................................................... 135 

Розділ 38. ТАРАС ТРЯСИЛО .......................................................................... 138 
Розділ 39. ПЕТРАЖИЦЬКИЙ-КУЛАГА ....................................................... 141 



561 

 

Розділ 40. ІВАН СУЛИМА .............................................................................. 143 

Розділ 41. ПАВЛЮК (ПАВЛО БУТ) .............................................................. 152 
Розділ 42. ОСТРЯНИЦЯ Й ГУНЯ .................................................................. 156 

Розділ 43. ЗАНЕПАД КОЗАЧЧИНИ .............................................................. 159 

Розділ 44. ГЕТЬМАН ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ..................................................... 164 

Розділ 45. ВІЙСЬКО ЗАПОРОЗЬКЕ ПІД ЧАС ВЕЛИКОЇ РУЇНИ  

(1648–1680 роки) ДОБА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО .............................................. 182 

Розділ 46. СТАВЛЕННЯ ЗАПОРОЖЦІВ ДО МОСКВИ ............................. 191 

Розділ 47. ПОМСТА КРИМСЬКОГО ХАНА ................................................ 192 

Розділ 48. НОВІ МОРСЬКІ ПОХОДИ  ЗАПОРОЖЦІВ ............................... 194 
Розділ 49. СМЕРТЬ БОГДАНА  ХМЕЛЬНИЦЬКОГО ................................ 196 

Розділ 50. ОБРАННЯ ГЕТЬМАНОМ  ВИГОВСЬКОГО ТА 

ВОРОГУВАННЯ  3 НИМ ЗАПОРОЖЦІВ..................................................... 199 

Розділ 51. ІВАН СІРКО .................................................................................... 201 
Розділ 53. БОРОТЬБА СІРКА З ГЕТЬМАНОМ ТЕТЕРЕЮ  

И ЧАРНЕЦЬКИМ .............................................................................................. 212 

Розділ 54. РОЗЧАРУВАННЯ ЗАПОРОЖЦІВ У БРЮХОВЕЦЬКОМУ..... 214 

Розділ 55. ПОХІД ЗАПОРОЖЦІВ НА КРИМ ............................................... 217 
Розділ 56. РОЗБРАТ МІЖ ЗАПОРОЖЦЯМИ ............................................... 219 

Розділ 57. ВЕЛИКА РУЇНА УКРАЇНИ .......................................................... 223 

Розділ 58. ТУРКИ НА ПОДІЛЛІ ..................................................................... 226 

Розділ 59. ЛЖЕЦАРЕВИЧ СІМЕОН У СІЧІ ................................................. 228 

Розділ 60. НАПАДИ ЗАПОРОЖЦІВ ПІД ПРОВОДОМ СІРКА  

НА ТАТАР ......................................................................................................... 231 

Розділ 61. ДРУГА РУЇНА УКРАЇНИ ............................................................. 237 

Розділ 62. ОСТАННЯ РУЇНА ПРАВОБЕРЕЖНОЇ УКРАЇНИ ................... 244 
Розділ 63. СМЕРТЬ КОШОВОГО СІРКА ..................................................... 247 

Розділ 64. БОРОТЬБА ЗА ПРАВА Й ВОЛЬНОСТІ ВІЙСЬКА 

ЗАПОРОЗЬКОГО  (1681–1709 роки) НАСТУПНИК СІРКА ...................... 249 

Розділ 65. НАСЛІДКИ БАХЧИСАРАЙСЬКОЇ ЗГОДИ ............................... 251 
Розділ 66. ПОХІД ГОЛІЦИНА  ЧЕРЕЗ ЗАПОРОЖЖЯ ............................... 252 

Розділ 67. ЗРАДА МАЗЕПОЮ ВІЙСЬКА ЗАПОРОЗЬКОГО .................... 254 

Розділ 68. САМАРСЬКІ РОСІЙСЬКІ ГОРОДКИ .............................................. 257 

Розділ 69. КОШЕВСТВО ГУСАКА ................................................................ 258 
Розділ 70. ГУСАК ТА ПЕТРИК ...................................................................... 260 

Розділ 71. НЕЗАДОВОЛЕННЯ ЗАПОРОЖЦІВ МАЗЕПОЮ ........................ 267 

Розділ 72. НОВІ ЗАЧІПКИ 3 ТАТАРАМИ .................................................... 268 

Розділ 73. СЕМЕН ПАЛІЙ ............................................................................... 269 
Розділ 74. ПОХІД ШЕРЕМЕТЄВА НА ТАТАР ............................................ 270 

Розді 75. НОВІ МОРСЬКІ ПОХОДИ  ЗАПОРОЖЦІВ ................................. 271 

Розділ 76. МАЗЕПА НА ЗАПОРОЖЖІ ......................................................... 273 

Розділ 77. ЗГОДА СУЛТАНА 3 ЦАРЕМ ....................................................... 275 
Розділ 78. ПОРУШЕННЯ ЗАПОРОЗЬКИХ ВОЛЬНОСТЕЙ ...................... 276 

Розділ 79. КОСТЬ ГОРДІЄНКО-ГОЛОВКО ................................................. 277 

Розділ 80. КІНЕЦЬ ПАЛІЯ............................................................................... 279 

Розділ 81. БУЛАВІН ТА ЗАПОРОЖЦІ.......................................................... 281 
Розділ 82. ШВЕДЧИНА.................................................................................... 282 



562 

 

Розділ 83. РУЙНУВАННЯ СТАРОЇ СІЧІ ...................................................... 286 

Розділ 84. ПОЛТАВСЬКЕ БОЙОВИЩЕ ....................................................... 289 
Розділ 85. ПІСЛЯ ПОЛТАВИ .......................................................................... 291 

Розділ 86. ЗАНЕПАД ВІЙСЬКА  ЗАПОРОЗЬКОГО (1710–1734 роки) 

СМУТОК НА ЗАПОРОЖЖІ ........................................................................... 294 

Розділ 87. ПОХІД ГОРДІЄНКА НА УКРАЇНУ ............................................ 297 

Розділ 88. ПОХІД НА САМАРСЬКІ МІСТЕЧКА ............................................ 298 

Розділ 89. ПЕРЕХІД ЗАПОРОЖЦІВ  В ОЛЕШКИ ...................................... 299 

Розділ 90. ІВАН МАЛАШЕВИЧ ..................................................................... 302 

Розділ 91. ЛИХІ ВІСТІ 3 УКРАЇНИ ............................................................... 304 
Розділ 92. ПОЧАТОК ГАЙДАМАЧЧИНИ ................................................... 306 

Розділ 93. КРИВДА ЗАПОРОЖЦЯМ  ОД ТАТАР ...................................... 308 

Розділ 94. ВИХІД ЗАПОРОЖЦІВ 3 ОЛЕШОК ............................................ 309 

Розділ 95. ДРУГИЙ ВИХІД НА БАЗАВЛУГ ................................................ 312 
Розділ 96. НОВА СІЧ (1734–1775 роки) УПОРЯДКУВАННЯ СІЧІ 

НА ПІДПІЛЬНІЙ ............................................................................................... 316 

Розділ 97. НЕСПОКІЙ НА УКРАЇНІ ............................................................. 317 

Розділ 98. НОВИЙ УСТРІЙ ЗЕМЕЛЬ  ЗАПОРОЖЖЯ ................................ 322 
Розділ 99. НОВА ВІЙНА РОСІЇ  3 ТУРЕЧЧИНОЮ .................................... 323 

Розділ 100. ДРУГИЙ ГАЙДАМАЦЬКИЙ РУХ НА УКРАЇНІ.................... 327 

Розділ 101. СУПЕРЕЧКИ ЗА ЗЕМЛІ ............................................................. 330 

Розділ 102. ПОРУШЕННЯ ЗАПОРОЗЬКИХ ВОЛЬНОСТЕЙ .................... 331 

Розділ 103. МЕЖУВАННЯ ЗАПОРОЗЬКИХ ЗЕМЕЛЬ ............................... 335 

Розділ 104. ОБОРОНА ЗАПОРОЖЦЯМИ СВОЇХ ЗЕМЕЛЬ ...................... 338 

Розділ 105. КОШОВИЙ ПЕТРО  КАЛНИШЕВСЬКИЙ .............................. 340 

Розділ 106. ЗАЛЮДНЕННЯ ЗАПОРОЖЖЯ ................................................. 341 
Розділ 107. РУХ УКРАЇНСЬКОГО ЛЮДУ  ДО ВОЛІ ................................ 343 

Розділ 108. НЕЗАДОВОЛЕННЯ  ЗАПОРОЖЦІВ КАЛНИШЕВСЬКИМ . 354 

Розділ 109. УЧАСТЬ ЗАПОРОЖЦІВ У ВІЙНІ РОСИ 3 ТУРЕЧЧИНОЮ 356 

Розділ 110. РОЗЧАРУВАННЯ ЗАПОРОЖЦІВ ............................................. 367 
Розділ 111. ЗНИЩЕННЯ ЗАПОРОЗЬКОЇ СІЧІ .............................................. 372 

Розділ 112. ВИХІД ЗАПОРОЖЦІВ НА ДУНАЙ ............................................. 374 

Розділ 113. ДОЛЯ ЗАПОРОЗЬКОЇ  СТАРШИНИ ........................................ 376 

Розділ 114. РУЙНУВАННЯ СІЧІ.................................................................... 377 
Розділ 115. ШУКАННЯ СТРАЧЕНОЇ ВОЛІ (1776–1828 роки)  

ПІСЛЯ РУЇНИ ................................................................................................... 381 

Розділ 116. ДОЛЯ ЗАПОРОЗЬКИХ ЗЕМЕЛЬ І КОЗАКІВ .......................... 386 

Розділ 117. НА ДУНАЇ ..................................................................................... 393 
Розділ 118. ПОЧАТОК ЧОРНОМОРЦІВ....................................................... 395 

Розділ 119. ВИХІД ЗАПОРОЖЦІВ НА ТИСУ ............................................. 396 

Розділ 120. ЧОРНОМОРЦІ Й ДУНАЙЦІ ...................................................... 397 

Розділ 121. ЗАПОРОЖЖЯ МІЖ БУГОМ ТА ДНІСТРОМ ......................... 413 
Розділ 122. КЛОПІТ ПРО КУБАНСЬКІ ЗЕМЛІ............................................... 419 

Розділ 123. ПЕРЕХІД ЧОРНОМОРЦІВ НА КУБАНЬ ................................. 424 

Розділ 124. ЗАКОЛОТ НА КУБАНІ ............................................................... 431 

Розділ 125. ЗАДУНАЙСЬКА СІЧ ................................................................... 434 
Розділ 125. УЧАСТЬ ЗАПОРОЖЦІВ ............................................................. 437 



563 

 

У ВІЙНІ 1806–1811 РОКІВ .............................................................................. 437 

Розділ 126. ВІЙНА ЗАПОРОЖЦІВ ІЗ НЕКРАСІВЦЯМИ .......................... 440 
Розділ 128. ЗАДУНАЙСЬКА  ЗАПОРОЗЬКА СІЧ ....................................... 442 

Розділ 129. ОСТАННІЙ КОШОВИЙ ОТАМАН ЙОСИП БОНДАР 

(ГЛАДКИЙ) ....................................................................................................... 451 

Розділ 130. ЗРАДА ГЛАДКИМ  ЗАПОРОЖЦІВ .......................................... 453 

Розділ 131. КІНЕЦЬ ЗАПОРОЖЦІВ .............................................................. 456 

Розділ 132. ВЕЛИКИЙ ЛУГ ............................................................................ 458 

Розділ 133. ДИВО ПРИРОДИ.......................................................................... 459 

Розділ 134. БЕРЕГИ Й ОКОЛИЦІ................................................................... 471 
Розділ 135. ЛУГ БАЗАВЛУГ ........................................................................... 506 

Розділ 136. ГЕТЬМАНСЬКЕ УРОЧИЩЕ ...................................................... 521 

Розділ 137. ПЕРША ПОДОРОЖ ..................................................................... 522 

Розділ 138. ДРУГА ПОДОРОЖ ...................................................................... 533 
Розділ 139. НА РУЇНАХ СІЧІ .......................................................................... 548 

АДРІАН КАЩЕНKО (біографія) ................................................................ 557 

 

 

 



3 

 

Розділ 1. ДАВНИНА УКРАЇНИ 

Не до ладу було б розпочинати оповідання про запорож-

ців, не згадавши, бодай коротенько, часи давнього життя 

України, бо козаки були дітьми українського народу й зав-

жди дбали про рідний край, захищали його від ворогів та 

обстоювали свої права й волю. 

Всі землі понад великими річками — Дніпром, Бугом, 

Дністром та Сяном — з давніх-давен залюднювали східнос-

лов’янські племена. Вони жили окремими громадами, й ними 

правили вільні ради громадян, що обирали собі на вічах князів. 

На північ та на схід од слов’ян селилися фінські племе-

на, з яких найбільші осіли на берегах Оки та Волги — мордва 

й черемиси. 

Колись, у давні часи, слов’янське населення жило на 

просторах од Тиси, яка впадає в Дунай, лише до Дніпра, так 

що наддніпрянські землі лежали на краю цих володінь, і че-

рез те вони були прозвані Україною. Але з часом слов’яни 

стали селитися й на фінському терені: по річці Двіні, на озе-

рах Чудському й Ільмені, по річках Волзі й Оці, й там стали 

вони складати свої громади й князівства. Десь із початку Х 

сторіччя, після народження Ісуса Христа, за часів князювання 

в Києві Олега, гору над усіма східнослов’янськими племена-

ми взяли поляни, які жили на правому боці середнього Дніп-

ра й мали своїм осередком город Київ. їхня земля споконвіку 

звалася Руссю, і ця назва, разом із поширенням влади київсь-

ких князів, перейшла й на всі слов’янські племена, які скори-

лися полянам. 

За часів Володимира поляни, з волі цього князя, року 

988-го пристали до грецької православної віри, а згодом хри-

стиянство визнали й інші східнослов’янські племена. З прий-

няттям православ’я слов’яни набули письменність і стали 

потроху створювати свою власну культуру. 

Той же князь Володимир об’єднав усі слов’яно-руські 

племена в одну велику Руську державу, яка простяглася від 

Тиси за Карпатськими горами до річки Дону й Азовського 

моря та від Білого до Чорного моря. Але та єдність тривала 

недовго. Безмежні обшири, що їх посіли слов’яно-руські 
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племена, та брак у ті часи шляхів сполучення утруднювали 

спільне життя на таких великих землях, і незабаром держава 

Володимира занепала й розпорошилась на багато дрібних 

князівств. До того ж, князь Володимир, помираючи, роздав 

усі володіння між своїми дітьми. Ще його син Ярослав якось 

тримав братів у покорі й мав під своєю рукою всі руські зем-

лі, крім Полоцької, а вже за часів його внуків ніхто не бажав 

слухатися київського князя. Не минуло й ста літ, як велика 

Київська держава розпалась на кілька десятків, а далі — й 

сотень князівств. Зрештою, дійшло до того, що мало не в 

кожному місті був свій князь. 

Усі князі ворогували між собою, кожен хотів мати якнай-

більше підвладних городів і весей; і от вони, озброївши своїх 

людей, стали нападати на своїх сусідів; скидали своїх родичів 

із князівств та іноді об’єднували докупи чималі володіння, які 

з часом знову ділили між своїми дітьми й онуками. 

Під час цих змагань і чвар князі часто запрошували за 

гроші чужосторонніх вояків: варягів або інших кочівників, 

які, скориставшись занепадом Русі, захопили південні степи. 

Спочатку то були печеніги, а згодом — половці. 

Найбільше лиха від тих воєн зазнав Київ. Він був найдо-

стославніший і найбагатший з усіх городів, розташованих на 

руських землях. За часів Володимира та Ярослава Київ прик-

расили великі й розкішні церкви й монастирі; його було об-

сипано високими земляними валами з міцним, посеред них, 

мурованим заїздом, що звався «Золотою брамою», і тепер 

Київ жив лише спогадами про свою славу. Через те кожен 

могутній князь неодмінно прагнув стати князем у цьому го-

роді та старшинувати над усіма руськими престолами. 

З тими війнами й колотнечами дедалі дужче занепадали 

городи, зубожіла людність і сила Русі. Цим і скористалися 

степовики-половці, що досі вже вигнали з південного степу 

печенігів та угрів й захопили степові простори від Волги до 

Дніпра. Вони наскакували на руські землі, випалювали горо-

ди й весі, а людей забирали в неволю. 

Найближча до степів Київщина, звісно, й найбільше по-

терпала від тих нападів. Нарешті в XI столітті половці витис-

нули Русь із степів на північ, опанували Дніпром од лиману 
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до Орелі, захопили устя Дністра й Бугу й, таким чином, пере-

тнули руські шляхи до Чорного моря й Цар-городу. 

Доки через тяжкі обставини Київщина та й узагалі вся 

Україна дедалі дужче занепадала, північно-східні руські зем-

лі, захищені від степовиків лісами та болотами, зміцнювали 

свою силу й у XII столітті склали, між річками Волгою та 

Окою, чималу державу — Суздальську Русь, яку згодом ста-

ли називати Московщиною. Осередок руського державного 

життя поволі перемістився на північ. 

За два століття, що минули після князювання Володими-

ра, єдність між північною та південною Руссю зовсім розлад-

налася, так що суздальські князі не тільки не допомагали 

Україні у боротьбі з половцями, а навіть раділи із занепаду 

Києва, і року 1169-го суздальський князь Андрій Боголюбсь-

кий, скориставшись із безсилля Київського князівства, захо-

пив зі своїм військом Київ, пограбував його вкрай, не мина-

ючи навіть монастирів та церков і, поруйнувавши та спусто-

шивши колись могутнє й розкішне місто, залишив його на 

поталу степовикам-половцям. 

За якийсь час після походу на Київ Андрія Боголюбсько-

го посунулися на руські землі татарські орди зі Сходу. Під 

проводом свого хана Батия вони зруйнували року 1237-го 

Суздальську Русь і, повернувши звідти на південь, кинулися 

на половців і вигнали їх аж за Дунай та Карпатські гори. 

Заволодівши південними степами, Батий через кілька 

років рушив із великими ордами на теперішню Лівобережну 

Україну й, спустошивши Переяславське та Чернігівське кня-

зівства, року 1240-го підступив до Києва. 

Городяни оборонялися вперто, адже сподівалися лише 

на смерть, бо не мали сили відігнати татар, і ті, вдершись до 

міста, вирізали людей та пограбували і сплюндрували все, що 

кияни встигли збудувати та надбати за сімдесят літ після 

руїни Андрія Боголюбського. 

Після Києва татари спустошили ще Волинь, Поділля й 

Галичину, а тоді знову повернулися в чорноморські степи, 

обклавши щорічною даниною всі руські землі. 

Русь опинилася в чужоземному ярмі. Щороку всі руські 

князі мусили привозити свою данину; й від волі хана залежа-
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ло, чи залишаться вони на троні, чи їм зітнуть голову, й кня-

зівства перейдуть в інші руки, до тих князів, що більш покір-

ливі, чи, не шкодуючи своїх підлеглих, обіцяють привозити 

татарам набагато щедріші подарунки. 

Найскрутніше з усіх руських земель доводилося від татар 

знову-таки Русі-Україні, бо вона була найближча до степів і не 

мала жодного природного захисту з боку татарських кочовищ; 

тому після нашестя Батия східні й південні землі зовсім здича-

віли, поросли будяками й перетворилися на безлюдні степи. 

Не так тяжко було Русі Суздальській, або Московщині. 

Татари не любили ходити туди через ліси й болота, й не так 

потоптали той край. За сто літ Батиєвої руїни Московське кня-

зівство не занепало, а зміцнилося, і князь московський Іван 

Калита, за згодою татарського хана, став старшим над усіма 

східноруськими князями, проголосивши себе великим князем. 

Ще менше потерпіла від татар Галицька Русь, бо її зі сте-

пу заступила Україна, і в XIII столітті, за часів короля Данила, 

сина його Лева та онука Юрія, вона набула ще більшої сили. 

Та й у неї знайшлися вороги — угри й поляки, й ті лихі сусіди, 

виснаживши її могуть, підгорнули Галицьку Русь під себе, 

причому ті русини, що жили за Карпатами, потрапили в ярмо 

до угорців, а ті, що були на сході гір, дісталися полякам. 

Доки київська Русь-Україна перебувала в руїнах, стопта-

на татарськими кіньми, на північ од неї, на річці Німані, по-

чав складатися в міцну державу напівдикий народ. Уже в 

XIV столітті великий князь литовський Гедимін заходився 

поширювати свою владу на південь і завоював усю Білу Русь 

(край од Прип’яті до верхнього Дніпра). Син же Гедиміна, 

великий князь Ольгерд, прилучив до Литви всю Україну з 

обох берегів Дніпра, року 1360-го посадив свого сина Воло-

димира князем у Києві й, вигнавши на якийсь час татар із 

нижнього Дніпра, Бугу та Дністра, розширив межі своєї дер-

жави до Чорного моря. 

За добу литовської зверхності Україна трохи перепочи-

ла. Литовці не утискували українців; навпаки, самі запозичу-

вали в них звичаї, мову й письменність. Але таке спокійне 

життя недовго тривало на Україні. Наприкінці XIV століття 

Литва з’єдналася з Польщею, державою римсько-католицької 
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віри, й поляки, забравши всі державні посади, стали переслі-

дувати православних українців, та не задовольнившись і тим, 

почали обмежувати волю українського селянства й роздавати 

українські землі польській шляхті. 

За панування Литви на Україні вже були вільні вояки, 

які, хоча й не називалися козаками, проте, як і козаки, прис-

вячували себе військовій справі. Тоді Візантійське царство 

воювало з турецьким ігом і, щоб мати добре військо, набира-

ло за гроші вояків із різних країн. Між іншим, ходили до 

Царгорода й українці, про що згадано в пісні з тих часів: 

 
Ой, пустимося ж на тихий Дунай, 

Далі Дунаєм під Цареград; 
Ой, чаємо там доброго пана, 

Що платить добре за служеньку; 
Ой, дає на рік по сто червоних, 
По коникові та й по шабельці, 

По парі суконь та й по шапочці, 
Та й по шапочці, та й по панночці... 

 

Слідом за лихом, якого зазнала Україна від польської 

шляхти, на неї впала ще страшніша біда. В середині XV сто-

ліття грецьке Візантійське царство, від якого на Русь прийш-

ли православна віра й письменство, було зруйноване турка-

ми, і Царгород, перехрещений відтоді у Стамбул, став столи-

цею бусурманів. Оттоманська Порта вийшла в перші держави 

Європи; татарська орда з Криму, яка весь час кочувала в ру-

ських степах, од Кавказу через Дін та Дніпро аж до Дністра, 

будучи найближчим сусідом і єдиновірцем турків, визнала 

над собою їхню зверхність, а відтак, зміцнивши своє військо, 

вигнала литовців із Дніпровського Пониззя та Бугу й почала 

спустошувати своїми наскоками Україну та відвойовувати її 

землі у Литви. 

Найлютішим тягарем для України були походи кримсь-

кого хана Менглі-Гірея. Року 1482-го він дощенту сплюндру-

вав Правобережжя разом із Києвом, а через кілька років так 

само спалив і Лівобережжя з Черніговом і, не спинившись на 

тому, спустошив ще й Поділля та Волинь. 
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Про зруйнування Києва Менглі-Гіреєм так розповідає 

народна дума: 

 
В неділю рано-пораненьку у всі дзвони дзвонять, 

І старії, і малії в весь голос голосять, 
На коліна упадають і господа просять: 

«Поможи нам, боже, Київ-город боронити, 
Діждем першої Пречистої, будем обід становити». 

В неділю рано-пораненьку города достали, 
Усім церквам українським верхи позбивали, 

Дзвонами спіжовими коня напували, 
В святих церквах коні становили. 

 
Ця руїна, за Менглі-Гірея, була далеко гірша, аніж за ча-

сів Батия, бо всіх людей, хто не був забитий або не сховався в 

лісі, татари забирали в Крим, а звідтіля продавали у неволю 

на турецькі галери або в заморські турецькі міста. За кілька 

років Україна стала пусткою, понад Чорним же морем та й 

далі, на Середземному й Червоному, лунали розпачливі зой-

ки сотень тисяч українських бранців і бранок, відірваних од 

своїх дітей та батьків, од рідного краю. 

Не маючи собі захисту від своїх зверхників — литовців 

та поляків, українці збагнули, що їм треба самим братися до 

зброї й виставляти свою військову силу проти татарської 

неволі. Коли ординці залишали Україну, населення почало 

виходити з лісів, гуртуватися в загони та силоміць виганяти 

зі своїх земель татар. Кому під час руїни вдалося врятуватися 

разом із сім’єю, ті верталися до своїх розорених осель; пот-

роху бралися за господарство; ті, що втратили всю рідню й не 

мали для кого зводити нове гніздо, лишалися без даху над 

головою, йшли в степи, присвятивши своє безталанне життя 

боротьбі з поганцями — татарами — та обороні своїх більш 

щасливих земляків. 
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Розділ 2. ПОЧАТОК КОЗАЧЧИНИ 

Тих українських людей, що лишилися безпритульними 

після татарської руїни і, взявши зброю до рук, почали вихо-

дити в степ і нападати на татар, прозвали козаками, що мо-

вою східних народів означало: «вільна, рухлива людина». Не 

маючи ще певної організації (ладу), українська козаччина в 

перші десятки літ свого існування гуртувалася здебільшого 

біля замків стародавніх руських князів: Острозького, Вишне-

вецького, Дашковича та інших — і з ними виходила битися 

проти татар; далі ж, коли козаків побільшало, вони купчили-

ся в нововідбудованих містах: Каневі, Черкасах, Корсуні, 

Білій Церкві, Брацлаві та в усіх прикордонних староствах 

(повітах) і ходили в походи під проводом старостів, яких 

називали гетьманами. 

З таких гетьманів-старост найбільше уславилися Лянцко-

ронський, староста Хмельницький, що водив козаків на татар-

ські землі у 1512 та 1516 роках і тоді ж поруйнував Білгород та 

Очаків, і Дашкович, староста Черкаський та Канівський, який 

року 1521-го зазнав, було, татарської неволі, але невзабарі втік 

із Криму й ходив 1523 та 1528 років із козаками під Очаків, а 

якось вдерся, було, з козаками навіть до Криму. 

Виходячи щовесни на південь, щоб вистежувати татар, 

козаки разом із тим полювали на дичину й, вертаючись під 

зиму на Україну, привозили із степів коштовні звірині хутра, 

а ті, хто плавав річками, привозили додому рибу. 

У ті часи в гаях та байраках південної України водилася 

така сила дичини, що з нею, було, й не розминешся; в річках 

же така сила риби, що, як старі оповідачі казали, «встроми у 

воду списа, то він так і стримить поміж рибою — не може на 

бік похилитись». Велика здобич, що привозили козаки з пів-

дня, або як тоді казали, «з Низу», заохочувала й осілих людей 

із міст і сіл виходити щовесни разом із козаками на добични-

цтво. Вони озброювалися, єдналися з козацькими ватагами, 

спільно з ними пробували ціле літо в степах та на річках, 

серед повсякденної небезпеки від татарських наскоків; на 

зиму ж, обтяжені здобиччю, верталися до своїх осель. З кож-

ним роком кількість таких осілих добичників більшала, й 
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вони, перейнявши всі козацькі звичаї та їхнє врядування, 

чимдалі дужче зміцнювали силу козацтва. Проте, хоча доби-

чництво й мало помітний вплив на поширення козаччини, все 

ж провідною метою існування козацького війська була боро-

тьба з татарами, а потім — і з турками. 

З року 1540-го історія, називаючи привідців козаків, зга-

дує не тільки одних прикордонних старост, а й зазначає вже 

козацькі походи на татарські улуси (кочовища) та турецькі 

міста під проводом своїх же народних ватажків: Карпа Масла 

з Черкас, Якова Білоуса з Переяслава та Андрушка з Брацла-

ва, на підставі чого можна гадати, що ще до середини XVI 

століття козаччина вже мала певну організацію й сама почала 

вибирати собі ватажків. 

У степу козаки пильнували татарських нападників, які 

ходили на Україну по людей, перепиняли їм шлях, билися з 

ними й не давали захоплювати живу силу в неволю; під час 

же нападу великої орди, коли зупинити бусурманів козакам 

було не під силу, вони все-таки дбали про те, щоб застерегти 

міста й села про наближення ворога, і тоді весь хрещений 

люд залишав свої оселі й ховався у лісах або шукав собі за-

хисту в замках і по великих містах. 

На добру здобич од козакування незабаром почали ди-

витися ласо прикордонні старости й давай одбирати в коза-

ків чималу половину найдорожчих набутків. Козаки попер-

вах ремствували, а проте якийсь час підкорялися старостам; 

згодом, звикнувши до життя в степах, бездомівні козаки, що 

не мали жінок та осель, стали й зимувати на Низу, то пере-

ховуючись у печерах, між скель, понад річками й байрака-

ми, то закладаючи свої «коші», або «січі», на таких островах 

Дніпра, де б татарам їх було важко знайти та несподівано 

захопити. 

Таким чином, уже в середині XVI століття українські ко-

заки поділилися на дві частини: тільки покірливі та ті, що 

мали жінок і домівки, жили «на волості», здебільшого в Чер-

касах і Каневі, а пізніше ще й у Трахтемирові й Корсуні; ті ж, 

які не мали дружин або не хотіли коритися владі на місцях, 

мешкали на Низу. Через те перших козаків називали городо-

вими, а других — низовими. 
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Побачивши, що через оселення на Низу здобич починає 

вислизати з рук польських старостів, вони стали ходити по-

ходами на низових козаків, вишукуючи коші й одбираючи 

їхні набутки. Тоді низовики, щоб уникнути тих грабунків і 

пильніше стежити за рухами татар, згуртувалися в чималу 

громаду, вибрали собі отамана й, посідавши на човни, попли-

вли Дніпром за пороги. 

Нелегко, мабуть, було козакам уперше перетнути бурх-

ливі пороги, де і в наші часи нерідко розбиваються човни на 

тріски, та козаки подолали той небезпечний шлях, і звідтоді 

Дніпрові пороги та козаки стали рідними братами на кілька 

віків, і все тодішнє козацьке життя снувалося біля порогів. 

За порогами, на одному з островів Великого Лугу, коза-

ки поставили собі курені, обкопали свій табір окопами, обго-

родили засіками й прозвали цей новий кіш «Січчю». З того 

переходу низовиків за пороги вони й почали зватися «запоро-

зькими козаками», або «запорожцями». Про них-то й підуть 

мої оповідання, хоча неможливо буде обминати життя й го-

родовиків, бо й ті козаки щовесни приходили до своїх това-

ришів за пороги, жили з ними одним життям, разом вируша-

ли в походи, разом і клали свої голови в боротьбі з бусурма-

нами, бодай і зимували на Україні, а все-таки звалися коза-

ками Війська Запорозького Низового. 
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Розділ 3. ПЕРШІ ЧАСИ  

ВІЙСЬКА ЗАПОРОЗЬКОГО 

Великий Луг був добрим місцем для розташування запо-

розьких козаків. Він являв собою величезний острів, оточе-

ний річками Дніпром, Кушугумом та Кінськими Во-.дами й 

порізаний Дніпровими протоками на безліч менших островів. 

Увесь луг мав 5 миль, або 50 верст у довжину та біля трьох 

миль завширшки; його вкривав одвічний ліс та несходимі 

пущі очеретів, осоки та шелюгів. На тих островах була ціла 

мережа озер та боліт, які під час повені сполучалися з Дніп-

ром. Знайти та добути тут козаків вороги не могли, зате про-

годуватися запорожцям у Великому Лузі було неважко, бо 

всі його протоки, озера й лимани аж кишіли рибою, а в лісах 

водилася сила звірини й птиці. Бракувало козакам тільки 

борошна та пороху, тому вони час од часу виряджали това-

ришів байдаками по Дніпру на Україну. 

Упорядкувавши Січ у захисному куті Великого Лугу, за-

порожці почали висилати козацькі залоги до татарських пе-

ревозів на Дніпрі й бойові чати в степи, понад шляхи, якими 

найбільше ходили татари на Україну. 

Татари мали чимало перевозів на Дніпрі, найдавніші з 

них були: перший між порогами Будилом та Лишнім, дру-

гий — трохи вище голови острова Хортиці, в урочищі Кічкас. 

Перше місце подобалося татарам тим, що там Дніпро розме-

жовували острови Тивильжан (Таволжанський) та Перун на 

три протоки й саме там легше було перепливти з кіньми по 

черзі, відпочиваючи на островах; під Кічкасом Дніпро був 

стиснутий скелями і мав лише 80 сажнів завширшки. 

Пристеживши татар на перевозі, запорожці намагалися 

перешкодити їм перебратися на інший берег, знищуючи 

всіх, хто зважувався перепливати; коли ж це не вдавалося, 

то сповіщали Січ і Україну. Згодом на степових пагорбах 

були споруджені «бекети», звідки подавали вісті про татар 

гаслом: на далекій од Дніпра могилі запалювали вогонь, а 

чатівники з подальших місць, сприйнявши той знак, розво-

дили й собі багаття, і так те гасло за одну ніч поширювалося 

по всіх степах і доходило до України; отож, не встигнуть 
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татари й перевезтися через Дніпро, а вже скрізь знають, що 

вороги наближаються. 

Нема чого й казати, що життя запорожців у перші сто 

літ існування Запорозького Війська було невимовне тяжке. 

Татарські кочовища діставали в ті часи східним боком 

Дніпра річки Орелі, а правим — Тясмину й Висі, так що 

єдиним зв’язком Січі запорозької з Україною, і то не забез-

печеним од татарських наскоків, був Дніпро. Оточені з усіх 

боків татарами, запорожці повсякчас сподівалися нападу 

ворогів, а з тим або смерті собі, або тяжкої неволі. До того 

ж, татарські добичники («ушкалі»), приходячи щороку на 

Україну за ясирем (бранцями), неначе за своєю власністю, 

стали помічати, що запорожці пильнують за ними й застері-

гають про їхні наскоки всю Україну; то ж і самі почали вис-

тежувати козаків, щоб, знищивши їхню варту, віроломно 

налетіти на українські міста й села. 

Щоденна небезпека навчила запорожців стерегтися від 

бусурманів. Очі їхні бачили в таку далечінь, куди нині сяга-

ють лише підзорні труби, а козацьке вухо чуло й там, де, зда-

валося б, панувала німа тиша. Козаки вміли вгадувати на-

ближення небезпеки за тим, куди біжать степові звірі або як 

перелітає птаство. 

Коли небезпека заставала запорожців поблизу Дніпрових 

порогів, вони ховалися серед скель і в печерах, що й досі 

існують по берегах Дніпра; якщо біля Великого Лугу та в 

низинах річок — тікали в плавні та очерети; згодом же, вис-

теживши зі своєї схованки ворогів, — кидалися на них зне-

нацька й, коли мали сили, то й знищували їх. 

Найтяжче доводилося тим із запорожців, які чатували в 

степах. Там було видко далеко навкруги, і здавалося, що коза-

кам нема порятунку від татар, бо коні у степовиків були пруд-

кі, як вітер; проте й запорожцям вдавалося врятуватися; досить 

було добігти козакові до якоїсь степової річки або озерця, і 

вже він у безпеці: бо виріже собі очеретину, простромить у її 

колінці дірочку й, узявши в рот, занурюється у воду з головою. 

Краєчок очеретини, виставлений на поверхню, зовсім не помі-

тний поміж осокою й очеретом, а козак через неї дихає й може 

пересидіти в річці, доки татари підуть далі. 
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Але хоч які були сторожкі запорожці, а не одному з них 

випало загинути в нерівній борні з бусурманами, як перека-

зують нам сумні народні думи: 

 
I 

Понад сагою Дніпровою 
Молодий козак обід обідає, 

Не думає й не гадає, 
Що на нього, молодого, 
Ще й на джуру малого, 

Біда настигає... 
То не верби луговії зашуміли, 
Як безбожні ушкалі налетіли, 

Хведора Безрідного, 
Отамана курінного, 

Постріляли, порубали, 
Тільки джури не піймали, 

То малий джура до козака прибуває, 
Рани йому глибокії промиває. 

То козак йому промовляє: 
— Джуро, мій джуро, 

Вірний слуго! 
Їдь ти понад Лугом-Вазавлугом 
Та понад Дніпром-Славутою. 

Послухай ти, джуро, — 
Чи то гуси кричать, 

Чи лебеді ячать, 
Чи ушкалі гудуть, 

Чи, може, козаки Дніпром ідуть? 
Коли гуси кричать, або лебеді ячать — то зжени, 

Коли ушкалі гудуть, то схорони. 
Коли ж козаки йдуть, то об’яви: 

Нехай вони човни до берега привертають, 
Мене, Хведора Безрідного, навіщають. 
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II 
Ой, усі поля самарськії почорніли, 

Ясними пожарами погоріли; 
Тільки не згоріло край річки Самарки, 

Край криниці Салтанки 
Три терни дрібненьких, 

Три байраки зелененьких; 
Та тим вони не згоріли, 

Ще там три брати рідненьких, 
Як голубоньки, сивеньких, 

Постріляні та порубані спочивали; 
Та тим вони спочивали, 

Що на рани постріляні та порубані 
дуже знемогали. 

Озоветься старший брат до середульшого словами, 
Обіллється гіркими сльозами: 

«Прошу я тебе, братику мій рідненький, 
Як голубонько, сивенький! 

Добре ти учини: 
Хоч із річки Самарки 

Або з криниці Салтанки 
Холодної води знайди, 

Рани мої, постріляні та порубані, 
окропи, охолоди!» 

То середульший брат теє зачуває, 
До його словами промовляє: 

«Братику мій рідненький, 
Як голубонько, сивенький! 

Чи ти мені, брате, віри не доймеш, 
Чи ти мене на сміх підіймаєш! 

Чи не одна нас шабля порубала? 
Чи не одна нас куля постріляла? 
Що маю я на собі дев’ять ран — 

рубаних, широких, 
А чотири — стріляних, глибоких! 
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Так ми добре, брате, учинімо, 
Свого найменшого брата попросімо: 
Нехай найменший брат добре дбає, 

Хоч навколюшки вставає, 
Військову суремку в головах доставає, 

У військову суремку добре грає-приграває; 
Нехай би нас стали странні козаки зачувати, 
До нас доходжати, Смерті нашої доглядати, 

Тіло наше козацьке, молодецьке 
в чистім полі поховати!» 

  


