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Текст лекції
1. Виникнення українського козацтва. Запорізька Січ.
Великою силою, яка боролася з польською шляхтою в Україні, було
дніпровське козацтво. Термін «козак» (з тюрк. – вільна, озброєна людина)
вперше згадується у 1240 р. у «Таємній історії монголів». Перші згадки про
українське козацтво (черкасів) датовані кінцем ХV ст., коли козаки
згадувалися у дипломатичному листуванні між Московією, Польщею,
Османською імперією, Кримським ханством, Валахією і Молдовою.
Козацтво як суспільно-історичне явище виникло у зв’язку з посиленням
закріпачення селян та боротьбою народних мас проти феодалів і турецькотатарської агресії.
Селяни часто тікали від кріпацької неволі на окраїни і ставали вільними
людьми-козаками. Однак і там польсько-литовські феодали почали
захоплювати землі і перетворювати козаків на кріпаків. Заможних козаків
польський уряд приймав на військову службу (реєстрові козаки) і намагався
використати у війнах з іншими державами. Але більшу частину козаків
становила біднота, голота. При всій відмінності інтересів різних груп козацтва
вони вели спільну боротьбу проти феодального гніту, оскільки їх об’єднувало
прагнення до незалежності і свободи.
Від закріпачення козаки тікали далі у південні українські землі, де на
островах Нижнього Дніпра виникла їх військова організація – Запорізька Січ.
Термін „Січ” походить від слова „засіка” – дерев’яне укріплення.
Виникнення першої Січі перекази пов’язують з іменем Дмитра
Вишневецького (Байди) і відносять до середини XVI ст. Проте за даними
сучасних авторів (В.А. Смолій, В.С. Степанков) перша Січ виникла у 70–
80-х рр. XVI ст. на дніпровському острові Томаківка; на Хортиці ж, яку
традиційно вважали територією першої Січі, виникли тільки її зародки.
Січ втілила в собі основні риси суспільно-політичної організації
„козацького устрою”. Ряд сучасних істориків визначає її як „українську
козацьку республіку”. Основна причина для цього – демократичні
принципи устрою Січі. Всі керівні посади – генеральна старшина (кошовий,
суддя писар та ін.) – були виборними і займалися за рішенням загальної
козацької Ради (кола), що скликалася щорічно 1 січня. Рада ж усувала їх з
посади, якщо вирішувала, що вони не виконують своїх обов’язків належним
чином.
На Запорізьку Січ приходили також білоруські і російські селяни, які
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рятувалися від панського гніту, царських воєвод. Січ усіх приймала до себе в
козаки. Щоб стати повноправним козаком, спочатку треба було служити три
роки в старого козака за слугу й помічника, вивчитися орудувати зброєю й
набрати справності у битвах.
З часом, очевидно, в 30-х роках XVI ст. окремі січі об'єдналися в одну
Запорізьку Січ, або Кіш. Перша писемна згадка про Січ зустрічається у
«Всесвітній хроніці» (Краків, 1551) польського історика Мартина Бєльського
(1495—1575). Спочатку, у середині XVI ст., козацький Кіш був розташований
на о. Томаківці, на південь від Хортиці. В 1556 році Січ розташовувалась на
о.Хортиця. Після того, як у 1593 р. на Січ напали татари і зруйнували всі її
укріплення, запорожці в тому ж 1593 р. перенесли Січ на о. Базавлук
(Чортомлик), розташований в 20— 30 км на південний захід від Томаківки.
Перенісши свій центр на о. Базавлук, запорожці насипали тут земляні
вали, побудували дерев'яні укріплення з сторожовими баштами, оточені
глибокими ровами. В них біля бійниць вартували козаки, які в разі небезпеки
піднімали по тривозі весь січовий гарнізон. Посередині Січі був майдані, де
відбувалися військові ради, а навколо майдану півколом стояли різні будівлі —
військова канцелярія, пушкарня, майстерні, курені — довгасті низькі
приміщення, в яких жили козаки і які були зроблені з лози (пізніше з
дерев'яних колод) і вкриті очеретом або шкурами.
Уже наприкінці XVI ст. Запорізька Січ мала чітку військову організацію.
Усе козацтво поділялося на полки до 500 чоловік кожний, якими командували
виборні полковники. Полки складалися з сотень на чолі із сотниками, кілька
сотень утворювали курені, якими керували отамани. На чолі всього війська
козацького стояв виборний гетьман, який офіційно називався старшим (вперше
титул гетьмана було офіційно визнано за Богданом Хмельницьким).
Безпосередньо Січчю відав кошовий отаман. Канцелярію Січі вів писар.
Роль помічників гетьмана у військових справах виконували осавули. Обозний
відав артилерією, суддя — судовими справами. Військовими клейнодами
(знаками) були корогви (прапори) і бунчук (довге древко, на кінці якого
насаджували мідну або позолочену кулю, з якої звисав Жмут волосся подібно
до кінського хвоста). Ознакою влади старшого (гетьмана) була булава.
У численних походах і боях українське козацтво виробило самобутнє
військове мистецтво, виявляло високу воєнну вмілість як на суші, так і на воді.
Козаки були озброєні самопалами або рушницями, пістолями, шаблями,
списами, застосовували луки й стріли, добре стріляли з гармат.
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По Дніпру і морю плавали на човнах, які називалися чайками або
байдаками, і вміщали 50—70 чол. кожний. Влучні стрільці, запорожці також
прекрасно володіли шаблями, літали, як вихор, на конях і вміли майстерно
вести як наступальні, так і оборонні бої.
В разі потреби вони швидко будували шанці, а коли для цього не було
умов, то перекидали вози голоблями наперед, зв'язували їх ланцюгами і вели
бій табором. Як писав французький дослідник Боплан, сотня козаків у таборі
не побоїться ні тисячі поляків, ні кількох тисяч татар. Козаки безмежно
любили свою вітчизну і зраду її вважали найтяжчим злочином. Для
завоювання волі, визволення своєї землі від іноземних загарбників вони готові
були жертвувати навіть власним життям.
У час воєнних походів козаки дотримувалися суворої дисципліни,
беззастережно підкорялися наказам старшин, їли часто лише сухарі та
соломаху (вариво з борошна або пшона). Козаки, говорив Боплан, у час походу
завжди тверезі, і якщо буде помічено п'яного, то отаман негайно наказує
викинути його за борт (на морі). Безмірна хоробрість, безстрашна мужність і
героїзм, глибокий патріотизм запорізьких козаків викликали повагу і подив
усього світу.
2. Козацько-селянські повстання і війни в кінці ХVІ – початку ХVІІ
ст.
Козаки були грізними ворогами польських магнатів і шляхтичів. Перша
війна січового козацтва з Польщею почалася під час гетьманства
К.Косинського 1591-1593 рр. Повстанці були погано озброєні, тому зазнали
поразки 1593 р. у бою під містом П’яткою на Волині.
На Брацлавщині селянсько-козацьке повстання очолив Северин
Наливайко (родом з Гусятина на Поділлі, вихованець Острозької академії).
1594-1595 рр. він рушив на Молдавію, а потім на Галичину, Волинь і
Білорусію. Вирішальна битва сталася під Лубнами 1596 р., де повстанці майже
всі загинули. Наливайко разом з частиною козаків потрапив у полон і був
засуджений 1597 р. поляками на люту смерть.
Польський уряд, занепокоєний зростанням авторитету козацтва серед
селян і міських низів України, неодноразово приймав рішення про його
обмеження. Так, 1625 р. була укладена Куруківська угода між Польщею і
українською козацькою верхівкою, яка закріплювала права тільки 6-ти тисяч
реєстрових козаків, а решта були виписані з реєстру і повинні були перейти на
становище залежних селян. Після Куруківської угоди становище на Запоріжжі
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ще більше загострилося.
1629-1630 рр. спалахнуло повстання під проводом гетьмана
Т.Федоровича (Трясила). Нереєстрові козаки у боях під Корсунем і
Переяславцем розбили Польське військо на чолі з гетьманом
С.Конецьпольським. Пізніше козацька верхівка підписала угоду з
Конецьпольським, а Федорович, боячись зради, з групою козаків пішов на
Запоріжжя.
1637 р. виступили нереєстрові козаки під керівництвом Павлюка (Павло
Бут). Після взяття Корсуня він звернувся з універсалом до українського
народу. Повстання набрало великого розмаху і поширилося на Лівобережжя.
Зазнавши поразки під Кумейками (1637 р.) та під Боровицею (біля Черкас),
Павлюк і його помічники потрапили в полон і були поляками страчені 1638 р.
у Варшаві.
Нові обмеження прав козацтва стали причиною повстання козаків під
проводом Якова Остряниці у 1638 році. Справа у тому, що польський сейм
затвердив закон про “орденацію війська запорізького реєстрового”, який
ліквідував виборність козацької старшини.
Повстанці зазнали поразки під Жовніном. Я. Остряниця з частиною
козаків відступив на Слобожанщину, де козаки стали на службу до російського
уряду.
Козацтво відіграло особливу роль у боротьбі проти турецько-татарської
агресії. Воно захищало південні кордони країни від спустошливих нападів
загарбників. Козаки часто вирушали у військові походи в турецькі володіння.
На той час Туреччина загарбала всю нижню течію Дніпра, Крим і
Причорноморські степи.
У походах на Туреччину і на Крим найбільше прославився гетьман
Петро Конашевич-Сагайдачний (родом із Самбірського повіту в Галичині,
вихованець Острозької академії). Під його керівництвом відбулися походи на
Очаків і Перекоп 1607 р., Синоп і Кафу 1616 р. Завдяки полководницькому
таланту Сагайдачного козаки перемогли багато чисельне турецьке військо під
Хотином 1621 р., де гетьман був поранений і помер весною 1622 року.
Сагайдачний перетворив запорізьке військо у дисципліновані
національно свідомі збройні сили України.
Сагайдачний був не тільки талановитий полководець, а разом з тим і
визначний державний діяч. Так, в умовах, коли після 1596 року в результаті
Брестської унії руська православна церква в Україні та й усе українське
суспільство розкололося на два ворожих табори, коли значна частина ієрархів
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православної церкви в Україні та Білорусії перейшли в уніатство, гетьман
Сагайдачний з запорожцями став на захист православ’я в Україні.
В 1620 році, завдяки зусиллям гетьмана Петра Сагайдачного, Київська
митрополія і вся православна єпархія в Україні були поновлені
Ієрусалимським патріархом Теофаном, який висвятив на митрополита
Й.Борецького і п’ять єпископів на кафедри в Полоцьку, Луцьку, Володимирі,
Перемишлі та Холмі.
Розуміючи значення просвітництва, П.Сагайдачний багато зусиль доклав
для розвитку науки, літератури та мистецтва. Маючи під своєю рукою Київ,
що був на той час політичним центром України, надав дійову допомогу
гурткові освічених, прогресивних діячів при Києво-Печерському монастирі.
З цим гуртком пов’язане засноване в 1615 році Богоявленське братство,
до якого вписалося багато різного народу: духовенство з печерського гуртка,
міщанство, українська шляхта. Вписався до нього в 1616 році і гетьман
П.Сагайдачний з «усім Військом Запорозьким» (20 тисяч козаків), прийнявши
братство під свою протекцію. Він постійно дбав про розвиток освіти як ктитор
(опікун) Братського монастиря і школи при ньому, майже всі свої кошти
заповів школам Києва, Львова та Луцька.
3. Культура України у XVI - першій половині XVII ст.
До середини XVI ст. активізувалось мистецтво книжкової мініатюри.
Мініатюри Пересопницького Євангелія репрезентують найвищий професійний
рівень книжкового малярства, як і українського малярства загалом. За змістом
воно являє переклад Нового Заповіту з болгарської мови на тогочасну
українську. Переклад було здійснено у 1556–1561 рр., у місті Пересопниці на
Волині (зараз село Рівненського району Рівненської області) — звідси назва
Євангелія. Унікальне місце ілюстрацій Пересопицького Євангелія в історії
визначене й нехарактерним форматом аркушів кодексу — великі розміри
давали рідкісний простір для творчості, яка виходить за рамки мініатюри у
загальноприйнятому розумінні. Хоча із-за конкуренції більш технологічно
досконалої друкованої книжкової мініатюри цей малярський напрям не зазнав,
саме на «Пересопницькому Євангелії» складає тепер присягу при вступі на
посаду Президент України.
Особливо колоритною і рельєфною фігурою латино-польськомовної
літератури середини XVI ст. був талановитий прозаїк-публіцист, перший від
часів Київської Русі український письменник-полеміст Станіслав ОріховськийРоксолан (1513–1566).
Написав трактати «Зразковий підданий…» і
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«Напучення королеві польському Сигізмунду ІІ Августу», в яких обстоював
незнані в епоху Середньовіччя, коли панувала теорія Божого всевладдя та
надприродної необмеженої влади монарха, принципи сполучення «розуму та
сили», «філософа на троні», вищості закону над волею короля, необхідність
державної підтримки системи освіти тощо. Він опублікував низку пристрасних
антитурецьких промов із закликом до короля і шляхти одностайно стати разом
з усім «хрещеним людом» проти турецької загрози. У своїх творах, які
користувалися великою популярністю, С. Оріховський-Роксолан також сприяв
укладанню політичної унії з Литовською державою, виступав за перенесення
столиці нового державного утворення до давнього Києва, подаючи для того
відповідні аргументи.
Серед низки нових літературних жанрів найбільшого культурноідеологічного значення набув розвиток полемічної літератури, яка особливо
актуальною стала у другій половині XVІ — на початку XVII ст. у зв’язку з
наступом католицизму і насадженням Брестської унії 1596 р. В цей час було
створено близько 140 великих полемічних творів, з яких близько 80 написано
католиками та уніатами, і близько 60 — православними. Хоча значна частина
праць залишилася ненадрукованою, їх переписували, передавали один одному,
читали на різних зібраннях.
Справді видатним письменником-полемістом був також відомий
активною участю в роботі Київського братства та Лаврської друкарні з 1616 р.
Захарія Копистенський (помер 1627 р. у сані архімандрита Києво-Печерської
лаври). Основною літературною працею З. Копистенського є фундаментальний
полемічний трактат у чотирьох книгах під назвою «Палінодія або Книга
оборони…», яка писалася протягом 1619–1622 р. «Палінодія…» базується на
численних історичних, богословських та літературних джерел книжною
українською мовою з використанням багатої народнопоетичної образності —
приказок, прислів’їв, порівнянь, а також афористичних висловів самого
Копистенського. У чотирьох частинах трактату автор спростовує положення
про першість Папи Римського, доводить рівність ієрархічних прав усіх
єпископів Грецької та Римської церкви, обґрунтовує положення про щільну
єдність цих Церков, підтверджує свої висновки багатим історичним,
богословським та полемічним фактажем.
Дещо інший ідейний напрям у полемічній православній літературі
репрезентував Іван Вишенський (близько 1550–1620), якого поряд з З.
Копистенським уважають кращим полемістом свого часу. Вишенський був
родом з м. Судова Вишня у Східній Галичині (тепер Львівська область).
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Замолоду жив у Луцьку, з 80-х рр. ХVІ ст. переселився на Афон (півострів в
Егейському морі) — став ченцем Афонського монастиря, одного з найбільших
центрів православного чернецтва. У 1604 р. повернувся до України, два роки
жив у Львові та інших місцях, після чого знову відправився на Афон, де й
помер аскетом-печерником.
На сьогодні відомо 17 творів Вишенського — трактатів і листів-послань,
написаних між 1588 і 1615 рр., які він надсилав з Афону до України. Десять з
них він об’єднав у рукописну «Книжку…». Іван Вишенський виступав не
тільки проти вищої ієрархії, що призвели до унії, а також проти католицької та
західної культури. Світський «мудрості» він протиставив, посилаючись на
авторитет апостола Павла, автора переважної більшості «Послань», які
увійшли у Новий Заповіт, ідею євангельського «глупства» — покаяння,
морального очищення, відмови від земних благ, повернення до ідеалів перших
християнських громад, де всі рівні перед Богом. Однак, попри увесь свій
блискучий ораторський пафос, убивчий сарказм та уїдливу іронію, якими
захоплювались сучасники, І. Вишенський пропонував представникам обох
ворогуючих таборів («мудрому латиннику», «глупому русину») залишатись
при власних переконаннях. Творчість І. Вишенського слід розглядати як один
із виявів традиції релігійного неофітства, корені якого сягають часів Київської
Русі, а нова редакція — ісихіастичних тенденцій в українській культурі XV ст.
Спеціальним жанром літератури історичного спрямування залишалося
літописання. Порівняно з попереднім періодом воно помітно змінилося.
Літописи цього часу (найвідоміші — Густинський, збірка «Літописці Волині й
України», Острозький літописець) зберігали хронологічну мережу, а також
значною мірою дотримуючись середньовічної світоглядної орієнтації.
В 1580 р. за активного сприяння найбагатшого магната Речі Посполитої,
найвидатнішого православного мецената доби князя К. Острозького в його
фамільному маєтку Острозі на базі діючої раніше школи було засновано
Острозький греко-слов’яно-латинський колегіум, що задумувався також як
майбутня православна академія.
У 1631 р. визначний культурний діяч, на той час архімандрит КиєвоПечерської лаври, Петро Могила (1595–1647) заснував при лаврі нову школу
за латинськими взірцями, яка вже 1632 р. була об’єднана з Київською
братською школою. Так утворився Києво-Могилянський колегіум, що в
майбутньому стане одним з центрів освіти та науки не тільки в Україні, але й
усьому слов’янському світі.
Безпосередньо в Україні книгодрукування поширилося тільки у другій
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половині XVI ст. Початок йому поклав утікач з Москви Іван Федорович
(Федоров), який змушений був покинути Московію через переслідування
духівництва і бояр. У 1572 р. він прибув до Львова, де за гроші українських
меценатів заснував друкарню з кириличним шрифтом. У 1574 р. тут побачив
світ «Апостол» — перша друкована книга в Україні, яка призначалася для
церковно-богослужбового вжитку. У 1578 р. з друкарні Федоровича виходять
«Азбука» і «Буквар», призначені вже саме для тогочасних початкових шкіл.
Денний раціон пересічного українця складався з близько 0,6 кг хліба та
2,5 л пива. Іншими поширеними продуктами були каша, сир, яйця, у
відповідну пору року фрукти. М’ясо їли рідко, як правило, на великі свята..
Солодощі були рідкістю, й навіть багата знать лише на свята могла дозволити
собі вино. Найбідніші селяни і городяни ходили просто голодними. Через
погані гігієнічні умови високою була дитяча смертність, а середня тривалість
життя, з урахуванням останньої, не перевищувала 25–30 років. Підбиваючи
загальний підсумок розвиткові вітчизняної культури XVI — першої половини
XVII ст., можна сказати, що вона той час уже не була «руською», однак ще не
стала «українською».

