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ВИНИКНЕННЯ ЗАПОРОЗЬКОЇ СІЧІ  

 

Початковий період українського козацтва, виникнення Запорозької 

Січі – це один з аспектів вітчизняної медієвістики, який є не достатньо 

дослідженим[1,3]. Однією з головних причин, який не задовольняє стан 

наукової розробки є не лише відсутність достовірних свідчень (оскільки 

територія Великого Лугу, на якому розміщувались Томаківська, 

Базавлуцька, Микитинська Чортомлицька та Покровська Січі територія бл. 

20 км завширшки, і бл. 100 км завдовжки,  були затоплені водами 

Каховського водосховища в 50-х роках минулого століття [2]),  а також 

надзвичайно бідна джерельна база з історії українського козацтва  кінця 

XV – першої половини XVI ст. 

Поставлена проблема свідчить про велику різноманітність поглядів 

на ранню історію Запорозької Січі. Найбільш дискусійними є такі питання: 

чи була Томаківська Січ першою військово-політичною організацією 

українських козаків, адже деякі історики вважають, що першою з 

Запорозьких Січей був замок Д. Вишневецького, який знаходився  на 

острові Мала Хортиця. 

Інший погляд на цю саму проблему висвітлено в « Истории 

Украинской СРСР», а також колективній праці В. О. Голобуцького, Г. Я. 

Сергієнка, В. О. Щербака, А. О. Гурбика, які схильні вважати, що першою 

Запорозькою Січчю є Томаківська. На рубіж 80-90-х  рр. XV ст. 

припадають перші джерельні свідчення про козаків Київщини, а також 

Поділля, а вже близько 1499 року можна знайти згадки про козаків, які 

ходили на промисли Дніпром до «Черкас і далі». Ось ці козаки-провідники 

й козаки-уходники, які були вперше зафіксовані документально і були 

прообразом пізніше зафіксованими джерелами «запорозьких» козаків, які 

були переважно вихідцями з України, а також частково Білорусії. 

Еріх Лясота, посол австрійського імператора писав у своїх спогадах 

подорожуючи Україною в 90-х р XVI ст., що кожен там «їдучи в поле, 

вішає на плече рушницю, а до боку – і шаблю, чи тесак: татари нападають 
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дуже часто і спокою від них майже немає». Загроза турецько-татарських 

вторгнень, яка була постійною, спонукала козаків до того, щоб вони 

об’єднувались у ватаги, громади і товариства. Вони будували укріплені 

поселення, невеличкі січі, а також городки, для того щоб легше відбити 

напади татар. Як мінімум у 20-х  роках XVI ст. такі поселення були 

засновані поблизу татарських кочовищ. З цього приводу хан Сигиб-Гірей в 

1572 році скаржився литовському уряду. 

Козацькі ватаги в другій половині XVI ст. залишали постійні залоги 

в уходах і станах. Про це свідчив польський історик і сучасник Мартін 

Бєльський (бл. 1479-1575). Він писав, що козаки «на Низу спільно 

займаються ловлею риби, там же її на сонці без солі сушать і тим літом там 

живуть, а на зиму до міст близьких розходяться, яко до Києва, Черкас та 

інших, човни свої на острові у  безпечному місці, на Дніпрі, де, поховавши 

і декілька сот чоловіків там залишивши на куреню, як вони кажуть, при 

стрільбі, бо мають і дєла свої, яких на турецьких замках набрали і в татар 

відняли.»  Проте час, коли окремі козацькі городці та невеличкі січі, які 

проіснувавши понад сто років у розрізненому вигляді, об’єднались у 

велику Запорозьку Січ, з прийнятною точністю дослідникам визначити ще 

не вдалося. 

Актуальною є проблема та причина виникнення Запорозької Січі. То 

де? Коли? І чому? вона виникла. Для тих,  хто вважає, що першої Січчю 

був Хортицький замок – проблем не виникає [1]. Чи не першим відомості 

про Хортицьку Січ навів С. Мишенський  на сторінках «Історії про козаків 

запорозьких» [3].  Хоча в джерелах немає прямих свідчень щодо цього 

твердження, а використовуються лише побічні аргументи. Якщо 

притримуватись точностей, то документальні матеріали фіксують тут в 

середині 50-х років XVI ст. не «січ», а «городок» або «замок». В історії 

козацтва жодні джерела 50-х рр. XVI ст. не лише не згадують «Січ», але й 

не дають можливості помітити на Хортиці ні коша, ні кошових отаманів, ні 

традицій демократичного їх вибору. Крім того, Д. Вишневецький у 

тогочасних документах охарактеризований як одноособовий володар, а не 

обраний січовиками поводир. Ще можна зазначити, що сам польський 

король Сигізмунд ІІ Август (1548-1572) у своєму листі підкреслював анти 

козацьку спрямованість збудованого замку. 

З іншого боку, якщо і визнати існування Хортицької Січі в 50-х 

роках XVI ст., то постають такі запитання: де поділася ця організація після 

зруйнування хортицьких укріплень? Чому козаки одразу не перенесли Січ 

в інше місце? Натомість аналіз історичних джерел засвідчує, що все ж таки 

першою з більш-менш відомих організацій козаків була Томаківська Січ. 

Вигідне розташування Томаківки, а також водні перешкоди робили острів 

зручним для укриття козаків. Але визначити точну дату заснування 

Томаківської Січі неможливо, тому що відсутні прямі відомості щодо цієї 

події. Тому можна звернутись до побічних даних, які свідчать, що в першій 
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половині XVI ст. Запорозької Січі на острові Томаківка, або в будь-якому 

іншому місці не було. Не зафіксовано в жодних відомих джерелах 50-х 

років XVI ст. Запорозьку Січ. Ревізори черкаського староства, які в той 

період описували землі Запорожжя, жодним словом не обмовилися про 

конкретний більш-менш укріплений козацький форпост. Хоча в свої 

описах вони згадували «уход Томаховку», а також територію за порогами. 

Не помітити Січ з господарством і укріпленнями вони просто не могли. 

Мабуть в тому регіоні в даний час дійсно був лише «уход». Також не 

знайдено відомостей і в наступному десятилітті про утворення і 

заснування Великої Січі на Запорожжі. Відсутні такі свідчення в джерелах, 

які пов’язані з останніми роками життя Д. Вишневецького (початок 60-х 

років), а також в листі Сигізмунда ІІ адресованому запорожцям (кінець 60-

х років).  

Характер таких документальних свідчень залишається практично 

незмінним аж до другої половини 70-х років XVI ст., коли Стефан Баторій 

розпочав жорстку політику по підпорядкуванню Запорожжя.  Політикою 

С. Баторія передбачалося витіснити частину козаків з цього регіону, а 

частину з них взяти на королівську службу, а які є найбільш непокірними – 

знищити. Баторій зобов’язав усіх київських старост допомагати київському 

воєводі князю К. Острозькому вигнати козаків «з Дніпра». Заходи К. 

Острозького та похід любельського воєводи Яна Тарла (1578 р.) проти 

запорожців не дали бажаних результатів. Згодом трудощі цієї боротьби 

визнавав і сам король.  

Видається, що військові дії проти запорожців були не дуже 

ефективними, перш за все через розпорошеність козацького війська на 

великому просторі Дніпра та відсутність єдиного центру – Січі, здобути 

яку Польща мала достатньо військових сил.  Даний матеріал дає підстави 

твердити про те, що в козаків не було єдиної організації – Січі. Вони 

переважно розселялися по уходах, городках і невеличких січах. В Хроніці 

Бєльського був зафіксований саме такий стан речей. Проте, можна судити, 

що уривок даної Хроніки відноситься до пізнішого періоду: 70-х років XVI 

ст., оскільки згадуються каральні акції С. Баторія проти козаків. 

Також важливо відзначити, що і в даний період Січ не згадується, 

але є описи кількох укріплених островів. Бєльський визначає їх так: 

«Острів один, який звуть Коханє, між порогами, 40 миль від Києва, на 

кілька миль вздовж, на якому чуючи козаків, татари не так легко до нас 

переправляються, бо з нього кременецький і кучманський броди можуть їм 

закрити. Таким чином, можна константувати, що в середині 70-х років XVI 

ст. джерела ще не вирізняли однієї великої Січі, а фіксують наявність 

островів на яких мешкали козаки.  

Перший більш-менш відомий опис Томаківської Січі з укріпленням і 

козацькою радою маємо лише на початку 80-х років XVI ст. Він подається 

польським істориком Бартошем Папроцьким. 
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Запорозька Січ 80-х років XVI ст. контролювала значну територію 

від Низу до Надпорожжя та південних українських замків – Канева і  

Черкас, а січовики вільно пересувалися в даній місцевості, вступаючи в 

переговори з королівськими посланцями. Подальший опис козацької 

організації на Томаківці початку 80-х років XVI ст. не залишає сумніву, що 

то була Запорозька Січ. У даний період на Січі вже збиралися  збори або 

кіш. Томаківська Січ у 80-х років XVI ст. була місцем, куди збиралися 

втікачі з ординського полону. Кількість козаків у Томаківській Січі 

встановити нелегко через відсутність прямих свідчень. Хоча за 

відомостями Е. Лясоти, в Січі на Базавлуці (1594) «їх усіх було трохи 

більше трьох тисяч, щоправда, якщо захочуть, може й стати кілька тисяч, 

коли скличуть козаків, які час від часу живуть у містах і селах, але 

вважають себе запорожцями. Таким чином виходить як мінімум 5 тисяч.  

Що стосується національної приналежності козаків, то тут можна 

висловити деякі міркування. На основі аналізу імен і прізвищ встановлено 

національну приналежність 356 чоловік. Серед них вихідці з України 

становили більше 45%, з Білорусії – близько 40%, з Моськовської держави 

– трохи менше 10%, з центральної Польщі – 5%. 

На основі викладеного матеріалу можна визначити, що протягом 

другої половини XV ст. основним джерелом поповнення козацтва були 

промисловці-уходники. Поступове освоєння Запорожжя призвело до 

наближення козацьких уходів й станів впритул до татарських кочів’їв, а це 

в свою чергу, викликало сутички між зустрічними хвилями колонізації. Це 

змушувало козаків носити постійно зброю й майстерно володіти нею. 

Коли виникла постійна загроза з боку турець-татарських військ, 

уходники почали утворювати невеличкі городці та січі. Діяльність козаків-

воїнів наприкінці XV ст. пов’язують суто з військовою справою: захистом 

від татар, несенням сторожової служби на Дніпровських переправах та 

переслідування нападників після їх вторгнення. 

Таким чином, з виникненням Запорозької Січі остання та й козацтво 

загалом перестають бути об’єктом і стають суб’єктом історичного процесу, 

тобто силою, яка не лише зазнавала певних впливів, але й сама впливала на 

навколишній світ. 
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