Справедливість цього світу так розмірена, що в
одних відбирає, а другим дає владу і мудрість.
Богдан Хмельницький

Козак – вільний воїн, східноєвропейський найманець,
представник військового стану XV-XX століття.

Кривда, гніт і неволя накликають сувору помсту з
боку справедливості, щоб Божі постанови
проявлялись у всьому на очах живих людей.
Б. Хмельницький

Хроніка 2000 [Текст] : український культурологічний
альманах, Вип. 45-46 : Черкаський край - земля
Богдана і Тараса / [редкол.: Ю. Буряк, М. Жулинський,
В. Загорій [та ін.]. – К. : Фонд сприяння розвитку
мистецтв, 2001. – 655, [1] с.

Мудра і всезнаюча муза Історії Кліо для
знавців і справжніх шанувальників української
минувшини, котрі хочуть істотно розширити
свій
історичний
кругозір
й
отримати
інтелектуальну
насолоду,
відкриває
свої
найпотаємніші
секрети
і
знайомить
з
найзаплутанішими історичними сюжетами.
Загадкові події, політичні та соціальні
колізії, незвичні зразки військової доблесті,
житейські казуси і курйози, людські долі в
експериментальних ситуаціях, сцени приватного
життя та побутові замальовки, що постають на
сторінках книги, як містки в доволі незвичайний
спосіб з’єднують українську історію від часів
ренесансного пробудження до останніх днів
існування Української козацької держави.
Незнайома Кліо: таємниці, казуси і курйози української історії.
Козацька доба [Текст] : [незвичне, нове прочитання української
минувщини ХVI-XVIII ст.] / наук. ред. Валерій Смолій ; НАН
України, Ін-т історії України. – К. : Наукова думка, 2004. – 309, [2] с.

Перші письмові згадки про українських козаків
зустрічаються у 1489 р. та 1492 р. Але різке зростання
чисельності козацтва припадає на XVI ст.

Козацтво виникло на південноукраїнських землях - на території від
середнього Подніпров'я і майже до Дністра (південні окраїни
Київщини, Брацлавщини, Поділля), ці землі називалися Диким Полем.

Січ-мати [Текст] : [книга спогадів про
українських козаків та їх видатних ватажків]. – К.
: Елібре, 2008. – 559, [1] с.

Вперше в Запоріжжі видається книга,
присвячена 500-річчю Запорозького козацтва, тим
етнографічним зв’язкам, які корінням своїм
сягають глибин нашої історії і людської пам’яті.
Вона цікава тим, що доносить до нас, нащадків
запорожців, людей XX століття, пам'ять народу
про лицарів України – запорозьких козаків, їх
життя, будні та численні легенди.

Народна пам'ять про козацтво [Текст] = People's memory
of cossacks : [500-річчю Запорозького козацтва
присв'ячується]. – Запоріжжя : Інтербук, 1991. – 299, [5] с.

Українська національна революція
ХVІІ ст.: (1648-1676) [Текст]. – К. :
КМА, 2009. – 447, [1] с.

Богдан
Хмельницький
[Текст]
:
соціально-політичний портрет. – К. :
Либідь, 1993. – 500, [4] c.

Через сто років після появи ґрунтовних
праць з історії української козаччини Михайла
Грушевського та Дмитра Яворницького сучасні
українські історики на основі новознайдених
документів і матеріалів та досягнень новітньої
історичної науки створили узагальнений образ
українського козацтва. У другому томі розглянуто
етнонаціональні аспекти феномена українського
козацтва, козацьке право і судочинство, його
православні та геральдичні традиції, специфіку
козацького
історіописання,
сприйняття
українського козацтва у західноєвропеському
світі. Спеціальні нариси присвячено еволюції
козацького стану після ліквідації козацької
держави та поглинення України іноетнічними
імперськими структурами, відродженню козацтва
в сучасній Українській державі.
Історія українського козацтва [Текст] : нариси у двох
томах. Т.2 / [редкол.: В. А. Смолій (відп. ред.), О. А.
Бачинська, А. О. Гурбик [та ін.] ; НАН України, Ін-т
історії України, Науково-дослідний ін-т козацтва. – К. :
Києво-Могилянська академія, 2007. – 723, [1] с.

У книжці розповідається про складні й
драматичні періоди української історії,
подано біографічні ескізи про видатних
синів і доньок українського народу. Книжка
охоплює період від часів зародження першої
української держави - Київської Русі аж до
зруйнування
московськими
царями
Запорозької Січі.

З голосу нашої Кліо [Текст] : рек. МО
України : [книжка охоплює період од часів
зародження першої української держави Київської Русі й аж до зруйнування
московськими царями Запорозької Січі]. –
К. : "Махаон", 2003. – 222, [2] с.

Генеалогія українського козацтва:
Білоцерківський полк [Текст] :
[складна історія існування козацтва
на Білоцерківщині]. – К. : Стилос,
2002. – 183, [1] с.

Генеалогія
українського
козацтва:
Переяславський
полк
[Текст]
:
[персональний склад козацької старшини та
її родовід]. – К. : Стилос, 2004. – 417, [1] с.

Монографію «Українська шляхта з
кінця XIV - до середини XVII століття. Волинь і
центральна Україна» доктора історичних наук,
професора НаУКМА Наталі Яковенко присвячено
історії упривілейованого стану на теренах
України у складі Великого князівства Литовського
та Корони Польської, формуванню з розмаїтих
груп
військовослужбового
населення
та
князівської верхівки єдиного "шляхетського
народу" та його розвитку протягом понад двох
століть від входження руських земель до ВКЛ й
аж до козацької революції 1648 року. Головним
об'єктом авторської уваги є витоки та соціальна
структура української знаті, її персональний і
чисельний склад, правовий та майновий статус
елітарних груп.

Українська шляхта з кінця ХІV - до середини ХVІІ століття.
Волинь і Центральна Україна [Текст] = Natalya Yakowenko. The
Ukraіnian Nobility from the end of 14 to the Middle of the 17
Century Volhynia and Central Ukraine : [монографія]. – Вид. 2-ге,
переглянуте і виправлене. – К. : Критика, 2008. – 469, [3] с.

Історія українського війська [Текст] / [керівник
проекту К. Галушко ; під заг. ред. В. Павлова ;
художник О. Ком'яхов]. – Х. : Клуб сімейного
дозвілля, 2016. – 414, [2] с.

Козацька скарбниця [Текст] : гетьманські
читання : [у збірнику вміщено дослідження
присвячені історії українського козацтва,
гетьманської
держави
XVI-XVIII
ст.,
генеалогії козацьких родин та Української
Держави поч. XX ст.]. Вип. 4. / Київська
міська державна адміністрація, Голов.
управління культури і мистецтв, Музей
гетьманства ; [голов. наук. ред. В. В.
Кривошея ; редкол.: Г. І. Ярова, Л. П. Ругаль,
О. В. Кривошея, Є. Г. Карацюба]. – К. :
Букрек, 2007. – 189, [3] c.

Козаки і Монархи [Текст] = The Cossacks &
the Monarchs : міжнародні відносини
ранньомодерної Української держави 16481721 рр. / Український ін-т національної
пам'яті, НАН України, Ін-т історії України. –
3-тє вид., випр. і допов. – К. : Вид-во імені
Олени Теліги, 2009. – 615, [1] c.

Історія запорізьких козаків
[Текст] : у 3-х т.. Т. 1. – К. :
Наукова думка, 1990. – 584 c
Історія
запорізьких
козаків
[Текст] : у 3-х т.. Т. 2. – К. :
Наукова думка, 1990. – 557, [3] c.

Історія запорізьких козаків
[Текст] : у 3-х т.. Т. 3. – К. :
Наукова думка, 1991. –
556, [4] c.

Бібліографічний нарис «Ukraina terra
Cossacorum: Україна – земля козацька» не
випадково отримав таку назву, адже якихось
3-5 століть тому наша країна була відома у
світі саме під таким іменням.
Видання
вміщує
бібліографічні
матеріали про козацтво і статті, присвяченні
цій тематиці, а в додатках подано цитати про
козаччину, підібрані зі сторінок підручників
для вищої школи, довідкових та наукових
видань,
афоризми
гетьманів
Богдана
Хмельницького, Івана Мазепи і Пилипа
Орлика,
статтю
О.М.
Титової
«Пізньосередньовічні пам’ятки Київщини»
про археологічні свідчення козацької доби, що
збереглися до наших днів, світлини.
Україна - земля козацька [Текст] = Ukraina terra Cosaccorum :
бібліографічний нарис / Переяслав-Хмельницький держ. ун-т імені
Григорія Сковороди, б-ка Переяслав-Хмельницького держ. пед. унту імені Григорія Сковороди, Українське Реєстрове Козацтво,
бібліографи-уклад.: [О. Шкира, Л. Губар, Л. Забарило [та ін.]. –
Переяслав-Хмельницький : [Наука і освіта], 2008. – 226 с.

Походи турецької армії та її союзників
на Правобережжя і до Чигирина, а також
битви, які відбулися в межах тієї операції
османського
війська,
дістали
назву
Чигиринських походів 1677–1678 років.

Чигиринські походи [Текст] : [розкол
України на Лівобережну і Правобережну.
Руїна]. – К. : Шанс, 2012. – 126, [2] c.

Книгу присвячено малодослідженій сторінці
історії одного з п’яти слобідських полків.
Утворені на засадах полково-сотенного устрою та
козацького самоврядування, слобідські полки
були автономними формуваннями у складі
Московської
держави,
що
безпосередньо
підпорядковувалися царському уряду.

Нариси військової історії України. Сумський слобідський
козацький полк 1659-1765 рр. [Текст] : пам'яті краєзнавця
Геннадія Терешковича Петрова (1936-1997) / Олег
Корнієнко. – К. : Наш час, 2008. – 487, [1] с. : іл., карти. –
(Невідома Україна).

Пропонований покажчик літератури містить
близько 1300 назв публікацій з історії
українського козацтва, які містить Наукова
бібліотека Уманського державного педагогічного
університету
імені
Павла
Тичини.
Це
різнопланова література. Тематично згрупована,
яка допоможе відтворити місце козацтва в історії
та культурі України і полегшить орієнтування у
широкій козакознавчій історіографії

Козацтво в історії та культурі України [Текст] :
(науково-допоміжний
бібліографічний
покажчик)
/
Уманський
державний
педагогічний університет імені Павла Тичини ;
[уклад. Кузнець Т. В., Григоренко Т. В.,
Ткаченко Т. С., Пінковська А. П.]. – Умань :
Візаві, 2012. – 93, [1] c.

У
посібнику
викладено
матеріали,
що
забезпечують студентам освоєння основних тем з
історії українського козацтва та його світових
аналогів. Розглядаються проблеми українського
степового Корону в конспекті існування Великих
Кордонів у світі. Викладено інформацію щодо
інституційного устрою Української козацької
держави, еволюції козацького стану, зокрема
різних груп козацької старшини.

Історія і культура українського козацтва та його світових
аналогів [Текст] : навчальний посібник / МОН України,
Уманський ДПУ імені Павла Тичини ; [уклад. Ір. І. Кривошея ;
рец. Т. В. Кузнець, С. А. Леп'явко, В. І. Мільчев]. – Умань :
Жовтий О. О., 2015. – 133, [1] c.

Хай же промінь твоїх думок
поміж нами сяє, –
“огню іскра великого”
повік не згасає.
Леся Українка

