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kozak, російське казак) — вільні 

озброєні люди, представники військового стану, воїни-найманці. Члени 

самоврядних чоловічих військових громад, що з ХV ст. існували на теренах 

українського «Дикого поля», в районі середніх течій Дніпра та Дону, на межі 

християнського і мусульманського світів.  

Термін «козак» вперше згаданий у «Таємній історії монголів» 1240 р. і 

означав людину самотню, не пов’язану з домом і сім’єю. Основним заняттям 

козаків була війна: розбій і патрулювання торгових шляхів, піратство у 

Криму та Чорному морі, захист українських земель від татарських «полювань 

на рабів», участь у військових кампаніях сусідніх володарів та захист 

кордонів сусідніх держав. 

 



 
 

Італійська карта «Європейської Татарії» 1684 р. Наддніпрянська Україна 

позначена як «Україна або край запорозьких козаків». На схід від неї вказана інша 

Україна — «Україна або край донських козаків, залежних від Московії» 

 

У ХVІІ ст. козаки були організовані у дві воєнні державні формації — 

Військо Запорозьке та Донське військо, які на початку ХVІІІ ст. були 

інкорпоровані до складу російської монархії. Остання поступово ліквідувала 

козацькі автономії шляхом залучення козацької верхівки до дворянського 

стану, нищенням козацьких самостійницьких осередків, обрусінням козацтва. 

На середину ХІХ ст. в Росії існувало 11 козацьких військ, що були 

розташовані у прикордонних зонах Кавказу та Сибіру.  Під час громадянської 

війни в Росії, що спалахнула після більшовицького перевороту 1917 р., в 

акваторії Чорного моря виникло три козацькі державні утворення: 

Українська держава, Кубанська народна республіка та Донська республіка. 

Після створення СРСР комуністична влада фізично винищила козацький стан 

у ході репресій і Голодомору. Залишки козаків воювали проти радянської 

влади на боці Німеччини під час Другої світової війни. З 1990–1991 рр., 

особливо після розвалу СРСР, ряд громадських організацій України, 

Білорусі, Росії та Казахстану намагаються відроджувати козацькі традиції. 

 

ГЛАВА І. 

ПОХОДЖЕННЯ ТА РІЗНОВИДИ КОЗАЦТВА: ІНФОРМАЦІЙНИЙ ТА 

КОНФЕСІЙНИЙ АСПЕКТ. 

 

Найбільш вживані у історичній науці гіпотези походження категорії 

«козак» 

 

1). Від половецького «Cosac» — «варта», «чота». Зустрічається у 

«Codex cumanicus». 

2). Від кримсько-татарського або тюркського «Qazaq» — «вільна 

людина», «авантюрист», «шукач пригод», «бурлака». 



3). Від тюркського «Cosac» і «Qazaq» — «вільна людина», 

«авантюрист», «шукач пригод», «вартовий», «розбійник», «найманець». 

Старі гіпотези. 
 

Виникли у наслідок популярного у XVII–XVIII ст. філологічного 

напряму досліджень (співзвучності назв). З погляду наукового обґрунтування 

— історична наука сьогодні знаходить такі варіанти пояснення терміну 

«козак» науково не доведеними і не вартими у подальших дослідженнях. Це і 

походження від  імені легендарного ватажка Козака, чи від слова «коза» у 

зв’язку зі спритністю козаків, або від етноніму «хозари».  

Вперше термін «козак» згадано у Початковій монгольській хроніці у 

1240 р. У ХІV ст. цей термін вміщено в словник половецької мови (Кодекс 

Куманікус) і в додаток грецького збірника «Житія святих».  

Найперша згадка про козаків у Західній Європі зустрічається у 

генуезькій хроніці за 1474 р. Першу в історії офіційну згадку про дії козаків 

на морі й офіційну згадка про запорізьких козаків узагалі, слід віднести до 

1492 р., коли запорожці на своїх чайках атакували турецьку військово-

морську галеру під Тягинею, про це йдеться у листі великого князя 

Олександра до хана Менґлі I Ґерая.  

Перші козацькі слободи розташовувались обіч сумновідомого 

татарського «Чорного шляху» вздовж річки Тясмин, що біля Чигирина, річки 

Ташлик, що біля Сміли, а також річок Конилка та Гірський Тікич неподалік 

Умані. Отож, колиска всього козацтва знаходиться на території сучасної 

Київської, Черкаської та Вінницької областей України. 

 

 
 

Чотарі над Дніпром 

 

В походженні терміну «козак» в історичній науці є загальновідомі 

наступні теорії: 



Автохтонна, згідно якої — козаки це місцевий стан населення, що 

виник через потребу захисту південного кордону Литовського князівства. 

Козацтво виникло централізовано згідно державницької політики 

тогочасного уряду. Першим її виклав Мартин Бєльський, нащадок козацької 

старшини. На цьому стояв й Самійло Величко, а згодом детально 

обґрунтував Михайло Максимович. Прибічником цієї теорії був і Михайло 

Грушевський. 

Боярська, згідно якої — козаки сформувалися на основі руських бояр та 

незнатного військового люду Литви та Польщі, професійних військових, які 

не отримали статусу шляхтичів і були змушені займатися війною та розбоєм 

(згідно теорій Антоновича та Леп’явко). 

Уходницька, згідно якої — козаки сформувалися на основі 

промислових ватаг представників різних станів, що йшли на сезонні 

промисли у Причорноморські і Прикаспійські степи. Значну частину 

уходників становили селяни-втікачів з Литви, Польщі та Московії, через що 

уходницьку теорію також називають утікацькою. Для оборони від татар 

уходники брали з собою зброю, організовувалися у збройні загони. Ця теорія 

була панівною в радянській й залишилася пріоритетною у пострадянській 

історіографії. 

Окрім теорій виникнення поняття «козак» заслуговують бути почутими і 

ряд гіпотез. 

Кочівницька — козаки походили від одного або декількох кочових 

народів, що в різні часи мешкали на території Північного Причорномор’я. 

Пращурами козаків називають скіфів, сарматів, хозарів, чорних клобуків, 

половців, черкесів (адигів), татар та інших. Кочівницька гіпотеза походження 

козаків сформувалася під впливом польської історичної школи ХVІ–ХУІІ ст. 

й була пов’язана із теорією сарматського походження шляхти. За тогочасною 

традицією виводити походження стану або народу від певного народу 

давнини, козацькі літописці ХVІІІ ст. обстоювали хозарське походження 

козаків. З розширенням джерельної бази та становленням історичної науки, 

кочівницька гіпотеза була відкинута офіційною історіографією. Вперше на 

недосконалість цієї гіпотези вказав Олександр Рігельман. У ХХ ст. 

апологетом половецького походження козаків був російський вчений 

Гумільов. 

Бродницька — козаки є нащадками бродників, берладників і галицьких 

вигонців, які мешкали у ХІ–ХІІІ ст. у Північному Причорномор’ї (автор 

Голубовський). Частково цю гіпотезу підтримував Гумільов. Водночас, вони 

вказували на відсутність прямого зв’язку між спільнотами бродників і 

козаків, через наявність часової дистанції. Різновидом бродницької гіпотези є 

болохівська гіпотеза (автор Дашкевич), згідно з якою козаки є нащадками 

мешканців Болохівської землі, які полишили руських князів і визнали 

сюзеренітет монгольського хана. 

 



 
 

Приблизна територія Болохівської землі за версією історика Олександра 

Болдура 

 

Болохівська земля — область у порубіжжі Київської, Галицької та 

Волинської земель, на південь від р. Хомори. Вона займала верхів’я р. Случі 

з правими притоками, р. Горині й частину басейну Південного Бугу. 

Прикордонними містами Галицько-Волинського князівства у XIII ст. тут 

були Микулин, Полонне й Кам’янець-Волинський. На південь Болохівська 

земля тягнулася вздовж Південного Бугу до м. Межибіжжя. Її назва походить 

від м. Болохова  (можливо, сучасне с. Любар Житомирської обл.). Галицько-

Волинський літопис знає крім Болохова ще 7 міст землі: Деревич, Губин, 

Кобуд, Кудин, Городець, Бозький, Дядьків. 

Уперше місцевість Болохове згадується у Київському літописі під 1150 

р. У середині XII ст. її територія належала одному з порубіжних удільних 

князівств (з центром у Бозьку) Київської землі. Поняття — Болохівська 

земля, її міста і князі — з’являється у Галицько-Волинському літописі 

пізніше, у зв’язку з подіями 1232–1255 pp. Болохівська земля склалася і 

відособилася від Києва, напевне, на початку XIII ст. внаслідок боротьби 

руських князів за галицький престол. Болохівські князі були нащадками 

місцевої племінної знаті, які зберегли автономію своєї землі, або великими 

боярами, що стали князями з ласки монгольських ханів. У 1230-х pp. ці князі 

підтримали галицьких бояр у боротьбі проти Данила Галицького. 

Добровільно визнавши владу Батия, вони у 1241 р. скорилися йому. І того ж 

таки року підтримали Ростислава Михайловича, суперника Данила в боротьбі 

за Галицьке князівство, чим спровокували спустошливий Данилів похід на 

свою землю. Болохівська земля зазнала нового розгрому навесні 1255 p., коли 

Данило покарав тамтешніх князів як татарських поплічників. Відтоді з 

літописів зникають згадки про Болохівську землю. Очевидно, вона перестала 

існувати як автономна політично-територіальна одиниця.  
 


