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СВІТОВІ АНАЛОГИ КОЗАЦТВА 

 
Протягом кількох століть козацтво відігравало провідну роль в 

історії України. Історичні джерела свідчать про появу українського 
козацтва в другій половині XV ст., протягом двох століть воно стало 
головною військовою силою українського народу. Для об’єктивного 
пояснення цього феномену необхідно поглянути на нього в контексті 
світової історії. І тут є важливим пошук аналогів українського козацтва в 
різний час та в різних країнах. 

Дана тема є актуальною тому, що вивчення та дослідження аналогів 
козацтва дає змогу нам провести паралелі між подібними замкнутими 
спільнотами у інших народів та козаками, які досягли вищих форм своєї 
організації, ніж подібні їм світові аналоги, власне в цьому і полягає 
унікальність українського козацтва. 

Дослідженням проблеми займались такі науковці як В. Брехуненко 
[1], Я. Дашкевич [2], В. Смолій [3; 5], С. Леп’явко [4]. 

Українське козацтво сформувалось в межах Великого кордону, який 
був межею між європейською та азійською цивілізацією. Першим 
українським дослідником, теорії Великого кордону став Ярослав Дашкевич 
[4, c. 24]. За його поглядами цей кордон існував у вигляді міждержавної 
зони, в межах якої взаємні культурні, політичні, військові і конфесійні 
фактори стають нормою існування прикордонних явищ. То ж цікаво буде 
здійснити пошук аналогів українського козацтва саме в цій зоні [2, c. 28–29]. 

Одним із аналогів козацтва виступають рицарські ордени, які 
утворилися в епоху хрестових походів 1096–1291 рр. В ході розвитку 
християнсько-мусульманського конфлікту сформувалися ордени госпітальєрів, 
тамплієрів, тевтонців, які вели запеклу боротьбу проти мусульман. Ордени 
були незалежними у своїх діях, були важливою збройною силою 
хрестоносців та занепали після їх поразки у хрестових походах [3, c. 104–105]. 

Яскравим прикладом є балканські аналоги козацтва. З початку XV 
ст. Хорватія почала відчувати небезпеку з боку турків. В останній третині 
турки здійснили чимало спустошливих набігів на землі Хорватії. В 
результаті постійних набігів турків становище Хорватії значно 
погіршилось. Король Матвій Корвін прийняв рішення, що оборону краю 
будуть здійснювати переселенці із південнослов’янських земель. Їх було 
названо ускоками, а згодом – граничарами. Життя граничар було 
непростим. Їм загрожувала постійно небезпека, а з іншого боку граничари 
перебували у значно привілейованішому становищі, ніж селяни сусідніх 
територій. Граничари заявляли, що готові «краще вмерти ніж підкорятися 
панам і попам». У другій половині XIII cт спалахнула серія постань проти 
влади, які в результаті завершились для граничарів ліквідацією 
самоврядування. Остаточно граничари зникли з політичної арени в другій 
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половині ХІХ ст., коли було ліквідовано Військовий Кордон [5, c. 63]. 
Найдовша ділянка християнсько-мусульманського кордону на 

Балканах проходила через угорські землі. Перші воєнні сутички угорців з 
турками відбулися наприкінці XIV ст. В результаті постійних нападів 
турків в Угорщину сформувалися різні військово-корпоративні спільноти: 
секеї, гайдуки, дворяни-однодворці, гарнізони прикордонних фортець, куруци.  

Найдавнішою окремою військовою громадою були секеї, які 
проживали вздовж східного кордону Трансільванії. Територію секейської 
громади було виокремлено в окремий королівський домен на чолі з 
графом. Всередині спільноти формально існувало самоуправління – збори 
округів і всієї сенейської землі. Громада секеїв жила за власними правами. 
Секеї виконували лише військову повиність і належали до військово-
феодального стану. Водночас усередині громади тривало соціальне 
розшарування. Існував офіційний поділ секеїв на старшину, вершників-
капітанів і піхотинців. 

Гайдуки набравшись досвіду вони поступово створюють власне 
поселення. Великим здобутком гекеїв стало отримання колективного 
шляхетства, проте магнати передбачили чимало обмежень у правах 
гайдуків. Але влада побоюючись могутності гайдуків спочатку прийняла 
рішення про заборону переходу селян в гайдуки, а у 1699 р. позбавила 
гайдуків привілеїв. 

Рух куруців – група дрібної шляхти, селян-втікачів, воїнів 
прикордонних фортець. Діяли на території Трансільванії та Верхній 
Угорщині. Вони були противниками панування австрійців, часто повставали 
проти їхньої влади. Яскравим прикладом є визвольна війна 1703–1711, 
угрупування куруців так і не змогли виокремитись в окремий стан [4, c. 25–36]. 

Порівняльний аналіз історії кордону мусульмансько-християнського 
прикордоння вказує на те, що формування українського козацтва 
підтверджується фактом існування аналогічних суспільних угрупувань, які 
існували в схожих умовах та виконували подібні функції. 

Українське козацтво віднайшло свої аналоги і в колі східно-
європейських християнських козацьких спільнот, першими утворилися 
спільноти донського та волзького козацтв – 30–40-х рр. XVI cт. гребінське 
козацтво формується в 60-ті рр. XVI ст., терське та яїцьке в 1570-і рр.  
[3, c. 118–119]. 

Ряди донського козацтва з російського боку поповнювалися за 
рахунок вихідців із суміжних територій. Українські козаки принесли низку 
спецефічних рис у формування донського козацтва. На відміну від Дону та 
Волги до формування козацтв Яїку і Тереку українські козаки не 
долучилися, можна лише припустити, що тут час від часу з’являлися 
невеликі ватаги козаків, але вести мову про вплив українського козацтва не 
доводиться.  

Московська верхівка швидко стала центром тяжіння для Волги, 
Дону, Тереку, Яїку. Козаки почали брати участь у військових походах 
проти мусульман  і взагалі «проти всякого государевого не приятеля», 
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терплять кривди, долають труднощі козацького життя в «пустелях», 
служать «з води і з трави, а не з вотчин та помість». До 70-х pp. XVII ст. 
козацьким спільнотам Дону, Волги, Яїка й Тереку вдавалося зберігати 
свою незалежність від Москви. Упродовж XVIII ст. військово-
адміністративний контроль над козацькими спільнотами з боку Російської 
держави посилився. Врешті козацькі спільноти було зведено до рівня 
окремих суспільних прошарків імперського соціуму, прерогативи яких 
регулювала центральна влада [1, c. 40–55]. 

За твердженням В. Брехуненка українські козаки взяли активну 
участь у козакотворенні на Дону, де долучилися до формування козацького 
поясу, але назавжди залишалися потужною рушійною силою з іншою 
історичною місією [1]. 

Таким чином генеза козацтва була результатом вікової боротьби в 
зоні «Великого кордону», який розділяв європейські та азійську 
цивілізації. Наявність типологічно подібних суспільних груп у Франції, 
Хорватії, Угорщині, Трансільванії, Московії. Всі вони виникали 
хронологічно в один і той час XV–XVI cт., мали спільні риси внутрішнього 
устрою, господарської організації, соціального становище, виконували 
подібні місії. Проте подібність українського козацтва до світових аналогів 
не виключає його унікальності, адже лише еволюція  козацтва в Україні 
сприяла утворенню суспільної організації – держави.  

 
Список використаних джерел: 

Віктор Брехуненко. Козаки на Степовому Кордоні Європи: типологія 
козацьких спільнот XVI – першої половини XVII ст. Київ: ЗАТ 
«ВІПОЛ», 2011. 504 с. 

Дашкевич Я. Україна на межі між Сходом і Заходом (XIV–XVIII ст. 
Дашкевич Я. // Записки Наукового товариства ім. Т. Шевченка. – 
Львів, 1991. – Т. 222. – 471 с. 

Історія українського козацтва. Нариси у двох томах / Рекл.: В. А. Смолій 
(відп. ред) та ін. – К., 2006. – Т. 1. – с. 782 

Леп’явко С. Великий кордон Європи як фактор становлення українського 
козацтва (ХVІ ст.). – З. : Тандем – У., 2001 р. – С. 155 

Смолій В. А. Феномен українського козацтва в загальноісторичному 
контексті. – УІЖ, 1991. – Вип. 5, (№ 362). – 160 с. 

 
Інна Шевченко 

Науковий керівник: к. і. н., доц. Гордієнко В. В. 
 

СТАНОВИЩЕ ЖІНКИ ЗА КОРАНОМ 
 
Світ, де панівною релігією є Іслам, залишається для нас багато в 

чому незбагненним і загадковим. Через брак знань з історії, культури, 
звичаїв, традицій мусульманського світу в нашому суспільстві поширена 
думка, що в Ісламі найбільше порушуються права жінок. У значної 


