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Утворення Речі Посполитої у XVI ст. значно вплинуло на історію українського народу – з одного боку вона сприяла 

залученню українців до надбань західноєвропейської культури, з іншого – посиленню релігійного, соціального, 

національного гніту.  

В статті аналізується роль українського козацтва на зовнішній арені, зокрема у зовнішній політиці Речі Посполитої 

у першій половині XVII століття, позитивні та негативні її аспекти.  

Розглянуто участь козаків у Хотинській війні Речі Посполитої та Османської імперії, а також Московській війні. 

Досліджено «добу морських походів». Проаналізовано роль українських козаків як захисників України та її земель від 

набігів татар і стримуючої сили від поширення мусульманської віри Європою; вплив даної ролі на дружні  відносини 

Речі Посполитої із сусідніми державами.  

Таким чином, метою статті є дослідження впливу діяльності українського козацтва на зовнішню політику Речі 

Посполитої у першій половині XVII століття. 
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Історія української та польської держав 

тісно переплітаються впродовж всієї історії їх 

існування. Майже щороку ми згадуємо події, 

які свідчать про спільний історичний шлях на-

ших народів. Люблінська унія, Українська 

національна революція середини XVII століття, 

«нова ера», Катинь, Волинська трагедія та інші 

події міцно увійшли до нашої історії. Вивчення 

історичних подій, що об’єднують два народи – 

український і польський, – важлива умова 

розуміння народами одним одного на 

сучасному етапі. 

Постановка проблеми. Утворення Речі 

Посполитої у XVI ст. значно вплинуло на 

історію українського народу – з одного боку 

вона сприяла залученню українців до надбань 

західноєвропейської культури, з іншого – поси-

ленню релігійного, соціального, національного 

гніту. На нашу думку, варто розглянути 

питання, як український народ, а саме козацтво, 

впливало на події історії Польської держави. 

У першій половині XVII століття козацтво 

поступово перетворювалося у провідну верству 

українського населення, захищаючи православну 

церкву, південні кордони держави від 

кримських татар. І це не залишилося 

непоміченим польським урядом, який почав 

зараховувати козаків на державну військову 

службу. Разом з тим, запорізьке козацтво 

продовжувало почуватися достатньо впевнено, 

приймаючи самостійні рішення. 

Мета статті – дослідити вплив діяльності 

українського козацтва на зовнішню політику Речі 

Посполитої у першій половині XVII століття.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій 

свідчить про те, що українське козацтво як 

чинник зовнішньої політики речі посполитої 

першої половини XVII століття не був суттєво 

досліджений.  

Українське козацтво на міжнародній арені. 

Початок XVII століття дістав в історії 

українського козацтва назву «доба морських 

походів». Саме в цей період були здійснені 

сміливі походи проти Османської імперії, що 

поширили славу про козаків на всю Європу. 

Субтельний О. також вказує, що «часто 

зовнішні стосунки Речі Посполитої стримували 

козацькі самочинні напади на татар» [10,с.103]. 

Безперервні руйнівні походи запорожців на 

кримські й турецькі землі, посилення впливу 

Польщі на Молдавське князівство, яке 

вважалось васалом Оттоманської Порти, 

викликало агресивну зовнішню політику 

Туреччини зі слов’янським світом. 

Тогочасний козацький старшина - Петро 

Конашевич - Сагайдачний, який згодом став 

гетьманом запорізьких козаків, відіграв велику 

роль у війні під Хотином між Річчю Посполитою 

і турками у 1621 році та завоював і спалив Кафу 

у 1616 році, що була головним невільницьким 

ринком регіону. «П.Сагайдачний був 

розважливим, глибоким політиком, що вмів 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%92._%D0%9D._%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%96%D0%BD%D0%B0


Альманах науки 

 

8 

поставити козаччину на службу загальнонародним 

справам і зробив з козацького війська опору 

національно українського життя» [3, с. 278]. Про 

Сагайдачного так пише сучасник поляк Ян 

Собєський, що не раз був із Сагайдачним у 

походах: «Скільки проводив він запорізьким 

військом, всюди був окритий славою подвигів 

на суші й морі і мав незмінне щастє: кілька разів 

погромив татар на степах перекопських і навів 

страх на Крим» [3, с.279]. Не менш він був 

прославлений і морськими походами – він 

зруйнував турецькі великі міста в Азії та Європі. 

П.Конашевич – Сагайдачний легковажив 

життям, не боявся небезпек, був діяльний, 

справедливий, бережний і поміркований 

гетьман українського козацтва. П.Сагайдачний 

керував козаками під час Хотинської війни за 

проханням козаків на нараді. 

На початку польсько-турецької війни – 

Хотинської війни 1620-1621рр. польська армія 

програвала туркам і султан Осман II став 

готуватися до завоювання Речі Посполитої. 

Тоді польському уряду довелося звернутися до 

запорозьких козаків по допомогу. На загальній 

козацькій раді було вирішено надати допомогу 

і захистити Україну. Козаки висунули вимоги 

до польського короля і відправили 

Сагайдачного до Варшави. Реакція Владислава 

на них була позитивною. Було вирішено 

збільшити коронне військо, довести козацький 

реєстр до 20 тис., виділити для нього 100 тис. 

злотих, зібравши їх з шляхти. Дуже скоро 

Запорізька Січ почала активні воєнні дії на морі. 

У червні Запорозька флотилія показалась 

напроти гирла Дністра. Турецька ескадра 

Халіли-паші потопила 5 і захопила 18 козацьких 

чайок та полонила близько 300 козаків. 

Султан відправив головного адмірала з 

ескадрою, але козаки минули турецький флот. 

Своїми наступами козаки змушували 

неодноразово звертатися турків по допомогу до 

султана. Дії запорожців у Туреччині та на 

Подунайщині дуже тривожили серця турків і 

гальмували просування турецької армії . 

Тим часом, гетьман Бородавка вів воєнні дії 

у Молдавії. Великі козацькі загони розійшлися 

по території Молдавії і розгорнули активні 

воєнні дії. Палилися села, розбивалася особиста 

охорона господаря. Основне козацьке військо 

трималося у купі та було готове відбиватися від 

нападів татарських орд чи турок. Тим часом, 

польське військо під командуванням Карла 

Ходкевича підійшло і зупинилося біля лівого 

берега Дністра. Ходкевич запропонував козакам 

діяти спільно, однак Бородавка побоювався 

миру між турками та поляками і відповів, що 

погодиться, коли польське військо вступить на 

територію Молдавії. Тоді це означало початок 

Польщею воєнних дій проти Туреччини. 

Ходкевич розташувався на правому березі 

Дністра і заклав табір під Хотином. 

Другого дня Сагайдачний прибув з Варшави 

і приєднався до польського табору. Його зустріли 

дуже тепло, як видатного воєначальника, при-

хильного до Речі Посполитої на відміну від Бо-

родавки. Одразу ж Сагайдачний став на чолі поль-

сько-козацького війська і вирушив на по-шуки 

козаків, щоб посилити просування загону. 

Під час сутички із турецьким табором був 

поранений у руку і ледве врятувався. На 

загальній козацькій раді Сагайдачний розповів 

про обіцянки польського короля задовольнити 

козацькі прохання і тим самим він привернув 

увагу на свій бік присутніх. 

Одразу ж, на раді було звинувачено Боро-

давку у невмілому командуванні, невиправда-

них втратах людей (про це ми можемо судити, 

знаючи про переправу козаків через річку Прут, на 

березі якої вони сховалися у печері і відбивали во-

рожі наступи турків, які згодом викурили козаків 

димом і усіх перебили) і нездатності забезпечити 

військо всім необхідним. Бородавку було скинуто 

з гетьманства. Новим гетьманом знову був обра-

ний Сагайдачний. Він же протягом тижня відби-

вався від татар і вів козаків до польського табору. 

Після прибуття союзники об’єдналися. Нас-

тупного дня прибув і султан зі своєю армією під 

Хотин. Сили противників були нерівними, адже 

турецька армія налічувала 200-300 і навіть 500 

тис. осіб. Кількість польської армії не переви-

щувала 35, української - приблизно 40 тис. воя-

ків. Було виділено багато полків серед козаків. 

На озброєнні козаки мали 20 мідних і 2 залізні 

гармати з великим запасом пороху і ядер. 

Турецький султан перші удари спрямовував 

на запорожців. Його ціллю було розбити ще 

неукріплений табір козаків, а потім знищити 

слабше польське військо. Багато разів турки 

штурмували козацькі укріплення, а самі козаки 

давали відсіч противникам. Коли ж козаки 

вдерлися у турецький табір, на жаль, Ходкевич 

відмовив Сагайдачному у допомозі і так було 

втрачено реальний шанс на перемогу. Таким 

героїзмом запорожці викликали захват у турків 
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і прославилися навіки. Турки зовсім втратили 

бойовий дух, адже 40 тис. воїнів загинуло від 

руки ворожого табору. 

Наступного дня противники ховали 

загиблих. Через деякий час, запорожці вночі 

напали на татарський табір і розбили його,хоч і 

втратили 1 тис. побратимів. 

Сьомого вересня 150 турецьких гармат 

відкрили вогонь по супротивнику. До полудня 

над полем битви висів пороховий дим і чувся 

гуркіт, а потім турки почали відступати. Проте 

інші їх частини напали на польський табір, але 

спільними зусиллями українців та поляків 

ворогів було подолано. 

Восьмого, десятого та одинадцятого вересня 

козаки відбивали атаки ворога, а наступного дня 

Сагайдачний організував самостійний напад за-

порожців на противника. Це відбувалося, коли 

після ситної вечері турки і татари, як звичайно, 

поснули, а козаки тихо напали на наметовий та-

бір ворога і поперебивали татар, які з великим 

галасом тікали в різні боки. Козаки захопили 

все, що можна було і почали відходити, а 

залишене прикриття зупинило противників. 

Обидві сторони зазнали тяжких втрат . 

Становище козаків і поляків гіршало. 

Нестача харчів, фуражу знесилювала їх. 

Почалися епідемії. Орда Кантемира Мурзи 

переправилась через Дністер і відрізала Хотин 

від Кам’янець – Подільського. Татарські 

чамбули відійшли, аби спустошити українські 

землі. Це дуже схвилювало козаків. Вони були 

ладні кидати все й шукати порятунку у 

близьких та рідних. Втручання Сагайдачного 

дуже врятувало справу. У козаків визивали 

хвилювання чутки про те, що ніби поляки 

готуються за їх спиною укласти мир з турками. 

Чутки були небезпідставними. У цей час султан 

шукав можливості укласти почесний для себе 

мир. Почалися серйозні переговори. 

Тим часом Осман II перегрупував війська і 

15 вересня пішов на козацький і польський 

табір. Союзники відстояли свої позиції. 

На раді 16 вересня польсько-українське 

командування визнало падіння бойового духу 

захисників і для його підняття було вирішено 

наступати малими силами. Це була перемога 

гетьмана Сагайдачного, який з самого початку 

боровся за неї. Вісім тисяч козаків вночі на чолі 

із Сагайдачним увірвалися до табору турків і 

вщент спустошили його. Одночасно козаки 

атакували табір Гусейна-паші за Дністром. 

Вони періодично влаштовували такі нічні атаки 

(18 вересня ). Виношувався задум генерального 

наступу на противника, бо спостерігалися 

ознаки падіння морального духу турків. 

Становище з обох боків погіршилося після 

смерті Ходкевича 24 серпня. Наступного дня 

українцями та поляками було відбито штурм 

противника. 28-го вересня відбулася вирішальна 

битва Хотинської війни. У ній були задіяні всі 

сили воюючих сторін. Тільки героїзм та взаємо-

виручка врятували польсько-українські війська 

від розгрому. Надвечір на знесилене турецьке 

військо перейшов у наступ Сагайдачний зі своїм 

військом, за ним Любомирський з поляками і 

спільними силами було відкинуто противника. 

Перемога була повною. 

Двадцять дев'ятого вересня 1621 р. Річ 

Посполита і Туреччина підписали мирний 

договір, за умовами якого польський уряд мав 

заборонити козакам налапати на кримські й 

турецькі володіння, а Туреччина, в свою чергу, 

зобов’язувалась припинити татарські набіги на 

Польщу, а також призначувати васальним 

господарем лояльних до неї людей. Остання 

мала щорічно виплачувати кримському ханові 

упоминки у розмірі 30 тис. золотих. 

Перемога українських козаків у Хотинській 

війні стала поштовхом до встановлення нових 

зовнішньополітичних зв’язків, підняла 

авторитет Речі Посполитої на міжнародній 

арені та прославила державу як перепону на 

шляху дальшого просування ісламізму 

територією Європи. 

П.Конашевич-Сагайдачний був прославлений 

не тільки у Хотинській війні. П. Сагайдачний брав 

участь у походах 1606 р.- напади на Білгород, 

Кілію, Варну; 1608 р. – здобуття козаками фортеці 

Перекоп, а в 1609р. – нові рейди на турецькі 

володіння. Особливого розголосу у Європі мало 

здобуття козаками добре укріпленої фортеці 

турків – Сінопу, а також Кафи – величезного 

невільницького ринку у Криму. 

Ще, П. Конашевич - Сагайдачний брав 

участь в Московській війні 1617 р. Коли король 

почав розгортати війну із Московщиною, то як 

дізнаємося із джерела: «Сойм польський не 

хотів давати грошей на війська на сю війну, вся 

надія була на козаків [3 ,с. 280]. Тобто козаки 

були основною рушійною силою на чолі із 

Сагайдачним. 

У 1618 р. Сагайдачний вивів 20 тис. 

найкращих вояків і пішов під Москву, де стояв 
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королевич Володислав. По дорозі нищив 

Московщину, здобував городи і наганяв страху 

так, що за чудо вважали, якщо якомусь місту 

вдавалося пересидіти його наступ. Коли ж він 

зійшовся з королевичем, то зараз же вчинив із 

польським військом напад на Москву ніччю. 

Але в Москві знали насамперед, що буде напад 

і встигли приготуватися так, що здобути 

Москву не вдалося. Однак, уряд московський 

почав вести переговори із сеймовими коміса-

рами, що були при Володиславі і було прийня-

то рішення про закінчення війни. Це було дуже 

неприємно Володиславу, Сагайдачний також 

бажав продовження війни із Москвою, але 

війну вже було скінчено. 

Таким чином, у першій половині XVII сто-

ліття українське козацтво взяло участь у Хо-

тинській війні Речі Посполитої та Османської 

імперії, надавши допомогу польським військам 

за проханням уряду. Значну кількість походів 

козацтво здійснило до турецьких володінь, 

діючи незалежно від уряду Речі Посполитої. 

Козацтво та зовнішня політика Речі Посполитої. 

Українські козаки відігравали важливу роль 

у військових подіях Речі Посполитої. Вони бу-

ли захисниками України та її земель від набігів 

татар і стримували поширення мусульманської 

віри Європою. Так як уся Східна Європа 

потерпала від цих набігів, то козаки відіграли 

роль протекторів з однієї сторони, а з іншої – 

вони самі підштовхували турків і татар до 

розбійних набігів на українські землі своїми 

грабіжницькими походами. Але навіщо козаки 

це робили? Вони хотіли показати свою неза-

лежність від Речі Посполитої. Ці походи викли-

кали занепокоєння в уряді Речі Посполитої і псу-

вали її зовнішні стосунки з іншими державами. 

Єфименко О. зазначає: «Въ видахъ внешней 

политики, Стефанъ Баторій могъ делать тур-

камъ такое обьясненіе относительно Козаковы 

«Это горстка разноплеменныхъ бродячихъ 

людей, не имеющихъ ни постоянной оседлос-

ти, ни права, и ни отъ кого не зависящихъ». 

Украина не могла быть подчинена польскому 

общественному строю до техъ поръ, пока 

существовало козачество въ его старомъ виде, 

козачество составляло такой барьеръ отъ 

татаръ, снести который едва ли было возможно 

и, во всякомъ случае слишкомъ рискованно» [7, 

с.31]. Дійсно, псувати стосунки з татарами і 

турками Речі Посполитій було дуже ризикова-

но, але козаки всіляко намагалися вести свою 

зовнішню політику, не радячись із владою Речі 

Посполитої. Це призвело до Хотинської війни. 

Самочинні морські походи призвели до нега-

тивного відношення постраждалих країн до 

Речі Посполитої. Ось як Г. Л. де Боплан описує 

організацію козаками морських походів проти 

турків: «Коли козаки задумують свій морський 

похід, то не мають дозволу від короля, але 

дістають його від свого гетьмана і скликають 

військову раду...» [7, с.132] Прочитавши перші 

строки документа стає зрозуміло, що ці морські 

походи були організовані без відома і згоди 

польського короля. 

Тільки у Московській війні козацтво не 

виступало організатором. Коли польський 

король заходився до війни із Московщиною, то 

попрохав допомоги у козаків. Тоді для короля 

козацька поміч була дуже потрібна і комісари 

наказали усіх новоприбулих і до козацтва не 

належних звести в ціле військо козацьке 

кількістю в одну тисячу, а інші щоб вернулися 

на звичайне підданство. 

Проаналізувавши вищенаведені матеріали 

ми дійшли висновку – козацтво було руйнів-

ним фактором у зовнішній політиці Речі Поспо-

литої, так як в більшості випадків саме воно бу-

ло перешкодою до дружніх відносин із багать-

ма державами і ставало організатором міжна-

родних війн. 

Отже, у першій половині XVII століття запо-

розьке козацтво перетворилося на силу, яка мог-

ла не лише успішно відбивати турецько-татар-

ські набіги на українські землі, а й здійснювати 

далекі сухопутні й морські походи до Криму та 

Османської імперії. Під час Хотинської війни 

козацтво засвідчило свою здатність відігравати 

роль впливового чинника міжнародного життя. 

Самостійна зовнішня політика козацтва переш-

коджала дружнім відносинам Речі Посполитої 

із багатьма державами, псувала прагнення польсь-

кого уряду мати добросусідські стосунки з дер-

жавами на Півдні.  

Також, не можна не помітити, що існування 

українського козацтва відігравало і позитивну 

роль у зовнішньополітичному житті Речі Поспо-

литої та Європи: в разі виникнення конфліктів, са-

ме козаки першими приймали на себе удар від во-

рога; були надійним та сильним тилом; стримува-

ли та відбивали татар під час їхніх набігів, хоча і 

підштовхували їх самі до військових дій розбійни-

ми походами; стримували поширення мусульман-

ської віри Європою. 
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Чунихин А.А., Чунихина Т.А. 

УКРАИНСКОЕ КАЗАЧЕСТВО КАК ФАКТОР ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ РЕЧИ ПОСПОЛИТОЙ ПЕРВОЙ 

ПОЛОВИНЫ XVII ВЕКА 

Возникновение Речи Посполитой в XVI в. значительно повлияло на историю украинского народа – с одной стороны 

она способствовала привлечению украинцев к достижениям западноевропейской культуры, с другой - усилению 

религиозного, социального, национального гнета. 

В статье анализируется роль украинского казачества на внешней арене, в частности во внешней политике Речи 

Посполитой в первой половине XVII века, положительные и отрицательные ее аспекты. 

Рассмотрено участие казаков в Хотинской войне Речи Посполитой и Османской империи, а также Московской 

войне. Исследовано «время морских походов». Проанализирована роль украинских казаков как защитников Украины и 

ее земель от набегов татар и сдерживающей силы от распространения мусульманской веры Европой; влияние 

данной роли на дружеские отношения Речи Посполитой с соседними государствами. 

Таким образом, целью статьи является исследование влияния деятельности украинского казачества на внешнюю 

политику Речи Посполитой в первой половине XVII века. 

Ключевые слова: П.К. Сагайдачный, Речь Посполитая, Хотинская война, Я.К. Ходкевич, Кантемир Мурза, 

казачество, внешняя политика. 

 

Chunikhin O., Chunikhina T. 

UKRAINIAN COSSACKS AS A FOUNDER OF THE FOREIGN POLICY OF THE RZECZ POSPOLITA OF THE 

FIRST HALF OF THE XVII CENTURY 

Formation of the Rzecz Pospolita Commonwealth in the XVI century greatly influenced the history of the Ukrainian people, on 

the one hand, it contributed to the attraction of Ukrainians to the achievements of Western European culture, on the other hand, 

to the strengthening of religious, social, national oppression. 

The article analyzes the role of the Ukrainian Cossacks in the foreign arena, in particular in the foreign policy of the Rzecz 

Pospolita Commonwealth in the first half of the XVII century, its positive and negative aspects. 

The participation of Cossacks in the Khotyn War of the Rzecz Pospolita Commonwealth and the Ottoman Empire, as well as 

the Moscow War, was considered. The "day of sea trips" was explored. The role of Ukrainian Cossacks as defenders of  Ukraine 

and its lands from the raids of the Tatars and restraining force from the spread of Muslim faith in Europe is analyzed. the 

influence of this role on the friendly relations of the Rzecz Pospolita Commonwealth with the neighboring states. 

Thus, the purpose of the article is to study the influence of the activities of the Ukrainian Cossacks on the foreign policy of the 

Rzecz Pospolita Commonwealth in the first half of the XVII century. 

Key words: P.K. Sagaidachny, the Rzecz Pospolita Commonwealth, the Khotyn War, Ya. K. Khodkevich, Cantemir Murza, 

Cossacks, the foreign policy. 

 

 

 

 

 

 

 

 


