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Козаки
Безмежний степ у високих травах... Ревіння дніпрових 

порогів, тупіт копит. І плач дітей, жінок, і рев худоби. Вершни-
ки в острішкуватих шапках на низеньких прудких конях женуть 
натовп людей і череди корів. Вони нікого не бояться, вони тут 
господарі. Виловлюють по Україні все живе й женуть у Крим. 
І раптом ніби з самого неба падає на степ могутній, мов грім, 
свист. І загула, задвигтіла від бухкання копит земля. Виринули 
з далекого обрію вершники й швидко наближаються.

І татарам уже добре видно людей, у яких на майже виго-
лених головах в’юняться від вітру жмути волосся… Козаки. 
Гостро зблиснули їхні шаблі, почалася січа. Кидають здобич 
і в безладі втікають ординці. Татарські бранці ніяк не можуть 
повірити, що їх урятовано. Зі сльозами на очах дякують ко-
закам. А ті спішилися, пустили коней пастися, запалили свої 
люльки і вже правлять раду, як ударити на Крим, щоб провчити 
ординців, аби знали, як на Україну ходити й людей ловити.

(За М. Слабошпицьким)(За М. Слабошпицьким)

Козак і козачка. 
Гравюра з книжки Г. Боплана. 

XVII ст.

Перші зображення 
запорізьких козаків

Козак-переможець. 
Малюнок Т. Калинського. 

XVIIІ ст.
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гСіч на острові 
Мала Хортиця

Порогами називаються 
скелясті або кам’янисті 
підвищення річкового 
дна. І кораблеві, й човнові 
важко їх пройти. Течія 
тут дуже швидка, і є не-
безпека розбити судно 
об камені, що стримлять 
із води. Саме в цій місце-
вості в середині XVI ст. 
на острові Мала Хор-
тиця волинський князь 
Дмитро Вишневецький 
(Байда) для захисту від 
татар і турків побуду-
вав козацьку форте-

цю — Січ. Її стали нази-
вати Запорізькою, адже 
вона розташовувалася 
за всіма порогами Дніп-
ра, а козаків, що в ній 
жили, — запорожцями. 
Після розгрому Хортиць-
кої Січі в 1557 р. наступ-
на, Томаківська, з’явилася 
1563 р., а до 1775 р. було 
послідовно побудовано 
ще шість козацьких фор-
тець-столиць.

Острів Мала Хортиця
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Які були козаки
Козаками спочатку називали будь-яких вільних 
озброєних вершників. Пізніше низовими стали 

називати запорізьких козаків. 
Реєстровими іменували козаків, записаних до ре-

єстру (списку), — вони несли воїнську повинність, 
мали певні права та привілеї й одержували платню 

від короля, царя або гетьмана.
Надвірними називали козаків, які перебували 

на службі в польських магнатів, 
слобідськими — козаків, котрі проживали 

на території Слобідської України 
в XVII–XVIII ст.

Шабля була постійною 
супутницею козака. Зручну 
й легку, в піснях її називали 

«шаблею-сестрицею, ненькою 
рідненькою, панночкою 

молоденькою»

Перед ворожою кіннотою, 
щоб завадити її пересуванню, 
запорожці розкидали шипи 
(їх називали «рогульки», «якірці», 
«залізний часник»)

З допомогою бойового молота 
(його називали також «чекан», 
«келеп») можна було пробити 
ворожі обладунки

Піку широко використовували як піші, 
так і кінні козаки, про що свідчить 
прислів’я: «Козак без піки, як дівчина 
без намиста»

Бойову сокиру 
застосовували 

і в ближньому бою, 
і як метальну зброю
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Рушниця (ручниця,
 самопал) була 
найпоширенішою 
вогнепальною зброєю козаків

Порохівниця призначалася 
для зберігання пороху. Вузький 

кінець порохівниці робив 
зручнішим заряджання 

рушниці чи пістолета

Лук і стріли давали змогу 
вражати ворога на великій 
відстані і з більшою точністю. 
Особливо цінувалися нечутність 
і скорострільність цієї зброї

Кинджал був допоміжною 
бойовою зброєю. Він міг 

бути прямим або вигнутим. 
Служив для самозахисту, 

використовували його 
і як столовий прибор, 

і як прикрасу

Пістолет, або пістоль, 
був зброєю ближнього бою. 

Козаки носили його за поясом 
і в шкіряних чохлах — кобурах
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Довгі вуса й розкішний 
чуб-оселедець для козаків були 
особливою гордістю

Незнайомців козак 
зустрічав спочатку 
непривітно, неохоче 
відповідав на запитання. 
Але розговорившися, 
лагіднішав: обличчя 
поступово яснішало, 
проникливі очі 
запалювалися 
пустотливим вогником

Запорізьких козаків легко 
впізнавали: міцної статури, плечисті, 
із засмаглими, обвітреними, 
суворими обличчями, в овчинній 
гостроверхій шапці, з люлькою 
в зубах

Як виглядали козаки

Запорожці вважали війну своїм 
головним заняттям, тому до 
ворогів вони були нещадними, 
а поміж собою — добрими 
друзями, вірними товаришами
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Найпростіший чубук був 
із сухої тростини. Але козаки 

часто хизувалися пишно 
оздобленими різьбленими 

кленовими чубуками

Слова «люлька», «тютюн», 
«чубук» (порожнистий дерев’яний 
стрижень), «бурун» (ніс), «капшук» 
(кисет) запозичені з тюркської мови

Чашка люльки була 
дерев’яною або 

з обпаленої глини

Козацька люлька
Майже в кожного козака була невелика люлька для куріння — «люлька-бурунька», 
або «люлька-носогрійка». На Січі люльку вважали душею козака, тому дуже 
її берегли. Була в запорожців ще й пишно оздоблена люлька «обчеська», 
яку курили під час обговорення важливих питань.

Материнка

Деревій

Чебрець

Полин 
гіркий

Чортополох

Валеріана

М’ята 
перцева

Борщівник

Козацький тютюн
Справжній турецький тютюн був дуже дорогим, 

тому козаки часто курили суміші з духмяних трав: 
полину гіркого, борщівнику, чебрецю, 

чортополоху, валеріани, м’яти перцевої, 
деревію, материнки.
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Клинок

Лезо — гострий 
заточений бік 
клинка

Обух — тупий 
бік клинка

Перехрестя — пластинки 
на хрестовині для захисту 
від бічного ковзання 
ворожого клинка та для 
фіксації клинка в піхвах

Навершя

Руків’я 
(черен)

Хрестовина 
(гард, «кресало») 
призначена 
для захисту руки

П’ята — верхня 
(незаточувана) 
частина клинка

Чесна зброя

Шабля для козаків була символом їхньої особистої 
свободи та воїнської майстерності. Кількість прикрас 
на наверші, руків’ї, лезі та піхвах шабель свідчила 
про заможність і статус козака.
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Вістря — місце з’єднання 
леза та обуха. Може бути 
загостреним з обох боків

Єлмань — розширення клинка 
для обважнення і зміщення центру 
ваги з метою нанесення ударів 
у відповідь

Шамшир — перська шабля 
з дуже великим вигином 

клинка для нанесення 
відтяжних ударів 

(маса 0,8–1 кг)

Кілідж — турецька шабля, верхня 
третина клинка якої була прямою. 

В кіліджа яскраво виражена 
єлмань із гострим лезом 

(маса до 1,5 кг)

Карабела — польська шабля зі слабо 
вигнутим клинком і навершям у вигляді 

стилізованої голови орла. Ці шаблі 
були дуже популярними 

з-поміж польської шляхти 
(маса до 1 кг)

Ятаган — екзотична парадна шабля, 
допоміжна зброя яничарів — мав 

лезо на увігнутому боці клинка 
з подвійним вигином. 

У ятагана не було гарди 
(маса 0,8 кг)

Зульфікар — один із символів 
ісламу, — екзотична парадна шабля 

з роздвоєним вістрям. Назва походить 
від легендарної шаблі пророка 

Мухаммеда 

Клинкова зброя запорізьких козаків
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В’їзна 
вежа

Вежа

Дім кошового 
отамана

Козацький курінь
Це довга хата, крита очеретом або кінськими шкурами, 
у якій могли вільно розміститися кілька десятків козаків. 
Уздовж стін хати були зроблені настили, котрі правили козакам 
за постіль. Єдиною прикрасою куреня була зброя, що висіла 
на стінах. Друге значення, у якому вживалося слово «курінь», — 
це військова територіальна одиниця Запорізької Січі.

Козацькі столиці
Своєрідними столицями низових козаків 

були Запорізькі Січі: Хортицька, Томаківська, 
Базавлуцька, Микитинська, Чортомлицька, 

Каменська, Олешківська, Нова. В період існування 
Гетьманщини, одночасно з деякими іншими Січами, 

найзнаменитішими столицями реєстрових 
козаків були фортеці-ставки гетьманів: 

Чигирин, Батурин і Глухів.

Курені
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В’їзна 
вежа

Вежа

Січова церква 
Покрови 

Пресвятої 
Богородиці

Частокіл

План фортеці Запорізької Січі, 
складений С. Мишецьким. XVIII ст.
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Опівночі 
на Різдво

Восени 1675 року турецький султан Мех-
мед IV після набігу козаків на чолі з кошо-

вим отаманом Іваном Сірком на Кримське хан-
ство вирішив остаточно знищити Запорізьку Січ. 

Із цією метою султан послав п’ятнадцятитисячний за-
гін яничарів, який спільно із сорокатисячним військом 

кримського хана Селіма І Герая повинен був напасти 
на козаків.

Час нападу було обрано вдало — на Різдво. В цю пору 
на Січі обов’язково збирали Раду, на яку з’їжджалися ко-

заки з усіх земель Війська Запорізького. На Раді перероз-
поділялися землі, мисливські та рибальські угіддя. А після 

виборів старшини починалися святкування з вином, музикою 
й танцями.

Кримсько-турецьке військо просувалося до Січі дуже потайки. 
Хан віддав наказ не наближатися до берега Дніпра, де їх могли по-

мітити козаки, які лишалися в зимовниках. На підступах до Січі не-
численну козацьку варту було взято в полон і роззброєно. Від по-

лонених хан дізнався, що фортецю ніхто не охороняє, а козаки 
всі сплять у своїх куренях. Татарська кіннота оточила Січ, а ту-
рецька піхота рушила до воріт.

Опівночі яничари через незамкнені ворота проникли 
до фортеці. Було захоплено всі гармати й оточено всі будів-
лі. Ворогів було так багато, що вони заповнили весь вільний 
простір і, зберігаючи цілковиту тишу, стояли в очікуванні 

наказу.
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