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Дмитро Вишневецький – очільник українського козацтва: до 500-річчя від дня 

народження першого гетьмана українського козацтва Дмитра Вишневецького і до Дня 

захисника України : інформаційна довідка / уклад. Л. О. Соколовська;  Київська 

обласна бібліотека для юнацтва. – Київ, 2017. – 16 с. (Земля з українськими думками) 

Інформаційна довідка містять інформацію про життя, політичну та військову 

діяльність Дмитра Вишневецького, оспівування його образу в легендах, творах та 

мистецтві, а також довідку про Хортицький замок споруджений Вишневецьким. 

Видання містить бібліографію та фільмографію творів присвячених Дмитру 

Вишневецькому. 

Видання адресоване бібліотечним працівникам, викладачам, вчителям, студентам та 

всім зацікавленим. 
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Відповідальний за випуск: Г. Й. Сорока 
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Біографія 

Дмитро «Байда» Іванович 

Вишневецький – українсько-литовський 

магнат на Волині, князь гербу Корибут з 

династії Гедиміновичів. Козацький ватажок, 

гетьман. 

Вважається, що початки 

організації українського козацтва 

пов’язані з особою волинського 

князя Дмитра Вишневецького 

(1516?-1563), якого часто 

ототожнюють з героєм 

народної «Пісні про Байду». 

Відповідно, в літературі він переважно фігурує під іменем Байди-

Вишневецького. Більше того, в різного роду літературі (науковій, 

науково-популярній, художній) цей діяч часто постає як засновник Запорізької Січі. 

Про Дмитра Вишневецького відомо наступне. Народився орієнтовно в 1518 році в місті 

Вишнівці (імовірно 8 листопада  — в день святого Дмитра) і був старшим з чотирьох синів 

Івана Михайловича Вишневецького від його першої дружини Анастасії Семенівни – донька 

Семена Олізаровича та княгині Острозької, сестри князя Костянтина Острозького.  

Перша згадка про Дмитра Вишневецького зустрічається в 1545 р. в описі-ревізії 

Крем'янецького замку, коли він став власником кількох сіл на Волині. У1548 -1549 роках під 

головуванням Бернарда Претвича, Вишневецький брав участь у походах на Очаків — 

форпост Османської імперії, і здобув великий авторитет як талановитий воєначальник. Вже в 

1550 році один з урядовців прикордоння Бернард Претвич називав Вишневецького у ряду 

знаних організаторів боротьби з кримською ордою. Саме тоді князь став чи не головним 

організатором козацького руху в Україні-Русі, основною метою якого був захист від нападів 

татар. З приводу цього Михайло Грушевський відзначав, що неспокійна енергія Дмитра 

Вишневецького запліднила певними ідеями, певними конкретними прикладами життя 

українського порубіжжя. Видатний історик бачив безумовні ідейні зв'язки між діяльністю князя 

та постанням Запорозької Січі, а також у політиці пізніших козацьких ватажків, які намагалися 

відігравати окрему роль на міжнародній арені. 

На початку 50-х pp. XVI ст. він уже був черкаським та канівським старостою й організував 

відсіч турецьким нападникам. Після того як Дмитро Вишневецький став черкаським і 

канівським старостою Великого князівства Литовського, він відзначився походом на турецькі 

фортеці Очаків, Білгород, Іслам-Кермен, що викликало занепокоєння могутнього султана 

Османської імперії Сулеймана. Велику відвагу Вишневецький проявив у 1553 році, коли разом 

з невеликим підрозділом козацького війська здійснив похід до Стамбула, де намагався 

дипломатичним шляхом домовитися з турецьким султаном 

Сулейманом І Пишним про припинення нападів татарських орд 

на Україну-Русь.  

За наказом Д. Вишневецького на острові Мала Хортиця 

нижче порогів було збудовано земляне укріплення (Січ), яке 

стало своєрідною базою для здійснення походів на Крим. 

Яворницький писав з цього приводу: «У 1556 році знаменитий 

ватажок низових козаків князь Дмитро Вишневецький, 

Цікаво знати… 

Дмитро Вишневецький 
вперше наказав своїм 

козакам робити човни із 
волячої шкіри. Так вони 
були значно легшими і їх 

можна було швидко 
переносити. 
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вирушаючи на війну з татарами, вийшов за межі Київського воєводства і, спустившись нижче 

порогів, розташувався на острові Хортиця. Розраховуючи розпочати звідси постійні набіги на 

басурманів,  Вишневецький  влаштував на острові земляне  містечко».  Багато років 

потому австрійський дипломат Еріх Лясота, котрий за дорученням імператора Рудольфа II 

приїхав на Запорозьку Січ, щоб запросити козаків для участі у війні проти турків, писав у 

своєму щоденнику: «Пристали до берега нижче острова Мала Хортиця, неподалік першого; 

тут знаходиться замок, збудований Вишневецьким років 30 назад і згодом зруйнований». 

Будуючи замок, Вишиевецький намагався укріпити його, як фортецю, і тому просив у короля 

гармат, обслугу тощо. Але Сигізмунд-Август, який прагнув лише зміцнення кордону проти 

Давлет-Гірея і стояв за дружбу з ним, відмовив Вишневецькому. Його не на жарт стурбувала 

активність князя, котрий намірився 

звільнити від татар Дике Поле і 

навіть все Причорномор'я. 

Природно, це не входило до 

інтересів короля, і він спробував 

якимось чином відкликати 

Вишневенького з Низу. Водночас, 

добре розуміючи, що насильно 

відірвати князя від козаків 

неможливо, король вдається до 

хитрощів і пропонує «послати йому якісь дарунки і написати, аби до нас приїхав на якийсь 

короткий час...». «А на його місце казали їхати з ротою, — писав він далі, — його стриєчному 

братові і залишитися на тому місці, аж поки той вернеться. Здається, таким чином добре буде 

його звести». Однак не вийшло. Вишневецький розгадав задум короля. І натомість 

організував похід на Іслам-Кермен, з тим щоб за рахунок здобутих трофеїв зміцнити 

Хортицьке укріплення. Увірвавшись до замку Іслам-Кермена, козацькі загони дощенту 

пограбували його, а потім спалили. Гармати вивезли у Хортицьку фортецю. Оговтавшись від 

такої зухвалості, Давлет-Гірей спішно зібрав військо і навесні 1557 р. рушив походом на 

Вишневенького. Він оточив Хортицьку фортецю і облягав її 24 дні. «Але ім'ям государевим і 

великого князя він, Вишневецький, захистився від хана, побивши у нього чимало кращих 

людей, так, що хан пішов од Вишневенького з великим соромом». 

В 1557 році Вишневецький  склав присягу 

царю як своєму зверхникові-сюзерену й отримав 

за це у володіння від Івана IV Грозного 

московське містечко Бєлєв з навколишніми 

селами й 10 000 рублів. Зважаючи на те, що цар 

хотів послати його воєводою на Кавказ, 

Вишневецький порвав з московською зверхністю й повернувся до Литовсько-Руської держави. 

Тут у 1561 році він отримав з рук короля універсал, в якому говорилося, що «може він 

добровільно в державах наших жити, користуючись всякими вольностями і свободою, як і 

другі княжата, панята й обивателі держави нашої». Але вже вкотре українського князя не 

влаштувало спокійне життя королівського підданого, і влітку 1563 року Дмитро Вишневецький 

на чолі чотирьохтисячного козацького загону без дозволу короля здійснив похід до сусіднього 

Молдавського князівства з метою оволодіння троном господаря. Ця акція закінчилася 

поразкою, а самого козацького провідника захопили в полон і відправили до Стамбула, тепер 

вже як знатного полоненого.  

У 1559-1560 pp. тричі очолював війська, які вирушали походами на Азов. Проте Іван 

Грозний, втягнений у Лівонську війну, відмовився від підтримки Вишневецького. У 1561 р. Д. 

Вишневецький повернувся до Черкас і продовжив боротьбу проти кримських татар. Однієї 

звістки про повернення в українські землі відомого полководця було достатньо, щоб у восьми 

Цікаво знати… 

Татари намагалися декілька раз поспіль брати в 
облогу Хортицьку фортецю, побудовану 

Вишневецьким. Козакам на чолі з гетьманом 
вдавалося кожен раз відбивати облогу А 1557 

року татарський хан Девлет-Гірей підступивши до 
фортеці з величною армією татар, яничар та 

молдавською воєводою, протримавши в облозі 
фортецю довгий час, змусив гетьмана залишити 

її через нестачу провіанту і набоїв. 

Цікаво знати… 

Іван Грозний, перший російський цар, 
просив допомоги у Вишневецького, 

щоб той допоміг йому вигнати турків і 
татар за межі Москви. 
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турецьких бейлісах було проведено масову мобілізацію. Д. Вишневецького було проголошено 

«найбільшим ворогом Блискучої Порти».  

Під час авантюрного походу 

1563 р. у молдавські землі, де 

тривала боротьба за княжий стіл у 

Валахії, Д. Вишневецький зазнав 

поразки і потрапив у полон до 

турків. Того ж року його було 

страчено у Стамбулі. Його повісили 

за ребро на гак фортечного муру в 

Галаті – одного зі стамбульських 

кварталів. Князь страждав три дні, 

зазнаючи інших тортур – йому 

відрубали руку й ногу. При цьому 

він проклинав магометанську віру. 

Не витримавши цих проклять, 

турки вбили мужнього воїна 

стрілою. В очах сучасників героїчна 

смерть Дмитра Вишневецького 

перетворилася на символ 

незламності християнського духу 

та його перемоги над ісламом. У 

більшості країн Східної Європи почали співати пісню-думу про незламного українського 

козака: «В Царгороді на риночку ой п'є Байда горілочку... ой як стрілив — царя вцілив...». 

Давньоукраїнське слово «байдувати» означало майже те ж саме, що й «козакувати», а саме 

вести вільне, незалежне ні від кого життя. 

Коли уважно проаналізувати основні його вчинки, чітко вимальовується логіка, якій усі 

його мандри між Стамбулом, Краковом і Москвою були підпорядковані. По-перше, князь мав 

намір створити міцну козацьку армію, яка підлягала б не польському королеві, а тільки йому 

особисто. По-друге, володіючи двома староствами - черкаським і канівським - і маючи 

козацьке військо як основу народного ополчення, він міг реально важити на те, що вдасться 

розгромити невеличке за людністю і територією Кримське ханство, що забезпечило б йому 

більш-менш надійний тил, а вже тоді можна було б подумати і про відродження Великого 

князівства Київського, на трон якого Вишневецький мав усі династичні права. Така діяльність 

князя Вишневецького започаткувала різновекторну міжнародну політику Війська Запорозького, 

що сягає своїм корінням середини XVI століття. Її основою стали часті зміни гетьманами 

українського козацтва своїх впливових міжнародних зверхників задля тиску на того чи іншого 

володаря, щоб здобути для себе більших «прав і привілеїв». Життя і діяння Дмитра 

Вишневецького залишили помітний слід в історії України, ставши надихаючим прикладом для 

майбутніх поколінь. 

 

 

 

 

 

 

Цікаво знати… 

Мало хто з сучасників задумується над 
питанням про прізвисько славетного героя дум і 

пісень. Чому Байда? Що за Байда? "Годі тобі, 
Байдо, байдувати, сватай мою доньку та йди 

царювати!" А тут, навіть в одному цьому 
прізвиську - незмірна глибина і тайна нашого 

минулого. Байдами називалися козаки, які пройшли 
посвяту на характерника, нашого козацького 
архата, мудреця, йога, чарівника. Це поняття 

(Байда) має корінь у далекому минулому. Байдья у 
санскриті означає - лікар, цілитель і перевізник. 

Той, хто зумів зцілити себе і може допомогти 
іншим, той, хто готовий переправитися на інший 
берег буття. Байда - то наш український Будда. 

Звідси й байдак, човен, і байдужий - тобто 
спокійний, володіючий внутрішніми силами. Хіба 

оспівана кобзарями смерть героїчного Байди-
Вишневецького не є історичним свідченням про 

унікальних людей, яких породжувала наша земля в 
пору гроз і ураганів?! 
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«Байда» Вишневецький в легендах, творах та мистецтві 

Відразу після трагічної смерті Дмитра Вишневецького почалася його міфологізація. Вже 

у 1560-х рр. князь став героєм жалібної пісні, внесеної в рукопис Матвія Пійонтки — 

професора Краківського університету. Розповіді про Вишневецького поширюються в Чехії та 

інших слов’янських країнах. Він стає загальнослов’янським героєм – символом боротьби з 

мусульманським світом. На той час це було дуже актуально. 

Як борець проти татар і турків Дмитро 

Вишневецький постає в польськомовній поемі 

невідомого автора «Epicedion, себто Вірш жалобний про 

благородного й вічного пам’яті гідного князя Михайла 

Вишневецького, каштеляна київського, черкаського, 

канівського, любецького старости…». Цей твір з’явився 

відразу після смерті згаданого можновладця у 1584 р. 

Князь Михайло, як уже згадувалося, був двоюрідним 

братом Дмитра Вишневецького. Він довго воював проти 

татар і турків на пограниччі, зробив чимало для 

організації козаччини. Став одним із перших керівників 

реєстрових козаків. Якщо розібратися, то є набагато 

більше підстав вважати князя Михайла засновником-

організатором козаччини, а не його двоюрідного брата 

Дмитра Вишневецького. Але історія не завжди 

справедлива до своїх героїв. 

Поема «Epicedion…» – типовий плач-поминання по високопоставленому й могутньому 

достойнику. В основному тут говориться про відсіч турецьким і татарським нападникам, які 

пустошили українські землі. Власне, князем-войовником, який захищає Україну, постає герой 

твору. У поемі «Epicedion…» акцент робився на боротьбі Дмитра Вишневецького з татарами й 

турками. Про козаків у поемі згадок немає. Відповідно, князь не позиціонується як козак. Він 

постає, радше, як типовий воїн-герой прикордоння, що обороняє свою землю. Немає в поемі 

згадок і про його трагічну смерть. Очевидно, цей факт не сприймався як знакова подія в житті 

князя. Принаймні на це не акцентували увагу в родині Вишневецьких. Для останніх Дмитро 

був одним із героїчних представників цього князівського роду, які заслуговують на увагу й 

повагу. 

І все ж саме факт трагічної смерті Дмитра Вишневецького став найбільш благодатним 

матеріалом для міфологізації. Це можна зрозуміти. Такі речі викликають чи не найсильніші 

емоції і довго зберігаються в пам’яті. До того ж мученицька смерть князя від рук ворогів 

християнської віри, мусульман, певним чином «сакралізувала» цю подію. Свідомо чи 

несвідомо у цьому випадку напрошувалися деякі паралелі зі страстями та смертю Ісуса 

Христа – як Ісус зазнає перед смертю страждань і помирає, будучи повішеним на хресті, так і 

Дмитро Вишневецький, пройшовши через важкі страждання, помирає підвішений на гак; Ісус 

на третій день після кончини воскресає, а князь три дні висить на гаку, проклинаючи ворогів 

християнства. Легенди про Вишневецького з часом доповнювалися новими деталями. 

Наприклад, з’явилася розповідь про те, ніби героїчному князю напередодні смерті турки 

пропонували прийняти іслам, обіцяючи не лише життя та свободу, а й багатство. Проте він 

відмовився. Навіть з’явилася легенда, що турки, бажаючи перейняти мужність та відвагу 

цього християнського воїна, вийняли з грудей його серце та з’їли. Вважається, що Дмитро 

Вишневецький став прототипом народної «Пісні про Байду». Правда, в автентичних 

історичних джерелах під іменем Байди він не фігурує. З’явилися також авторські поетичні 

твори, де оспівувався цей герой. 
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Очевидно, трагічна смерть Дмитра 

Вишневецького інспірувала появу народної «Пісні 

про Байду». Остання існувала в різних версіях. 

Сюжет її добре відомий. Пісенний образ Байди 

погано співвідноситься з реальним образом 

Дмитра Вишневецького. Перед нами постає такий 

собі безтурботний козак-гуляка, який «не одну 

нічку та й не годиночку» п’є собі на ринку в 

Царгороді (Стамбулі) горілку. Нічого про його 

боротьбу з бусурманами не говориться. Чомусь 

цього гуляку уподобав «цар турецький». І це 

виглядає дивно. Для мусульманина безпробудне 

пиття горілки аж ніяк не є доблестю чи чеснотою. 

Але в народних піснях часто зустрічаємо 

«нелогічні» речі. «Цар турецький» пропонує Байді 

одружитися з його дочкою та стати «паном на 

всю Вкраїночку». Але Байда (це знову виглядає 

«нелогічно») таку пропозицію не приймає. І 

основним аргументом у цій відмові є віра царя. 

Вона, виявляється, «проклята», а, відповідно, 

царівна, яку Байді пропонували в жінки, 

«поганая». Ця відмова ображає царя і він наказує 

стратити бравого героя, повісивши його на гаку. 

Але «нелогічне» й фантастичне на цьому не 

припиняється. Будучи підвішеним на гаку, Байда 

примудряється отримати від джури лука і з нього 

застрілити царя та його доньку. У деяких 

варіантах пісні Байда вбиває ще також царицю. 

Схоже, оповідь про те, ніби герой згаданого твору 

застрілив із лука царя та його родину, є 

«перевертанням» того факту, що Дмитра 

Вишневецького на третій день висіння на гаку 

турки розстріляли з луків, оскільки той проклинав 

мусульманську віру. Загалом образ Байди важко 

назвати князівським. Князівське можна вбачати 

хіба в тому, що з героєм хоче породичатися сам 

«цар турецький». За логікою речей, цар мав би 

таке робити із рівним собі, людиною з 

аристократичного середовища. Можна 

погодитися з думкою, яка зустрічається в 

історичних студіях та літературознавстві, що 

образ Байди – це «збірний» образ козака. 

Загалом «Пісня про Байду» – це не оповідь про реальні події, а казка, як і багато інших 

подібних фольклорних творів. Основні «ідеї», які озвучені в цій пісні, зводяться до наступного: 

бравий козак-українець стоїть вище «царя турецького», він навіть під загрозою смерті не 

прийме мусульманську віру, також, перебуваючи в безнадійному стані, здатний помститися 

ворогам. 

Українські історики вели дискусії, чи можна вважати Дмитра Вишневецького прототипом 

героя «Пісні про Байду» і що, власне, означає термін «байда». Учасниками цієї дискусії були 

Микола Костомаров, Пантелеймон Куліш, Михайло Грушевський, Володимир Антонович, 

Пісня про Байду 

В Цариграді на риночку 
Там п'є Байда мед-горілочку; 

Ой, п'є Байда та не день, не два, 
Не одну нічку та й не годиночку; 

Ой, п'є Байда та й кивається, 
Та на свого цюру поглядається: 
«Ой, цюре ж мій молодесенький, 
Та чи будеш мені вірнесенький?» 
Цар турецький к ньому присилає, 

Байду к собі підмовляє: 
«Ой, ти, Байдо та славнесенький, 
Будь мені лицар та вірнесенький, 

Візьми в мене царівночку, 
Будеш паном на всю Вкраїночку!» 

«Твоя, царю, віра проклятая, 
Твоя царівночка поганая!» 

Ой крикнув цар на свої гайдуки: 
«Візьміть Байду добре в руки, 

Візьміть Байду, і зв'яжіте, 
На гак ребром зачепіте!» 

Ой висить Байда та й не день, не два, 
Не одну нічку та й не годиночку; 

Ой висить Байда та й гадає, 
Та на свого цюру споглядає, 
Та на свого цюру молодого 
І на свого коня вороного: 

«Ой, цюрю ж мій молодесенький, 
Подай нені лучок та тугесенький, 

Подай мені тугий лучок 
І стрілочок цілий пучок! 

Ой бачу я три голубочки — 
Хочу я убити для його дочки! 

Де як мірю — там я вцілю, 
Де я важу — там я вражу!» 

Ой як стрілив — царя вцілив, 
А царицю в потилицю, 

Його доньку — в головоньку. 
«От де на тобі, царю, 

За Байдину кару! 
Було тобі знати, 
Як Байду карати: 

Було Байді голову істяти, 
Його тіло поховати, 

Вороним конем їздити, 
Хлопця собі зголубити». 
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Драгоманов і низка інших. Принаймні ця дискусія засвідчила, 

наскільки знаковою для українських істориків була як фігура Дмитра 

Вишневецького, так і ймовірна пісня про цього князя-козака. Але не 

лише в історичних студіях отримав Байда-Вишневецький «право на 

життя». Він стає персонажем художньо-літературних творів. Можна 

зустріти різні варіації його образу в залежності від симпатій, 

ідеологічної зорієнтованості авторів. 

Так, відомий представник українського національного руху 

Пантелеймон Куліш створив поему «Байда» (1884), де його герой 

постав як ідеальний представник українського лицарства. Водночас 

Куліш, який під час написання поеми знаходився під туркофільським 

впливом, намагався представити свого героя прихильником 

цивілізованого мусульманського світу. 

Польський автор Люціян Сємянський, 

використавши «Пісню про Байду», створив 

поему «Князь Дмитро Вишневецький» (1880). У 

цьому творі у в’язниці в Царгороді разом з 

джурою карається герой твору. Його вмовляє 

турецький султан, щоб він прийняв 

мусульманську віру. Князь відмовляється і його 

чіпляють у Галаті на гак. Будучи на гаку, він з 

лука вбиває султана, його дружину й дочку. 

Після цього турки пускають в нього сто стріл, 

вбивають і з’їдають його серце. Правда, в цій 

поемі Вишневецький із українця перетворюється 

на поляка. 

Поетичні твори Дмитру Вишневецькому присвятили українські поети Яків Щоголів та 

Григорій Чупринка, також використавши згадувану «Пісню про Байду». Твори цих авторів були 

відповідно опубліковані в 1883 і 1926 рр. Приблизно те саме можемо сказати й про образ 

Вишневецького в оповіданні «Пан Сенюта» (1918) українського історика та письменника 

Ореста Левицького. За радянських часів була спроба переосмислити образ Байди-

Вишневецького, представити його «класовим ворогом» українців. Це бачимо в повісті Сави 

Божка «Над колискою Запоріжжя» (1925). 

У 1979 р. в радянській Україні побачив світ історико-

пригодницький роман Петра Угляренка «Із дерева жалю», де одним 

із героїв був Дмитро Вишневецький. Події, описані в творі, 

відбувалися в Україні, Росії, Англії, Туреччині, Молдавії, Криму й 

Казані. Як вимагалося в той час від радянських авторів, головний 

акцент у творі робився на «представниках з народу». Також тут йшла 

мова про дружбу між українцями й росіянами. Автор дозволяв собі 

фантазії, не особливо зважаючи на історичні факти.  

Князю-козаку «поталанило» в образотворчому, 

монументальному та пісенному мистецтві. Так, до нас дійшов  (зараз 

знаходиться в Національному художньому музеї України). На ньому 

маємо напис, який «свідчить», що там зображена саме ця особа. На 

портреті бачимо чоловіка з козацьким оселедцем, який тримає в 

руках лук зі стрілою. Важко сказати, наскільки точно портрет передає 

вигляд князя і взагалі чи він є його зображенням. Дослідники переважно дотримуються думки, 

що це уявний портрет. І дійшов він до нас з кінця XVIII – чи навіть з початку XIX ст. Цей 

портрет сприймається як козацький. Тому не дивно, що він породив велику іконографію. 
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Практично ні одне ілюстроване видання про козацтво не обходиться без цього портрета чи 

його стилізації. Він став зразком для створення пам’ятників 

Байді-Вишневецькому. Пам’ятник цьому герою 13 жовтня 

1999 році відкрили в Запоріжжі на острові Хортиця. На ньому, 

зокрема, зазначено: «Дмитро Вишневецький (Байда) (1516-

1563). Один з перших козацьких гетьманів України, який в 

1554-1555 роках збудував на Малій Хортиці фортецю, 

започаткувавши Запорозьку Січ». Є невеликий пам’ятник 

князю і в дворі Вишневецького замку. Кожного року тут 

відбувається «козацький» фестиваль «Байда». В Україні й 

навіть у Білорусії існують гурти, які виконують «Пісню про 

Байду». Вона вже стала «козацьким шлягером». 

13 вересня 1997 року Поштою України випущена в обіг 

поштова марка номіналом 20 копійок з зображенням Д. 

Вишневецького. 31 березня 1999 року Національним банком 

України випущено срібну пам'ятну монету, номіналом у 10 

гривень, присвячену князю і козацькому отаману Д. 

Вишневецькому. 

Звісно, уявний образ Байди-Вишневецького не дуже співвідноситься з реальним 

образом князя Дмитра Вишневецького. Про останній мають уявлення переважно фахівців-

істориків. У той час як міфічний образ, втілений у пісні, іконографії, монументальному 

мистецтві, популярній літературі успішно продовжує своє життя, зазнаючи певних новацій і 

трансформацій. 

Поштова марка 1997 року 

 

 

Пам’ятник Дмитру  Вишневецькому на 

острові Хортиця 

Срібна монета НБУ присвячена Вишневецькому 
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Хортицький замок 

Хортицький замок — укріплення збудоване на острові Мала Хортиця в 1556 році 

князем Дмитром Вишневецьким. Зруйнований у 1557 році татарами. Частина істориків трактує 

це укріплення як першу Запорозьку Січ, втім більшість вітчизняних істориків відкидають 

подібне не підтверджене джерелами трактування. В будь якому випадку, невважаючи на 

короткий час свого існування, Хортицький замок відіграв помітну роль в розвитку українського 

козацтва. 

В 1556 році Дмитро Вишневецький спорудив на 

острові Мала Хортиця замок в якому постійно 

перебувало 300 чоловік залоги. Залогу Хортицького 

замку складали козаки, бояри, служебники та інший 

військовий люд. Закріпившись на Хортиці, 

Вишневецький знову визнав себе за підданого 

польсько-литовського короля, а сам став його 

шантажувати, що перейде в підданство московського 

царя, якщо до нього на Хортицю не будуть прислані 

гармати. Проте король відмовив, і в 1557 році 

Вишневецький знову перейшов у московське 

підданство, з благословення Івана Грозного скоюючи 

зухвалі напади на Кримське ханство. Він здійснив 

успішні походи на турецькі фортеці в пониззі Дніпра: 

Іслам-Кермен (звідки перевезли на Хортицю 

захоплені гармати), Тягиню, Очаків. У відповідь на це 

у січні 1557 року кримський хан Девлет-Гірей з ордою 

упродовж 24 днів безуспішно намагався взяти 

хортицький замок і протримав його в облозі 24 дні. ««Цар кримський з усіма людьми 

кримськими підступив під моє місто на Хортицький острів і приступом брав 24 дні. Божим 

милосердям... відбився і побив у царя багатьох найкращих і пішов цар від мене з великим 

соромом»». 

Влітку того ж року хан з турецькими і молдовськими військами вдруге взяв в облогу Малу 

Хортицю. Султанські галери зупинилися біля самого острова. Вишневецькому і козакам 

довелося тримати жорстоку облогу. Однак сили були нерівні, до того ж вичерпалися припаси. 

Козаки почали розбігатися, тому довелося відступити. Князь повідомляв Івану Грозному, що 

«з Дніпра, з Хортицького острова пішов тому, що харчів не стало і козаки розійшлися». 

Гадають, що наступного року, вже перейшовши на службу до московського царя Івана IV 

і повернувшись на Запорожжя, Вишневецький відновив замок на Хортиці. 

До сьогодні в джерелах не виявлено жодних прямих свідчень щодо ототожнення 

Хортицького замку Дмитра Вишневецького з першою Запорозькою Січчю, хоча деякі 

дослідники пишуть, що на Хортиці були нібито січові укріплення. Однак якщо бути точним, то 

документальні матеріали фіксують тут у середині 50-х років XVI століття не «січ», а «городок» 

або «замок». Також гіпотетично припускають, що «саме сюди стягувались козаки» перед 

походами та коли поверталися з них. Але знову ж, як свідчать дослідження Ш. Лемерес'є-

Келькеже, засновані на оттоманських архівах, у війську Д. Вишневецького навіть «козаки» 

майже не згадуються крім фрагмента військових дій поблизу Азова, не кажучи вже про 

«січовиків». Натомість воїни «Дмитрашки» найчастіше іменуються «руськими» або 

«невірними». Хоча ті самі джерела в інших випадках неодноразово згадують «польських», 

«московських» і «руських» «козаків». 

Крім того, зазначимо також, що жодне з відомих нині джерел у середині 50-х рр. XVI ст. 

не лише прямо не згадує «Січ», а й не дає можливості помітити на Хортиці ані коша, ані 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B0_%D0%A5%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%86%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE_%D0%92%D0%B8%D1%88%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://uk.wikipedia.org/wiki/1557
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A1%D1%96%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/1556
https://uk.wikipedia.org/wiki/1557
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D0%B9
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%87%D0%B0%D0%BA%D1%96%D0%B2
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D1%82-%D0%93%D1%96%D1%80%D0%B5%D0%B9
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кошових отаманів, ані традицій демократичного вибору останніх. Натомість же Дмитро 

Вишневецький у документах охарактеризований як одноособовий володар, а не обраний 

січовиками поводир. Та й сам польський король Сигізмунд II Август в одному зі своїх листів до 

Д. Вишневецького (який Д. Яворницький датував весною - літом 1557 р.) підкреслював ще й 

антикозацьку спрямованість збудованого замку: «Для удержання лихих людей - шкодников... 

не допуская козаков ділать зацепок чабанам й шкодить улусам турецького царя». 

Замок на Малій Хортиці, проіснувавши 

близько року, не залишив і сліду, а по-

справжньому перша Січ виникла на острові 

Томаківка через майже два десятиріччя. 

Фортеця Вишневецького зовні напевно 

відрізнялася від відомих пізніше архітектурних 

комплексів, козацьких твердинь на Дніпрі. До 

складу гарнізону входили, крім козаків, 

представники військовослужбової людності — 

бояри, слуги, драби. Разом з тим, проживання 

єдиною громадою у специфічних умовах 

південного порубіжжя сприяло зародженню 

своєрідної військово-політичної організації 

запорозького товариства, її моделі. Як слушно 

зауважив М. Ф. Владимирський-Буданов, 

Хортицька фортеця стала гніздом «низовой 

вольницы, которая послужила потом зерном 

будущей Сечи». Цілком прийнятним є також 

твердження М. С. Грушевського, який у статті, 

присвяченій історичним заслугам Дмитра 

Вишневецького, назвав князя «духовним 

батьком огнища нової української плебейської 

республіки». Любомир Винар вважає замок на 

Хортицькому острові «першим прототипом козацької Січі, в якій розвивалося військове й 

господарське життя запорожців». Звідси логічним є висновок, що Хортицький замок став 

своєрідним прототипом козацького укріплення, яке, утвердившись на острові Томаківка в 60—

70-х роках XVI століття, дістало назву Запорозької Січі. 

Незважаючи на досить короткий час існування (1556—1557), Хортицька фортеця 

справила помітний вплив на еволюцію українського козацтва, зростання його лав. У листі до 

козаків від 20 листопада 1568 р. Сигізмунд II Август вперше звернувся до них як до окремої 

групи української людності, що «з замков и мест наших Украйных, без розказаня и 

ведомости нашей господарской и старост наших Украйных, зъехавши на низу, на Днепре, в 

полю и на иных входах перемешкивают: Маем того ведомость, иж вы, на местцах 

помежных, у входах розных свавольне живучи, подданых царя турецкого, чабанов и 

татаров царя перекопского, на улусы и кочовища их находечи, великие шкоды и лупезтва 

им чините, а тым границы панств наших от неприятеля в небеспеченство приводите». 

 

 

 

 

 

 

Ба́йда, Вирва, Мала Хортиця, 

Канцерівський — острів на Старому 

Дніпрі, рукаві Дніпра, в межах міста 

Запоріжжя між островом Хортицею і 

місцевістю Бабурка. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B3%D1%96%D0%B7%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B4_II_%D0%90%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%92%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/20_%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/1568
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B3%D1%96%D0%B7%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B4_II_%D0%90%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82
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