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ozacy utrzymuj¹ siê pocz¹tkowo g³ównie z rybo-K³ówstwa, myœlistwa, hodowli i handlu na pograniczu. 
Mieszkaj¹ w osiedlach (pa³anki) wokó³ dobrze ufortyfiko-
wanych obozów. W miarê rozwoju populacji i ich mo¿liwoœci 
obronnych pojawia siê te¿ rolnictwo. Od pocz¹tku istotn¹ rolê 
odgrywaj¹ tez ³upie¿cze wyprawy – pocz¹tkowo g³ównie na 
mniejsze oddzia³y tatarskie wracaj¹ce z ³upami do krymskich 
u³usów – a póŸniej te¿ napady na statki i miasta tureckie a 
nawet perskie (Kozacy doñscy). Powoli rozwija siê samorz¹d 
kozacki, wytwarzaj¹ struktury spo³eczne i elity w skali ca³ej 
spo³ecznoœci kozackiej. Kozacy staj¹ siê spo³eczeñstwem o 
znaczeniu ogólnopañstwowym, odgrywaj¹cym coraz wiêk-
sz¹ rolê na pograniczach. Spo³ecznoœci¹ niezupe³nie przyle-
gaj¹c¹ do porz¹dków œwiata feudalnego, po¿yteczn¹ ale i 
k³opotliw¹ dla w³adców pañstw na obrze¿ach których wy-
ros³a. Królowie polscy i carowie Rosji dostrzegaj¹ mo¿liwoœci 
wykorzystania Kozaków jako os³ony przed grabie¿czymi 
rajdami Tatarów i si³y zbrojnej w wojnach polsko-
moskiewskich. Ale jednoczeœnie ich wyprawy na ³odziach 
(czajkach) – prowadz¹ do konfliktów miêdzynarodowych. O 
potencjale i mo¿liwoœciach militarnych Kozaków œwiadcz¹ 
ich rajdy na pogranicze tatarsko-tureckie i wybrze¿a mor-
skie. Pocz¹tek du¿ych wypraw Kozaków Ni¿owych (pol-
skich) to rok 1583 (z³upienie Tedini w Mo³dawii). Dalsze 
wyprawy w latach 1584-1620 trudno zliczyæ. M.in. pustosz¹ 
Orzeków (1584), Eupatoriê na Krymie (1589), Warnê, Kiliê i 
Akerman (1606), Perekop na Krymie (1590) Synopê i Tro-
pezun w Azji Mniejszej (1613, 1614). Spektakularnym wy-
czynem jest z³upienie i spalenie przedmieœæ stolicy Turcji – 
Stambu³u (1615). Kozacy wyrastaj¹ wrêcz na potêgê mili-
tarn¹, siln¹ nie tyle liczb¹, co umiejêtnoœciami wojennymi, 
taktyk¹ i mobilnoœci¹. Za jedn¹ z lepszych w Europie uchodzi 
piechota ni¿owa a szybkie p³askodenne ³odzie kozackie 
(czajki) s¹ groŸne dla floty tureckiej. Kozacy pojawiaj¹ siê jak 
duchy w miejscowoœciach najmniej siê ich spodziewaj¹cych i 
szybko znikaj¹ pozostawiaj¹c zgliszcza. – Zagospodarowa-
nie tego militarnego potencja³u i w³¹cznie go w struktury 
pañstwa staje siê koniecznoœci¹ w wielkim problemem i 
zakusy magnatów lec¹cych ich zapêdziæ w pañszczyznê, to 
mieszanka wybuchowa prowadz¹ca do wielu konfliktów 
owocuj¹cych bardzo ró¿nymi wynikami. Pouczaj¹ce jest 
przyjrzenie siê ró¿nym drogom i efektom rozwi¹zania kwestii 
kozackiej w Polsce i Rosji.

 Polsce Kozaczyzna staje siê istotnym sk³adnikiem Wrzeczywistoœci politycznej od drugiej po³owy XV 
wieku (czasy Kazimierza Jagielloñczyka). Pocz¹tki s¹ obie-
cuj¹ce. Pierwsze, bardzo udane próby organizacji Kozaków 
Zaporowskich w odrêbny stan rycerski podj¹³ Ostap Dasz-
kiewicz, starosta czerkawski i hamburski w czasach Zyg-
munta Starego. Stworzy³ zacz¹tki dobrze funkcjonuj¹cego 
systemu ochrony granicy przed Tatarami w oparciu o sta³¹ 
stra¿ na Dnieprze i zamki w Kamionie i Czerkasach. 
Mo¿liwoœci militarne Kozaków i korzyœci dla Rzeczpospolitej 
z rozs¹dnego ich wykorzystania dobrze obrazuje wojna 
polsko-turecka i obrona Chocimia w 1621 roku, w której 30-
tysiêczna Armia Kozacka atamana Piotra Konaszewicza – 
Sahajdacznego odegra³a istotn¹ rolê.
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Kozaczyzna w dziejach Polski i Rosji
zeroki pas stepowych Srównin miêdzy po³ud-

niowym Uralem a Dunajem to 
odwieczny szlak przenikania 
do Europy koczowniczych lu-
dów z Azji. Niekiedy przeni-

kanie to przybiera³o postaæ kataklizmów niszcz¹cych rozleg-
³e po³acie kontynentu i kszta³tuj¹cych na nowo granice 
pañstw i cywilizacji (Hunowie Attyli w IV wieku, Mongo³owie 
D¿ingis-Chana i jego nastêpców w XIII – XIV wieku) ale 
zwykle by³y to przemarsze poszczególnych plemion szuka-
j¹cych dla siebie dogodnych siedlisk (Azowie, Bu³garzy, 
Wêgrzy, Po³owcy, Pieczyngowie i in.). Te czêste „wêdrówki 
ludów” nie sprzyja³y trwa³emu osadnictwu na tych ziemiach, 
choæ ¿yzne gleby i klimat sprzyja³y rolnictwu. Specyficzne 
stosunki ukszta³towa³y siê na stepach nadczarnomorskich i 
nadazowskich po najeŸdzie mongolskich w XIII wieku. Bêd¹-
ce jego pok³osiem pañstwo Z³otej Ordy, które po stu latach 
rozpad³o siê na kilka mniejszych chanatów tatarskich 
(Krymski, Kozacki, Astrachañski i in.) uczyni³o najazdy na 
s¹siednie ludy i ich eksploatacjê (haracz) jedn¹ z dziedzin 
„gospodarki”. Pogranicze tatarsko-s³owiañskie na pobrze-
¿ach Morza Czarnego i Morza Azowskiego sta³o siê wtedy 
rozleg³ymi, obejmuj¹cymi setki tysiêcy kilometrów kwadra-
towych, „dzikimi polami” po których hula³y tabuny dzikich 
koni i stada antylop – suhaków p³oszonych niekiedy nie tylko 
przez watahy wilków ale i czambu³y tatarskich wyruszaj¹ce 
na pó³noc i zachód po niewolników (jasyr) i ³up. Szlaki 
tatarskich najazdów funkcjonowa³y prawie 400 lat i mia³y 
swoje, z³owrogo dla Rusinów i Polaków brzmi¹ce nazwy – 
Nurawski (wiód³ na Rosjê centraln¹), Czarny, Kuczmañski 
(na Ukrainê polsk¹), Wo³owski (na Mo³dawiê i po³udniow¹ 
Polskê).

zikie Pola z ¿yznymi stepami, wielkimi rzekami, Dwyspami, mokrad³ami i niezliczonymi krêtymi jarami 
poroœniêtymi wiœniami i migda³ami stanowi³y doskona³e sied-
lisko nie tylko dla tarpanów, antylop, jeleni, dzików i wilków. 
Od wieków by³y to tak¿e tereny na których chronili siê zbie-
gowie z s¹siednich pañstw: przestêpcy, ludzie przeœla-
dowani z jakichœ powodów ale przede wszystkim ch³opi nie 
mog¹cy zdzier¿yæ pêt coraz okrutniejszego poddañstwa. 
Zdarzali siê wœród nich równie¿ „mo³ujcy” ze szlachty szuka-
j¹cy przygód i mo¿liwoœci szybkiego wzbogacenia siê. By³a 
to mieszkanka wszystkich pobliskich nacji i religii – ale ze 
zdecydowan¹ przewag¹ prawos³awnych Rusinów (nad 
Dnieprem Ukraiñców, nad Donem Wielkorusów). Zbiegost-
wo na Dzikie Pola szybko ros³o w drugiej po³owie XV i XVI 
wieku, gdy s³abn¹ pañstwa tatarskie (zmierza nie zagro-
¿enie) a na ¿yznych ziemiach Ukrainy i po³udniowej Rosji 
wyrastaj¹ latyfundia magnackie (co zwiêksza liczbê zbiegów 
ch³opskich). W miarê wzrostu populacji naddnieprzañskich i 
naddoñskich jarów tworz¹ siê w nich samorzutnie struktury 
spo³eczne – od luŸnych grup po z³o¿one organizmy maj¹ce 
ju¿ cechy pañstw. „Wolni ludzie” zwani Kozakami (z tureckie-
go „kazak”) wystêpuj¹ wszêdzie na pograniczach tatarskich i 
tureckich ale najwiêksze i najtrwalsze to Kozaczyzna Ni¿owa 
(Zaporowska) na terenach nad dolnym Dnieprem nale¿¹-
cych nominalnie do Rzeczpospolitej Obojga Narodów i 
Kozaczyzna Doñska na po³udniowych krawêdziach pañstwa 
moskiewskiego (Rosji). 
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