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УДК 94(477.7)«2014» 
Олена Бачинська  

«ЯК КОЗАКИ ДО ТУРЕЧЧИНИ ЇЗДИЛИ»: МІЖНАРОДНА 
НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ «ВЗАЄМИНИ МІЖ УКРАЇНОЮ ТА 

ТУРЕЧЧИНОЮ: КОЗАЦЬКА ДОБА (1500-1800 рр.)» 
 

3-7 листопада 2014 р. в Університеті Сакарія (Туреччина) 
відбулась Міжнародна наукова конференція «Взаємини між 
Україною та Туреччиною: козацька доба (1500-1800 рр.)». 

Організатори конференції – Університет Сакарія, Центр 
тюркологічних досліджень та впровадження (Туреччина) та 
Львівський національний університет імені Івана Франка, кафедра 
сходознавства імені професора Ярослава Дашкевича (Україна). 

Учасники – провідні фахівці вітчизняної та зарубіжної історичної 
науки з різних регіонів України: Києва, Львова, Дніпропетровська, 
Івана-Франківська, Одеси, Чернігова, Луганська, Маріуполя й 
Туреччини: Анкара, Стамбул, Конія, Сакарія та інші. Організатором 
та очільником делегації з України став проф. Ферхад Туранли. 

Відкрилась конференція привітаннями учасникам конференції 
від ректорів університетів Сакарія та Львова: проф. Музаффера 
Ельмаса та проф. Володимира Мельника. Тематика конференції 
охоплювала не лише значні хронологічні рамки, але й різноманітну 
наукову проблематику в рамках теми конференції. Зокрема, 
«Писемні джерела та традиційна культура», «Геополітика», «Українські 
козаки та мусульманські сусіди», «Торговельна діяльність запорозьких 
козаків», «Соціальний та економічний розвиток Кримського ханства», 
«Дипломатична діяльність українських гетьманів», «Козаки в 
Османській державі», «Козацьке питання» в укладених договорах». 
Слід зауважити, що до днів проведення конференції зали, де 
проходили секції, перейменували на честь відомих українських 
гетьманів: Зала Дмитра Вишневецького, Зала Богдана 
Хмельницького та Зала Петра Дорошенка.  

Окремі теми викликали значні дискусії та обговорення. Особливо 
ті, що репрезентували спільні напрями дослідження турецьких та 
українських вчених, адже базувались на різних відповідно турецьких 
та україно-російських джерелах. В даному контексті слід відзначити 
виступи: М. Качмаза «Порушення євразійської рівноваги та Україна» 
(Сакарія), К.Озджана «Возз’єднання» України з Росією (1654) та 
наслідки у сьогоденні» (Конія), Х.Киримли «Нащадки Гіраїв у 
Османській державі після занепаду Кримського ханства» (Анкара), 
А.Башер «Про місце перебування та діяльність поткалинських 
козаків» (Афіон), В.Брехуненко «Українські козаки та мусульманські 
сусіди: транскордонна імміграція та взаємодія» (Київ), Х.Топракташ 
«Дипломатична ініціатива по лінії Висока Порта-Крим-Польща: 
Посольство Магмуда Аги до Варшави» (Стамбул), Я.Калакура 
«Історіографія україно-турецьких взаємин козацької доби» (Київ), 
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Ю.Кочубея «Тюрксько-козацькі взаємини в працях В. Дубровського 
(1897-1966), В.Станіславського «Торговельні зв’язки України з 
Османською імперією на початку XVIII ст.» (Київ), О.Середа 
«Розташування козаків Очаківського краю під османським 
правлінням у XVIII ст.» (Одеса). Під час обговорення відбувся обмін 
новими інформативними можливостями для подальшого вивчення 
питань з історії козацтва, створення спільних наукових досліджень. 

В рамках проведення конференції проходив круглий стіл 
«Кримське питання» у міжнародних відносинах» та відкриття 
українського наукового центру при бібліотеці університету Сакарія.  

5-7 листопада 2014 р. учасники конференції відвідали важливі 
центри з історії Османської держави – Стамбул та університети у 
місті Біледжик і Сьогут. Одеська група учасників конференції, на 
запрошення турецьких колег, ознайомилась з найбільшою науковою 
бібліотекою на Близькому Сході при Центрі Ісламських Досліджень. 

Підсумовуючи роботу Міжнародної конференції сформульовані та 
прийняті рішення: 1. Видати збірку матеріалів за результатами 
конференції. 2. Провести міжнародну наукову конференцію у 2016 р. 
на базі Львівського національного університету імені І.Франка. 

Olena Bachyns’ka 
«The Cossacks rode to Turkey»: International conference «Relations 

between Ukraine and Turkey: Cossacks epoch (1500-1800)» 
Олена Бачинская 

«Как казаки в Турцию ездили»: Международная научная 
конференция «Взаємини між Україною та Туреччиною: козацька доба 
(1500-1800 рр.)» 
 

УДК 94(477) «2013/2014» 
Сергій Гуцалюк 

Одеські козаки під час подій Революції Гідності 
(2013/2014) 

 
З першого дня появи в Одесі Євромайдану та початком Революції 

Гідності козацькі товариства Одещини брали активну участь у цьому 
громадсько-політичному процесі як в Одесі, так і в Києві. 

Козаки Чорноморського Гайдамацького З’єднання (отаман ЧГЗ 
Сергій Гуцалюк) та Одеського міського товариства (отаман Олег Іванов) 
стояли у витоків Самооборони в Одесі. Активну участь у подіях в області 
брали козаки Ананьєвського козацького товариства, які несли 
чергування на Київському Майдані (отаман Олександр Плотянський). 
Козаки на перших масових акціях допомагали охороняти громадський 
порядок. Голосом Одеського Майдану став кобзар ЧГЗ Олекса Губський. 
Одними з координаторів Одеського Євромайдану були отамани Сергій 
Гуцалюк, Віктор Сєліщев та Олег Іванов. Козаки повністю забезпечували 
охорону та безпеку роботи Форуму Євромайданів, що проходив в Одесі в 
середині лютого 2014 р., на якому було понад 70 делегатів з Майданів 


