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ОСТРІВ ХОРТИЦЯ ТА ЗАПОРОЗЬКА СІЧ

ФОРТИФІКАЦІЇ

Назва „Запорозька Січ” поєд-
нує кілька значень: 1) війсь ко-
во-політична організація україн-
сь кого козацтва, що існувала за 
дніпровськими порогами у XVI 
– XVIII століттях; 2) землі Запо-
розької Січі – Вольності Війсь-
ка Запорозького; 3) назва столиці 
запо розьких козаків. 

У XVI – ХVІІІ століттях назва 
„січ” застосовувалася також як 
найменування загосподарьованої 
ділянки біля річки, де раніше ріс 
ліс. Численні „січі” українських 
коза ків, міщан, селян з їхніми сіно-
жатями, пасіками, млинами роз-
ташовувалися по берегах Дніпра, 
Десни, Ворскли, Орелі та інших 
річок України. 

В універсалі гетьмана Івана 
Самойловича від 10 грудня 1680 
року, опублікованому українським 
істориком Олександром Лаза рев-

ським, стверджувалось: „маю чи 
мы донесенне, же сѣчъ (тут і далі 
виділення наше. – В. Л.), на рѣцѣ 
Орелѣ, ввыше Зармицкой най-
дуючаяся, здавна надлежитъ пану 
Федорови Жученкови, значному 
товаришови войсковому, [...] под-
тверждаемъ симъ нашимъ писанем 
оную сѣчъ, яко никому не пенную, 
ему пану Федору Жученкови у веч-
ное заживане”1. О. Лазаревський 
так прокоментував цей документ: 
„Із полтавських юридичних актів 
XVII ст. випливає, що береги Орелі 
та Ворскли були вкриті в ті часи 
густими листяними лісами, вирубу-
ючи які перші поселенці цих місць 
заводили тут, на цих «сѣчахъ» хуто-
ри й слободи. Таке виникнення пер-
ших поселень на Ворсклі та Орелі 
із «сѣчей» у прибережних лісах, 
пояснює походження й тієї«сѣчі» 
за дніпровськими порогами, яка, 

Володимир ЛЕНЧЕНКО

УДК 623.1:728.81](477.64)(09)„16/17”

Висвітлюється історія та походження назви „cіч”, розповідається про острів 
Хортицю як місце розташування  одної з перших козацьких Січей.

Ключові слова: Хортиця, Січ, запорозькі козаки, Д.Вишневецький.

Освещается история и происхождение названия „сечь”, рассказывается об 
острове Хортице как месте расположения одной из первых козацких Сечей.

Ключевые слова: Хортица, Сечь, запорожские козаки, Д.Вишневецкий.

It is told about the history and origin of the name "Sich",  Khortytsya island as the 
location of one of the first Cossacks Sich.
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зберігши свою назву економічного 
урочища, стала згодом знаменитою 
Січчю Запорозькою”2. 

Г. П. Житецький у рецензії на 
працю Д. І. Яворницького „Запо-
рожье в остатках старины и пре-
даниях народа”, покликаючись на 
документи XVII століття, писав: 
„«Січею» в місцевостях, близьких 
до Новоросії та в Новоросії, звав-
ся розчищений лісовий простір, де 
вирубано ліс й лишились одні лише 
пні. (У північній частині Малоросії 
таке місце називається «зрубом»). 
Маємо на це ясні вказівки в доку-
ментах XVII століття, у яких ідеть-
ся про продаж «січей» приватни-
ми особами, а також розділ їх між 
ними, що свідчить про широке вжи-
вання цього слова саме в значенні 
лісових розчищених просторів. До -
ку менти стосуються тієї частини 
теперішньої Полтавської губернії, 
яка межує з Катеринославською”3.

У „Актових книгах Полтавського 
городового уряду” під 1669 роком 
занотовано документ, у якому запи-
сано: „Я, Тетяна Демчиха Бабчен-
кова с потомством, видомо чиню сим 
вскупным писмом моим, кому будет 
оказано, иже-м з доброй воли моей 
продала Дмитрови Яремен кови 
сѣчъ на Орели нижей Перещепини, 
а увыш Павловской, дарованную 
покойникови мужу моему Демку 
Романом Мельниченком, прияте-
лем нашим, за которую сѣчю взяла в 
Дмитра готовых грошей коп пят”4.

У XVIІ – XVIIІ століттях наз-
вою „Січ” та „Запорозька Січ” поча-
ли іменувати столичне місто запо-
розьких козаків на Дніпрі. 

У часи становлення запорозь-
кого козацтва „січами” іменували 
сезонні й постійні козацькі посе-
лення на Запорожжі, які для 
захисту від нападів ворогів обно-
сили засіками зі зрубаних дерев. 
Цей спосіб фортифікації широко 
використовувався в оборонному 
зодчестві Польсько-Литовської і 
Московської держав, зокрема, на 
землях України (засіки на Тульській 
і Білгородській засічних смугах 
у Московській державі (XVI – 
XVII ст.), в таборі гетьмана Севе ри -
на Наливайка в урочищі Солониця 
біля Лубен (1596 р.), у таборах 
польського і козацького війська під 
Берестечком (1651 р.), Пле сецькій 
засіці на російсько-поль ському 
кордоні біля Києва (після 1649 р.), 
на Українській і Дні провській лі -
нії, острові Хортиці, в Новій Запо-
розькій Січі (XVIIІ ст.) тощо. 

Козацька столиця Січ періо-
дично змінювала місце свого роз-
ташування за дніпровськими 
поро гами. Ворожі напади, руйнівні 
повені й пожежі, пошуки більш 
безпечних і зручних для побуту 
місць змушували козаків до таких 
переселень. 

У XVIII столітті козацьку сто-
лицю Січ почали іменувати за 
географічними назвами місць 
її розташування. Зважаючи на 
територіальну й хронологічну 
визначеність таких назв, вони вико-
ристовуються й нині. На Дніпрі 
було вісім Січей: 

1) Хортицька, 2) Томаківська, 
3) Базав луцька, 4) Микитинська, 
5) Чор томлицька, 6) Кам’янська, 
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7) Олеш ківська, 8) Нова, або Під-
піль ненська. 

Хортиця – найбільший річковий 
острів України, розташований за 
дніпровськими порогами на дав-
ньому військовому і торговому 
річковому шляху до Чорного моря, 
Криму, Туреччини, Серед зем но-
мор’я, здавна перебував у сфері 
військової та господарської діяль-
ності українських козаків. 

Про Хортицю, як місце розта-
шування одної з перших козацьких 
Січей, свідчать документи, перека-
зи запорозьких козаків, українська 
фольклористика. 

Російський історик XVIIІ сто-
ліття Василій Татіщев в одній зі 
своїх праць писав, що в минулому 
українські козаки жили в містах 
Каневі, Черкасах, Переволочній, а 
також на острові Хортиці5. 

Російський військовий інженер 
князь Семен Мишецький у нарисі 
„История о козаках запорожских” 
(завершений у Новій Січі 1740 р., 
опублікований Осипом Бодянським 
в середині ХІХ ст.), покликаючись 
на перекази старих запорозьких 
козаків, вказує 10 місцевостей на 
Україні та річці Дніпрі, де існували 
козацькі „січі”, серед них – Канів, 
Переволочну та острів Хортицю6.

„Офіційний історіограф росій-
ський” академік Герхард Фрід ріх 
Міллер у популярному збірни ку 
Російської Академії наук „Сочине-
ния и переводы к пользе и увеселе-
нию служащие”, ініціа тором видан-
ня якого був президент Академії, 
гетьман Кирило Розумовський, 
писав: „Ниже оных [дніпровських] 

порогов находится на Днепре ос -
тров длиною 12, а шириною на две 
версты, называемый Хортицы или 
Хортицкий остров. Три речки, име-
нуемые Хортицами, и резиствую-
щие между собою сими названия-
ми: Сухая, Великая и Нижняя, впа-
дают в Днепр с западной стороны. 
На сем острове имели запорожские 
козаки первую свою Сечь, откуда, 
кажется, произошла погрешность, 
всеми почти писателями приня-
тая, будто бы Сечь запорожских 
козаков завсегда бывает на остро-
вах реки Днепра... Около 1620 года 
был на острове Хортицком окоп, 
зделанный по приказанию козац-
кого гетмана Петра Конашевича 
Сагайдачного. Сие ли было начало 
Сечи, точно утверждать не можно, 
так же и то неизвестно, сколь долго 
на сем месте Сечь стояла”7. 

Д. І. Яворницький, М. І. Грушев-
ський, І. П. Крип’якевич та інші 
українські історики вважали, що 
Запорозьку Січ започаткував за -
мок, збудований у середині XVI 
сто ліття на острові Хортиці кня-
зем Дмитром Вишневецьким, ста-
ростою Канівським і Черкаським, 
який очолював оборону південних 
рубежів Польсько-Литовської дер-
жави. Джерела XVI століття не 
деталізують місце розташуван-
ня Хортицького замку Д. Вишне-
вецького.

Король Литви Сигізмунд ІІ Ав -
густ, відповідаючи на звинува-
чення кримського хана, що замок 
Д. Вишневецького на Хортиці спря-
мований проти Криму, в листі до 
хана писав, що цей замок пови-
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нен був захищати інтереси Криму й 
Литви від територіальних претен-
зій Москви на Низ Дніпра8. 

Д. Вишневецький діяв у руслі 
політики литовсько-руських кня-
зів і козацьких гетьманів, які на 
початку XVI століття пропонували 
побудувати на Низу Дніпра дер-
жав ний замок, що мав контролю-
вати татарські переправи через 
Дніпро й зашкодити їх нападам на 
Україну, Польщу, Литву. Водночас 
Д. Вишне вецький приступив до 
реалізації власних амбітних планів 
з організації широкої наступальної 
війни українських козаків на Крим 
і Туреччину, до якої намагався залу-
чити Москву. Зі свого боку, цар 
Іван Грозний бажав скористатись 
військом „черкас” (так тоді назива-
ли в Москві українських козаків) 
у війні з Кримським ханством, 
якому Москва від часів Золотої 
Орди щорічно платила принизливі 
податі-упоминки.

Донедавна існувало кілька гіпо-
тез про розташування Хортиць-
кого замку Д. Вишне вець кого. Так, 
дослідник козацьких старожитно-
стей з міста Запоріжжя В. Фор-
менко вважав, що замок-городок 
Д. Вишневецького містився на мисі 
Кічкас біля татарської переправи 
через Дніпро. Як на доказ посилав-
ся на зображення цієї місцевості 
на російській топографічній карті 
1860-х років, де на Кічкасі позначе-
не невідоме прямокутне укріплення, 
що було, на думку автора, решт-
ками замку Д. Вишневецького9. 
Цю гіпотезу поділяли й інші дос-
лідники. 

Насправді на Кічкасі містилася 
корабельня, споруджена генера-
лом Дерибасом на початку ХІХ 
століття, на якій будувались судна 
каботажного флоту, що перевози-
ли матеріали на зведення міста 
Одеси10.

Автор цієї статті, аналізуючи дже-
рела, зокрема, картографічні, в 1970-х 
роках дійшов висновку, що Хор-
тицький замок Д. Виш не вецького 
розташовувався на ос тро ві Малій 
Хортиці (зараз острів Байди). 

Археологічні дослідження, про-
ведені на острові, це підтвердили.

Нині острів Байди своїми 
топографічними характеристи-
ками нагадує острів Хортицю в 
мініатюрі – видовжений острівець, 
розташований у річищі Старого 
Дніпра, сягає в довжину 300 метрів, 
ширину (в „голові” ) – 150 метрів, 
має площу близько 4,5 гектара. 
Скеляста „голова” острова висо-
чить над водами Дніп ра на 12 – 14 
метрів. 

Як свідчать плани Малої Хор-
тиці 1730-х років, тоді острів був 
більшим, мав іншу конфігурацію.

Закладаючи замок на Малій 
Хортиці, оточеній водами Дніпра, 
Д. Вишневецький урахував спри-
ят ливі оборонні якості цього остро-
ва – незначну величину, через що 
напад ники не могли зосередити тут 
велике військо, зручне сполучення 
замку й гарнізону з річкою та пра-
вим берегом, де пролягали дороги 
в гирло Дніпра, Чорне море, Крим 
і Туреччину, а вгору річкою – до 
порогів, Черкас, Києва, інших міст 
України. Проте острів мав і суттєві 
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вади стосовно оборони, оскільки 
прицільно обстрілювася з право-
го берега, що нависав над Малою 
Хортицею. 

До залоги Хортицького замку 
увійшли бояри, надвірні козаки 
й челядь князя, а також „низові” 
козаки. Життя й побут козацької 
громади в умовах ворожнечі з 
турками і татарами формували 
в середовищі козаків лицарські 
звичаї і традиції. 

Спираючись на Хортицький 
замок, Д. Вишневецький здійснив 
ряд успішних походів на турецько-
татарські фортеці пониззя Дніпра 
– Кизикермен, Тягиню, Очаків. 
Восени 1556 року військо Д. Виш-
невецького взяло штурмом і зруй-
нувало замок Аслан-Кермен (нині 
м. Нова Каховка), перевезло звідти 
на Хортицю гармати. 

Відплата з боку Кримського 
хана не забарилась. У січні 1557 
року, коли Дніпро вкрила крига, 
хан з ордою підійшов до Хортиці, де 
упродовж 24 днів намагався взяти 
острівну фортецю. Проте відступив 
від неї „з великим соромом”. Про це 
Д. Вишневецький повідомив царя 
Івана Грозного. Водночас просив 
короля Сигізмунда ІІ прислати 
на Хортицю артилерію та військо. 
Однак допомоги не дочекався.

У листопаді того самого року 
велике турецько-татарське військо 
з допоміжними молдавськими заго-
нами і флотилією бойових галер 
знову наблизилося до острівної 
твердині. Цього разу відбити воро-
га не вдалося. У ході запеклих 
штурмів замку, що обстрілювався 

з галер і правого берега, нападники 
підпалили його запальними ядра-
ми й стрілами, у захисників вичер-
палися бойові запаси та порох, 
скінчилися харчі. Козаки покинули 
палаючий замок, прорвали оточен-
ня, перейшли через пороги й повер-
нулися до Черкас.

Про ці події згадується в ко -
мен тарі на карті Великого кня-
зівства Литовського 1616 року, 
надру кованій за Великого Литов-
ського князя Миколая-Хрис тофора 
Радзивіла: „Хортиця – місце на 
Бористені. Тут Дмитро Виш не ве-
цький, стародавній герой, уславле-
ний своїми військовими подвига-
ми, на ствердження своєї сили пос-
тавив колись фортецю. Середину 
цього місця оточив стіною з дубів, 
що піднеслись, зміцненені при-
родою та Богом. Завдяки цьому, 
Вишневецький зміг стримувати 
наступ Перекопського князя або 
хана та сил усієї його орди доти, 
доки позбавлений довгою облогою 
харчів, змушений був їсти коней. По 
цьому він урешті подолав пороги й з 
усім своїм неушкодженим військом 
повернувся до Черкас” (переклад з 
латинської Я. Р. Дашкевича). 

Поразка на Хортиці не вгаму-
вала Д. Вишневецького. За лицар-
ськими звичаями тієї доби, коли 
вельможі вільно обирали собі сюзе-
ренів, князь залишає Литву і пере-
ходить на службу до царя Івана 
Грозного. Невдовзі він очолює 
об’єднане військо московських 
стрільців, запорозьких і донських 
козаків, астраханських татар і кал-
миків та йде в походи на Крим 
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Фрагмент карти Великого князівства Литовського 1616 р., 
на якому позначені острови Хортиця й Томаківка, подані відомості 

про Хортицький замок Д. Вишневецького
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Фрагмент карти Великого князівства Литовського 1616 р.
Литовський гріш 1529 р., знайдений на острові Байди
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і турецькі провінції Північного 
Надчор номор’я, Приазов’я, Каспію. 

Цей період життя Д. Вишне-
вецького частково прояснюють 
документи турецьких архівів, що їх 
у 1960 році опублікувала французь-
ка дослідниця Шанталь Лемерсьє-
Келькеже. З них випливає, що 
війська Д. Вишневецького штур-
мували Очаків, Перекоп, Кафу, 
Азов, Тамань, Астрахань, форсу-
вали Керченську протоку. Вони 
забло кували річкові й морські 
дороги, якими до метрополії 
надходило зерно, напої, залізо, 
золото, будівельний ліс, а голов-
не – постачали невольників з 
України, Польщі, Литви, Москов-
ської держави. Турецький диван, 
занепокоєний зухвалими діями 
військ Д. Вишневецького, оголо-
шує „Димитрашку” головним во -
ро гом Османської імперії, спря-
мовує проти нього галерний флот 
із Середземного моря, війська яни-
чарів із чорноморських про вінцій . 

Коли цар І. Грозний несподіва -
но припинив війну проти Криму й 
почав Лівонську війну проти Литви 
на Балтиці, Д. Вишневецький зали-
шив Москву й повернувся до Литви. 
Тут він одержав „прощення” короля 
і поїхав на Запорожжя, де знову 
почав гуртувати козаків на штурм 
Очакова, Перекопа, Азова, інших 
турецьких фортець. 

Як нащадок Великих князів 
Литви Гедеміновичів і господарів 
Молдавії, Д. Вишневецький із запо-
розькими козаками втрутився у 
війну за стіл господаря Молдавії. 
Під час походу козацьких військ 

у Молдавію 1563 року князя 
підступно зрадили його молдавські 
союзники. Тяжко пораненого в бою 
Д. Вишневецького схопили запро-
данці і передали туркам. Його пере-
везли до Царгорода-Стамбула, де 
ув’язнили в Семиве жовому тюрем-
ному замку. Султан, не домігшись 
покори від Д. Виш невецького, 
наказав його розіп’яти на гаках 
в’язниці12. Невдовзі українська 
народна пісня „Про Байду” увічнила 
князя-лицаря в образі козака-
запоржця Байди.

М. Грушевский так характери-
зував роль князя Д. Вишневецького 
у створенні Запорозької Січі: „Ідея 
Вишневецького заложити постійну, 
сильно укріплену твердиню 
на однім з дніпрових островів у 
1550-х рр., не зосталася без силь-
ного впливу на їх еволюцію: вона 
викінчила процес творення того 
акрополя Дніпрового Низу, яким 
стає запорозький кіш, «Січа» […] 
Тільки проба Вишневецького з 
Хортицьким замком навчила, що 
нема що покладати надій на сильні 
мури й гармату супроти турків і 
татар, бо вони потраплять стяг-
нути на це відповідні сили; треба 
шукати місця малоприступного, і 
козацька Січ кочує серед лабіринту 
дніпровських островів, заток і про-
ток […] Утворення такого осередку, 
безперечно, мало велике значення 
і вплив на дальшу консолідацію 
і організацію козаччини, і вже в 
1580-х рр. запорозька козаччина 
зветься інакше «січовою», по імені 
«Січі». Січ, значить, уже встиг-
ла стати признаним осередком і 
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репрезентацією низової козаччи-
ни”13. „Я вбачаю ясну аналогію, 
очевидну ідейну послідовність у 
діяльності Вишневецького не тільки 
в самій ідеї Запорозької Січі як 
української твердині серед степово-
го моря, але й у політиці наступних 
козацьких вождів – у їх намаганнях 
грати певну міжнародну ролю, спи-
раючись на сусідні країни, інтереси 
яких зіштовхувалися в цих сте-
пах”14. 

Нагадаємо також про роль князів 
Михайла і Дмитра Вишневецьких в 
історії донських козаків, заснуванні 
їхньої столиці міста Черкаська 
(нині станиця Старочеркаська 
Ростовської області в Російській 
Федерації). Це відзначав, зокре-
ма, В. Татіщев: „Коли ж турець-
ке військо в […] році до Астрахані 
приходило, тоді призвано було із 
Дніпра від черкас князя Михайла 
Виш невецького з 5000 запорозьких 
козаків, які, об’єднавшись із донсь-
кими, велику перемогу на Дону й на 
морі у човнах над турками здобули. 
Частина цих черкаських козаків 
залишилась на Дону, де вони збуду-
вали город Черкаський”16.

Але повернемось на о. Байди. 
Археологічні дослідження пока-
зали, що замок Д. Вишневецького 
посідав переважно скелясту 
„голову” острова, де колись було 
городище доби бронзи. На цій 
території виявлені рештки обвугле-
них дерев’яних конструкцій веж і 
стін замку, жител-напівземлянок, 
деталі холодної і вогнепальної 
зброї, військових обладунків, нако-
нечники татарських бронебійних 

і запальних стріл, ковальські зна-
ряддя, уламки металевих ядер, 
керамічних кахлів, посуду ХVІ 
століття. Пам’ятку датує також 
срібний литовський гріш, знайде-
ний на території замку. На аверсі 
монети викарбовано герб Литви, 
профіль короля Сигізмунда І Ав  -
густа і напис латиною: „Великий 
ко мандор землі Прусії. 1529”, на 
реверсі – „Сигізмунд І, король 
Польщі та Прусії”17.

Замок Д. Вишневецького на 
Малій Хортиці якийсь час стояв 
у руїнах. Проте не виключено, 
що піс  ля повторного повернення 
Д. Виш невецького на Запорожжя 
його відбудували. Польський 
хроніст Бартош Папроцький, опи-
суючи під 1581 роком подорож 
князя Самійла Зборовського до 
запорозьких козаків на Низ Дніпра, 
де він був обраний козацьким 
гетьманом, писав: „Там неподалік 
[порогів] є замок Хортиця, що був 
побудований Вишневецьким; під 
нього не можуть підходити гале-
ри... Виїхали з Хортицького замку, 
де ночували, невдовзі зустріли 
козаків”18. Про існування замку 
Д. Вишневецького на острові Ма -
лій Хортиці („Kleine Chorticza”) 
згадує також Еріх Лясота, посол 
австрійського імператора Рудольфа 
ІІ, що ночував на острові, повер-
таючись із Базавлуцької Січі19. 
Боплан, подаючи в „Описі України” 
відомості про Хортицю, замку 
Д. Виш невецького не згадує. 

Нещодавно опубліковані доку-
менти з польських архівів, у яких 
ідеться про надання острова Хор-
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ти  ці у 1648 році королем Польщі 
Яном-Казиміром у вічне володіння 
князю Яремі Вишневецькому та його 
нащадкам20. Визвольна революція 
українського народу під прово-
дом гетьмана Б. Хмельницького в 
середині XVII століття перекрес-
лила наміри Яреми Вишневецького 
привласнити острів Хортицю. 

Під час російсько-турецької 
війни 1735 – 1739 років на городищі 
замку Д. Вишневецького на острові 
Малій Хортиці під наглядом віце-
адмірала Наума Сенявіна була 
споруджена корабельня, призна-
чена для будівництва й ремонту 
суден Дніпровської військової 
флотилії. Попередньо інженер-
майор Маттіас Ретш, ймовірно 

у 1736 році, склав фіксаційний 
план острова, на якому позначе-
ний „прежде бывший ретранше-
мент” – себто городище замку 
Д. Виш невецького21. 

Для оборони корабельні на 
городищі замку Д. Вишневецького 
запорозькі козаки і російські солда-
ти збудували невеликий ретранше-
мент, що мав на флангах два наріжні 
напівбастіони, а периметр острова 
оточили невисоким валом з піску та 
засікою зі зрубаних дерев. Проект 
будівництва корабельні фіксує 
відповідний план22. Корабельню 
захищали також потужні земляні 
ретраншементи, розташовані на 
скелястому правому березі Дніпра 
та на острові Хортиці23. 

Залишки ровів і валів Запорозької корабельні на острові Байди. 
Обмір В.Ленченка, 1966 р.
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Після закінчення російсько-
турецької війни 1735 – 1739 років 
на Хортиці якийсь час дислоку-
вались російські армії та екіпажі 
Дніпровської військової флотилії, 
що за умовами Бєлградського мир-
ного договору виводилися з Криму 

й турецьких провінцій України. 
Згодом великі судна і човни, 
які не вдалося перевести через 
дніпровські пороги, були затоплені 
в річищі Старого Дніпра. Саме 
цим пояснюється наявність побли-
зу о. Байди та в дніпровському 

Замок Д.Вишневецького на острові Мала Хортиця. 
Малюнок-реконструкція В.Ленченка
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річищі затоплених суден, гармат, 
якорів та іншого військового майна 
флотилій XVIII століття, що нині 
їх досліджують підводні археологи 
в м. Запоріжжі. 

Після знищення царатом 1775 
року Запорозької Січі Хортицю 
привласнив руйнівник Січі князь 
Григорій Потьомкін. Він збирався 
побудувати там свій палац. Після 
кончини Г. Потьомкіна імператриця 
Катерина ІІ подарувала острів 
німцям-менонітам, що створили тут 
свою колонію. Хортиця в ті часи 
була вкрита густими дібровами й 
лісами з унікальною флорою і фау-
ною. Колоністи, загалом, дбайливо 
ставилися до природи, оберігали 
старі діброви, прадавні велетенські 
дуби. Зберігся план острова 
Хортиці кінця XVIII – початку ХІХ 
століття, на якому позначені землі 
німців-колоностів та місце палацу 
князя Г. Потьомкіна24.

Проте, коли острів у 1870-х 
роках було підпорядковано місту 
Олександрівську, на Хортиці поча-
лось грабіжницьке вирубування 
лісів, розорювання цілини, стихійне 
будівництво убогих робітничих 
селищ Олександрівських заводів. 

За радянських часів, після бу -
дівництва в 1930-х роках Дніпр о-
  гесу, в пониззі острова були роз-
ташовані будівлі й дослідні поля 
Центрального науково-дослідного 
інституту електрифікації та меха-
нізації сільського господарства 
УРСР. На острів перекинули 
кана лізаційні стоки й очисні спо-
руди Запоріжжя. В умовах інтен-
сивного індустріального розвитку 

міста Хортиця стає його основним 
природно-оздоровчим резерватом, 
тут розташовуються санаторії та 
будинки відпочинку працівників 
індус тріальних гігантів міста.

У повоєнні роки в північній 
частині Хортиці були проведені 
великі лісотехнічні роботи, на -
саджені хвойно-листяні ліси. Після 
будівництва Каховської ГЕС її 
водосховище частково підтопило 
острів. Все це кардинально змінило 
історичний ландшафт Хортиці. 

Постановою Ради Міністрів 
України від 18 вересня 1965 року 
територія острова Хортиці ого ло-
шена Державним історико-куль-
турним заповідником запорозько-
го козацтва (нині Національний 
заповідник „Хортиця”). У заповід-
нику збудо вані Музей історії запо-
розького козацтва та історико-
етногра фічна експозиція просто 
неба „Запо розька Січ”. На Хортиці 
досліджуються, впорядковуються і 
експонуються пам’ятки археології 
та доби запорозького козацтва. 

На підставі археологічних дос-
лід жень, аналізу документів і кар-
то графічних джерел про острів 
Байди, а також аналогій з історії 
фортифікації й оборонної архі-
тектури України XVI століття, 
автор виконав гіпотетичну графічну 
реконструкцію Хортицького замку 
Д. Вишневецького. Замок був неве-
ликим, мав дерев’яні стіни з дубо-
вих колод із городнями і палісаду. 
В замку було, імовірно, чотири вежі 
з гарматами, в городнях зберігали 
військові припаси й харчі. На неве-
ликому подвір’ї замку на скелястій 
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