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АНОТАЦІЯ 

Ісаєнко О.М. Постать гетьмана Петра Конашевича Сагайдачного в 

історіографії. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису.  

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за 

спеціальністю 07.00.06 – історіографія, джерелознавство та спеціальні 

історичні дисципліни. – Запорізький національний університет МОН України, 

Запоріжжя, 2021. 

У дисертації розглянуто та узагальнено процес формування 

історіографічних концепцій постаті Петра Конашевича Сагайдачного, 

систематизовано особливості її висвітлення в історичній літературі XVII – 

початку XXI ст. Комплексне всебічне вивчення історіографічних джерел дало 

змогу проаналізувати особливості розвитку історіографії, пов’язаної з 

висвітленням діяльності гетьмана.  

У роботі здійснено вихід за хронологічні межі української історіографії,  

точкою відліку якої вважається кінець XVIII – початок ХІХ ст., до аналізу 

залучено літописи та історико-публіцистичну літературу, яка розглядається як 

історіографічні джерела. Проведено історіографічний аналіз поглядів 

істориків європейсько-американської наукової думки. Їх нечисленність не 

дозволяє виокремити національні, регіональні чи методологічні напрями у 

вивченні постаті українського гетьмана. 

У роботі доведено, що висвітлення постаті гетьмана П. Сагайдачного 

здійснювалось дослідниками крізь призму тематичних уподобань та 

категорійних апаратів окремих інституційних установ й наукових шкіл, до 

яких дослідники належали та чиї ідеологічні настанови поділяли. 

В історіографії, присвяченій постаті Петра Конашевича, виокремлено 

напрями, зосереджені на окремих аспектах його діяльності. Так, у роботі 

проаналізовано дослідження військової діяльності гетьмана як такі, що 

поділяються на військово-історичні та військові стратегічно-тактичні студії. 

Широкого висвітлення отримала також культурно-благодійна діяльність 
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гетьмана П. Сагайдачного, зокрема його внесок у відновлення православної 

ієрархії. 

У дисертації розглянуто концепції висвітлення політичної діяльності 

гетьмана П. Сагайдачного, зокрема його відносин із польською владою, з 

одного боку, та московським царем, з іншого. Останнім часом більшість 

дослідників схиляється до сприйняття Петра Конашевича як автономного 

діяча із високим ступенем власної політичної культури.   

В процесі роботи з`ясовано, що в сучасній Україні поширення набули 

праці присвячені питанням родоводу козацького гетьмана, його ціннісним 

орієнтирам, питанням самоідентифікації Петра Конашевича, а відповідно і 

формування його політичних поглядів. До певної міри можна казати про 

повернення наукових досліджень постаті П. Сагайдачного у бік 

інтелектуальної історії. Визначено хронологічні особливості розвитку 

окремих напрямів діяльності козацького гетьмана. 

Доведено, що увага дослідників до постаті Петра Конашевича не була 

сталою. Сплеск наукового інтересу можна спостерігати наприкінці XVIII – на 

початку XIX століть в польській історичній традиції; на зламі ХІХ-ХХ століть 

- в національній українській історіографії. Сучасна українська історична наука 

найбільше уваги приділила зазначеній проблематиці. Поза межами України, в 

контексті загального зростання інтересу до історії України, постать 

П. Сагайдачного не отримала окремої уваги, але в межах загальних курсів 

історії України дослідники Польщі, Російської федерації, США, Канади, 

Німеччини надають власне бачення образу українського гетьмана чи його 

місця в історичному процесі. 

Ключові слова: гетьман Петро Конашевич Сагайдачний, історіографія, 

життя та діяльність П. Сагайдачного, військово-політична діяльність 

П. Сагайдачного, культурно-благодійна діяльність П. Сагайдачного, Військо 

Запорозьке, українське козацтво.  
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ABSTRACT 

Isaienko O.M. Hetman Petro Konashevych-Sahaidachny’s Figure in 

Historiography. – Qualification research work on the rights of a manuscript.  

Dissertation for the academic degree of a Candidate of sciences in History: 

Speciality 07.00.06 «Historiography, source studies and special historical 

disciplines». – Mariupol State University, Ministry of Education and Science of 

Ukraine, Mariupol, 2021. 

This research work focuses on and generalizes the historiographical 

perspectives on hetman Petro Konashevych-Sahaidachny in the integrity of their 

formation and evolution with an emphasis on their peculiarities in the historical 

literature and historiography of the 17th - early 21st centuries. These  perspectives 

are systematized by way of reference to a vast body of historiographical sources. 

This work goes beyond the Ukrainian historiography chronological framework 

traditionally marked as the end of the 18th - the beginning of the 19th centuries. The 

analysis includes litopyses and historical-publicistic literature treated as 

historiographical sources and takes into account European and American historians’ 

views on the figure of the Ukrainian hetman. 

This work shows that perspectives on Petro Konashevych-Sahaidachny’s 

figure were influenced by thematic preferences and categorial apparatuses of 

particular institutions and scholarly schools to which the researches ideologically 

belonged. It singles out directions in the historiography that work with distinct 

aspects of the hetman’s activities. These directions are the military-historical and 

military strategic-tactical studies, the cultural ones, and those relating to 

philanthropy, in particular the hetman’s contribution in the resurgence of the 

Orthodox hierarchy. 

This work addresses the conceptions of how Petro Konashevych-

Sahaidachny’s political activities, in particular his relations with the Polish 

authorities, on the one hand, and with the Moscow tsar, on the other, are 

historiographically highlighted. Recently, most researchers tend to regard the 
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hetman as an independent political player with outstanding political acumen and 

skills. 

This work demonstrates that issues related to the hetman’s bloodline, his 

values and self-identification, as well as the formation of his political views, have 

gained particular currency in modern Ukraine. It assumes that scholarly studies of 

the hetman’s figure have turned to the intellectual history side. 

It also proves that the researchers’ attention to Petro Konashevych-

Sahaidachny’s figure has fluctuated. The peak in this attention is the end of the 18th 

- the beginning of the 19th centuries in the Polish historical tradition, and the 

borderline between the 19th and 20th centuries in the Ukrainian national 

historiography. Outside Ukraine, in the context of a growing interest in the country’s 

history, the hetman’s figure has not enjoyed considerable attention. Yet, in general 

courses on the history of Ukraine a number of Polish, Russian, US, Canadian, and 

German researchers give their opinions on the Ukrainian hetman’s figure and his 

role in the historical process. 

Key words: Petro Sahaidachny’s cultural and philanthropic activities, Petro 

Sahaidachny’s life and activities, Petro Sahaidachny’s military and political 

activities, hetman Petro Konashevych-Sahaidachny, historiography, the Ukrainian 

cossackdom, the Zaporozke Viysko, formation of the Ukrainian nation. 
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ВСТУП 

 

Актуальність теми дослідження. Тема дослідження становить 

науковий інтерес з історичної та історіографічної точок зору. Постать Петра 

Конашевича Сагайдачного завжди привертала до себе увагу. Його військова, 

політична та дипломатична діяльність сприяли становленню адміністративної 

структури й посиленню військово-політичної ролі козацького війська. 

Опікування Петра Конашевича національно-релігійними питаннями відбивало 

поєднання військово-козацьких, суспільно-політичних та національно-

релігійних компонентів у житті українського населення. Діяльність гетьмана 

сприяла врегулюванню козацько-польських конфліктів та стабілізації 

відносин між козацтвом та Польщею. 

У різні історіографічні періоди постать гетьмана П. Сагайдачного 

отримала літературне, публіцистичне та наукове висвітлення. У наш час існує 

значна кількість відповідних історіографічних джерел. В історіографії 

простежується еволюція поглядів щодо місця П. Сагайдачного в історії не 

лише України, а й Польщі. Ця еволюція сформувала на сьогодні значну 

кількість історіографічних питань, які й постали фокусом цього 

дисертаційного дослідження. Відкритими залишаються питання генеалогії 

Петра Конашевича, особливостей періоду його гетьманства у Війську 

Запорозькому, очолюваних ним морських походів. Дискусійними, зокрема, є 

питання національної та громадянської ідентифікації Петра Конашевича, його 

відносин із польськими урядовими колами, значення його діяльності для 

розвитку козацтва тощо.  

Вивчення історіографії постаті П. Сагайдачного має наблизити 

дослідників до вирішення не лише зазначених питань, але й таких, наприклад, 

як розвиток внутрішніх станових та адміністративних компонентів козацтва, 

геополітичне протистояння в регіоні, взаємовідносини козацтва із сусідніми 

країнами та його самоідентифікація в цих відносинах, релігійне життя козаків 

тощо. Особливої актуальності можливість такого наближення набуває у 
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висвітленні доробку української історіографії ХІХ ст., яка тісно поєднана з 

українським національним відродженням. 

Наявні історичні дослідження постаті видатного гетьмана та присвячені 

йому джерела поки ще не отримали ґрунтовного історіографічного 

узагальнення, що й зумовлює актуальність роботи, яка таке узагальнення 

пропонує. 

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами і темами. 

Проблематика дисертації відповідає профілю досліджень, що проводяться на 

кафедрі історичних дисциплін Маріупольського державного університету в 

рамках теми «Актуальні проблеми історії України. Сучасне бачення» 

(державний реєстраційний номер 0118U003556). 

Об’єктом дослідження є тексти, присвячені постаті козацького гетьмана 

Петра Конашевича Сагайдачного.  

Предметом дослідження є процес формування образу П. Сагайдачного 

в історіографії. 

Мета роботи – висвітлення постаті гетьмана Петра Сагайдачного на 

основі історіографічного аналізу праць українських, російських, польських та 

ін. дослідників XVII – початку ХХІ століття. З поставленої мети випливають 

наступні завдання: 

1) проаналізувати стан наукової розробки теми, виокремити основні 

етапи рефлексії студій істориків щодо життя та діяльності гетьмана;  

2) класифікувати та схарактеризувати основні групи відповідних меті 

історіографічних джерел; 

3) визначити основні аспекти дослідження проблеми в історіографії 

XVII – першої половини ХІХ ст.; 

4) простежити особливості висвітлення постаті Петра Сагайдачного в 

історіографії другої половини ХІХ – початку ХХ ст.; 

5) окреслити основні характерні риси висвітлення постаті козацького 

гетьмана в ХХ столітті (радянський період) в УРСР та поза її межами; 
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6) проаналізувати стан наукового вивчення постаті Петра Сагайдачного 

в  сучасній науковій думці та перспективи подальшого дослідження. 

Хронологічні межі дослідження мають два виміри: історичний та 

історіографічний. Історичний вимір охоплює хронологічні межі життя та 

діяльності гетьмана Петра Сагайдачного (остання чверть XVI – перша чверть 

XVII ст.). Історіографічний вимір є складнішим, адже охоплює період від 

XVIIІ ст., коли з’явилися перші історичні роботи із відомостями історико - 

аналітичного характеру щодо постаті козацького гетьмана, до початку ХХІ ст., 

коли постать П. Сагайдачного отримала всебічне висвітлення та обсяг 

наукової літератури становив вагому кількість досліджень, які потребують 

систематизації та узагальнення. Відмітимо наявність окремих робіт, 

присвячених П. Сагайдачному, ще в XVII ст. Ці роботи, за ступенем 

розвиненості в них наукового підходу, не можуть бути віднесені однозначно 

до історичних робіт, а становлять перехідну ланку від наративних джерел до 

історичних компіляцій. 

Географічні межі дослідження визначені двома аспектами. З історичної 

точки зору, цими межами є землі сучасної України, Речі Посполитої, 

Османської імперії, Московської держави. В історіографічному плані ними є 

наукові центри Російської та Австрійської імперій, зарубіжної діаспори, 

істориків Європи та Америки, що їх охоплює наше дисертаційне дослідження. 

Аналіз фактичного матеріалу в роботі базується на принципах 

історизму, історичної об’єктивності, наступності та історичної логіки.  

Методологічний інструментарій дослідження зумовлений його метою 

та матеріалом, є комплексним і включає загальнофілософські методи 

діалектики, індукції та дедукції, аналізу та синтезу й спеціальні історичні 

методи: порівняльно-історичний, проблемно-хронологічний та біографічний. 

Використання зазначених методів уможливило історіографічний аналіз 

текстів, присвячених постаті П. Сагайдачного.  

Наукова новизна дослідження полягає в тому, що вперше:  
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- проведено комплексний історіографічний аналіз праць українських, 

російських, польських істориків та окремих представників інших 

національних шкіл, діяльність яких спрямована на  висвітлення постаті Петра 

Конашевича Сагайдачного;    

- здійснено вихід за межі узвичаєного поняття історіографії, точкою 

відліку якого у вітчизняній науці традиційно вважається лише кінець XVIII – 

початок  ХІХ ст.  

- залучено до аналізу літописи та історико-публіцистичну літературу, 

яка надає окремі відомості про особистість та діяльність П. Сагайдачного й, 

отже, може розглядатися як історіографічне джерело; 

-  розглянуто висвітлення постаті Петра Конашевича в сучасних 

українських періодичних виданнях; 

уточнено: 

- досягнення наукової історіографії поза межами України, результатом 

чого став висновок про формування модерністської течії російської 

історіографії стосовно постаті П. Сагайдачного, яка до певної міри 

зближається з вітчизняними концептуальними засадами наукових поглядів 

щодо українського гетьмана;  

- дослідницькі уподобання стосовно постаті Петра Конашевича 

польських істориків ХХ – початку ХХІ ст.;  

- думку щодо зближення сучасної польської історіографії із українською 

на підґрунті визнання засадничих принципів конструювання образу 

П. Сагайдачного як репрезентанта національно-релігійних потреб 

українського суспільства; 

-  запропоновану для української історіографії доби незалежності 

періодизацію, в основі якої тематика історичних та історіографічних 

досліджень;  

набуло подальшого розвитку: 
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- з’ясування значення постаті П. Сагайдачного для історії окремих країн, 

націй та історії церкви, яке визначається діяльністю щодо супротиву 

татарсько-турецькій експансії, підтримці православної культури й церкви; 

 - визначення сучасних тенденцій вітчизняної історіографії постаті 

Петра Конашевича. Зокрема, зазначено міфологізація та героїзація образу 

гетьмана, широке використання методів співставлення та аналогії при 

висвітленні біографії П. Сагайдачного в умовах наявності обмеженої кількості 

джерел;  

- вивчення новітніх досліджень західної історіографії щодо історії 

України. 

Практичне значення дослідження визначається тим, що його 

результати можуть бути використані під час викладання лекційних курсів із 

історії України та української історіографії, при написанні курсових і 

дипломних робіт, у наукових дослідженнях студентів і аспірантів, при 

укладанні навчальних посібників, підручників та історіографічних робіт з 

історії козацтва тощо. 

Апробація результатів дослідження. Основні положення дисертації 

апробовано на засіданнях кафедри історичних дисциплін Маріупольського 

державного університету (2007–2011) та на 15 наукових та науково-

практичних конференціях, а саме: 8 міжнародних конференціях: Міжнародна 

наукова конференція «Дні науки історичного факультету-2008» (Київ, 2008), 

ІІ Міжнародна наукова конференція «Дні науки історичного факультету-2009» 

(Київ, 2009), V Міжнародна наукова конференція «Дні науки історичного 

факультету-2012» (Київ, 2012), «Badania podstawowe i stosowane: wyzwania i 

wyniki» (Закопани, 2016),  «Współczesne tendencje w nauce i edukacji» (Краків, 

2016), «Współczesne problemy i perspekzywy rozwoju»   (Варшава, 2017) V 

міжнародна науково-практична конференція «Сперанские чтения. Общество, 

государство, личность: проблемы взаимодействия в современных условиях» 

(Петрозаводськ, 2020), ІІ міжнародна наукова конференція «Соціально-

гуманітарні дослідження та інноваційна освітня діяльність» (Дніпро, 2020) та 
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на 7 всеукраїнських конференціях: IV, V, VII Всеукраїнська науково-

практична конференція «Українська державність: історія і сучасність» 

(Маріуполь, 2007, 2008, 2010), Всеукраїнська науково-практична конференція 

«Історико-культурна спадщина Українського козацтва у виховній діяльності 

сучасних вишів» (Харків, 2011), Всеукраїнська науково-практична 

конференція «Україна у світовому історичному просторі» (Маріуполь, 2016, 

2017), ІІ Всеукраїнська наукова конференція «Україна в гуманітарних і 

соціально-економічних вимірах» (Дніпро, 2017).  

Публікації. Основні положення та результати дисертаційної роботи 

викладено в 7 наукових статтях (5 – у фахових виданнях України, 2 – у 

закордонних), а також у 15 тезах виступів на наукових конференціях 

загальним обсягом 7, 3 авт. арк. 

Структура і обсяг роботи обумовлена метою та завданнями 

дослідження. Дисертація складається зі вступу, 5 розділів із висновками до 

кожного, 11 підрозділів, висновків та списку використаних джерел (589 

позицій). Обсяг основного тексту 160 сторінок (6, 7 д. а.). Загальний обсяг 

роботи становить 230 сторінок. 
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РОЗДІЛ 1 

ІСТОРІОГРАФІЯ, ДЖЕРЕЛЬНА БАЗА ТА МЕТОДОЛОГІЯ 

ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

1.1. Стан наукової розробки теми. 

 

Аналіз історіографії засвідчує значний дослідницький інтерес до постаті 

Петра Конашевича Сагайдачного та розмаїття підходів й інтерпретацій, 

запропонованих істориками, адже відповідної теми так чи інакше торкалося 

багато авторів у різних контекстах. На розвиток історіографії теми дисертації 

впливали відсутність сталого наукового інтересу, слабка джерельна база, 

неоднозначність історичної постаті Петра Конашевича, що викликала 

складність інтерпретації. Відповідно, враховуючи загальноприйняту у 

вітчизняній історичній науці періодизацію розвитку історіографії, ми 

визначили три історіографічні етапи вивчення постаті козацького гетьмана. 

Основна увага при визначенні історіографічних періодів надавалася 

вітчизняним дослідженням, які кількісно і якісно переважають над 

неукраїнськими. Перший період починається в І половині ХІХ ст., коли 

збільшується суспільний та науковий інтерес до постаті П. Сагайдачного, 

появою перших історіографічних узагальнень. Цей період, на наш погляд, 

доречно завершувати серединою 20-х років ХХ ст., коли радянська ідеологія 

призвела до зміни оціночних суджень особи українського гетьмана та різкого 

зменшення наукового інтересу до відповідних досліджень.  

З середини 20-х рр. почався другий період, пов'язаний з радянською 

історичною парадигмою, що продовжувався до середини 80-х рр. ХХ ст. З 

кінця 20-х і до кінця 40-х років в УРСР кількість історіографічних досліджень 

різко зменшилась, лише на початку 40-х років К. Гуслистий зробив 

історіографічний огляд щодо постаті П. Сагайдачного. У Галичині 

історіографічні розвідки було зроблено Б. Барвінським, І. Крип’якевичем. В 
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межах інтересу до окремих питань історії козацтва, польські вчені 

соціалістичної доби надавали історіографічний аналіз.  

На початку 90-х років ХХ ст. історична наука отримала можливість 

вільного розвитку, що становило новий етап розвитку знань щодо постаті 

Петра Сагайдачного який триває до сьогодення.  В умовах методологічної та 

ідеологічної кризи національної історіографії, яку зазначають, зокрема М. фон 

Хаген [491], Л. Зашкільняк [149], значний вплив мали праці істориків діаспори 

та поодиноких представників україністики в західній Європі й на 

американському континенті. Основна увага щодо постаті Петра Сагайдачного 

та історіографічні узагальнення припадають на ХХІ століття.  

Історіографічні дослідження ХІХ ст. презентують в своїй більшості 

реферативні переліки праць попередників. Одним з перших, перелік 

літератури стосовно українських козаків презентував Й.-Х. Енгель, 

представивши власну систематизацію творів польських, німецьких, 

французьких авторів. До найзначніших, на його погляд, творів Й.-Х. Енгель 

надавав стислі характеристики, а інколи вдавався до жорсткої критики [132, с. 

29–36].  

М. Максимович надав критичні зауваження стосовно окремих фактів 

щодо постаті Петра Конашевича представлених в «Історії Русів». Разом з тим, 

історик позитивно оцінював «…общее понятие о характере Сагайдачного» 

[288, с. 340]. Науковець критично відзначав характеристику козацького 

гетьмана, надану Д. Бантиш-Каменським. На його думку, козацький ватажок 

мав у висвітленні Д. Бантиш-Каменського не індивідуальні характерні риси, а 

скупчення високих і низьких якостей. Історик вказував на помилковість 

поглядів стосовно розорення московських земель і зазначав, що такі погляди 

можуть бути правомірними лише після 1654 року [288, c. 342].  

Історіографічні узагальнення надав І. Каманін, який аналізував 

проблемні питання: датування перших походів під проводом Петра 

Конашевича, час взяття Кафи. Дослідник звернув увагу на ситуацію навколо 

дати, поданої в двох примірниках «Віршів» К. Саковича і визначеної 
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М. Максимовичем 1616 р., а з часом, отримавши інший екземпляр «Віршів», 

змінив датування на 1606 р. Проте, як зазначив І. Каманін, М. Костомаров на 

цю поправку не зважив, а продовжив датувати зазначену подію 1616 р. [187, с. 

30]. 

М. Василенко проаналізував не лише твори істориків-попередників, а й 

спогади сучасників та літописців стосовно постаті Петра Конашевича. Він 

навів спогади Я. Собєського, схарактеризував «Вірші» К. Саковича, указуючи 

на позитивне зображення козацького гетьмана та тяглість традиції, яку 

перейняли козацькі літописи. Разом з тим, історик зазначав, що в творах другої 

половини XVIII ст., так званих козацьких компіляціях, критикується 

пропольський ухил П. Сагайдачного. Такий погляд, на думку дослідника, 

підхопив Д. Бантиш - Каменський, який розпочав наукове вивчення постаті 

козацького гетьмана, але підійшов занадто критично [69, с. 273]. М. Василенко 

вказував недостатню кількість фактів, на які спирався у своїх поглядах 

І. Каманін та схвально оцінював висновки й узагальнення, яких дійшов 

М. Грушевський [69, с.273-274]. 

М. Грушевський зробив коротку характеристику історіографії історії 

перших десятиліть XVII ст., яка була найменш вивчена. Учений критикував 

праці П. Куліша та Д. Яворницького за недостатню кількість фактів і 

риторику, зауваживши, що вони не використовували всього потенціалу того 

матеріалу, що був в активі [103, с. 581–582]. Михайло Сергійович зазначив 

низку праць польських істориків, у яких козацький гетьман згадувався в 

контексті історії Польщі. Окремо він висвітлив літературу, присвячену 

культурному і релігійному життю на початку XVII ст., згадуючи, серед інших 

праць, статті П. Жуковича, характеризуючи їхній зміст з точки зору 

відновлення православної церковної ієрархії.  

Наприкінці 80-х років ХІХ ст. польський історик Й. Третяк представив 

історіографічний огляд Хотинської війни. Висвітлюючи наративні джерела, 

представлені щоденниками та спогадами учасників війни, дослідник зазначив, 

що твір М. Титловського написаний на основі щоденника Я. Остророга, 
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перекладеного пізніше на іспанську та руську мови [585, с. 3]. Першими 

істориками, які опрацювали питання Хотинської війни, Й. Третяк назвав 

латиномовних сучасників подій або пізніших істориків XVII ст., серед них 

Я. Собєського та С. Кобержицького. Але ґрунтовніші дослідження, на його 

думку, починається з А. Нарушевича та Ю. Немцевича [585, с. 5–6]. 

Б. Барвінський презентував історіографічний аналіз студій з окремих 

питань, пов’язаних із постаттю П. Сагайдачного. Він піддав аналізу теорії 

походження та соціальної приналежності Петра Конашевича. На його думку, 

польські дослідники, які вважали українського гетьмана людиною 

нешляхетного походження, спиралися на свідоцтва Я. Собєського, 

С. Петрицієва. На противагу їм, шляхтичом П. Сагайдачного назвали Й. Єрлич 

і К. Сакович. Б. Барвінський проаналізував погляди М. Максимовича, 

В. Антоновича, М. Грушевського, назвав недостатнім рівень розробки цього 

питання І. Каманіним та піддав критичному аналізу трактування 

попередниками імені «Конашевич», яке він вважав родовим ім’ям. У питанні 

соціальної приналежності козацького гетьмана шляхом до «примирення» 

Б. Барвінський вважав позицію Й. Третяка, згідно з якою П. Сагайдачний був 

представником дрібної шляхти, яка не мала підданих, але мала право 

користуватися гербом [39, с. 27].  

Д. Дорошенко навів короткий історіографічний огляд основних 

досліджень постаті Петра Конашевича українськими істориками ХІХ ст. Він 

зазначив, що І. Каманін та М. Грушевський аналізували постать гетьмана крізь 

призму його політичної діяльності [130, с. 204–205]. В цілому історик скоріше 

констатував наявність досліджень, не даючи концептуальних узагальнень.  

Незначне пожвавлення історіографічних студій було зафіксоване на 

початку 40-х рр. у зв’язку з появою праці К. Гуслистого, присвяченій 

визвольній боротьбі українців проти шляхти. Історик надав історіографічний 

огляд, піддавши критиці польську історіографію, зокрема О. Яблоновського, 

Т. Корзона, за ідею «вищої культури», яку несла Польща в українські землі 

[114, с. 3]. Дослідник критично характеризував погляди українських 
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дореволюційних істориків на причини козацької боротьби, вважаючи хибними  

погляди М. Максимовича, М. Кояловича, С. Соловйова щодо релігійного 

чиннику соціальної боротьби. М. Костомарова, В. Антоновича та 

М. Грушевського критикував за ідею безкласовості, демократичності 

козацтва. Такі погляди К. Гуслистого вкладаються в звичайну схему побудови 

історичного концепту радянських часів.  

В. Голобуцький стисло характеризував польськомовну історичну 

літературу початку XVII ст., представлену в більшості своїй у вигляді 

спогадів, діаріушів. Він аналізував розвиток української історичної науки ХІХ 

ст. крізь призму соціально-економічної теорії формаційного, класового 

суспільства [86].   

У 1989 р. В. Марочкін, знаходячись на позиціях радянської моделі 

класової боротьби, намагався надати історіографічне узагальнення праць 

попередників. Він високо оцінив внесок М. Костомарова, відзначив 

дослідження М. Грушевського, праці якого «стали надійним фундаментом для 

майбутніх дослідників історії» [298, с. 5]. Позитивно схарактеризував історик 

праці Д. Яворницького, а серед праць радянських істориків, які були 

присвячені постаті П. Сагайдачного – роботи К. Гуслистого та 

В. Голобуцького, М. Алекберлі, Н. Рашби. В. Марочкін піддав критиці 

польських істориків ХІХ ст., проте вказуючи на часткове відображення 

соціальних рухів початку XVII ст. у працях істориків Польської Народної 

Республіки (далі – ПНР), називаючи серед них Л. Підгородецького та 

В. Серчика [298, с.7].  

З початком 90-х рр. ХХ ст. в історіографії збільшився інтерес до історії 

козацтва, у тому числі й до постаті Петра Конашевича, з’явилася значна 

кількість історіографічних узагальнень.  П. Сас, який надав критичний аналіз 

поглядів В. Антоновича та В. Беца на переговори щодо участі козаків у 

Хотинській війні. На  його думку, історики ХІХ ст. зводили всі питання до 

суб’єктивного фактору особистих домовленостей між П. Сагайдачним і 

королевичем Владиславом [409, с. 5]. Прибічником таких поглядів сучасний 
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учений назвав Д. Яворницького, а із сучасників – О. Гуржія та В. Корнієнка, 

тези яких щодо боротьби П. Сагайдачного за автономію України та свободу 

віросповідання, він вважав хибними [409, с. 7]. П. Сас зазначив, що «процес 

творення міфологізації картини минулого» не обмежився лише радянським 

часом. Історик критично характеризував погляди радянських істориків 

стосовно повстань на українських теренах 1617 та 1619 рр. Зокрема, негативно 

оцінював думку В. Голобуцького про об’єднання сил реєстрових та 

нереєстрових козаків для участі в повстаннях. Ці погляди, як і думки, 

висловлені у працях Г. Василенка, В. Марочкіна, П. Сас назвав вигаданою 

історичною реальністю. Дослідник критикував відсутність згадок про 

реєстрове козацтво в працях М. Алекберлі.  

П. Сас дійшов висновку, що в сучасній літературі стосовно участі 

козаків у Хотинській війні ствердилося дві версії: з одного боку, козаків на 

захист «Вітчизни» штовхало почуття патріотизму, а з іншого боку, вони 

намагалися отримати від уряду певні поступки [409, с. 11]. Окрім того, історик 

окреслив серед сучасних досліджень жанр літератури «генералів»: піддав 

нищівній критиці праці С. Палія та О. Чувардинського, які називав відвертим 

плагіатом [409, c. 11; 410, с.16; 415, с. 21].  

Аналізуючи питання вступу П. Сагайдачного на чолі козаків до «Ліги 

християнської міліції»,  П. Сас критикував слабку доказову базу досліджень 

О. Апанович, О. Гуржія та В. Корнієнка. Вивчаючи питання посольства 1620 

р. від П. Сагайдачного до московського царя, учений вказував на вплив 

ненаукових чинників на наукові позиції дослідників, особливо наголошуючи 

на проблемі політичних впливів у радянській науці [406, с. 9]. П. Сас відзначив 

відродження моди на романтизацію образу Петра Конашевича [406, с. 10]. 

Історик надав своє бачення систематизації досліджень постаті козацького 

гетьмана, зазначаючи, що поширеним в українській науці є комплексний та 

багатоаспектний підхід до історіографічного вивчення.  

О. Гуржій та В. Корнієнко, висвітлюючи військову та політичну сфери 

діяльності П. Сагайдачного, надали огляд історіографії розвитку військової 
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справи козацтва першої половини XVII ст. Історики зазначили вивчення 

військової історії козацтва не лише українськими, а й російськими та 

польськими істориками. За їх зауваженням, російські науковці досліджували 

військову історію козацтва в контексті воєнної історії Росії, а польські вважали 

козацтво частиною збройних сил Речі Посполитої [112, с.6]. Дослідники 

дійшли висновку, що представники новітньої польської історіографії 

визнавали важливість козацької допомоги на південно-східному кордоні, але 

продовжували вважати козаків частиною польського війська. Автори 

відзначили об`єктивність студій З. Вуйцика, але критично зауважили, що суто 

військові аспекти стратегії та тактики запорожців за гетьманування Петра 

Конашевича не знайшли відображення в працях польського історика [112, с.6]. 

Аналіз історичної та художньої літератури зробив П. Кралюк. Він провів 

паралелі художньо-літературної традиції «Віршів…» К. Саковича із Галицько-

Волинським літописом, наполягаючи на ренесансному характері твору. Автор 

аналізує «козацьку літературу», висвітлюючи твори Ф. Софоновича, 

Г. Грабянки та «Історію Русів». Увагу дослідника привернули праці 

українських істориків ХІХ – початку ХХ ст., в тому числі Н. Полонської–

Василенко. Він аналізує змістовну частину «Історії Української РСР» 1979 р. 

видання, яку визначив як радянський гранд-наратив історії України [ 234, 

с.43]. Історик зазначив подвійність стандартів використання класового 

підходу радянськими істориками стосовно постаті П. Сагайдачного, вказуючи 

на негативну оцінку співпраці гетьмана з владою Речі Посполитої, та 

позитивну – з московськими урядовими колами [234, с.43]. Історик відмічає 

тенденцію до героїзації образа Петра Конашевича в працях О. Апанович. 

Сучасну українську історіографію дослідник висвітлював фрагментарно. 

Вчений дійшов висновку про переважну увагу науковців до боротьби гетьмана 

із турецько-татарською загрозою, проблемність трактування участі Петра 

Конашевича у московському поході.  Інтерес становить думка дослідника, що 

польська історіографія в переважній більшості ґрунтувалася на 

характеристиці Я. Собєського [234, с.49]. П. Кралюк дійшов висновку про 
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спорідненість польської та української історіографій у висвітленні постаті 

П. Сагайдачного як позитивної постаті, видатного військового діяча [234, 

с.50]. Також, зазначав негативне висвітлення постаті українського гетьмана 

російськими науковцями та вказував на образ Петра Конашевича як антигероя 

в російській свідомості, доказом чого став демонтаж пам’ятника в Севастополі 

[234, с.50]. Виключенням є погляди на постать гетьмана Т. Таїрової-Яковлевої.   

Значну увагу дослідників привертали питання історії та історіографії 

козацтва. Історіографічні розвідки представлені статтями К. Кондратюка 

[212], М. Пасічника [341], О. Сухого [448]. 2015 року з’явилась стаття 

О. Бачинської, що розглядає висвітлення в історіографії «стамбульського 

напрямку» морських походів запорожців, у тому числі й під керівництвом 

П. Сагайдачного [47]. Історіографічний огляд постаті Петра Конашевича 

надано в статті В. Серпухової [426]. Польську історіографію козацтва та 

козацьких рухів надала О.Руда, виокремивши основні періоди та причини 

ідеологічних та концептуальних змін висвітлення козацької організації першої 

половини – середини XVII ст. [286; 287; 388]. Дослідниця зазначила 

концептуальний чинник сучасної польської історіографії: «Україна вже 

виступає не як складова Польщі, а як країна з самостійним історичним 

процесом розвитку з давніх часів до сьогодення» [388, с. 265].  

Серед російських істориків Д. Бєзьєв вивчає погляди низки українських, 

російських та польських істориків стосовно «українського питання» першої 

половини XVII ст. [49]. 

Польський історик М. Нагельський формує образ П. Сагайдачного крізь 

аналіз польської і частково української історіографії. Він зауважив 

неоднозначний образ гетьмана в очах його сучасників [112, с. 125-154]. Праця 

М. Нагєльського відтворює образ українського гетьмана очима перевадно 

польських дослідників. Польську та українську історіографію постаті 

П. Сагайдачного аналізували М. Франц, К. Качор [544, с. 12–26; 550]. 

Є. Матерницький висвітлював козацькі війни у польській історіографії до 1864 

р., аналізував погляди Й. Бандтке, Й. Лелевеля [560]. М. Монджик 
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проаналізував вивчення козацьких війн у польській історіографії кінця ХІХ – 

початку ХХ ст., відзначивши роботи О. Яблоновського, Л. Кубали [561]. 

Л. Пятковський дослідив польську історіографію польсько-козацьких війн 

міжвоєнного періоду [568, с. 225]. Спеціальні дослідження представлені 

історіографічною працею А. Грабського [545].  

Історіографічні дослідження постаті П. Сагайдачного мають 

фрагментарний характер та представлені в більшій мірі працями українських 

дослідників. Це дозволяє дійти висновку про недостатній ступінь вивчення 

теми, обраної нами у якості теми нашого дисертаційного дослідження, вона 

потребує комплексного історіографічного дослідження. 

 

1.2. Джерельна база, принципи та методи дослідження 

 

Аналіз історичних праць засвідчує дослідницький інтерес до постаті 

П. Сагайдачного та розмаїття підходів й інтерпретацій, запропонованих 

істориками. Історіографічне дослідження обумовлює особливість джерельної 

бази роботи. Писемні джерела у світлі історіографічної проблематики теми 

поділяються на джерела безпосередньо історичні та історіографічні, до яких 

належать усі історичні дослідження та історіографічні, що містять погляди 

істориків і науковців на постать гетьмана П. Сагайдачного і які є об’єктом 

дослідження. У процесі роботи було проаналізовано 589 найменувань 

української й зарубіжної наукової, науково-популярної та в окремих випадках 

публіцистичної літератури XVII  – початку ХХІ ст.  

Специфікою процесу класифікації літератури з теми стала хронологічна 

диспропорція появи історіографічних джерел, а отже, під час аналізу 

джерельної бази до середини ХХ ст. переважає хронологічний принцип 

структурування матеріалу. Пізніше, а особливо для сучасного етапу 

вітчизняної історіографії, у зв’язку з різким збільшенням кількості та зміною 

якості історичних праць стосовно постаті П. Сагайдачного, ми звертаємось до 
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загальноприйнятої в історіографічній науці класифікації. Історіографічні 

джерела з теми поділяються на наступні групи:  

- наукові та науково-популярні узагальнюючі праці з історії; 

-  монографії, дисертації, наукові статті; 

- тези виступів, матеріали конференцій, круглих столів, семінарів; 

- довідникові видання, навчальна література; 

- публіцистика та періодика; 

- історико-літературні пам`ятки XVII – XVIII ст. 

Підґрунтям для аналітично-дослідницьких праць істориків стали 

історико-літературні пам`ятки XVII – XVIII ст., які Л. Винар назвав добою 

прагматично-описової історіографії [78, с. 466]. Зокрема, це додаток до 

Густинського літопису «Літописець про початок і створення святої обителі 

Густинського монастиря» [255], Чернігівський літопис [499], виданий у 

збірнику «Южнорусских летописей» 1856 р. М. Білозерським. У XVIII ст. 

відбувся перехід до історичних праць загального компілятивного характеру 

[240, с. 2]. Першими творами, які становлять історіографічні джерела 

дослідження, стали козацькі літописи [279; 280] та історико-публіцистичних 

праці, на яких ґрунтується козацько-старшинський напрям історіописання 

[200, с. 135]. Зокрема це «Краткое описание Малороссии» [236],  «Краткое 

летоизобразительное знаменитых и памяти достойных действ и случаев 

описание, что в каком годе в Украине Малороссийской деялось…» [235] 

видане М. Бєлозерським у 1856 році. Фактично цей же документ виданий 1888 

року В. Антоновичем під назвою «Летописец, или описание краткое 

знатнейших действий и случаев, что в котором году деялось в Украине 

малороссийской обеих сторон Днепра и кто именно когда гетманом был 

козацким» [254]. В. Антонович відзначив компілятивність початкової частини 

твору, яка містить відомості стосовно П. Сагайдачного, провів паралель з 

твором В. Рубана, яка у свою чергу була взята з того самого «Краткого 

описания Малоросии» [18, c. II]. Твір В. Рубана [385], анонімний «Краткое 

историческое описание о Малой России до 1765 года» [51], обробка полковим 
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обозним С. Лукомським праці Тимофія (або Матвія) Титловського, датована 

1770 р. [282]. 

Російська історична думка XVIII cт., представлена працями І. Болтіна 

[54]. Г. Міллера [312; 315], О. Рігельмана [382], В. Татищева [454].  

Наприкінці XVII - XVIII ст. з’явилися праці польських авторів 

С. Кобержицького [203], Й. Єрлича [549], А. Нарушевича [564], німецько-

угорського історика Й.-Х.  Енгеля [133], якого вважають найбільш 

авторитетним серед німецьких авторів, що писали про Україну [85, с. 48].  

Наприкінці XVIII ст. - І половині ХІХ ст. «Історія Русів» [174] заклала 

підґрунтя дворянсько-ліберальної історіографії [165, с.78], яка представлена 

працями Д. Бантиш-Каменського [33; 34] та М. Маркевича [293]. Разом із тим, 

під впливом європейського романтизму формувався народницький напрямок 

історіографії, до якого наближався М. Максимович [288; 289]. Російську 

історичну думку в зазначений період презентує М. Полевой [358], у працях 

якого відчутний вплив просвітницької ідеології. Польську історичну думку І 

половини ХІХ ст. презентують Г.С. Бандтке [32], Й. Лелевель [556], 

Ю. Немцевич [565], які торкалися українських питань у межах досліджень 

історії Польщі.  

Наступний етап у дослідженнях Петра Конашевича припав на другу 

половину XIX ст., пройшовши під знаком народницької історіософії, яка 

увібрала в себе ідеї романтизму. Особливе місце у вітчизняній історичній 

науці займає творча спадщина П. Куліша [246; 248], інтерес становлять 

погляди на постать Петра Конашевича М. Костомарова [222; 223; 224; 225], 

В. Б. Антоновича [12; 13; 14; 15; 16; 17]. У 80-90-рр. ХІХ ст. поряд з 

народницькою, формувався державницький напрям історіографії. 

Особливістю етапу було: «зближення поглядів на українську минувшину 

істориків Наддніпрянщини і західноукраїнських земель» [184, с. 203]. 

Історіографічним джерелом стали праці І. Каманіна [185; 186; 187; 188], які 

можна розглядати у взаємозв’язку [319], Д. Яворницького [524; 525; 526], який 

залучив в науковий обіг нові неписемні види джерел [207]. Критично 
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висвітлював постать П. Сагайдачного М. Василенко [66; 67; 68; 69; 70]. 

М. Грушевський [101; 102; 103; 104; 105; 106; 107; 108; 109; 110] зробив 

науковий синтез праць попередніх поколінь учених, завершив оформлення 

позитивістської історіософії в українській історичній науці: «…роль 

М. Грушевского в интеллектуальной истории Галицкой Украины 

исследуемого периода была знаковой. … конца ХІХ – начала ХХ в. как «эпохи 

Грушевского»» [456].  

На початку ХХ ст. історіографічними джерелами виступають 

дослідження М. Аркаса [23], О. Єфименко [139], популяризаторські праці 

А. Кащенка [199], А. Чайковського [495], стаття В. Мякотіна в словнику братів 

Гранат [318]. 

В Галичині джерельна база дослідження представлена працями 

Б. Барвінського [39; 40; 41], О. Барвінського [42; 43; 44], І. Франка [487; 488; 

489], Й. Хоцишевського [ 493].  

Російська історична думка ІІ половини XIX ст.- початку ХХ ст.  

презентована працями Д. Іловайського [152; 153], В. Ключевського [202], 

представника білоруської історіографії М. Кояловича [230], М. Марковіна 

[297], О. Папкова [338], С. Соловйова [439; 440; 441], М. Устрялова [477].  

Польська історіографія представлена низкою праць, серед яких роботи 

М. Бобжинського [538], Т. Корзона [553; 554], Л. Повідая [574],  А. Прохаски 

[575], Й. Третяка [585], Й. Чарновського [541], Ю. Шуйського [584], 

О. Яблоновського [547]. 

Встановлення радянської влади принесло корінні ідеологічні зміни 

історичної науки. Для цього періоду інтерес до постаті Петра Конашевича не 

є характерним. Історіографічними джерелами висвітлення постаті козацького 

ватажка в 20-80-ті рр. ХХ ст. були праці М. Алекберлі [5], Г. Василенка [65], 

В. Голобуцького [86; 87], К. Гуслистого [114; 115; 116; 117],  А. Козаченка 

[208], О. Лоли [281], В. Панашенко [337], М. Петровського [344], Н. Рашби 

[371; 372; 373], М. Яворського[528]. У середині 80-х рр. починаються 

трансформації концептуальних засад історичної науки. Науковці пробують 
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розширювати межі досліджень. Історіографічні джерела представлені 

працями М. Котляра та В. Смолія [227], В. Марочкіна [298], Л. Мельника 

[310].   

У Західній Україні в міжвоєнний польський час, а потім і в радянських 

умовах працював І. Крип’якевич [238; 239; 240], Ю. Крохмалюк [241]. 

Серед праць дослідників діаспори історіографічним джерелом є 

«Коротка історія Русі до зруйнування Запорозької Січі» видана 1904 р. у м. 

Скрентон [219]. У міжвоєнний період створюються осередки українського 

культурного руху Європі та на американському континенті. В еміграції 

працюють М. Антонович [20], О. Баран [35; 36; 37], Р. Бжеський, відомий під 

псевдонімом Р. Млиновецький [316], І. Власовський [81], Д. Дорошенко [129; 

130; 131], Н. Полонська-Василенко [359; 360], М. Славінський [434], 

О. Субтельний [447], праця якого на початку 90-х рр. ХХ ст. оцінювалась 

«одним з найкращіх зразків національної парадигми» [141]. Актуальність 

становить праця російського мігранта А. Карташова [194].  

Увага польських істориків доби ПНР до П. Сагайдачного знаходилась 

під впливом комуністичної ідеології та тяглости від попередніх часів [163, 

с. 25; 388, c. 260]. Особу гетьмана Конашевича, переважно в контексті 

вивчання козацько-польських війн, висвітлювали З. Вуйцик [588], В. Серчик 

[578; 579], Л. Подгородецький [569; 570; 571; 572; 573], Я. Паєвський [566].  

Т. Хінчевська-Геннель надала окремі нотатки стосовно постаті українського 

гетьмана в контексті вивчення суспільної свідомості [540].  

Інтерес становить праця англійського історика Ф. Лонгворта присвячена 

козакам [557].  

Джерельна база теми кінця ХХ- початку ХІХ ст.  представлена значною 

кількістю праць в Україні та поза її межами. Окрім загальноприйнятої 

періодизації, зазначеної вище, перспективним  представляється  залучення 

теорії поколінь, презентованої Я. Калакурою [182]. Згідно їй більшість 

сучасних досліджень релевантних теми дисертаційної роботи представлена 

працями істориків третього (Л. Зашкільняк, Г. Касьянов, Р. Пиріг, С. Плохій, 
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П. Сас, В. Сергійчук, В. Смолій, В. Степанков, В. Щербак та ін.) та четвертого 

(Д. Вирський, В. Горобець, А. Портнов, В. Тельвак, Т. Чухліб. О. Ясь та ін.) 

поколінь.  

Узагальнюючі праці вписують образ козацького гетьмана в систему 

суспільних уявлень, відображають його місце в системі історичного знання. 

Історіографічними джерелами такого порядку виступають в сучасній 

вітчизняній історіографії роботи В. Борисенка [55], О. Дзюби [126], О. Русиної 

[392], С. Семенюка, що присвячена історії українського етносу [424], 

Н. Яковенко [530], видання авторських колективів [175]. 

Ширше постать Петра Конашевича висвітлювалась у працях, 

присвячених історії українського козацтва. Серед них зазначимо дослідження 

В. Андрущенко та В. Федосова [11], О. Апанович [21; 22] , В. Брехуненка [57; 

59; 60; 61; 62], В. Голобуцького [87], О. Гуржія та Т. Чухліба [113], В. Смолія 

та В. Степанкова [437], Д. Наливайка [321], В. Сергійчукa [425], Д. Тєлєгіна 

[455], В. Щербака [512; 513; 514]. 

Серед загальних та спеціалізованих робіт, присвячених козацтву, 

важливе місце посідає двотомна «Історія українського козацтва» у нарисах, в 

якій авторським колективом розглядаються окремі аспекти життя та 

діяльності П. Сагайдачного [177; 178]. Дослідження П. Саса присвячені як 

окремо постаті П. Сагайдачного так і суспільним процесам початку XVII ст. 

[402; 403; 404; 405; 406; 407; 409; 410; 411; 413; 414; 417; 418; 419; 420]. 

Науковець залучив широке коло історичних джерел, всебічно висвітлював 

особистість Петра Сагайдачного та аналізував його діяльність. Привертають 

увагу біографічні студії, започатковані узагальнюючою біографічною статтею 

В. Смолія, яка вийшла у 1990 р. [435; 436]. Цю тенденцію продовжили роботи 

О. Реєнта та І. Коляди [375], Д. Журавльова [143], П. Кралюка [234]. Останній 

приділив значну увагу характеристиці культурно-освітнього середовища 

другої половини  XVI – початку XVII ст., в тому числі середовищу Острозької 

академії та її впливу на особистість майбутнього гетьмана. До певної міри 

науковець використовує метод, який Л. Тома назвав «портрет на тлі епохи». 
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Окремим аспектам діяльності козацького гетьмана присвячена низка 

праць. Зокрема, дослідження військового мистецтва та його розвитку за часів 

Петра Конашевича, тактики сухопутних і частково морських боїв виконані 

О. Гуржієм та В. Корнієнком [111; 112], О. Фірсовим [482; 483; 484; 485]. 

Т. Чухліб аналізував питання політико-правових відносин козаків [502; 503; 

504]. П. Сегеда дослідив культурницький спадок діяльності Петра 

Конашевича [422]. Розвідка О. Попельницької пропонує версію київського 

коріння П. Сагайдачного [361]. І. Мельничук висвітив діяльність українського 

гетьмана щодо створення української військово-політичної еліти [311].  

Окремі питання діяльності П. Сагайдачного були розкриті в 

дисертаційних дослідженнях Т. Батюка [46], В. Корнієнка [216], А. Федорука 

[479]. 

Зазначимо наявність великої кількості публіцистичних видань та 

відвертих «плагіатів», які, хоча і не можуть претендувати на наукове визнання, 

проте виконують певну патріотично-виховну та популяризаторську функції, 

особливо за умови, якщо їхні автори дотримуються принципу історизму й 

спираються на джерельні матеріали та наукову літературу. Згадаємо, зокрема, 

роботи А. Градової [96], С. Комарницького [210], Н. Наумової [323], 

Б. Сушинського [449], Л. Томи [ 459], Уривалкіних [476]. 

Відзначимо увагу до постаті П. Сагайдачного в сучасному українському 

суспільстві, яка виявилася в численних публікаціях у періодичній пресі [26; 

292; 308; 309; 345; 494; 497; 511; 518]. Також, постать Петра Конашевича 

знайшла відображення в офіційних урядових виданнях, які анонсували 

постанови кабміну та ВР України щодо святкування річниць  [368; 369]. 

Історіографічним джерелом виступають підручникові видання, зокрема 

праці О. Бойко, [53], Історія України: нове бачення [176],  В. Литвина [257], 

статті вміщені в довідникових та енциклопедичних виданнях [73; 135; 226; 

290; 517].  Окремою групою історіографічних розвідок є передмови, рецензії 

тощо, серед яких згадаємо праці Г. Казьмирчука [181], В. Масненка [303], 

Г. Пасещенко [340], П. Саса та В. Щербаня [416], О. Яся [537]. 
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Важливе місце посідають матеріали конференцій, круглих столів. Серед 

них історіографічним джерелом є матеріали міжвузівського семінару «Доба 

гетьмана Петра Сагайдачного та її значення в історії військового будівництва 

України», який відбувся у Львові 2003 року, також матеріали другої польсько-

української зустрічі, що відбулася у Львові 1995 р.  

Окреме групу джерел становлять роботи представників європейських та 

американських наукових інституцій, що ідентифікують себе як українські 

історики [443, с. 27]. Це праці С. Єкельчика [132], П.-Р. Магочія [285; 286], 

С. Плохія [352; 353; 354; 355; 356; 357], Ф. Сисина [431; 580; 581; 582; 583]. 

Сучасна польська історіографія презентована узагальнюючими та 

спеціальними дослідженнями М. Франца [542; 543; 544], Т. Бохуна та 

Д. Мілєвського, М. Нагельського [563], Р. Романського [576]. Г. Літвіна [278], 

А. Міроновича. Частина польських істориків, в тому числі К. Хофман та 

К. Качор, за концептуальними засадами поглядів щодо постаті 

П. Сагайдачного наближується до української історіографії. К. Хофман 

відзначила необхідність у дослідженнях життя та діяльності гетьмана [546]. 

К. Качор надав аналіз військово-політичної діяльності П. Сагайдачного [550]. 

Сучасні російські історики не приділяють особливої уваги постаті 

П. Сагайдачного [154]. Згідно концепції В. Маслака, сучасна російська 

історіографія українського питання поділяється на традиціоналістський і 

модернізаторський напрямки. Представницею останнього, що за своїми 

концептуальними характеристиками зближається з українською та польською 

історичною наукою, є Т. Таїрова-Яковлева яка представила узагальнюючу 

біографію П. Сагайдачного [300, с.6-7; 452]. Російські історіографічні джерела 

представлені працями А. Андрєєва [6], Д. Бєзьєва [49], В. Корольова [217] 

О. Папкова [339], О. Широкорад [510].  В. Корольов не висвітлює постать 

Петра Конашевича, проте надає аналіз і систематизацію його походів. 

Дослідження віддзеркалює загальні тенденції російської історичної науки 

щодо значення українського козацтва. Статті І. Єрохіна, О. Рябової, 
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А. Соклакова [137; 438; 446] розкривають постать П. Сагайдачного в контексті 

загальних питань історії козацтва, прикордоння. 

Історіографічні джерела представлені працями європейських та 

американських істориків А. Каппелера, А. Сулими Камінського, Н. Дейвіса, 

Е. Вілсона та П. Кубічека. Не приділяючи постаті П. Сагайдачного окремої 

уваги, праці західних істориків сприяють переоцінці соціокультурного і 

політичного розвитку українських земель початку XVII ст. в умовах сучасної 

критики політичної історії Речі Посполитої.  

Із метою систематизації та аналізу поглядів дослідників, з`ясування 

витоків їхніх висновків щодо постаті П. Сагайдачного у дисертаційному 

дослідженні використовуємо низку архівних документів і матеріалів, 

релевантних темі дослідження. Матеріали фондів ЦДІАК містять відомості 

щодо обставин діяльності науковців ХІХ та початку ХХ ст. [275; 276; 277]. В 

Інституті рукописів НБУ ім. В. Вернадського наявні неопубліковані праці 

українських істориків, що висвітлюють окремі аспекти історіографічної 

ситуації, актуальної для нашого дослідження [27; 117; 145; 185; 186; 223; 224].  

Джерельна база досліджень постаті П. Сагайдачного є незначною, 

центральне місце посідають актові матеріали. До них відносяться комплекси 

документів постанов урядових комісій 1617 та 1619 рр., які містять як грамоти 

короля Сигізмунда ІІІ, так і офіційні листи-угоди за підписами 

П. Сагайдачного [120−124; 471-475]. Стосовно угоди 1619 року українські 

історики зазначали встановлення чисельності реєстру в 3 тисячі осіб. Але 

аналіз тексту угоди свідчить про відсутність в ньому чіткого визначення 

кількості реєстру. Стосовно цього питанняі в  7 томі своєї «Історії України-

Русі» М. Грушевський помістив аналіз спогадів членів польської делегації 

стосовно приватних переговорів із Петром Конашевичем. Згідно цього 

документу, П. Сагайдачний погоджувався зменшити  реєстр до 3 тисяч осіб 

[103, с.383−385]. Також до цієї групи джерел відносяться грамоти патріарха 

Феофана, царя Михайла Федоровича. 
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До діловодної документації відносяться службове листування Петра 

Конашевича, С. Жолкевського, Я. Бородавки, розпорядження російського 

посольського приказу щодо прийняття посольства від П. Сагайдачного 1620 р. 

Інтерес становлять матеріали російських архівів стосовно військових походів 

козаків, зокрема під проводом Петра Конашевича, крізь призму повідомлень 

татарських дипломатів та свідків військових дій в московських землях 1618 

року, а також грамоти царя, в яких йдеться про організацію боротьби із 

козаками. Значна кількість цих документів була видана Я. Ісаєвичем, 

Б. Флорею та Ф. Сисиним [128]. 2016 року було видано збірку документів з 

польських архіві, українських актових книг мовою оригіналів [97; 120−124; 

258−274; 471−475]. 

Серед літописних джерел, що містять інформацію стосовно 

П. Сагайдачного треба зазначити козацькі літописи, додаток до літопису 

Густинського монастиря, «Каменецьку хроніку», яку в наш час видав 

С. Комарницький під назвою «Кам’янецька хроніка, складена Агопом, 

доповнена і продовжена його рідним братом Авксентом» [190]. Літописні 

оповідання сучасників чи пізніших свідків XVII ст.: праці Й. Єрлича [549], Ж.-

Б. Шерера [509], а також перші спроби аналітичного характеру зроблені 

С. Кобержицьким [552]. 

Значний матеріал стосовно постаті Петра Конашевича містять джерела 

особового походження, зокрема щоденник Я. Собєського, присвячений 

Хотинській війні та праця Я. Остророга, про якого Т. Корзон писав, що 

Т. Титловський свою працю фактично списав у Я. Остророга, П. Збигневского 

та С. Любомирського [567]. Також інтерес становлять «Записки офицера. 

Вести из Валахии», в передмові до яких Ю. Мицик представив оцінку 

європейських наративних джерел стосовно Хотинської війни та акцентував 

увагу на їх обмеженості через польську орієнтальність [74]. У світлі сучасної 

теорії стосовно ініціативи П. Сагайдачного щодо переговорів з перським 

шахом Аббасом ІІ, актуальність набувають свідоцтва Пієтро делла Валле щодо 
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його спілкування із козацьким представником, які були видані В. Шевчуком 

[508]. 

Особливе місце займають «Вірші на жалосний погреб шляхетного 

лицаря Петра Конашевича Сагайдачного» К. Саковича, що довгий час були 

головним джерелом вивчення біографії козацького гетьмана [399].  

Отже, джерельна база дисертаційного дослідження є різноманітною та 

дозволяє всебічно аналізувати погляди істориків на життя та діяльність Петра 

Конашевича. Залучення архівних джерел та опублікованих історичних джерел 

сприяє висвітленню еволюції історіографічних студій, релевантних темі 

нашого дослідження. 

Сучасні теорії історичного пізнання поставили питання щодо підґрунтя 

на якому відбуватиметься не лише науковий синтез, а й саме історичне 

пізнання наріжним каменем наукового процесу.  

Дослідники відмічають кризу гуманітарного знання в цілому і історії 

зокрема, що постала в останні десятиліття [192, с.17; 444, с. 8; 531, с.7]. Нові 

тенденції, до яких було відкрито доступ з поваленням тоталітарної системи, 

відкрили масу можливостей та призвели до глибокої кризи через штучні 

спроби запозичення новий форм і принципів дослідження. Як визначив О. Ясь, 

«великі повороти», що є маркерами окреслення новацій, надають можливості 

та перспективи, але водночас утворюють загрози для окремих груп науковців 

[536, с.132]. Й. Рюзен повернувся до дискусії про співіснування раціонального 

(позитивістського) і описового, чи наративного концептів, відстоюючи 

недопустимість оцінки наративу крізь призму природничих законів, що є 

базовими для позитивізму [394, с. 278-279]. Фактично це був науковий протест 

проти наукового радикалізму квантитативної історії [506, с. 204]. Й. Рюзен 

зазначив наявність специфічної історичної раціональності, як методу пізнання 

в якій повинні проходити процеси досліджень в тому числі і метаісторичних.  

Стосовно вітчизняної історичної науки, дослідник М. фон Хаген заявив 

про відсутність історії України як такої з історіографічної точки зору [491]. 

Спроби сучасних українських історіографів представити модерну українську 
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історіографію, на практиці опиняються перед обмеженістю праць, які б були 

написані з нових концептуальних засад [529, c.209-210]. Згідно В. Кравченку, 

українська історична думка сьогодні: «…опинилася на периферії провідних 

тенденцій у розвитку світової історичної думки» [233, с.29]. Він звернув увагу, 

що відійшовши від формаційного підходу вітчизняна наука широко 

використовує цивілізаційний підхід, згідно якому в центрі цивілізації 

знаходиться людина, а отже й вивчати минуле слід через людський вимір [233, 

с. 29]. Дослідник зазначив актуалізацію антропологічного підходу та 

мікроісторії в сучасній вітчизняній науці. Значної популярності набула 

концепція інтелектуальної історії, що постала, згідно думки Л. Рєпіної з історії 

ідей та стала майданчиком для побудови численних напрямків історичних 

конструкцій [380; 381]. Але антропологічний підхід, на наш погляд, має в 

українській науці до певної міри консервативний вимір, використовуючи 

методологічний апарат біографістики, яка тісно пов’язана в Україні з 

політичною або соціальною історією в аспекті її генерації з радянської 

соціальної історії. Прикладом є дослідження постаті П. Сагайдачного, які у 

більшості своїй побудовані на традиційних схемах та стереотипах ХІХ ст. 

Зокрема це питання політичної орієнтації гетьмана та відповідно політичної 

ідентифікації Петра Конашевича, в тому числі, за принципом «свій-чужий», 

питання відносин з Московським царством як складова проблеми вибору 

вектору політичного розвитку для українців тощо. Тут доцільно згадати думку 

Д. Вирського, який зазначав актуальність для української історіографії 

«забобонної» думки, що лише держава-нація має історію [79, с. 226]. 

Фактично, сучасні історики, намагаючись спростувати цю думку, 

продовжують «ділити» П. Сагайдачного за національним та політичним 

показниками.  

Вивчення біографічних робіт присвячених постаті П. Сагайдачного 

поставило питання про проблематику біографістики. Традиційно, ця галузь 

вивчала перш за все біографії постатей з точки зору їх значення для 

суспільства, окремої сфери тощо (довгий час це були життєписання 
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політичних діячів). В ХІХ ст. з’явився інтерес до вивчення внутрішнього 

життя людини, його психологічних особливостей. Сучасна біографістика 

через мікроісторію спрямована на вивчення не лише людини, а і її 

спонукального внутрішнього компоненту: «Анализ индивидуального 

сознания и индивидуальной деятельности стал важнейшей составляющей 

многочисленных микроисторических исследований, максимально 

приближенных и непосредственно обращенных к человеку, к его 

персональной истории» [173, с. 8]. Вивчає цей напрям, так звану «персональну 

історію» російська дослідниця Л. Рєпіна [380]. В цьому аспекті вивчення 

постаті Петра Конашевича становить складність. Незначна кількість джерел, 

що розкривала б особистість козацького ватажка змушує дослідників або 

обмежуватись зовнішніми чинниками формуючи політичний образ, та 

надавати власну оцінку. Або піти по шляху типологізації, формуючи типовий 

образ, образ на тлі епохи [143, 417, 459]. Звідси логічно випливає проблема 

співвідношення об’єкту біографічного дослідження як продукту своєї епохи та 

історика, що втілює соціокультурний концепт своєї епохи [173, с. 6].Однією з 

спроб в зазначеній галузі стало видання Д. Шаталова присвячене уявленням 

про козацтво, що існували в ХІХ ст. [505]. 

Одним з дискусійних, в сучасній теорії історії, залишається питання 

підходів до розуміння та написання національної історії. Більшість історичних 

досліджень стосовно постаті П. Сагайдачного представлено саме в межах 

національної історії, як «…специфічного типу структурованої історичної 

свідомості …» [195, с. 5]. Дослідники Г. Касьянов та О. Толочко аналізуючи 

проблему, зазначили, що національна історія була в більшій мірі не формою 

пізнання минулого, а ідеологією, а її категорії перетворилися на «нормативні 

максими», аксіоми, що пов’язані з ідеологічною функцією [195, с. 6−7]. Ця 

теза не є новою, адже Е. Вілсон вже звертав увагу на необхідність 

деконструкції поняття нації, національної ідеї, а відповідно і національної 

історії як її похідної [80, с. 9−10]. А отже, в межах теми дисертації одним з 

питань є проблема сприйняття та інтерпретації як самої постаті козацького 
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гетьмана початку XVII ст., так і уявлень про нього істориків в контексті 

ідеологізації чи деідеологізації сучасних методологічних пошуків. Зокрема, 

питання національної та соціальної ідентифікації і самоідентифікації Петра 

Конашевича. До певної міри воно вкладається в дискусії стосовно понять 

«свій» та «чужий». На думку Г. Касьянова, розвиток цієї тенденції пов'язаний 

із процесом націоналізації історії [197, с. 15]. Тобто, мова йшла не про 

науковий плюралізм чи розширення методологічних інструментів, а зворотній 

процес, який можна порівняти із кампанією звинувачень наприкінці 40-х років 

у безродному космополітизмі. А отже, сучасні історики закликають: 

«…навчитися позбуватися фетишизму щодо свого минулого» [80, с. 12].  

Ще одним гострим питанням в умовах детермінізму історіографії 

пострадянської доби стала проблема політизації історичного процесу через 

вибору ідентифікації «між Сходом і Заходом»: «У 1990-х рр. формула «між 

Сходом і Заходом» набула такої популярності в українській гуманітаристиці, 

що правдоподібно не було жодної наукової конференції, де б її не згадували» 

[444, с. 62]. Польський дослідник Т. Стриєк пов’язує наукові дискусії з цього 

питання із політичними реаліями України. Спроби інтерналізації окремих 

аспектів чи питань історії залежать від політичних та концептуальних 

належностей істориків. Тобто, інтерпретації окремих тем, проблем історії з 

точки зору системи поглядів європейського чи азійського виміру. З цього 

питання інтерес становить думка О. Галенка, який дійшов висновку,  що «… 

козацтво засвоювало східну культуру не лише на рівні образів, але й на рівні 

ідей…Україна великою мірою сама належить цьому Сходові» [84,  с. 110].  

Ми розглядаємо тему дисертаційної роботи саме в контексті 

історіографії, яку можна позиціонувати як один з аспектів історії історичної 

науки. Історіографія як наукова дисципліна спрямована на трактування 

досвіду пізнання історії, вона вивчає поряд з історіє історичної науки процес 

формування історичних уявлень в соціокультурному просторі, історію 

розвитку суспільно-політичних ідей.  
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Наукова робота вимагає теоретичного осмислення практичного життя, 

підйому від конкретного та осібного до узагальнюючого та теоретико-

когнітивного. Така ідейна спрямованість наукової роботи передбачає 

наявність методологічного інструментарію, який повинен сприяти та 

полегшувати теоретичне осмислення. Якщо згадати думку М. Вебера стосовно 

того, що методологія є лише усвідомленням засобів, які виправдали себе на 

практиці [71, с. 36], то напрактиці для реалізації поставлених перед нами 

дослідницьких завдань були використані наступні принципи пізнання.    

Принцип історизму як ідея про плинність та мінливість реальності 

передбачає вивчення явищ і подій з урахуванням їхньої еволюції або аволюції 

[45, c. 231]. Залучення до роботи цього принципу дозволило розглядати 

історіографічну спадщину стосовно постаті П. Сагайдачного з урахуванням 

різноманітних суспільно-політичних впливів.  

Неодмінною складовою історичних та історіографічних досліджень є 

принцип історичної об’єктивності, або принцип наукової об’єктивності, який 

передбачає неупереджений погляд на явища, відсутність суб’єктивних 

чинників. Суб’єктивність розуміють як залежність історика від соціально-

політичної кон’юнктури, від суб’єкта дослідження. Дотримання принципу 

історичної об’єктивності сприяє формуванню якісного наукового продукту, 

але вимагає при цьому високого ступеня відповідальності [460, с. 235]. 

Частиною історіографічного дослідження є принцип наступності, про 

який Я. Калакура писав, що кожен новий етап розвитку історичної думки 

спирається на досягнення попередніх етапів, які підлягають на сучасному 

етапі критичному переосмисленню [183, с. 42–52].  

Реалізація цих принципів ґрунтується на врахуванні досягнень різних 

історичних шкіл, кожна з яких сформувала свій методологічний апарат. Разом 

з тим жодний із основних наукових підходів та жодна з історичних шкіл (ані 

позитивісти, ані матеріалісти, ані представники школи Анналів) не змогла 

виробити досконалого методологічного інструментарію. Відповідно, в умовах 



42 
 

детермінізму світу перед історіографом постає завдання історичного синтезу, 

який передбачає синкретизм різних методологій.  

Згідно з цим, з-поміж загальнофілософських методів ми користуємося у 

нашому дослідженні методами діалектики, індукції та дедукції, аналізу та 

синтезу. З-поміж спеціальних історичних методів нами було використано 

порівняльно-історичний метод, який уможливив порівняльний аналіз поглядів 

науковців на об’єкт нашого дослідження; проблемно-хронологічний метод, 

який дозволив нам вирізнити в цьому об’єкті на різних етапах його 

історіографічного пізнання окремі проблеми, які потребували розгляду; 

біографічний метод, який, з одного боку, уможливив вивчення обставин життя 

Петра Сагайдачного та, з іншого, допоміг краще зрозуміти ті чинники, що 

впливали на наукову діяльність українських дослідників.  

Комплексне використання зазначених принципів та методів сприяє 

об’єктивному та всебічному висвітленню проблем історичної науки щодо 

постаті П. Сагайдачного. 

 

Висновки до розділу 1. 

 

Джерелознавчий аналіз літератури з теми дисертації засвідчив наявність 

значної кількості історіографічних джерел, які висвітлюють постать гетьмана 

П. Сагайдачного, проте відсутність комплексних досліджень історіографічних 

матеріалів. Інтерес до постаті козацького ватажка у різні часи був 

неоднаковим, що вплинуло на формування історіографічної джерельної бази 

нашого дослідження. Вагомим став вплив географічного чинника, який 

визначив різний ступінь розвитку теми в просторово-часовій залежності. 

Специфікою класифікації стала диспропорція появи історіографічних джерел, 

що зумовило хронологічний принцип структурування матеріалів. 

Історіографічні джерела можна поділити на кілька груп, зокрема, це наукові та 

науково-популярні узагальнюючі праці з історії, монографії, дисертації, 

наукові статті, тези виступів, матеріали конференцій, круглих столів, 
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семінарів, довідникові видання, навчальна література, публіцистика та 

періодика, історико-літературні пам`ятки XVII – XVIII ст. 

Протягом ХІХ ст. українськими, польськими і російськими істориками 

були написані та опубліковані праці загального характеру, в яких 

висвітлювалась постать П. Сагайдачного. Праці Д. Бантиш-Каменського, 

М. Маркевича, М. Максимовича, П. Куліша, В. Антоновича, Й.-Х. Енгеля, 

А. Нарушевича, М. Устрялова, М. Кояловича, С. Соловйова стали підґрунтям 

для подальшого розвитку наукових знань щодо постаті П. Сагайдачного. У цей 

період з’явилися перші спеціальні біографічні розвідки, в яких 

М. Максимович та В. Антонович узагальнили наявні на той час відомості про 

П. Сагайдачного, залучили деякі нововідкриті джерела. 

Наприкінці ХІХ ст. дослідження істориків-українців, зокрема 

І. Каманіна, Д. Яворницького, М. Василенка, М. Грушевського, дали поштовх 

для поглиблення вивчення постаті П. Сагайдачного через розширення 

джерельної бази. Свій вклад у цей процес внесли польські дослідники 

О. Яблоновський, Т. Корзон, А. Прохаска.  

Радянські часи принесли зміну ідеологічних орієнтирів та певні 

стандарти досліджень, яким постать П. Сагайдачного не відповідала, а, отже, 

інтерес до її вивчення був низьким. Окрему розвідку провів лише 

К. Гуслистий, а в працях М. Алекберлі, Н. Рашби та частково В. Голобуцького 

постать П. Сагайдачного отримала увагу в контексті Хотинської війни, 

еволюції військової організації козацтва, військово-політичних аспектів 

історичного розвитку. Основним критерієм наукових досліджень був 

формаційно-класовий підхід та соціально-економічний вимір історичного 

простору.Більше уваги постаті П. Сагайдачного було приділено польськими 

істориками, зокрема Л. Подгородецьким, З. Вуйциком, В. Серчиком, 

Я. Паєвським.  

Історики української діаспори не приділили істотної уваги постаті Петра 

Конашевича. Тим не менш, у наявних джерелах крилися відмінні від 

радянської моделі принципи сприйняття постаті видатного гетьмана. 
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Відповідно, література діаспори становить окрему групу історіографічних 

джерел. 

Сучасний стан вивчення постаті П. Сагайдачного становить значний 

історіографічний інтерес, адже період незалежної України став часом 

небувалого злету популярності гетьмана. Біографію Петра Конашевича 

переписують десятки разів, його ім’ям називають навчальні заклади, 

географічні та військові об’єкти, знімають документальні та художні фільми. 

Зазначимо, що попри все розмаїття літератури, присвяченої Петру 

Конашевичу, спостерігаються негативні тенденції до міфологізації постаті 

гетьмана, відвертого перекручування фактів біографії козацького ватажка, а 

також проблема плагіату. Ці проблеми ускладнені методологічною кризою 

національної історичної науки, пошуками нових шляхів історичного пізнання 

та проникненням, після зняття «залізної завіси», постмодерністських 

принципів наукового пізнання.  
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РОЗДІЛ 2 

ФОРМУВАННЯ ІСТОРІОГРАФІЧНОЇ ТРАДИЦІЇ ЩОДО ПОСТАТІ 

ГЕТЬМАНА ПЕТРА КОНАШЕВИЧА САГАЙДАЧНОГО В ТЕКСТАХ 

XVII – І ПОЛОВИНИ ХІХ СТ. 

 

2.1. Висвітлення постаті Петра Конашевича в історичній літературі 

середини XVII – XVIII ст. 

 

Постать Петра Сагайдачного вже в XVII ст. привертала увагу 

громадськості та істориків. Відомості щодо його життя та діяльності, які 

можуть виступати в якості історіографічних джерел, почали з’являтися 

незабаром по смерті видатного гетьмана.  

В середині XVII ст. на українських землях з’явилися літописні твори, які 

містять згадки про П. Сагайдачного. Відомості стосовно нього надав автор 

додатку до Густинського літопису «Летописец о первом зачатии и создании 

святыя обители монастыря Густинского», яким на думку сучасних 

дослідників, був переписувач основної частини літопису М. Лосицький у 

1670-ті рр. [211]. Автор представив героїко-патріотичну традицію сприйняття 

гетьмана П. Сагайдачного як захисника релігійної, а відповідно й національної 

справи [255, с. 157]. Вміщені тут відомості про захист гетьманом 

єрусалимського патріарха Феофана, використовували більшість істориків ХІХ 

та ХХ ст.  

У «Чернігівському літописі» Петро Конашевич згадується при 

висвітленні Хотинської війни. Оцінка автора твору відображала певний 

державницький характер мислення, адже він писав, що городові козаки 

передали запорожцям звістку про «недбалість» Я. Бородавки стосовно 

королівського прохання про допомогу й пияцтво. Це спонукало козаків вийти 

із Січі на чолі з П. Сагайдачним, який стратив Я. Бородавку, після чого був 

обраний гетьманом та пішов на зустріч з королевичем [499, с. 15]. У літописі 

складається свого роду акт визнання існування в козаків державно-
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патріотичного мислення, що втілилось, зокрема, в особі гетьмана 

П. Сагайдачного. 

В XVIII ст. у козацьких літописах простежується тенденція ототожнення 

історії України з історією козацтва [209, с. 146].  У них небагато уваги 

приділено постаті П. Сагайдачного, проте вони сформували героїко-епічну 

традицію сприйняття постаті гетьмана [155, с.158-159]. Як зауважив І. Дзиря, 

основна увага в них приділялась військово-політичній тематиці через 

зменшення ролі церкви в суспільному житті населення українських земель 

XVIII ст. [125, с.8]. С. Величко згадав Петра Конашевича в тексті другого 

розділу першого тому 1618 р. в переліку гетьманів козацьких, а не 

запорозьких, які були до Б. Хмельницького, маючи на увазі в даному випадку 

реєстрове козацтво [280, с. 221].  

Г. Грабянка не визначив чітко хронологічних меж гетьманування 

П. Сагайдачного. Під час морських походів, на думку автора, його не можна 

вважати гетьманом: «…назвавшись гетьманом П. Конашевич-Сагайдачний 

1606 року ходив на Кафу» [279, с. 885]. В  його інтерпретації П. Сагайдачний 

постав гетьманом в 1621 р., коли був визнаний польськими правлячими 

колами, хоча сам автор вказав, що то було вдруге, коли він став гетьманом 

[279, с. 886]. За відомостями козацького  літописця, у Хотинській війні брали 

участь 6 тисяч козаків на прохання короля. Автор писав, що Петро Конашевич 

відстояв «волю велику для люду малоруського» та отримав повагу з боку 

Польщі. Вочевидь, можна припустити, що маються на увазі соціальний 

козацький та релігійний аспекти поняття волі, адже Г. Грабянка, вказуючи на 

останні часи видатного гетьмана, писав про нього як оборонця православної 

віри, ктитора Братського монастиря та латинських шкіл [279, с.886].  

 За визначенням сучасних істориків, центральною ідеєю твору 

Г. Грабянки була ідея козацької автономії [448, с. 146]. Елементи 

державницько-автономіських поглядів літописця на постать П. Сагайдачного 

виявилися  у сприйнятті його юридичної легітимізації як гетьмана Війська 

Запорозького в межах Польської держави, саме в переговорах польських 
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урядовців із козаками, а не наказах того часу чи його загальнонародному 

авторитеті. Останнє виявилося в тому, що похорони П. Сагайдачного 

супроводжувалися «сумом війська запорізького і всього люду православного» 

[279, с. 886]. В літописі Г. Грабянки надано роль видатного гетьмана щодо 

відсічі турецько-татарської агресії: «…коли б гетьман оцей запорозький 

Сагайдачний з козаками не вистояли проти турок і татар в Росії та Польщі з 

церков і костьолів стайні для коней поробили б» [279, с. 885].  

Короткі відомості про Петра Конашевича наведені в «Кратком описании 

Малороссии», що був опублікований 1878 р. як додаток до «Летописи 

Самовидца по новооткрытым спискам» та широко використовувався різними 

авторами [155, с. 159]. Цей твір вважають компіляцією з літопису Г. Грабянки 

[342, с. IV-V], в ньому актуалізовано питання датування основних подій життя 

та діяльності П. Сагайдачного. Згідно автору, він «гетьманом отозвався» після 

1597 р. і в цьому статусі ходив на Кафу [236, с. 216]. Пізніше саме цю дату 

буде використано в «Історії Русів». Поряд із цими відомостями, 1620 р. автор 

твору традиційно назвав запорозькими гетьманами Кушку (таке прочитання 

прізвища зустрічається у деяких авторів XVIII – XIX ст., тут і надалі ми 

зберегли авторське написання – О.І.) та Бородавку. Але пізніше він зазначав: 

«Року 1621 Сагайдачный паки учиненъ гетманомъ…». Автор твору не 

уточнював думку щодо того, хто «учинил» Петра Конашевича гетьманом, але 

писав, що той убив Бородавку. Під Хотином, так само як і в Г. Грабянки, 

козаків налічувало 6 тисяч. Проте зазначено, що в Хотинській битві було 

задіяно саме реєстрові полки [236, с. 217]. Можна зробити висновок про певну 

критичну оцінку постаті П. Сагайдачного та простежити схожість із текстом 

Г. Грабянки. Стосовно ідентифікації суспільно-культурницької функції Петра 

Конашевича автором зазначено, що він був ктитором «київобратського» 

монастиря й шкіл. Ж. Б. Шерер використав цей твір для своєї праці, фактично 

переклавши повний текст французькою мовою [342, с. VII; 209, с. 171]. У 

сучасній історіографії його віднесено до великоросійської гілки козацько-

старшинської історіософії [200, с.128].   
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«Краткое летоизобразительное знаменитых и памяти достойных действ 

и случаев описание, что в каком годе в Украине Малороссийской деялось …» 

видане М. Білозерським  [235], схоже з пізнішим виданням В. Антоновича 

[254], але в інформації щодо гетьмана П. Сагайдачного в цих творах є деякі 

розбіжності. На відміну від пізнішого видання, тут гетьманом Петро 

Конашевич не «поставлен», а «озвался»; відсутні хронологічні вказівки щодо 

війн з Москвою. Обидва тексти майже збігаються у висвітленні подій, але 

текст, виданий В. Антоновичем, повніший – тут описано смерть гетьмана 

С. Жолкевського. У виданні М. Білозерського знову вказано, що 

П. Сагайдачний «…убивши гетмана Бородавку, паки учинился гетманом, … 

ходил з Ляхами на Турка под Хотин» [235]. У публікації В. Антоновича було 

змінено наголос: «… убивши Бородавку … паки учинен гетманом … ходил з 

ляхами на турки подъ Хотенъ, … оного королевича высвободили от осады» 

[254, с. 5]. В цій публікації, яскравіше висвітлено аспект політики Петра 

Конашевича, спрямований на налагодження певних відносин із Польщею 

через надання їй різних послуг. Початком гетьманування Петра Конашевича 

вказано 1606 р., коли він «гетманом поставлен», тим же роком було датовано 

похід на Кафу [254, с. 4]. В 1621 р. вказано, що П. Сагайдачний «учинен 

гетманом», але автор не уточнює власні слова, вочевидь, він не вважає 

козацького ватажка самостійним діячем. Також зроблено наголос на 

пропольській політиці Петра Конашевича, який убив Я. Бородавку за те, що 

той не поспішав на порятунок до королевича Владислава [254, с. 5]. 

Із середини XVIII ст. козацько-старшинська історіографічна традиція  

відображає зміну політичного становища українського суспільства, що 

потрапило під вплив російської ідеології [209, с. 171]. В. Рубан підкреслював 

шляхетське походження П. Сагайдачного, вказував, що той назвався 

гетьманом та «принят от козаков 1606 году» [385]. Історик вважав, що 

більшість козацьких гетьманів була шляхетського походження і, зазвичай, 

призначалися польською адміністрацією [385, с. 10]. Історик вказував на 

боротьбу Петро Конашевич з татарами та турками, зазначав, що 1621 р. 
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П. Сагайдачний був гетьманом на чолі 6 тисяч козаків під Хотином. В. Рубан 

назвав його фундатором Київського братського монастиря та київських шкіл, 

але загалом, не надав власного ставлення до постаті українського гетьмана.  

На сторінках «Краткого исторического описания о Малой России до 

1765 года» анонімного автора, П. Сагайдачний у якості гетьмана 

представлений, фактично, польським військовослужбовцем. На думку автора, 

його правління не принесло процесу «низложения ига Польскаго» нічого 

позитивного, гетьман Конашевич допомагав полякам в їх «мятежних» походах 

на землі Московської держави [51]. Таким чином, автор писав свою працю з 

російської великодержавної точки зору [155, с. 159-160]. Як вказав 

О. Бодянський у передмові до першого видання цією працею широко 

користувався Д. Бантиш- Каменський [51, с. 4].  

П. Симоновський представив відомості про П. Сагайдачного у листі 

І. Сірка, де згадується взяття Кафи в 1609 р. Автентичність цього листа 

викликає сумніви через манеру викладення матеріалу та розповсюджену 

практику серед історіописців того часу вміщати в тексти такі «листи». Автор 

відзначив, що на момент походу Петро Конашевич не був гетьманом [428, с. 

8]. П. Симоновський писав про «великі послуги», що їх робило українське 

козацтво польському королю і Речі Посполитій в Хотинській війні, але не 

згадував Петра Конашевича. На його думку, козаки були у складі польської 

армії під командуванням Карла Ходкевича [428, с.12].  

Твір С. Лукомського,  написаний з опорою на різні джерела, є одним з 

перших з історії польсько-турецького протистояння 1620–1621 р. Власної 

точки зору в ньому майже не представлено, але підбір відомостей визначив 

національно-патріотичний погляд у поєднанні із державницькою тенденцією 

у переконаннях автора [282]. Місце праці С. Лукомського визначив свого часу 

С. Копилов, вказавши на бідність оригінальної інформації в творі. Водночас, 

твір відобразив атмосферу доби створення й свідчить про інтерес автора до 

історії Польщі, польсько-українських відносин [214, с. 54]. У праці 

С. Лукомського постать козацького гетьмана отримала національно-
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патріотичного забарвлення. Початок правління  подано від 1606 р., коли Петро 

Конашевич, обраний гетьманом, організував похід на Кафу. С. Лукомський 

наголосив на позитивному ставленні до Петра Конашевича після цього походу 

як з польського, так і з козацького боку [282, с. 155]. Початок другого 

гетьманування П. Cагайдачного автор відніс до 1620 р. Проте, він вказував на 

участь реєстрового козацтва під проводом С. Кішки (в тексті С. Лукомського 

– Самойло Кошка) у Цецорській кампанії 1620 р. Того ж року, по смерті 

С. Кішки, за відомостями автора, гетьманом було обрано Я. Бородавку, якого 

за кілька місяців стратив П. Сагайдачний. Хоча така хронологічна традиція 

існувала з другої половини XVII ст., це не відповідало дійсності. 

С. Лукомський одним з перших зазначив кількість козацького війська в 

Хотинській війні – 40 тисяч козаків. Автор вказав на невирішеність козацького 

питання в Польщі, на соціальні конфлікти, які мали місце на волості.  

У XVIII ст. з’являються праці російських істориків, що намагалися 

визначити місце українських земель в історії Росії. Невід’ємною частиною цих 

праць стало висвітлення й особи П. Сагайдачного як одного з неоднозначних 

військових та політичних діячів.  

О. Рігельман вважав П. Сагайдачного шляхетським наказним 

гетьманом, якого використовували для ведення боротьби з турецько-

татарською загрозою. Як зазначили П. Сас та В. Щербань: «Його історико-

політична концепція базується на визнанні патримоніальних прав російських 

царів на всю спадщину давньої Київської держави» [416, с. 18]. Нечітко 

висвітлено ставлення запорожців до Петра Конашевича, зокрема, є думка про 

те, що за похід на Кафу, який автор трактував як індивідуальну акцію 

гетьмана:  «его (П. Сагайдачного – О.І.) запорожцы безмерно возлюбили» 

[382, с. 68]. Але Петро Конашевич, на думку О. Рігельмана, був більшою 

мірою представником поміркованого шляхетського козацтва, який отримав 

гетьманську булаву після полонення С. Кішки (в тексті О. Рігельмана – 

Самойло Кушка) та вбивства Я. Бородавки 1621 р. Під час московської 

кампанії 1618 року О. Рігельман позиціонував П. Сагайдачного наказним 
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гетьманом, що виконував польські накази. Автор вважав його активним 

учасником відновлення православної ієрархії, що виступав представником 

православної шляхти [382, с. 74]. Історик одним із перших звернув увагу на 

реформаторську діяльність Петра Конашевича: писав про заведення та 

упорядкування козацького реєстрового війська чисельністю в 6 тисяч осіб. 

Там, де дії козацтва не йшли всупереч інтересам Росії, О. Рігельман схвально 

й неупереджено оцінював козацтво як суспільну верству [416, с. 20].  

Досягненням праці В. Татищева, який також згадував Петра 

Конашевича, вважають збір та систематизацію джерел, комплексний підхід до 

розуміння історичного процесу як процесу суспільного, а також критичний 

підхід, на якому наполягав дослідник [220, с. 341–343]. В. Татищев писав про 

Петра Конашевича під час московської кампанії 1618 р. як «гетмана 

Саадашного» під владою Владислава, перелічив міста, що були взяті його 

загонами, писав про «великие разорения», що їх учинили козаки [454, с. 838]. 

В. Татищев вважав П. Сагайдачного керівником штурму Москви, на відміну 

від польських істориків, які писали лише про участь козаків у штурмі. З цих 

відомостей неможливо говорити про існування у В. Татищева певних поглядів 

на постать Петра Конашевича. Він постає як військовий лідер ворожої 

сторони, з відповідних позицій проаналізовано та висвітлено його пересування 

та дії на теренах московської держави. Як факт подано перехід 300 козаків на 

московську службу під час відходу козацьких військ за межі московської 

держави [454, с. 840]. 

Продовжують російську історичну думку праці Г. Міллера, який надав 

критичну оцінку діяльності П. Сагайдачного, вказуючи на пограбування та 

вбивства за його часів. Датою обрання його на гетьманство автор зазначив 

1606 р. [315]. У роботі Г. Міллера можна знайти деякі хибні відомості 

фактичного характеру, зокрема під Хотином він визначав спочатку 6 тис. 

козаків, а пізніше 40 тисяч. [312, с. 25]. Дослідник підкреслював значну роль 

козацького війська в перемозі під Хотином та звертав увагу, що гетьман 

отримав винагороду [315]. Погляди Г. Міллера відображає узагальнення 
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історика: «При всех Сагайдачнаго грабежах и убивствах, можно однако ж к 

его похвале сказать, что он имел участіе в учрежденіи в Кіевобратском 

монастыре славнаго училища…» [315]. 

Послідовником методу В. Татищева вважають І. Болтіна [351]. Він 

згадував учасником московського походу Владислава «Запорозького 

Гетьмана», але не зазначав його імені. Історик писав, що запорозькі та 

українські козаки, «присоединя к себе многих воров и бездельников», 

розорили західні та північні московські землі [54, с. 311]. Він висвітлив шлях 

цього козацького війська до з’єднання з військом Владислава під Москвою, на 

відміну від В. Татищева, вказував на керівництво штурмом обома лідерами – 

Владиславом і Козацьким Гетьманом [54, с. 314]. Дослідник зауважив, що 

після завершення війни: «Запорожский же Гетман с 300 человеками принял в 

России службу» [54, с. 316]. Незрозумілим залишається анонімне зображання 

козацького гетьмана. Загалом, нових відомостей стосовно постаті гетьмана 

Петра Сагайдачного в І. Болтіна порівняно із працею В. Татищева ми не 

знайшли. До певної міри праця написана зрозумілішою мовою, чіткіше для 

сучасного читача подано факти. 

У середині та другій половині XVII ст. з’явилися перші історичні 

розвідки і дослідження польських істориків. Літописний характер мала  праця 

Й. Єрлича, який характеризував П. Сагайдачного як шляхтича, досвідченого у 

військових справах [549, с. 5]. Справжнім історичним дослідженням 

вважається праця С. Кобержицького. Уривки цього дослідження були 

перекладені та видані в першій половині ХІХ ст. у Російській імперії [203]. 

П. Сагайдачний згадувався як учасник Московського походу, у якому він 

відіграв значну роль [552]. 

У XVIII ст. з’явилися окремі польські історичні дослідження, у яких 

приділено увагу Петру Конашевичу в межах польського історичного процесу. 

А. Нарушевича висвітив його постать в контексті військових дій Речі 

Посполитої, звернув увагу на питання визначення родового прізвища, 

зазначивши, що козацького ватажка звали Петро Конашевич, а Сагайдачний – 
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це козацьке прізвисько, яке він отримав на Січі [564, с. 109, 198]. Історик не 

вважав його шляхтичом, писав, що Петра Конашевича боялися татари і турки, 

він мав воєнну славу серед поляків через зруйнування московських міст [564, 

с. 198-199]. Інтерес становить визначення Петра Конашевича як вірної королю 

та державі людини [564, с. 199]. Пізніше, залежно від політичних уподобань 

істориків ця вірність буде трактуватися по-різному. Ці відносини, на думку 

дослідника, були сформовані зусиллями обох сторін: поляки надали під 

Москвою П. Сагайдачному клейноди, щоб викликати довіру, а Петро 

Конашевич під час урядових комісій ішов на поступки урядові та жорстко 

наводив дисципліну [564, с.110, 198]. Із цією політикою історик пов’язував 

соціальний конфлікт в середині козацтва. А. Нарушевич протиставив 

П. Сагайдачного козацькій спільноті, вказуючи, що козаки вимагали 

письмових обіцянок платні за підписами не тільки польської сторони, а й 

П. Сагайдачного [564, с. 236]. 

Науковець, маючи в центрі уваги фігуру К. Ходкевича, використовував 

постать Петра Конашевича для підкреслення чеснот коронного гетьмана [564, 

с. 232]. Фактично, саме А. Нарушевич заклав основні принципи сприйняття 

постаті П. Сагайдачного в польській історичній науці в контексті шляхетської 

демократії Польщі, сприймаючи його як керівника військового підрозділу на 

службі держави та підлеглого корони, але з певним обмеженим правом на 

власні зовнішні відносини у вигляді найманої військової служби та внутрішнє 

власне керівництво. 

Працю  Й.-Х Енгеля сучасні дослідники вважають: « науковою, 

аналітичною монографією, а не компіляцією, літописом або памфлетом» [231, 

с. 11]. Автор використав значний обсяг польських джерел [133, с. 29–37]. 

Аналізуючи біографію Петра Конашевича, німецький історик, спираючись на 

працю Я. Собєського, вважав козацького гетьмана представником 

нешляхетного стану, але підносив його розум, мужність тощо. У праці 

присутні традиційні для історичної літератури XVIII ст. похибки 

хронологічного характеру [156, с.101]. Історик звернув увагу на похід 1618 р., 
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його відомості аналогічні тим, що містить праця А. Нарушевича. Проте 

останній зробив наголос на союзницьких та вірнопідданських тенденціях у 

відношенні козацького ватажка до Польщі [564, с. 110]. На думку ж 

Й.−Х. Енгеля, П. Сагайдачний не звертав уваги на заяви поляків: «це була 

людина, яка для того, щоб знайти козакам інше поле для діяльності, розпочала 

ще до початку сейму … переговори з королевичем Владиславом» [133, с. 163]. 

Історик вказував, що саме під час московської кампанії Петро Конашевич 

отримав клейноди, цим Владислав визнавав козаків своїми жовнірами [133, с. 

163]. В українській історіографії ХІХ ст. цей аспект трактувався, як визнання 

поляками П. Сагайдачного гетьманом. Фактично, простежується думка щодо 

Петра Конашевича як прибічника союзних відносин з Річчю Посполитою, 

який розчарувався в своїй політиці наприкінці життя. За висловом Й.-

Х. Енгеля, умови Хотинського миру поляків із турками «відкрили очі й 

Конашевичу»  [133, с. 168]. На його думку, Петро Конашевич жалкував за 

свою довірливість, страту Бородавки, став ченцем у Київському монастирі та 

настоятелем школи Київського братства [133, с. 169]. Загалом Й.-Х. Енгель 

висвітлив постать П. Сагайдачного в межах просвітницької історіософії, яка, 

як зазначав В. Кравченко, до певної міри мала космополітичний характер [133, 

с. 8].  

У XVII–XVIII ст. був сформований значний обсяг літератури, яка 

висвітлювала постать гетьмана П. Сагайдачного. Специфікою періоду стало 

приділення уваги дослідників морально-етичним та національно-ідеологічним 

питанням діяльності козацького лідера. Сформовано основні національні 

концепції сприйняття Петра Конашевича. У польській історіографії – як 

польського підлеглого, у контексті ідеї держави. У російській історіографії 

виникло фактично два підходи. Один із них критично характеризував 

козацького гетьмана як військового ватажка, ворожого Московській державі. 

Інший погляд – це пошук обґрунтування ідеї спорідненості українців і росіян, 

а відповідно пошук промосковських тенденцій в діяльності П. Сагайдачного. 

Вітчизняна історична думку у вигляді літописної та козацько-старшинської 
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традицій заклала героїко-патріотичні тенденції інтерпретації постаті 

козацького гетьмана.  

 

2.2. Аналіз діяльності гетьмана Петра Сагайдачного в історіографії 

першої половини ХІХ ст. 

 

Кінець XVIII – початок ХІХ ст. позначився появою «Історії Русів», що 

була першою спробою визначення місця українців (русів, русинів) у всесвітній 

історії. Вона визначила «малоросійський» напрям української історіософії, що 

укладався в історіографічний ланцюжок: Літопис Літопис Г. Грабянки – 

С. Величка – «Історія русів» – «Історія Малоросії» М. Маркевича [200, с.128]. 

Автор твору змалював боротьбу українського козацтва проти Польщі як низку 

національно-визвольних війн, що висунули цілий ряд надзвичайних героїв 

[174, c. 53]. Діяльність Петра Конашевича висвітлювалась в контексті 

зображення козаків лицарями, а козацького війська як національного. Автор 

«Історії Русів» перший зазначив П. Сагайдачного, як єдиного діяча в період до 

Хмельниччини, що об’єднав розрізнені війська запорожців і малоросійських 

козаків: «…он первый начал писаться Гетманом Запорожским…» [213, c. 44]. 

Він вважав, що Петро Конашевич відокремив козацькі полки, що 

позиціонували самостійницьку лінію для «удержания прав своих на выборы» 

від тих, що підкорялися польській адміністрації. Чітко висловлена думка про 

вимушеність підтвердження гетьманських прав П. Сагайдачного польськими 

урядовцями, через потребу в козацькій військовій силі. Страта Я. Бородавки 

Петром Конашевичем набуває оцінки державної необхідності – Я. Бородавка 

засуджений до страти військовим судом «яко самозванец и возмутитель 

народный» [213, c.45].  

Отже, автор сформував образ гетьмана з позиції соціального, 

політичного і частково релігійно-національного лідера, але більше як 

ідеального героя, ніж як історичну особу, висловлена думка про козацького 

ватажка як повноправного правителя українських земель. Тому ми не можемо 
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не погодитись із В. Шевчуком, який писав: «Загалом, твориться образ 

П. Сагайдачного як мудрого й розпорядливого правителя Козацької держави, 

але також цілком фантастично – згадати б про його співробітництво з 

київським митрополитом П. Могилою» [174, с. 39]. Заслуга автора в тому, що 

він заклав підґрунтя сприйняття особистості гетьмана Петра Конашевича з 

національно-державних позицій. 

Д. Бантиш-Каменський, під час висвітлення постаті П. Сагайдачного 

використовував «Історію Русів» та «Записки» Я. Собєського. У першому 

виданні українському гетьману приділено незначну увагу: не висловлюючи 

власного ставлення, спираючись на «малороссийских летописцев», історик 

коротко подав основні факти його діяльності [34, c. XXIV–XXV]. Суттєвих 

змін зазнало друге видання, хоча в концептуальному відношенні воно не дуже 

відрізняється від першого, а третє видання фактично є повторенням другого, 

доповнене низкою джерел та матеріалів актуальних для теми досліджень [535, 

c. 160]. Історик називав П. Сагайдачного гетьманом Запорозьким та розглядав 

його діяльність крізь призму державних інтересів. На його думку, морськими 

походами Петро Конашевич «вооружил поляков против себя и Порту 

Оттоманскую против Польши», поряд з тим, наголошуючи, що «строгие 

постановления сеймов не имели никакого влияния на Конашевича» [33, с.106]. 

Вчений підкреслював його  лояльність до польського уряду, але, у той же час, 

зазначав самостійну політику та захист гетьманом козацьких інтересів [33, c. 

109]. Лояльна до Російської імперії орієнтація історика виявилася в критиці 

гетьмана через його антимосковські дії та особистій характеристиці, 

побудованій на  відомостях Я. Собєського. Як писав дослідник, у кампанії 

1618 р. гетьман пішов проти «своїх співвітчизників», причинами чого вважав 

особисте прагнення П. Сагайдачного закріпити за собою владу [33,c.107]. 

Позитивну оцінку з боку науковця отримала культурна та релігійна складова 

діяльності козацького ватажка: «Поляки … не смели при нем явно угнетать 

малороссиян, да и самая любимая ими уния несколько тогда  утихла, 

простыла» [33, с.110]. 
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Д. Бантиш-Каменський першим використав максимально значний на 

той момент джерельний матеріал, який до того частково не використовувався. 

Можна казати про його позитивну оцінку постаті гетьмана П. Сагайдачного в 

межах лояльності до Російської держави. М. Василенко, пізніше зазначив: 

«Научное изучение личности гетмана Сагайдачного и его деятельности 

началось в первой четверти XIX века, и Бантыш-Каменский был первым, 

который в «Истории Малой России» собрал все известные факты о 

деятельности знаменитого гетмана..., но не подвергнул их критическому 

анализу» [69, c.279]. 

М. Маркевич, в своєму історико-публіцистичному творі, поєднав 

автономістсько-патріотичну традицію із романтизмом та популярними на той 

час етнографічними розвідками [533, с. 28]. Слід за автором «Історії Русів», 

він змалював Петра Конашевича захисником національних інтересів, 

самостійним правителем українських земель, що мав політичну та 

дипломатичну свідомість, розуміння економічних процесів, патріархальне 

піклування про потреби народу. У фактичному матеріалі, наданому 

М. Маркевичем, так само присутні запозичення з «Історії Русів», деякі з них, 

на наш погляд, є хибними. 

М. Маркевич висвітлював діяльність Петра Конашевича з точки зору 

впливу на соціальні процеси: саме під його впливом запорозьке козацтво 

почало брати участь у виборі гетьманів, що поєднало запорозьке та реєстрове 

козацтво для захисту «общего отечества» [293]. Як і автор «Історії Русів», 

М. Мареквич вважав гетьманів Д. Кушку та Я. Бородавку пропольськими 

діячами, які повинні були послабити авторитет П. Сагайдачного серед 

козацтва. На думку дослідника, Петро Конашевич був гетьманом понад 20 

років [293]. З 1606 р. історик зазначав великі морські походи запорожців під 

його керівництвом, що підривали могутність Османської імперії.  

Історик відкинув критику П. Сагайдачного за московський похід, 

вказуючи: «…Сагайдачный был Гетман независимый и союзник Польши» 
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[293]. Таким чином, саме М. Маркевич продовжив традицію національно-

патріотичної історіографії щодо постаті гетьмана П. Сагайдачного. 

Дискусійні відомості щодо постаті П. Сагайдачного проаналізував уже в 

середині ХІХ ст. М. Максимович в межах проникнення ідей позитивізму в 

український науковий контент. М. Максимович одним з перших критично 

підійшов до висвітлення постаті Петра Конашевича, йому притаманна була 

трансформація та самокорекція поглядів стосовно окремих фактів біографії 

козацького гетьмана. У двох працях, які видані з різницею в 7 років присутні 

фактологічні відмінності [165, c.80]. Вчений першим узагальнив значну 

кількість матеріалу, відстоював теорію шляхетського походження Петра 

Конашевича, інтерпретував відносини козацького ватажка із польським 

урядом як вимушену співпрацю [289, c. 261]. 

Науковець вважав «Сагайдачний» прізвищем гетьмана, а не січовим 

прізвиськом, як це закріпилося в історіографії. Часом отримання гетьманської 

булави дослідник назвав, спираючись на «Історію Русів», 1598 р. [288, с. 336]. 

Першими значними справами козаків під керівництвом Петра Конашевича він 

вважав морські походи 1605 р. на Варну та захоплення Кафи в 1606 р., яке 

первинно  датував 1616 р., проте пізніше, проаналізувавши текст «Віршів…» 

К. Саковича, дослідник дійшов висновку, що дата скоригована на 1616 р. не 

автором, тому він звернувся до датування походу 1606 роком.  

М. Максимович, під впливом ідей романтизму, наголошував на ідейних 

складових морських походів П. Сагайдачного до яких відносив звільнення 

християн та бажання слави [289, c. 257]. Він спростував думку Д. Бантиш-

Каменського про зраду українським гетьманом Москви як батьківщини, 

апелюючи до того, що він був польським підлеглим [289, c. 258]. Підґрунтям 

поразки під Москвою зазначив небажанням козацького ватажка «крушить 

единоверную ему Русскую столицу», зазначав існування планів щодо 

об’єднання земель Київської Русі із Московською, заклавши теорію 

московської політики гетьмана Петра Конашевича [289, c. 259]. Діяльність 

П. Сагайдачного була скерована, на думку вченого, його розумінням 
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загальнонаціональних потреб: «Сагайдачный для своего утесненного народа 

гонимого православия сделал все, что только можно было сделать … не 

поднимая оружия на Польшу» [288, с. 337]. Науковець звернув увагу на 

політичний чинник подій: прохання відновити ієрархію П. Сагайдачний 

направив до польського уряду в той час, коли Річ Посполита, послаблена 

Цецорською трагедією, не могла заборонити ієрархії через брак сил, а також 

була зацікавлена в козацькій військовій допомозі [289, c. 263]. М. Максимович 

першим представив факти діяльності видатного гетьмана, спираючись на 

джерела, піддаючи їх критичному аналізу. Але його підхід відзначався певною 

суб`єктивністю. 

У 1849 р. у «Черниговских губернских ведомостях» була опублікована 

робота Ф. Кітченка «Участие запорожских Козаков в Хотинской войне», яка 

по суті є перекладом «Записок…» Я. Собєського. Пізніше вона перевидана 

окремою книгою. Автор на початку роботи вказав на актуальність видання 

твору Я. Собєського як свідка подій: «отделяя истину от племенного 

пристрастия автора, можно легко усмотреть, что он говорит или испытанное 

им самим, или виденное, или дознанное от людей достоверных» [201, с. 5]. 

Сам Ф. Кітченко вказав, що приводом для видання став друк Київською 

комісією по розбору давніх актів «Щоденника» М. Титловського.  

Російський історик М. Полєвой намагався висвітлити історію Росії в 

контексті розвитку слов’янських народів. Він пов’язував з обранням Петра 

Конашевича гетьманом анулювання польської влади над козаками, перемоги 

над татарами. Інтерес становить особиста характеристика, яку надав 

науковець: «Храбрый, свирепый, бешеный в страстях, Сагайдачный грозно 

потребовал уничтожения унии, захватил и сжег Кафу…» [358, с. 373]. 

М. Полєвой зазначав, що морські походи загострювали стосунки Польщі з 

Портою, відповідно і польсько-козацькі відносини. Московська кампанія 1618 

р. на певний час дозволила забути про польсько-козацькі напружені стосунки, 

саме цей час М. Полевой назвав фактично тріумфом Петра Конашевича, що: 

«…казался теперь почти независимым властителем казацких земель» [358, 
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с.378]. М. Полєвой пов’язував за часів Петра Конашевича релігійні справи з 

козацькими та вважав успішною його політику по захисту православної 

церкви [358, с. 405]. Історик представив козацького гетьмана як 

далекоглядного політика, патріота, який військовою допомогою польському 

уряду домігся для козацької спільноти більше, ніж якби він вступив у відкриту 

конфронтацію.  

Польська та загалом європейська історична думка цього періоду 

представлена працями Ю. Немцевича, Г. Бандтке та Й. Лелевеля, які 

представляли постать П. Сагайдачного в контексті польської історії.  

Ю. Немцевич висвітлював образ козацького ватажка в традиції 

історичних поглядів А. Нарушевича. Він критично оцінював морські походи 

запорожців, вважаючи їх головним джерелом напруження польсько-турецьких 

відносин. Ю. Немцевич писав про Петра Конашевича як підлеглого польській 

короні, але автономного військового ватажка, який приніс користь перемогами 

у московських землях. Слід за А. Нарушевичем, науковець вважав передачу 

Петру Конашевичу булави актом заохочення [565, с. 87–88]. Зазначав, що той 

погоджувався на урядові вимоги як гетьман [121, с. 181], боровся із козацькою 

сваволею, зокрема, міг сам сповістив польське командування про 

занепокоєння в козацькому таборі під Хотином [565, с. 193]. Історик 

характеризував П. Сагайдачного людиною, що послужила і служить інтересам 

Речі Посполитої [565, с. 172]. Ю. Немцевич вважав його вихідцем із 

непривілейованих станів, що прославився завдяки особистим якостям, 

підкреслював войовничість [565, с. 173]. На наш погляд, науковець представив 

П. Сагайдачного не як конкретну особистість, а як образ «дикого» сходу та 

протиставив його цивілізаційному аспекту Речі Посполитої. Разом з цим, 

історик писав про популярність Петра Конашевича серед поляків, спираючись 

на його ласкавий прийом коронним гетьманом К. Ходкевичем. Фактичні 

відомості щодо постаті козацького гетьмана під час Хотинської війни схожі на 

відомості А. Нарушевича. Обидва історика в цьому випадку користувались 
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одними джерелами, основними з яких є щоденники Я. Собєського та праця 

С. Кобержицького [565, с. 175–176].  

Г. С. Бандтке висвітлював історію Польщі як частину загального 

європейського історичного процесу, вважав козацтво невід’ємною частиною 

польського суспільства того часу. Історик вважав Петра Конашевича 

військовослужбовцем, завдячував йому завершенням московської війни [32, 

c. 230]. Зазначав його ініціатором відновлення православної ієрархії, коріння 

релігійних проблем яких бачив у діяльності окремих суспільних груп, зокрема 

єзуїтів [32, с. 237–238]. Таким чином, з одного боку, в інтерпретації історика 

Петро Конашевич вказаний гетьманом, що є визнанням його сили, а з іншого 

– у польських військових кампаніях він постав суто як військовий керівник. 

 Й. Лелевель вважається одним із ідеологів демократичного руху, він 

відомий критикою монархічної концепції А. Нарушевича [551]. Історик не 

приділив окремої уваги постаті П. Сагайдачного, згадував його в контексті 

діяльності козацької спільноти, дещо більше зосередився на релігійному 

питанні та поєднанні інтересів козацтва та церкви. В роботі Й. Лелевеля Петро 

Конашевич виступає провідником 30 тисяч козаків під час Хотинської 

кампанії, які допомогли переломити турецькі сили [556, с. 359]. Питання віри 

Й. Лелевель зазначив підґрунтям конфлікту П. Сагайдачного та Я. Бородавки. 

Дослідник писав про чутки, що Я. Бородавка зрадив православних і пішов на 

контакт з єзуїтами. На думку історика, через це П. Сагайдачний стратив його, 

після чого повів козаків під Хотин, де звільнив Річ Посполиту від турецької 

загрози [556, с. 363]. Окрім того, науковець вказав, що після цих подій Петро 

Конашевич постригся в ченці та що з того часу козаки були опорою 

православної церкви [556, с.363]. Й. Лелевель один із перших у польській 

історичній науці змалював Петра Конашевича не лише як зручну для 

польських урядових кіл людину, не лише як вдалого військового ватажка, але 

й як лідера, який усвідомлював зав’язані на релігійному аспекті потреби 

суспільства. 
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Таким чином, у першій половині ХІХ ст. постать П. Сагайдачного 

висвітлювали Д. Бантиш-Каменський, М. Маркевич, М. Максимович, 

М. Полєвой. Значний інтерес становлять роботи польських авторів 

Ю. Немцевича, Г. Бандтке та Й. Лелевеля. У зазначений період у науковий обіг 

було залучено значну кількість інформації стосовно постаті П. Сагайдачного, 

зроблені перші спроби створити загальні системи поглядів на постать Петра 

Конашевича, його місце в історії. 

 

Висновки до розділу 2 

 

У XVII – першій половині ХІХ ст. поступово сформувалися два основні 

підходи до висвітлення постаті гетьмана П. Сагайдачного: обґрунтування його 

діяльності як військового козацького ватажка пропольського чи автономного 

спрямування; сприйняття Петра Конашевича як козацького лідера, який 

опікувався справами національно-релігійного характеру. Специфікою цього 

періоду стало приділення уваги дослідників морально-етичним та 

національно-ідеологічним питанням історичних досліджень.  

Перші літописні твори зосередили увагу на культурницько-релігійній 

діяльності П. Сагайдачного. Козацькі літописці актуалізували питання 

поєднання в діяльності Петра Конашевича захисту інтересів місцевого 

населення із визнанням офіційної влади. Було започатковане подвійне 

тлумачення проблеми отримання влади П. Сагайдачним. Також закладено 

дискусію стосовно визначення початку правління козацького ватажка. 

Г. Грабянка започаткував датування 1606 роком, пов’язуючи цю дату із 

походом на Кафу, у якому називав П. Сагайдачного гетьманом. Цю думку 

продовжували С. Лукомський, В. Рубан, Лизогубівський літопис, автори 

анонімних творів, виданих В. Білозерським та В. Антоновичем, Д. Бантиш-

Каменський. С. Величко вважав датою початку гетьманування Петра 

Конашевича 1618 рік, а найбільш ранню дату надав твір «Краткое описание 

Малороссии» – 1597 рік. На початку ХІХ ст. «Історія Русів» надала дату 1598 
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рік, на яку спирався М. Максимович, хоча пізніше він вказував 1601 та навіть 

1606 роки. Кінець 1590-х чи початок 1600-х рр. назвав і М. Маркевич. 

Представники польської та російської історичної науки не піднімали питання 

початку гетьманства, у низці робіт дослідники уникають терміну «гетьман» по 

відношенню до Петра Конашевича, називаючи його отаманом.  

У «Кратком историческом описании о Малой России до 1765 года» 

подано нову концепцію оцінки постаті гетьмана П. Сагайдачного крізь призму 

тієї користі, яку він мав для Москви: «попечение о страждущих Россианах». 

Ця думка мала подальший розвиток у  російській і частково українській 

історіографії. Починаючи з Г. Грабянки, дослідники звернули увагу на 

військову діяльність козацького ватажка, перш за все на його боротьбу із 

турецько-татарською агресією.  

Дослідження російських істориків сприяли формуванню для постаті 

гетьмана певного місця в межах історії українських земель як частини 

загальноросійської історичної традиції. Козацтво висвітлювалось як 

деструктивний елемент, але постать П. Сагайдачного отримала неоднозначну 

оцінку. О. Рігельман вбачав його польським військовослужбовцем та 

представником поміркованого козацтва та православної шляхти. Г. Міллер 

акцентував увагу на участі Петра Конашевича в релігійних та культурних 

справах. В. Татищев назвав його військовим керівником, який  діяв спільно із 

польським коронним гетьманом. М. Полєвой намагався показати антагонізм 

поляків і козаків і, фактично, крізь призму постаті П. Сагайдачного закладав 

думку про природність зближення козаків з Росією, формуючи в особі Польщі 

образ глибинного ворога, навіть не ворога, а чужого, який не може бути своїм.  

Праці польських істориків того часу містять елементи історичного 

аналізу та наукової критики. Одним із перших висвітлював постать  

П. Сагайдачного Й. Ерлич. А. Нарушевич характеризував його як вірного 

королю та країні діяча, вказував на лояльне ставлення до козацького ватажка 

владних кіл. До певної міри схожими були й погляди Й.-Х. Енгеля, який 

вважав козаків окремим етнонаціональним утворенням. Ю. Немцевич вважав 
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козацтво деструктивною силою, П. Сагайдачного змалював неоднозначно, як 

представника того самого народу, але котрий боровся із сваволею, 

демонструючи лояльність до поляків.  

Становлення національної історичної науки в ХІХ ст. було, фактично, 

підготовлено першими працями з історії України загального характеру –  

«Історією Русів» та «Історією Малої Росії» Д. Бантиш-Каменського, які надали 

для істориків два варіанти розвитку історичного процесу в українських землях.  

Д. Бантиш-Каменський надав характеристику постаті П. Сагайдачного 

як самостійного діяча. Історик вагався у власному ставленні до особи Петра 

Конашевича, з одного боку, через власну лояльність до Російської імперії, а з 

іншого, через необхідність визнання об’єктивної відповідності політичної 

діяльності гетьмана П. Сагайдачного тогочасним реаліям. Більш визначену 

позицію зайняв М. Маркевич, який підійшов до висвітлення Петра 

Конашевича з національно-державної позиції, схвально оцінюючи дії 

гетьмана. Він звернувся до аналізу соціальних аспектів, що  вплинуло й на 

оцінку постаті П. Сагайдачного, якого зображено представником інтересів і 

захисником усього народу. Отже, до середини ХІХ ст. в історичній науці було 

сформовано основні напрямки вивчення постаті П. Сагайдачного, визначено 

проблематику подальшого вивчення.  
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РОЗДІЛ 3 

 СТАНОВЛЕННЯ НАУКОВОЇ ІСТОРІОГРАФІЇ ЩОДО ПОСТАТІ 

П. САГАЙДАЧНОГО В ІІ ПОЛОВИНІ ХІХ –  НА ПОЧАТКУ ХХ СТ. 

 

3.1. Постать гетьмана в історіографії 60–80-х рр. ХІХ ст. 

 

У середині ХІХ ст., яке позначилось формуванням в європейській 

історичній науці позитивістського напрямку, в Наддніпрянщині відбувався 

перехід від романтичної до народницької історіографічної концепції. 

Особливе місце у вітчизняній історичній науці займає творча спадщина 

П. Куліша, який за своїми історіософськими поглядами був представником 

культурницької течії 40-х рр. ХІХ ст., його можна віднести до течії 

консервативного романтизму [383]. Пізніше він перейшов до поміркованого 

народництва та цивілізаційного підходу. Сприяло зміні поглядів на козацтво 

розширення джерельної та історіографічної бази досліджень, зокрема, за 

рахунок польської історіографії [9, с. 289]. Історія народу для П. Куліша – це 

певна «…морально-естетична система, в межах якої й складалися 

взаємовідносини між різними етносоціальними спільнотами» [534, с. 80]. 

Конструктивним чинником розвитку народу для історика є кращі люди, серед 

яких повинен розвиватися народний дух. Постать П. Сагайдачного висвітлено 

в двох працях П. Куліша, які відображають еволюцію поглядів історика на 

роль козацтва, і, зокрема, Петра Конашевича від схвальних характеристик до 

різко критичних. В історичній концепції П. Куліша можна відмітити елементи 

державницького підходу, адже для нього важливим аспектом еволюції народу 

була організація влади на державному рівні, спочатку в межах Польщі, а з 

початком національно-релігійного гноблення переорієнтація на Московію. 

Дослідник зазначав замале висвітлення постаті Петра Конашевича в спогадах 

поляків того часу, користувався листами козацького гетьмана до польського 

короля, документами з історії Київського Богоявленського братства. Але 
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попри значну джерелознавчу базу історик був схильним до перебільшень та 

відвертих фантазій [406, с. 11]. 

Історик високо оцінив значення постаті П. Сагайдачного, висвітлюючи 

її на тлі епохи: «Сагайдачный дал украинскому казачеству больше значения в 

судьбе Польши и Руси, нежели кто-либо из его предшественников и 

преемников» [246, с. 254]. Характеризуючи діяльність Петра Конашевича, він 

вказував, що той належав до людей «…статечных, интеллигентных и, если 

было возможно, даже знатных». Саме таких, на думку історика, потребувало 

українське козацтво [246, с. 329]. Гетьман, в ранній інтерпретації П. Куліша, 

виступив військово-політичним діячем регіонального значення, який 

опікувався захистом інтересів козацтва та місцевого населення через 

послаблення Польщі  [246, c. 266], участь у польських військових походах  

[246, с. 264, 403] та помірковану політику щодо Польщі [246, c. 393]. Але, 

П. Куліш, порівнюючи Б. Хмельницького і Петра Конашевича, критикував 

останнього, що той не відстояв національних (і перш за все козацьких) прав зі 

зброєю в руках: «Сагайдачный … шляхту ценил выше нашего, а казаков, без 

сомнения, ниже» [246, с. 414]. 

Однозначної критики постать гетьмана отримала за антимосковські дії, 

хоча історик і називає похід 1618 року тріумфом П. Сагайдачного [246, с. 272]. 

Він трактував посольство 1620 р. до Москви як спробу діалогу з Москвою, 

бажання знайти попит на свої послуги.  

Пізніше історик перейшов до негативної оцінки козацтва як 

деструктивного чинника цивілізаційного розвитку, підкреслював суто 

корисний інтерес козаків [248, с. 128]. Він критикував польський уряд, 

зазначаючи, що поляки самі знищували порядок і систему суспільних 

відносин, ідучи на поступки козацьким розбійникам, [248, сс. 118, 124-125]. 

Вчений вважав помилковим поширення репутації захисника православ’я на 

все життя видатного гетьмана, хоча і вважав його чи не єдиним з-поміж 

козацтва «передовиком православного движения» [248, с. 133]. Хронологічні 

межі релігійно-культурницької діяльності гетьмана він обмежив лише 1620 
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роком, до якого відносив і вступ гетьмана Конашевича до Київського 

Богоявленського братства. Учений не визнавав Петра Конашевича ініціатором 

відновлення православної церковної ієрархії [164, с.17].  

Отже, згідно концепції П. Куліша, постать гетьмана виступала на тлі 

незрілих суспільних відносин конструктивним чинником, і в цьому 

простежуються елементи державницької позиції дослідника. Саме з 

П. Сагайдачним він пов’язував «нравственно-економическое движение» в 

боротьбі з мусульманством. На думку історика, П. Сагайдачний не дав 

знищити український народ татарам і туркам фізично, а католицькій Польщі – 

«нравственно» [246, c. 417].  

М. Костомаров надав незначні згадки Петра Конашевича в контексті 

висвітленні інших тем. За ідеологічними переконаннями історик належав до 

перехідної народно-державницької концепції історичного розвитку з 

елементами романтичної історіософії. У її межах розглядав постать 

українського гетьмана в контексті свого критичного підходу до козацтва і його 

свавілля початку XVII ст.  Вчений негативно висвітлював козацьке свавілля 

часів П. Сагайдачного, єдиним позитивним моментом діяльності видатного 

гетьмана вказував відновлення православної ієрархії [225, с. 46]. Історик 

вважав козацького лідера одним з ініціаторів релігійної справи [222, c. 104]. У 

нього чітко простежується думка про захист православ’я козацтвом як частина 

системи суспільних відносин.  

Дослідник, зазначаючи посилення селянського руху, висунув думку, що 

для руського селянина Польща вже на той час батьківщиною не була, а 

«Сагайдачный считал ее отечеством и тем становился в разрез с 

поспольством» [225, c. 50-51]. М. Костомаров критично оцінював морські 

походи запорожців, наслідком яких вважав напруження польсько-турецьких 

відносин і, як слідство, спроби обмежити козацьку сваволю політичними 

методами – польсько-козацький договір 1617 року. Дослідник критикував 

польський уряд та його звернення по козацьку допомогу у поході на Москву. 

На думку М. Костомарова, поляки самі руйнували те, чого досягли: «Для 
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казацкой удали настало раздолье» [225, c.51]. Отже, в системі поглядів 

історика на військово-політичну діяльність гетьмана простежується 

поєднання народницьких ідей із елементами державницького мислення [164, 

с.18]. За висловом І. Чорновола, М. Костомаров ще зі студентської лави почав 

в історичному минулому пошуки «традиції народоправства і народної 

ініціативи взагалі» [500]. Разом із тим ці ідеї поєднувались із запереченням 

народної сваволі, що була деструктивним чинником історичного процесу.  

У 60-ті рр. В. Антонович мав таке значення для культури, як ніхто з 

істориків того часу, окрім П. Куліша [500]. Він надавав перевагу ідейним, а не 

матеріальним чинникам, розглядаючи історичний процес як зріст і переробку 

ідейного змісту суспільства [367, с. 13]. Історик проаналізував та узагальнив 

відомості стосовно постаті П. Сагайдачного, звернувши увагу на соціальний 

чинник діяльності гетьмана. Він висвітлював постать Петра Конашевича з 

народницьких позицій, вважав, що «Сагайдачний» – це родове ім’я, яке Петро 

отримав разом із по-батькові [12, с. 39]. У праці «Про козацькі часи на Україні» 

історик використав подвійну орфографію: Конашевич-Сагайдачний. Як 

відомо, пізніше і зараз розповсюджена теорія, що прізвисько «Сагайдачний» 

Петро Конашевич отримав на Січі за тодішньою традицією за свою влучність 

у вправах з луком та стрілами. Проте В. Антонович не звертався до такої 

інтерпретації. Як відомо, сам твір, який початково вийшов під назвою «Бесіди 

про козацькі часи на Україні» є викладом лекцій, прочитаних В. Антоновичем 

українською мовою у вузькому колі слухачів [19, с. 4]. Така подвійна 

орфографія може бути результатом неправильного запису слухачами 

В. Доманицьким та А. Кучинським.  

Історик вважав Петра Конашевича одним із освіченіших людей свого 

часу [16]. В. Антонович, для визначення еволюції повноважень 

П. Сагайдачного, застосовував поняття популярності від 1605 року [16], 20-

річне отаманування на Запоріжжі [12, c. 39]  та гетьманування в 1618-1622 

роках [15, c. XCVII]. На його думку, імовірно, напередодні кампанії 1618 року 

Петро Конашевича вже було затверджено кошовим на Запорожжі, але за 
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обіцянку допомогти королевичу Владиславу під Москвою йому було обіцяно 

владу над Київською Україною [12, c. 44]. У цій ситуації виявилася 

незавершеність формування механізму відносин між польським урядом і 

козацтвом: гетьман обраний радою, чи призначений урядом.  

В межах народницької концепції історіографії В. Антонович зазначав, 

що П. Сагайдачний вимагав від уряду визнання громадянських прав через 

розширення автономії козацького краю [12, c. 45–46]. Спрямував діяльність на 

територіальне розширення козацьких земель, зближення козацтва і селянства, 

що призводило до посилення рухів протесту  [16; 14, c. 57]. Науковець вважав, 

що після походу на Москву козацький гетьман оформлював в Україні козацькі 

полки [12, c. 44].  В. Антонович розглядав справу відновлення православної 

ієрархії як політичний акт: «… зв’язав свою політику з народною справою, 

захистивши релігійні інтереси України» [13, c. 270]. Отже, у працях 

В. Антоновича, порівняно із поглядами П. Куліша, постать козацького 

ватажка отримала рис лідера із політичним і дипломатичним мисленням. Ми 

не можемо погодитись із М. Василенко, який свого часу писав: «Новых  

фактов у Антоновича мы не находим, равно и нового освещения личности 

Сагайдачного сравнительно с тем, какое дал Максимович» [69, с. 274].  

1886 року О. Лазаревський надрукував документ, відомий як «Курський 

літописець» в якому вказувалося, що П. Сагайдачний пощадив м. Курськ. Сам 

О. Лазаревський визначив характер висвітлення постаті Петра Конашевича в 

літописі не як однозначно негативний, а також вказав на значення документу 

в контексті місця постаті козацького гетьмана для історії [251, с. 201]. 

У цей час в російській історичній науці М. Устрялов та С. Соловйов 

звертались до постаті П. Сагайдачного в контексті руської історії. М. Устрялов 

писав про Петра Конашевича як запорозького гетьмана, який фактично був 

найнятий польським королем в 1618 році для допомоги синові [477, с. 317]. 

Пізніше, королевич Владислав за підтримки П. Сагайдачного відстояв Хотин, 

що дозволило Польщі завершити війну без значних втрат, на які розраховував 

московський двір. Отже, ми не можемо робити висновок про систему поглядів 
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М. Устрялова щодо козацького гетьмана. Фактично він постав у висвітленні 

історика представником польської сторони, але автономним до певної міри у 

своїй діяльності, про що свідчить факт найму.  

С. Соловйов розглядав постать Петра Конашевича в контексті 

соціально-політичних чинників історичного розвитку та зазначав, що при 

ньому питання про знищення козаків не підіймалося. Д. Бравцев, аналізуючи 

погляди історика щодо місця козацтва в державі, вказував на превалювання у 

С. Соловйова політичного аспекту над національним [56]. С. Соловйов  

характеризував П. Сагайдачного як видатного полководця та надзвичайно 

розумну людину. С. Соловйов мірилом для висвітлення постаті козацького 

гетьмана вважав ідею «русского интереса», у яку вкладав релігійну 

спорідненість та ідею тяжіння до Московської держави. У цьому ракурсі 

Петро Конашевич оцінювався істориком як представник шляхти, який, не 

зважаючи на православну конфесійну належність, не бачив у шляхти і 

простого народу єдиного «руського інтересу» та тяжів до шляхетської Польщі 

[441, с. 183]. С. Соловйов вказував, що козацький ватажок перебував на службі 

Польщі та «служил хорошую службу польскому правительству на войне» [441, 

с. 183]. Під час московської кампанії 1618 року, С. Соловйов характеризував 

його як хитрого, досвідченого малоросійського гетьмана [439, с. 1143]. 

Дослідник писав, що гетьман під час переговорів переконував польську 

сторону не припиняти військові дії в московських землях, вказував на 

розорення козаками Петра Конашевича земель навколо Калуги [440, 

сс.106,110].  

На думку С. Соловйова, при вмілому маніпулюванні козаками 

можливим було використання їх агресії на користь держави. Такий напрям 

мала діяльність гетьмана Петра Конашевича, котрий «намагався відокремити 

справу козацьку від справи простонародної». 

М. Коялович, вивчаючи процеси, що проходили в козацькому 

середовищі на межі XVI–XVII ст., дійшов висновку про збільшення січового 

козацтва через спроби польської сторони контролювати товариство. 
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Дослідник позитивно оцінював соціальну політику П. Сагайдачного, як 

гетьмана обох частин козацтва: українського та запорозького [230, с. 279]. 

Відносини козацького гетьмана з Польщею базував на ідеї використання 

потреби поляків у військовій силі на користь козаків [158, с.38]. Участь у 

військовій кампанії 1618 року знайшла виправдання через оформлення, за 

висловом історика, «особой мировой, или лучше сказать дружбы» [230, c. 279]. 

Про яку подію йде мова, автор не уточнив. Відновлення православної ієрархії, 

на думку вченого, підняло народний дух. Він не конкретизував ступінь участі 

в цій справі П. Сагайдачного, проте для дослідника він символізував 

наближення козацьких інтересів до загальнонародних. Із його постаттю 

дослідник пов’язав формування нового політичного курсу козацтва, що 

базувався на визнанні спорідненості із Москвою, а  участю у Хотинській війні 

Петро Конашевич добивався визнання православної ієрархії [230, c.281]. В 

історичній концепції М. Кояловича чітко відчувається вплив його релігійних 

та ідейних поглядів.  

М. Марковін називав Петра Конашевича обранцем обох гілок козацтва, 

який спрямував свою діяльність на зміцнення козацької організації.  Морські 

походи під керівництвом П. Сагайдачного робили ім’я запорожців синонімом 

свободи, консолідуючим чинником. Як вважав М. Марковін, більшість 

козацьких загонів, що боролися зі шляхтою, називали запорожцями, а саме 

поняття запорозьке козацтво стало певним символом: «… охватывая собою все 

недовольное Польшею» [297, c. 106]. Історик вважав, що цей процес 

найактивніше проходив за часів П. Сагайдачного та наголошував на 

консолідуючій функції його правління для всього південноросійського 

населення. Цьому сприяли звернення уряду за допомогою до Петра 

Конашевича. Така політика, на думку автора, відкрила доступ до козацтва 

«малоросійському народу», поставила козацтво на захист прав православної 

церкви тощо. М. Марковин формував образ П. Сагайдачного як визнаного 

лідера, який своєю діяльністю сприяв зміцненню суспільних сил, протистояв 

польському гнобленню.  
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Польська історична думка другої половини ХІХ ст. представлена 

низкою авторів, які висвітлювали постать П. Сагайдачного, але лише в 

контексті досліджень історії Польщі чи окремих польських діячів.  

Ю. Шуйський надав неоднозначну оцінку постаті козацького гетьмана. 

Як прибічник державницького напряму історичної науки, він критично 

характеризував сваволю козаків та писав, що Петро Конашевич без волі 

короля чи коронного гетьмана став гетьманом українських і запорозьких 

козаків, з якими проводив морські походи проти турків [584, с. 222]. Водночас, 

дослідник критично оцінював саму систему польського управління, яка 

створювала можливості для сваволі. Дослідник зазначав, що, навпаки, козаків 

нагороджували, а П. Сагайдачний, що був гетьманом із власної волі, мужньо 

ставав на боці Польщі. Негативно дослідник оцінював надання козакам 

клейнодів у московських землях, вважаючи, що Владислав зробив політичну 

помилку заради миттєвої користі [584, с. 240]. 

Дослідник визначав Петра Конашевича громадянином Речі Посполитої, 

критикував за сваволю, визнавав заслуги козаків під його керівництвом для 

Польської корони. Він один із перших у польській історичній науці сформував 

думку про те, що Польща сама була винувата в розвитку козацтва. 

М. Бобжинський висвітлював особистість гетьмана в контексті причин 

польсько-турецької війни, вважав його козацьким гетьманом, який ініціював 

походи на турків і татар, що ускладнювало відносини двох країн [538, с. 194]. 

Під час Хотинської війни історик назвав Петра Конашевича славним отаманом 

40 тисяч козаків [538, с. 195]. М. Бобжинський вважав його військовим 

лідером, надав позитивну характеристику вірогідніше через допомогу 

польським військам. У праці дослідника немає аналізу політичної чи 

суспільної діяльності Петра Конашевича.  

Й. Чарновський характеризував П. Сагайдачного як войовничого 

ватажка, представника радикальної течії козацтва, що боровся із турецько-

татарською  агресією, для якого урядові постанови не мали значення. Одним 

із основних його досягнень історик назвав зближення запорозького та 
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городового козацтва, що мало негативні наслідки для Польщі [541, с. 126]. За 

відомостями історика, король постановив покарати зухвальство Петра 

Конашевича, але останній не звертав уваги на ці постанови. За відомостями 

Й. Чарновського, король визнав П. Сагайдачного гетьманом тільки перед 

загрозою польсько-турецької війни, щоб залучити козаків до військових дій 

1615-1616 рр. Стосовно московської кампанії 1618 року історик відкидав 

звинувачення в бік Петра Конашевича в зраді та вказував, що він був 

незалежним гетьманом та васалом Польщі [541, с. 136]. Історик надав думку 

про імовірні переговори турків із П. Сагайдачним під Хотином, але козацький 

він залишився вірним королю [541, с. 140]. Також до надбань П. Сагайдачного 

історик відносив надання Стародубу, Переяславу і Новгород-Сіверському 

магдебургського права. Й. Чарновський змалював більше ідеального героя в 

класичних традиціях романтизму, ніж реальну історичну особу.  

Л. Повідай критично оцінював з точки зору системи суспільних 

відносин політику Сигізмунда ІІІ, позиції шляхти та фанатичного духовенства 

[574, с. 28]. Також критично, навіть негативно він характеризував Петра 

Конашевича, який об’єднав та дисциплінував козаків формуючи силу, здатну 

протистояти владі [574, с. 45]. Л. Повідай писав, що Петро Конашевич першим 

взяв собі титул гетьмана війська запорозького по обидва боки Дніпра [574, 

с. 39]. Дослідник був прибічником ідеї відповідальності влади, тому 

відсутність реакції на ці кроки, які сам автор назвав бунтом, призвела до 

поглиблення процесу сваволі, морських походів, які в свою чергу стали 

каталізатором польсько-турецької війни [574, с. 42]. Він критично зауважив, 

що задля забезпечення підтримки у війні з Москвою влада пішла на поступки 

реєстровому козацтву [574, с. 39]. Різко негативно вчений характеризував 

посольство королевича Владислава до П. Сагайдачного, вважаючи, що це 

сприяло формуванню у козаків відчуття власної міцності, показувало 

слабкість польської організації, що було кроком до революції [574, с. 40–41]. 

Король, на його думку, намагався примусити  Петра Конашевича передати 

владу Я. Бородавці, але безрезультатно. Таке свавілля автор пояснював 
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зростаючою силою козацтва, яка виражалася, окрім усього, у безкарності дій 

того ж самого Петра Конашевича [574, с. 45]. Владні кола Польщі сприймали 

П. Сагайдачного лише як кошового та вимагали від нього письмового 

зобов’язання без волі короля і польських гетьманів військових кампаній не 

проводити. Визнання його гетьманом було вимушеним кроком короля 

напередодні московського походу, який історик засуджував [574, c.40]. 

Підсумовуючи власні думки, історик писав про козацького ватажка як 

про найзначнішу постать свого часу, вважав, що саме він уособлював козацькі 

пристрасті та переконання. П. Сагайдачний, на думку автора, не мав системи 

політичних поглядів та керувався в своїй діяльності традиціями, в яких був 

вихований: «być przy Rzeczypospolitej, anie pod Rzecząpospolitą, tak jak było 

przed Batorym» [574, с. 46]. Науковець вважав козацтво в зазначений період 

незаконним формуванням і відповідно оцінював П. Сагайдачного як гетьмана-

ватажка. Але, на його думку, така система відносин не вписувалась в новий 

правопорядок, що розвивався в Європі, [574, c.46].  

Таким чином, протягом 60–80-х рр. ХІХ ст. висвітлення постаті 

гетьмана Петра Сагайдачного здійснювалося такими українськими вченими, 

як П. Куліш, М. Костомаров, В. Антонович, представниками польської 

історичної думки Й. Шуйським, М. Бобжинським, Л. Повідаєм та 

Й. Чарновським. Російська наукова думка представлена працями 

М. Устрялова, С. Соловйова, М. Кояловича, М. Марковіна. У цей період 

позначилася характерна риса висвітлення постаті П. Сагайдачного – надання 

його постаті діаметрально протилежних оцінок. У науковий обіг було введено 

значний масив документів, публікації яких здійснили П. Куліш, 

В. Антонович. 

 

 

 

 



75 
 

3.2. Висвітлення життя та діяльності Петра Конашевича 

Сагайдачного в історіографії кінця ХІХ – початку ХХ ст. 

 

Наприкінці 80-х рр. ХІХ ст. увага до вивчення постаті П. Сагайдачного 

значно збільшилась. На Наддніпрянщині з 80-х рр. ХІХ ст. постала наукова 

школа В. Антоновича: «Творчий доробок представників школи став 

неоціненним внеском у вітчизняну історіографію, даючи підстави вважати її 

першою національною школою досліджень історії України» [306, с. 108]. 

Наукові інтереси представників цього осередку були різноманітними, деякі з 

них досліджували постать П. Сагайдачного [166, c.19].  

І. Каманін, розглядаючи соціальну історію козацтва, підтримував і 

розвивав общинну теорію козацтва В. Антоновича [383, с. 95]. Він розглядав 

діяльність гетьмана з точки зору боротьби за визволення українського (за 

лексикою ХІХ ст. – руського) народу від іноземного панування і порівнював 

Петра Конашевича з Богданом Хмельницьким. Аналізуючи його політичну, 

соціальну та культурницьку діяльність, історик сформулював тезу про 

спадковість традицій П. Сагайдачного: «обдаровані учні Сагайдачного, … Це 

Петро Могила і Богдан Хмельницький» [187, с. 45]. Вчений визначав 

політичний курс Петра Конашевича стосовно Речі Посполитої як ідею 

балансування між Польщею та Туреччиною та розпалювання конфліктів з 

метою зміцнення козацтва. Історик допускав існування у П. Сагайдачного 

думки про союз з Туреччиною для боротьби проти польської експансії, але 

вона не була реалізована [187, с. 35].  

І. Каманін зосередив увагу на посиленні процесу покозачення, 

продовжив і розвинув думку В. Антоновича про організацію Петром 

Конашевичем козацьких полків [157, с.53]. Інноваційною стала теза про 

розгортання партизанської боротьби як інструменту П. Сагайдачного для 

збереження балансу суспільних відносин на українських землях та 

залякування польських панів [187, с. 38]. 
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Участь у військових акціях Речі Посполитої історик також пов’язував з 

політичними цілями козацького ватажка. Метою московської кампанії було 

досягнути поліпшення становища православних, а, також показати Москві 

вигідність союзу з сильним козацтвом [187, с. 36]. Участь у Хотинській війні, 

до якої, на думку історика, гетьман не мав охоти, він вважав намаганнями 

Петра Конашевича захистити інтереси православних перед польською владою. 

Історик відзначав негативний вплив єрусалимського патріарха Феофана на хід 

переговорів посольства Петра Конашевича з московськими урядовцями 1620 

року. На його думку, патріарх прагнув припинити конфлікти козацтва із 

польською владою для об’єднання сил проти мусульманської агресії [187, с. 

37]. 

Відносини з Московською державою І. Каманін розглядав з позиції 

лояльності до останньої та вважав, що Петро Конашевич був прихильником 

зближення українського козацтва з Москвою на рівних умовах і не приймав 

участі в антимосковських діях. Свідченням такого курсу була, на думку 

науковця, спроба П. Сагайдачного перейти на службу московського царя, 

здійснена 1620 року через дипломатичне посольство.  

Інтерес становлять зауваження історика на статтю Б. Грінченка 

присвячену народній пісні, де згадується Сагайдачний [100]. В цій статті 

останній заперечував, що мова йде про Петра Конашевича Сагайдачного, а 

також поставив питання значущості описуваних в пісні подій. І. Каманін 

підкреслив важливість пісні як джерела ранньої доби [186, арк. 3-4]. 

Д.І. Яворницький розглядав українського гетьмана з патріотичної 

позиції народницької історіографії [58]. Разом із тим, науковець значну увагу 

приділив питанням правової легітимності, державних відносин. 

П. Сагайдачного зображено як людину свого часу та своєї землі, що 

знаходилась у складі іншої великої держави [524; 525; 526]. У біографічній 

статті, присвяченій Петру Конашевичу, історик конструював постать гетьмана 

на тлі епохи, аналізуючи внутрішнє становище Польщі, викриваючи її слабкі 
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місця [524, с. 24–32]. Його образ як захисника інтересів народу, керівника 

козацтва був, на наш погляд, Д. Яворницьким дещо ідеалізований.  

Конфліктів із козацтвом вчений не висвітлював, зазначав масове 

покозачення місцевого населення: «Під захистом такого могутнього вождя, як 

Сагайдачний, мешканці … відкрито повставали супроти своїх утискувачів, … 

цей період в польсько-українських тодішніх актах називається «часом 

козацьким»» [524, с. 40–41]. Визначаючи автономний політичний курс 

гетьмана, історик традиційно пояснював підписання ним угод 1617 та 1619 

років свідомим планом по саботажу умов цих договорів. Д. Яворницький, 

ґрунтовно вивчаючи козацтво, обійшов увагою стосовно постаті Петра 

Сагайдачного гострі соціальні питання та питання внутрішніх відносин у 

козацькій спільноті.  

У другій половині ХІХ ст. яскраво виявилася тенденція зображення 

козацтва як носія державницької та національної ідеї. Особливо це стосується 

постаті П. Сагайдачного, якого Д. Яворницький називав борцем, який діяв «за 

православну віру і народність однаково майстерно і шаблею, і пером» [525, с. 

124]. Як зазначав дослідник, Петро Конашевич, ставши повноправним 

правителем України, проявив себе як «великий адміністратор» [526]. 

Відносини з козацтвом виявлялися також в умовах, на яких П. Сагайдачний 

погоджувався допомагати польському уряду. Більшість умов була спрямована 

на захист козацьких прав, підкреслював Д. Яворницький. Своєрідним 

дивідендом такої політики стало отримання Петром Конашевичем титулу 

гетьмана України, який став, за словами історика, «управителем тієї частини 

України, яка визнавала себе козацькою» [525, с. 132]. Разом з тим, історик 

зазначав, що коли Петро Конашевич офіційно отримав владу над козацькою 

Україною, різниця між запорожцями і городовими козаками стала чіткішою і 

почалося розходження двох гілок козацтва у різні боки історичного розвитку 

[525, c. 132]. 

Аналізуючи похід на Москву 1618-го року, Д. Яворницький відкинув 

думку про П. Сагайдачного як зрадника  по відношенню до Москви [166, с.20]. 
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Історик вважав його підлеглим Польської держави, який керувався інтересами 

свого народу, характеризував як далекоглядного політика і захисника 

інтересів козацтва та міщанства [525, с. 55]. Стосовно політичних орієнтацій 

Петра Конашевича, науковець продовжував думку І. Каманіна про стратегію 

балансування між сильними державами, в контексті якої розглядав посольство 

до Москви [524, с. 45].  

Заслугою Петра Конашевича історик зазначив розширення козацької 

території, збільшення кількості козацького війська до раніше не бачених 

розмірів: «Він заклав міцні підвалини для подальшого існування українського 

козацтва і накреслив програму його майбутніх дій. З огляду на це, гетьман 

Богдан Хмельницький лише продовжив справу Конашевича, хоч і не 

відзначався тим чудовим тактом, яким відзначався Сагайдачний» [524, с. 64]. 

Аналіз наукових праць М. Василенка вимагає взяття до уваги його 

політичних переконань, які С. Рудько назвав «подвійною лояльністю» [390] та 

трансформацію поглядів під час подій 1917 року [72, с. 43] . Історик вважав 

Петра Конашевича представником аристократичних верств, що «... всегда 

служил верно польскому государству» [69, c.271]. Історик звернув увагу на 

опозицію владі П. Сагайдачного, сформовану козацькими низами через 

невдоволення умовами Вільшанської та Роставицької угод, які гетьман 

намагався втілити в життя [69, с. 279]. На думку М. Василенка, ця боротьба 

сприяла піднесенню станового самоусвідомлення козацтва [69, с. 266]. Він 

висунув думку про тиск радикальної опозиції, від впливом якої було 

організовано морські походи та дипломатичне посольство до Москви 1620 

року. Історик підкреслював нелегітимний характер останнього з точки зору 

Речі Посполитої. Науковець зазначав спробу Петра Конашевича провести 

масштабну козацьку реформу, складовою частиною якої було надання козакам 

права вільного вибору гетьмана і старшини. Саме він першим почав писатися 

гетьманом та запровадив козацькі полки [66, с. 286]. 

На думку М. Василенко, Петро Конашевич підхопив справу князя 

К. Острозького із захисту православ’я [70, с. 825]. Він відкидав думку 
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М. Грушевського щодо свідомих зв’язків козацтва з інтелігенцією, які до 

П. Сагайдачного носили фрагментарний характер. На його думку, Петро 

Конашевич, міг мати особисті зв’язки з культурно-релігійною колами Києва 

[69, с. 284–285]. М. Василенко висунув ідею персоналізації зав’язків козацтва 

із міщанством. За його відомостями, козацький лідер ініціював у відновленні 

ієрархії участь козаків київського полку, що складався з місцевих мешканців 

[66, с. 286; 67, с. 440; 69, с. 285]. Аналізуючи значення діяльності 

П. Сагайдачного, М. Василенко писав: «Благодаря Сагайдачному, … Казаки 

стали борцами за национальное дело» [69, с. 301].  

Досліджуючи Хотинську війну, історик звернув увагу на конфлікт, що 

виник по завершенні війни через умови мирної угоди. На його думку, козацтво  

змушене було визнати мирну угоду оскільки влада знаходилась у руках 

лояльного до Речі Посполитої П. Сагайдачного [69, с. 294]. Така думка 

М. Василенка є дещо незвичною для української історіографії, в якій панує 

думка про головування цим незадоволенням саме козацьким гетьманом.  

Історик висвітлював постать Петра Конашевича з точки зору соціальної 

користі та надавав однозначно негативну оцінку його діям: «По отношению к 

казачеству, как явлению социальному, роль Сагайдачного была 

отрицательной» [69, с. 302]. Водночас, дослідник  вказував, що козацька 

реформа Петра Конашевича попри її неповноту надала поштовх для 

подальшого розвитку соціальної свідомості козацтва та боротьби за свої права 

[66, с. 286]. На нашу думку, вчений дещо перебільшував при висвітленні 

козацтва як явища, що мало якісь сталі соціальні ідеї чи інституції.  

Представником наукової школи В. Антоновича вважають 

М. Грушевського. Більшість дослідників, починаючи від учених діаспори за 

концептуальною складовою відносять «батька української історії» до 

народно-державницької перехідної ланки вітчизняної історіографії, хоча сам 

М. Грушевський самоідентифікував себе народником [10, с.13]. 

Михайло Сергійович надав ґрунтовний аналіз фактів життя та діяльності 

П. Сагайдачного, проаналізувавши найширший обсяг джерел, у тому числі 
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фольклорних, польського та російського походження, що дозволило 

досліднику всебічно вивчити різні сфери діяльності козацького гетьмана. В 

його інтерпретації, гетьман П. Сагайдачний постав представником політичної 

групи, що з патріотичних засад боролася із різними зовнішніми агресорами. 

Причому форми та засоби такої боротьби історик виправдовував різні, й 

«опортунізм» Петра Конашевича, який критично оцінювали інші історики, 

вважав однією із вимушених форм боротьби проти іноземної експансії.  

Досліджуючи козацтво як соціальне і політичне явище, історик писав 

про формування козацької самосвідомості: «… виступали в ролі носіїв і 

оборонців … національних інтересів свого народу» [107, c. 79–80]. У витоків 

цих процесів історик, до певної міри, бачив гетьмана П. Сагайдачного.  

М. Грушевський відносив його за походженням до дрібношляхетської 

православної родини з-під Самбора. Традиційно зазначав освіту в Острозі, 

вважав його в молодому віці учасником походів на московські, молдавські та  

лівонські землі [101, с. 299]. Окреслюючи політичні переконання 

П. Сагайдачного, М. Грушевський вважав його представником інтересів 

«старших» або «статочніших» козаків, які намагалися стримувати козацьку 

сваволю для перспективи розвитку козацької організації [102, с. 372]. Саме 

завдяки цій політиці, за Петра Конашевича сила і значення козацтва досягли 

свого апогею [106, с. 169]. Підписання урядових угод, на думку вченого, було 

тимчасовою поступкою, проте ці дії коштували Петру Конашевичу 

гетьманської булави.  

Вчений акцентував увагу на відновленні православної ієрархії за участі 

П. Сагайдачного як про найзначнішому ударі по національній урядовій 

політиці, що знаменував вступ козацтва в нову добу, коли оборона православ’я 

стала невід’ємною частиною козацької політики [103, с. 263–266; 109 с. 471]. 

Вступ козаків до Київського братства підвів значення Києва, дозволивши 

розвернути культурну роботу [104, с. 362–363]. Підкреслюючи значення події, 

Михайло Сергійович зазначав: «Отже був то певного рода національний 

український конгрес, де рішучу ролю грав новий національно-політичний 
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фактор – козачина. ... А серед неї дають центральну ролю Сагайдачному...» 

[102, с. 434–435].  

Хотинську війну історик висвітлив досить традиційно, хоча й на 

багатому фактичному матеріалі. Він критикував «Історію Русів» за спробу 

представити Я. Бородавку, якого вважав представником опозиційної партії 

«крайніх», як польського висуванця. На думку вченого, прорахунки в 

господарських справах були провиною Я. Бородавки, що призвело до вимоги 

покинути театр бойових дій [102, с. 475]. Відхід козаків за Дністер наприкінці 

війни вчений інтерпретував як недовіру саме полякам [102, с. 478]. Аналогічна 

думка зустрічається в праці Й. Третяка «Історія Хотинської війни» [585, с. 

193]. Віддаючи належне хоробрості козацького війська, вчений вважав, що 

Петро Конашевич врятував Польщу від султанської Туреччини, а його військо 

показувало дива хоробрості [102, с. 299].  

Історик визначав смерть гетьмана тяжким ударом для православних, які 

мали надію на заступництво П. Сагайдачного у релігійних справах. Водночас, 

поляки були стурбовані загрозою посилення козацької сваволі за відсутності 

міцної руки козацького ватажка [102, с. 490–491]. Погляди М. Грушевського 

на постать козацького гетьмана з суспільно-політичного ракурсу ілюструють 

такі слова: «…гетьман Сагайдачний стримав козацькі повстання у надії, що 

король оцінить заслуги козаків у справі захисту кордонів Польського 

королівства від татар і надасть більше прав українському народові» [105, с. 

307]. 

О. Єфименко змалювала постать Петра Конашевича на національно-

патріотичних засадах. Образ гетьмана П. Сагайдачного набув ідеалізованих 

рис талановитого полководця, захисника православ’я, геніального політика. У 

певній мірі дослідниця не дотрималася принципу критицизму при висвітленні 

його особистості. Важливість її праці в тому, що вона перша написала історію 

України виходячи із концептуально нових засад. Її вважають першою з цілого 

покоління істориків, які представляли нову державницьку течію вітчизняної 

історіичної науки [139]. 
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Праця М. Аркаса написана в патріотичному дусі, що простежується у 

висвітленні всіх періодів історії України. Вона справила значний вплив на 

формування суспільного інтересу до історії України. Петро Конашевич 

зображений як «...неабиякий чоловік – кошовий отаман…» [23, с. 165]. У своїй 

узагальнюючій характеристиці М. Аркас визначив місце козацького гетьмана 

наступним чином: «Сагайдачний був …корисний для народнього діла. Він 

вернув Україні споконвічний громадський виборний устрій в житті світському 

та церковному і тим додав Українському народові сили на дальшу боротьбу» 

[23, c. 170]. 

Із популяризаторських позицій розкрито образ Петра Конашевича як 

військового ватажка найзначніших морських походів з 1606 року в праці 

А. Кащенка. Як зауважив О. Гончар, А. Кащенко був чи не найпопулярнішою 

постаттю в Україні після академіка Д. Яворницького [199, с. 5]. Його 

«Оповідання...» стоять близько до праць Д. Яворницького, їх ідейне 

забарвлення відповідає тогочасній потребі суспільства мати свою розповідь 

про історичне минуле свого краю. П. Сагайдачний зображений як політик, для 

якого ворогом були не тільки турки і татари, але й Польща, який не розпочав 

війну із останньою через загрозу татар і турків. Автор змалював образ 

політика, який змушений був підкорятися обставинам, що склалися, та 

підписував угоди із польським урядом під загрозою фізичного знищення. 

А. Кащенко, розвиваючи цей образ, вказував, що Петро Конашевич не хотів 

пускати козаків у Хотинський похід, доки король не задовольнить козацьких 

вимог. І, як наслідок, відзначав жорстке розчарування козацького гетьмана по 

завершенню війни, коли поляки відмовили у визнанні ієрархії. Загалом, автор 

створив героїчний образ військового ватажка, політика та народного лідера, 

який опікувався загальнонаціональними справами.  

 А. Чайковського вважають прихильником історичної концепції 

М. Грушевського [495, с. 564]. Він розкрив постать П. Сагайдачного на 

історичному тлі, аналізуючи історичні джерела та праці попередників. 

Привертає увагу думка, що Петро Конашевич систематизував усі військові 
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техніки, був незрівнянним стратегом, завів порядок та дисципліну у козацькім 

війську. Дослідник називав його геніальним полководцем і організатором, 

діяльність якого сприяла кількісному зростанню «якісного» козацького 

війська [495, c. 500]. На його думку, морськими походами, П. Сагайдачний 

хотів зробити Османську імперію своїм вимушеним союзником, який буде 

створювати проблеми Польщі, що забезпечило б розвиток життя в українських 

землях [495, с. 500].  

А. Чайковський проаналізував версії участі у московському поході: 

бажання дістати ласку майбутнього польського короля, показати Москві 

козацьку силу і схилити її до союзу. Історик підтримував думку, що 

Петро Конашевич був прибічником союзу з Москвою. Науковець зазначав 

негативну роль Феофана стосовно цих планів, вважаючи його противником 

козацько-московського союзу. На його думку, Феофан хотів, щоб козаки 

воювали проти турків разом із Польщею [495, c. 505]. Автор не відкидав 

існування релігійності в козацькій спільноті, а навпаки відмічав почуття 

ідейного обов’язку боротьби за віру у козаків [495, с. 511].  

В. Мякотін, характеризуючи особистість та політичні переконання 

П. Сагайдачного, наголошував на його шляхетському походженні, яке 

обумовило політичні орієнтації майбутнього гетьмана: «Сагайдачный 

старался сохранить лояльное отношение к польскому правительству … не 

разделяя социальных стремлений массы казачества» [318, с. 40]. Віддаючи 

належне участі гетьмана у відновленні православної ієрархії, автор підводив 

всю діяльність гетьмана під спроби порозуміння з Польщею,: «…политика 

Сагайдачного руководилась тяготением к Польше и отказом от поддержки 

социальных стремлений общественных низов, …дала ему мало реальных 

успехов» [318, с. 41]. 

В ІІ половині ХІХ ст. історична наука Галичини розвивалася під 

впливом москвофільства та народовства, а також польської та німецької 

наукової думки. 1879 р. у Львові було видано «История Польши, Литвы и 

Руси» Й. Хоцишевського, яка є яскравим прикладом висвітлення козацького 
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питання пропольськими колами Галичини. Козаки, що були, за висловом 

автора, «збираниною рицарських, але свавольних людей, котори…частейше 

через безперестаннии напады турецьких земель выкликовали войны», із часом 

поповнювалися з небажаючих визнавати владу і кримінальних елементів та 

уникали спроб взяти їх під контроль [493, с.151]. Постать П. Сагайдачного не 

висвітлюється взагалі, проаналізовано лише Хотинську війну, перемогу у якій 

автор відносить лише на рахунок польської армії [493, c.149].  

У 1905 році у Львові була видана «Иллюстрированная народная история 

Руси от начала до наиновейших времен», яка висвітлює історію України з 

точки зору «москвофільської» течії. В ній Петро Конашевич набув рис борця 

з польською державою, який як дипломатичними, так і силовими методами 

здобував козацтву різні привілеї. Автори наголошували на неприхильній, але 

вимушено лояльній політиці Петра Сагайдачного щодо Речі Посполитої, 

автори не акцентували уваги на питанні козацько-московських відносин. 

Тобто, спостерігаємо певне лояльне ставлення до особи, яка іншими, навіть 

менш політично орієнтованими істориками, змальовувалась критично і досить 

негативно [151].     

О. Барвінський, якого називають послідовником В. Антоновича 

репрезентував народовську течію. Історик намагався обґрунтувати 

державотворчий елемент козацької організації вже з перших десятиліть її 

існування [43, с. 19]. Як визначив сам історик, його метою було ознайомити 

кожного із найважливішими подіями минувшини України [43, с. 4–5]. 

Науковець характеризував П. Сагайдачного з традиційної для народовців 

лояльної точки зору. Він не надав чітких дат перебування на посаді кошового 

отамана, але зазначав період в 20 років.  

Умовою допомоги козаків у московській кампанії автор вважав 

розширення влади П. Сагайдачного на Київ, куди Петро Конашевич 

повернувся після закінчення походу. Ол. Барвінський вважав потребу поляків 

в козацькій військовій силі та саму московську кампанію стратегічною 

перемогою козацького ватажка, після якої той почав титулуватися гетьманом 
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Війська Запорозького [43, с. 66]. Історик звернув увагу на розходженнях між 

королем та сеймом та писав, що сейм не підтвердив обіцянки короля і 

П. Сагайдачний змушений був віддати Київ, що підривало його довіру до 

короля. Перебуваючи у Києві козацький ватажок почав збирати та 

реформувати козацацькі полки, до яких масово записувалися селяни-втікачі. 

За визначенням дослідника, від соціального вибуху країну у той момент 

врятувала зовнішня загроза у вигляді турецького султана, через що польський 

сейм змушений був піти на поступки [43, с. 66]. Відомості, які навів 

Ол. Барвінський, висвітлюють постать П. Сагайдачного як суспільного лідера, 

вимогами якого були визнання православної церкви та забезпечення 

громадської свободи козацтву. Історик зазначав, що польська сторона 

змушена погодитись на легітимізацію самостійного вибору голови козацького 

війська, хоча й в супереч думці сейму. Від того часу, як зазначав дослідник, 

король підтвердив Петра Конашевича кошовим і той став зватися гетьманом 

[43, с. 67].  

Висвітлення образу гетьмана Ол. Барвінським є спробою затвердити 

історичне право українців на державність. Якісно нової оцінки чи нових фактів 

стосовно особистості гетьмана ми не знаходимо. Але для нас важлива думка 

історика як представника західноукраїнських національних сил, що вперше 

замислились над єдністю України та місцем в українській історії кожного її 

представника. 

На початку ХХ ст. Б. Барвінський відзначав роль Петра Конашевича для 

польської держави, але не визначав військово-політичних пріоритетів самого 

гетьмана. Історик акцентував увагу на дипломатичній діяльності гетьмана із 

захисту православ’я [40, с. 98]. Дослідник визначав Петра Конашевича 

рятівником Польщі. Як і Ол. Барвінський, він вказував на вимушене визнання 

козацького ватажка гетьманом збоку короля та вважав його представником 

поміркованої частини козацтва. На думку Б. Барвінського, саме радикальна 

партія не дозволила козакам прийняти участь у боротьбі проти турецької 

загрози 1620 року [40, с. 98–99]. 



86 
 

Б. Барвінського є автором розвідки стосовно походження імен 

«Сагайдачний» та «Конашевич», в якій дійшов висновку про патронімічність 

імені «Конашевич», а ім’я «Сагайдачний» вважав січовим прізвиськом [41, 

с. 50–52]. На підставі цієї розвідки постало ґрунтовне дослідження 

Б. Барвінського, присвячене родоводу гетьмана, в якому історик відносив 

Петра Конашевича до дрібношляхетського роду  Конашевичів-Попелів [39]. 

І. Франко представив проблему сприйняття козацтва, аналізуючи 

польський цивілізаційний вимір. Він критично оцінював «велику місію на 

Сході», якою Польща виправдовувала просування на українські землі [488, 

с. 207]. У контексті цієї критики І. Франко зазначав, що П. Сагайдачний був 

одним із найкращих представників українського козацтва [489, с. 354]. 

Відкидаючи польську тезу щодо цивілізаційної місії Польщі стосовно 

українських земель, він писав, що єдиним виявом реалізації цієї місії стала 

Хотинська війна, в якій козаки під проводом П. Сагайдачного добровільно 

з’єдналися із поляками та власною хоробрістю привели Польщу до перемоги 

[488, с. 209]. Письменник вказував на органічний зв'язок козацтва з 

українським народом. Вважав Петра Конашевича автором трактату «Про 

унію» [487, с. 727]. 

Російська історична наука кінця ХІХ – початку ХХІ ст. не представлена 

окремими роботами, які б висвітлювали особу Петра Сагайдачного. 

В. Ключевський вбачав в українському козацтві слабо зорганізовану 

спільноту, основними ідеями якої було: «грабить пана и торговать саблей» 

[202, с. 105]. Він зазначав, що козацтво поступово ставало частиною 

православно-церковної опозиції і вперше яскраво ця тенденція виявилася в 

діяльності Петра Конашевича. В. Ключевський по-перше, вважав козацького 

гетьмана основним ініціатором відновлення ієрархії, по-друге, у нього немає 

думки про тяжіння до об’єднання народів у той час. Історик зазначав, що своїм 

для П. Сагайдачного був польський уряд, вважав його представником 

привілейованого стану. Історик висунув тезу щодо соціальної спрямованості 

козацької боротьби: метою козаків було не очищення територій від іноземного 
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дворянства, а заміщення його власним привілейованим класом, який визрівав 

в лавах реєстрового козацтва. Постать Петра Конашевича втілювала для 

вченого цей внутрішній розлад козацького середовища. На думку історика, він 

намагався виокремити реєстрове козацтво як привілейований стан. Разом із 

тим, науковець зазначав, що справжня сила козацтва полягала не в реєстрі, 

який складав одну десяту від загальної маси козацтва, а в основній масі 

козаків, котрі становили радикальну більшість  [202, с. 108]. Історик вважав 

козацького ватажка організатором війська, при якому започатковано полковий 

поділ. 

Д. Іловайський характеризував Петра Конашевича єдиним з козацьких 

гетьманів, хто, залишаючись прибічником православ’я, отримав повагу 

польського уряду та зумів «ужиться в мире с дворянской партией» [152, 

с. 263]. Дослідник називав його гетьманом під час московської кампанії 1618 

року, вказуючи на захоплення низки населених пунктів, вважав, що головною 

причиною слабкості московської сторони була не сила козаків, а наслідки 

Смути [153, c. 19]. 

О. Папков, вивчаючи історію православних міщанський братств, 

характеризував П. Сагайдачного як одну із видатних особистостей з тих, хто 

вступив до лав Київського Богоявленького братства, отже, не вважав його 

ініціатором створення братства [338, с. 111]. На думку історика, гетьман 

вступив до нього на знак протесту проти утисків православ’я, а також проти 

невиконання поляками домовленостей, викладених братчиками у листі із 

проханням захистити козаків [338, с. 127]. Дослідник не вважав Петра 

Конашевича ініціатором чи лідером відновлення православної ієрархії,  писав 

лише про почесний супровід та організовану ним охорону для патріарха 

Феофана [338, с. 117]. 

Польський історик Й. Третяк надав низку зауважень стосовно 

політичної позиції та самоідентифікації П. Сагайдачного, висвітлюючи 

Хотинську війну. На його думку, основною причиною польсько-турецького 

протистояння були козацькі походи та вимога турків від Польщі приборкати 
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козаків [585, с. 9–10].  Він високо оцінив особисті якості українського 

гетьмана, якого вважав вихідцем з бідної шляхти [585, с. 22].  

Науковець аналізував польську козацьку політику, вказуючи, що 

невиконання козаками домовленостей досягнутих козцькою верхівкою із 

поляками відбувалося поза контролем П. Сагайдачного. Історик вважав, що 

Петро Конашевич шукав політичний компроміс, прикладом чого були урядові 

комісії 1617 та 1619 рр. На його думку, лише завдяки Петру Конашевичу під 

час переговорів не дійшло до силових методів «переконання» [585, c. 24].  

Науковець не висвітлював роль П. Сагайдачного у відновленні православної 

ієрархії, вважаючи ініціаторами справи київських міщан. Він навів думку, що 

під впливом патріарха Феофана у Петра Конашевича формується ідея 

лицарського служіння во славу Христа, але при цьому «шляхетний» гетьман і 

думки не мав зрадити Польщу [585, с. 51−52].  

Й. Третяк наголошував на негативному ставленні більшості козаків до 

ідеї спільних бойових дій під час Хотинської війни та позиціонував 

П. Сагайдачного на козацькій раді як представника урядових кіл [585, с. 78–

79]. Характеризуючи переговори короля із козацьким посольством стосовно 

визнання відновленої ієрархії, історик критично писав, що король дав слово, 

яке не збирався виконувати [585, сс. 82, 85]. Вже під Хотином, за відомостями 

дослідника, турки намагалися підкупити козаків [585, с. 129].  

Й. Третяк відзначив участь козацького гетьмана фактично у всіх нарадах 

польського військового штабу, де той був прибічником активних, рішучих дій. 

По завершенню бойових дій, на думку польського вченого, козаки 

переправилися на інший бік Дністра, підозрюючи зраду з боку поляків, і навіть 

авторитет Петра Конашевича не зміг ліквідувати ту підозрілість [585, с. 193]. 

Науковець зазначав прихильне ставлення Владислава до П. Сагайдачного, до 

якого направив власного лікаря та подарував золотий медальйон. 

Фактично, дослідник надав критичну характеристику козацтва як 

деструктивного стихійного чинника, і на його фоні – позитивний образ Петра 

Конашевича, який намагався цю стихію спрямувати у конструктивний бік. 
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Й.  Третяк яскраво втілив притаманне польським історикам сприйняття 

постаті Петра Конашевича з позиції громадянства шляхетського суспільства 

Речі Посполитої яке передбачало високий рівень автономності. Звідси 

походять намагання польських істориків акцентувати увагу на шляхетському 

походженні Петра Конашевича, яке б пояснювало самостійність політичного 

мислення і лояльність козацького гетьмана до влади. Історик започаткував 

нове бачення відносин між козацьким гетьманом і польським королем. 

Більшість дослідників вказували зазвичай на лояльне ставлення короля, навіть 

на дружні стосунки. Й. Третяк же підкреслював нетерпимість короля до 

П. Сагайдачного. 

О. Яблоновський висвітлював постать Петра Конашевича, зазначаючи  

критичну ситуацію, що склалася після підписання Бушівського договору з 

турками. Вчений писав, що саме здатність П. Сагайдачного стримувати 

козацький радикалізм допомогла уникнути кривавого зіткнення з військами 

С. Жолкевського [547, с. 213]. Водночас, Петро Конашевич постає як 

автономний керівник, що приймаючи вимоги урядової комісії, не передбачав 

обмеження [547, с. 213]. На думку вченого, реакцією козаків на постанову 1619 

року стала їх відсутність у Цецорській битві. Разом з тим, саме завдяки 

П. Сагайдачному, під час серйозної загрози козаки були під Хотином. 

Наслідками війни історик зазначав потужне піднесення сили козаків, але разом 

з тим  знищено було прагнення козаків до популярності в партії статочніших і 

смерть П. Сагайдачного значно то полегшила [547, с. 214].     

О. Яблоновський відкидав думку про широку участь козаків у 

відновленні православної ієрархії. Він вважав, що справа відбувалася в 

таємниці, лише в присутності тих, хто, як Петро Конашевич, розумів 

важливість цієї події [547, с. 217–218]. Характеризуючи «релігійність» 

П. Сагайдачного, історик зазначав, що патріарх змушений був просити 

відмовитись від походів на Москву та народ християнський. Отже, можемо 

зробити висновок про неоднозначність оцінки О. Яблоновським постаті 

гетьмана П. Сагайдачного. 



90 
 

Т. Корзон звертався до постаті Петра Конашевича в контексті історії 

Польщі як козацького гетьмана, що надав низку військових послуг польській 

короні [554, с. 148–149]. Висвітлюючи московську кампанію 1618 року як 

частину польсько-московського протистояння 1609–1618 рр., науковець 

вказував, що прибуття козаків на чолі з П. Сагайдачним суттєво ситуацію не 

змінило, адже Москву взяти не вдалося. [553, с. 193]. Польський вчений 

вважав українського гетьмана ініціатором відновлення православної ієрархії 

[554, с. 151].  

Загалом, у висвітленні Т. Корзона постать П. Сагайдачного як 

представника козацтва постає частиною державного механізму Речі 

Посполитої. При висвітленні Хотинської війни історик підкреслив його 

релігійні міркування, що стали умовою допомоги [553, c. 210]. Історик 

відзначав участь Петра Конашевича у військових нарадах польського штабу 

під Хотином за запрошенням коронного гетьмана К. Ходкевича та вказував на 

досить добрі стосунки козацького гетьмана із коронним гетьманом та 

королевичем Владиславом. Наголошуючи на незадоволенні козаків через 

нестачу фуражу, вчений вказував, що Петро Конашевич сам повідомив 

К. Ходкевича про ситуацію, що склалася [553, с. 214]. Т. Корзон є автором 

рецензії на статтю І. Каманіна присвячену гетьману П. Сагайдачному, яку 

свого часу згадував М. Грушевський [103, с. 582]. 

А. Прохаска, що відноситься до Львівської історичної школи відстоював 

ідеї польського цивілізаційного виміру українських земель. Він висвітлює 

постать П. Сагайдачного як послідовного супротивника Польщі, що шукав 

засобів її послаблення. Він висловив думку, що козацький ватажок виступав 

за виведення польського військового контингенту зі східних територій і з цією 

метою під час чергової татарської навали в Поліссі не підтримав боротьбу з 

ними [575, c. 113]. Дослідник критично характеризував морські походи, 

наслідком яких стали урядові комісії. Згідно відомостей історика, Петро 

Конашевич підписав усі вимоги комісарів, але через його звернення до короля 

сейм не затвердив постанов комісії 1617 року [575, с. 166]. Історик описував 
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Роставицьку комісію схожим чином, але зазначив, що поляки намагалися 

пом’якшити козаків [575, с. 180]. Можна зробити висновок про критичне 

ставлення польського вченого до постаті козацького гетьмана. Загалом, 

польська історіографія зазначеного періоду не приділила належної уваги 

постаті П. Сагайдачного. 

Таким чином, наприкінці ХІХ – початку ХХ ст. наукові знання стосовно 

постаті П. Сагайдачного отримали максимального розвитку в дореволюційний 

період. Національно орієнтовані історики народницької течії, зокрема 

І. Каманін, Д. Яворницький, М. Василенко, М. Грушевський, а також 

державницького напрямку – Ол. Єфименко, М. Аркас, А. Чайковський; 

представники західноукраїнських земель Олександр і Богдан Барвінські 

висвітлювали образ П. Сагайдачного в контексті національної історії, 

шукаючи відповідних парадигм. Цінні зауваження з теми надав І. Франко. 

Постать Петра Конашевича також висвітлювали російські історики 

В. Ключевський, Д. Іловайський, польські вчені Й. Третяк, О. Яблоновський, 

Т. Корзон, А. Прохаска. Праці зазначених істориків розкривають образ 

П. Сагайдачного з різних позицій, формуючи багатомірний історичний 

портрет. 

 

Висновки до розділу 3. 

 

В другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. спостерігається збільшення 

наукового інтересу до постаті П. Сагайдачного У науковий обіг були введені 

низка документів та матеріалів. Дослідники вказували на зростання 

соціальних чинників в історії українського козацтва під час його 

гетьманування. Більшість вчених відзначали позитивний вплив діяльності 

гетьмана на козацтво та суспільне життя в українських землях. Виняток 

становили частково П. Куліш, М. Костомаров та М. Василенко, які відзначали 

негативний вплив Петра Конашевича у розвитку «народної справи». П. Куліш 

вважав П. Сагайдачного лідером козацької спільноти, що боролася за 
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виживання і мала архаїчні жорсткі риси. Постать гетьмана виступала на тлі 

незрілих суспільних відносин конструктивним чинником. М. Костомаров 

піддав П. Сагайдачного критиці за козацьку сваволю і загалом вважав його 

підданим польської корони, який не міг розуміти потреб народу. М. Василенко 

також критично висвітлював постать Петра Конашевича, вважаючи його 

пропольським військово-політичним діячом, який намагався діяти в 

правовому полі Речі Посполитої. У поглядах М. Василенка простежується 

думка про те, що соціальна політика П. Сагайдачного викликала спротив і 

призводила до зростання соціальної, за термінологією самого М. Василенка, – 

класової свідомості. Частково такі погляди підтримав В. Мякотін, який 

пояснював пропольську орієнтацію гетьмана шляхетським походженням.  

В. Антонович зосередив увагу на соціальних аспектах правління Петра 

Конашевича, вважаючи його ініціатором кількісного і якісного зростання 

козаччини, зближення інтересів козацтва і селянства. Він характеризував 

козацького ватажка як загальнонаціонального лідера, який опікувався 

інтересами мешканців земель центральної України. Це стосувалося і 

релігійних справ, у яких В. Антонович, на відміну від П. Куліша, вважав 

гетьмана ініціатором відновлювальних процесів. 

В зазначений період продовжено дискусію стосовно хронології 

гетьманування П. Сагайдачного. І. Каманін датував початок гетьманування 

1606 роком та висловлював припущення щодо 1601 року. Д. Яворницький, 

М. Василенко, М. Грушевський та М. Аркас називали початком його праління 

1616 рік. Ол. Єфименко не надала чіткої дати, вказавши на гетьманування 

Петра Конашевича у контексті Вільшанської комісії 1617 року. 

Дослідники високо оцінювали культурно-релігійну діяльність 

П. Сагайдачного, центральне місце в якій посідала справа відновлення 

православної ієрархії. І. Каманін, М. Грушевський та М. Аркас вважали цю 

діяльність частиною свідомої політичної програми гетьмана. М. Василенко 

заперечував ініціативу Петра Конашевича у справі відновлення ієрархії, 

вважав його представником Київського братства.  
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На межі століть можемо бачити політизацію поглядів стосовно постаті 

П. Сагайдачного. Крізь призму політичних уподобань на нього дивиться 

М. Василенко, в питанні автономії – М. Грушевський, представники 

мосвофілів та народовців Галичини. 

Неоднозначно висвітлено політичні погляди П. Сагайдачного. 

М. Грушевський та І. Каманін, до певної міри і Д. Яворницький, вважали 

гетьмана самостійним політиком, який керувався ідеєю балансування між 

зовнішніми супротивниками. На думку М. Грушевського, інтереси 

П. Сагайдачного були спрямовані на розвиток козацької організації. 

Д. Яворницький звернув увагу на питання легітимності козацької спільноти в 

польському суспільстві за часів Петра Конашевича. І. Каманін вважав його 

прихильником зближення з Москвою на рівних умовах. М. Василенко не 

теоретизував питання відносин із Москвою і вважав козацьке посольство 1620 

року поодиноким фактом, мета якого не була з’ясована. 

В західноукраїнських землях  історики-москвофіли наголошували на 

промосковській орієнтації гетьмана, його вимушеній лояльності до Польщі. 

Національно орієнтовані дослідники, зокрема О. Барвінський вважали Петра 

Конашевича загальнонаціональним лідером та крізь призму його діяльності 

відстоювали історичне право українців на власну державність.  

Російські історики С. Соловйов та М. Устрялов вважали Петра 

Конашевича польським найманцем, функціонером, хоча і зазначали його 

гетьманом. М. Коялович висвітлював Петра Конашевича як політика, який 

балансував між Польщею та власним народом. На його думку, П. Сагайдачний  

перший почав проводити політичний курс, що визнавав поляків спільними 

ворогами православного суспільства. М. Марковін акцентував увагу на 

об’єднані Петром Конашевичем малоросійського і запорозького козацтва та 

поширенні цього процесу на некозацьке населення. В. Ключевський 

характеризував П. Сагайдачного в контексті визнання його польської 

громадянської приналежності. На його думку, від Петра Конашевича 

розпочався процес заміни іноземної аристократії власним привілейованим 
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класом, яким повинно було стати, за задумом козацького лідера реєстрове 

козацтво. Д. Іловайський характеризував П. Сагайдачного компромісним 

політиком.  

Польські історики висвітлювали постать українського гетьмана в 

контексті загальних курсів історії Польщі. Ю. Шуйський поєднував критичне 

висвітлення особи гетьмана з визнанням його польськими колами. 

М. Бобжинський відкидав існування політичного мислення у 

П. Сагайдачного, критикував походи на турків, які вважав головною 

причиною польсько-турецької війни. Й. Третяк розвинув тезу, що Петро 

Конашевич намагався стихійне козацтво спрямувати у конструктивний бік, 

був прибічником думки про вкрай негативне ставлення короля до 

П. Сагайдачного. О. Яблоновський звернув увагу на його здатність до 

компромісів, справу відновлення православної церковної ієрархії вважав 

виявом особистої культури Петра Конашевича. Т. Корзон вважав Петра 

Конашевича частиною державного механізму Речі Посполитої, який шукав 

порозуміння із центральним урядом, але захищав при цьому власні інтереси. 

А. Прохаска надав критичну характеристику постаті видатного гетьмана, 

вважаючи компромісні рішення польської влади щодо козаків 

недалекоглядними. Таким чином, особистість П. Сагайдачного набула 

широкого висвітлення з наукових позицій. Дослідження постаті та діяльності 

видатного гетьмана в українській історіографії кінця ХІХ – початку ХХ ст. не 

втрачає своє актуальності й сьогодні.  
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РОЗДІЛ 4 

ІДЕОЛОГІЧНІ ПРОТИСТОЯННЯ В ІСТОРИЧНІЙ ЛІТЕРАТУРІ 

ПРИСВЯЧЕНІЙ ГЕТЬМАНУ ПЕТРУ САГАЙДАЧНОМУ 1920-1980 –Х 

РР. 

 

4.1. Постать Петра Сагайдачного в працях істориків СРСР. 

 

Із встановленням радянської влади історична наука зазнала корінних 

змін. Формування  її нових підвалин, яке розпочалося в 20-ті рр., пов’язують з 

ім’ям М. Яворського, який приділив незначну увагу висвітленню постаті 

П. Сагайдачного. Стоячи на позиціях марксизму, він намагався дотримуватись 

принципу історичної об’єктивності, хоча його праця написана крізь призму 

соціально-економічних відносин [243, с. 14].  

Історик вважав Петра Конашевича гетьманом, підкреслював вимушеність 

підписання угод із польськими урядовцями в 1617 та 1619 рр.: «Жолкевський … 

зумів якось знову поневолити Сагайдачного та його козацьких ватажків скласти 

з Польщею нову Поставецьку (вочевидь мається на увазі Роставицька – О.І.) 

умову 1619 р.» [528, c. 95]. М. Яворський називав козаків П. Сагайдачного в 

поході 1618 року на Москву «охотниками». Отже, можна прослідити певну 

невизначеність позиції історика стосовно постаті П. Сагайдачного. 

Початок 30-х років позначився посиленням ідеологічного тиску та 

переходом до більш чіткого ідеологічного визначення історичного контенту. 

Прикладом є стаття, присвячена постаті Петра Конашевича в «Малой советской 

энциклопедии». У ній зроблено наголос на соціальному походженні козацького 

ватажка – «из дворян», що, в інтерпретації авторів видання, обумовило 

діяльність Петра Конашевича: «проводил политику богатых казацких верхов» 

[397, с. 545]. Зазначено пропольська орієнтація гетьмана на початковому етапі 

його діяльності, але надалі думка не розвинута. Таке ідеологічне визначення 

зв’язку родоводу із соціальною активністю було характерним явищем 

радянської ідеології. Певним узагальненням стосовно постаті П. Сагайдачного, 



96 
 

стала думка про негативне ставлення до його політики козацьких і селянських 

мас [397, с. 545]. 

М. Петровський зосередив увагу на висвітленні боротьби українського 

народу проти польської експансії на початку XVII ст., яку розглядав в 

контексті ідеї «возз’єднання» українських земель із російськими. Дослідник 

виділив два аспекти зазначеної боротьби: козацько-селянські повстання та 

культурницька діяльність православних братств. Постать  Петра Конашевича 

згадував в контексті його благодійницької діяльності, яку трактував проявом 

національної свідомості українського населення, знищити яке польські 

урядові кола не могли. Доказом своєї думки М. Петровський наводив факт 

заповіту гетьманом П. Сагайдачним значних коштів на розвиток братств в 

Києві та Львові [344, с. 15].  

К. Гуслистий на початку 40-х рр. узагальнив у межах формаційно-

класового підходу всі наявні на той час відомості стосовно П. Сагайдачного 

[167]. Його постать історик висвітлив критично, крізь призму польсько-

українських відносин. У цей час тиск на українських істориків по 

звинуваченню в схильності до «наукової схеми» М. Грушевського тимчасово 

пом’якшено, втім, уже наприкінці 40-х років його було поновлено [145]. Знову 

К. Гуслистий звернувся до постаті козацького ватажка лише через 30 років, 

акцентуючи увагу на зростанні міжнародного авторитету козацтва через 

боротьбу проти турецько-татарських загарбників під проводом Петра 

Конашевича.  

К. Гуслистий був прибічником теорії шляхетського походження Петра 

Конашевича, вважав, що головним ворогом для Петра Конашевича була 

Османська імперія [116, с.124]. Історик вважав його представником старшини, 

що проводив компромісну політику щодо шляхетської Польщі, метою якої було 

розширення прав старшини [115, с. 38]. Науковець відзначав, що такий 

політичний курс давав можливість через польсько-козацькі переговори 

отримання козацтвом певних преференцій [114, с. 103]. Поряд з цим, головною 

умовою співпраці дослідник вважав обіцянку сейму вільного богослужіння на 
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український теренах [116, с. 124]. На думку К. Гуслистого, П. Сагайдачний 

намагався звести козацтво до невеликого загону реєстровців, називаючи його 

типовим представником козацької верхівки того часу [114, c. 108]. У контексті 

таких поглядів К. Гуслистий критикував українських істориків, зокрема, 

М. Грушевського, який на думку радянського дослідника, убачав в угодовських 

діях козацького ватажка політику, спрямовану на збільшення чисельності 

козацтва, зміцнення його сили задля знищення боротьби з пануванням Польщі 

[117, с.194].  

Пізніше, К. Гуслистий значно критичніше оцінював цю пропольську 

політику в межах державної ідеологічної тези про «тяжіння» українського 

народу до «возз’єднання» з російським. Проявом цієї тези він вважав козацьке 

посольство до Москви 1620 року від П. Сагайдачного, яке історик трактував як 

поступку Петра Конашевича козацтву, невдоволеному його польською 

орієнтацією [115, с.36]. Таке визначення посольства буде панувати в радянській 

історичній думці аж до другої половини 80-х років, її підтримав 

О. П. Артюшевський [24, с. 73]. Піддав критиці цю думку В. Королюк, 

вказуючи на намагання П. Сагайдачного дійти згоди з московським урядом 

щодо спільних дій проти турецько-татарської загрози, а не переходити під 

зверхність Москви [218, с.38].  

Тезою про «тяжіння до возз’єднання» К. Гуслистий пояснював прохання 

гетьмана П. Сагайдачного до єрусалимського патріарха про відпущення гріхів 

за похід на Москву. Більше того, історик вважав, що Петро Конашевич 

встановив стосунки із московським урядом із метою перейти під його зверхність 

[115, с. 39; 116, с. 124]. В 40-ві рр. К. Гуслистий зазначав це реалізацією 

давнього прагнення українського народу до об’єднання з російським, а в 

біографії козацького гетьмана в 70-ті рр. наголосив на протидії антиукраїнській 

політиці польського уряду, яка фактично сама підштовхувала тодішніх 

українців у бік Росії [168, с. 41-42].  

Радянський дослідник вважав, що Петро Конашевич втілював і 

опозиційну й угодовську тенденції козацької політики й зауважив, що в останні 
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роки життя підсилилась його опозиційна діяльність. Підставою для неї стало 

посилення національного гніту збоку польського уряду [116, c. 124−125]. Для 

характеристики особистих і політичних устремлінь історик спирався на 

відомості Я. Собєського, критикував висновки М. Грушевського щодо мети 

компромісної політики П. Сагайдачного збільшити чисельність козаків. 

Фактично, історик зображає Петра Конашевича до певної міри покірним 

волі козацьких мас, які «тяжіли» до Москви та були незадоволені пропольською 

політикою власної старшини. Ця думка простежується у висвітленні 

московського походу 1618 року [115, с. 39]. Пізніше історик скоригував власні 

погляди й писав про імовірність ворожого ставлення частини козаків до уряду 

Михайла Федоровича через його стосунки із татарами [116, с. 124]. 

Дослідник критично оцінював соціальну політику П. Сагайдачного, 

спрямовану на придушення козацької сваволі [114, с. 104−105]. Саме дії Петра 

Конашевича, а не сама постанова, на думку радянського вченого, призвели до 

появи опозиції виключених з реєстру козаків, на чолі якої став Я. Бородавка. Усі 

ці чинники спричинили перехід Петра Конашевича до опозиційної діяльності 

спрямованої на «обмеження панування шляхетської Польщі» [114, с. 107].  

Позитивну характеристику історик надав боротьбі проти турецької 

агресії, намаганням встановити контакти із Москвою, підтримці української 

інтелігенції в останні роки в межах опозиційної діяльності.  

У біографічній статті історик відійшов від понять угодовської та 

опозиційної політики та висвітлював постать П. Сагайдачного як цілісну 

політичну особистість, що керувалась власними принципами та поняттями про 

добробут для свого народу. Фактично дослідник намагався відійти, наскільки це 

було взагалі можливо в радянський час, від класово-формаційного підходу.  

Одним з головних критеріїв оцінки історичних діячів і, зокрема 

П. Сагайдачного, в середині ХХ ст. було ставлення до Московської держави. 

Актуалізація цього критерію наявна в працях присвячених святкуванню 300-

річчя Переяславської ради. Активізуються звинувачення в буржуазному 

націоналізмі, у зв’язку з чим, постать Петра Конашевича трактували як 



99 
 

захисника інтересів виключно реєстрового козацтва і старшини. А. Козаченко 

відносив гетьмана до шляхетського стану, головними завданнями якого були: 

«…искала пути борьбы против освобождения украинского народа, против 

воссоединения Украины с Россией» [208, с. 79]. Петро Конашевич, на думку 

автора, спрямовував зусилля на збереження України в складі панської Польщі, 

не виступав проти класового гніту українського народу. Дещо інший погляд на 

П. Сагайдачного надав О. Лола. Він вважав посольство Петра Конашевича до 

Москви кроком до зближення України з Росією [281, с. 21]. 

Постать Петра Конашевича отримала критичну характеристику в працях 

В. Голобуцького, який приділяв значну увагу висвітленню соціальних рухів з 

точки зору радянської класової моделі історії. Рухи початку 1610-х років він 

назвав визвольним рухом селян, міщан і козаків [86; 87]. П. Сагайдачного 

науковець вважав представником заможної старшини, що намагалася уникнути 

конфлікту з поляками для захисту власних станових інтересів [86, с. 159]. В 

межах цієї думки історик критично оцінював підписання угод з урядовими 

комісіями, зазначаючи, що Петро Конашевич намагався їх реалізувати, що 

призвело до антигетьманського повстання та двовладдя [86, с.161−162]. У 

поході на Москву 1618 р. дослідник фактично протиставив козаків і Петра 

Конашевича. За визначенням науковця, саме Я. Бородавка розумів загрозу 

турецької навали і пішов на угоду із П. Сагайдачним [167, с. 68]. Історик 

зазначав, що Петро Конашевич стратив політичного опонента, якого називав 

захисником народних інтересів [86, с. 179]. Вчений наголошував на 

загальноєвропейському масштабі перемоги під Хотином та визначав важливу 

роль козаків, не згадуючи при цьому українського гетьмана. 

Культурницьку діяльність гетьмана В. Голобуцький висвітив стисло: 

«Летом 1620 года… Сагайдачный принял живое участие в восстановлении 

православной иерархии, … со всем реестровым войском вступил в члены 

Киевского братства» [86, с. 173]. Історик вважав, що Петро Конашевич бажав 

отримати поступки збоку урядових кіл для старшини, але водночас намагався 

зменшити національний та релігійний гніт на українських теренах. Метою 
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посольства 1620 року до Москви зазначав прагнення українського народу до 

«возз’єднання» з Росією. 

Загалом у радянські часи історик дуже обережно характеризував 

козацького ватажка як значного військового і політичного діяча. У перевиданні 

1994 року постать П. Сагайдачного отримала ширшої уваги. Він постав перед 

нами як провідник державно-політичних інтересів українського народу. 

Протягом 50-х років над військово-політичною історіє працював учень 

В. Голобуцького М. Алекберлі, який присвятив увагу питанню турецько-

татарської агресії. Він залучив широке коло джерел, у тому числі східного 

походження. Головним критерієм виміру соціуму автор визначив категорію 

«український народ», яка мала марксистське забарвлення, адже він не міг 

оминути використання ідеологічних настанов. Зокрема, простежується думка 

про тяжіння до «возз’єднання» українців з росіянами: «В ходе казацко-

крестьянских восстаний усиливалась тяга к воссоединению Украины с Россией. 

В общей борьбе с иноземными захватчиками росли и крепли дружеские связи 

украинского и русского народов» [5, c. 29]. Постать Петра Конашевича 

представлено в контексті боротьби з турецько-татарською агресією. 

М. Алекберлі репрезентував його як представника козацтва, яке позитивно 

оцінювалось автором. Він отримав рис обізнаного політика та талановитого 

полководця. Аналізуючи перебіг Хотинської війни, історик зазначав авторитет 

Петра Конашевича у польському штабі, та проведення найважливіших боїв саме 

силами його козаків [5, cс. 100, 104]. Віддаючи данину часу і ідеології, 

М. Алекберлі позитивно, у дусі ідей «возз’єднання» оцінював козацьке 

посольство 1620 року до Москви, яке мало велике міжнародне значення, адже 

показало тенденцію до зближення двох народів [5, c. 63]. 

Н. Рашба, вивчаючи польсько-турецькі війни, критично оцінював вклад 

П. Сагайдачного у перемогу під Хотином, зазначаючи, що буржуазна 

історіографія принизила значення Я. Бородавки та безпідставно збільшила роль 

П. Сагайдачного [373, с. 83]. Також історик наполягав на особистих мотивах 



101 
 

діяльності гетьмана: «Он спешил к войску, опасаясь, что лавры победителя 

турок достанутся Бородавке» [372, с. 81]. 

Постать П. Сагайдачного отримала критичну характеристику у творчості 

Г. Василенка крізь призму конфлікту реєстрового й низового козацтва. На 

думку історика, реєстрові козаки на чолі з Петром Конашевичем проводили 

пропольський курс, зокрема 1617 року не підтримали антипольську боротьбу 

запорожців й почали переговори із польськими урядовцями про спільні дії 

проти низовиків [65, c. 62]. З аналогічної точки зору історик оцінював і участь у 

Московській кампанії 1618 року, зазначаючи, що П. Сагайдачним привів у 

московські землі загін реєстрових козаків, за що отримав нагороду. Роставицька 

комісія 1619 року була призначена через повстання, що охопило широкі маси. 

Шляхта, не бажаючи вступати у відкритий конфлікт, розпочала переговори із 

козацькою старшиною на чолі з Петром Конашевичам. У реєстр, за 

ствердженням Г. Василенка, потрапили тільки ті, хто підтримував його 

політику [65, c. 63]. 

Історик підкреслював, що Петро Конашевич намагався втілити умови 

угоди в життя жорсткими методами, зокрема, знищував чайки, встановив 

реєстрову залогу на Запоріжжі. Саме це призвело до втрати влади та змусило 

його змінити внутрішню політику [65, c. 64]. Поштовхом до трансформації стала 

загроза масштабної війни з турками. У контексті зміни політичного курсу 

історик згадував участь у відновленні православної ієрархії. Він зазначав, що, 

користуючись зменшенням польського тиску, козацький гетьман намагався 

добитися послаблення національного й релігійного гніту, а також поступок для 

реєстрового козацтва [65, c. 65]. На думку вченого, така політика знайшла 

обмежену популярність, основна маса підтримувала Я. Бородавку, якого козаки 

обрали гетьманом [65, c. 68−69].  

В. Панашенко звернула увагу на зв’язки запорозьких і донських козаків. 

Автор зазначила участь донських в морських походах П. Сагайдачного. 

Привертає увагу, що автор датувала похід на Кафу 1606 роком, а не 1616 як це 

прийнято в історичній науці ХХ –ХХІ ст. [337, с. 39]. Інтерес становить думка 
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про одностайне рішення козацької ради напередодні Хотинської війни 

виступити єдиним фронтом з шляхтою проти турецької загрози, зазначено 

вирішальна роль козаків на чолі з П. Сагайдачним у перемозі під Хотином [337, 

с. 40]. 

Отже, історик надала неоднозначну характеристику постаті, яка не 

вписувалась у концепцію історії в її радянському варіанті, критикувалася за 

захист вузьких станових інтересів, намагання знайти порозуміння із польським 

урядом, яке сприймалося як зрада народних інтересів.  

Радянський час відзначався виданням великих енциклопедичних збірок та 

виходом у світ багатотомних видань «Історії української РСР». У кожному із 

таких видань, залежно від часу видання, авторського складу, офіційної позиції, 

дещо по різному давалася інтерпретація особистості П. Сагайдачного в рамках 

існуючої офіційної думки. Увагу авторів зосереджено на висвітленні протиріч 

між реєстровим і нереєстровим козацтвом, висловлено думку, що Петро 

Конашевич на шляху до зближення з Москвою підкорявся волі козацької  

більшості. Видання 1982 року більше уваги приділило саме П. Сагайдачному 

[172]. В «Історії Української РСР» 1967-го року видання одним з головних 

чинників зростання чисельності козацтва на початку XVII ст. зазначено 

боротьбу російського народу з поляками, що «був запалюючим прикладом для 

українців у боротьбі за національне визволення» [179, с. 67]. Наголошується на 

військовому хисті та хоробрості П. Сагайдачного, автори вказали його 

зверхність над козаками під час морських походів 1614 –1616 років. Звернули 

увагу на вплив козацтва на культурне життя України: «До Київського братства 

записався з усім військом козацьким і гетьман Сагайдачний» [179, с. 184]. 

Оцінка політики Петра Конашевича щодо польського уряду набула критичного 

забарвлення в межах традиційного звинувачення в угодовській політиці, 

результатом якої стала Вільшанська угода [179, с. 184]. Крізь призму внутрішніх 

козацьких протиріч автори видання розкривали стосунки Петра Конашевича із 

козацькою спільнотою. У їх інтерпретації, козацький ватажок підкорявся волі 

козацької більшості, яка вела його до зближення із Москвою, адже, на думку 
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авторів, саме козаки були невдоволені московською кампанією 1618 року та 

ініціювали відправлення козацького посольства до Москви. Інтерес становить 

оцінка дослідниками цих подій: «Виконуючи волю козацтва....свідчить … зміну 

політичної лінії Сагайдачного, про відхід його від політики угодовства з 

польським урядом, про початок орієнтації на Росію» [179, с. 185]. 

В «Історії української РСР» видання 1982-го року окремими розділами 

вміщено інформацію стосовно боротьби проти турецько-татарської загрози та 

селянські антифеодальні виступи за участю козацтва. Заслугою гетьмана Петра 

Конашевича вказано взяття Кафи [172, с. 375]. Аналізуючи політичні орієнтації 

гетьмана, радянські науковці досить традиційно звинувачували його в 

компромісній політиці, що проявилася в підписанні угод з урядом [172, 

с. 407−408]. Висвітлюючи антифеодальну та визвольну боротьбу, автори 

позиціонували Петра Конашевича противником масового покозачення 

населення, вказували внутрішній розкол козацтва. Дослідники зазначили, що 

П. Сагайдачний намагався чинити тиск з метою отримання поступок у 

національно-релігійному питанні [172, с. 409]. Відновлення ієрархії та вступ до 

Київського братства трактується як формування опозиції польському уряду 

[172, с.411]. 

У «Большой Советской Энциклопедии» постать гетьмана Конашевича 

висвітлена в контексті послаблення ідеологічного тиску на історичну науку. 

Головною тезою розуміння його діяльності є наголос на ролі гетьмана в 

боротьбі з польським тиском: «Талантливый полководец украинского 

казачества, защитник украинской культуры от полонизаторских стремлений 

польского магнатства» [287, с. 96]. Компромісна політика гетьмана 

пояснювалась впливом магнатів на особистість гетьмана на початку його 

діяльності і намаганнями зблизити з ними верхівку українського козацтва. Але 

в подальшому козацький ватажок зайняв антипольську позицію і сприяв 

піднесенню на Україні православної церкви тощо [287, с. 97]. 

В. Марочкін висвітлив Петра Конашевича представником реєстрової 

козацької верхівки, схильної до компромісу, що користувався довір’ям уряду 
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Речі Посполитої. Прийняття всіх умов Вільшанської комісії автор трактував як 

антинародний характер комісії, що сприяло піднесенню визвольної боротьби в 

1618 та 1619 роках. Вчений зауважував існування двовладдя, вважаючи, що 

П. Сагайдачний втратив підтримку, але залишився головою козацтва в очах 

старшини й королівського двору. Ще одним чинником втрати підтримки був, на 

думку науковця, похід на Москву, яким Петро Конашевич «скомпрометував 

себе» [298, с. 54].   

Особу П. Сагайдачного історик трактував подвійно. Він традиційно 

вказував на козацького гетьмана як представника панівного шляхетського 

класу, критично оцінював, вважаючи, що той намагався звести козацтво до 

невеличкої групи.  Разом з тим, дослідник писав: «… ввійшов в історію як 

видатний козацький полководець, політичний діяч, який відстоював культуру і 

традиції свого народу» [298, с. 51].  

Л. Мельник в 1990 році висвітлював соціальні питання з позиції 

традиційного класового підходу. Зокрема, періодичні втрати влади 

П. Сагайдачним історик представив як логічний наслідок його «угодовської» 

політики, а також загалом старшини, що «вимагала збільшення реєстру, 

оскільки в старому складі (1тис.) реєстр вже не міг справитися з «сваволею», 

боротися з покозаченням населення а також нести службу на Запоріжжі» [310, 

с. 20].  

У колективній праці В. М. Нічика, В. Д. Литвинова та Я. М. Стратія 

досліджується розвиток гуманістичного знання та ідей Реформації в 

українських землях XVI - початку XVII століть. Автори, аналізуючи «Вірші 

…» К. Саковича, підкреслювали ренесансні риси цього твору та звернули 

увагу на появу у свідомості тогочасних діячів поняття Вітчизна й служіння їй, 

як характерну рису постаті П. Сагайдачного [324, с. 289−290]. Автори 

трактували концепт «свобода Вітчизни» початком становлення у свідомості 

українців думки про необхідність існування національної державності. І 

тенденції до творення державності, на думку авторів твору, простежувалися 

від часів Петра Конашевича. 
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Важливе місце посіла біографія козацького гетьмана, написана 

М. Котляром та В. Смолієм. Автори відійшли від однозначної критики Петра 

Конашевича через участь у військовій кампанії на Москву 1618 року, 

зазначаючи існування стереотипу в радянській науковій літературі  

характеризувати «політичне кредо» П. Сагайдачного через цей похід. 

Дослідники зазначили необхідність для вчених приймати до уваги «общий 

контекст развития событий на Украине во втором десятилетии XVII в.» [227, 

с. 161]. На їх думку, імовірною причиною участі в поході могла бути «оплата» 

сеймової конституції щодо свободи віросповідання в Речі Посполитій. 

М. Котляр та В. Смолій у традиціях радянської науки вважали козацького 

гетьмана прибічником ідеї русько-українського об’єднання, доказом чого було 

посольство до Москви 1620 року [227, c. 162].  

Історики надали дещо незвичний образ Петра Конашевича як шляхтича 

та великого землевласника. Характеризували внутрішню політику козацького 

гетьмана як консервативну, компромісну та угодницьку у ставленні до 

польсько-шляхетської влади. Дослідники зазначали, що із П. Сагайдачним  

польський уряд пов’язував сподівався реалізації Роставицької угоди [227, 

с. 160]. Разом з тим, науковці надали тезу, що П. Сагайдачний міг проводити  

цілком незалежний політичний курс, на доказ чого наводили морські походи, 

які були неодноразово заборонені урядом. За їх версією, Петро Конашевич 

підтримував низку вимог козацтва, і 1615-1616 року очолив визвольний рух 

різних станів [227, с. 161]. Після підписання Роставицької угоди він розпочав 

підготовку до її денонсації.  

Аналізуючи відновлення православної ієрархії 1620 року історики  

вказували її значення для розвитку національного руху: «осуществление этой 

акции, значение которой вышло далеко за религиозные рамки, стало 

возможным только благодаря мощной поддержке Войск Запорожского и 

лично Петра Сагайдачного» [227, с. 163]. Дослідники звернули увагу на різке 

загострення відносин із поляками, через релігійне питання. Край 

протистоянню поклала турецька загроза, і сейм, ідучи на поступки, запросив 
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козаків на службу. Цю думку також пізніше виклав В. Голобуцький у новій 

редакції своєї монографії. С. Плохій констатував існування в польському 

суспільстві думки щодо знищення релігійної унії у зв’язку з військово - 

політичною необхідністю [356, с. 126]. Це дало підґрунтя В. Голобуцькому 

писати про втрату Польщею через внутрішні консервативні сили шансу на 

створення триалістичної держави, прибічником якої, на думку науковця, був 

Петро Сагайдачний. 

М. Котляр та В. Смолій вказували на впливову роль Петра Конашевича 

навіть після втрати булави. Я. Бородавка був заарештований і страчений за 

наказом П. Сагайдачного, через що, на їх думку, останній пізніше жалкував 

[227, c. 165]. Традиційно підкреслено значення козаків для Хотинської 

перемоги, при висвітленні останніх днів життя гетьмана, наголошено на його 

правозахисній діяльності, спираючись на листи гетьмана й козацьке 

посольство, відправлене Петро Конашевичем до Варшави з приводу 

потвердження православної ієрархії.  

Автори вказували на протиріччя діяльності гетьмана, серед яких називали 

політичне кредо, соціальну політику. По суті дослідники поставили й залишили 

відкритими низку питань, що окреслили напрямки подальших досліджень. 

Отже, протягом радянського часу, в умовах ідеологічних обмежень 

постать П. Сагайдачного отримала незначної уваги дослідників. У працях 

К. Гуслистого, В. Голобуцького проведено розкриття образу з точки зору 

соціально-економічних аспектів історії, питань політичної орієнтації. 

М. Алекберлі, Г. Василенко висвітлювали збройну боротьбу проти турецько-

татарської агресії. 

 

4.2. Історіографія досліджуваної проблеми в науковій літературі поза 

межами СРСР.  

 

У підрозділі проаналізовано праці істориків, що працювали в 

міжвоєнний період у західноукраїнських землях, твори емігрантів з СРСР і 
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роботи представників іноземних історичних шкіл. Перші два напрямки тісно 

пов’язані між собою, адже частина емігрантів з Наддніпрянщини початку 

1920-х років осіла в Польщі, Чехословаччині, у складі яких перебували 

Галичина і Закарпаття.  

Центром західноукраїнського наукового життя був Львів, де працював у 

цей час І. Крип’якевич. Починаючи науковий шлях, під впливом 

М. Грушевського, він поволі відходив від «стрижневої ідеї метра, за якою 

історія України-Русі це, насамперед, історія народу», – як зазначив 

Я. Дашкевич [237, с. 18]. Він належав до державницької течії та вважав 

головним чинником розвиток національної самосвідомості і боротьба за 

власну державність. З таких позицій висвітлено і постать гетьмана 

П. Сагайдачного. 

Історик вважав, що П. Сагайдачний через стримування козацького 

радикалізму «…обороняв самостійність Запорізького Війська», що дозволило 

йому оформитись в окремий стан [238, с.164]. Він одним з перших аналізував 

реформу козацького війська проведену Петром Конашевичем, зокрема, 

перетворення козацтва як військового формування з партизанських ватаг у 

регулярне військо [239, с. 243]. При цьому гетьман діяв різними методами і їх 

оцінка істориком досить неоднозначна [159, с. 36−37]. 

Залишаючись на позиціях державницької концепції, історик називав 

найбільшою справою Петра Конашевича поєднання козацької політики з 

потребами української інтелігенції: «Сагайдачний … поєднував в своїй особі 

тенденції двох найактивніших груп українського громадянства - козаччини і 

міщансько-духовної інтелігенції» [238, с. 164]. Його заслугою науковець 

вважав те, що міщанство і духовенство знайшли собі підтримку у вигляді 

військової сили козаків, а козацтво вийшло поза межі своїх інтересів і 

включилось у справи загальнонаціонального значення. Історик презентував 

П. Сагайдачного прибічником власної державності, що намагався забезпечити 

Запорізькому Війську свободу рухів. Саме у цьому контексті історик 

розглядав його відносини з Москвою, участь у війнах Речі Посполитої. Отже, 
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І. Крип’якевич вважав гетьмана виразником державних інтересів українського 

суспільства. Більш значної уваги постать гетьмана отримала в колективній 

роботі «Історія українського війська», керівником якої був І. Крип’якевич. 

Праця розкриває образ видатного гетьмана як військового ватажка, що в 

період свого десятилітнього правління був одним з найбільших організаторів 

українського війська [239, с. 241−242]. 

Ю. Крохмалюк в своїй роботі, заявленій як стратегічно-тактична студія, 

надав порівняння військових стратегій і тактик козаків ранньомодерної доби 

із тими, що панували в Європі. Петро Конашевич в праці представлений як 

реформатор та новатор [241]. Як зазначив автор, при замалій кількості джерел 

та браку відомостей з теми, він вдався до аналізу різних військових акцій під 

проводом козацького ватажка, а отже використовував метод аналогії. На 

прикладі походу на Москву 1618 року він висвітив особливості розвитку 

військового мистецтва та його еволюцію за П. Сагайдачного. Дослідник 

порівняв розвиток стратегії і тактики військового мистецтва в Європі, Польщі 

та в козаків, підкреслюючи переваги останніх [241, с. 10−13]. Автор вважав, 

що військові реформи Петра Конашевича випередили аналогічні реформи 

Густава Адольфа й мали передове значення [241, с. 4]. Зокрема, дослідник 

зазначав рухливість війська, велику силу вогню, сильну кінноту.  

Дослідник писав, що королевич Владислав із початку військової 

кампанії розраховував саме на допомогу козаків П. Сагайдачного і зазначав 

ініціативу козацького гетьмана: «…Сагайдачний … повів її по своїх планах» 

[241, с. 14−15]. Він проаналізував переваги стратегії і тактики козацького 

ватажка, зокрема, велику швидкість козацького війська, незвичний маршрут 

пересування, який мав чинник раптовості та вирішив проблему  забезпечення 

війська [241, сс. 18, 24]. Ю. Крохмалюк підкреслив ретельну підготовку Петра 

Конашевича до цього походу: «… докладно знав стан і дух московського 

війська та московські способи війни» [241, с. 26]. Автор студії називав його 

вождем, спираючись на характеристику Я. Собєського, відзначав бойову 

сміливість, хоробрість, холодний розум. 
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Значним явищем історичної науки є діаспорна історична література. В 

працях істориків-емігрантів інтерес до постаті П. Сагайдачного не 

простежується і висвітлення його особистості подається лише у загальних чи 

тематичних працях. Найбільш ранні студії з української історії, створені 

українськими емігрантами, з’явилися на початку ХХ ст. але їх кількість 

незначна. До найбільш ранніх праць належить  видана у Скрентоні 1904 року 

«Коротка історія Русі до зруйнування Запорозької Січі». Робота мала більш 

публіцистичний характер, з позиції народовецької парадигми висвітлено 

козацькі повстання. Постать гетьмана П. Сагайдачного набула рис 

політичного та військового ватажка, у планах якого було досягти 

«самостойности» [219, с. 21].  

Інтерес істориків діаспори до вивчення постаті Петра Конашевича як і 

загалом до початку XVII cт. був незначним. У міжвоєнний час єдиною 

спеціалізованою роботою присвяченою постаті гетьмана стала монографія 

М. Антоновича, але вона через воєнний час не була надрукована, і долю 

рукопису дослідити не вдалося. Постать козацького гетьмана висвітлювалась 

у загальних роботах,  присвячених історії України чи історії козацтва.  

Наукова спадщина Д. Дорошенка містить переосмислення історії з 

державницької позиції. Сучасники надавали історику протилежні відгуки: 

його називали завзятим мазепинцем, разом з тим національні кола виказували 

йому недовіру [281, с. 38−39]. Аналізуючи еволюцію поглядів Д. Дорошенка, 

писали про поступову рух у бік консерватизму, але вказували, що 

повноцінним істориком-державником науковець став лише у еміграції [8, 

с. 109]. Д. Дорошенко висвітлював постать П. Сагайдачного з точки зору 

державницької концепції історичного розвитку. Він зазначав, що Петро 

Конашевич проводив політику лояльності щодо правлячих кіл, вважаючи 

постанови комісій тимчасовими та схиляв козаків до формального погодження 

з урядовими вимогами, щоб дочекатись, коли козацька сила знову знадобиться 

урядові [130, с. 207]. Науковець зауважив, що П. Сагайдачний зумів вийти за 

межі станових інтересів і стати загальнонаціональним лідером: «завдяки 
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незламній волі та залізній дисципліні зберіг власне провідне становище та 

авторитет і спрямував зусилля на справу національної ваги – підтримку 

православної церкви» [130, с. 208]. Дослідник вважав гетьмана одним з 

ініціаторів відновлення ієрархії [169, с. 30]. Д. Дорошенко зауважив: «На 

Україні в початку XVII століття ясно жила в свідомості освічених людей ідея 

тяглости й неперервності українського історичного процесу, але вони 

показують також і те, що союз української інтелігенції з козацтвом був уже 

доконаним фактом...» [130, с. 210]. На наш погляд, історик дещо перебільшив 

соціальну зрілість українського суспільства: безумовно, союз військової та 

духовно - громадської частин українського суспільства існував. Але він 

знаходився ще на стадії становлення й був ще досить слабким, і заслуга 

П. Сагайдачного в тому, що він сприяв зміцненню цього союзу.  

Висвітлюючи Хотинську війну, Д. Дорошенко вказував, що королевич 

Владислав вважав Петра Конашевича рятівником польської держави, 

наголошував на виключній ролі козацького війська в здобутті перемоги: 

«…скромна фігура гетьмана залишається в тіні хоч, як признавали самі 

офіціяльні польські чиновники, … він з своїми козаками був справжнім героєм 

цієї війни. … не дістав тієї сатисфакції, якої найбільше сподівався...» [130, 

с. 213]. Історик не висвітлив конфлікт між Я. Бородавкою і П. Сагайдачним: він 

вважав відсторонення Я. Бородавки від влади у військовім таборі, а потім суд 

над ним і страту проявом традиційного для козаків радикалізму [130, с. 212].  

Отже, у праці Д. Дорошенка Петро Конашевич постає обізнаним 

політиком з сформованими державно-політичними поглядами, що свідомо 

йшов до мети відвоювання своєму народові відповідного місця в польській 

державі.  

М. Славінський висвітлює соціальні та до певної міри етнічні процеси 

українського суспільства, в контексті яких розглядав і постать 

П. Сагайдачного. Як зазначав історик, на зламі XVI – XVII ст. відродилася 

українська нація завдяки об’єднанню окремих верств суспільства задля 

боротьби за національні права [434, с. 70]. Дослідник вважав, що на початку 
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цієї боротьби її учасники боролися не з державою, а правним ладом Речі 

Посполитої в межах якої вважалося можливим створити сприятливі умови для 

національного розвитку. Репрезентантом таких політичних поглядів був, на 

думку М. Славінського, Петро Конашевич, ім’я якого історик писав через 

дефіс «Конашевич-Сагайдачний», втім не пояснюючи власної думки щодо 

цього питання. Акцентуючи увагу на соціальних процесах у суспільстві, він 

зазначив, що на часи Петра Конашевича припадав значний зріст козаччини 

[434, с. 71]. Разом об’єднуючими процесами, що проходили в суспільстві це 

надало, на думку М. Славінського, певні наслідки. Одним із них стали морські 

походи козаків проти мусульманської агресії, які науковець розглядав як 

частину боротьби тогочасної Європи [434, с. 71]. Фактично М. Славінський 

намагався розглянути розвиток українських земель у контексті світового 

історичного процесу.  

Ще одним проявом козацької сили, на думку дослідника, стало 

встановлення козацького контролю над Київщиною та південними землями, де 

була слабка польська присутність: «Тут, у Києві й сталося оте об’єднання 

козаччини з братствами… Петро Конашевич-Сагайдачний був одним з його 

творців» [434, с. 71].  Його вступ до лав київського братства надав протекцію 

національно-культурній сфері, що призвело до відновлення значення Києва як 

осередка культурного, суспільного та політичного життя [434, с. 72].   

М. Славінський сформував образ козацького гетьмана як такого, що, був 

представником певної соціальної групи, але вийшов за межі станових інтересів 

та боровся за права свого народу в реаліях свого часу. Петро Конашевич  

висвітлений дослідником скоріше як практик, а не теоретик суспільного та 

політичного життя.   

Схожими до М. Славінського були погляди на постать українського 

гетьмана М. Антоновича. Як писав про нього Ярослав Б. Рудницький,: «… він 

мріяв про інтерпретативну синтезу історії України, без балясту фактичних 

подробиць, але за те з викриванням основних історичних процесів та їхньою 

інтерпретацією на порівняльному фоні східної Європи та азійського 
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континенту» [389, с. 86]. М. Антонович вписав образ П. Сагайдачного в 

соціальні процеси, що проходили на українських землях, характеризуючи його 

як гетьмана, який поставив козацтво на оборону загальнонаціональної справи 

в межах існуючої держави [20, с. 28]. Історик чітко відрізняв козацтво XVII ст. 

від козаків XVI ст., яких вважав лише степовими добичниками.  

М. Антонович тісно пов’язував суспільно-релігійні справи із політично-

військовими. Історик зазначав бажання Польщі приборкати козацтво, яке 

«…давно вже почувалось повним господарем на пограниччі» [20, с. 29]. Те, що 

конфлікт не перейшов у збройну фазу історик вважав заслугою Петра 

Конашевича.  

Морські походи під проводом П. Сагайдачного історик вважав 

відшкодуванням відсутності державної платні [20, с. 29]. Напередодні 

Хотинської війни, історик зазначав, що козацький гетьман поставив допомогу 

козаків у залежність від релігійної справи [20, с. 31]. Ми вважаємо цю думку 

історика можна сприймати як визнання ним політичного мислення гетьмана 

П. Сагайдачного.   

Цікавим є висновок історика щодо впливу П. Сагайдачного на 

суспільство: «Він залишив нарід спаяним релігійно-національним монолітом з 

козацтвом, як боєвою силою і з незвичайно скріпленим престижем гетьманської 

влади…» [20, с. 31]. Отже, М. Антонович висвітив постать П. Сагайдачного як 

політичного, національного і військового лідера. 

Р. Бжезький поставив заданням висвітлити докладніше ті події, які до 

цього «майже промовчувано, чи подано у фальшивому вигляді» [316, с. 8]. 

Дослідник полемізує з московськими істориками та російською схемою 

історичного поступу, зокрема розвінчує міф про тяжіння двох братніх народів 

до об’єднання. З огляду на це, як писав сам дослідник, він дозволив собі «так 

само суверенно повестися з фактами в українському інтересі – як це 

дозволяють собі робити московські історики в своєму інтересі» [316, с. 6].  

Р. Бжезький, висвітлюючи постать Петра Конашевича, відзначав його 

значну роль в розвитку козацької організації, вважав реформатором козацтва 



113 
 

після Солоницького погрому, що викликає питання хронології в праці вченого 

[170, с. 24]. Історик намагався довести відсутність в українського народу ідеї 

єдності з руським народом. Він підкреслював, що, боронячи православну віру 

від поляків, Петро Конашевич брав участь у боротьбі із Москвою, що історик 

трактував як доказ абсурдності ідеї єдності українського і руського народів у 

ментальності тодішніх українців. У межах полеміки з московськими істориками 

та їх «прислужниками», до яких науковець відніс М. Петровського 

та О. Оглобліна, дослідник аналізував посольство П. Сагайдачного до Москви 

1620 року.  

Справжньою метою посольства 1620 року Р. Бжезький вважав потребу в 

переговорах із царгордським (термін поданий істориком) патріархом щодо 

відновлення ієрархії. Історик критикував К. Гуслистого, зазначаючи, що той 

цілеспрямовано замовчував мету посольства. Офіційний лист П. Сагайдачного 

із пропозицією козацької служби Р. Бжеський вважав приводом, щоб потрапити 

до Москви. Діаспорний дослідник наполягав, що пропозиція козацької служби 

була проявом традиційної для козаків найманої служби, яку не можна 

трактувати як спробу зміни державної приналежності [316, с. 123]. 

Р. Бжезький вказував, що після повернення з московського походу, 

гетьман почав «підготовляти відродження української нації», зокрема, добився 

відновлення православної ієрархії та, взагалі, дбав про поширення освіти та 

підтримку православної церкви [316, с. 123]. Загалом Р. Бжеський підійшов до 

висвітлення історичних подій з радикальних позицій, разом з тим, низку фактів, 

що не вкладалася в його систему поглядів, історик не аналізував.  

Продовжила емігрантські видання «Енциклопедія українознавства», що 

видавалася з 50-х років. Її головним редактором та автором багатьох статей був 

В. Кубійович. Відомості стосовно П.Сагайдачного представлені з позицій 

висвітлення національно-релігійних питань, що визначені пріоритетними в його 

діяльності [136]. 

Н. Полонська-Василенко за своїми уподобаннями належала до 

державницької школи, але при висвітленні особи гетьмана П. Сагайдачного 
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можна простежити елементи як народницької так і державницької концепцій 

історії. Дослідниця визначала його реформатором козацького війська [359, 

с. 440], але головною заслугою, на думку авторки, було поєднання інтересів 

козацтва, міщанства й духовенства. Завдяки політиці гетьмана козаки 

перебрали на себе значення провідної верстви в суспільстві України: «Козаки 

вперше виступають не тільки, як оборонці селян, але й як протектори 

Православної Церкви. ... своєю діяльністю Сагайдачний повернув Києву 

значення культурного, релігійного осередку України» [359, с. 444]. 

 Підсумовуючи, дослідниця зазначила, що доба П. Сагайдачного має 

велике значення в історії України [169, с. 31]. Дослідниця підкреслила, що 

Петро Конашевич і київське культурне середовище були представниками 

галицької інтелігенції, з чого зробила висновок: «Цим підкреслювалося 

соборність України, цим знову зв’язувався в єдиній національній» [359, с. 445]. 

Ця, досить нова і прогресивна думка, віддзеркалювала погляди державницької 

течії істориків, що набула особливого розвитку в еміграції. Таку ж думку 

Н. Полонська-Василенко репрезентувала в окремих працях з історії Запоріжжя 

[333, с. 90].  

Інтерес становить образ П. Сагайдачного створений І. Власовським з 

точки зору історії православ`я. При ньому козаччина набуває: « … 

всенаціонального в українському народі значення, дбаючи не про свої тільки 

станові справи» [81, с. 30]. Відновлення церковної ієрархії історик вважає 

проявом національно-релігійної ідеології українського гетьмана. На його думку, 

контакти Петра Конашевича з патріархом Феофаном могли відбутися у 1618 

році в Тулі, де знаходились польські війська [81, с. 31]. Історик переконаний, що 

Феофан вже 1618 року збирався допомогти православним Речі Посполитої. На 

користь контактів із Києвом свідчить факт, що 1620 року козаки зустрічали його 

в Путівлі. Історик не висвітлив ступінь участі П. Сагайдачного у відновленні 

ієрархії, але зазначив активну позицію козацького ватажка.  

І. Власовський назвав Петра Конашевича великим борцем за свободу  

права української православної церкви [81, с. 42]. А головним наслідком його 
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діяльності зазначив поєднання справи козацької з релігійною, що зробило 

козацтво головним борцем за українську національну ідею в XVII ст. 

У другій половині ХХ ст. у наукових центрах української діаспори в 

Північній Америці працювала низка істориків, які представили фрагментарні 

відомості щодо П. Сагайдачного. Професор О. Оглоблін, не займаючись 

постаттю Петра Конашевича спеціально, надав цікаву тезу про виникнення в 

його часи ідеї сприйняття Києва як «другого Ієрусалиму» [329, с. 133] . 

О. Баран, на підгрунті аналізу архіві Риму, Венеції, Відня та Варшави, 

дійшов висновку про значно більшу активність козаків в Західній Європі ніж на 

Чорному морі [350, с. 35]. У поході на Москву історик зазначав участь 40 тис. 

козаків, з яких 25-30 тисяч були під  контролем П. Сагайдачного, а ще 10-15 

тисяч діяли в якості самостійних загонів [35, c. 77]. На думку дослідника, після 

підписання Деулінського перемир’я  учасники походу домагалися реєстрації. 

Польща, через складне скрутне становище, могла прийняти в реєстр тільки 

«початкове військо Сагайдачного», називаючи цифру 8 тисяч осіб. 

Незрозумілими є як фактичні відомості, так і теоретичні узагальнення стосовно 

характеру цієї «реєстрації» [37, с. 50−51]. Отже, О. Баран висловив якісно нову 

думку про, вочевидь, Роставицьку комісію як взаємовигідний союз, а козаків 

презентував самостійною спільнотою, фактично автономною вільнонайманою 

військовою одиницею. Саме неможливість утримання козаків польським 

коштом після Деулінського перемир`я, стала підгрунтям їх участі у 30-річній 

війні з дозволу Сигізмунда ІІІ [350, с. 36]. Історик, аналізуючи стосунки 

іранського шаха Аббаса і запорожців, які відбулися під час активної діяльності 

Петра Конашевича, писав про зацікавленість східного володаря в козаках як 

силі, що протистоїть туркам [37, с. 50]. З огляду на сучасні версії стосовно 

ініціативи П. Сагайдачного щодо переговорів з перським шахом, інтерес 

становить робота О. Барана, присвячена документальним свідоцтвам Пієтра 

делла Валле  [36]. Історик зазначив інтерес шаха до козацького війська, який під 

впливом зміни політичної ситуації згас. Історик відмічав листи, підписані 
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близьким радником П. Сагайдачного О.Голубом до шаха [36, с. 96]. Це свідчить 

про високий рівень козацької дипломатії П. Сагайдачного. 

О. Субтельний вважав Петра Конашевича провідником козацької 

верстви, політиком, якого ставив в один ряд з Б. Хмельницьким [447, с.149]. 

Історик, якого до певної міри можна назвати представником державницької 

течії, головну увагу спрямував на визначення політичної діяльності, відносин 

гетьмана з козацькими низами з огляду національних та, до певної міри, 

державних інтересів. На його думку, тимчасове примирення з Польщею було 

засобом збільшення козацької сили: «… он по сути превратил казаков из узкой 

социальной группы…в потенциально ведущую силу украинского общества в 

целом»  [447, с.149]. О. Субтельний також вказував на організаційну роль 

гетьмана Конашевича, що перетворив козацькі загони на вишколене військо, 

мобілізував значні козацькі сили тощо. Автор вважав заслугою 

П. Сагайдачного союз козацтва з культурно-релігійною елітою, вказуючи на 

його участь у відновленні православної ієрархії. Разом із тим, треба зазначити 

відсутність критичного підходу, зображення козацького гетьмана більше як 

ідеального героя, ніж реальної історичної постаті.  

Серед російських емігрантів відзначимо А. Карташева, якого вважають 

істориком православ’я: «Именно он (Карташев – О. І.) замыкает цепочку 

церковной академической мысли XIX– середины XX вв., ибо после него пока 

не создано нового всеохватывающего труда по церковной истории…» [64]. 

Історик вважав сусідство із «мощным московско-русским государственным 

организмом» основним чинником існування спротиву процесам окатоличення 

[194, c. 267]. Російський вчений не виділяв окремо історію релігійного життя: 

«Для А. В. Карташева история русской церкви - это действительно 

"историческая жизнь" живого противоречивого общественного организма, …» 

[421, с.198]. Дослідник розкриває соціальну роль і місце козацтва крізь призму 

супротиву унії. За відомостями науковця, козацький ватажок гарантував 

польському урядові допомогу за умови релігійної свободи в межах його 

розповсюдження влади – на Київщині [194, c. 272]. Ця думка про географічні 
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межі вимог Петра Конашевича була відносно новою, адже до А. Карташева 

такі кордони чітко не  вказував жоден з істориків. Дослідник відмічав важливу 

роль православних церковних братств для оборони православ’я і вказував, що 

гетьман П. Сагайдачний побудував Богоявленський храм Київського братства.  

Центральною подією духовного життя православних на початку XVII ст. 

стало відновлення православної ієрархії єрусалимським патріархом Феофаном. 

При відновленні православної ієрархії, на думку А. Карташева, Петро 

Конашевич гарантував патріархові безпеку і захист при відновленні ієрархії в 

Києві. Окрім цього, роль Петра Конашевича історик більше не висвічував у 

питанні ієрархії. А. Карташев зазначив легальний характер перебування 

Феофана в українських землях, лише висвячення ієрархії викликало 

необхідність охорони [194, с. 276−277]. 

Історик наголосив, що захист козацтва дозволив культурній еліті Києва 

вільно «устраивать церковные дела …», що знайшло втілення в скликанні 1621 

року релігійних зборів. Як вважається, до літа 1621 року П. Сагайдачний 

контролював Київ, отже, можна припустити його підтримку цих зборів.  

Умовою допомоги козаків у Хотинській війні, козацький лідер визначив 

легалізацію новоутвореної православної ієрархії. Можемо припустити, що цей 

аспект так само зіграв роль у скликанні православного собору. Ставлення 

дослідника до українського гетьмана майже не простежується, але аналізуючи 

шкільну боротьбу дослідник писав про гетьмана як «морального хозяина южной 

Руси». Більше відомостей про ступінь участі Петра Конашевича в суспільному 

житті у висвітленні А. Карташева ми не маємо.  

Увага польських істориків ХХ ст. до П. Сагайдачного знаходилась під 

впливом комуністичної ідеології та тяглости від попередніх часів [163, с. 25; 

388, c. 260]. Основна увага дослідників приділялася вивченню соціально-

економічних питань. Разом з тим, ідеологічний тиск на польських науковців не 

не був сталим, вже наприкінці 1950-х років польські історики: «почали 

відходити від офіційної ідеологічної доктрини» [385, с. 264]. Постать 

українського гетьмана отримала висвітлення майже в усіх загальних працях, 
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присвячених польській історії того часу та тематичних роботах з історії 

українського козацтва.  Польські науковці цього часу сприймали козаків як 

виразників народних соціальних і національних інтересів. Дослідники зробили 

візію надбань польської науки та піддали критиці ідею цивілізаційної місії 

Польщі на українських землях [385, с. 264]. 

Серед польських дослідників, що зосередили увагу на вивченні історії 

українських земель був Л. Подгородецький. Він зображав П. Сагайдачного 

військовим ватажком, одним з найвизначніших козацьких лідерів [573, c. 248]. 

Історик зазначив походження майбутнього гетьмана з дрібної шляхти з-під 

Самбора, вказав на навчання в Острозькому колегіумі, але зауважив, що за 

характером шабля і кінь були йому миліші книжок, і саме на Запоріжжі він 

проявив великі здібності [572, c. 163].  

На думку вченого, козацький ватажок займав пропольську позицію, 

завдяки чому було підписано Вільшанську угоду, а пізніше – Роставицьку. Вони 

обмежували козацтво і призвели до розколу козацтва та обрання паралельного 

гетьмана Я. Бородавки [573, c. 244]. Вивчаючи московський похід 1618 року 

Л. Подгородецький критично характеризував польську політику, пишучи, що 

козаки стали не потрібні після Московської кампанії 1618 р. [572, c. 163].  

Історик звернув увагу на реформування козацької організації. На його 

думку, у козацькому середовищі спочатку було більшість шляхти, але з часом 

кількість її меншає і запорожці поступово ставали «hultajstwem chlopskim» [573, 

c. 226]. Це змусило Петра Конашевича спрямувати свою енергію на перебудову 

війська і перетворення  козацькі ватаги на дисципліноване військо [572, c. 163]. 

Л. Подгородецький не висвітлював участь П. Сагайдачного у відновленні 

православної ієрархії, ініціатором якої вважав патріарха Феофана, називаючи 

ієрархію нелегальною [572, c. 245].  

Вивчаючи Хотинську війну, історик зазначив, Петро Конашевич поставив 

умовою козацької допомоги визнання православної ієрархії й погрожував 

здійсненням шляхетських погромів [163, с. 26]. Наслідком цих вимог, на думку 

історика, стало призупинення дії польського едикту, який визнавав православну 
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ієрархію ворожою, а також затвердження Петра Конашевича гетьманом [573, 

c. 247]. Фактично вперше керівника реєстрового війська польська влада визнала 

гетьманом, це переводило його в якісно новий статус. Загалом, історик 

відмовився від критичного зображення козацького ватажка, але, не в повній мірі 

зміг знайти йому місце у власній концепції козацької історії. 

Інтерес становить дослідження еволюції козацького стану В. Томкевича, 

в якому автор, зазначаючи польську колонізацію Дикого Поля інструментом для 

приборкання козацтва, вказував П. Конашевича в рядку нешляхетських 

козацьких отаманів, що прийшли на зміну шляхетському елементу [586, с. 253]. 

З. Вуйцик висвітлював питання існування козацтва початку XVII ст. крізь 

призму історії Речі Посполитої, особливого значення надаючи дипломатичним 

та міжнародним чинникам. Історик критично характеризував політику урядових 

кіл, що намагалися обмежити козацьку силу репресивними заходами, 

застосовуючи їх непослідовно [163, с. 26]. Цю непослідовність дослідник 

відзначав, аналізуючи польсько-козацькі угоди 1617 та 1619 років та їх наслідки. 

Підписував ці угоди П. Сагайдачний, якого вчений назвав авторитетним 

гетьманом. У цьому фактичному статусі постать Петра Конашевича згадується 

з часу походу на Кафу 1616 р., який він очолював [588, c. 25].   

Історик був одним з небагатьох, хто вважав, що під Цецорою гетьман 

С. Жолкевський очікував козаків. Причиною відсутності Петра Конашевича під 

Цецорою, на думку З. Вуйцика, став вплив патріарха Феофана, який, 

перебуваючи у Києві 1620 року, займався справою відновлення православної 

ієрархії [588, с.25]. За відомостями З. Вуйцика, П. Сагайдачний привів під 

Хотин 25 тисяч відбірного козацького військо [588, c.26]. Історик визнавав 

виключну роль козаків під Хотином. З. Вуйцик одним з перших відійшов від 

однозначного сприйняття козаків незручною частиною польського державного 

механізму [162, с. 23].  

У 70-ті рр. значне місце належало працям В. Серчика, на думку якого, у 

XVII ст. реєстрові козаки стали носіями ідеї «państwowości ukraińskiej». Її  

репрезентували козацькі гетьмани, починаючи з Петра Конашевича. Вони 
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претендували на представницьку функцію в краї, та, можливо, надання 

автономії частині Речі Посполитої [579, с. 7]. Учений характеризував Петра 

Конашевича як непересічну особистість, керівником козацького походу 1616 

року, в результаті якого козацький ватажок отримав величезний авторитет і вагу 

[579, с. 166]. Вільшанську угоду вчений вважав компромісом, прийнятим 

завдяки політиці Петро Конашевич [578, c. 97; 579, с. 167]. Однією з причин 

такого курсу історик припускав його особисті майнові інтереси [579, с. 184]. 

Московську кампанію 1618 р. історик аналізував більше в соціальному та 

політичному аспектах, ніж у військовому. Дослідник зауважив, що саме під 

Москвою Владислав надіслав йому клейноди, фактично визнавши його статус 

гетьмана [579, с. 183]. Наслідком походу стала спроба приборкати козаків через 

підписання, за участю П. Сагайдачного, Роставицької угоди. Ця подія на думку 

В. Серчика, спричинила зміну позиції козацького гетьмана, який 1620 року 

відправив посольство до Москви [578, с. 99].  

Згідно відомостям науковця, під час польсько-козацьких переговорів, що 

передували Хотинській кампанії 1621 року, король затвердив гетьманський 

титул П. Сагайдачного, за висловом історика, «купивши» його, але не погодився 

на затвердження православної ієрархії [427, с. 188]. Водночас, щоб заохотити 

козаків на службу, патріарху Феофану за посередництво у справі було обіцяно 

королівське підтвердження новоствореної православної ієрархії [578, с. 99]. 

Історик висвітив Хотинську війну, не виокремлюючи ролі Петра Конашевича. 

В. Серчик зазначав, що в польських колах його смерть сприйняли як втрату 

єдиного прибічника угоди козацтва з Річчю Посполитою.  

Учений висвітив постать Петра Сагайдачного в межах власної історичної 

концепції, яка обумовила критичне зображення постаті козацького гетьмана. 

Він вважав, що для польського суспільства поява козацтва призвела до низки 

внутрішніх проблем, методи та засоби їх розв’язання відповідали стану ситуації 

[579, c. 6]. Відповідно пропольська спрямованість політики Петра Конашевича 

в повній мірі вписувалась у цю концепцію, і гетьман постав у працях В. Серчика 
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не як представник окремої суспільної спільноти, а як громадянин країни, що 

намагався знайти шляхи врегулювання внутрішнього суспільного конфлікту. 

Я. Паєвський, досліджуючи польсько-турецькі війни, приділив незначну 

увагу Петру Конашевичу в контексті подій Хотинської війни, називаючи  

виключно отаманом. Як зазначив, В. Щербак, польські історики прагнули 

«всіляко применшити роль козаків у перемозі над султаном Османом ІІ» [513, 

с. 140]. До певної міри ця думка стосується Я. Паєвського. Так, польський 

історик лише констатував прибуття козаків під проводом П.  Сагайдачного під 

Хотин. Зазначав, що Петро Конашевич був допущений до обговорення стратегії 

і тактики ведення бойових дії, з якими не завжди погоджувався, але не визначав 

ступінь його впливу у цій кампанії [566, с. 99]. При висвітленні бойових дій, 

історик зазначав, що найсильніші атаки турків були спрямовані саме на позиції 

козаків і лісовичків [566, с. 101]. 

В середині 1980-х років представником нової польської науки стала 

Т. Хінчевська-Геннель. Вона, досліджуючи козацьку свідомість, зазначала 

через існування культу героя формування національної свідомості українців вже 

на початку XVII ст. [540, с. 116−117]. Вона дійшла висновку, що  образ Петра 

Конашевича став ідеалом козацького героя і гетьмана [162, с. 23].  Висновки 

дослідниці широко використовуються сучасними польськими та українськими 

дослідниками.  

Найзначнішою характерною ознакою робіт польських істориків середини 

– другої половини ХХ ст. став відхід від ідеї сприйняття козацтва як 

національного зрадника, згідно визначенню С. Плохія [354, с. 15]. Досвід 

вивчення еволюції поглядів польських дослідників стосовно П. Сагайдачного 

яскраво ілюструє цей процес.  

Англійський історик Ф. Лонгворт висвітив П. Сагайдачного як керівника 

кримського походу 1616 р, отамана запорожців, до якого звернулися поляки, 

бажаючи приборкати козаку сваволю і зробили його гетьманом реєстрових 

козаків. За його відомостями, П. Сагайдачний обмежив в 1619 р. реєстр 3 тис. 

козаків, і примушував інших вийти з їх земель, внаслідок чого втратив владу та 
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виникла загроза громадянської війни, яку нівелювала польсько-турецька війна 

[557, с. 93]. За відомостями історика, в 1620 році поляки попросили 

П. Сагайдачного про допомогу в 20 тис. козаків та задовольнили їх вимогу по 

відновленню православної ієрархії. Історик прямо приписує перемогу під 

Хотином Петру Конашевичу. Таким чином, складається образ потужної 

політичної фігури, яка йшла на поступки польському уряду, але водночас 

захищала релігійні інтереси, керувала походами на Чорне море.   

 

Висновки до розділу 4 

 

Питання життя та діяльності Петра Конашевича отримали протягом ХХ 

ст. певної уваги, що не була однаковою в різні хронологічні періоди.У 20-ті роки 

українського гетьмана згадував М. Яворський, що відзначився певною 

невизначеністю щодо його постаті. Критерієм оцінки діяльності Петра 

Сагайдачного в радянській науці стає соціальне походження гетьмана.   

У лещатах тоталітарної системи постаті П. Сагайдачного окрему увагу 

привернув К. Гуслистий. Його увага до постаті П. Сагайдачного простежується 

протягом 30 років. Історик виділив еволюцію політичного курсу Петра 

Конашевича від пропольської, угодовської позиції до опозиційної діяльності 

наприкінці життя. У 40-ві роки вчений писав про намагання перейти під 

зверхність Росії  в контексті концепції тяжіння до возз`єднання. Вна початку 70-

х рр. К. Гуслистий вважав цю ідею протидією політиці Польщі.  

Посилення інтересу до постаті П. Сагайдачного припадає на середину ХХ 

ст. та пов`язано із відзначенням 300-річчя Переяславської ради, що призвело до 

сплеску досліджень історії козацтва. Прибічники теорії тяжіння до 

«возз`єднання» двох народів А. Козаченко, О. Лола однозначно негативно 

зображали Петра Конашевича як представника буржуазних кіл Польщі. 

Військово-політичні події початку XVII ст., із якими безпосередньо була 

пов’язана діяльність видатного гетьмана, знайшли відображення в 

працяхВ.Голобуцького, Н. Рашби, М. Алекберлі, Г. Василенка. В. Голобуцький 
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та Г. Василенко критично оцінювали постать гетьмана щодо соціальної історії 

козацтва, але позитивно характеризували його національно-культурницьку 

політику як намагання зменшити національний і релігійний тиск. М.Алекберлі 

позитивно оцінював постать Петра Конашевича як талановитого полководця. 

Н. Рашба вказував на перебільшення його ролі у військових подіях. 

В 70-80-ті рр. робиться наголос на його військовому хисті, звернено увагу 

на вплив козацтва на культурне життя. Система історичного знання за 

Радянського Союзу дала нам певні позитивні моменти у розробці питань історії 

народних рухів, громадського життя, розвитку політичних ідей тощо. 

Цікаві узагальнення стосовно постаті П. Сагайдачного надали історики 

діаспори, особливо в 30-40 рр., подальші студії українських емігрантів не 

зафіксували уваги до постаті видатного гетьмана. Зокрема, це узагальнення в 

працях М. Славінського, М. Антоновича, Р. Млиновецького.  

Російський історик-емігрант А. Карташов, досліджуючи історію церкви, 

зазначив Київщину територією розповсюдження влади П. Сагайдачного, у якій 

козацький гетьман намагався встановити свободу віросповідання, висуваючи 

відповідні вимоги перед польським урядом. 

Значний інтерес представляють дослідження польських дослідників, які 

почали візію основних польських концепцій української козацької історії. 

Л. Подгородецький, висвітлюючи події початку XVII ст. надав позитивний 

образ козацького гетьмана, але дещо невизначений. З. Вуйцик критично 

оцінював урядову політику стосовно козаків і вважав Петра Конашевича однією 

з найвизначніших постатей того часу. В. Серчик сформував позитивний образ 

Петра Конашевича як компромісного політика, що домагався врегулювання 

суспільного конфлікту, але не отримав порозуміння суспільних реалій в 

урядових колах. Я. Паєвський з точки зору польської військової історії 

інтерпретував козацького ватажка виключно отаманом, одним із багатьох. 

Водночас продовжив критику внутрішньої політики Речі Посполитої, яка сама 

формувала козацьку проблему в країні. Т.Хінчевська-Геннель визначила 

сприйняття постаті П. Сагайдачного в народній свідомості як ідеал гетьмана та 
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героя. Ф. Лонгворт надав короткі відомості стосовно основних аспектів 

діяльності Петра Сагайдачного. Таким чином, можемо свідчити про переоцінку 

постаті українського гетьмана в польській історичній науці та початок 

формування наукового інтересу до козацької минувшини в європейсько-

американському науковому середовищі.  
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РОЗДІЛ 5 

СУЧАСНА ІСТОРІОГРАФІЯ ПОСТАТІ  ПЕТРА КОНАШЕВИЧА 

САГАЙДАЧОГО (90-ТІ РР. ХХ СТ. – ПОЧАТОК ХХІ СТ.). 

 

5.1. Стан вивчення проблеми в українській історіографії 90-х рр. ХХ 

ст. 

В першій половині 90-х років, із початком переосмислення 

концептуальних та ідеологічних засад історичної науки в Україні, змінився 

ракурс уваги істориків. Перед істориками постала проблема формування 

новітніх інтерпретацій, започатковувати які довелося історикам, що 

сформувалися в радянські часи. Особистість П. Сагайдачного отримала більшої 

уваги як у спеціальних так і в узагальнюючих працях фахівців-козакознавців, 

загальних курсах з української історії чи окремих галузевих дослідженнях. 

Окрему групу праць становлять численні біографічні студії постаті 

П. Сагайдачного, які найповніше розкривають образ видатного гетьмана.  

Однією з перших візію радянських концепцій почала О. Апанович, яка 

бачила в постаті козацького гетьмана втілення духу епохи Відродження [21]. 

Вона вказувала вплив середовища Острозької академії, формуючи лицарський 

образ культурної людини. Дослідниця писала про приєднання П. Сагайдачного 

1618 року до антитурецької ліги Європи та навела припущення про ініціативу 

саме Петра Конашевича Сагайдачного щодо переговорів з іранським шахом 

Аббасом І формуючи зовнішньополітичний образ гетьмана [22, с. 79]. 

Висвітлюючи Хотинську війну, О. Апанович вказала на розходження в тактиці 

бойових дій союзників, вважаючи Петра Конашевича прибічником активної 

наступальної стратегії. Дослідниця зазначала соціальний резонанс його участі в 

Хотинській війні: «Козацький полководець Петро Конашевич Сагайдачний став 

з того часу спільним героєм обох країн, України і Польщі» [22, с. 111]. Образ 

гетьмана, створений О. Апанович, справляє враження ідеальної людини, що 
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дозволило Д. Журавльову писати про певні перебільшення дослідниці [143, 

c. 145].   

В. Голобуцький у перевиданні своєї праці майже не піддав трансформації 

фактичний матеріал стосовно постаті П. Сагайдачного, але поглянув на події з 

інших позицій. Він відкинув радянське звинувачення в угодницькій політиці. 

Гетьмана висвітлено як компромісного політика, що намагався знайти певні 

преференції для реєстрових козаків. Зберігається критична позиція автора 

стосовно умов Вільшанської комісії, яка, на його думку, відповідала інтересам 

лише реєстрових козаків. Участь козаків у Московському поході 1618 року 

науковець вважав наслідком компромісу Вільшанської угоди, певною платою 

козацького гетьмана за поступки уряду [87, с. 229].  

Історик позитивно оцінював прийом посольства від Петра Конашевича в 

Москві та пов’язував із ним відновлення православної ієрархії, яке вважав 

московською ініціативою. На його думку, Москва була зацікавлена в козаках і 

шукала шляхи зближення [87, с. 230]. В. Голобуцький зазначав, що  

П. Сагайдачний, як випускник Острозької школи, сприяв відновленню ієрархії, 

його вступ до Київського братства посилив союз козаків не тільки із 

православною церквою, а й з міщанством [87, с. 232−233]. Науковець вказував 

таким чином на формування загальнонаціонального руху, провідником якого 

стало козацтво. 

В. Голобуцький вважав козацького ватажка прибічником ідеї створення 

триалістичної Речі Посполитої. Проте, на його думку, сам П. Сагайдачний 

політикою захисту православ`я завадив цим планам. Історик вважав релігійну 

політику польського уряду елементом захисту від зовнішнього тиску Москви, 

яка використовувала православ`я як інструмент досягнення власних політичних 

цілей. Отже, образ П. Сагайдачного отримав рис талановитого політика й 

полководця, але висвітлення його постаті зроблено з позицій традиційного 

протистояння та вибору між московським і польським напрямком діяльності. 

1997 року вийшла біографічна розвідка В. Смолія, який вважав, що 

гетьманом П. Сагайдачного вперше було обрано на початку XVII ст. і 
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пов`язував з ним морські походи від 1600 до 1615 років, але однозначно називав 

керівником походу на Кафу 1616 року [436, с. 233]. Науковець вважав Петра 

Конашевича схильним до компромісів та зазначав його автономний політичний 

курс, проявом якого були військово-морські походи, підтримка і навіть 

керівництво у 1615-1616 роках соціальними виступами. Після укладення 

Роставицької угоди, на думку історика, Петро Конашевич одразу почав 

підготовку до її денонсації. Разом з тим, науковець відмічав певну жорсткість 

гетьмана в соціальних питаннях, який завжди був прибічником придушення 

сваволі черні [436, с. 240].  

В. Смолій, вважав П. Сагайдачного політиком, що був підданим польської 

корони і мав політичні зобов’язання. Зокрема, московською кампанією 1618 

року, яка була, як підкреслив історик, основним мірилом радянської 

історіографії при формуванні образу козацького ватажка, Петро Конашевич міг 

«оплачувати» легалізацію православного віросповідання в Речі Посполитій 

[436, с. 234]. Разом з тим, він не вважав П. Сагайдачного противником 

зближення України з Росією, підтвердженням чого було посольство до Москви 

1620 року. Науковець припускав імовірність контактів членів посольства із 

патріархом Феофаном за дорученням українського гетьмана щодо відновлення 

православної ієрархії. В. Смолій вважав Петра Конашевича одним з ініціаторів 

відновлення ієрархії.   

Значне місце постать П. Сагайдачного посіла в працях з історії козацтва 

як загальних, так і тематичних. На початку 1990-х років львівський учений 

В. Грабовецький зробив хронологічну систематизацію історії козацтва. Історик 

надав першою гучною справою розгром 10 турецьких кораблів флотилією Петра 

Конашвича 1608 року, а потім датував справи під його проводом 1614-1616 

роками [94].  

Окремої уваги істориків набула історія Запоріжжя та запорожців як 

уособлення козацької ідеї. А. Макаров, аналізуючи світогляд початку XVII ст., 

провів паралель Ол. Македонський – П. Сагайдачний у віршах К. Саковича, як 

утвердження ідеалу людини Ренесансу в постаті лицаря-козака [148, с. 301]. 
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О. Дзюба вважала заповіт Петра Конашевича на користь Львівського братства 

проявом ренесансного світобачення. На її думку, сучасники гетьмана, у тому 

числі й К. Сакович, цінували Петра Конашевича не як політичного чи 

військового діяча, а як мецената, що спрямував зусилля на користь рідної 

культури та церкви. Дослідниця пов`язувала таку позицію П. Сагайдачного з 

навчанням в Острозькій академії [148,  с. 389]. 

 Дослідники В. Андрущенко та В.  Федосов писали про запорозьких 

козаків в паралелі з зародженням європейської буржуазії, зокрема автори внесли 

концепт свободи як підгрунтя свідомості козака в особистому і соціально-

економічному вимірах [11, с. 29]. Петра Конашевича вони висвітлювали в 

одному ланцюгу з Б. Хмельницьким та І. Мазепою, захисником православ`я, яке 

в той час стало виміром національного патріотизму [11,  с.133].  

Д. Телегін розглядав постать П. Сагайдачного в контексті військової 

історії Запоріжжя. На думку історика, 1598 року він став обозним, а 1616 р. був 

обраний кошовим отаманом. Питання гетьманства остаточно не визначено, 

оскільки дослідник назвав Петра Конашевича гетьманом із часів якого: 

«…бойова слава про козацький флот запорозьких чайок рознеслася по всій 

Європі,…» [455, с.47]. 

В. Смолій та В. Степанков також характеризували Петра Конашевича на 

тлі державотворчих процесів, що проходили на початку XVII ст: «У 1616 р. сейм 

по суті визнав існування козацького державного утворення…» [437, с. 43]. 

Історики відзначали вдале керівництво П. Сагайдачного морськими походами, 

підкреслювали важливість участі козаків у Хотинській війні під його 

головуванням. Характеризували його як «тонкого політика і талановитого 

полководця», який 1619 року, користуючись намаганням польського уряду 

приборкати козацьку сваволю, домігся збільшення реєстру та оплати служби 

[437, с.57]. Отже, у контексті характеристики суспільно-політичної ситуації, що 

існувала на початку XVII ст., образ козацького ватажка вписаний у поступ 

соціальних та військових процесів. 
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Д. Наливайко зробив аналіз західноєвропейської літератури, присвяченої 

Хотинській війні, військовим походам козаків, у тому числі під проводом Петра 

Конашевича на турків тощо [321]. В. Сергійчук висвітлив постать 

П. Сагайдачного в контексті правового утвердження козацтва як військового 

ватажка та видатного дипломата, що сприяв процесу легітимації козацького 

стану. Вчений зазначав збільшення козацького реєстру згідно з договором 1619 

року до 3 тис., пізніше  рахував офіційний реєстр 6 тис. козаків [425, c. 96]. 

Посольство 1620 р. до Москви він трактував кроком до розширення козацько-

московських стосунків, хоча безпосередньою метою вказував пропозицію 

козаками своїх послуг та перспективу переходу на службу до Московії. На 

думку В. Сергійчука Москва не була зацікавлена в козацьких послугах, а також 

мала недовіру до П. Сагайдачного після подій 1618 року [425, с. 99]. Історик 

вважав переговори напередодні Хотинської війни ініціативним актом козаків і 

відзначав задоволення Петра Конашевича їх результатом.  

Автори колективної праці з державотворення визначили 

зовнішньополітичний курс Петра Конашевича, як: «...пошук компромісу з 

однією з найсильніших тоді європейських держав - Річчю Посполитою» [95, 

с. 159]. Вони стверджували, що підтримуючи Польщу, П. Сагайдачний досяг 

значних успіхів в консолідації української нації на шляху до утвердження її 

державності. З часів його правління, на думку авторів, розпочався новий етап 

українського державотворення, рушійною силою якого стало козацтво [95, 

с. 160].  

Інтерес становить образ Петра Конашевича в загальних курсах з історії 

України та навчальних посібниках, які презентують офіційну позицію та 

висвітлюють головні аспекти діяльності видатного гетьмана. У посібнику 

«Історія України: нове бачення» П. Сагайдачний згадується у зв’язку з 

відновленням православної ієрархії: «Зміцнювалися зв’язки козацтва з 

православним духівництвом. … було відновлено вищу церковну ієрархію...» 

[176, с. 145]. Курс з історії України 1997 року майже не приділив уваги постаті 

гетьмана та фактично повторює попередній. Зазначено було союз козацтва і 
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духовенства та позицію гетьмана П. Сагайдачного, яку від «задекларував … 

включенням усьго Запорозького війська до складу Київського братства» [175, 

с. 73].  

 Н. Яковенко висвітила образ козацького гетьмана на тлі польсько-

козацьких відносин. Вона датувала появу Петра Конашевича на військово-

політичній арені 1614 р., пов’язуючи з морськими походами, звертала увагу на 

його жорсткість в приборканні козацької сваволі, що позитивно сприймалося 

урядовими колами Речі Посполитої. Збереження миру між козаками і поляками 

історик пояснювала особистими якостями Петра Конашевича, зазначаючи, що 

маневрування між інтересами козацької голоти й польської шляхти було для 

нього засобом використання потреби поляків у військових силах [530, с. 179]. 

На її думку, П. Сагайдачний напередодні Хотинської кампанії вдався до 

шантажу і лише в останній момент приєднався до коронних військ. Також, 

дослідниця зазначала спроби турецького султана домовитися із козаками через 

обіцянки їм автономії. Досить традиційно Н. Яковенко характеризувала 

значення участі козаків у війні як рятівників «спільної вітчизни». Вона 

висловила передові ідеї та теорії стосовно постаті П. Сагайдачного, наскільки 

це дозволяв формат узагальнюючої праці. 

О. Бойко, характеризуючи Петра Конашевича, писав: «у гетьманській 

діяльності керувався прагматизмом, тверезим розрахунком, твердістю і 

водночас схильністю до компромісів. Відомий як меценат і палкий прихильник 

братського руху» [53, с. 119]. Історик відносив до заслуг П. Сагайдачного 

реформу козацького війська, зростання авторитету козацтва та перетворення 

його у воєнно-політичний чинник суспільного життя [53, с. 119]. 

Довідникові видання містять узагальнюючі образи П. Сагайдачного. 

М. Котляр та С. Кульчицький зробили наголос на антимусульманській боротьбі 

Петра Конашевича, відзначили зусилля щодо відновлення  православної 

ієрархії, а керівництво козаками відіграло вирішальну роль у перемозі під 

Хотином [226, с. 122−123]. Автори довідника з культурного життя відтворили 
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образ П. Сагайдачного, створений віршами К. Саковичем, як образ 

національного героя [126, с. 172].  

Р. Шуст називає П. Сагайдачного гетьманом реєстрового козацтва, 

вперше обраним 1606 року, що перетворив козацькі загони на «регулярне 

військове формування». Автор датував два морські походи під проводом Петра 

Конашевича: у 1607 р. – на Перекоп, а в 1616 р. −  на Варну. Вступ до «Ліги 

християнської міліції» Р. Шуст відніс до 1618 року, а у московській кампанії 

кількість козацького війська вказав в 10 тисяч козаків. Історик відзначав 

сприяння козацького ватажка створенню в Києві культурного осередку, а 

політичним ідеалом вважав прагнення поєднати військову силу козацтва із 

діяльністю інших станів для досягнення автономії у складі Речі Посполитої. На 

думку автора, ці плани Петро Конашевич намагався реалізувати поставивши 

відповідні вимоги польському королю напередодні Хотинської війни. Загалом 

довідник відобразив провідні тенденції початку «нульових» років, але без опори 

на джерельні матеріали в дея ких аспектах [517, c. 111−113]. 

 

5.2. Висвітлення особи гетьмана Петра Сагайдачного у вітчизняній 

історіографії  ХХІ століття. 

 

Із 2000-х років розпочинається новий період козакознавства. Дослідники 

розширюють коло дослідницьких питань, вивчають глибинні соціальні процеси, 

використовують культурологічний підхід тощо. Відбуваються зміни і у 

вивченні постаті П. Сагайдачного, його особа привертає увагу як фахівців так і 

громадськості. 

Особливе місце в дослідженнях, пов’язаних із вивченням його постаті, 

посідають наукові праці П. Саса. Перші розвідки з’явилися ще в 90-ті рр., в них 

історик окреслив основні питання, але вони ґрунтувалися на працях 

попередників і мали аналітично-узагальнюючий характер [171, с. 147]. П. Сас 

вивчає постать козацького полководця із залученням якнайширшого кола 

джерел, новітніх методів та прийомів історичної реконструкції. Науковець 
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піддав сумніву низку фактів, що зазвичай відносять до діяльності 

П. Сагайдачного.  

Історик дійшов висновку про приналежність його до нижчої шляхти [418, 

с. 23]. Він вказав місцем народження Петра Конашевича м. Самбір із 

околицями, спираючись на твір К. Саковича, за допомогою графологічної 

експертизи вчений реконструював час народження майбутнього гетьмана, 

аналізував стан психологічного, фізичного здоров’я П. Сагайдачного в певні 

періоди життя. П. Сас врахував стандарти навчання в Острозькій академії та 

залучив свідоцтво Замойської академії про зарахування на навчання імовірного 

сина Петра Конашевича [404, с. 37]. На підставі співставлення отриманої 

інформації історик дійшов висновку, що майбутній гетьман народився 1582 рік, 

а дату – 9 липня, науковець виводив із християнської традиції іменування дітей 

[418, с. 26−28].  

Появу Петра Конашевича на Січі П. Сас відносив до 1598 року, початком 

гетьманування вважав 1616 рік, та зазначив, що його чотири рази обирали 

гетьманом. Учений поставив під сумнів думку щодо широкомасштабних 

морських походів під проводом Петра Конашевича, вважав його провідником 

трьох значних військових кампаній: морського походу 1616 року на Кафу, 

московської кампанії 1618 року та Хотинської війни 1621 року. Історик зазначав 

масштабність цих кампаній та стратегічний геній козацького лідера. Науковець 

піддав критиці думку про П. Сагайдачного як флотоводця і, навпаки, 

наголошував, що він всіляко боровся із морськими походами і «наказував 

відрубати голови неслухняним запорожцям-мореплавцям» [418, с. 253].  

Політичні аспекти діяльності козацького ватажка П. Сас характеризував 

виходячи з думки, що офіційна Варшава намагалася внести розбрат в козацькі 

сили ще напередодні Роставицької комісії. Під час її Петру Конашевичу було 

надіслано універсал, у якому король писав йому про свою ласку і вдячність. Цей 

документ, що став підставою для означення пропольської політики козацького 

гетьмана, П. Сас пояснював намаганням короля привернути козацького ватажка 

до співпраці [419, с. 60−61]. Власне бачення політичного портрета Петра 
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Конашевича історик окреслив наступним чином: «Роль маріонеткового 

запорозького «старшого» … явно не була найвищою метою його прагнень. Ряд 

фактів …свідчить про його твердий намір і надалі залишатися політично 

самодостатнім запорозьким зверхником й утримувати провід над великим 

козацьким військом» [410, с. 18]. 

Відновлення православної ієрархії історик вважав політично свідомим 

актом саме П. Сагайдачного, підґрунтям якого стали переговори в Москві 1620 

року [405, с. 40−41]. Разом з тим, враховуючи періодичні втрати влади, він 

вказував, що відновлення було зумовлено «…підтримкою Православної церкви 

гетьманами Війська Запорозького П. Сагайдачним та Я. Бородавкою» [418, 

с. 174]. П. Сас зазначав вступ Петра Конашевича на чолі козаків до Ліги 

християнської міліції 1618 р. [405, с. 39−40]. Пізніше він спростував своє 

твердження, окресливши угоду підписану 1618 року як договір про наміри [414, 

с. 100]. Посольство до Москви пояснював прагненням гетьмана зміцнити 

політичні позиції Війська Запорозького. Основним концептом змісту 

посольства була ідея «умовного підданства», що не передбачало принципових 

змін у політико-правовому статусі козаків відносно Речі Посполитої [410, с. 23]. 

Під час походу 1618 року  Петро Конашевич, на думку дослідника, проявив себе 

«блискучим полководцем». Серед дискусійних питань Хотинської війни вчений 

називає польсько-козацькі переговори, на яких прозвучали вимоги щодо 

захисту православ’я, підтвердження давніх козацьких прав. На думку 

дослідника, козацька делегація у Варшаві фактично була введена в оману 

Сигізмундом ІІІ, який обіцяв заспокоєння і вирішення гострих питань [413, 

с. 139].  

Узагальнюючі праці відображають значення постаті П. Сагайдачного в 

системі суспільних уявлень. Серед таких досліджень останніх часів привертає 

увагу робота С. Семенюка, який надав картину етносоціальних та 

етнонаціональних процесів початку XVII ст. Намагаючись висвітлити історію 

українського етносу він зачіпає широке коло проблем взаємодії етносів із 

якими українці співіснували. Як зазначено у анотації: «…перше в українській 
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історіографії дослідження, яке присвячене навіть не стільки історії самої 

України, скільки глобальній історії українського етносу…» [424, с. 2]. Робота 

дослідника стала проявом нових тенденцій до створення саме етнічних студій, 

відійшовши від інтерналізації традиційних підходів.  

Значного висвітлення постать П. Сагайдачного отримала в козакознавчих 

студіях, а також у висвітленні окремих аспектів життя та діяльності Петра 

Конашевича. 

Узагальнюючий, підсумковий характер мають нариси з історії козацтва, 

що були видані 2006-2007 року. Авторський колектив розглянув основні 

питання постаті П. Сагайдачного в контексті загальних процесів еволюції 

козацького стану. Окремі аспекти міжнародних відносин за часів 

П. Сагайдачного аналізували  В. Смолій та В. Степанков. Вони пов’язували із 

діяльністю Петра Конашевича початок становлення нової політичної еліти, яку 

уособлювало козацтво [177, с. 231]. Доказом своєї думки історики вважали 

козацьке посольство до Варшави на чолі із Петром Конашевичем влітку 1621 

року. Проявом формування нової еліти стало відновлення православної ієрархії 

та захист національної церкви, які були ініційовані та проведені П. Сагайдачним 

[322, с. 110]. Характерною рисою його політики були вимоги визнання за 

козаками права на дипломатичну діяльність. Свідоцтвом цього, на думку 

дослідників, стали посольства до іранського шаха 1618 року, а 1620 року до 

московського царя. 

В. Щербак, автор відповідного розділу, не надав часу гетьманування 

Петра Конашевича, але зазначав, що після походу 1615 р. морські експедиції 

сприяли зростанню козацьких лав, а в 1617 р. в статусі гетьмана, за словами 

автора, він запевняв польських комісарів у лояльності козаків. Історик трактував 

Вільшанську комісію як набір тисячі козаків на державну службу у світлі 

перспективи московського походу, зазначаючи фактичну неможливість їх 

виконання [177, с. 781].  

В. Щербак вважав його представником православного шляхетського 

середовища та відокремив перебування на Запоріжжі, де Петра Конашевича 
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швидко обрали кошовим отаманом, від державної служби, тобто вступу в 

реєстр, де його обрали старшим уже між 1610 та 1613 роками [512, с. 184]. 

Учений позиціонував П. Сагайдачного прибічником політики балансування, 

проявом чого стали урядові комісії: «… успіхами у військових справах Петро 

Сагайдачний дав відчути властям силу козацтва і його необхідність для 

держави» [512, с. 184]. Дослідник зазначив, що успішні походи впливали на 

збільшення козацького стану [513, с. 89−91].  

Вчений відносить до початку XVII ст. ґенезу концепту «руський народ», 

який формується на підґрунті козацтва. П. Сагайдачний, на думку історика, 

очистив козацькі лави шляхом «люстрації» від випадкових елементів, що й 

зафіксували домовленості з урядовими комісіями [514, с. 288−289]. Наступним 

кроком була військова реформа Петра Конашевича, що підвищила боєздатність 

козацького війська. Третім елементом було: «…єднання військового товариства 

з Православною Церквою та братським рухом» [514, с. 291]. На думку 

дослідника, Петро Конашевич проводив ці перетворення свідомо «сповідуючи 

ідею захисту православ`я» [514, с. 290]. 

В. Горобець, вказуючи Петра Конашевича гетьманом після 1606 року, 

писав, що при ньому відбулося формування окремих інститутів козацького 

самоврядування, оформлення Війська Запорозького [92, с. 184]. Історик 

зазначав пропольську орієнтацію козацького ватажка, посольство до Москви 

трактував важелем впливу на польські урядові кола [91, с. 15-16]. Надав тезу, 

що бажання зміцнити авторитет Війська Запорозького через активізацію 

зовнішньополітичної діяльності призвело до тісніших контактів із Москвою [91, 

с. 16]. Водночас, В. Горобець вказував на намагання Петра Конашевича 

легалізувати козацький устрій на Наддніпрянщині [92, с. 185].  

Дослідження В. Брехуненка представлені науковими й науково-

популярними працями. Основну увагу історик приділив політичним аспектам 

військових походів П. Сагайдачного. Він зазначав, що у вимогах до польських 

комісарів козаки вимагали право обирати старшого, але вказував, що Петро 

Конашевич титулував себе гетьманом [57, c. 4]. Аналізуючи московський похід 
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1618 року, дослідник підкреслював важливість польської потреби у козаках, 

відзначав політичну гру Петра Конашевича із урядовими колами, яким 

козацький гетьман пропонував допомогу в обмін на поступки соціально-

економічного характеру [60, с. 44]. Історик зауважував гнучкість політики 

П. Сагайдачного, спрямованої на недопущення прямого конфлікту із Польщею 

[59, с.55]. В. Брехуненко характеризував козацько-московські взаємини як суто 

тактичні тимчасові взаємовигідні акції, заперечуючи існування в них 

геополітичної складової [63, с. 143]. Московський похід, на його думку, був 

можливістю «підлататися на московському добрі». Відповідно, в московському 

поході Петро Конашевич діяв як захисник станових інтересів козацтва [63, 

с. 154−155]. За словами історика, козацький ватажок був незадоволений 

підписанням перемир’я: «Чим зайняти козаків, чисельність яких перевалила вже 

за 40 тисяч? Як остудити гарячі голови, готові кинутися … на чергову війну з 

Варшавою…» [60, с. 49]. А також вказував, що окремі козацькі загони 

знаходились на теренах Московщини до середини 1619 р. [62, с. 52]. Стосовно 

Хотинської війни, історик зазначив, що посольство Петра Конашевича 

отримало у Варшаві певних обіцянок, які потім не були виконані. Отже, 

знаковими характеристиками видатного гетьмана у висвітленні В. Брехуненка 

можна виділити високу культуру політичного мислення, полководницький 

хист, захист інтересів козацького стану, проведення морських походів та пошук 

компромісів із польською державою. 

Сучасні біографічні студії постаті Петра Конашевича найповніше 

розкривають образ видатного гетьмана. У роботі С. Сегеди надано генеалогічна 

розвідка, а також історична реконструкція образу П. Сагайдачного на тлі епохи 

за допомогою методу аналогій. Під час аналізу московського походу 1618 року 

автор реанімував тезу М. Максимовича, що козацький ватажок навмисно 

зупинив штурм Москви через релігійні міркування [422, с. 66−67]. Учений 

наголошував на культурницькій діяльності Петра Конашевича, ініціативою у 

відновленні православної ієрархії [422, с. 70]. Інтерес становить інформація 
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стосовно досліджень могили П. Сагайдачного проведених  О. Гончаром [422, 

с. 80].  

На початку 2010-х років Д. Журавльов відзначив міфологізацію постаті 

П. Сагайдачного і заявив про необхідність їх розвінчання [143, с. 145−146]. 

Навчання в Острозі сформувало в майбутнього гетьмана гуманістичний ідеал 

громадянина, що також пояснює, на думку історика, подвійність політичної 

свідомості. Це проявлялося у відстоюванні інтересів та прав українського 

народу і водночас усвідомленні Петром Конашевичем себе громадянином Речі 

Посполитої [143, с. 150]. Проте, Д. Журавльов зазначив, що такий образ є 

нереальним і в Острозькій школі сформувалася лише глибока православна 

релігійність гетьмана.  

Початок військової кар’єри П. Сагайдачного науковець відніс до часів 

С. Кішки, вказав неодноразове перебування на гетьманстві. Історик акцентував 

увагу на економічному чиннику військово-політичних подій, зокрема, зазначив 

невигідність для козаків постійного миру на кордоні: «запорожці і реєстровці 

ставали найпершою статтею бюджету, на якому починала економити їхня 

держава» [143, с. 154]. На думку харківського вченого, політична майстерність 

П. Сагайдачного полягала у створенні напруженої ситуації на кордоні, 

популярним серед козаків він був як організатор прибуткових походів, в тому 

числі і московського походу 1618 р. [144, с. 103−104]. У цьому аспекті 

Д. Журавльов, до певної міри продовжив думку Т. Чуліба. Історик заперечив 

тезу стосовно започаткування П. Сагайдачним активних наступальних [143, 

с. 156].  

Інтерес становить дослідження П. Кралюка, який аналізує наукову та 

художню літературу, відтворюючи образ Петра Конашевича, що існував в 

суспільній свідомості. Науковець проводить логічні зв`язки творів, зокрема 

проводячи паралель між твором К. Саковича і мистецькою традицією 

Галицько-Волинського літопису [234, с. 17]. Значну увагу вчений привертає 

характеристиці культурно-освітнього середовища другої половини  XVI – 

початку XVII ст., в тому числі середовищу Острозької академії та її впливу на 
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особистість майбутнього гетьмана. Автор вважав Петра Конашевича 

«лояльним обивателем» Речі Посполитої [234, с. 89]. На його думку, гетьман  

планував створити на узбережжі Чорного моря «козацьку республіку». Цій 

меті було підпорядковано і морські походи і дипломатична діяльність 

гетьмана  [234, c. 107−108]. П. Кралюк визначив правління Петра Конашевича 

як час визначення напрямків подальшого розвитку українських земель [234, 

с. 168].  

На сучасному етапі можемо спостерігати значну кількість спеціальних 

розвідок чи узагальнюючих праць, які присвячені окремим аспектам життя та 

діяльності Петра Конашевича або містять окремі відомості, що становлять 

історіографічний інтерес. В. Масненко, спираючись на статтю 

О. Лазаревського, писав про військовий похід 1613 року в московські землі під 

проводом П. Сагайдачного. Також, він відзначав масовий характер участі 

козаків у московській кампанії 1618 року [305].  

О. Попельницька провела дослідження зв’язків Петра Конашевича із 

Києвом та висловила думку про «київське коріння» козацького лідера, предки 

якого могли мешкати у Києві [361, с. 156]. 

В. Шевчук висунув тезу стосовно існування в козацького гетьмана ідеї 

створення козацької автономії. На його думку, П. Сагайдачний зробив козацтво 

потужною силою, проголосивши альянс козацтва, православної церкви й 

міщанства [508, с. 260].   

Т. Чухліб висвітлював постать П. Сагайдачного в контексті власної теорії 

«полівасалітетності» козацтва [504, с. 70; 178, с. 532]. На його думку, це був 

інструмент за допомогою якого козацтво виходило на міжнародну арену [502, 

c. 37]. Значним кроком в цьому напрямку стали польсько-козацькі домовленості 

1617 та 1619 років, зміст яких вчений трактував як прикордонну службу, яку 

«колективний васал» − Військо Запорозьке зобов’язалося нести на користь 

короля. Їх невиконання обома сторонами дало козацькому гетьману привід до 

відправлення посольства до Москви. Історик зазначав практичний компонент 

цього посольства: П. Сагайдачний шукав шляхів забезпечення козацького 
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війська (адже польський уряд зобов’язався оплачувати лише 1 тис. козаків), а 

також намагався примусити Сигізмунда ІІІ до відновлення козацьких 

«вольностей» [502, с. 41]. Схожу думку надавав О. Гуржій [113, с. 32]. Участь у 

Хотинські війні Т. Чухліб вважав виконанням обов’язку «колективного васала», 

за що П. Сагайдачний отримав золотого меча. Це акт свідчив, на думку історика, 

про визнання суспільно-правового становища козацького гетьмана та всього 

Війська Запорозького: «.. козаки отримали … права рицарського люду» [503, 

с. 46]. Історик підкреслював, що саме діяльність Петра Конашевича привернула 

до козацтва європейську увагу, та сприяла перетворенню його на окрему 

військово-політичну організацію. Учений зазначав культурницьку діяльність 

козацького лідера, зокрема, те що він переніс осередок козацтва до Києва [113, 

с. 24]. Т. Чухліб створив образ досвідченого політика, що опікувався 

загальнонаціональними інтересами та використовував для їх захисту політичні 

та дипломатичні методи. 

О. Фірсов дійшов висновку про часткову спадкоємність військової 

стратегії і політичного курсу гетьманів П. Сагайдачного та Б. Хмельницького. 

На його думку, утворення держави Б. Хмельницьким було логічним 

завершенням політичного курсу закладеного Петром Конашевичем [483, с. 20]. 

Автор наголошує на маневреності, рухливості, дисципліні, керованості війська 

та системі його організації за Петра Конашевича, звертає увагу на таємність і 

раптовість як характерну рису [482, с. 14−15]. О. Фірсов вважає козацьке 

військо одним з найкращих в Європі к середині 20-х рр. XVII ст. завдяки 

формуванню воєнної системи, яка: «особливо яскравого вираження набула за 

гетьманування Петра Сагайдачного»[485, с. 96].  

Значний інтерес становлять студії з військової діяльності Петра 

Конашевича, на недостатній рівень вивчення яких вказав Т. Батюк [46, с. 1]. 

Вивчення зазначеної галузі має кілька напрямів: аналіз військових кампаній 

проведених козаками за часів П. Сагайдачного, висвітлення реформ козацького 

війська, які імовірно проведені Петром Конашевичем.  
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Т. Батюк, аналізуючи збройні сили у протистоянні турецько-татарській 

агресії, вважав причиною польсько-козацького компромісу під Москвою 1618 

року небезпеку турецької інтервенції [46, с.7−8]. Історик висунув тезу про задум 

донських і запорозьких козаків «помирити» Москву і Варшаву задля спільної 

боротьби проти Криму та Туреччини, про що йшли переговори у 1615-1616 

роках [46, с. 10]. Враховуючи, що П. Сагайдачний в той час мав певний 

авторитет серед козаків ця думка укладається в численні намагання частини 

істориків ще з ХІХ ст. накреслити московський напрям його політики як 

цілеспрямований, політично виважений крок. Намагаючись визначити місце 

Петра Конашевича у Хотинській війні, Т. Батюк писав про повернення йому 

гетьманської булави та славу перемоги, яку той розділив з польським гетьманом 

Я.- К. Ходкевичем. Дослідник вказував на спалах козацьких війн по смерті 

П. Сагайдачного, як свідоцтво небажання Речі Посполитої визнавати політичну 

роль козацтва [46, с. 11].  

В. Корнієнко, досліджуючи військове мистецтво козаків, вважав Петра 

Конашевича прихильником не типової для того часу активної наступальної 

тактики. На його думку, козацький гетьман розробив власну тактичну систему: 

«... ґрунтувалася на якнайбільшій рухливості, зухвалих нападах і воєнних 

хитрощах» [216, с. 13−14]. Також він вказував на новий принцип побудови 

системи вогню [215]. Спільно з О. Гуржієм було проаналізовано всі напрямки 

військової діяльності українського гетьмана, зокрема, надано відомості щодо 

кількісного зростання козацького війська [113, с. 13], хронологія пересування 

козаків у московських землях 1618 року [113, с. 20]. Історики дослідили 

прийоми та принципи ведення бойових дій Петром Конашевичем, вивчили 

тактичні основи побудови козацького війська та окреслили нововведення, що їх 

втілив П. Сагайдачний [113, с. 37−50]. Основним підґрунтям для вивчення 

чинних питань були московська кампанія 1618 року та Хотинська війна 1621 р. 

Також В. Корнієнко і О. Гуржій аналізували воєнно-морський напрямок, 

торкнулися питання козацької освіти часів Петра Конашевича. Їх висновки 

щодо військових нововведень козацького гетьмана, до певної міру були 
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повторені (чи підтверджені) на міжвузівському семінарі 2003 року, 

присвяченому добі П. Сагайдачного. В окремих доповідях висвітлено різні 

аспекти військової галузі часів Петра Конашевича, проте деякі з учасників 

семінару в характеристиках гетьмана не дотримувались принципу критичного 

підходу.  

Л. Кривизюк вважав козацького гетьмана палким патріотом з розвинутим 

світобаченням, гуманістом і далекоглядним політиком. Він зробив наголос на 

реформаторській діяльності гетьмана, вказуючи на підвищення боєздатності 

армії, сувору дисципліну [237, с. 8]. Дослідник відзначав блискучий талант 

полководця та писав: «Досвід баталій із Туреччиною та Кримським ханством 

сформував у гетьмана Сагайдачного політичну стратегію щодо необхідності 

збройної боротьби проти Польщі» [237, с. 7]. На його думку, Петро Конашевич 

розумів неможливість боротьби на два фронти і свідомо використовував 

дипломатичні методи для досягнення мети. Науковець зазначив, що після 

московського походу король надав П. Сагайдачному клейноди, а Сенат не 

заперечував щодо розширення території козацької юрисдикції, що включала 

адміністративну та судову автономію, погоджувався із свободою православної 

церкви.  

О. Фуртес аналізував військові реформи Петра Конашевича, вважав його 

гетьманом протягом 10 років. За цей час, на думку дослідника, П. Сагайдачний 

оберігав козацьке військо від «захожих елементів», що нищили дисципліну, 

переозброїв козаків рушницями, створив кавалерію, започаткував військову 

муштру, увів жорстку дисципліну. О. Фуртес писав про зменшення кількості 

козаків з 60 тисяч до 10600 осіб. Проте тут же фактично вказував на них як на 

реєстр, ядро козацької організації і відзначав, що під час необхідності Петро 

Конашевич використовував й іншу козацьку масу [490, с. 10]. У морських 

походах під його проводом О. Фуртес налічував до 20 тисяч учасників, 

вважаючи першою кампанію 1609 року на Кілію та Ізмаїл.  

Критично дослідник оцінював політичну діяльність гетьмана, зокрема 

пошук компромісів із владою. О. Фуртес писав, що він міг стати визволителем 
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свого народу, але обрав шлях угоди з поляками, сподіваючись на належну 

оцінку зусиль козацтва збоку Польщі [490, с. 13]. Зокрема, під час Хотинської 

війни султан пропонував козакам нейтралітет, але П. Сагайдачний поспішив на 

допомогу полякам: «Його політика не віддзеркалювала вимог і завдань тієї 

переломної епохи, цілей і традицій збройних змагань козацької армії» [490, 

с. 15−16]. Дослідник писав про гетьманування Петра Конашевича як час, коли 

козацтво стало українським національним військом, а запорожці – провідною 

верствою українського суспільства [490, с. 11].  

Військово-фізичний вишкіл запорозького війська аналізували В. Афонін 

та П. Русіло [25, с. 19]. У системі індивідуальних тренувань Петро Конашевич 

започаткував тактику здобування мурів. Дослідники писали про систему 

відбору та вишколу молоді, яка передбачала  фізичний та інтелектуальний 

розвиток. За П. Сагайдачного, на думку авторів, козаки остаточно були 

навернені на християнство, із яким пов’язували існування в козаків 

взаємодопомоги та системи побуту, заснованій на дисципліні і «простоті».  

Н. Стукаліна вважала Петра Конашевича організатором дисципліни 

козацького війська, вказувала на реорганізацію війська, що полягала в очищенні 

його від захожих елементів: «Завдяки його воєнно-політичній діяльності 

козацька армія перетворилася у регулярне військове формування» [445, с. 88]. 

Вона вважала козацького гетьмана прибічником ідеї самостійної української 

держави [445, с. 87]. На наш погляд, такі висновки становлять певне 

перебільшення.  

Історіографічний інтерес становить стаття О. Юрчука присвячена системі 

виховання в козацькім середовищі в часи гетьманування П. Сагайдачного. Через 

встановлення взаємозв’язку освіти та мети козацького виховання, автор дійшов 

висновку про створення завдяки діяльності Петра Конашевичана на Запоріжжі 

січових та козацьких шкіл, що задовольняли потреби фізичного, освітнього та 

культурного розвитку. Комплекс козацького навчання і виховання, що 

формувався за часів П. Сагайдачного та під його егідою, дослідник назвав 

козацькою педагогікою, що ґрунтувалася на патріотичних, морально-
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лицарських принципах [519, с. 120−121]. Прогресивна роль гетьманства Петра 

Конашевича, за висловом автора, сприяла формуванню національної свідомості, 

розвитку освіти, культури тощо. 

В. Гутковський, аналізуючи московський похід1618 р., висунув думку про 

свідому зупинку П. Сагайдачним штурму Москви, як бажання поквитатися із 

поляками за невиконання ними обіцянок козакам, а також, намір залучити 

Московську державу в союзники проти Речі Посполитої. Окрім того, зазначив 

ситуаційну причину – Петро Конашевич уже знав про те, що поляки не 

збираються продовжувати війну [118, с. 15]. 

Необхідно відзначити сплеск інтересу до питання військових реформ 

П. Сагайдачного у студентської молоді. 2010 року К. Горбатюк видав статтю, 

присвячену аналізу розвитку козацького війська за Петра Конашевича. 

Використовуючи порівняльний аналіз, він висвітив стан озброєння, зміни 

стратегії і тактики ведення бойових дій. Інтерес становить вибір джерел для 

написання роботи К. Горбатюком [90].    

Окремим напрямком досліджень стала військово-морська діяльність 

гетьмана П. Сагайдачного. Їй присвячена праця О. Олійникова, що першим 

походом, в якому відзначився Петро Конашевич, історик вказав експедицію на 

Кілію, Ізмаїл та Акерман 1606 року. А в якості керівника Петро Конашевич 

виступив у 1615 році в поході під стіни Стамбулу [332, с. 21]. Автор зазначав, 

що 1619 р. С. Жолкевський ішов на Січ, щоб знищити козацькі чайки після 

заборони. Стисло дослідник надав основні біографічні відомості щодо 

козацького ватажка. 

Видатним флотоводцем визначав козацького ватажка Ю. Фісан, витоки 

цього відносячи до опанування Петром Конашевичем у Острозькій школі 

навігації. Він відносив появу майбутнього гетьмана на Січі до 1601 р., в 1604 р. 

про П. Сагайдачного почали говорити як «здібного воєначальника», а в 1606 р. 

він був обраний гетьманом Запорозького війська [486, с. 108]. Серед досягнень 

Петра Конашевича автор визначив дисципліну, збільшення кількості чайок, 

розробку в морських битвах «стратегії непрямого бою». Також до переваг 
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П. Сагайдачного дослідник відніс розвінчання міфу про Чорне море як 

«внутрішнє турецьке озеро». 

Узагальнюючий характер мала стаття М. Баранника та О. Зорьки, які 

анонсували проведення історичних реконструкцій козацьких чайок та 

відтворення морських маршрутів [38]. Аналізуючи морські виправи, автори 

писали про розробку П. Сагайдачним стратегії випереджаючих раптових ударів. 

Л. Косенко порівняв запорозьку спільноту з піратами Карибського моря. 

Досліджуючи правову систему Запоріжжя, він зауважив заборону 

П. Сагайдачним вживання горілки під час походів як елементу формування 

карної відповідальності на Січі [221, с. 433]. Дослідник називав Петра 

Конашевича гетьманом у 1616-1622 роках, характеризував політику польського 

уряду за часів його гетьманування як прагнення паралізувати військові походи 

проти Криму та Туреччини, але офіційні розпорядження зазвичай не 

виконувались [221, с. 173−174].  

М. Семена надав узагальнюючі відомості стосовно військо-морських дій 

П. Сагайдачного. Концептуально нових думок автор не навів, але звернув увагу 

на спроби російських істориків «забути» про існування козацького 

чорноморського флоту вже в XVII ст., або показати запорозьких козаків 

«вольными русскими людьми» [423, с.265]. 

В. Саричев вказував на гетьманування Петра Конашевича у 1609 році під 

час походу на Кафу, але також писав про захоплення Кафи в 1616 році, фактично 

зазначаючи два походи на Кафу під його зверхністю [401, с. 57]. Під час 

Хотинської війни автор звернув увагу на паралельні морські дії [401, с. 60]. У 

висновках власних розмірковувань автор праці писав про П. Сагайдачного як 

організатора морських походів і гучних перемог 1613-1616 років. 

Починаючи з 2000-х років з’являється низка популяризаторських праць, 

розрахованих на широке коло читачів. Більшість із них спираються на наукові 

джерела чи ґрунтовні дослідження, але їх автори досить вільно оперують 

історичними фактами. Однією з таких робіт стала біографічна збірка О.М. та 

М.О. Уривалкіних «Гетьмани України та кошові Запорозької Січі». До 
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позитивних рис праці можна віднести використання при зображенні гетьмана 

П. Сагайдачного значного кола історичних праць. Проте якісно нових 

відомостей у роботі ми знайшли небагато. Інтерес становить думка про 

польський слід в усуненні від влади Я. Бородавки, хоча історики вважали 

ініціатором його страти Петра Конашевича [476, c.93-94].  

А. Градова змалювала П. Сагайдачного як політично свідомого патріота-

українця [96, с. 65]. Вона вважала походи проти Кримського ханства і 

Оттоманської порти частиною цілеспрямованої політики козаків, розробленої 

Петром Конашевичем. На думку дослідниці український гетьман погодився 

співпрацювати із польським сеймом, щоб мати підстави для подальшого торгу 

задля захисту інтересів козацької спільноти. Долю П. Сагайдачного як 

козацького ватажка дослідниця подала в контексті періодичної втрати ним 

влади. За її словами під час відновлення ієрархії,  П. Сагайдачний провів майже 

спецоперацію, щоб залучити до Києва патріарха Феофана, проте сутність цієї 

«спецоперації» вона не пояснила. Загалом дослідниця змалювала ідеалізований 

образ народного героя.  

Звертає увагу біографія П. Сагайдачного Л. Томи. Автор для висвітлення 

цілісного образу українського гетьмана використав прийом, який він назвав 

портретом на тлі епохи [459, с. 4]. Інтерес становить зауваження щодо 

характеристики зниклого твору Петра Конашевича «Пояснення про унію». 

Автор зазначив, що «предорогоцінним» цей твір називав католик католику, 

тому автор зробив припущення про унійну спрямованість твору Петра 

Сагайдачного [459, с. 13]. Також Л. Тома навів припущення, що через викладача 

Острозької академії Нікіфора Парасхеса П. Сагайдачний міг бути знайомим з 

ідеями Г. Галілея та бути добре обізнаним у механіці й логістиці.  На думку 

автора, Петро Конашевич намагався реалізувати власний потенціал на Січі [459, 

с. 16]. 

Н. Наумова досить вільно трактує факти біографії П. Сагайдачного, 

наводячи багато припущень та імовірностей. Поряд з цим, дослідниця надала 

тезу, що саме в московському поході Петром Конашевичем було закладено 
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позитивне ставлення до козацтва і православ`я майбутнього короля Владислава. 

Також привертає увагу думка проте, що участю у Хотинській війні 

П. Сагайдачной зробив європейський вибір України.  

У загальних курсах історії України та підручниках образ козацького 

гетьмана висвітлюється доволі традиційно. В. Литвин вважав роки 

гетьманування Петра Конашевича часом оформлення суспільно-політичної та 

військової структури козацтва й «усвідомлення ним себе репрезентантом 

політичної волі українського народу» [257, с. 145]. Історик зазначив блискуче 

тактичне мислення П. Сагайдачного, уміння керувати масами, трактував 

договори з польським урядом 1617 та 1619 років його досягненням. Наслідками 

урядових комісій вчений вказав легалізацію козацького стану, зокрема 

законодавче закріплення прав козацтва на володіння землею та вільне 

господарювання і вважав, що цому сприяв Петра Конашевича. [257, с. 148]. У 

справі відновлення православної ієрархії, історик писав лише про «почесний 

ескорт» на чолі із козацьким ватажком, датував вступ до Київського братства 

1616 роком.  

Ю. Федоровський назвав Петра Конашевича лідером козацтва від 1616 

року, хоча й зазначив можливість обрання на гетьманство з 1606 року. Метою 

походу на Москву дослідник вважав намагання «відвести козацьку енергію від 

походів на турок» [478]. 

Сучасні довідкові видання, що надають відомості представлені низкою 

видань. Автори збірки «Видатні постаті в історії України (IX–XIX ст.)» 

називають Петра Конашевича сином Конаша, представником аристократичного 

роду. Військові походи 1610-х рр. зазначені як шлях до слави Петра Конашевича 

в якості полководця і флотоводця, але якими з них керував П. Сагайдачний не 

визначено. Завдяки його реформі окремі ватаги були перетворені на регулярне 

дисципліноване військо. Наріжним каменем його політики, на думку авторів 

довідника, стало замирення з поляками, із метою консолідації сил та очікування 

нагоди розпочати війну з Польщею [76, с. 148]. Але такий політичний курс був 

незрозумілий козакам та коштував йому гетьманської влади.  
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В останнє десятиліття суспільний інтерес до постаті видатного гетьмана 

невпинно зростає, що відображає кількість періодичних видань. Інтерес до 

Петра Конашевича на сторінках газет можна фіксувати з 90-х років [26]. 2008 

року виповнилося 390 років московського походу П. Сагайдачного. У газеті 

«Хрещатик» вміщено стислу біографію П. Сагайдачного, що формує образ 

національного герою [345]. Автор навів думку про розділення козаків Петром 

Конашевичем за принципом служіння інтересам: «… полки, віддані гетьманові 

й вітчизні, від полків, які були віддані магнатам і Польщі» [345]. Д. Шурхало 

аргументував легітимність претензій Владислава на московський трон, що 

забезпечило допомогу Петра Конашевича [511]. О. Скороход презентувала 2012 

року біографічну статтю, де зосередила увагу на основних досягненнях 

П. Сагайдачного: реформі козацького війська, перетворенні козаків на 

оборонців віри, морських походах  [432]. 

В 2010 році офіційно відзначалося 440-річчя народження славетного 

гетьмана [369, с. 21]. До зазначеної річниці вийшла низка публікацій, зокрема 

статті В. Огієнка, в яких гетьман постає геніальним стратегом і тактиком, що 

реформував військо, підвищив його боєздатність як суходолом так і на морі 

[326]. Автор окрему увагу приділив політичній діяльності: «Сагайдачний був 

непересічним політиком та дипломатом, який дивився на роки вперед та 

вибудовував … довгострокові дипломатичні комбінації» [327]. Як зазначав 

В. Огієнко, він вперше сформував політичну програму козацтва, яке почали 

вважати «щитом» християнського світу. Це сприяло формуванню 

самоідентифікації козаків як політичного народу та призвело до утворення 

концепції українців як третьої складової Речі Посполитої.  

К. Липа висвітила відновлення православної ієрархії, де Петро Конашевич  

виступив ініціатором та реалізатором переговорів із патріархом Феофаном, 

здійснивши подорож до Москви. Рисою до портрету П. Сагайдачного є слова 

авторки про нього як найкращого у переговорах із королем напередодні 

Хотинської війни, та думка, стосовно усної обіцянки короля: «…Сагайдачний, 

як належить лицареві, повірив лицарському слову»  [256].  
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В. Цвєтков, представник реєстрового козацтва, надав біографію Петра 

Конашевича як національного героя, пам'ять про якого жила в нащадках і 

зазначив каконізацію гетьмана Петра Конашевича Сагайдачного УАПЦ в 2011 

році [494, с. 10]. 

Наприкінці 2013 року вийшла ще одна постанова ВР щодо відзначення 

400-річчя гетьманування Петра Конашевича Сагайдачного [368]. Отже, 

офіційна державна концепція надає нам датою початку гетьманства Петра 

Конашевича 1614 рік. Окрім того, у 2014 році було демонтовано пам’ятник 

П. Сагайдачному у Севастополі. Відповіддю на цю подію стала стаття 

Д. Кулиняка, в якій він зазначає, що козаки  П. Сагайдачного захопили турецькі 

фортеці Криму ще 1608 році та входили до бухти Севастополя [245]. Певний 

інтерес становить паралель між П. Сагайдачним і сучасними вояками на сході 

України, проведена  П. Юриком [518]. 

М. Голомша, більш обережний в своїх висновках та посиланнях на 

сучасних істориків, зазначив: «…саме за Сагайдачного відбулось усвідомлення 

українською громадою своє автохтонної ідентичності та визначення територій і 

кордонів тодішньої держави» [89].  

2018 року, до річниці московського походу також з`явилася низка 

публікацій, серед яких інтерес становить інтерв`ю Т. Чухліба [497]. 

І. Сюндюков, аналізуючи причини кампанії, зауважив потребу поляків у 

козацькій силі. Також він проаналізував причини зупинки П. Сагайдачним 

штурму міста і дійшов висновку, що Петро Конашевич не бажав послабленням 

Москви посилити Річ Посполиту [451]. В статті М. Безотосного на 

історіографічному матеріалі аналізується московський похід. Привертає увагу 

думка, що на невиконання польською стороною обіцянок по закінченні походу, 

П. Сагайдачний відповів відсутністю у Цецорській битві 1620 року [48]. 

В. Мараєв, стосовно причини припинення штурму міста писав: «Сагайдачний 

плекав надії організувати спільний козацько-московський похід проти 

Кримського ханства» [292]. На його думку, поляки підштовхнули Петра 

Конашевича надіслати посольство до Москви 1620 року тим, що не 
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дотримувались власних обіцянок. Загалом, привертає увагу звернення 

В. Мараєва до джерел та наукової історіографії при висвітленні теми.  

У статті, що з`явилася у інтернет-виданні «Час» розкрито перебіг подій 

московської кампанії 1618 року, акцентується увага на політичній складовій 

походу: «Проблема лавіювання між Османською імперією, Московським 

царством і Річчю Посполитою призвела гетьмана до думки про використання 

Московського походу як демонстрації сили козацтва і налагодження зв’язків з 

Москвою» [180]. 

Отже, сучасна періодика України надає значний обсяг матеріалів, 

більшість з яких мають популяризаторський характер та вимагають обережного 

використання.  

 

5.3. Постать гетьмана Петра Конашевича в студіях дослідників поза 

межами України. 

 

У сучасній світовій історичній науці  в останні десятиліття збільшився 

інтерес до історії України, що сприяло пожвавленню зарубіжних історичних 

студій. Більшість дослідників є представниками української діаспори різних 

хвиль міграції, хоча певний інтерес спостерігається і збоку дослідників 

неукраїнського походження [161].  

Нащадки українських емігрантів Ф. Сисин та П. − Р. Магочій формують 

систему поглядів, що базується на культурологічному підході.  

П. − Р. Магочій визначив власну працю як першу історію саме України з 

історією усіх земель, що входять до складу України [286, с. V]. Історик підняв 

низку питань для перегляду, зокрема про татарський полон як про суто 

негативне явище [286, с. 168−169], провів паралель між варязькими 

дружинами VIII-IX ст. і воєнно-морськими походами під проводом 

П. Сагайдачного тощо [286, с. 181]. Історик  висвітив образ П. Сагайдачного в 

контексті боротьби козацтва з церковною унією, яку трактував як боротьбу за 

колективну ідентичність загалом [285, с. 122]. Науковець зазначив вирішальну 
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роль Петра Конашевича в цьому процесі, який домігся від польського уряду 

визнання православної ієрархії, про що писав як довершений факт. Із питанням 

захисту віри вчений пов’язував і ідентичність місцевого населення.  

Самого гетьмана П.−Р. Магочій характеризував як військового та 

політичного лідера: «… обстоював православну віру і навчив цього 

запорозьких козаків … вимагав повного відновлення православної ієрархії…» 

[286, c. 183]. Складовою цієї діяльності історик вважає відновлення 

зусиллями П. Сагайдачного значення Києва як політичного, культурного 

центру. Дослідник проводить паралелі морських походів Петра Конашевича 

із походами варягів за 800 років до того, традиційно зазначає, що саме 

український гетьман із своїми козаками врятував Річ Посполиту під Хотином 

1621 року. Інтерес становить теза вченого проте, що козаки могли стати для 

польських королів альтернативою залежності від шляхти.  

П.-Р. Магочій надав узагальнюючий образ гетьмана, якого «бачила» 

народна свідомість того часу як борця проти татар і турків, який міг «… 

перехитрити знать, що прагла контролювати їх (козаків – О.І.) життя» [286, 

c.182]. 

Наукові інтереси Ф. Сисина пов’язані з вивченням ранньомодерної 

політичної та релігійної історії, бо саме там коріння утворення української 

нації [245, cс. 395, 404]. В контексті цих інтересів простежується і образ 

П. Сагайдачного, якому історик не приділив окремої уваги. Дослідник звертає 

увагу на постать гетьмана в контексті релігійного життя, зокрема, вказуючи, 

що потреба держави у козаках обумовила релігійні успіхи 1620-х років [581, 

с. 165]. Київ залишився православним завдяки козацькій присутності, а Петро 

Конашевич надав свій захист єрусалимському патріарху всупереч волі уряду 

[582, с. 294]. З ім`ям гетьмана історик пов`язав перетворення Києва на 

культурний осередок внаслідок утворення братства та зазначив, що Петро 

Конашевич був фундатором Львівської братської школи [580]. 

Ф. Сисин у критичних зауваженнях до праці Е. Вілсона вказував на 

помилки останнього у висвітленні особи гетьмана. Йшлося про те, що Петро 
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Конашевич повів повсталих козаків проти польсько-литовської держави, що 

Ф. Сисин заперечив і додав: «сьогоднішні польські школярі … добре знають 

про вірність Сагайдачного, чиє багатотисячне козацьке військо брало участь 

у розгромі турків під Хотином 1621 року» [431]. 

Окремої уваги заслуговують студії С. Плохія, що виїхав за межі України 

на початку 90-х рр. ХХ ст. Спрямованість своїх досліджень, в контексті яких 

висвітлюється і постать козацького ватажка, історик визначив таким чином: 

«…брак праць із історії ідей і соціяльного середовища, в якому вони існували» 

[354, c.19].  Історик розглядає козацтво як соціальний феномен, що породив 

низку інституцій та «залишив глибокий і неоднозначний слід в історичній 

пам’яті українського та сусідніх народів» [354, с. 15].  С. Плохій висвітлював 

постать П. Сагайдачного в цивілізаційному контексті як видатного керівника, 

полководця, але його ступінь участі в суспільних справах дослідником не 

визначено. Історик зазначав, що Хотинська війна надала змогу знову 

порушити питання козацьких вимог, основним з яких було надання їм статусу 

лицарів, що наблизило б козаків до шляхетства [352, с. 123]. Дослідник 

використовує для розуміння соціальних та ментальних процесів козацтва 

концепт «золотої вольності», що став визначальним у свідомості козацької 

спільноти якраз від часів П. Сагайдачного [352, с. 123; 244, с. 41]. Елементом 

цих процесів стала боротьба за розширення реєстру. Дослідник слушно 

зауважив, що ані в 1617 році, ні тим більше 1619 році козаки на чолі із 

П. Сагайдачним не погодились на пропоновану цифру реєстру [354, с. 70].   

Під час відновлення православної ієрархії С. Плохій позиціонував 

П. Сагайдачного лідером православної еліти, який умовив патріарха Феофана 

на проведення висвячення [354, с. 121]. Разом із тим, він зазначав 

випадковість цієї акції, не визнаючи ініціативи київського осередку чи Петра 

Конашевича в організації заходів [352, с. 134−135; 354, с. 121−122]. 

Дослідник надав думку стосовно легітимізації козацтва в українському 

суспільстві й релігійному житті, яку взяло реалізовувати нова ієрархія, 

висвячена 1620 року й «близкое к Запорожью киевское духовенство» [355, 
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с. 572]. На думку історика, на початку 1620-х рр. завершувався перехід 

важелів влади від старих князів до гетьманів. Саме відновлення православної 

ієрархії, що було проведено під егідою П. Сагайдачного, стало своєрідною 

крапкою відліку. Загалом образ Петра Конашевича окреслено схематично, він 

отримав схвальну оцінку як полководець на чолі морських походів, 

«найбільш відомий та шанований козацький лідер того часу» [352, с. 135].  

С. Єкельчик зазначає позитивний вплив приєднання українських 

земель до Польщі для української культури, хоча й вказує на подальший 

наступ католицизму [132, с. 44]. Козацтво в першій чверті XVII ст. історик 

вважає серйозною військовою силою, що під проводом П. Сагайдачного 

приймала участь у війнах Польщі з Московією та турками. Саме ця сила та 

особистий авторитет, на його думку, дали змогу козацькому ватажку 

відкрито підтримати православ`я та сприяти справі відновлення 1620 року 

[132, с. 46]. 

На сучасному етапі постать П. Сагайдачного отримала не надто 

значну увагу польських істориків.  М. Франц, з точки зору військової історії, 

намагався визначити союзником чи супротивником польського 

королівського війська був Петро Конашевич. Б. Черкас вказав на 

однобічність його досліджень через використання польських джерел, що 

містять упереджене ставлення до козаків та ігнорування джерел козацького 

походження [498, с. 510]. Польський історик характеризував Петра 

Конашевича як військового та політичного діяча, що прагнув розширення 

впливу козацтва, а вірогідно висував ідею автономії. Історик характеризував 

постать Петра Конашевича, якого вважав вихідцем з дрібної шляхти, в 

контексті розвитку козацької організації, обумовленою агресивною 

зовнішньою політикою Речі Посполитої. В московських війнах 1610–х років 

Петро Конашевич відзначився на чолі кількох тисяч козаків. Наслідком їх 

було кількісне зростання козаків, що ставали військово-політичним 

чинником, сприяв цим процесам саме П. Сагайдачний [542, c. 50]. Вчений 

вважав його керівником морського  походу 1614 р. [544, с. 192−193].  
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М. Франц зазначив антагонізм ідеї домовленостей між козацтвом та 

польськими урядовими колами. Він зауважив, що умови висунуті 

П. Сагайдачним були прийняті, але не мали значення, адже, рішення короля 

передбачало ухвалу сейму. На його думку, король сподівався повернутись 

до Вільшанських угод по завершенні московської кампанії, П. Сагайдачний 

навпаки сподівався на виконання обіцянок [543, с. 167]. Вчений був 

переконаний у нерозуміння козацької проблеми польським суспільством. 

М. Франц вважав Петра Конашевича прибічником польсько-козацького 

військового союзу, свідченням чого була відсутність козацьких повстань 

при П. Сагайдачному [543, с. 164]. Фактично, історик сприймав його 

автономним у своїх рішеннях політичним діячем, який намагався знайти 

місце  в польській державі [542, c. 62−63]. 

М. Нагельський, вивчаючи Хотинську війну 1621 року, не звернув 

значної уваги на постать П. Сагайдачного  [162, с. 23−24]. Він вказував на 

існування конфлікту в середині козацтва, зокрема відзначав невдоволення 

Я. Бородавкою, який не забезпечив військо всім необхідним [563, с. 282]. 

Історик надав низку критичних зауважень, але зауважив, що вони не 

зменшують значення козаків у Хотинській війні [563, с. 283]. Інтерес 

становить аналіз існуючих поглядів польської і частково української 

істоірографій стосовно основних подій життя та діяльності Петра 

Конашевича, що їх зробив М. Нагєльський. Історик припустив появу 

майбутнього гетьмана на Січі на початку XVII ст. та зазначив його 

імовірним учасником «дмитріад». М. Нагєльський відкинув думку про 

нього як керівника і навть учасника морських походів 1613−1614 рр., 

зазначаючи, що в той час П. Сагайдачний був учасником воєнних походів в 

Московії [112, с. 127]. На підгрунті польських джерел історик пише про 

підозри у стосунках, а в найбільш радикальних формах – у співпраці Петра 

Конашевича з турками з метою виведення з українських теренів польських 

військових формувань [112, с. 129]. Інтерес становить думка дослідника 

стосовно ініціативи морських антитурецьких походів, яку М. Нагєльський 
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відніс не до козаків, а польських магнатів. В контексті цих ініціатив і 

зв’язків історик писав і про імовірні контакти головою «Ліги християнської 

міліції», що свідчило про потужний потенціал козацтва [112, с. 132−133]. 

Польський вчений вважав Петра Конашевича прибічником сталої 

співпраці з Річчю Посполитою за умови поступок з-боку польської влади, 

особливо в релігійному питання [112, с. 151]. Він впевнено називає його 

гетьманом та, визначаючи його місце в історії Речі Посполитої, пише: «Під 

проводом козацького вождя Петра Сагайдачного у 1617-1621 роках 

козацтво надало надзвичайні послуги Річипосполитій як під час походу на 

Москву, так і в антитурецьких кампаніях» [112, с. 151]. М. Нагєльський 

зазначив, що під Хотином проявилася ідея створення триалістичної 

польсько-литовсько-української держави, одним з прибічників якої вважав 

П. Сагайдачного [112, с. 154]. 

На відносно старих позиціях незручного автономного діяча 

сформував образ П. Сагайдачного А. Маєвський [162, с. 23; 558]. Не 

приділив окремої уваги і Я. Жуковський, зазначивши несподіваність 

допомоги П. Сагайдачного польському табору під Москвою [589, с.180].  

К. Хофман критикує однобічність польської історіографії за 

переважне висвітлення військової діяльності Петра Конашевича. Морські 

походи під його проводом вона вважала політичним курсом, спрямованим 

на послаблення Османської імперії [546]. Дослідниця пише, що відносини 

П. Сагайдачного із Річчю Посполитою були спрямовані на захист козацтва. 

Свідченням цього були вимоги козацького ватажка висунуті напередодні 

московського походу 1618 року:  збільшення козацького реєстру, введення 

козацької автономії, встановлення свободи православного віросповідання.  

К. Хофман зазначала, що внаслідок Вільшанської угоди Петро  

Конашевич втратив владу, чим Польща намагалася скористатись і знищити 

загрозу посилення козацтва. Проте, потреба держави в військовій силі 

козаків, дозволила козацькому ватажку посилити свої позиції серед козаків. 

Відповідно дещо незрозумілою є її думка про Роставицьку угоду як 
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нагороду тим козакам, що залишилися із П. Сагайдачним. Відновлення 

православної ієрархії польська дослідниця трактує в політичному контексті 

як можливість для Петра Конашевича утворити територіальну й культурну 

автономію [546]. Хотинську війну вона зазначила вищим моментом його 

кар’єри. Узагальнюючи образ козацького гетьмана, К. Хофман вказувала 

основними його досягненнями релігійну політику та збільшення козацького 

реєстру.  

Р. Романський вважав Петра Конашевича представником 

поміркованого крила козацтва, що виступав за угоду з Річчю Посполитою 

[576, c. 136]. Історик зазначав невдоволення П. Сагайдачного умовами 

Вільшанської угоди, критично оцінював ці домовленості, через необхідність 

захисту кордонів та писав про втрачені можливості створення «козацького 

проекту», особливо під час існування такого надійного партнера як 

П. Сагайдачний [576, с. 137−138; 162, с. 24].  

Московське посольство 1620 р. Р. Романський вважав елементом 

політики Петра Конашевича щодо захисту православ’я [576, с. 154−156]. На 

його думку, висвячення ієрархії відбулося під тиском Петра Конашевича на 

патріарха Феофана. Історик вказував участь козацького ватажка у нарадах, 

переговорах, фактично сприймаючи його політичним діячем. Науковець 

вважав польсько-козацькі домовленості досягнуті П. Сагайдачним перед 

Хотинською війною тимчасовими. Загалом, Р. Романський не визначив 

власного погляду щодо українського гетьмана. 

Г. Віснер називав Петра Конашевича Міхаєм (Mihał) Конашевичем 

Сагайдачним, та згадував як ватажка, що привів під Хотин близько 30 тис. 

козаків [587, с. 291].  

К. Пєткєвич, аналізуючи суспільний конфлікт початку XVII ст., 

писав, що діяльність П. Сагайдачного сприяла розширенню впливу козацтва 

через залучення козаків до релігійних справ, адже релігійний конфлікт 

охоплював значно ширші території ніж межі існування козацтва. Як вважав 

історик, злиття, за допомогою Петра Конашевича, суспільного і релігійного 
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конфліктів прискорило «…процесс кристаллизации народного 

самосознания русинов-украинцев, основанного на оппозиции католикам-

полякам» [343, с. 42]. 

Т. Бохун та Д. Мілєвський, досліджуючи козацькі повстання першої 

половини XVII ст., писали, що вступ П. Сагайдачного у Київське братство 

став свідченням православної декларації козацтва. Також інтерес становить 

думка, що релігійне питання об’єднало Петра Конашевича і Якова 

Бородавку, що були політичними супротивниками [164, с. 25; 539]. 

Г. Літвін звертється до постаті П. Сагайдачного в контексті польських 

спроб зменшити кількість козаків, що ставало неможливим в контексті 

московського походу 1618 року [278, с. 72]. Історик відзначав внесок козаків 

у Хотинську перемогу, а Петра Конашевича історик змалював провідником 

суспільної групи, що мала власні політичні і юридичні інтереси. Відповідно, 

«захист і опіка козаків Сагайдачного» справі відновлення православної 

ієрархії піднесла авторитет місцевих владик [278, с. 73].    

А. Міронович, вивчаючи релігійний компонент, зазначав, що 

усвідомлення козацтвом несумісності православ`я із урядовою політикою  у 

східних кресах фактично відштовхнуло козацтво від Речі Посполитої.  Він 

вважав, що після Хотина, польський уряд замість збільшення реєстру 

намагався знищити його. На думку історика, саме політика Сигізмунда ІІІ 

зробила козаків захисниками православ`я [562,  с. 218]. В цілому необхідно 

відзначити незначний інтерес до постаті П. Сагайдачного, особливо у 

загальних курсах з історії Польщі [162, с. 26]. 

Останнім часом презентував дослідницьку працю присвячену постаті 

українського гетьмана молодий науковець К. Качор. Він висвітлює постать 

П. Сагайдачного на широкому джерельному підґрунті польських архівних 

сховищ. Також широко користується не лише польською, а й українською 

історіографією, визнаючи її окремі переваги [550]. Він піддав сумніву низку 

висновків своїх попередників [162, с. 24−25]. Гетьманом Петра Конашевича 

історик визначає з 1616 року із перервами [550, с. 29]. Повернення до влади 
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у 1617 році К. Качор пояснив польським інтересом щодо залучення козаків 

у московську кампанію 1618 року [550, с. 37]. Аналізуючи урядові 

обмеження козацтва, дослідник зазначив буквальне трактування гетьманом 

умов комісій. Окрім того, він вважав московське посольство 1620 року 

спробою П. Сагайдачного організувати походи проти турків і татар 

оминаючи заборону Роставицької комісії [550, с. 71].  

Відновлення ієрархії К. Качор пов’язує саме з Петром Конашевичем, 

окрім того, інтерес становить думка, що посольство до Москви міг 

ініціювати патріарх Феофан, знаходячись в українських землях [550, сс. 73, 

75]. Традиційно дослідник характеризує участь у Хотинській війні 

П. Сагайдачного і козаків, які несли основний тягар військових дій [162, 

с. 25]. Інтерес становить аналіз діяльності хворого гетьмана після 

завершення війни, зокрема К. Качоч проаналізував його листування та 

суспільні події, що відбувалися в Києві в першій чверті 1621 року. Він 

дійшов висновку про захист Петром Конашевичем православ’я та руського 

народу, тобто соціальні аспекти його політики [550, с. 117]. Історик визнає 

проведення автономної, але не самостійної політики, яка не була 

опозиційною до Речі Посполитої [550, с. 53].  

У сучасній російській історіографії значної уваги гетьману 

П. Сагайдачному не приділено [154, с. 111−112]. О. Папков вказував, що 

втрати Москви від польсько-козацьких дій 1618 року були не меншими, ніж 

від татарських навал. Історик зазначав автономність козацьких загонів, яка 

посилювалась під час військових походів, та дозволяла, на думку історика, 

виступати козакам то на боці Польщі, то на боці Московії [339, с. 125]. Це 

формувало свободу свідомості, що виявилося у відправленні 

П. Сагайдачним посольства до Москви 1620 року. Аналізуючи мету цієї 

дипломатичної місії, О. Папков вважав, що Петро Конашевич не збирався 

виходити з-під юрисдикції Речі Посполитої, а шукав налагодження 

зруйнованих походом 1618 року зв’язків із Москвою [339, с. 126]. Таким 

чином, постать гетьмана П. Сагайдачного, що стояв за козацькою 
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спільнотою та її діями того часу отримала рис автономного військо-

політичного діяча. 

Т. Таїрова-Яковлева презентувала біографію гетьмана, що за 

концептуальними засадами наближається до української історіографії. Вона 

зробила максимальне узагальнення фактів та суджень щодо постаті Петра 

Конашевича, називала його першим гетьманом «…в полном смысле этого 

слова», пов’язувала політичне наповнення терміну саме з П. Сагайдачним 

[452, с. 12]. Дослідниця зазначила шляхетське походження майбутнього 

гетьмана, наголосила на важливості навчання в Острозі. Початок 

козакування пов’язувала з Молдавським походом 1600 року, а обрання 

гетьманом датувала 1606 роком [452, с. 14]. Морські походи, що їх 

організовував Петро Конашевич, російська вчена пояснювала його 

потребою мати важіль впливу на урядові кола та зазначала їх блискучість та 

професіоналізм [452, с. 14−15].  Відносини Петра Конашевича з польськими 

урядовими колами були зумовлені, на думку російської дослідниці, його 

прагненням захисту інтересів українського (руського) суспільства. 

Московський похід 1618 року вона називає маловідомою для російської 

науки сторінкою української історії [154, с. 112−113]. 

А. Андрєєв характеризував Петра Конашевича як козацького ватажка, 

який намагався вибороти права та привілеї втрачені козацтвом наприкінці 

XVI ст. Він вважав, що саме козацький гетьман стримував польський тиск на 

українські землі Наддніпрянщини. Дослідник зазначав використання козаків 

в військових акціях Польщі до підписання Деулінського перемир`я, яке 

датував 1616 роком, після укладання угоди поляки почали знову проводити 

антикозацьку політику. На його думку, це стало причиною відправлення 

П. Сагайдачним посольства до Москви із пропозицією служби, яке 

московський уряд ігнорував [6, с. 45]. Автор зазначав, що Петра Конашевича, 

під владою якого було близько 30 тисяч козаків, вважали фактичним 

правителем земель Наддніпрянщини: «Сагайдачный … именовался гетманом 

обеих сторон Днепра и всего войска Запорожского» [6, с. 45]. Але, на його 
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думку, це не змінило ситуації й уряд Речі Посполитої не відновив прав і 

привілеїв козаків.  

О. Широкорад називає Петра Конашевича гетьманом з 1606 року, писав 

про похід Петра Конашевича, що був єдиним організованим походом 

запорожців у Московію [510, с. 84]. Дослідник акцентує увагу на польській 

політиці по внесенню роздору у лави козацтва, проявом якої була 

Вільшанська угода через яку Петро Конашевич втратив владу [510, с. 88]. У 

висвітленні московської кампанії 1618 року О. Широкорад уникає 

засудження дій П. Сагайдачного: «…ему ничего не оставалось как возглавить 

движение казаков, рвавшихся к легкой добыче» [510, с. 93−94]. Автор 

поєднав у ланцюжок покаяння Петра Конашевича за похід 1618 року та 

посольство до Москви 1620 року як елементи зміни політичних орієнтирів 

українського гетьмана [510, с. 94]. Історик висловив думку про перспективу 

польсько-козацької війни, яка не відбулася через турецьку загрозу. 

О. Широкорад критично аналізує результати Хотинської війни як перемогу 

Польщі.  

Привертає увагу думка Д. Бєзьєва, щодо «цинізму» П. Сагайдачного, 

який по два роки після військових дій 1618 року відправив до Москви 

дипломатичне посольство [49, с. 179]. Історик надав аналіз історіографії 

українського питання. 

Постать Петра Конашевича представлена у кількох статтях на суміжні 

теми. А. Соклаков висвітлює П. Сагайдачного як діяча, що захищав козацькі 

інтереси всупереч офіційній державній системі поглядів. Автор зазначає 

гнучкість козацької політики, що сформована у складних умовах, прикладом 

її вважає посольство Петра Конашевича до Москви 1620 року [438, сс. 391, 

393]. О. Рябова розглядає П. Сагайдачного послідовним супротивником 

Москви з точки зору її зовнішньої політики. Посольство від українського 

гетьмана вона пояснює його конфліктом з урядом Сигізмунда ІІІ щодо 

чисельності козацького реєстру [395, с. 39]. І. Єрохін вважає, що Петро 
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Конашевич добився визнання автономії українських земель у складі Речі 

Посполитої [137, с. 182]. 

Необхідно відзначити російські інтернет-видання, що політизують 

питання постаті П. Сагайдачного та розглядають його з ідеологічних позицій 

як загарбника та  польського ставленика [365; 366;  430]. 

Сучасна західна історіографія, не приділяючи постаті П. Сагайдачного 

значної уваги, сприяє переоцінці соціокультурного і політичного розвитку 

українських земель початку XVII ст. Як зазначила Н. Шевченко, сучасні 

дослідники критично оцінюють політичну історію Речі Посполитої, як взірця 

європейської демократії, внаслідок чого можна спостерігати наукову 

полеміку щодо її соціокультурної спадщини [507, с. 73−74]. В 

американському науковому середовищі було згенеровано думку про 

регіоналізацію політичної культури ранньомодерного українського 

суспільства [244. с. 43].  

Німецький  історик А. Каппелер підтримав теорію сприйняття 

українських земель як великого кордону сходу і заходу. В контексті цієї 

концепції історик порівнював козаків з іншими воєнізованими спільнотами, 

але зазначав їх індивідуальність з огляду на провідну роль в суспільно-

політичному житті та сприянні формуванню української національної 

ідентичності [507, с. 75]. Історик проводив паралелі морських походів козаків 

із походами варязьких дружин, формуючи ідею спадковості козацької 

військової спільноти [191, с. 51]. Науковець вважав П. Сагайдачного 

приреченим на об`єднуючу роль козацьких і культурно-міщанських сил 

суспільства. У підгрунті такої думки науковець зазначив соціальне 

походження майбутнього гетьмана та отриману в Острозі освіту [191, с. 51]. 

Він назвав Петра Конашевича гетьманом реєстрових козаків, акцентував 

увагу на його культурницькій політиці: «Відтоді захист православ’я став 

справою козаків, вони підтримували культурні прагнення у Києві, і це мало 

основоположне значення для виникнення протонаціональної 

етнічнорелігійної свідомості та організації влади в Україні у XVII сторіччі» 
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[191, с. 52]. Одним з висновків стала думка про переміщення центру ваги 

української культури та історії із заходу, назад у Наддніпрянщину [191, c. 52].  

Канадський історик польського походження А. Сулима Камінський 

вписував постать П. Сагайдачного в історію Речі Посполитої, як 

представника соціальної групи, що знаходилась у процесі становлення та 

виборювала собі місце зі зброєю в руках. Причиною суспільних конфліктів, 

на його думку, була непослідовна політика польських королів, що постійно 

збільшували або зменшували реєстр [189, с. 85]. П. Сагайдачного він згадує 

під час московської кампанії, критично звертаючи увагу, що замість того щоб 

покарати козаків за низку морських експедицій на турецько-татарські землі, 

поляки звертаються до них по допомогу [189, с. 85]. Стосовно Хотинської 

війни історик зазначав, що польське військо: «… зміцнене полками Війська 

Запорозького під проводом гетьмана Петра Сагайдачного витримало у 

вересні-жовтні тривалі позиційні бої під Хотином» [189, с. 110]. Отже історик 

вписував образ козацького гетьмана в історію Польської держави. Разом з 

тим, він критично оцінював регіональну політику владних кіл Речі 

Посполитої, зокрема щодо українських воєводств, що й призвело до 

конфліктів, а пізніше до подій Хмельниччини . Його історична концепція Речі 

Посполитої до певної міри відповідає поглядам Н. Дейвіса [507, с. 75]. 

Н. Дейвіс, в контексті історії Польщі називає Петра Конашевича 

козацьким отаманом, який провів гучні походи проти турків, що напружувало 

відносини з Османською імперією [119, с. 376]. Під Хотином він вказує 55-

тисячну армію під проводом гетьмана Ходкевича і отамана П. Сагайдачного 

[119, с. 386]. Історик розглядає козацьку проблему з огляду на слабкість 

державної структури Речі Посполитої, яка ніколи не претендувала на свій 

власний інтерес, завжди переважали інтереси регіональні  чи взагалі сума 

індивіуальних [507, с. 74].  

Американський дослідник Є. Вілсон відзначився публікацією, яка 

отримала значної критики [80]. Автор зазначає формування «руського 

проекту», підґрунтям якого став опір польському впливу у вигляді 
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відновлення православної ієрархії. В 1620-ті рр. це призвело, на думку 

вченого, до формування елементів національної ідеології [80, с. 95]. Також 

дослідник зазначав, що з 1620-х років козаки виступали «реальними 

захисниками відновленої православної ієрархії» [80, с. 105].  

Політолог Пол Кубічек виклав свій варіант української історії. Він 

також не згадує імені П. Сагайдачного, але звертається до його діяльності. 

Дослідник пише про козаків як загрозливу силу, що на початку XVII ст. 

здійснює морські походи навіть під стіни турецької столиці. В одну низку з 

цими походами автор ставить і порятунок козаками польської держави 1621 

року під Хотином. З його точки зору Польща позитивно сприймала всі ці дії, 

але проблемою була неможливість контролю козаків та їх готовність 

підіймати зброю проти власної держав (що вони й робили у серії повстань) 

[555, с. 39].   

Таким чином, у зазначений хронологічний період склався певний обсяг 

наукової літератури стосовно постаті Петра Конашевича Сагайдачного. 

Представлені роботи фіксують трансформацію історичної науки та 

відзначаються поступовим зверненням до нових принципів історичного 

пізнання, що базувалося на визнанні себе відкритим до нових експериментів. 

 

Висновки до розділу 5 

 

Від початку 90-х рр. зростає обсяг праць присвячених  П. Сагайдачному. 

Це пожвавлення супроводжувалось героїзацією й міфологізацією постаті 

видатного гетьмана. На наш погляд, головним завданням досліджень 90-х років 

було усунення «білих плям» біографії українського гетьмана, та спроби 

визначити його місце в історичному процесі. Ці завдання виконувалися на 

традиційних ідеологічних та концептуальних засадах. Також, поряд із 

загальними біографічними характеристиками, з`являються дослідження 

окремих аспектів життя та діяльності видатного гетьмана.  
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«Нульові» роки принесли занурення дослідників вглиб проблем, 

напрацьована значна кількість матеріалу по окремих аспектах постаті Петра 

Конашевича. В. Смолій та В. Степанков пов’язували із Петром Конашевичем 

початок становлення нової політичної ери. В. Сергійчук оцінював його 

посольство до Москви як крок до розширення козацько-московських відносин. 

В. Корнієнко аналізував військові аспекти діяльності Петра Сагайдачного. 

Продовжували дослідження суміжних тем А. Федорук, Т. Батюк. Інтерес 

становлять матеріали міжвузівського семінару присвяченого П. Сагайдачному, 

що пройшов 2003 р у Львові. Його учасники презентували дослідження з 

окремих аспектів стратегії і тактики П. Сагайдачного. Питання військово-

морських дій висвітлювали О. Олійников, В. Саричев, М. Семена, Ю. Фісан, 

який зазначав використання П. Сагайдачним «тактики непрямого бою», 

М. Бараннік та О. Зорька, які зазначали використання Петром Конашевичем 

стратегії випереджаючих ударів. 

Важливе місце посіли роботи П. Саса, який розкрив його образ найбільш 

повно. Також, в зазначений період можна спостерігати не декларативне штучне 

копіювання, а перше використання ідеологічних концептів західної 

історіографії. Підґрунтя її лежить, за висловом С. Єкельчика, у культурному 

конструюванні модерних націй. Прикладами такого підходу до постаті 

П. Сагайдачного стали без сумніву праці представників західної історіографії, 

зокрема Ф. Сисисна, П.-Р. Магочія, А. Каппелера, в тому числі і С. Плохія та 

С. Єкельчика, які отримали освіту в Україні. Так, П.-Р. Магочій зазначив з цього 

приводу захист козаками П. Сагайдачного не лише православної віри, але й 

власної ідентичності місцевого населення Речі Посполитої.  

Серед вітчизняних дослідників, еволюція образу П. Сагайдачного 

простежується у В. Щербака. Його стаття, присвячена реформам Петра 

Конашевича, розкриває образ українського гетьмана з точки зору концепту 

«руської нації». Елементи такого підходу можна спостерігати в біографії 

гетьмана Д. Журавльова.   
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Польська історична думка відійшла від стереотипного сприйняття 

козацтва як, за визначенням С. Плохія, національного зрадника, що дало змогу 

по-новому оцінити місце П. Сагайдачного в історії польської держави. 

М. Франц зазначив П. Сагайдачного автором концепції козацької автономії. 

Петро Конашевич був представником спільноти, що діяла до певної міри 

автономно, її не можна вважати невід’ємною частиною державного механізму 

Польщі. К. Хоффман зазначила однобічність польських досліджень, які в 

більшості своїй торкалися питань військової діяльності козацького ватажка. 

Відновлення православної ієрархії вважала шансом створити територіальну, 

культурну й релігійну автономію.  

Частина російських вчених продовжує відстоювати московську 

орієнтацію П. Сагайдачного, інша частина розглядає його представником 

польської спільноти, що мав стосунки з Московським царством. Третій напрям, 

представлений Т. Таїровою-Яковлевою, визнаючи українців історичним 

народом, розглядають П. Сагайдачного з відповідних позицій як автономного 

діяча, наближуючись в окремих аспектах до української історіографії.  
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ВИСНОВКИ 

Результатом роботи над темою стала низка положень та висновків, які 

виносяться на захист: 

1. Постать гетьмана Петра Конашевича Сагайдачного привертала увагу 

громадськості вже від часів його життя та, відповідно, посіла важливе місце в 

історіографії. Проте історіографічний аналіз стану наукових досліджень дає 

підстави заявляти, що образ Петра Конашевича Сагайдачного, що склався в 

історіографії не став предметом комплексного дослідження. Ситуація 

представлена розрізненими напрацюваннями узагальнюючого характеру, серед 

яких найбільш ґрунтовні, представлені студіями П. Саса. 

2. У дисертаційному дослідженні вперше у широких хронологічних межах 

систематизовано та проаналізовано розвиток української, польської, частково 

російської та західної історіографії постаті Петра Конашевича Сагайдачного. 

Найбільш значний обсяг праць представлений у вітчизняній історичній науці,  

їй наслідує польська історична думка, а вже потім – російські та західні 

історики. У різні часи постать Петра Конашевича отримала неоднаковий ступінь 

висвітлення. Необхідно відмітити сплески інтересу до постаті П. Сагайдачного 

в польській науці в першій половині ХІХ ст., у вітчизняній науці наприкінці ХІХ 

ст.  

3. Задля виокремлення та охарактеризування етапів й динаміки наукового 

інтересу до постаті козацького гетьмана Петра Конашевича Сагайдачного в 

роботі здійснено вихід за межі узвичаєного поняття історіографії, точкою 

відліку якого у вітчизняній науці традиційно вважається лише кінець XVIII – 

початок ХІХ ст. Залучено до аналізу літописи та історико-публіцистичну 

літературу кінця XVII – XVIII століть, яка надає окремі відомості про 

особистість та діяльність П. Сагайдачного й може розглядатися як 

історіографічне джерело. Висвітлення постаті П. Сагайдачного в літературі 

такого характеру ще не вивчалося, часто не зафіксованим є навіть звернення до 

такої літератури. Окремі праці, зокрема додаток до Густинського літопису, 

використовувались відносно широко, але низка праць козацько-старшинської 
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історіографії взагалі не розглядалися як джерело інформації стосовно постаті 

П. Сагайдачного. Незважаючи на те, що інформаційна складова таких пам’яток 

не має високої цінності, вони становлять значний джерелознавчий та 

культурологічний компонент у вивченні постаті гетьмана. 

4. Висвітлення постаті гетьмана П. Сагайдачного в історіографії 

здійснювалось дослідниками крізь призму їхньої самоідентифікації із певними 

інституційними установами та науковими школами, які мали власні 

методологічні підходи та формували відповідний цьому термінологічний 

апарат. У дисертаційному дослідженні ми спираємося на доробок вітчизняної 

історичної науки. Виопрацьована в дослідженні історіографічна періодизація 

постаті Петра Конашевича до певної міри відповідає загальноприйнятій у 

національній історичній науці періодизації. З’ясований рівень результатів 

вивчення теми дозволив виокремити наступні історіографічні періоди:  кінець 

XVIII ст. – 20-ті рр. ХХ, із врахуванням праць XVII –  XVIII ст.;  20-ті рр. – 1991 

рік; останній – сучасний період, що почався з 1991 року. 

 5. Кожна з національних історичних шкіл до ХХ ст. знаходилась під 

впливом ідеології стосовно «українського питання», що відобразилося на 

висвітленні постаті гетьмана П. Сагайдачного. Польська історіографія 

змальовує його  громадянином Речі Посполитої, оцінюючи конкретні дії з точки 

зору інституційної приналежності того чи іншого історика. Так, Ю. Немцевич, 

Г. С. Бандтке, Й. Лелевель створили образ військово-політичного діяча, 

підлеглого польської корони, який проводив автономний політичний курс.  

Російська історична думка, обґрунтовуючи історичні претензії на українські 

землі, критично  висвітлювала постать Петра Конашевича (Г. Міллера, 

В. Татищева, І. Болтіна, М. Устрялова, С. Соловйова), чи намагалися пов’язати 

його діяльність з концепцію тяжіння двох братніх народів (М. Полєвой). 

Національна історіографія еволюціонувала від героїзації та ідеалізації постаті 

гетьмана (Історія Русів, М. Максимович) до вивчення його місця в процесі 

становлення українського козацтва, з яким історики пов’язували формування 
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підвалин майбутньої не лише держави, але й національної ідентифікації 

(В. Антонович, І. Каманін, М. Грушевський). 

6. В ХХ ст. радянська історіографія критично висвітлювала постать 

гетьмана крізь призму його соціального походження, єдиної позитивної оцінки 

отримала військова діяльність гетьмана. Характерною рисою стало 

звинувачення у компромісній угодницькій політиці, що мала негативний 

соціальний зміст. Цей стереотип зберігся до кінця 80-х рр. ХХ ст. Стандартом 

історичного виміру стала ідея тяжіння народів до «возз’єднання», яка 

простежується в працях дослідників. Провідною стає думка  про становий 

характер політики гетьмана. Разом з тим, досягненням радянських істориків 

стали дослідження соціальних процесів часу.  

7. Поза межами СРСР продовжувався розвиток національно орієнтованої 

історичної парадигми, яка в працях істориків середини ХХ ст., перебуваючи під 

впливом новітніх тенденцій, набуває елементів цивілізаційного підходу. 

І. Крип’якевич створив образ П. Сагайдачного як представника державних 

інтересів українського суспільства через поєднання сил козацтва і міщансько-

духовної інтелігенції. Д. Дорошенко вважав релігійний чинник визначальним у 

справі об’єднання сил суспільства, писав про вирішальну роль Петра 

Конашевича у справі відновлення православної ієрархії. Схожу думку висловив 

М. Славінський. Елементи цивілізаційного підходу підхопив М. Антонович. 

8. Польські радянські історики, починаючи з З. Вуйчика поступово 

відходять від заперечення української національної ідеї і відповідно 

окреслюють постать П. Сагайдачного в контексті етноутворюючих процесів. 

Образ гетьмана вписано в спробу вчених знайти вирішення соціального 

конфлікту в Речі Посполитій. Головною якісною категорією досліджень ХХ ст. 

став відхід від стереотипного сприйняття козацтва, за визначенням С. Плохія, 

як національного зрадника, що дало змогу по-новому оцінити місце 

П. Сагайдачного в історії польської держави. Т. Хінчевська-Геннель  

започаткувала вивчення суспільної свідомості, через формування образу герою 



168 
 

в особі Петра Конашевича. М. Франц зазначив його автором концепції козацької 

автономії.  

В сучасній польській історіографії цей процес призвів до наближення 

поглядів сучасних польських істориків до української національної парадигми 

постаті Петра Конашевича. М. Франц, С. Нагельський, К. Пєткевич, 

Р. Романський, К. Хоффман К. Качор підняли низку питань фактичного та 

теоретичного характеру.  

9. Російська історична наука, за визначенням В. Маслака, розділилася на 

два табори за принциповим поглядом на українську історію. Цей поділ 

актуальний щодо висвітлення П. Сагайдачного. Частина російських вчених 

залишилася на традиційних засадах висвітлення постаті П. Сагайдачного як 

провісника «возз’єднання» братніх народів. Інша група, репрезентантом якої є 

Т. Таїрова-Яковлева, фактично наближається до українського концепту постаті 

гетьмана як діяча з власним політичним ідеалом, що сприяв становленню 

суспільних інститутів та культурно-ідеологічних принципів майбутнього 

державотворення.  

10. З другої половини ХХ ст. формується інтерес до П. Сагайдачного в 

європейсько-американській історичному середовищі. Сучасна «західна» 

історіографія, на думку Н. Шевченко, базується на тезі побудови українського 

історичного наративу на ідеї культурно-цивілізаційного розвитку. Постать 

Петра Конашевича висвітлюється в контексті цивілізаційного підходу. Сучасні 

західні дослідження П.-Р. Магочія, С. Плохія, С. Єкельчика, А. Капеллера, 

Е. Вілсона та ін. вписують його образ в етнічний, національний та культурно-

цивілізаційний вимір української історії.  Основну увагу дослідники приділяють 

питанням культурницької діяльності Петра Конашевича: участі у відновленні 

православної ієрархії, зв’язкам з науково-релігійними колами тодішньої 

інтелігенції. Їх роботи, не несуть політичної складової, історики не оцінюють 

постать П. Сагайдачного з сучасних позиції патріотизму чи державності.  

11. Сучасна вітчизняна історіографія, підхопивши принципи 

дореволюційної історичної науки та опанувавши досвід істориків діаспори, 
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виробила значний масив досліджень, що висвітлюють більшість аспектів життя 

та діяльності гетьмана. В 90-ті рр. відбулася міфологізація образу гетьмана, 

початок ХХІ ст. позначився заглибленням наукових інтересів стосовно його 

постаті та детальною розробкою окремих питань.  

«Нульові» роки принесли занурення дослідників вглиб проблем, 

напрацьована значна кількість матеріалу по окремих аспектах постаті Петра 

Конашевича. Постать П. Сагайдачного відзначилась численними виданнями 

біографічних розвідок, галузевих досліджень його військової, дипломатичної, 

культуринцької діяльності тощо. Важливе місце посіли роботи П. Саса, який 

розкрив його образ найбільш повно. Він поповнив джерельну базу дослідження 

новими матеріалами, спростував низку усталених в історіографії положень.  

Характерною рисою поступово стає висвітлення постаті П. Сагайдачного 

в контексті його державотворчої діяльності, тобто вітчизняна історіографія 

розглядає постать гетьмана в контексті національної історії, через політичний 

чинник.  

В останні роки можна спостерігати  перше використання ідеологічних 

концептів західної історіографії. Підґрунтя її лежить, за висловом С. Єкельчика, 

у культурному конструюванні модерних націй. Серед вітчизняних дослідників, 

еволюція образу П. Сагайдачного простежується у В. Щербака, який розкриває 

образ українського гетьмана з точки зору концепту «руської нації». Елементи 

такого підходу можна спостерігати в біографії гетьмана Д. Журавльова.  

12. Перспективи подальших історичних та історіографічних досліджень 

постаті Петра Сагайдачного залежать від відкриття нових джерельних 

матеріалів. Перспективним, на наш погляд, є подальше дослідження постаті 

П. Сагайдачного в системі вивчення історії ідей і категорій. Актуальними 

залишаються питання, які були в ракурсі уваги дослідників ще з перших 

аналітичних студій, наприклад, питання ідентифікації та самоідентифікації 

громадянської приналежності П. Сагайдачного. Розгляд концепту батьківщини 

та його ідейного наповнення в свідомості П. Сагайдачного й вивчення 

можливості використання концепту національної ідеї по відношенню до 
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політичної діяльності Петра Конашевича. Актуальним для подальшого 

дослідження видається також поглиблення дослідження зарубіжної 

історіографії постаті П. Сагайдачного, в тому числі аналіз інтернет - публікацій, 

які мають значний вплив на формування суспільної думки. 
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