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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми дослідження. Тема дисертаційної роботи становить 

інтерес з історичної та історіографічної точок зору. Постать Петра Конашевича 

Сагайдачного завжди привертала до себе увагу. Його військова, політична та 

дипломатична діяльність сприяла становленню адміністративної структури й 

посиленню військово-політичної ролі козацького війська. Опікування 

П. Сагайдачним національно-релігійними справами відбивало поєднання 

військово-козацьких, суспільно-політичних та національно-релігійних 

компонентів у житті українського населення.  

У різні історіографічні періоди постать гетьмана П. Сагайдачного  

отримувала літературне, публіцистичне та наукове висвітлення. В 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, що сформувало на сьогодні значну кількість 

історіографічних питань, які постали фокусом цього дисертаційного 

дослідження. Вивчення історіографії постаті П. Сагайдачного має наблизити 

дослідників до вирішення низки питань, зокрема, про розвиток внутрішніх 

станових та адміністративних компонентів козацтва, геополітичне 

протистояння в регіоні, взаємовідносини козацтва із сусідніми країнами та його 

самоідентифікація в цих відносинах, релігійне життя козацтва тощо. Особливої 

актуальності можливість такого наближення набуває у висвітленні доробку 

української історіографії ХІХ ст., яка тісно поєднана з українським 

національним відродженням. Тим не менш, наявні історичні дослідження 

постаті видатного гетьмана та присвячені йому джерела поки ще не отримали 

ґрунтовного історіографічного узагальнення. Це зумовлює актуальність роботи, 

яка пропонує таке узагальнення. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами і темами. 
Проблематика дисертації відповідає профілю досліджень, що проводиться 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 

П. Сагайдачного.  

Предметом дослідження є процес формування образу П. Сагайдачного. 

Мета роботи – висвітлення постаті гетьмана П. Сагайдачного на основі 

історіографічного аналізу праць українських, російських, польських та ін. 

дослідників XVII – початку ХХІ століття. З 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 історіографічних 

джерел; 

3) визначити основні аспекти дослідження зазначених проблем в 

історіографії XVII – першої половини ХІХ ст.; 



 2 

4) простежити особливості висвітлення постаті П. 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; 

6) проаналізувати стан наукового дослідження постаті П. Сагайдачного в  

сучасній науковій думці та перспективи подальшого дослідження. 

Хронологічні межі дослідження мають два виміри: історичний та 

історіографічний. Історичний вимір охоплює час життя та діяльності гетьмана 

П. 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, тим не менш, 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: історико-

генетичний, порівняльно-історичний, хронологічний та проблемно-

хронологічний, біографічний. Використання зазначених принципів та методів 

уможливило об’єктивне та всебічне висвітлення історичних та історіографічних 

аспектів постаті П. Сагайдачного. 

Наукова новизна дослідження полягає в наступному: 
Уперше: 

- проведено комплексний історіографічний аналіз праць українських, 

російських, польських істориків та окремих представників інших національних 

шкіл, діяльність яких спрямована на висвітлення постаті П. 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: 



 3 

- 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: 

- 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 міфологізацію та героїзацію 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 гуманітарного університету та на 15 наукових і 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 на 

8 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, 2020), ІІ 
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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 обумовлені 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 170 сторінок (6,7 д. а.). Загальний обсяг роботи становить 230 

сторінок.  

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 

У вступі обґрунтовується вибір теми, її актуальність, визначаються 

об’єкт, предмет, мета і завдання дослідження, розкривається новизна, 

практична значущість, подається апробація результатів роботи. 

У першому розділі «Історіографія, джерельна база та методологія 

дослідження» охарактеризовані джерела та з’ясований стан наукової розробки 

теми. 

Підрозділ 1.1 «Стан наукової розробки теми» містить огляд літератури 

із теми дослідження, аналіз історіографічного дослідження теми. Виділено 3 

умовні періоди дослідження постаті П. Сагайдачного: Перший охоплює кінець 

XVIII – 20-ті рр. ХХ ст., пов’язаний з формуванням основних концепцій 

сприйняття постаті українського гетьмана вітчизняною, польською та 

російською історичними школами. В цей період історіографічні розвідки 

надали Й. Енгель, М. Максимович, І. Каманін, М. Василенко, М. Грушевський, 

Й. Третяк. У Галичині історіографічні розвідки було зроблено Б. Барвінським, 

І. Крип’якевичем.  

Другий період охоплює 20-і – 80-ті рр. ХХ ст. В СРСР зробив 

історіографічний огляд щодо постаті П. Сагайдачного К. Гуслистий. В 1950-

ті рр. М. Алекберлі, Н. Рашба, В. Голобуцький надали короткі історіографічні 

нотатки.  

Третій період починається на початку 1990-х рр. і триває до сьогодення. 

Інтерес до постаті гетьмана зріс, дослідження містять історіографічні 

узагальнення. Історіографічний аналіз вивчення постаті Петра Конашевича вже 

в ХХІ ст. зробили П. Сас, О. Гуржій та В. Корнієнко, П. Кралюк. Польські вчені 

Є. Матерницький, М. Монджик, А. Грабський, В. Маєвський дослідили питання 

висвітлення козацьких воєн в польській історіографії. 

В підрозділі 1.2 «Джерельна база теми, принципи та методи 

дослідження» схарактеризовано релевантні темі історіографічні джерела, 

визначено методологічний апарат дослідження. Специфікою теми є 

хронологічна диспропорція появи історіографічних джерел, а отже, під час 

аналізу джерельної бази до другої половини ХХ ст. переважає хронологічний 

принцип структурування матеріалу. На сучасному етапі, у зв’язку зі 

збільшенням кількості історичних праць стосовно постаті П. Сагайдачного, 
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історіографічні джерела можна поділити за наступними категоріями: 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. 

Підґрунтям для праць істориків стали історико-літературні пам’ятки 

XVII – XVIII ст., зокрема додаток до Густинського літопису, Чернігівський 

літопис.  Козацькі літописи сформували героїко-епічну традицію сприйняття 

постаті гетьмана, яку продовжили твори старшинської історіографії. З середини 

XVIII ст. посилюється вплив імперської ідеології, що відображено в творі 

О. Рігельмана, окремі згадки про Петра Конашевича з’являються в працях 

російських істориків В. Татищева, І. Болтіна, Г. Міллера. Європейська 

історіографія представлена працями Й.-Х. Енгеля  та А. Нарушевича.  

На початку ХІХ ст. «Історія Русів» заклала дворянсько-ліберальну 

історіографію, представлену працями Д. Бантиш-Каменського та 

М. Маркевича. Історіографічними джерелами виступають праці 

М. Максимовича, П. Куліша, М. Костомарова, В. Антоновича та його учнів 

І. Каманіна та М. Грушевського, Д. Яворницького, М. Василенка. Польська 

історіографія ХІХ ст. представлена працями Г.С. Бандтке, Й. Лелевеля, 

Ю. Немцевича, Ю. Шуйського, М. Бобжинського, а також Л. Повідая. Серед 

російських науковців слід зазначити М. Полевого, М. Устрялова, С. Соловйова 

та представника білоруської історичної думки М. Кояловича.  

Історіографічні джерела радянського часу не є чисельними: окрему 

розвідку провів К. Гуслистий, а в працях М. Алекберлі, Н. Рашби та 

В. Голобуцького постать гетьмана отримала увагу в контексті Хотинської 

війни, розвитку військової організації козацтва. Більше уваги його постаті 

надали польські історики Л. Подгородецький, З. Вуйцик, В. Серчик, 

Я. Паєвський.  

Джерелами узагальнюючого характеру сучасної української історіографії 

є праці В. Борисенка, О. Дзюби, О. Русиної, С. Семенюка, Н. Яковенко, видання 

авторських колективів. Ширше постать Петра Конашевича висвітлювалась у 

працях, присвячених історії українського козацтва. Серед них зазначимо 

дослідження В. Андрушенко та В. Федосова, О. Апанович, В. Брехуненка, 

В. Голобуцького, О. Гуржія та Т. Чухліба, В. Смолія та В. Степанкова, 

Д. Наливайка, В. Сергійчукa, Д. Тєлєгіна, В. Щербака. 

Особливе місце посідають студії П. Саса та нариси «Історія українського 

козацтва». Важливе значення мають біографічні студії, представлені 

дослідженнями В. Смолія, О. Реєнта та І. Коляди, Д. Журавльова, П. Кралюка. 

Окремим аспектам діяльності козацького гетьмана присвячені праці О. Гуржія 

та В. Корнієнка, О. Фірсова, Т. Чухліба, П. Сегеди, О. Попельницької, 

І. Мельничука.  

Окремі питання діяльності П. Сагайдачного були розкриті в 

дисертаційних дослідженнях Т. Батюка, В. Корнієнка, А. Федорука. Відзначимо 

увагу до постаті гетьмана в українській періодичній пресі. Історіографічним 
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джерелом виступають підручники О. Бойко, В. Литвина, статті в 

енциклопедичних та довідникових виданнях. Історіографічний інтерес 

становлять 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.  

Необхідно звернути увагу на тексти представників європейських та 

американських наукових інституцій, що ідентифікують себе як українські 

історики: С. Єкельчик, П.-Р. Магочій, С. Плохій, Ф. Сисин. Сучасна польська 

історіографія презентована узагальнюючими та спеціальними дослідженнями 

М. Франца, Т. Бохуна та Д. Мілєвського, М. Нагельського, Р. Романського, 

Г. Літвіна, А. Міроновича, К. Хофман та К. Качора. Сучасні російські історики 

не приділяють особливої уваги постаті українського гетьмана. Його біографію, 

наближену за концептуальними засадами до вітчизняної історіографії, 

представила Т. Таїрова-Яковлева. Російські джерела представлені працями 

А. Андрєєва, Д. Бєзьєва, В. Корольова, О. Папкова, О. Широкорад, статтями 

І. Єрохіна, О. Рябової, А. Соклакова. Європейська та американська наукова 

думка презентована поодинокими зверненнями вчених до постаті українського 

гетьмана. 

Методологія дослідження базується на поєднанні загальнонаукових 

підходів із історичними методиками. В основу покладено принципи історизму, 

історичної об’єктивності, наступності, історичної логіки.  Реалізація цих 

принципів ґрунтується на врахуванні досягнень різних історичних шкіл, кожна 

з яких сформувала свій методологічний апарат, але не змогла виробити 

досконалого методологічного інструментарію. Відповідно, в умовах 

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. 

Другий розділ «Формування історіографічної традиції щодо постаті 

гетьмана Петра Конашевича Сагайдачного в текстах XVII – І половини 

ХІХ ст.» присвячено висвітленню історіографії постаті П. Сагайдачного часів 

становлення вітчизняної історичної науки. 

В підрозділі 2.1 «Висвітлення постаті Петра Конашевича в історичній 

літературі середини XVII – XVIII ст.» висвітлено формування героїко-

патріотичної традиції сприйняття гетьмана, що започатковано в додатку до 
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Густинського літопису, продовжено «Чернігівським літописом», козацьким 

літописом Г. Граб’янки та працями представників старшинської історіографії 

протягом XVIII ст. Загальною тенденцією залишається зображення постаті 

гетьмана з національно-патріотичних позицій разом із спробами легітимації 

козацтва через діяльність Петра Конашевича у польській державі. 

Російські історики XVIII ст. намагалися визначити місце українських 

земель в історії Росії. О. Рігельман вважав П. Сагайдачного представником 

поміркованого козацтва, В. Татищев та Г. Міллер критично характеризували 

українського гетьмана.  

Й. Єрлич заклав лицарську тенденцію зображення П. Сагайдачного. 

А. Нарушевич визнавав його вірною королю і державі людину. Й-Х. Енгель під 

впливом ідей Просвітництва намагався обґрунтувати його дії  в контексті права 

націй на самовизначення, підкреслював самостійність рішень Петра 

Конашевича.  

Підрозділ 2.2 «Аналіз діяльності гетьмана П. Сагайдачного в 

історіографії першої половини ХІХ ст.» присвячений дослідженням, що 

знаходились під впливом «Історії Русів». Д. Бантиш-Каменський відзначав 

автономістські тенденції в діяльності Петра Конашевича, критикував його через 

антимосковські дії. М. Маркевич змалював Петра Конашевича самостійним 

керівником українських земель, що був союзником Польщі. М. Максимович 

відкинув думку про зраду П. Сагайдачним Москви. Російський історик 

М. Полєвой зазначав, що внаслідок походу на Москву Петро Конашевич став 

майже незалежним правителем козацьких земель. Польські історики 

Ю. Немцевич та Г. Бандтке зображали Петра Конашевича військовим діячом, 

який надав допомогу  Польщі. Й. Лелевель одним із перших  змалював Петра 

Конашевича як лідера, який усвідомлював зав’язані на релігійному аспекті 

потреби суспільства.  

У першій половині ХІХ ст. 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. 

У третьому розділі «Становлення наукової історіографії щодо постаті 

П. Сагайдачного в ІІ половині ХІХ – на початку ХХ ст.» систематизовано 

погляди українських, польських та російських істориків щодо фактів біографії 

Петра Конашевича, наведено та підсумовано оцінки дослідниками його 

діяльності та місця в історії народів, країн та історії православної церкви. 

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

присвячено часу формування народницької історіографічної концепції у 

висвітленні особи українського гетьмана. П. Куліш репрезентував його 

представником шляхетських кіл, але вважав лояльність до поляків засобом 

захисту автономії краю. М. Костомаров критично висвітлював козацьке 

свавілля часів П. Сагайдачного, позитивним аспектом зазначав його участь у 

відновленні православної ієрархії. В. Антонович зазначав зближення козацтва і 

селянства, зростання рухів протесту, які, з часів П. Сагайдачного, досягли 
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величезних розмірів. Вчений розглядав відновлення православної ієрархії як 

політичний акт, провідником якого був П. Сагайдачний. 

Російські дослідники М. Устрялов,  С. Соловйов згадували Петра 

Конашевича як запорозького гетьмана, який був найнятий польським королем. 

М. Коялович пов’язував з ним формування нового політичного курсу, що 

ґрунтувався на визнанні спорідненості із Москвою. М. Марковін висловив 

думку, що за Петра Конашевича відбувся трансферт поняття запорозьке 

козацтво на всю козацьку структуру, що сприяло його консолідації.  

Польські історики шукають місце постаті Петра Конашевича в історії 

Польщі. Ю. Шуйський критикував його за сваволю, але визнавав заслуги для 

держави. Л. Повідай критично називав його висуванцем Січі, який об’єднав 

козаків, зробивши їх силою, що могла зневажати накази короля. 

М. Бобжинський надав позитивну характеристику П. Сагайдачному в контексті 

воєн Сигізмунда ІІІ. Й. Чарновський, відкинув критику П. Сагайдачного щодо 

спустошення московських земель, зазначивши, що той був незалежним 

гетьманом та васалом Польщі.  

У підрозділі 3.2 «Висвітлення життя та діяльності Петра Конашевича 

Сагайдачного в історіографії кінця ХІХ – початку ХХ ст.» проаналізовано 

здобутки історичної науки кінця ХІХ – початку ХХ ст. Українські історики 

І. Каманін, Д. Яворницький розглядали постать П. Сагайдачного в одному 

ланцюгу з Б. Хмельницьким, політичний курс гетьмана визначено ідеєю 

балансування між Польщею та Туреччиною задля зміцнення козацтва. 

І. Каманін вважав, що Петро Конашевич схилявся до зближення козацтва з 

Москвою на рівних умовах. Д. Яворницький писав про масове покозачення під 

його проводом, зазначав, що при ньому різниця між запорожцями і городовими 

козаками стала чіткішою і почалося розходження двох гілок козацтва у різні 

боки історичного розвитку. М. Василенко критично писав про П. Сагайдачного 

як представника шляхетства. М. Грушевський визначив політичні переконання 

гетьмана його належністю до партії «статочніших», що намагалися стримувати 

козацьку сваволю. Вчений пов’язував самоідентифікацію населення, яка йшла 

через боротьбу з «неприятелем Христа» та оборону православ’я, з діяльністю 

П. Сагайдачного. В патріотичному дусі його зображали О. Єфименко, 

М. Аркас, який писав про користь Петра Конашевича для народної справи.  

В Галичині москвофільська історіографія презентувала Петра 

Конашевича борцем з польською державою. О. Барвінський, як представник 

народовецької течії, висвітлив образ гетьмана в контексті спроби затвердити 

історичне право українців на державність. Б. Барвінський акцентував увагу на 

діяльності гетьмана із захисту православ’я. І. Франко відкинув тезу щодо 

цивілізаційної місії Польщі для українських земель, вважав єдиним її проявом 

Хотинську війну, в якій козаки П. Сагайдачного добровільно з’єдналися із 

поляками. 

Російські історики В. Ключевський, Д. Іловайський та О. Папков 

відзначили керівну роль Петра Конашевича у відновленні православної 

церковної ієрархії. На думку В. Ключевського, гетьман сприяв заміні 

іноземного дворянства власним, прагнучи виокремити реєстрове козацтво в 
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привілейований стан. Загальною рисою досліджень є відхід від однозначно 

критичної оцінки його постаті як зрадника Москви. Польські історики 

наголошують на пропольській позиції Петра Конашевича. Й. Третяк зазначив, 

що під впливом патріарха Феофана він захищав православну церкву. На думку 

О. Яблоновського, його вміння стримувати радикалізм допомогла уникнути 

кривавого зіткнення з урядовими військами під час комісій. Т. Корзон відкидав 

виключне значення козаків під Москвою. Критично згадував Петра 

Конашевича А. Прохачка, висловивши думку, що він не підтримав боротьбу 

проти татар у Поліссі з метою вивести польські війська зі східних територій.  

У четвертому розділі «Ідеологічні протистояння в історичній 

літературі присвяченій гетьману Петру Сагайдачному в 1920–1980-х рр.» 

розглянуто відповідні праці українських радянських істориків, представників 

української діаспори, польських істориків доби Польської народної республіки, 

визначено сучасний стан наукових досліджень із теми. 

Підрозділ 4.1 «Постать Петра Сагайдачного в працях істориків 

СРСР» висвітлює історіографічну ситуацію середини 20-х – 80 років ХХ ст. в 

межах СРСР  та УРСР.  В 20-ті рр. М. Яворський створив образ особи, що 

залежала від обставин та підкорялася ситуації. М. Петровський вважав 

благодійну діяльність П. Сагайдачного проявом національної свідомості 

українського населення. К. Гуслистий називав його гетьманом, для якого 

головним ворогом були турки, та критично оцінював пропольську політику 

Петра Конашевича. Прибічники тези про тяжіння українського народу до 

возз’єднання з російським – А. Козаченко, О. Лола – зображали Петра 

Конашевича представником буржуазних кіл Польщі. Г. Василенко та 

В. Голобуцький критично оцінювали постать гетьмана щодо соціальної історії 

козацтва, але позитивно характеризували його національно-культурницьку 

політику. М. Алекберлі оцінював постать Петра Конашевича як талановитого 

полководця. Н. Рашба вказував на перебільшення його ролі у військових 

подіях, вказуючи, що буржуазна історіографія принизила значення 

Я. Бородавки. В 1970–1980-ті рр. В. Марочкін висвітив П. Сагайдачного 

представником козацької верхівки, схильної до компромісу, та зауважував 

існування двовладдя серед козаків. З’явилися перші спроби висвітлити постать 

гетьмана в контексті культури Відродження. В біографічній розвідці 

М. Котляра та В. Смолія зазначено існування в радянській науці певного 

стереотипу стосовно походу на Москву 1618 р. 

У підрозділі 4.2 «Історіографія досліджуваної проблеми в науковій 

літературі поза межами СРСР» проаналізовано праці істориків, що 

працювали в міжвоєнний період у західноукраїнських землях, твори емігрантів 

з СРСР і роботи представників іноземних історичних шкіл, а також сучасні 

студії поза межами України.  

І. Крип’якевич вивчив військову реформу Петра Конашевича, 

Ю. Крохмалюк висвітлив еволюцію військового мистецтва за П. Сагайдачного. 

Д. Дорошенко зазначав, що гетьман проводив політику формальної лояльності 

щодо правлячих кіл. У 1930–1940-х рр. працювали М. Славінський, 
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М. Антонович, Р. Млиновецький. Російський історик А. Карташов поширював 

владу П. Сагайдачного на Київщину. 

Польські історики відійшли від зображення гетьмана як польського діяча. 

Л. Подгородецький змалював дещо невизначений образ козацького гетьмана. 

З. Вуйцик критично оцінював урядову політику стосовно козаків і вважав 

Петра Конашевича однією з найвизначніших постатей того часу. В. Серчик 

сформував образ Петра Конашевича як політика, що домагався врегулювання 

суспільного конфлікту. Я. Паєвський інтерпретував постать козацького ватажка 

виключно одним із багатьох отаманів. Т. Хінчевська-Геннель зазначила 

героїзацію образу Петра Конашевича, яку затьмарила пізніша особистість 

Б. Хмельницького. Характерною ознакою робіт польських істориків цього часу 

став відхід від ідеї сприйняття козацтва як національного зрадника. В цей же 

час з’явилася робота Ф. Лонгворта, який висвітлюючи українське козацтво, 

звернувся до постаті П. Сагайдачного.   

У п’ятому розділі «Сучасна історіографія постаті Петра Конашевича 

Сагайдачного (90-ті рр. ХХ ст. – початок ХХІ ст.)» проаналізовано історичні 

студії періоду від утворення незалежної України до сьогодення. Зроблено 

спробу систематизації сучасних досліджень за тематико-проблемним 

принципом. Висвітлено студії українських дослідників, що працюють за 

кордоном, а також сучасну неукраїнську історіографію питання.  

Підрозділ 5.1 «Стан вивчення проблеми в українській історіографії  

90-х рр. ХХ ст.» розпочинається аналізом праць істориків, що переосмислили 

власні погляди, зокрема це В. Голобуцький та, до певної міри – О. Апанович, 

яка бачила в постаті козацького гетьмана втілення духу епохи Відродження. Цю 

думку розвинули  О. Дзюба та А. Макаров. Д. Телегін розглядав постать 

П. Сагайдачного в контексті військової історії Запоріжжя. В. Смолій та 

В. Степанков характеризували його на тлі державотворчих процесів, що 

проходили на початку XVII ст. В. Сергійчук пов’язував з ним процес 

легітимації козацького стану. Н. Яковенко звернула увагу на особисті якості 

Петра Конашевича, завдяки яким було збережено мир між козаками і поляками 

поряд із досягненням певних преференцій. О. Бойко відносив до заслуг 

П. Сагайдачного реформу козацького війська, зростання авторитету козацтва та 

перетворення його у воєнно-політичний чинник суспільного життя.  

Підрозділ 5.2 «Висвітлення особи гетьмана Петра Сагайдачного у 

вітчизняній історіографії ХХІ століття» присвячений численним працям 

сучасних українських дослідників. Особливе місце в дослідженнях постаті 

П. Сагайдачного посідають праці П. Саса, який увів в науковий обіг низку 

нових відомостей. На підставі графологічного аналізу почерку гетьмана історик 

схарактеризував його особистість, знайшов відомості стосовно імовірного сина 

гетьмана. Вчений піддав критиці думку про П. Сагайдачного як флотоводця, 

відновлення православної ієрархії вважав політично свідомим актом. Власне 

бачення політичного портрета Петра Конашевича історик окреслив так: «Ряд 

фактів … свідчить про його твердий намір … залишатися політично 

самодостатнім запорозьким зверхником й утримувати провід над великим 
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козацьким військом»
1
. С. Сегеда провів генеалогічно-топонімічну розвідку. 

Д. Журавльов пов’язував з навчанням в Острозі формування у Петра 

Конашевича гуманістичного ідеалу громадянина. Інтерес становить робота 

П. Кралюка, в який автор через культурно-філософську та літературну призму 

формує образ українського гетьмана. Починаючи з 2000-х років з’являється 

низка популяризаторських праць, розрахованих на широке коло читачів.  

Козакознавчі студії ХХІ ст. представлені двотомними «Нарисами з історії 

козацтва», працями В. Горобця, В. Брехуненка, Т. Чухліба, О. Гуржія та 

В. Корнієнка, які висвітлюють реформаторську та дипломатичну діяльність 

гетьмана, пов’язують з його ім’ям становлення козацької організації, 

визрівання політичних інституцій. Характерною рисою стало відкидання 

сучасними істориками тези про московський напрямок політики Петра 

Конашевича. Продовжують розробку окремих питань В. Масненко, 

О. Попельницька, В. Шевчук. 

Питання військової науки розробляли О. Фірсов, Т. Батюк, В. Корнієнко.  

Л. Кривизюк, О. Фуртес, В. Афонін та П. Русіло, Н. Стукаліна, О. Юрчук 

В. Гутковський висвітлювали питання стратегії, тактики, принципи формування 

армії Петра Конашевича. Військово-морську тематику висвітлюють 

О. Олійник, Ю Фісан, Л. Косенко, М. Семена, В. Саричев. Сучасна преса 

визначає суспільний образ гетьмана П. Сагайдачного з героїко-патріотичної 

позиції.   

Підрозділ 5.3  «Постать гетьмана Петра Конашевича в студіях 

дослідників поза межами України» присвячений сучасній закордонній 

історіографії, яка представлена широкими географічними межами.  

Польські історики, зокрема М. Франц, М. Нагєльський, К. Хофман, 

Р. Романський вважають Петра Конашевича прибічником польсько-козацького 

військового союзу, автономним у своїх рішеннях політичним діячем, який 

намагався знайти місце в польській державі. М. Нагельський вважає захист 

православ’я політичним курсом, вказує появу ідеї триалістичної держави. Про 

політичний контекст відновлення ієрархії, а також визначальну роль в цій 

справі П. Сагайдачного пишуть М. Нагєльський, К. Хофман, Р. Романський, 

Г. Пєткевич, Т. Богун та Д. Мілєвський. К. Хофман критикує однобічність 

польської історіографії за переважне висвітлення військової діяльності Петра 

Конашевича. Р. Романський писав про втрачені можливості створення 

«козацького проекту» за такого надійного партнера як П. Сагайдачний. 

К. Пєткєвич зазначав, що діяльність Петра Конашевича сприяла розширенню 

впливу козацтва, адже релігійний конфлікт охоплював значно ширші території, 

ніж межі існування козацтва. К. Качор пов’язав Московське посольство із 

спробою організувати козацьким ватажком походи проти турків і татар, 

оминаючи заборону Роставицької комісії. Г. Літвін звернувся до постаті 

П. Сагайдачного в контексті польських спроб зменшити кількість козаків. 

                                                 
1
 Сас П.М. Посольство Війська Запорозького до московського царя Михайла Федоровича 

(1620р.). УІЖ. 2003. № 6. С. 18. 



 12 

Петра Конашевича історик змалював провідником суспільної групи, що мала 

власні політичні і юридичні інтереси.    

Російська історична думка стосовно постаті П. Сагайдачного фактично 

розділилася. Вчені традиційного підходу критично оцінюють діяльність 

українського гетьмана. О. Папков критикував похід на Москву. На думку 

А. Андрєєва Петро Конашевич намагався вибороти права та привілеї для своїх 

людей. Д. Бєзьєв зазначає «цинізм» П. Сагайдачного, який відправив до Москви 

дипломатичне посольство. Постать Петра Конашевича представлена у кількох 

статтях на суміжні теми А. Соклакова, О. Рябової, І. Єрохіна. Інший погляд 

представила Т. Таїрова-Яковлева, наближаючись до української наукової 

традиції. Вона визначає його відносини з польським урядом прагненням 

гетьмана захистити інтереси суспільства, похід 1618 р. на Москву вважає 

маловідомою для російської науки сторінкою. О. Широкорад уникає 

засудження дій Петра Конашевича 1618 року, зазначивши стихійність руху 

козаків, які шукали здобичі. Він поєднав у ланцюжок покаяння Петра 

Конашевича за злочини походу 1618 року та посольство до Москви 1620 року 

як елементи зміни політичних орієнтирів українського гетьмана.  

В останні десятиліття збільшився інтерес до історії України у світі, що 

сприяло пожвавленню зарубіжних студій. Нащадки українських емігрантів 

Ф. Сисин та П.-Р. Магочій формують систему поглядів, що базується на 

культурологічному підході. П.-Р. Магочій висвітлив вирішальну роль 

П. Сагайдачного в протистоянні козацтва церковній унії, яку трактував як 

боротьбу за колективну ідентичність. Ф. Сисин пише про П. Сагайдачного в 

контексті релігійного життя, пов’язує перетворення Києва на культурний 

осередок. С. Плохій з ім’ям П. Сагайдачного пов’язав формування концепту 

«золотої вольності» в свідомості козаків: на початку 1620-х рр. завершувався 

перехід важелів влади від старих князів до гетьманів. С. Єкельчик зазначив 

позитивний вплив приєднання українських земель до Польщі на українську 

культуру, хоча й вказав на подальший наступ католицизму.  

А. Капеллер пов’язує об’єднання козацьких та культурно-міщанських кіл 

суспільства із соціальним походженням та освітою гетьмана. А.  Камінський 

вважав гетьмана представником соціальної групи, яка виборювала собі місце 

збройним шляхом. Н. Дейвіс називає Петра Конашевича козацьким отаманом, 

який своїми походами напружував відносини з Османською імперією. 

Є. Вілсон зазначив формування «руського проекту», підґрунтям якого став опір 

польському впливу у вигляді відновлення православної ієрархії. П. Кубічек 

зазначає морські походи козаків та дії під Хотином, вказуючи позитивне 

сприйняття їх у Польщі.   

У висновках подаються результати проведеного дослідження та 

визначаються перспективи подальших студій. 

1. Постать гетьмана П. 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 П. Сагайдачного, що склався в історіографії не став предметом 

комплексного дослідження.  
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2. У дисертаційному дослідженні вперше у широких хронологічних межах 

систематизовано та проаналізовано розвиток української, польської, частково 

російської та західної історіографії постаті П. 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 в роботі здійснено вихід за межі 

узвичаєного поняття історіографії. Залучено до аналізу літописи та історико-

публіцистичну літературу кінця XVII – XVIII ст., 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 

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 ст., із врахуванням праць XVII – XVIII ст.; 1920-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. Міллер, В. Татищев, 

І. Болтін, М. Устрялов, С. Соловйов), 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 
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українського козацтва, з яким історики пов’язували формування 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. Позитивної оцінки 

отримала лише військова діяльність П. Сагайдачного. 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. 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 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, на думку 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-американському історичному середовищі. Сучасна «західна» 

історіографія, на думку Н. Шевченко, базується на тезі побудови українського 
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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 

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, 

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, 

культурницької 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. Характерною рисою залишається в багатьох аспектах маркування 

історичної реальності політичними маркерами сьогодення.  

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».  

12. Перспективи подальших історичних та історіографічних досліджень 

постаті П. 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 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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АНОТАЦІЇ 

Ісаєнко О.М. Постать гетьмана Петра Конашевича Сагайдачного в 

історіографії. – 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, Запоріжжя, 2021.   

У дисертації проведено комплексне дослідження поглядів на постать 

гетьмана Петра Конашевича Сагайдачного представників української, 

польської та російської історичної науки, а також, поодиноких звернень до 

образу українського гетьмана європейськими та американськими дослідниками. 

Введено в історіографічний обіг низку праць, що складають перехідну ланку 

від джерел до історичних творів та раніше не розглядалися в якості 

історіографічних джерел вивчення постаті П. Сагайдачного. Запропоновано 

періодизацію історіографії постаті українського гетьмана, яка наближена до 

вітчизняної загальної періодизації, адже саме українські історики виявили 

найзначніший інтерес до особистості Петра Конашевича. Запропоновано 

гіпотезу щодо зближення поглядів сучасної української, польської та частини 

російської історіографії на підґрунті вивчення націетворчої, державницької 

діяльності гетьмана.  

Ключові слова: гетьман Петро Конашевич Сагайдачний, історіографія, 

наукові погляди, політична діяльність П. Сагайдачного, військова та культурно-

благодійницька діяльність Петра Конашевича, українське козацтво, 

формування української нації. 

 

Исаенко О.М. Личность гетмана Петра Конашевича Сагайдачного в 

историографии. – На правах рукописи.  
Диссертация на соискание ученой степени кандидата исторических наук 

по специальности 07.00.06 – историография, источниковедение и специальные 

исторические дисциплины. – Запорожский национальный университет, 

Запорожье, 2021. 

В диссертации проведено комплексное исследование взглядов на 

личность гетмана Петра Конашевича Сагайдачного представителей украинской, 

польской и российской исторической науки, а также, отдельных обращений к 
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образу украинского гетмана европейских и американских ученых. Введены в 

историографический оборот ряд работ, которые представляют переходной этап 

от источников к историческим произведениям и доныне не рассматривались в 

качестве историографических источников изучения личности П. Сагайдачного. 

Предложенная периодизация историографии личности украинского гетмана 

приближена к отечественной общей периодизации, так как именно украинские 

историки проявили наибольший интерес к личности Петра Конашевича. 

Выдвинута гипотеза о сближении современных украинской, польской и части 

российской историографии на основе изучения влияния гетмана на 

формирование украинской нации.   

Ключевые слова: гетман Петр Конашевич Сагайдачный, историография, 

научные взгляды, политическая деятельность П. Сагайдачного, военная и 

культурно-благотворительная деятельность Петра Конашевича Сагайдачного, 

украинское казачество, формирование украинской нации.  

 

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

Historiography. – Manuscript copyright. 

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

Speciality 07.00.06 «Historiography, source studies and special historical 

disciplines». – Zaporizhzhia National University, Zaporizhzhia, 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 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 
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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. 

  


