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КОЗАЦЬКА СТАРШИНСЬКА ЕЛІТА СЕРЕДИНИ ХVІІ –ХVІІІ СТ. 

І БЛАГОДІЙНІСТЬ: ОГЛЯД СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ІСТОРІОГРАФІЇ

У статті з’ясовуються питання відображення сучасною українською історіографією 
благодійної діяльності козацької старшинської еліти середини ХVІІ–ХVІІІ ст. Незважаючи 
на важливість проблеми та наявність значної кількості публікацій, в історіографічному плані 
вона розроблена недостатньо. Здійснені спроби проаналізувати літературу з історії козацтва, 
благодійності не дають відповідей на центральні питання щодо стану й повноти дослідження 
теми. Наявні історіографічні праці умовно поділено на такі різновиди: історіографічні всту-
пи індивідуальних монографій, колективних праць і дисертацій, що висвітлюють різні аспек-
ти діяльності козацької старшини в середині ХVІІ–ХVІІІ ст.; статті в наукових журналах і 
збірниках; спеціальні історіографічні праці, навчальна література, огляди та рецензії. Ці гру-
пи історіографічних праць різняться між собою задумом, спрямованістю, глибиною аналізу, 
хронологічними рамками та ін.
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З-поміж інших виділяються наукові 
публікації Ф. Ступака [39, с. 17–23; 40, с. 391–
396; 41, с. 2–5; 43, с. 788–793] та його дисерта-
ційне дослідження [42]. Автором здійснена 
спроба історіографічного аналізу дорадянсь-
кого, радянського та пострадянського періодів 
феномену благодійності та соціальної допомо-
ги; з’ясування світоглядних основ і конкретного 
історичного досвіду при одночасному вивченні 
еволюції від особистої потреби до усвідомленого 
громадянського обов’язку; вперше процес до-
помоги і підтримки розглянуто на значному 
відрізку часу: від кінця ХVІІІ – до початку 
ХХ ст.; прослідковані основні етапи становлен-
ня та розвитку вітчизняної моделі благодійності 
та соціальної допомоги, а також сама історія 
процесу на основі зміни найважливіших по-
нять, що ідентифікують різні етапи розвитку 
благодійності; частково звертається увага й на 
благодійність козацької старшини, зокрема, 
гетьманів П. Сагайдачного, Б. Хмельницького, 
І. Мазепи, І. Скоропадського тощо.

І хоча переважна більшість праць сучас-
них дослідників присвячена вивченню історії 
козацької доби в цілому, чи окремих її періодів, 
державотворчої, військової, дипломатичної, 
господарської діяльності гетьманів, кошових 
отаманів і представників генеральної та полково-
сотенної старшини, все ж таки, в контексті роз-
гляду історіографії благодійності, деякі важливі 
факти знаходимо в роботах вітчизняних (О. Апа-

Наукове осмислення питань благодійності, 
зокрема козацької старшини, через призму їх 
відображення в історіографії є винятково важли-
вим й актуальним завданням історичної науки, а 
дослідження її надбань і досвіду має практичне 
значення, оскільки сприятиме реалізації цілого 
ряду проблем сьогодення, окреслить подальші 
перспективи вивчення цієї теми. 

В історіографічних частинах [12, с. 91–
152; 17, с. 90–146; 9, с. 18–37; 10, с. 495–540] 
індивідуальних та колективних праць зде біль-
шого висвітлюються теоретико-методологічні 
аспекти, особливості розгортання досліджень з 
історії козацької доби, історичні наукові школи 
з даної проблеми, подається анотований перелік 
публікацій з теми. Значна увага приділена за-
гальнотеоретичним питанням української та 
зарубіжної історіографій, стану наукового 
дослідження проблем козацької історії, церков-
ного будівництва в окремих розділах монографій 
О. Кузьмука [23, с. 9–23], Є. Луняка [29, с. 8–22] 
і фундаментальних колективних виданнях 
вітчизняних науковців [10, с. 495–540; 45, с. 29–
47; 30, с. 183–187].

Огляд стану наукової розробки проблеми в 
більшості дисертаційних робіт також подано у 
вигляді короткої характеристики використаних 
робіт чи розширених анотацій [11]. Як прави-
ло, в них найчастіше фігурують праці відомих 
дослідників козаччини, але без належної 
персоніфікації їх внеску в науку.
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нович [2], В. Голобуцького [6], Л. Алексієвець [1], 
В. Смолія та В. Степанкова [36; 37]) та 
діаспорних (Т. Геврика [5], О. Оглоблина [33]) 
дослідників, а також у цілому ряді журнальних 
публікацій [4, с. 34–35; 8, с. 33–34; 25, с. 116–130; 
34, с. 16–19; 35, с. 21–24; 44, с. 79–81].

І. Кизименко, розкриваючи державницьку 
ідею середини ХVІІ ст. через призму політичних 
поглядів гетьмана Б. Хмельницького, звертає 
увагу на важливу складову його морально-
світоглядного портрету – прагнення робити 
благодійні справи, фінансово підтримувати 
освіту, церкву й монастирі [14, с. 91–97]. Науко-
вець, даючи оцінку постаті гетьмана І. Скоро-
падського сучасною вітчизняною історіографією, 
згадує про його благодійну діяльність, яка фак-
тично не вивчена [13, с. 71–74].

Важливе значення для комплексного з’ясу-
вання окресленої проблеми має дослідження 
В. Ластовського [27], в якому охарактеризовано 
основні тенденції, що панували в історичній нау-
ці протягом XIX – початку XXI ст. та визначено 
особ ливості підходів представників різ них істо-
ріографічних шкіл і напрямків щодо ви світ лення 
історії церкви в Україні. Істориком з’ясо вано та 
класифіковано наукові школи та на пря ми, пред-
ставники яких здійснили вагомий внесок у роз-
виток історичної науки у цьому питанні. Запропо-
новано до наукового обігу трак ту вання понятійно-
категоріального апарату, який використовується 
багатьма дослідниками («цер ковна історія», 
«історія церкви», «церковний архів», «монастир»). 
Розглянуто проблеми в укра їнській історичній 
науці щодо висвітлення це рковно-суспільних і 
церковно-державних від носин наприкінці XVII – 
протягом XVIII ст. тощо.

У монографії В. Ластовського [26] вперше 
у вітчизняній історичній науці здійснено гли-
бокий аналіз історії та історіографії ряду про-
блем православної церкви періоду кінця XVII–
XVIII ст. Науковцем розглядається ряд аспектів, 
що вивчалися в історичній науці: історіографія 
питання, правовий статус православної церкви, 
соціально-економічні та суспільно-політичні 
складові тощо. Автором подається критичний 
огляд ряду питань, що залишалися невирішеними 
і дискусійними для історичної науки від по-
чатку XIX ст. і до нинішнього часу. У книзі та-
кож представлено біографії істориків, духовних 
ієрархів, матеріали з історії українських церков-
них інституцій, монастирів і церков. Монографія 
написана на основі вітчизняних і зарубіжних до-
кументальних та історіографічних джерел. 

На початку ХХІ ст. побачили світ і фунда-
мен тальні праці з окремих аспектів історіографії 

козацької доби. Так, Ю. Шовкун [51], вивчаю-
чи  політико-адміністративну, господарську, 
благодійну та військову діяльність кошово-
го Запорозької Січі П. Калнишевського, по-
дав ретельний аналіз наукових видань із даної 
проблеми, визначив історіографічні етапи її 
дослідження, частково привернув увагу й до 
публікацій стосовно благодійництва отамана.

У 2011 р. сучасними вітчизняними істо-
ріо графами [3] вперше комплексно за проб-
лемно-хронологічною схемою узагальнено 
історіографію Нової Січі, окреслено основні 
історіографічні періоди вивчення теми, обґрун-
товано класифікацію джерельного комплексу, 
з’ясовано концептуальні та методологічні заса-
ди досліджень. Проаналізовано основні тен-
денції розвитку історичних знань про особ-
ливості інтерпретації вітчизняною історією 
соці ально-політичного устрою Запоріжжя за-
значеного періоду. В порівняльному плані оха-
рактеризовано внесок українських і зарубіжних 
дослідників у розробку проблеми воєнного ми-
стецтва запорожців періоду Нової Січі, життя та 
діяльності останнього кошового отамана П. Кал-
нишевського. Переосмислено низку оцінок, сте-
реотипних тверджень, висновків, концептуальних 
підходів, які домінували в історіографії, виявлено 
та спростовано ряд фактологічних та аналітичних 
розбіжностей, що стосуються дослідження бага-
тьох аспектів проблеми. Зібрано, проаналізовано 
та частково опубліковано нову інформацію щодо 
окремих періодів біографії П. Калнишевського. 
Авторами акцентується увага на благодійницькій 
діяльності козацької старшини. 

Історіографія виникнення та еволюції ко-
заць кої старшини потребує неупередженого роз-
гляду сучасними науковцями, оскільки попередні 
оцінки даної проблеми у літературі постійно 
змінювалися. Важливий крок у цьому напрямку 
зроблено в ряді публікацій Л. Фицик [46, с. 217–
242; 47, с. 314–324]. Авторка зосередила знач-
ну увагу на широкому спектрі питань історії 
козацької старшини Гетьманщини у своєму 
дисертаційному дослідженні [48]. Вона окресли-
ла основні історіографічні періоди дослідження 
теми, наголосивши, що після проголошення 
незалежності України у вітчизняній історіографії 
відновлюється процес об’єктивного і неупередже-
ного відтворення правдивої історії української 
козацької старшини. За твердженням Л. Фицик, 
структура праць про козацьку старшину за весь 
час дослідження виглядає наступним чином: 50% 
присвячені персональному складу, біографіям 
та генеалогії, 28% – державотворчій діяльності, 
8,3% – формуванню старшини, 6% – духовній 
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сфері старшини, 3% – дипломатичній діяльності, 
2,5% – військовій діяльності, 2,2% – політичній 
культурі та національній свідомості [48, с. 179]. 
Вона характеризує праці істориків, які з’ясовують 
формування старшини (С. Лепявка, В. Щерба-
ка), старшинського джерелознавства (Г. Швидь-
ко, Ю. Мицика, В. Кривошеї) державотворчу 
діяльність старшини (В. Смолія, В. Степанкова), 
соціально-економічного розвитку (В. Борисенка, 
О. Путро), політичних угрупувань (Т. Яковлевої, 
В. Кривошеї), духовної сфери (Ю. Мици-
ка, В. Горобця, Т. Чухліба), дипломатичної 
діяльності (В. Брехуненка), військової (О. Апа-
нович, В. Сергійчука, В. Заруби) та багато ін. 
Тобто, розкрила персональний внесок учених 
у дослідження козацької старшини. Хоча фак-
тично випали з поля зору питання оцінки су-
часною вітчизняною історіографією культурної 
діяльності козацької старшини Гетьманщини, 
яка включає в себе різні прояви духовного жит-
тя, біосоціальної сфери життя української еліти. 
Про благодійність, освітні та релігійні потреби 
козацької старшини згадується фрагментарно.

Не менш важливими в плані характеристи-
ки ролі козацької еліти в історії Гетьманщини 
та Запорозької Січі, в т.ч. через історіографічні 
огляди праць сучасних вітчизняних науковців, є 
публікації В. Кривошеї [21, c. 8–20; 22, с. 346–
359]. Але особливу значимість для науков-
ців має його монографія «Козацька еліта 
Гетьманщини» [20], де окремий розділ присвя-
чено історіографії проблеми. Проведений 
істориком історіографічний аналіз процесу 
вивчення персонального складу української 
козацької старшини дав змогу виявити провідні 
тенденції та напрями розвитку досліджень. 
Серед них головними є створення переліків-
реєстрів козацької старшини, біографічні нариси 
та біограми окремих старшин, дослідження 
старшини окремих регіонів і адміністративно-
територіальних одиниць. Зі сторінок монографії 
видно, що у полі зору генеалогів концентруються 
родини гетьманів, генеральної старшини, 
полковників, полкової старшини, останнім 
часом – сотників і сотенної старшини. Як 
зазначає В. Кривошея, біографічний жанр не 
відзначається різноманітністю дослідницьких 
прийомів, а щодо ХVІІ–ХVІІІ ст. української 
історії – ускладнюється ще і відсутністю багать-
ох джерел, що збіднює інструментарій дослід-
ників [20, с. 49]. Науковцем проаналізова ний 
великий масив наукових праць з історії козаць-
кої старшини, в т.ч. й представників сучасної 
української історіографії. У монографії характе-
ри зу ються дослідження з проблем козацької 

персоналістики В. Горобця, О. Гуржія, Ю. Мици-
ка, О. Путра, В. Сергійчука, В. Смолія, В. Степан-
кова, Т. Чухліба; персонального складу урядової 
та неурядової старшини – І. Кривошеї, О. Репана, 
В. Панашенко, В. Щербака; козацької генеалогії – 
В. Кривошеї, В. Томазова та ін.

Ґрунтовний історіографічний огляд праць, 
що стосуються полкового устрою в цілому та 
окремих козацьких полків Війська Запорозького, 
які побачили світ після здобуття Україною 
незалежності, подається у вступній частині 
монографії В. Заруби [7, с. 5–8].

Важливе значення для історіографічних 
студій з проблеми мають статті в наукових жур-
налах і збірниках [15, с. 101–106; 16, с. 75–81], 
більшість з яких є лише дотичними до нашої 
теми, а також рецензії на праці, присвячені історії 
козацтва періоду Гетьманщини [18, с. 145–146; 
31, с. 333–334; 38, с. 162–163], які містять за-
гальну оцінку і деякі критичні зауваження щодо 
їх слабких сторін. Хоча більшості рецензій 
властивий анотаційно-інформаційний харак-
тер. Що стосується навчальної літератури, то 
вона переважно позбавлена історіографічних 
оцінок. Винятком є курс лекцій, опублікований 
окремими частинами як бібліотека «Часопису 
української історії» в серії «Історія України». 
В параграфі під назвою «Національно-визвольна 
війна українського народу середини ХVІІ ст.: 
історіографія» згадуються праці В. Смолія, 
В. Сте пан кова, В. Борисенка, А. Бульвінського, 
О. Гур жія, В. Сергійчука, Ю. Мицика, О. Сокир-
ка, Я. Федорука, Т. Чухліба, В. Щербака, Т. Яков-
левої та ін., колективні праці відділів історії 
України середніх віків та раннього нового часу 
й української історіографії Інституту історії 
України НАН України [49, с. 3–17]. В короткому 
параграфі «Україна в другій половині ХVІІ–
ХVІІІ ст.: історіографія» перераховуються робо-
ти І. Верби, І. Гриценка, В. Смолія, В. Степан-
кова, В. Яременка, О. Оглоблина, О. Субтельно-
го [50, с. 3–18]. 

Підсумком аналізу праць істориків, які 
при свячені козацтву в цілому, стала ґрунтов-
на публікація відомого вченого В. Криво-
шеї [19, с. 62–77]. Автором охарактеризовано 
250 наукових робіт з історії козацтва, в т.ч. 221 – 
представляє сучасну українську історіографію.

Отже, в сучасній вітчизняній історіографії 
становлення та розвитку благодійності козацької 
старшини середини ХVІІ–ХVІІІ ст. виділяються 
два етапи: 1) 1991–1999 рр.; 2) 2000–2015 рр. 
Важливе значення має повнота хронологічного 
охоплення історико-науковою літературою про-
блеми дослідження, що дає можливість просте-



      55

жити і з’ясувати відображення в ній станов лення 
та розвитку благодійності козацької стар шини 
й тих змін, що відбувалися в ній і вітчиз няній 
історіографічній науці. Відзначаючи комп-
лексність систематичного висвітлення козацької 
доби історії України з конкретністю його струк-
турованого відображення, потрібно відзначити 

суттєві труднощі, пов’язані з необхідністю 
виокрем лення наукового матеріалу стосовно 
благодійності козацької старшини та її розкриття 
сучасною українською історіографією. Необхідно 
вказати на наявність великого обсягу наукової 
літератури, що дозволило з’ясувати конкретний 
стан наукової розробки проблеми.
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КАЗАЦКАЯ СТАРШИНСКАЯ ЭЛИТА СЕРЕДИНЫ XVII–XVII ВВ. И 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ: ОБЗОР СОВРЕМЕННОЙ УКРАИНСКОЙ 

ИСТОРИОГРАФИИ
В статье выясняются вопросы отражения современной украинской историографией благо-

творительной деятельности казацкой старшинской элиты середины XVII-XVIII вв. Несмотря на 
важность проблемы и наличие значительного количества публикаций, в историографическому плане 
она разработана недостаточно. Предпринятые попытки проанализировать литературу по истории 
казачества, благотворительности не дают ответов на центральные вопросы состояния и полно-
ты исследования темы. Имеющиеся историографические труды условно разделены на следующие 
разновидности: историографические вступления индивидуальных монографий, коллективных тру-
дов и диссертаций, освещающих различные аспекты деятельности казацкой старшины в середине 
XVII–XVIII вв.; статьи в научных журналах и сборниках; специальные историографические труды, 
учебная литература, обзоры и рецензии. Эти группы историографических работ отличаются меж-
ду собой замыслом, направленностью, глубиной анализа, хронологическими рамками и др.

Ключевые слова: современная украинская историография, отечественная историческая наука, 
казацкая старшина, благотворительная деятельность, казацкая элита, Гетманщина, Запорож-
ская Сечь.
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ELITE OF COSSACK OFFICERS IN MID-XVII–XVIII CENTURIES AND CHARITY: 
REVIEW OF MODERN UKRAINIAN HISTORIOGRAPHY

The article investigates the issues of refl ection in modern Ukrainian historiography the charitable 
activities of elite of Cossack offi cers in mid-seventeenth and eighteenth centuries. Despite the importance 
of the problem and the presence of a signifi cant number of publications it has developed not enough in 
historiographic terms. The attempts to analyze the literature on the history of the Cossacks, charity don’t 
give answers to the central questions about the status and completeness of the research topic. Available 
historiographical works are divided conventionally into the following types: historiographical receipts of 
individual monographs, collective works and theses, covering various aspects of Cossack offi cers in the 
middle of XVII–XVIII; articles in scientifi c journals and collections; special historiographical works, edu-
cational literature, reviews and reviews. These groups of historiographical works differ from each other in 
plan, focus, depth of analysis, chronological framework and others.

In modern national historiography of formation and development the charity of Cossack offi cers in 
mid-seventeenth - eighteenth centuries there are two phases: 1) 1991–1999; 2) 2000–2015. Great impor-
tance has the completeness of chronological coverage by historical and scientifi c literature the research 
problems, which makes it possible to trace and fi nd the refl ected in it the formation and development of 
charity of Cossack offi cers and the changes taking place in it and the national historiography of science. 
Noting the complexity of the systematic coverage of the history of Ukraine Cossack era with specifi city 
of its structured display, it should be noted signifi cant diffi culties associated with the need to separate 
the scientifi c material concerning the charity of Cossack offi cers and its disclosure by modern Ukrainian 
historiography. It is required to indicate the existence of a large volume of scientifi c literature that has al-
lowed to fi nd out the specifi c state of scientifi c research of problems.
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