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КОЗАЦЬКА ЛІТОПИСНА ТРАДИЦІЯ  
В КОНТЕКСТІ УКРАЇНОЗНАВСТВА 

 
У статті аналізується традиція козацького літописання в українознавчому вимірі. 

Козацькі літописи XVII-XVIII ст. розглядаються як важлива джерельна база 
українознавства. 

 
Важливою темою українознавства є дослідження процесів, що відбувалися і 

відбуваються в націєтворчій та державотворчій царинах. Особливості становлення 
українського етносу, формування власної державності – це ключові проблеми в 
комплексній, інтегративній системі наукових знань про Україну, українців і світове 
українство. Професійний аналіз різних аспектів національного й державотворчого 
розвитку української спільноти можливий лише за умови реконструкції історичного 
процесу, звернення до досвіду соціального та культурного буття української людини в 
найбільш важливі періоди її існування. Актуальним в українознавчому дослідженні постає 
використання історичних джерел, що є необхідною передумовою відтворення дійсності у 
всій різноманітності та плюралізмі, свідченням багатовимірності буття українського 
етносу. Повною мірою це стосується і того часу української історії, коли головною 
рушійною силою в державотворчих процесах було козацтво. Серед історичних джерел, у 
яких фіксуються знання про Україну й українську спільноту, особливе місце займають 
козацько-старшинські літописи XVII-XVIII ст. 

Українські літописи традиційно привертали до себе увагу дослідників. Вивчали 
козацькі літописні твори багато вчених і дослідників, таких як О. Білецький, М. Возняк, 
Я. Дзира, С. Єфремов, М. Котляр, Ю. Мицик, Д. Наливайко, Н. Полонська-Василенко, 
Г. Сергієнко, Д. Чижевський, В. Шевчук та ін. Проте більшість науковців використовувала 
наведені у літописах факти без критичного осмислення, обмежувалися повторенням 
висновків, здобутих провідними українськими літописознавцями в особі В. Антоновича, 
М. Грушевського та О. Левицького. На жаль, головна ідея козацьких літописів як 
потужного джерела вивчення української ментальності, культурної спадщини 
українського народу не знайшла належного осмислення в українознавчій літературі.  
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Метою цього дослідження є вивчення козацьких літописів як важливої джерельної 
бази українознавства та як способу реконструкції конкретних історичних обставин життя 
українського етносу, подій, фактів, цінностей, особливостей національного менталітету. 

Звернення дослідника до таких історичних і літературних джерел, якими є козацько-
старшинські літописи XVII-XVIII ст., дають поштовх до розвитку українознавства, до 
усвідомлення органічного зв’язку з українознавством нашої культурної спадщини. Як 
справедливо наголошує П. Кононенко, завданням українознавства є не тільки відродження 
пам’яті історії, а й створення на ґрунті уроків минулого передумов для осмислення 
проблем сучасності та визначення перспектив і шляхів досягнення мети у майбутньому. 
Саме українознавство органічно поєднує процеси пізнання, виховання й навчання, 
переростає в українолюбство та українотворення та виступає як геополітична реальність, 
що розвивається в цілісності простору й часу1. 

Козацькі літописи Самовидця, Грабянки, Величка – визначне явище в історії 
української літератури та одне з найважливіших джерел українознавства2. Важливою 
особливістю літописів є «загальна історична концепція», що полягає у визнанні провідної 
ролі козацтва у визвольній боротьбі українського народу за національну та соціальну 
незалежність. Прагнучи об’єктивно змалювати історичні події, літописці органічно 
поєднали факти життя та художню правду, відтворили широку панораму буття українців 
глибокої давнини, оспівали мужність найкращих синів України3.  

Для більш повного розуміння місця козацьких літописів у системі джерельної бази 
українознавства, автор пропонує розглянути рис. 1.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                           
1 Кононенко П.П. Українознавство. – К., 2006. – С. 24. 
2 Дзира І.Я. Козацьке літописання 30–80-х рр. ХVІІІ ст.: джерелознавчий та історіографічний аспекти. 

– К., 2006; Калакура Я.С. Українська історіографія. Курс лекцій. – К., 2004; Кравченко В.В. Нариси з 
української історіографії епохи національного відродження (друга половина ХVІІІ – середина ХІХ ст.). – 
Харків, 1996; Мицик Ю.В. Літопис Величка // Українське козацтво: Мала енциклопедія / Ред. С.Р. Лях. – 2-е 
вид. доп. і перероб. – К.; Запоріжжя, 2006. – С. 345-346; Мицик Ю.В. Літопис Граб’янки // Українське 
козацтво: Мала енциклопедія / Ред. С.Р. Лях. – 2-е вид, доп. і перероб. –  К.; Запоріжжя, 2006. – С. 346-347. 

3 Андрущенко В.Л. Запорозька Січ як український феномен. – К., 1995. – С. 38. 
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За цією схемою козацькі літописи, що з’явилися в кінці XVII і впродовж XVIII ст. – 
Літопис Самовидця, Самійла Величка, Григорія Грабянки – посідають належне місце в 
системі знань про Україну й українство. Вони є цікавим джерелом для пізнання 
українського козацтва, його історичної своєрідності, самобутності Гетьманщини, тяглості 
української державотворчої традиції. Ці твори стали не лише основним джерелом 
інформації з вітчизняної історії, а й важливим засобом формування національної 
ідентичності, свідченням національної своєрідності, неповторності мови та культури 
українського етносу. 

Українське козацтво було не тільки військовим явищем, а й соціальним станом, що 
виконував функції провідної, консолідуючої верстви української нації. Козацькі літописи, 
що зберегли традиції давнього українського літописання, стали зразком об’єктивного 
осягнення їх авторами минулого України. Добре обізнані з джерелами та тогочасною 
літературою, будучи сучасниками описаних подій, літописці ставили собі за мету 
показати український народ рівним серед європейської спільноти.  

Однак порівняно з іншими формами історичної творчості козацькі літописи мають 
свої особливості:  

вони не є виключно історичними творами (тобто науково точними), а постають 
великою мірою літературними пам’ятками; 

вони продовжують літописні традиції Київської Русі;  
у козацьких літописах широко використовувалися західноєвропейські (польські, 

німецькі, французькі) джерела;  
центральною темою усіх українських козацьких літописів виступає війна 

українського народу під проводом Богдана Хмельницького. 
Цінною джерелознавчою пам’яткою є, передусім, «Літопис Самовидця», оскільки 

тут представлена авторська рецепція історичних подій. Твір охоплює період від початку 
Хмельниччини і до 1702 р., однак головна увага в літопису концентрується на подіях 
1648-1657 років, що й відобразилось у первинній його назві – «История о войнах 
Хмельницкого». Незважаючи на існуючі дотепер сумніви, авторство твору приписується 
Роману Ракушці-Романовському. Центральною темою «Літопису Самовидця», як і інших 
творів козацько-старшинського історіописання, є Національно-визвольна війна середини 
XVII ст. Автор виступає очевидцем описуваних подій, його мова і стиль позбавлені 
книжності, риторичних прикрас, впливу польської чи латинської літератури. Автор не 
дотримується літописної стильової традиції, поширеної в Україні. Зі змісту літопису 
відчувається неприхильне ставлення автора до «високих» шкіл на зразок Київської колегії. 
Йому невластиві пафос та надмірна героїзація при висвітленні подій Хмельниччини, він 
намагався подати події майже безоціночно, об’єктивно, як перелік фактів. Головною її 
причиною автор вважав утиски православ’я і порушення традиційних прав козацького 
стану з боку поляків. Самовидець, головним чином, представляє інтереси старшини і 
більше симпатизує елітним прошаркам, про що свідчить увесь текст його твору. 
Запорізьку Січ, наприклад, він характеризує як деструктивний елемент. Досить 
суперечливою є оцінка Р. Ракушкою-Романовським особи Богдана Хмельницького. Він 
постає не як «Мойсей», а скоріше як успішний полководець, який розгорнув війну на знак 
помсти за особисті кривди. Б. Хмельницький зображується як звичайна «смертна людина» 
(а не як національний герой наступних літописів), «расторопний чигиринський сотник, у 
письмі біглий. Після двох перемог – загордився, хоча мав ставитись до короля польського 
як до свого пана»1.  

Унікальність і значення «Літопису Самовидця» полягає в тому, що рецепція 
політичних і соціокультурних реалій XVII ст. подана сучасником, людиною, діяльність і 
життя якої були безпосередньо пов’язані з перипетіями історичного буття Гетьманщини 

                                           
1 Літопис Самовидця. – К., 1971. – С. 57. 
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та його персоналіями. Тому цей твір є своєрідною реконструкцією картини українського 
життя, стану української ментальності XVII ст.  

Масштабним твором козацького історіописання є «Літопис Величка», який 
складається з чотирьох томів. За обсягом, кількістю залучених джерел, пишністю стилю, 
красномовством, оригінальністю окремих фрагментів він відрізняється від інших 
літописів. Літопис Самійла Величка, канцеляриста Війська Запорізького, охоплює події 
1648-1700 рр. Основними джерелами літопису виступають: поема «Війна домова» 
С. Твардовського, спогади очевидця Самійла Зорки (останнього, одначе, вважають 
вигаданою особою). Автор виступає за становий поділ на посполитих і козацтво, за 
справедливість, серед козаків відстоює інтереси козацького стану. Ідеалом суспільного 
устрою для нього є Запорізька Січ, вільна республіка, де кожний її член має змогу бути 
вільним у своїх діях, хоча й підлягав би безсумнівній дисципліні; кожен чоловік має право 
голосу. 

Перший том свого твору С. Величко присвятив Визвольній війні, однак він 
відмовився від власної візії подій, а спирається на джерела, які містять інші історичні 
наративи XVII ст. Друга частина твору, поділена на другий і третій томи, є більш 
суб’єктивною, оскільки автор сам був очевидцем більшості подій другої половини 
XVII ст. Крім того, С. Величко залучає твори видатних представників українського бароко 
– І. Галятовського, Л. Барановича, Д. Ростовського, С. Полоцького, О. Бучинського-
Яскольда (в нього С. Величко запозичив відомості про Чигиринську війну). Багатство 
документів у «Літопису Величка» мало не лише підтвердити істинність та об’єктивність 
написаного, а й легалізувати історію козацтва, Гетьманщини, спрямувати її в правове 
русло та засвідчити правомірність традиційних вольностей, привілеїв та існування 
державних історичних інституцій. 

С. Величко створив образ історичної долі українства і сформулював оригінальну 
концепцію історії України. Він вперше визначає поняття «Україна» й «український 
народ», подаючи ці категорії як територіально та національно усталені. Весь твір 
С. Величка пройнятий ідеологією автономізму. Це стосується, передусім, авторської 
концепції етногенезу «козацькоруської нації», заснованої на принципах сарматизму та 
хазаризму – походження українців від сарматів та хазар. Основну причину історичних 
невдач українського народу С. Величко вбачає в існуванні своєрідної дихотомії. З одного 
боку, героїзм українців, славне історичне минуле, з другого – брак внутрішньої згоди. 
Відповідальність за долю держави та народу лежить, на переконання С. Величка, на 
державних лідерах – гетьманах. Самійло Васильович Величко був канцеляристом Війська 
Запорізького і тому, на відміну від автора «Літопису Самовидця», він більше 
симпатизував запорізькому козацтву як джерелу звитяги, носію кращих військових та 
моральних якостей. Патріотизм С. Величка спонукав його до написання історії 
«козацькоруської нації»1. 

Одним із найпопулярніших історичних творів XVIII ст. був твір, відомий як 
«Літопис Грабянки», джерелами якого виступили спогади сучасників подій, на зразок 
«Літопису Самовидця», твори вітчизняних історіографів («Синопсис» І. Гізеля) та 
іноземних («Польські аннали» офіційного історіографа польських королів Веспасіана 
Каховського), поема Самійла Твардовського «Війна домова», твори Мартина Кромера, 
Мартина та Йоахіма Бельських, Мацея Стрийковського, Олександра Гваньїні, Самуїла 
Пуфендорфа, Йогана Гібнера. 

Проте «Літопис Грабянки» є насамперед літературним, а не історичним джерелом, 
оскільки містить дуже багато фактичних помилок. Основною концепцією автора є 
намагання не залишити у небутті славні діяння козаків, а особливо перемоги під проводом 
знаменитого вождя Б. Хмельницького. Саме Г. Грабянка стоїть біля початків традиції 

                                           
1 Величко С. Літопис. – К., 1991. – Т. 1, 2. 
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героїзації, возвеличення козацтва, досліджує походження «малоросійського народу або ж 
козаків». Походження слова «козак» він виводить від назви племені козар (хазар), які є 
предками козаків. Однак така (історично невірна) інтерпретація, коли походження 
українського народу виводиться через козаків від хазар, відокремлює українців від своїх 
слов�янських сусідів. Таке прагнення «окремішності» говорить про початок процесу 
самоідентифікації української нації.  

Образ Б. Хмельницького є центральною постаттю літопису, поєднує риси реальної 
історичної особи та ідеального вождя. Грабянка приписує Б. Хмельницькому промови у 
найзначніших справах та історичних моментах – у традиціях літописів Київської Русі. 
Посмертну характеристику Б. Хмельницького (також давньоруська літописна традиція) 
автор витримує в дусі традиційних доброчесностей воїна-богатиря. 

Слід також відзначити промосковську орієнтацію автора: прихильне ставлення до 
Москви виступає в літописця критерієм доброчесності історичної особи.  

У творі оцінюється також доба Руїни. Центральне місце в «Літопису Грабянки» 
посідають описи війни. Найважливіші битви автор виділяє окремо і конкретно описує їх1. 
Зміст та ідеологія «Літопису Грабянки» цілком відповідали помірковано-автономістським 
настроям у середовищі української старшини. 

Таким чином, культура козацтва, яка домінувала в Україні у XVI – XVIII ст. і була 
відтворена в козацько-старшинських літописах, мала великий вплив на формування 
самосвідомості українців, міцно увійшла складовою частиною в культуру сучасного 
українського народу. Козацькі літописи були символом індентифікації українців як 
окремої спільноти і як спадкоємців Київської Русі.  

Отже, можна констатувати, що українська наука загалом і українознавство, зокрема, 
мають достатню джерелознавчу базу для вивчення діяльності українського козацтва, для 
аналізу змісту та характеру державотворчих процесів в Україні XVI – XVIII ст. Останнім 
часом зросла кількість історичних досліджень з козакознавчої проблематики. Зібраний 
великий фактичний матеріал, видаються збірники документів, що містять інформацію про 
українське козацтво (офіційні документи козацької адміністрації, полемічна література, 
тексти договорів, дипломатична кореспонденція тощо). Однак досить актуальною й 
своєчасною постає потреба в реалізації українознавчого виміру дослідження діяльності 
козацтва, осмислення його як частини українського етносу. Подібні завдання 
передбачають особливий ракурс і в аналізі козацьких літописів. 

При цьому розгляд питань, пов’язаних з осмисленням феномена українського 
козацтва і характеру державотворчих процесів в Україні, має здійснюватися на засадах 
науково-раціонального підходу, а не на основі міфологізованих, романтизованих уявлень 
про народ, українську історію тощо. Актуальною стає потреба у сутнісних 
характеристиках і визначеннях процесів, що відбуваються в українській історії, а не 
просто емпіричне перерахування відомих фактів. Перегляд і подолання звичних схем, 
відхід від стереотипного мислення є підставою для комплексної, інтегративної системи 
знань про Україну й українство. 

 
 
The tradition of Cossack annals in the Ukrainian conduction measurement is being 

analyzed in article. Cossack annals of the XVII-XVIII centuries are considered as important 
source study base. 

 
 
 
 

                                           
1 Літопис гадяцького полковника Григорія Грабянки / Пер. із староукр. – К., 1992. 


