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ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ 
ДОСЛІДЖЕННЯ ІСТОРІЇ ЗАПОРОЗЬКОЇ СІЧІ

Із застосуванням сучасних методів дослідження висвітлено питан-
ня: де, коли, за яких умов і з якою організаційною структурою виник-
ла перша Запорозька Січ, скільки їх було, яка роль Б. Хмельницького 
в історії Запорозької Січі, які функції виконувало козацтво у складі 
українського етносу і т. ін.

Ключові слова: Запорозька Січ, історико-системний метод, теорія ет-
ногенезу, ідентифікація свідомості, український етнос, козацтво, Б. Хмель-
ницький.

С использованием современных методов исследования освещены 
вопросы: где, когда, при каких условиях и с какой организационной 
структурой возникла первая Запорожская Сечь,сколько их было, ка-
кова роль Б. Хмельницкого в истории Запорожской Сечи, какие функ-
ции выполняло казачество в составе украинского этноса и т. д. 
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Б. Хмельницкий.

With use of modern methods of research the question is clarified: where, 
a cord, under what conditions and with what organizational structure there 
was the first Zaporozhye Sich, B.Khmelnitskogo’s what role in history 
Zaporozhye Sich, what functions were executed by the Cossacks as a part of 
the Ukrainian ethnos etc.

Key words: Zaporizhian Sich, systematic method, theory of ethnogenesis, 
identification of consciousness, Ukrainian ethnos, Cossacks, B. Khmelnytsky.

Загальновідомо, що коли заходить мова про козацьку славу за-
порожців, то її ознакою чомусь вважається кількість Запорозьких 
Січей. Водночас чим їх більше, тим чогось слави більше. До цього пе-
реліку зараховуються такі Січі: а) на Запоріжжі – Хортицька, Томаків-
ська, Базавлуцька, Микитинська, Чортомлицька та Підпільненська, 
або Нова; б) за межами Запоріжжя (на службі кримського хана) – 
Кам’янська та Олешківська і (на службі турецького султана) – 
Задунайська. Під назвою «Запорозька Січ» розуміється протодер-
жавне утворення козаків-низовців. Із усіх перерахованих Січей нам 
відома (завдяки А. Скальковському) організаційна структура тільки 
Підпільненської (Нової) Запорозької Січі. Вважається, що так були 
побудовані усі інші Січі, а також ні в кого не виникає сумніву щодо 
існування названих Січей. На мою думку, це викликано тим, що дана 
проблема не зачіпає нічиїх інтересів. На превеликий жаль, це питан-
ня випадково зачепило мої інтереси, унаслідок чого вищенаведений 
стрункий перелік Січей на Запоріжжі пішов шкереберть. 

 Приводом до цього послужив банальний випадок. За процедурою 
дослідження воєнного мистецтва у битвах, проведених Б. Хмельниць-
ким за період 1648 – 1652 рр., мені необхідно було порівняти його ар-
мію за структурою і озброєнням із військом Микитинської Запорозької 
Січі. Але таке порівняння не вдалося здійснити через те, що я не знай-
шов у джерелах відомостей: як же була побудована ця Січ і її збройні 
сили. Не було виявлено жодного прізвища гетьмана цієї Січі, бо їх пере-
лік обривається 1638 роком, тобо роком знищення польською армією 
Базавлуцької Запорозької Січі, і до повстання Б. Хмельницького (до 
1648 р.) ця посада в джерелах не згадується. Окрім цього моя наукова 
реконструкція проведених Б. Хмельницьким упродовж 1648–1652 рр. 
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битв показала, що у складі його армії в ці роки не було жодного фор-
мування Запорозької Січі [11, c. 104–282]. 

Дивно, що ніхто до цього часу не звернув увагу на доленосну по-
станову польського сейму від березня 1638 р. «Ординації війська за-
порозького реєстрового», у якій записано: «… на вічні часи позбав-
ляємо козаків старшинства, всяких старовинних судових установ, 
права, доходів і інших відзнак, набутих ними за вірні послуги від на-
ших предків і тепер внаслідок заколотів утрачених, і бажаємо тих, 
кого в живих зберегло воєнне щастя, мати в стані простого народу, 
оберненого в холопів» [4, c. 96, 97].

 Отже, ця постанова сейму зафіксувала знищення («обернення в 
холопів») українського козацтва як суспільної верстви Речі Поспо-
литої, тобто не тільки низового (запорозького), а й реєстрового. Ті, 
сформовані в 1625 р., шість однотисячних полків реєстрового козац-
тва в 1638 р. були реорганізовані «по-козацьки» в піхотні полки, у 
які зарахували вже не козаків, а холопів, тому вони були позбавлені 
свого національного командування. Усі посади в цьому реєстровому 
війську, окрім посад сотника і сотенного отамана, посідали поляки. 
З таких підрозділів, організованих «по-козацьки», складалися на-
двірні війська (легка кавалерія) польських і литовських магнатів»  
[7, c. 80]. Воїнів цих підрозділів називали козаками (хоч вони не мали 
ніякого відношення до самодіяльного козацтва), тому ці шість реєст-
рових полків теж називалися козацькими, вводячи в оману наших 
істориків-дослідників. Ці полки «війська запорозького реєстрового» 
повинні були замінити функції знищеної Базавлуцької Запорозької 
Січі, виконуючи прикордонну залогову службу на Низу Дніпра (на 
Микитиному Розі) за графіком змінного чергування. Вважати, що за 
таких умов, тобто без дозволу польської влади, можливе утворення 
будь-якої Запорозької Січі, – нонсенс1. 
1 Усі Зпорозькі Січі були створені з дозволу влади, а також знищені за її рішен-
ням. Зокрема, Базавлуцька – утворена в 1590 р. за підтримки короля Сигіз-
мунда III та постановою польського сейму «Порядок щодо низовців і Украї-
ни»  від 19 квітня 1590 р., а знищена за підттримки короля Владислава IV та 
постановою польського сейму «Ординацяї війська запорозького реєстрового» 
(березень 1638 р.). Чортомлицька – утворена в 1652 р. за універсалом Б. Хмель-
ницького, а знищена за рішенням російського царя Петра I (у 1709 р.). Підпіль-
ненська, або Нова, – утворена в 1734 р. з дозволу  російської цариці Анни Іоанівни, 
а знищена в 1775 р. за рішенням російської цариці Катерини II (Маніфест від 
14 серпня 1775 р.).    
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Підсумовуючи, зазначу, що на засадах аналізу доступних мені 
джерел був зроблений висновок, що упродовж 1638–1652 рр. Мики-
тинської Запорозької Січі не існувало, тобто повідомлення С. Велич-
ка про цю Січ, яке перейшло зі сторінок його літопису до української 
історіографії, має апокрифічний (підробний) характер. Мною також 
було виявлено, що відродження Запорозької Січі, яка отримала на-
зву Чортомлицької (замість знищеної Базавлуцької Січі), здійснив у 
1652 р.   Б. Хмельницький за своїм проектом, але з іншою організацій-
ною структурою, а отже – і з іншими функціями. Отримавши таку, 
поки що гіпотетичну інформацію про Запорозьку Січ, я дійшов ви-
сновку, що причина появи таких «білих плям» в її історії викликана 
тим, що вона викладена (як і воєнне мистецтво Визвольної війни) у 
вигляді історично-літературної компіляції, тобто не науково. 

Але виявлені мною «білі плями» в історії Запорозької Січі викли-
кали у колег – істориків здивування й недовіру до цієї інформації. 
І на це були підстави. Адже над історією та історіографією україн-
ського козацтва і його Запорозької Січі в минулому працювали ви-
датні історики, а зараз – величезна армія науковців академічних ін-
ститутів, і ніхто з них не піддав сумніву офіційно викладену історію 
Запорозької Січі. А тут раптом з’явився маловідомий дослідник на 
периферії України, колишній солдат, який замість диплома історика 
має диплом радіоінженера і виявив доленосні «білі плями» в історії 
Запорозької Січі. Це щось «із області фантастики». Правда, відомо, 
що він уже зруйнував деякі стереотипи у воєнній історії козацтва, 
але останнє – це вже занадто. 

Особливо обурилися наші випускники, які працюють зараз в ін-
ститутах НАНУ, звинувачуючи мене в тому, що я навмисно увесь час 
порушую якісь проблеми, щоб привернути до себе увагу. На поря-
док денний постало питання мого авторитету й гідності як вченого 
і людини. У зв’язку з цим я вимушений був припинити дослідження  
воєнного мистецтва у Визвольній війні і переключитися на досліджен-
ня Запорозької Січі, щоб довести наявність виявлених мною «білих 
плям» в її історії. 

Щоб перевести висвітлення історії Запорозької Січі у площину 
воєнно-історичного наукового дослідження, необхідно його здійсни-
ти в руслі генезису та еволюції українського козацтва за період кінця 
ХV – середини ХVІІ ст., керуючись загальною методологічною зако-
номірністю у цьому процесі. На мій погляд, такою закономірністю, 
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або універсальним ключем, який дозволить з’ясувати сутність і 
стадії розвитку козацтва та його Запорозької Січі, може стати до-
слідження генезису та еволюції їх організаційних структур. Цей 
висновок ґрунтується на закономірностях довколишнього світу. 

Зокрема, звернемо увагу, по-перше, на те, що саме форма (структу-
ра) будь-якого природного об’єкта є джерелом передачі інформації про 
його сутність [5, c. 17]. По-друге, уся природа, Всесвіт, а також людська 
практика й мислення мають системний характер [8, c. 5–19], унаслідок 
чого функція (мета, призначення) будь-якого утворення реалізується 
через його структуру [6, c. 159–162]. По-третє, інформація про сутність 
будь-якого об’єкта (утворення) проявляється на функціональному рів-
ні, тобто за умов взаємодії його з навколишнім світом (іншими утво-
реннями) [10, c. 27–30]. Отже, однією з причин поверховості наших 
знань про Запорозьку Січ є відсутність повної інформації про генезис 
та еволюцію її організаційної структури в діалектичній єдності з інши-
ми структурами, що її оточували і з нею взаємодіяли. Бо саме це ство-
рює нездоланні труднощі в пізнанні функціонального змісту Запороз-
ької Січі, а також у визначенні стадій її розвитку.

Ураховуючи обмежність джерельної бази з цієї проблеми, я звер-
нувся за порадою до теорії та методології джерелознавства, розробле-
ної Віталієм Підгаєцьким. Пропонується джерелознавче забезпечен-
ня наукової праці вирішувати за двома напрямками: або «залучаючи 
до наукового обігу невідомі раніше джерела й досліджуючи їх уже відо-
мими методами, або, навпаки, аналізуючи вже відомі джерела новими, 
у тому числі й запозиченими з інших наук, методами» (виокремлено 
мною. – І. С.) [9, с. 122]. Мною був обраний останній напрямок дже-
релознавчого забезпечення дослідження обраної проблеми: шляхом 
застосування для аналізу відомих джерел і праць істориків (з цих 
питань) нових методів дослідження. Зокрема, історико-системного 
методу, принципу ідентифікації свідомості дослідника з історичною 
особою (спільнотою), теорії етногенезу Л. Гумільова, а також інших 
загальноісторичних та загальнонаукових методів.

Про ефективність такої методики дослідження сучасний німецький 
філософ Георг Клаус зауважив (у поданні Р. Авдєєва): «Інтерпретація 
давнього, уже відомого, у новій системі часто є початком нових відкрит-
тів» [1, c. 31]. Цей висновок німецького філософа був заснований на 
тому, що перегляд Лоренцем теорії електромагнітного поля Максвелла за 
допомогою системного методу засвідчив, що воно побудоване за закона-
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ми теорії відносності А. Ейнштейна. Отже, для електромагнітного поля 
можна застосувати знамениту ейнштейнівську формулу: Е = mc². Тобто 
енергія дорівнює масі, помноженій на квадрат швидкості світла. Це від-
криття сприяло бурхливому розвиткові радіоелектроніки, унаслідок яко-
го ми маємо сьогодні сучасні комп’ютери. 

Що ж це за чародійний метод дослідження? Дослідницький метод 
системного підходу став відомий нашим вченим із 1969 р. У зв’язку з 
цією подією Л. Гумільов зазначив: «Природознавці прийняли систем-
ний підхід із радістю, а гуманітарії його ігнорували. І це не випадково: 
філософи та історики черпають первинні знання з писемних джерел, а 
в них про системні зв’язки немє жодного слова. Із їхнього погляду, сис-
теми – видумка, до того ж безкорисна». А далі вчений пише: «Наш 
час позначився потужними зрушеннями у галузі наукової методики: 
з’явився системний підхід, при якому увага дослідника перенесена з еле-
ментів дослідження на зв’язки між ними. Ця методика дозволяє залу-
чити дані, які здаються нібито далекі від теми вивчення і тим самим 
дозволяють заповнити прогалини в історії Східної Європи. Завдяки 
системному методу з’явивилась можливість позбавитися від міфо-
творення – хвороби науки, яка виникає при обмеженій інформації 
щодо сюжету, коли невивчені теми заповнюються вигадками істори-
ка (виокремлено мною. – І. С.) [3, с. 22, 24, 495, 496]. 

Під впливом цього методу виникла загальнонаукова та загально-
суспільна тенденція до пергляду накопиченої інформації про своє 
минуле з метою отримання відповідей на питання, які до цього часу 
неоднозначно трактувалися історіографією або не забезпечені необ-
хідною джерельною базою. У нашому випадку це стосується історії 
Запорозької Січі. 

Вже зазначалося, що вся природа, Всесвіт мають системну будо-
ву. Зокрема, системний характер суспільно-історичного розвитку 
означає, що всі події, ситуації і процеси цього розвитку не тільки 
випадково обумовлені і мають причинно-наслідковий зв’язок, але й 
функціонально пов’язані між собою. Водночас звернемо увагу на те, 
що цей процес відбувається за двома паралельними напрямками іс-
торії: соціальним і етнічним, які доповнюють один одне. Соціальна 
історія описується соціальними відкритими системами, розробле-
ними Шеноном та іншими фахівцями, а етнічна – етнічними закри-
тими системами, розробленими Левом Гумільовим у його знамени-
тій теорії етногенезу. 
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Я не став дискутувати з приводу користі цієї теорії, а, по-перше, 
виклав її у своїй інтерпретації, доступній для будь-якого студента 
[12, c. 345–355]; по-друге, застосував до генезису та еволюції україн-
ського козацтва і отримав унікальні результати [12, c. 355–383]. З по-
гляду етнічної історії, наше козацтво виникло як етнічне утворення у 
складі українського етносу, тобто як його субетнос і його домінанта. 
Метою утворення козацького субетносу у складі українського етносу 
був захист останнього від загибелі у складних демографічних умовах 
прикордоння. Оскільки козацький субетнос формувався в небезпеч-
них умовах, він був озброєним і мав усі риси військової організації. 

Водночас хочу зазначити, що етнічні структури не існують у чи-
стому вигляді, бо негайно обростають соціальними оболонками. 
Тому етнічні процеси можна виявити лише шляхом дослідження 
модифікації і змін суспільних відносин [2, с. 90 ]. У зв’язку із цим 
етнічну історію козацтва, зокрема за період кінця XV – середини 
XVII ст., можливо висвітлити лише після того, як буде досліджена 
його соціальна історія за цей же період. Цим пояснюється, що ет-
нічна історія українського козацтва за вказаний період у монографії 
висвітлена в останньому – шостому розділі. 

У вступі до монографії [12, c. 20–50] подається методика застосу-
вання системного методу та принципу ідентифікакації свідомості до-
слідника зі свідомістю історичної особи (спільноти) для дослідження 
генезису та еволюції організаційних структур козацтва і його Запо-
розької Січі за період кінця XV – середини XVII ст., а також відроджен-
ня Б. Хмельницьким, за його проектом, у 1652 р. Чортомлицької Запо-
розької Січі в контексті соцільної історії, викладеної у розділах 1–5 [12, 
c. 51–332]. 

Розгляд вищеназваних організаційних структур за ознакою під-
систем українського козацтва, а його самого, за властивістю підсис-
теми Великого Степового Кордону України та етногенезу як вищих 
систем (з урахуванням взаємодії українського козацтва як системи 
з навколишнім середовищем – Річчю Посполитою), дозволив отри-
мати відповідь на цілу низку питань з воєнної історії, на які до цього 
часу не могла відповісти українська історіографія. 

Зокрема, чому, коли, з якою метою і за яких етнічних та соціальних 
умов виникло українське козацтво і які стадії розвитку воно пройшло?

Коли, де, за яких умов і з якою організаційною структурою ви-
никла перша Запорозька (Базавлуцька) Січ, яка була знищена поль-
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ською армією в 1638 р.? Чому після неї не могла існувати упродовж 
1638–1652 рр. Микитинська Запорозька Січ? 

На яку Січ спирався Б. Хмельницький, готуючи повстання про-
ти польської влади, і чому саме йому вдалося провести таку широ-
комасштабну кампанію з консолідації мешканців Наддніпрянщини 
для реалізації завдань української революції? 

Чому, починаючи з другої половини 1649 р., козацьку державу 
Богдана Хмельницького – Військо Запорозьке – охопила соціально-
політична і військова криза, а також які заходи він вживав для її по-
долання? Чому і з якою організаційною структурою Б. Хмельницький 
відродив у 1652 р. Чортомлицьку Запорозьку Січ, і який її зв’язок із 
організаційною структурою попередньої – Базавлуцької Запорозької 
Січі (1590–1638 рр.), знищеної у 1638 р. польською армією, а також 
останньої – Підпільненської (Нової) Запорозької Січі (1737–1775 
рр.), відомої нам за працями А. Скальковського та Д. Яворницького? 

Нарешті, чому після смерті Б. Хмельницького (1657 р.) в його 
державі вибухнула громадянська війна, яка отримала узагальнену 
назву «Руїни»?

До вищевикладеного слід додати, що мною запропоновано й пе-
ревірено рицарську (військову) гіпотезу утворення Запорозької Січі 
наприкінці XVI ст. як альтернативу існуючій в українській історіо-
графії уходницько-промисловій (господарській) гіпотезі, а також 
гіпотезу генезису та еволюції етнічних структур українського коза-
цтва кінця XV – середини XVIІ ст. в аспекті етногенезу як альтер-
нативи існуючим гіпотезам щодо його походження та стадій розви-
тку. Зокрема, з’ясовано, що козацтво виникло як субетнос, тобто як 
складова частина українського етносу і його домінанта.

За результатами вищеназваних досліджень опублікована моно-
графія: Стороженко І. С. Богдан Хмельницький і Запорозька Січ кінця 
XVI – середини XVIІ ст. Книга друга: Генезис, еволюція та реформу-
вання організаційної структури Січі: Наукове видання / передмова 
Ю.А.Святця; відп. ред. В. А. Смолій. – Дніпродзержинськ: Видавничий 
дім «Андрій», 2007. – 418 с. + 9 вкл.: іл.

На підставі публічного захисту дисертації за цією монографією, 
рішенням спеціалізованої вченої ради Інституту українознавства  
ім. І. Крип’якевича та Інституту народознавства НАН України від 11 
березня 2008 р. мені присуджено науковий ступінь доктора історич-
них наук зі спеціальності «Історія України». 
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За результатами всеукраїнського рейтингу «Книга 2007» у но-
мінації «Минувшина» серед чотирнадцяти переможців монографія 
зай няла одинадцяте місце.

Підсумовуючи, зазначимо, що за всю історію запорозького козац-
тва у Великому Лузі існували лише три Запорозькі Січі як протидер-
жавні утворення: Базавлуцька (1590–1638 рр.), Чортомлицька (1652–
1709 рр.) і Підпільненська, або Нова (1734–1775 рр.), а інші – Хор тицька, 
Томаківська та Микитинська – були лише січами-форпостами.
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