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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність дослідження. Антропологічний поворот у світовій 

гуманітаристиці підтвердив думку про ключову роль особистості у 

прогресивному поступі людської спільноти. Його органічною складовою є вся 

історія України, осередкована людською особистістю, її світоглядом, 

менталітетом, досвідом, ціннісними орієнтирами. Кожен період української 

історії, включаючи козацько-гетьманську добу, її історіографія 

персоніфіковані. Кошовий отаман Запорозької (Нової) Січі П. Калнишевський 

залишив помітний слід у вітчизняній історії, його життя переплелося з долею 

українського народу та уособлює важливу сторінку національної історії. Через 

синтез історіографії, історії та персонології постать П. Калнишевського 

сприймається як реальна, маючи свої світоглядно-моральні орієнтири, 

відповідні позитиви й недоліки.  

Актуальність теми зумовлюється кількома факторами. По-перше, 

українська й зарубіжна історіографії за понад два століття нагромадили 

великий масив знань про життя та діяльність П. Калнишевського, що потребує 

системного узагальнення, підбиття підсумків, визначення повноти 

дослідження проблеми, виявлення прогалин, дискусійних питань і окреслення 

напрямів подальших студій. 

По-друге, сучасний етап формування української ідентичності потребує 

подальшого самопізнання та самоусвідомлення національної історії, засвоєння 

спільних моральних і духовних цінностей нації, які вибудовувались 

століттями. Нинішнє суспільство дедалі більше потребує моральних 

авторитетів, які б слугували прикладом високої щиросердності й жертовного 

служіння, чесності, справедливості, любові. Праведне життя 

П. Калнишевського здатне стати духовним авторитетом для морального 

вдосконалення суспільства. Свідченням цього є зарахування Українською 

Православною Церквою Київського патріархату в липні 2008 р. козацького 

керманича до сонму святих. 

По-третє, важливість проведеного дослідження пов’язана з необхідністю 

поглибленого осмислення тяглості експансіоністської політики Росії щодо 

України. Історія захоплення та знищення Запорозької Січі має багато 

спільного з російською анексією Криму, війною на Донбасі, проектом 

«Новоросія». Дослідження допоможе краще зрозуміти сутність парадигми 

«русского мира» щодо України, особливості «гібридної» війни, розвіяти 

ідеологічні міфологеми в контексті широкої антиукраїнської пропаганди з 

боку північного сусіда. Актуальність зумовлена й тим, що російська 

історіографія замовчує державницьку позицію кошового отамана 

П. Калнишевського, його зв’язок з українським національно-визвольним 

рухом. Вивчення та врахування досвіду минулого (позитивного й 

негативного), винесення з нього уроків, розглядається як важливе завдання 
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сучасності, успішне вирішення якого неможливе без широких 

історіографічних досліджень. 

Зв’язок роботи із науковими програмами, планами і темами. Робота 

виконана на історичному факультеті Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка в рамках науково-дослідної теми «Україна в 

загальноєвропейських історичних процесах: пошуки цивілізаційного вибору» 

(номер державної реєстрації 16БФ046-01). 

Мета дослідження полягає в тому, щоб виявити, систематизувати і 

сформувати комплекс історіографічних джерел кінця ХVІІІ – початку ХХІ ст. 

про кошового отамана Запорозької (Нової) Січі П. Калнишевського, провести 

його аналіз на основі сучасної методології, з’ясувати особливості та повноту 

вивчення означеної проблеми з урахуванням надбань попередників,  

виокремити недостатньо вивчені питання і запропонувати рекомендації щодо 

подальшої розробки теми. Ця мета реалізується шляхом виконання таких 

дослідницьких завдань: 

– з’ясувати стан наукової розробки теми в українській і зарубіжній 

історіографії та основні періоди, напрями й особливості вивчення постаті 

кошового отамана Запорозької (Нової) Січі П. Калнишевського в історіографії 

кінця ХVІІІ – початку ХХІ ст.; 

  виявити та класифікувати історіографічні джерела з проблеми й 

встановити повноту та достовірність їх джерельної інформації; 

  охарактеризувати теоретико-методологічні підходи в дослідженні цієї 

теми; 

  розкрити ступінь дослідження ключових питань біографічного поля 

П. Калнишевського, проаналізувати наукові дискусії щодо родоводу та віх 

кар’єри майбутнього кошового отамана; 

  показати зміни в акцентах досліджень щодо світоглядних орієнтирів і 

морально-етичних принципів запорозького керманича; 

  розглянути інтерпретацію в науковій літературі економічної політики 

П. Калнишевського; 

  охарактеризувати погляди науковців на військову діяльність і 

військовий хист кошового отамана, його участь у російсько-турецьких війнах 

ХVІІІ ст.; 

  дослідити стан та провідні тенденції вивчення істориками 

благодійності П. Калнишевського крізь призму історіографічних традицій і 

новаторства; 

  окреслити недостатньо вивчені аспекти теми, визначити напрями 

подальших дослідницьких пошуків. 

Об’єктом роботи є сукупність історіографічних джерел, які прямо чи 

опосередковано стосуються дослідження та висвітлення постаті кошового 

отамана Запорозької (Нової) Січі П. Калнишевського в контексті історії 

українського козацтва. 
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Предметом дослідження є процес зародження, становлення і 

нарощування історичних знань про життєвий шлях та діяльність кошового 

отамана Запорозької (Нової) Січі П. Калнишевського, виявлення провідних 

тенденцій і закономірностей їх розвитку та формування концептуальних засад 

дослідження теми. 

Хронологічні рамки мають два виміри: а) межі реальних подій, 

пов’язаних із життям і діяльністю П. Калнишевського: від його народження 

1691 р., через етапи життєвого шляху та досягнення найвищих щаблів влади 

(кошовий отаман) до ліквідації Запорозької Січі, ув’язнення на Соловках та 

смерті 1803 р.; б) межі розгортання і проведення безпосередніх наукових 

досліджень проблеми (кінець ХVІІІ – початок ХХІ ст.). Нижня межа дещо 

заглиблена у зв’язку зі з’ясуванням процесу зародження історіографії історії 

Запорозької Січі.  

Географічні межі дослідження також мають два основних параметри: 

перший – пов’язаний з територією Запорозької (Нової) Січі, особливостями 

політичної, господарської, військової, благодійної діяльності 

П. Калнишевського та Соловецьким монастирем; другий – стосується 

географії проведення самих досліджень і місця публікації їхніх результатів.  

Методологічною основою роботи є принципи історизму, системності, 

об’єктивності, всебічності, наступності (спадкоємності), світоглядності. У 

процесі дослідження застосовані загальнонаукові, історичні та спеціально-

історіографічні методи: історіографічного аналізу та синтезу, діалектичний, 

цивілізаційний, аксіологічний (ціннісний), антропологічний, біографічний, 

історико-генетичний, історико-порівняльний, історико-типологічний, 

історико-системний, біобібліографічний та інші методи.  

Наукова новизна дисертації полягає у постановці та опрацюванні 

авторської концепції наукового вивчення проблеми, за якою вперше: 

–  в українській та зарубіжній історичній науці здійснено системний і 

комплексний аналіз історіографії теми; виявлені провідні тенденції та окремі 

закономірності розвитку історичних знань щодо постаті останнього кошового 

отамана Запорозької (Нової) Січі П. Калнишевського, їх загальні риси та 

специфічні особливості у межах різних періодів вивчення цього питання з 

акцентом на найновіших досягненнях; введено до наукового обігу широке 

коло маловідомих історіографічних джерел; залучено найновіші дані, які не 

підлягали історіографічному аналізу та на основі яких концептуально 

переосмислено низку оцінок, стереотипних тверджень та положень, які 

домінували в історіографії; виявлено та спростовано ряд фактологічних й 

аналітичних розбіжностей, що стосуються дослідження багатосторонньої 
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діяльності П. Калнишевського; історіографія теми вивчається у двох аспектах: 

об’єктивності та персоналізму, розкриваючи важливі тенденції їх 

взаємовпливу та взаємозумовленості; реконструйовано творчий шлях 

науковців, простежено зміни їхніх поглядів, методології, найхарактерніші 

морально-етичні засади певного покоління істориків відповідної епохи, 

зв’язку між біографіями дослідників та вагомими подіями соціокультурного 

життя (через співпереживання авторами відповідних подій, за рефлексією, 

власним баченням змісту джерел); запропоновано авторську модель 

поєднання біографічного методу в підході до життєпису істориків із 

вивченням «історії» окремої особистості, кошового отамана Запорозької 

(Нової) Січі П. Калнишевського, крізь призму світоглядних орієнтирів і 

морально-етичних принципів; розглянуті найновіші праці, які ще не підлягали 

історіографічному аналізу, з’ясована їхня історіографічна значимість; зібрано 

та опубліковано нову інформацію щодо біографічного контенту 

П. Калнишевського; оприлюднено біобібліографічний покажчик, який 

максимально акумулював науковий доробок, що стосується кошового 

отамана; окреслено історіографічні та історичні питання, які потребують 

подальшої наукової розробки.  

Удосконалено: основні теоретико-методологічні підходи дослідження 

постаті кошового отамана П. Калнишевського як наукової проблеми; 

тлумачення деяких ключових дефініцій, які стосуються теми дослідження. 

Подальшого розвитку дістало: з’ясування поглядів українських і 

зарубіжних науковців на життєвий шлях П. Калнишевського як одного із 

чільних представників козацької еліти; акумулювання здобутків різних 

наукових шкіл української та зарубіжної історіографій, об’єднання творчого 

потенціалу істориків материкової України та української діаспори для 

створення наукової історії козацтва. 

Практичне значення одержаних результатів дисертації полягає в 

тому, що її теоретико-методологічні положення можуть бути використані для 

порівняльно-історичного аналізу сучасних тенденцій розвитку історичної 

науки в Україні на шляхах її інтеграції у світовий історіографічний простір. 

Вони допоможуть історикам краще зорієнтуватися в широкому масиві 

літератури для подальшого вивчення постаті останнього кошового отамана 

Запорозької (Нової) Січі П. Калнишевського. Отримані результати можуть 

бути використані у процесі підготовки узагальнювальних праць з історії 

історичної науки, з історії українського козацтва, в читанні нормативних 

курсів і спецкурсів з історіографії та історії України. Матеріали дослідження 

можуть стати основою для підготовки біобібліографічних довідників, 
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термінологічних і понятійних глосаріїв істориками, релігієзнавцями, 

мистецтвознавцями  тощо.   

Апробація результатів дослідження. Основні положення дисертації 

доповідались на Всеукраїнській науково-практичній конференції 

«Національно-державне відродження України: історія та сучасність» 

(Коломия, 11-12 травня 2005 р.), Міжнародній науково-практичній 

конференції «Етнос. Культура. Духовність: Інноваційні моделі розвитку 

туристичної інфраструктури України. Буковинське і світове 

старообрядництво: туризм, історія, культура» (Чернівці, 22-25 вересня 

2006 р.), Міжнародній науково-практичній конференції, присвяченій 20-ій 

річниці Всеукраїнського референдуму «Українська державність: історія та 

сучасність» (К., 1-2 грудня 2011 р.), V Міжнародній науково-практичній 

конференції студентів, аспірантів та молодих учених «Дні науки історичного 

факультету – 2012» (К., 12-13 квітня 2012 р.), European Central Slavic 

Conference «Historia, polityka i kultura w Europie Wschodniej» (Przemysl, 9-10 

lipca 2012 r.), V Волинській Міжнародній історико-краєзнавчій конференції 

(Житомир, 9-10 листопада 2012 р.), Міжнародній науково-практичній 

конференції «Пріоритети та сучасні чинники розвитку суспільних наук» 

(Одеса, 23-24 листопада 2012 р.), Науково-практичній конференції «Дні науки 

історичного факультету – 2013» (К., 18 квітня 2013 р.), Всеукраїнській 

науковій конференції «Україна в сучасному світі: проблеми регіональної 

історії» (Луганськ, 25-26 квітня 2013 р.), Medzinarodne numizmaticke 

sympozium – suhrny referatov Slovensra numizmaticka spolocnost pri SAV 

«Peniaze, hospodarstvo a spolocnost» (Kosice, 16-19 maja 2013), ІІ Міжнародній 

науково-практичній конференції «Ґенеза та історичні етапи українського 

державного і церковного будівництва» (К., 12 грудня 2013 р.), Чотирнадцятих 

джерелознавчих читаннях, присвячених 170-річчю створення Київської 

археографічної комісії (К., 17 грудня 2013 р.), VІІ Міжнародній науково-

практичній конференції «Дні науки історичного факультету, присвячені 180-

річчю заснування Київського університету» (К., 24 квітня 2014 р.), 

Х Всеукраїнській конференції молодих учених та спеціалістів «Історія освіти, 

науки і техніки в Україні» (К., 28 травня 2015 р.), European Central Slavic 

Conference (Przemysl, 9–10 lipca 2015 r.), Міжнародній науково-практичній 

конференції, присвяченій 75-річчю Ізмаїльського державного гуманітарного 

університету «Дунайські наукові читання: європейський вимір і регіональний 

контекст» (Ізмаїл, 15-17 жовтня 2015 р.), Сімнадцятих джерелознавчих 

читаннях, присвячених 150-річчю з Дня народження Михайла Грушевського 

(К., 16 листопада 2016 р.), Всеукраїнській науково-практичній конференції 

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


 

 

6 

 

«Україна – на шляху до Незалежності» (Корсунь-Шевченківський, 7 грудня 

2017 р.), European Central Slavic Conference «Europa Środkowa i Wschodnia: sto 

lat przemian, 1918-2018» (Przemyś, l5-6 July 2018), Щорічній науковій 

конференції Національного музею історії України (К., 7-8 грудня 2017 р.), 

Дев’ятнадцятих джерелознавчих читаннях, присвячених 100-річчю від дня 

народження професора М. Варшавчика «Джерельний потенціал 

інформаційних ресурсів архівів» (К., 5 грудня 2018 р.) та ін.  

Публікації. Фактичний матеріал, висновки і теоретичні узагальнення 

дослідження висвітлені в 1 індивідуальній монографії, 2 – у співавторстві, 

1 біобібліографічному покажчику, 31 науковій статті у провідних вітчизняних, 

фахових виданнях (у т. ч. 1 у співавторстві), 4 – у зарубіжних виданнях, 22 – у 

матеріалах науково-практичних конференцій і 10 публікаціях, які додатково 

відображають результати наукової роботи.  

Структура дисертації. Дисертація складається з переліку умовних 

скорочень, вступу, шести розділів (17 підрозділів), висновків, списку 

використаних джерел та літератури, додатку. Повний обсяг дисертації – 

478 сторінок (із них – 383 сторінки основного тексту), список використаних 

джерел і літератури нараховує 576 найменувань (57 сторінок), додатки – 1 

(11 сторінок). 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 

 

У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертації, визначено об’єкт і 

предмет дослідження, мету і завдання, методологічні засади, хронологічні 

рамки, територіальні межі роботи, умотивовано її структуру, розкрито 

наукову новизну, практичне значення отриманих результатів, вказані форми їх 

апробації, публікації положень дослідження.   

У першому розділі «Історіографія, джерельна база та методологія 

дослідження» з’ясовано ступінь наукової розробки теми, визначено її 

історіографічні періоди, проаналізовано джерельну базу, відображено 

теоретико-методологічні засади дослідження.  

У підрозділі 1.1 «Періодизація та стан наукової розробки проблеми» 

наголошено на тому, що наявний комплекс досліджень постаті останнього 

кошового отамана Запорозької Січі П. Калнишевського дає підстави 

виокремити три основних історіографічних періоди, які невіддільні від 

тенденцій розвитку історичної науки загалом: 1) кінець ХVІІІ – початок 

ХХ ст.; 2) 1920-ті рр. – 1990 р.; 3) 1991-2018 рр. Для першого властивий 

поступовий перехід від антикварної та археографічної діяльності істориків, 
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перших кроків на шляху документалізації історії до формування наукових 

основ історичної думки, появи плеяди професійних істориків і створення 

наукових історичних товариств, визрівання національних засад української 

історичної думки і осмислення її окремішності. Українська історіографія у 

ході національного відродження виокремлюється від польської та російської, 

формується нова генерація інтелектуалів. Помітний вплив на дослідження 

козацької доби української історії, ролі визначних її постатей, включаючи й 

П. Калнишевського, мали університетські осередки історичної науки,  наукові 

історичні гуртки і товариства, Київська археографічна комісія, видання 

документальних збірників, поява історичних часописів.  

На рубежі ХІХ-ХХ ст. В. Антонович і М. Грушевський обґрунтували 

наукову схему та періодизацію української історії, що сприяло утвердженню 

національної історіографії. «Історія України-Руси» М. Грушевського 

започатковує науковий синтез української історії на основі позитивізму, 

народницького підходу й національної ідеї. На цьому ґрунті  виокремлюється 

державницький напрям в українській історіографії (Д. Дорошенко, 

І. Крип’якевич, Б. Крупницький, В. Липинський, О. Терлецький, 

С. Томашівський та ін.). 

Характерною особливістю досліджень В. Антоновича, М. Грушевського, 

Я. Новицького, М. Макаренка, М. Максимовича, А. Скальковського, 

А. Флоровського, Д. Яворницького та ін. стало підвищення інтересу до історії 

запорозького козацтва, його провідників, зокрема Б. Хмельницького, 

І. Виговського, П. Дорошенка, І. Мазепи, а також кошового отамана 

Запорозької (Нової) Січі П. Калнишевського. Різні сторінки його життєвого 

шляху досліджували В. Біднов1, П. Єфименко2, І. Курилов3, О. Кониський4, 

Ф. Ніколайчик5, Д. Яворницький6. Натомість, російські автори (Г. Міллер, 

О. Рігельман, Х. Штофельн та ін.), возвеличуючи імперську великодержавну 

політику, всіляко намагалися сфальшувати історію українського козацтва, 

                                                
1 Бедновъ В. Послѣдній кошевой Запорожья. П. Ив. Кальнишевській. Б.м., 1903. 32 с. 
2 Ефименко П. С. Калнишевскій, послѣдній кошевой Запорожской Сѣчи, 1691-1803. Русская 

Старина. 1875. Ноябрь. Т. ХV. С. 405-420; Ефименко П. Ссыльные малороссияне в 

Архангельской губернии 1708-1802 г. Кіевская старина. 1882. № 9. Сентябрь. С. 391-412. 
3 Курилов И. А. Роменская старина. Ромны: Типогр. Б. Ціонсона, 1898. 340 с. 
4 Одовецъ К. Петро Кальнишевскій, останный кошовой отаманъ «Сѣчи Запорожской». 

Исторія Украины за часовъ Петра Великого и Катерины ІІ. Львовъ: Выдане товариства 

«Просвѣта», 1886. С. 16-33. 
5 Ө. Н. Родина Калнишевскаго. Кіевская старина. 1892. Май. Т. ХХVІІ. С. 249-277. 
6 Эварницкій Д. И. Послѣдній кошевой атаманъ Петръ Ивановичъ Калнишевскій. 

Новочеркасскъ: Типографія А. А. Карасева, 1887. 16 с. 
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применшували роль українських гетьманів і кошових отаманів, у негативних 

тонах зображали Запорозьку Січ, обґрунтовували необхідність її ліквідації.  

Особливість другого періоду зумовлювалась згортанням національної 

історіографії, насадженням тоталітаризму та ідеології більшовизму в 

українській історичній науці. Сталінська псевдомарксистська історіографія 

вела активну боротьбу з «буржуазно-націоналістичною історіографією». 

Національно свідома частина істориків зазнала арештів і репресій. 

Підпорядкування історичних досліджень політичному диктату, перетворення 

історичної науки на ідеологічну служницю призвели до фальшування, 

перекручення та міфологізації історії України. Уніфікація та догматизація 

української історії відбувалася одночасно з нав’язуванням постулатів про 

«добровільне входження України до складу СРСР», «навіки возз’єднання з 

братнім російським народом у 1654 р.», «колиску трьох братніх народів» із її 

«старшим братом» тощо. Радянська історіографія залишила негативний 

відбиток на дослідженні історії Запорозької Січі, Національно-визвольної 

війни українського народу середини ХVІІ ст., постатей І. Богуна, 

М. Кривоноса, П. Калнишевського та ін. У цей час, лише у працях 

О. Апанович, М. Кириченка, М. Слабченка згадується кошовий отаман. 

«Офіційним» інтерпретатором історії запорозького козацтва виступив 

В. Голобуцький7. Для 1950-х – 1960-х рр. характерна поява публікацій про 

пенітенціарну систему дореволюційної Росії. Так, книги російських 

дослідників М. Гернета8 та Г. Фруменкова9 базувалися на архівних матеріалах 

і подавали важливу інформацію про ув’язнення П. Калнишевського на 

Соловках.  

В умовах агонії сталінізму, в часи брежнєвщини оборонцем 

національних традицій історіографії та історичної правди залишалися 

представники української діаспори І. Борщак, Л. Винар, Д. Дорошенко, 

Т. Мацьків, О. Оглоблин, Н. Полонська-Василенко, О. Пріцак та ін. Хоча 

життя та діяльність П. Калнишевського безпосередньо ними не розроблялися, 

але їхні праці заклали наукове підґрунтя об’єктивного трактування історії 

козацько-гетьманської України.  

                                                
7 Голобуцкий В. А. Запорожское казачество. К.: Госполитиздат УССР, 1957. 462 с.; Голобуцкий В. А. 

Черноморское казачество. К.: Изд-во АН УССР, 1956. 415 с.; Голобуцький В. Запорізька Січ в 

останні часи свого існування. 1734–1775. К.: Вид-во АН УРСР, 1961. 415 с. 
8 Гернет М. История царской тюрьмы. М.: Госюриздат, 1951. Т.1. 1762-1825. 357 с. 
9 Фруменков Г. Из истории ссылки в Соловецкий монастирь в XVIII веке. Архангельск: 

Архангельское книжное изд-во, 1963. 95 с.; Фруменков Г. Г. Узники Соловецкого 

монастыря. Политическая ссылка в Соловецкий монастырь в ХVІІІ – ХІХ веках. 

Архангельск: Северо-Западное книж. изд-во, 1965. 120 с. 
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Кардинальні зміни в підходах українських істориків до історії козацтва 

та його провідників, у т.ч. до П. Калнишевського, відбулися після відновлення 

державної незалежності України 1991 р. Розпочалося відродження 

національних традицій української історичної науки, оновлення методології та 

тематики наукових досліджень, активізувалась інтеграція вітчизняної 

історіографії у європейську та світову. 

Історіографічні висліди Я. Грицака, Я. Дашкевича, О. Реєнта сприяли 

відродженню кращих традицій української історичної думки. Найважливіші 

тенденції розвитку української національної історіографії, її теоретико-

методологічні засади знайшли своє висвітлення у працях Л. Зашкільняка10, 

Я. Калакури11, І. Колесник12, А. Коцура і В. Коцура13, О. Удода14. 

Важливими орієнтирами у вивченні історіографічного аспекту теми 

слугує доробок різних генерацій сучасного покоління науковців І. Верби, 

І. Гирича, І. Демуз, В. Капелюшного, В. Кравченка, В. Ластовського, 

Є. Луняка, В. Масненка, Т. Шаравари, І. Ярмошика та ін. Помітні зміни 

відбулися і в зарубіжній історіографії. Одночасно з переосмисленням багатьох 

історичних подій і фактів дедалі більше уваги приділяється дослідженню ролі 

особи в історії, взаємозв’язку з соціумом. Історіографічні праці застосовують 

біографічний наратив («історія життя»). Він, як і історичний, має важливу 

функцію відтворення та передачі колективної пам’яті.  

У цей час постать кошового отамана П. Калнишевського дедалі більше 

привертає увагу науковців. 1991-2018 рр. характеризуються виходом цілого 

ряду різноманітних за змістом та обсягом наукових праць про нього. 

Питання малої батьківщини, життєвого шляху, родоводу, родинного 

оточення П. Калнишевського відображено в публікаціях сучасних дослідників 

                                                
10Зашкільняк Л. Методологія історії від давнини до сучасності. Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 

1999. 228 с.; Українська історіографія на зламі XX і XXI століть: здобутки і проблеми: кол. 

монографія; за ред. Л. Зашкільняка. Львів: Львівський нац. ун-т ім. І. Франка, 2004. 406 с. 
11 Калакура Я. Українська історіографія: Курс лекцій. К.: Ґенеза, 2004. 496 с.; Калакура Я. 

Українська історіографія: Курс лекцій. 2-е вид., доп. К.: Ґенеза, 2012. 512 с. 
12 Колесник І. І. Українська історіографія (XVIII ‒ початок XX століття): Навч. посібник. K.: 

Генеза, 2000. 256 с. 
13 Коцур В. П., Коцур А. П. Історіографія історії України: Навч. посібник. К., 1996. 214 с.; 

Коцур В. П., Коцур А. П. Історіографія історії України: Курс лекцій. Чернівці: Золоті 

литаври, 1999. 519 с. 
14 Удод О. А. Історія та історики у сучасному медійному просторі України. Історик і Влада: 

Кол. монографія / Відп. ред. В. Смолій. К., 2016. С. 193-204; Удод О. Українська 

історіографія в 1991-2016 рр.: цивілізаційний вимір. Цивілізаційні дискурси світової та 

української історіографії: монографія / За наук. ред. О. О. Салати. К.: Київ. ун-т 

ім. Б. Грінченка, 2017. С. 103-154. 

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


 

 

10 

 

Л. Гісцової15, В. Грибовського16, Д. Кулиняка17, Г. Коцур і Ю. Шовкуна18, 

Ф. Сахна19. Світоглядно-моральний портрет кошового отамана, його 

державно-політична, адміністративна діяльність розкриваються у наукових 

працях О. Апанович, А. Коцура, В. Кривошеї, Ю. Ласкавої, О. Салтовського, 

Б. Сушинського, Ю. Фігурного та ін. 

Питання соціально-економічного розвитку Запорозької Січі, 

господарської діяльності П. Калнишевського відобразили у своїх 

дослідженнях С. Андрєєва, О. Бачинська, А. Бойко, В. Брехуненко, 

Я. Верменич, Ю. Головко, В. Горобець, І. Грозовський, О. Гуржій, 

С. Краснобай, Ю. Мицик, О. Мірущенко, В. Нечитайло, С. Плецький, 

В. Полторак, Г. і Ф. Турченки, Н. Чермошенцева, Т. Чухліб, Н. Швайба, 

І. Шульга, В. Щербак та багато ін. 

Військове мистецтво та участь запорожців і П. Калнишевського у 

російсько-турецьких війнах ХVІІІ ст. розкривають праці О. Апанович, 

С. Андрєєвої, В. Бережанського, Т. Гончарука, І. Іващенка, Д. Кулиняка, 

Н. Нікуліної, І. та Г. Сапожнікових, В. Сергійчука, А. Сокульського, 

С. Плецького, О. Путра, Ю. Чиженока, Г. Шпитальова, Ю. Федоровського та 

ін. Серед небагатьох праць, де безпосередньо висвітлюється участь 

запорожців у військових кампаніях Російської імперії XVIII ст., є монографії 

А. Широкорада та В. Шамброва. 

Благодійну діяльність козацтва як соціокультурного феномену загалом, 

запорозького козацтва зокрема та особисто кошового отамана Запорозької 

(Нової) Січі П. Калнишевського найактивніше досліджують А. Бровко, 

Г. Діброва, Н. Колосова, А. Коцур, В. Коцур, О. Кузьмук, І. Мигович, 

В. Старик, Ф. Ступак, С. Хведченя, Ю. Шовкун, С. Шумило та ін. 

Історіографічне ж вивчення постаті останнього кошового отамана 

П. Калнишевського лише започатковується в цей період. З’явилась низка 

публікацій А. Бровко20, О. Висовень21, Г. Коцур22, О. Тарапон23, Ю. Шовкуна24. 

                                                
15 Гісцова Л. До портрета П. Калнишевського (З нагоди 300-річчя від дня народження). 

Архіви України. 1991. № 3. С. 52-58. 
16 Грибовський В. Кошовий отаман П. Калнишевський. Дніпропетровськ: Пороги, 2004. 

130 с. 
17 Кулиняк Д. Лицар Дикого Поля. К.: Варта, 2005. 144 с. 
18 Коцур Г., Шовкун Ю. Петро Калнишевський: нескорений духом. – К.; Переяслав-

Хмельницький: Книги-ХХІ, 2012. 183 с. 
19 Сахно Ф. Історія Смілого. К.: Варта, 2004. 488 с. 
20 Бровко А. П. Калнишевський – останній кошовий отаман Запорозької Січі: сучасна 

історіографія. Воєнна історія. 2006. № 4-6. С. 97-104; Бровко А. Постать останнього 

кошового отамана Запорізької Січі П. Калнишевського у сучасній вітчизняній історіографії. 

Часопис української історії. 2007. Вип. 8. С. 5-12. 
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Отже, кожен із означених історіографічних періодів по-своєму 

відображає найважливіші тенденції української та зарубіжної історичної 

науки стосовно інтерпретації постаті останнього кошового отамана 

П. Калнишевського у контексті історії Запорозької (Нової) Січі. 

У підрозділі 1.2 «Джерельний комплекс, його класифікація та 

інформаційний потенціал» з’ясовано процес формування джерельної бази 

дослідження, особливості її складових,  запропоновано схему класифікації 

джерел за основними групами, характеризується кожна з них, відображені їх 

інформаційні можливості та специфіка використання. 

Вагомий інформаційний матеріал містять історіографічні джерела, що 

стосуються постаті кошового отамана Запорозької (Нової) Січі 

П. Калнишевського. За жанрами та змістом вони діляться на наступні групи: 

1) документальні джерела, які віддзеркалюють розвиток історичної 

науки, інтенсивність наукових студій, дають змогу простежити 

історіографічний дискурс щодо викладених подій і фактів. У ході дослідження 

використовувалися опубліковані збірники документів і матеріалів, які 

дозволили дещо по-новому, через призму сучасних парадигм, оцінити життя 

та діяльність кошового отамана П. Калнишевського; 

2) узагальнювальні праці, які присвячені козацькій добі вітчизняної 

історії, Гетьманщині та Запорозькій Січі, козацькій еліті, національно-

визвольній боротьбі українського народу в контексті загальноісторичних та 

локальних процесів тощо. З одного боку, вони в найбільш концентрованому 

вигляді відображають ступінь і глибину розкриття напрямів історичної науки, 

місця проблеми, яка вивчається, в розвитку історичних знань. Такі 

дослідження з точки зору джерельного потенціалу важливі для визначення 

внеску того чи іншого автора у розкриття теми, рівня опрацювання 

джерельної бази, глибини теоретико-методологічних узагальнень і висновків. 
                                                                                                                                                            
21 Висовень О. Наукова популяризація сучасними дослідниками життя та діяльності 

останнього кошового отамана Війська Запорозького Петра Калнишевського (1691-1803). 

Часопис української історії. 2016. Спецвип. 34. С. 84-89. 
22 Коцур Г. Кошовий отаман Запорозької Січі Петро Калнишевський: нові підходи до 

з’ясування дискусійних сторінок біографії. Питання історії України: Зб. наук. праць. 

Чернівці, 2011. С. 25-29; Kotsur Halyna. Charity of Kish Ataman of the Zaporozhian Sich Petro 

Kalnyshevsky. Evropský filozofický a historický diskurz. Praha, 2016. Volume 2. Issue 1. P. 19-23. 
23 Тарапон О. Постать останнього кошового отамана Запорозької Січі Петра Калнишевського 

в науковому доробку київських істориків (1991-2011 рр.). Часопис української історії. К., 

2012. Вип. 22. С. 86-97. 
24 Шовкун Ю. Постать кошового отамана Запорозької Січі П. І. Калнишевського в 

історіографії кінця XVIII – початку XX ст. Інтелектуально-духовна еліта України: історія 

та сучасність: Матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., 17-18 травня 2007 р. Коломия, 2007. 

С. 13-22. 
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З іншого боку, вони подають світоглядно-моральний портрет 

П. Калнишевського, містять важливу інформацію про особливості його 

отаманування на тлі тогочасних реалій; 

3) монографії (індивідуальні та колективні) висвітлюють широке коло 

питань політико-адміністративної, дипломатичної, військової, господарської, 

благодійної діяльності кошового отамана, протистояння російській експансії, 

захисту запорозьких вольностей в контексті історії Запорозької (Нової) Січі, 

власне козацької старшини та феномена українського козацтва; 

4) статті у наукових журналах і збірниках. Оскільки вони були 

опубліковані в періодичних виданнях від другої половини ХІХ ст. до нинішніх 

часів, статті розкривають, насамперед, погляди науковців на проблему 

відповідного історіографічного періоду. Їхня цінність полягає також у 

оперативності введення історіографічного матеріалу до наукового обігу. 

Статті посідають ключове місце в науковій комунікації, адже вони 

транслюють найновіші узагальнення з теми відповідної епохи на основі 

сучасних науково-теоретичних потреб. Історіографічні студії несуть важливі 

аналітичні, дискусійні, інформаційні складові. Проаналізовані статті 

відображають бачення автором стану дослідження питання історіографії 

постаті останнього кошового отамана Запорозької (Нової) Січі 

П. Калнишевського. Вони є вагомим різновидом продукування знань, 

виконують як дослідницьку, так і презентаційну функцію; 

5) матеріали наукових конференцій, круглих столів і читань. Їхня 

значимість полягає в лаконічному, тезисному формулюванні важливих 

положень поставленої проблеми. Вивчені нами матеріалів дозволяють зробити 

висновок про те, що частина публікацій у майбутньому розширена авторами 

до наукових статей, науково-популярних розвідок. Цінність їхня також у тому, 

що під час проведення наукових форумів інформацію можна отримати 

безпосередньо з «перших рук», наживо, зорієнтуватись у поглядах і 

концепціях дослідника;  

6) дисертації та автореферати дисертацій. Насамперед, вони подають 

науково обґрунтовані теоретичні результати дослідження, вказують на 

особистий внесок здобувача в історичну науку. Доробок представників 

радянської історіографії використаний для з’ясування особливостей 

предметного поля дослідження як складової тогочасної історичної науки, яка 

перебувала в лещатах тоталітарної доби, репрезентації історії Запорозької 

(Нової) Січі та П. Калнишевського. Дисертації сучасних українських 

науковців презентують новітню методологію історіографічного дослідження, 

сегмент інтелектуальної та духовної культури. А отже, мають фактологічну й 
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концептуальну складову нашої теми дослідження. Аналізуючи дисертації та їх 

автореферати, ми враховували публікаційну активність авторів; 

7) довідкова та навчальна література (підручники та навчальні 

посібники, довідники з історії України, про українське козацтво тощо). 

Зроблено історіографічну репрезентацію статей в енциклопедичних виданнях, 

зокрема «Енциклопедичного словника Ф. Брокгауза й І. Ефрона» (1890-

1907 рр.), «Енциклопедії українознавства» (1959-1965, 1969-1979 рр., 

перевидання в Україні 1991-2003 рр.), «Української радянської енциклопедії» 

(1959-1965 рр.), «Радянської енциклопедії історії України» (1969-1972 рр.),  

«Українське козацтво: Мала енциклопедія» (2002 р.), «Енциклопедії історії 

України» (2003-2013 рр.), «Енциклопедії сучасної України» (2001-2018 рр.), 

довідниках «Історія в термінах і поняттях: довідник» (2014 р.), «Довідник з 

історії України (А-Я)» (2001 р.) тощо, які відображають постать останнього 

кошового отамана Запорозької (Нової) Січі П. Калнишевського, дають наукові 

визначення ряду дефініцій, котрі використовуються в нашому дослідженні. 

Навчальна література синтезує ідеї та концепції сучасних історичних 

досліджень. Підручники та посібники з історіографії Я. Калакури, І. Колесник, 

А. та В. Коцурів ще й відображають особливості періодизації та розвитку 

вітчизняної історичної думки, розкривають внесок провідних істориків, 

наукових інституцій у створення наукової історії України; 

8) бібліографічні довідники, бібліографічні огляди історичної 

літератури з цієї проблематики, рецензії на наукові дослідження. 

Бібліографічні видання подають не лише опис вихідних даних праць, а й 

містять цінні нотатки, стислий виклад їх змісту та основних ідей. Окремі з них 

включають біобібліографічну складову, якщо мова йде про конкретну постать. 

Опрацьовані рецензії як комунікативні роботи високого аналітичного рівня 

містять позитивну і критичну оцінку праці, звертають увагу на її сильні та 

слабкі сторони, полеміку, дискусії рецензента з автором. У рецензіях помітні 

уподобання, власні мотиви, зацікавлення, наукові пріоритети рецензента. 

Рецензії доповнюють загальну картину історіографічного процесу, у тому 

числі й щодо теми нашого дослідження; 

9) джерела особового походження, насамперед, автобіографії істориків, 

листи, спогади, мемуари, щоденники тощо. Публікація матеріалів Д. Багалія, 

М. Грушевського, Д. Дорошенка, М. Драгоманова, М. Костомарова, 

М. Максимовича, О. Оглоблина, Н. Полонської-Василенко, Д. Яворницького 

та багатьох ін. сприяла оцінці історіографічної ситуації певної історичної 

епохи. Ці джерела збагатили інформацію про біографічне поле науковців, 

їхній творчий шлях, середовище формування наукових поглядів, концепцій, 
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шкіл. Вони відобразили громадянську позицію автора та її вплив на зміст 

джерела. При цьому потрібно не забувати про вплив спонукальних мотивів на 

створення джерела, його змістове наповнення. Вони дали можливість у 

просторово-часовому вимірі історичних знань зробити порівняльний аналіз і 

з’ясувати внесок інтелектуального співтовариства вчених у дослідження 

постаті П. Калнишевського; 

10) матеріали періодики, пов’язані з розвитком досліджень постаті 

П. Калнишевського та його оточення. Ця група історіографічних джерел дає 

змогу з’ясувати аберацію, вплив суб’єктивних факторів на розвиток 

історичної науки; 

11) інтернет-ресурси. Використання традиційних носіїв інформації у 

поєднанні з інтернет-ресурсами дало змогу ширше задовільнити інформаційні 

запити з теми, що досліджується. Інформація, представлена в Інтернеті, 

охоплює цілий комплекс питань, пов’язаних як із біографічним полем 

П. Калнишевського, так і з конкретикою його діяльності на різних посадах у 

Січі через призму світоглядно-морального портрету. Інтернет пропонує 

портали з різним інформаційним матеріалом щодо нашої проблематики. Вони 

дали змогу частково задовільнити пошукову евристику та виробити алгоритм 

з’ясування дискусійних моментів. 

У рамках історіографічних джерел актуалізовано мистецьку пам’ятку – 

коштовне Євангеліє, подароване П. Калнишевським 1763 р. Січовій Свято-

Покровській церві, що донедавна вважалось втраченим. Завдяки зіставленню 

історіографічних та історичних джерел встановлено масштаби благодійності 

П. Калнишевського стосовно Драгомирнинського та Нямецького монастирів 

(Румунія), прослідковано її географію, віднайдено дарчі церковні реліквії, 

розширено відомості про взаємини з преподобним П. Величковським. 

Зарубіжна історіографія сприяла з’ясуванню окремих, раніше не відомих, 

сторінок життєвого шляху П. Калнишевського. 

У дослідженні, присвяченому відображенню постаті останнього 

кошового отамана Запорозької (Нової) Січі П. Калнишевського в 

історіографії, не можуть бути проаналізовані всі праці, що стосуються цієї 

проблеми. До речі, за концептуальним наповненням частина з них 

перегукується, подібна у твердженнях, інколи компілятивна тощо. Тому нами 

опрацьовані ті видання, які дають найбільш повну картину історіографічного 

дискурсу з цієї теми, з одного боку, інваріантивно висвітлюють тенденції та 

закономірності вивчення проблеми, а з іншого, показують її особливості, 

розмаїття думок і концепцій.   
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Отже, залучені історіографічні джерела є важливими носіями інформації 

про історичну думку та репрезентацію знань з історіографії життя та 

діяльності кошового отамана Запорозької (Нової) Січі П. Калнишевського, їх 

значимості для розвитку національних традицій української історичної науки. 

Комплексний підхід при використанні історіографічних джерел дав змогу 

з’ясувати специфіку зародження та розвитку знань із проблеми, що 

досліджується, достовірність експлікації її ключових аспектів, визначити 

недостатньо розроблені питання. Кожна з основних груп історіографічних 

джерел дозволила прослідкувати еволюцію конкретних результатів вивчення 

актуальних питань теми. Репрезентативність опрацьованих джерел 

забезпечила необхідні умови для досягнення поставлених у дослідженні мети 

та завдань. 

У підрозділі 1.3 «Теоретико-методологічні засади дослідження» 

охарактеризовано методологічні принципи та методи історіографічного 

пізнання постаті останнього кошового отамана Запорозької (Нової) Січі 

П. Калнишевського як багатогранної особистості, що отримала ряд 

суперечливих оцінок. Вона потребує застосування цілого комплексу методів, 

прийомів і підходів загально-теоретичного та спеціально-історичного 

характеру. Ґрунтовне осмислення теми, з огляду на її значущість, особливості 

історіографічних джерел вимагали використання загальнонаукових принципів 

та підходів, які відповідають сучасному методологічному інструментарію 

історика. 

В основу дослідження покладено принципи історизму, системності, 

об’єктивності, всебічності, наступності (спадкоємності), світоглядності. 

Важливою складовою історіографічного пізнання є комплекс основних і 

допоміжних дослідницьких методів. У роботі застосовані діалектичний, 

цивілізаційний, аксіологічний (ціннісний), антропологічний методи, 

історіографічного аналізу та синтезу. Для досягнення поставлених завдань 

використовувались як загальноісторичні методи: історико-генетичний, 

історико-порівняльний, історико-типологічний, текстологічний, історико-

системний, так і методи інших наук: регіоналістичних підходів та 

біобібліографічний. Жоден із історичних методів аналізу історіографічних 

джерел не претендує на роль універсального, вони застосовувались нами 

комбіновано. У дослідженні проаналізовано використання та тлумачення 

понятійно-категоріального апарату, здійснено його контекстуальне уточнення.  

Строкатість наукової літератури та історіографічних джерел із теми 

дисертації вимагала використання значної кількості методів і принципів для 

систематизації та вивчення отриманої інформації. Комплексний підхід 
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дозволив дослідити й проаналізувати історіографію проблеми, виявити нові 

дані та узагальнити кращі здобутки попередніх науковців, що сприяло повноті 

та достовірності висновків. Методологічний інструментарій включає цілий 

комплекс дослідницьких методів і методологічних принципів 

історіографічного дослідження. Саме методи дослідження належать до 

найдинамічніших складових історичної науки, які рухають її вперед. На 

сьогодні в історичній науці сформувалася система принципів, від яких 

залежить парадигма наукового знання, тобто детермінантність постановки 

проблеми та шляхи її розв’язання. У дисертації ми орієнтувалися на відбір 

оптимальних методів пізнання протягом усього дослідження: від етапу 

опрацювання матеріалів, підготовки змістовної частини до отримання 

кінцевого результату. Поєднання важливих методологічних засад, 

методологічного інструментарію інших наук із системними основоположними 

принципами історіографічного дослідження дало змогу з’ясувати 

малодосліджені питання та окреслити напрями майбутніх дослідницьких 

пошуків.  

Другий розділ «Висвітлення в історичній літературі життєвого 

шляху П. Калнишевського» складається з трьох підрозділів. У підрозділі 

2.1. «Наукові дискусії щодо дати, місця народження та родоводу 

П. Калнишевського» з’ясовано, що перші згадки про кошового отамана 

відносяться до кінця ХVІІІ ст. (Ж.-Ф. Гарран, Й. Меллер, Н.-Г. Леклерк, 

О. Рігельман, В. Рубан, Ж.-Б. Шерер). Перші спеціальні дослідження історії 

Запорозької (Нової) Січі розпочалися в середині ХІХ ст. (А. Скальковський). 

Питання дати та місця народження П. Калнишевського порушували у 

публікаціях ХІХ – початку ХХ ст. В. Антонович, В. Біднов, П. Єфименко, 

І. Курилов, К. Одовець (О. Кониський), А. Скальковський, Д. Яворницький. У 

їхніх працях фігурує 1690 або 1691 рр., місце народження – Поділля чи 

Посулля, походження – із шляхетського, селянського («мужичого»), 

дворянського чи козацького роду. Вперше місце народження 

П. Калнишевського встановлено дослідником Ф. Ніколайчиком у 1892 р. – це 

с. Пустовійтівка Роменської сотні Лубенського полку Гетьманщини.  

Здійснений історіографічний аналіз свідчить про те, що наукові дискусії 

навколо з’ясування точних біографічних даних про П. Калнишевського 

тривають. Найбільш плідно вони розгорнулися протягом останніх десяти років, 

коли науковці намагалися критично переосмислити вже загальновідомі дати, 

факти та розставити важливі акценти щодо родинних і соціальних зв’язків 

останнього кошового отамана, його походження (Л. Гісцова, В. Грибовський, 

Д. Кулиняк, Ф. Сахно, Ю. Шовкун та ін.). Проте, незважаючи на часті спроби 
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з’ясувати біографію цієї непересічної постаті, історики й нині не прийшли до 

єдиної думки щодо точної дати (числа та місяця) народження 

П. Калнишевського, залишається багато сумнівів щодо його прямих родичів. 

Встановлено, що при спробі «удосконалити» біографію кошового отамана 

окремі дослідники нерідко спираються не на базові джерела, а на припущення 

або й домисли  своїх попередників, внаслідок чого мають місце суперечливі, а 

то й сумнівні твердження щодо дати й місця народження отамана.  

У дисертації відстоюється думка про те, що найбільш ймовірною та 

переконливою датою народження кошового отамана є 12 липня 1691 р., місце 

народження – с. Пустовійтівка (нині – Роменського р-ну, Сумської обл.); його 

батько – Іван (виходець із цього ж села, козак), мати – Агафія (родом із 

Лохвиці), брати Семен – священик м. Сміле Лубенського полку та Андрій – 

козак Кущівського куреня, сестра – у літературі не згадується її ім’я, лише 

знаходимо, що вона була заміжня за козаком Лук’яновичем із с. Троцівка на 

Лохвиччині, племінник Йосип – полковник Кодацької паланки та ін. 

У підрозділі 2.2 «Історична наука про формування особистості 

майбутнього кошового отамана» з’ясовуються концептуальні особливості 

дослідження становлення особистості П. Калнишевського та факторів, які 

впливали на цей процес. 

Послідовність кар’єрного просування П. Калнишевського почала 

висвітлюватися ще в працях перших істориків козацтва й продовжує 

викликати дослідницький інтерес і нині. Життєвий шлях П. Калнишевського 

та основні етапи формування його особистості в різних історіографічних 

періодах з’ясовували О. Апанович, В. Біднов, В. Голобуцький, 

В. Грибовський, П. Єфименко, Д. Кулиняк, Л. Падалка, О. Пономарьов, 

А. Скальковський, Д. Яворницький та ін. Незважаючи на це, в українській 

історіографії відсутні спеціальні дослідження з окресленої проблематики.  Це 

питання розглядалося і далі привертає увагу істориків лише в контексті 

вивчення історії козацтва взагалі або ж життя та діяльності 

П. Калнишевського. Протягом останнього десятиліття зроблені спроби 

визначити етапи його кар’єрного шляху (від рядового козака до кошового 

отамана). Більшість істориків обґрунтовує цей процес здобутим авторитетом  

серед козацького товариства, силою духу, управлінськими здібностями, коли 

кожна сходинка ставала підставою і хорошим фундаментом для подальшого 

зростання впливу П. Калнишевського, а отже, просування до найвищої посади 

на Запорозькій (Новій) Січі. Завдяки опрацюванню досліджень іноземних 

авторів дисертантці вдалося натрапити на раніше не відомий іспанський 

«слід» життєвого шляху П. Калнишевського.  
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У підрозділі 2.3 «Відображення соловецького періоду життя 

П. Калнишевського в історіографії» проаналізовано праці А. Бровко, 

О. Апанович, П. Єфименка, О. Іващенка, М. Колчина, Д. Кулиняка, 

Ф. Ніколайчика, А. Скальковського, Ю. Шовкуна, Д. Яворницького та ін., 

присвячені соловецькому ув’язненню кошового отамана. 

З’ясування стану вивчення постаті кошового отамана Запорозької 

(Нової) Січі П. Калнишевського в середині ХІХ – на початку ХХ ст. засвідчив 

нерівномірне зацікавлення цією проблематикою і неоднозначне ставлення до 

неї, це стосується в т.ч. соловецького періоду його життя, а саме – ув’язнення. 

У 1888 р. В. Іконников на сторінках «Русской старины» опублікував декілька 

матеріалів про в’язнів Соловецького монастиря, зокрема й 

П. Калнишевського. Потрібно віддати належне тому, що саме праці 

зазначеного періоду П. Єфименка, М. Колчина, Ф. Ніколайчика, 

А. Скальковського, Д. Яворницького та ін. і публікації документів заклали 

основу для подальшого формування напрямку об’єктивних досліджень з 

історії Нової Січі, безпосередньо діяльності П. Калнишевського, його арешту і 

25-річного ув’язнення на Соловках. У той же час з’явилися і перші 

псевдодослідження, що висвітлювали цю проблематику з позицій офіційного 

ставлення Російської імперії до Запорозької (Нової) Січі. 

У незалежній Україні постать кошового отамана Запорозької (Нової) 

Січі П. Калнишевського дедалі більше привертає увагу науковців. 1991-

2018 рр. характеризуються виходом цілого ряду наукових праць і розвідок про  

запорозького очільника, його арешт, соловецький період біографії 

(О. Апанович, А. Білоцерківська, А. Бровко, С. Дегтярьов, М. Жуковський, 

О. Іващенко, Г. Коцур, Д. Кулиняк, Н. Приступко, В. Тютюнник, Ю. Шовкун 

та ін.). У 2000-ні рр. розгорнулися наукові дискусії, розвіяні окремі міфи, 

введено до обігу ряд раніше не відомих фактів, що дозволило пролити світло 

на останній період життя П. Калнишевського. Різноманітні за змістом та 

обсягом, вони заклали підвалини для створення комплексного спеціального 

дослідження з даної проблеми, а також дали змогу з’ясувати, які питання так і 

залишилися суперечливими та недослідженими. 

У третьому розділі «Світоглядно-моральний портрет 

П. Калнишевського: історіографія» представлено особливості відображення 

в науковій літературі світоглядних і морально-етичних засад останнього 

кошового отамана.  

У підрозділі 3.1 «Світоглядні орієнтири П. Калнишевського: зміни в 

акцентах досліджень» доведено, що ці питання викликали зацікавлення 

дослідників, починаючи з середини ХІХ ст. і цікавлять істориків і нині. 
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Вперше про пріоритетні напрямки діяльності П. Калнишевського у контексті 

захисту інтересів козацтва та кордонів Січі, реалізації зовнішньої та 

внутрішньої політики заговорили історики П. Єфименко, Ф. Ніколайчик, 

Л. Падалка, Д. Яворницький. У радянській історіографії це питання було поза 

межами кола наукових інтересів. У сучасних дослідницьких студіях 

В. Грибовського, В. Демочка, Д. Колодчук, А. Коцура, Ю. Фігурного, 

Ю. Шовкуна частково відображені чинники, які впливали на формування 

світогляду П. Калнишевського. Деякі автори (Р. Кухаренко, В. Кривий, 

М. Мандрик, К. Полтавець, М. Стратілат, А. Федорина) переважно акцентують 

увагу на баченні П. Калнишевським шляхів реформування Січі, аналізують 

його дії, вчинки, особисті якості, у тому числі якості козацького лідера, 

керівника, реформатора, які дозволяли так довго обіймати посаду кошового 

отамана. Однак вони, за винятком поодиноких праць, розглядалися в 

загальному контексті вивчення історичного портрету П. Калнишевського і на 

сьогоднішній день не стали предметом окремих спеціальних досліджень.  

У підрозділі 3.2 «Морально-етичні принципи П. Калнишевського: 

історіографічний аналіз» висвітлено історіографію проблеми з акцентом на її 

значимості для історії Запорозької (Нової) Січі. Питання моральних та 

етичних принципів кошового отамана П. Калнишевського через з’ясування 

його життєвої позиції, ціннісних орієнтирів, духовності, внутрішнього світу, 

переконань, пріоритетів, вчинків перебували у центрі уваги дослідників. У 

дореволюційній історіографії переважно акцент робився на тих життєвих 

принципах П. Калнишевського, які «вивели його у люди» (О. Кониський), 

сприяли довготривалому очолюванню Січі (В. Біднов), авторитету серед 

запорожців (П. Єфименко, Д. Яворницький). На особистісні якості кошового 

отамана звертали увагу Д. Багалій, М. Макаренко, Ф. Ніколайчик, 

А. Скальковський. У радянській історіографії робилися окремі спроби дати 

оцінку морально-етичним засадам П. Калнишевського. Згідно з методологією 

радянської історичної науки переважали характеристики кошового отамана як 

феодала, експлуататора народних мас, узурпатора влади, противника 

демократії на Січі. Для сучасного періоду розробки проблеми характерне її 

тематичне розширення, розкриття маловідомих аспектів (С. Андрєєва, 

А. Бровко, Т. Гончарук, Г. Коцур, В. Нечитайло, О. Олійник, О. Посунько, 

Г. Шпитальов, С. Шумило та ін.). 

Про перманентність вивчення цього аспекту свідчать зміни у форматі 

його наукової розробки – перехід від поодиноких статей до розділів в окремих 

працях та дисертаційних роботах. Наявний історіографічний доробок дозволяє 

вийти на рівень комплексного висвітлення цієї тематики, відкидаючи різні 
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спроби знову повернутися до применшення значимості та приниження постаті 

П. Калнишевського – подати його лише як мученика, який морально зламався 

під тиском історичних обставин, зрадив інтересам свого народу. 

Проблематика потребує фундаментальних досліджень, побудованих на 

джерельній базі, які б розглядали морально-етичні принципи життя 

П. Калнишевського в історичному контексті, враховуючи складність і 

суперечливість епохи. 

У четвертому розділі «Інтерпретація в науковій літературі 

економічної політики кошового отамана» розглядаються погляди 

вітчизняних та зарубіжних дослідників на колонізаційну, господарську, 

організаційну, реформаторську діяльність П. Калнишевського. 

У підрозділі 4.1 «Колонізація та економічний розвиток Запоріжжя в 

часи П. Калнишевського: історіографія ХІХ – 80-х рр. ХХ ст.» розглянуто 

ключові напрямки вивчення питання його першого та другого періодів 

історіографічної репрезентації. Наголошується, що історіографія ХІХ –

початку ХХ ст. значну увагу приділяла українській колонізації та 

економічному піднесенню Запоріжжя в часи кошового отамана Запорозької 

(Нової) Січі П. Калнишевського (Д. Багалій, П. Єфименко, А. Кащенко, 

Ф. Ніколайчик, Д. Яворницький). Дослідники наголошували, що тогочасна 

колонізаторська політика була спрямована на забезпечення економічної 

незалежності Війська Запорозького від Російської імперії. Наукові праці 

істориків радянської доби, пропущені через решето тогочасної цензури, 

переважно спрощено та викривлено подавали економічний аспект історії 

Запоріжжя. Хоча в окремих дослідженнях Є. Загоровського, В. Кабузана, 

М. Кириченка, М. Слабченка натрапляємо на цінні відомості про соціально-

економічну історію часів П. Калнишевського, особливості та періодизацію 

колонізаційних процесів на Півдні України.  

У підрозділі 4.2 «Сучасні науковці про найважливіші форми 

господарської діяльності П. Калнишевського» зазначено, що відновлення 

державної незалежності України сприяло відродженню національних традицій 

вітчизняної історичної науки, розпочався новий етап у розвитку української 

історіографії. Кардинальні зміни у вивченні освоєння та економічного 

розвитку Запорожжя часів Нової Січі, господарської діяльності 

П. Калнишевського зустрічаємо в сучасній українській історіографії, що 

характеризуються новим методологічним підходом до з’ясування поставленої 

проблеми, який полягає у відмові від радянських догм та об’єктивному 

висвітленні цього питання.  
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Сучасна українська історіографія (С. Андрєєва, Я. Верменич, О. Гуржій, 

Г. Коцур, Ю. Мицик, В. Мільчев, О. Мірущенко, В. Нечитайло, С. Плецький, 

О. Олійник, О. Струкевич та ін.) дедалі активніше досліджує питання, що 

стосуються української колонізації запорозьких земель в часи останнього 

кошового отамана П. Калнишевського. Історики переконані, що 

П. Калнишевський послідовно захищав земельні інтереси й межі Запорозької 

Січі, проводив активне заселення південноукраїнських степів, сприяв 

заснуванню нових населених пунктів. Він усіляко підтримував розвиток 

хліборобства, скотарства, ремесла й торгівлі. 

Вперше науковці глибоко аналізують господарський хист 

П. Калнишевського, відображаючи його як дбайливого господаря, який добре 

розумівся на технології сільськогосподарського виробництва, цікавився 

новинами європейської ветеринарної науки, особливо селекції тощо. Різні 

форми господарської діяльності П. Калнишевського подаються дослідниками 

у контексті утвердження нового економічного мислення, формування 

унікальної хліборобської культури. 

У підрозділі 4.3 «П. Калнишевський та економічне піднесення Нової 

Січі: українська історіографія (1991-2018 рр.») з’ясовується відображення у 

вітчизняній історіографії окресленого періоду питання протистояння 

кошового отамана П. Калнишевського російській економічній експансії, 

захисту запорозьких земель, далекоглядної політики щодо заселення 

південноукраїнських степів. На думку вчених, П. Калнишевський постійно 

дбав про їх господарський розвиток, економічне піднесення, ріст чисельності 

запорозьких зимівників. П. Калнишевському, одному з перших серед 

запорозьких керманичів, вдалося запровадити багатогалузеві господарства 

фермерського типу. Істориками доведено, що в період Нової Січі активно 

розвивались хутірські господарства, зовнішня та внутрішня торгівля, митна 

система, товарно-грошові відносини (А. Бойко, А. Бровко, В. Горобець, 

В. Грибовський, Д. Кулиняк, В. Мільчев, О. Мірущенко, В. Нечитайло, 

О. Олійник, Г. Швидько та ін.). Дослідники впевнені, що за 

П. Калнишевського Запоріжжя перетворилося на економічно самодостатню 

територію. Це в свою чергу стало однією з головних причин ліквідації 

Запорозької Січі, що опинилася на заваді економічним інтересам Росії на 

півдні України. Розглядаючи соціально-економічний розвиток Запоріжжя 

періоду Нової Січі, дослідники через показ експансіоністських планів 

Російської імперії, втілення в життя імперського проекту «Новоросія» 

проводять паралелі з сучасністю. Науковці наголошують, що, відчуваючи 
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втрату України зі своєї сфери впливу, Росія як тоді, так і сьогодні вдалася до 

збройної агресії. 

П’ятий розділ «Дослідники про військову діяльність 

П. Калнишевського» присвячений відображенню історичною наукою 

військового аспекту біографії останнього кошового отамана Запорозької 

(Нової) Січі.  

У підрозділі 5.1 «Історичні студії кінця ХVІІІ – початку ХХ ст. про 

військове мистецтво П. Калнишевського» простежено перехід в історичній 

літературі цього періоду від повідомлень описового характеру до досліджень, 

які базувалися на першоджерелах. Військову діяльність П. Калнишевського 

з’ясовуємо крізь призму аналізу літератури з історії Запорозької (Нової) Січі, 

російсько-турецьких війн 1734-1739 і 1768-1774 рр. і військового мистецтва 

запорозьких козаків загалом. Роль запорожців та П. Калнишевського у ході 

російсько-турецьких війн по-різному оцінювалася сучасниками. З одного 

боку, утверджувалося проімперське трактування місця козацтва в тогочасних 

подіях (Д. Бантиш-Каменський, К. Манштейн, Г. Міллер, О. Рігельман), з 

іншого – домінував національний підхід (М. Грушевський, П. Єфименко, 

В. Рубан, Д. Яворницький). Найінформативнішими дослідженнями з історії 

військової діяльності запорожців у ХVІІІ ст. постають праці 

А. Скальковського та Д. Яворницького. У багатотомних виданнях російських 

дослідників А. Петрова та О. Байова військова діяльність П. Калнишевського 

згадується у контексті участі запорозького козацтва в російсько-турецькій 

війні 1768-1774 рр. Як переконуємося, зазначені праці дають змогу 

усвідомити характер епохи, зрозуміти, в яких умовах доводилося нести 

службу запорожцям, особливості їхнього військового мистецтва та діяльність 

П. Калнишевського.  

Попри тенденційність переважної частини дореволюційної історичної 

літератури та фрагментарний характер репрезентації проблеми здійснений 

історіографічний аналіз дозволяє стверджувати про започаткування ключових 

напрямів розкриття непересічної ролі постаті кошового отамана 

П. Калнишевського в історії Запорозької (Нової) Січі загалом та у російсько-

турецьких війнах ХVIII ст. зокрема, його військової діяльності саме в цей 

період дослідження.  

У підрозділі 5.2 «Відображення військової діяльності останнього 

кошового отамана Запорозької (Нової) Січі в радянській історіографії» 

наголошується, що, враховуючи конкретно-історичні умови, залежно від рівня 

дослідження цієї теми, умовно можна виділити два історіографічні етапи: 

перший – 20–30-ті рр. ХХ ст., який характеризується відсутністю в радянській 
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історіографії досліджень власне військового аспекту історії Запорозької 

(Нової) Січі; другий – 40–80-ті рр. ХХ ст.  – позначився певними зрушеннями 

у дослідженні зазначеної проблеми. Так, у 1920-1930-ті рр. М. Кириченко, 

М. Слабченко, О. Рябінін-Скляревський торкалися військової служби 

січовиків у контексті розгляду соціально-економічного та політичного устрою 

Запоріжжя. 1936 р. у Львові побачила світ «Історія українського війська» (у 2-

х ч.) І. Крип’якевича, де констатується значимість участі запорожців у 

російсько-турецьких війнах ХVІІІ ст.  

Для другого етапу досліджень ключовою стала поява дисертації, 

монографії та наукових статей О. Апанович із питань історії Запорозького 

Війська, його устрою та бойових дій у складі російської армії під час 

російсько-турецької війни 1768-1774 р. Участь запорозького війська у 

тогочасних російсько-турецьких військових баталіях не оминали у своїх 

працях Л. Безкровний, В. Голобуцький, К. Гуслистий, О. Дружиніна, 

Х. Качалов, Ю. Клокман та ін. Історіографічний аналіз доводить відсутність 

праць, які б безпосередньо присвячувались військовому хисту 

П. Калнишевського.  

У підрозділі 5.3 «Сучасна історіографія віх військової біографії 

П. Калнишевського» акцент зроблено на двох основних історіографічних 

проблемах. По-перше, дослідження військової майстерності козаків 

Запорозької (Нової) Січі на сучасному етапі демонструє наукову розробку 

питання, головним чином у контексті російсько-турецьких воєн XVIII ст. 

(О. Апанович, В. Бережинський, Т. Гончарук, П. Макаров, В. Шамбров, 

О. Широкорад, Г. Шпитальов). Частково вона відображається у працях 

О. Іващенка, І. Ільєнка, Ю. Мицика, Т. Чухліба, Т. Якубової. Морські походи 

запорозьких козаків висвітлені в наукових студіях М. Михайлуци, 

В. Сергійчука, А. Сокульського.  

Розширюється предметне поле вивчення ключових аспектів тактичного 

та стратегічного мистецтва запорозького козацтва, з’ясовується хронологія 

ряду битв та зіткнень, учасниками яких воно було. Позитивною тенденцією 

виступає збагачення досліджень сучасних істориків архівними матеріалами. 

По-друге, на сьогоднішній день не знайшла належного висвітлення військова 

діяльність П. Калнишевського, який відігравав одну з ключових ролей у 

військовому житті Нової Січі та запорозького козацтва під час російсько-

турецької війни 1734-1739 рр., натомість отримала наукове осмислення їхня 

участь у подіях 1768–1774 рр. (О. Апанович, Т. Гончарук, В. Грибовський, 

Г. Коцур, Ю. Шовкун), яка вийшла на рівень дискусій і протилежних оцінок, 

що підтверджує актуальність подальшої розробки теми.  
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Шостий розділ «Погляди істориків на благодійну діяльність 

П. Калнишевського» охоплює широкий спектр історіографії доброчинності 

запорозького отамана та значною мірою носить інноваційний характер.  

У підрозділі 6.1 «Висвітлення в історичній літературі кінця ХVІІІ – 

початку ХХ ст. благодійності кошового отамана» аналізуються 

дослідження, що вказують на надзвичайно велику щиросердність у пожертвах 

та благодійність на користь християнських святинь запорозькими козаками та 

особисто П. Калнишевським. А. Скальковський акцентував увагу на багатих 

подаяннях кошового отамана та його оточення для храмів Божих із 

благодійною метою. На благодійній рисі П. Калнишевського у своїх 

дослідженнях зупинялись П. Єфименко, О. Кониський, І. Курилов, 

Д. Яворницький. Її висвітлювали як відомі науковці, так і менш знані, зокрема 

місцеві краєзнавці.  

Часописи «Кіевская старина», «Дніпрові хвилі» часто друкували 

матеріали про Запорозьку Січ, персонологічні візії про козацькі постаті, у т.ч. 

й про П. Калнишевського. Зокрема у ряді статей ішла мова про благодійність 

(В. Біднов, Ф. Ніколайчик, Л. Падалка, О. Пахучий, Д. Яворницький). 

Науковцями переконливо доведено, що за його кошти чи сприяння будувались 

десятки церковних храмів; здійснено сотні дарунків предметів церковного 

вжитку: від Троїцького храму рідної Пустовійтівки до церкви Гробу 

Господнього в Єрусалимі. Опубліковані праці дають інформацію про 

фінансування П. Калнишевським шкіл і шпиталів при церквах. Один із 

різновидів його філантропічної діяльності, подарунки Євангелій, 

висвітлювали Л. Падалка, П. Короленко. Об’єднує усі ці праці визнання 

благодійності П. Калнишевського та її позитивна оцінка. 

У підрозділі 6.2 «Історичні дослідження в умовах тоталітаризму» 

зазначається, що радянська історична наука стала складовою тогочасної 

системи радянського суспільства, перетворилася на її прислужницю. 

Фальшувались історичні події та факти, викреслювались або замовчувались 

імена багатьох особистостей, у тому числі й козацької доби, зокрема 

П. Калнишевського. Запорозька старшина зображалася як експлуататори 

козацької бідноти та селян, узурпатори влади, руйнівники демократичних 

прав; благодійність розглядалась як «буржуазне явище», благодійники – 

«ненаситні багатії», які надбали статки за рахунок «безжалісної експлуатації 

народних мас», а потім здійснювали свої «примхливі подачки».  

Радянська історіографія представлена мізерною кількістю праць 

(О. Апанович, М. Гернет, В. Голобуцький, К. Гуслистий, Г. Фруменков), 

присвячених хоча б частково кошовому отаману Запорозької (Нової) Січі 
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П. Калнишевському, яка переповнена ідеологічними штампами, характерними 

для тогочасного суспільства. Поодинокі публікації характеризуються 

пануванням догматизму, нехтуванням історичної правди при викладі історії 

Нової Січі та постаті П. Калнишевського, перекручуванням і замовчуванням 

найважливіших віх його життєвого шляху. Благодійність кошового отамана не 

досліджувалась істориками взагалі, оскільки не відповідала ідеологічним 

канонам радянської історичної науки. У той же час мистецтвознавці 

В. Вечерський, Г. Логвин, С. Таранушенко, П. Юрченко та інші позитивно 

оцінювали внесок П. Калнишевського у благочинність.  

У підрозділі 6.3 «Благодійність П. Калнишевського в сучасній 

історіографії: традиції та новаторство» характеризуються найважливіші 

особливості дослідження благодійної діяльності останнього кошового отамана 

Запорозької (Нової) Січі. Сучасні історики, вивчаючи життя та діяльність 

кошового отамана Запорозької (Нової) Січі П. Калнишевського, переконані, 

що він, будучи людиною заможною, набуті кошти здебільшого спрямовував 

на  будівництво, утримання та ремонт храмів, шкільну освіту. Науковці 

О. Апанович, А. Білоцерківська, А. Бровко, О. Іващенко, А. Коцур, Г. Коцур, 

Ю. Шовкун та інші, на основі опрацювання масиву історичних та 

історіографічних джерел, довели, що П. Калнишевський – найактивніший 

благодійник за всю історію Запорозької Січі. 

Зберігаючи окремі традиції попередніх історіографічних періодів, 

автори у той же час по-новому підійшли до вивчення благодійності як 

феномену козацької доби історії; світогляду державника в досягненні нових 

ідеалів суспільства; формування нової шкали тогочасних ціннісних орієнтирів. 

Різними були форми благодійної діяльності П. Калнишевського, але науковці 

найбільше уваги приділяють його доброчинності у царині церкви та освіти. У 

сучасній історіографії доведено причетність кошового отамана до благодійних 

вчинків стосовно понад тридцяти храмів (раніше мова йшла про 3-5 церков).  

З’явилися понад десяток публікацій про фінансування 

П. Калнишевським виготовлення оздоблених сріблом і позолотою книг 

Святого Письма – Євангелій (Г. Діброва, О. Іващенко). У полі зору авторів і 

його пожертвування для церкви Гробу Господнього в Єрусалимі (Ф. Ступак). 

У 2000-х рр. історики вперше заявили про благодійність П. Калнишевського 

щодо духовних святинь на Афоні та Буковині (В. Коцур, С. Шумило). Учені 

активно працюють над питаннями еволюції взаємин Запорожжя із духовними 

обителями Києва, акцентуючи увагу на благодійності П. Калнишевського. 

Новаторськими підходами у постановці та втіленні авторських концепцій 
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вирізняються дисертаційні дослідження з історії Нової Січі, багатогранної 

діяльності кошового отамана П. Калнишевського. 

У висновках викладені підсумкові положення та сформульовані 

пропозиції щодо подальшого дослідження проблеми:  

– На основі аналізу стану наукової розробки теми встановлено, що 

постать останнього кошового отамана Запорозької (Нової) Січі 

П. Калнишевського досі не була предметом системного та цілісного 

історіографічного вивчення. І хоча запорозькому очільнику присвячена значна 

кількість публікацій, різнопланових за проблематикою та повнотою вирішення 

поставлених завдань, комплексне історіографічне дослідження до появи 

монографії авторки дисертації було відсутнє, а наявні праці А. Бровко, 

Д. Колодчук, Ю. Шовкуна та ін., історіографічні вступи до персоналістичних 

студій стосуються лише окремих аспектів життя й діяльності отамана. 

У дисертації з’ясовано процес нагромадження знань про П. Калнишевського 

та виокремлено три історіографічні періоди, які загалом уписуються в 

контекст загального розвитку української та зарубіжної історичної науки: 

1) кінець ХVІІІ – початок ХХ ст.; 2) 1920-ті рр. – 1990 р.; 3) 1991-2018 рр. 

Розгляд складного та суперечливого процесу нагромадження конкретно-

історичних знань в рамках цих періодів дав змогу виявити напрями та 

найхарактерніші провідні тенденції дослідження теми. Відображення постаті 

останнього кошового отамана Запорозької (Нової) Січі П. Калнишевського 

пройшло історіографічний шлях від перших загальних, описових, з 

відсутністю джерел праць до фундаментальних робіт наукового характеру 

(монографій, статей, збірників, енциклопедій тощо). Інтегративність дала 

змогу поєднати кращі здобутки історичної науки в просторовому та часовому 

вимірах. 

– Дисертаційне дослідження базується на комплексі історіографічних 

джерел, які класифіковані за жанрами та змістом на такі групи: документальні 

джерела, які віддзеркалюють розвиток історичної науки, інтенсивність 

наукових студій, дають змогу простежити історіографічний дискурс щодо 

викладених подій і фактів; монографії; узагальнювальні праці та монографії, 

присвячені козацькій добі вітчизняної історії, Гетьманщині та Запорозькій 

Січі, козацькій еліті, національно-визвольній боротьбі українського народу в 

контексті загальноісторичних чи локальних процесів; статті у наукових 

журналах і збірниках; матеріали наукових конференцій, круглих столів і 

читань; дисертації та автореферати дисертацій; довідкова та навчальна 

література; бібліографічні довідники, бібліографічні огляди історичної 

літератури з цієї проблематики, рецензії на наукові дослідження; джерела 
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особового походження, насамперед, автобіографії істориків, спогади, 

мемуари, щоденники; інтернет-ресурси. Доведено, що сформований 

джерельний комплекс є репрезентативним. 

– У процесі дослідження історіографії постаті кошового отамана 

Запорозької (Нової) Січі П. Калнишевського послідовно реалізовувались 

методологічні принципи історизму, системності, об’єктивності, всебічності, 

наступності (спадкоємності), світоглядності та застосовувався цілий комплекс 

методів, прийомів і підходів загальнотеоретичного, спеціально-історичного та 

історіографічного характеру. У роботі застосовані цивілізаційний, 

аксіологічний, антропологічний, системний підходи, методи історіографічного 

аналізу та синтезу, а також історико-генетичний, історико-порівняльний, 

історико-типологічний, історико-системний, текстологічний, 

біобібліографічний та ін. методи.   

–  Підсумовано наукові дискусії істориків стосовно окремих 

біографічних відомостей про П. Калнишевського. Ф. Ніколайчиком вперше 

встановлено місце народження кошового отамана П. Калнишевського 

(с. Пустовійтівка, що неподалік Ромен на Посуллі) та оприлюднено в статті у 

«Кіевской старине» 1892 р. Походження, дату та місце народження 

П. Калнишевського в ХІХ – на початку ХХ ст. з’ясовували В. Біднов, 

І. Курилов, К. Одовець (О. Кониський), А. Скальковський, Д. Яворницький. 

Активізувалось вивчення цього питання сучасними вітчизняними 

дослідниками Л. Гісцовою, В. Грибовським, А. Коцуром, Д. Кулиняком, 

Ф. Сахном, Ю. Шовкуном. Соловецький період життя П. Калнишевського 

знайшов відображення у працях А. Бровко, М. Гернета, П. Єфименка, 

Л. Падалки, М. Колчина, Г. Фруменкова, Д. Яворницького та ін. 

–  Попри широке наукове зацікавлення життєвим шляхом 

П. Калнишевського, визначення етапів соціального, політичного та кар’єрного 

зростання історики недостатньо аналізують чинники його авторитету серед 

козацького товариства, управлінські здібності та моральні якості, що 

зумовлено прогалинами в джерельній базі. Тривале замовчування в історичній 

науці кошового в історії України супроводжувалось різного роду домислами, 

перекрученнями фактів і фальшуванням. Тільки з відновленням незалежності 

України, розширенням доступу до архівів, шляхом наукового пошуку вдалося 

спростувати поширювані міфи та пролити світло на останній період життя 

П. Калнишевського.   

– В історіографії (праці О. Апанович, В. Біднова, А. Бровко, 

В. Грибовського, П. Єфименка, Г. Надхіна, Ф. Ніколайчика, Л. Падалки, 

Ю. Фігурного, Ю. Шовкуна та ін.) відображено досить повний і об’єктивний 
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світоглядний і морально-етичний портрет П. Калнишевського, утвердився 

науковий погляд на його життєву позицію, переконання, духовність, 

пріоритети в ціннісних орієнтирах, внутрішній світ. Світоглядно-моральний 

портрет розкривається науковцями в алгоритмі зв’язку з політичною 

культурою, системою цінностей тогочасного українського козацтва, 

враховуючи складність і суперечливість епохи, в якій він жив. На основі 

аналізу наявних джерел історики виділяють такі чинники формування 

світогляду і морально-етичного портрета кошового отамана: походження, 

родовід, родина, церква, самоосвіта, середовище. Акцентують увагу на 

життєвих принципах, ідеалах; шляхах і засобах досягнення цілей; 

відповідності мети та інтересів соціальному середовищу; особистісних 

якостях; ставленні оточення до кошового отамана; спільному та відмінному в 

його колі, тогочасній козацькій еліті; стереотипах сприйняття; суперечностях 

у діяльності запорозького очільника; ролі цієї особи в історії та значимості 

його діяльності, дослідники звертають увагу на зміст і сенс життя 

П. Калнишевського, його лицарський характер, сміливість, мужність, героїзм, 

гідність, вірність дружбі та військовому побратимству, внутрішню свободу, 

дисципліну, особисту благородність, щедрість, безкорисливість, 

благодушність, благодійність тощо. 

– Вагоме місце в історичній літературі про П. Калнишевського 

посідають його економічна політика, діяльність щодо заселення козацького 

краю, яка увійшла в історіографію як «політика колонізації». Ці питання в 

другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. вивчали Д. Багалій, В. Біднов, 

П. Єфименко, Ф. Ніколайчик, Л. Падалка, А. Скальковський. Уперше термін 

«колонізація» щодо політики П. Калнишевського застосував Ф. Ніколайчик, 

звернувши увагу на роль українських селян і козаків в освоєнні Степу. 

Д. Багалій обґрунтував тезу, що саме запорожці заклали основи мирної 

колонізації в краї та продовжували освоювати ці землі й після знищення 

Запорозької Січі 1775 р., залишаючись помітною складовою частиною 

процесу вільної народної колонізації. Новаторським елементом дослідження 

Д. Багалія було включення території Донбасу до загальної історії Півдня 

України.  

У радянську добу історична наука, перетворившись на ідеологічну 

прислужницю тоталітарного режиму, переважно спрощено і викривлено, з так 

званих партійно-класових підходів розглядала соціально-економічні та 

культурно-духовні процеси в період Нової Січі і відповідно постать 

П. Калнишевського. Проте в дослідженнях В. Голобуцького, В. Грекова, 

Є. Загоровського, В. Кабузана, М. Кириченка, М. Слабченка знаходимо 
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важливі фактичні відомості з соціально-економічної історії в період 

отаманування П. Калнишевського, характеристику етапів колонізації земель 

Півдня України.  

Концептуальне переосмислення соціально-економічної проблематики 

козацької доби в історії України відбулося в новітній українській 

історіографії, сталися помітні зміни в тематиці наукових досліджень 

Запорозької (Нової) Січі. Цілий комплекс нових питань порушено у працях 

С. Андрєєвої, А. Бойка, Я. Верменич, В. Горобця, О. Гуржія, В. Грибовського, 

Г. Коцур, Ю. Мицика, В. Мільчева, О. Мірущенка, В. Нечитайла, 

С. Плецького, О. Струкевича, Г. і Ф. Турченків, О. Олійника, Г. Швидько та 

ін. Звернуто увагу на подолання стереотипів тоталітарної доби у вивченні 

економічного розвитку Запоріжжя, на нові підходи до сутності колонізації 

краю; види та форми господарювання, запорозькі зимівники, питання 

власності на землю, соціальний склад зимівчан; розвиток землеробства, 

скотарства, рибальства, ремесла, торгівлі; соціокультурний і ментальний образ 

Півдня України; економічну модель Запорожжя та її трансформаційний 

потенціал; загарбницькі плани Російської імперії та відповіді козацьких еліт 

на московську експансію, технології зросійщення козацтва, заперечення будь-

яких прав запорожців на самобутність і відповідно знищення Запорозької Січі 

та багато ін. 

Розкриваючи економічний розвиток Запоріжжя періоду Нової Січі, 

автори не оминають експансіоністські плани Російської імперії, зокрема 

втілення в життя імперського проекту «Новоросія», проводять паралелі з 

сучасністю, наголошуючи, що Росія в намаганнях зберегти Україну у сфері 

свого впливу тоді й сьогодні вдалася до збройної агресії.  

– До історіографічної традиції особистості П. Калнишевського віднесено 

його військову діяльність, наукове осмислення якої здійснено на основі 

аналізу літератури з військової історії Запорозької (Нової) Січі, участі 

козацтва в російсько-турецьких війнах. Перші відомості з цієї проблематики 

належать Д. Бантишу-Каменському, Г. Міллеру, О. Рігельману та ін. На жаль, 

вони не позбавлені суб’єктивності та пронизані зневажливим ставленням до 

запорожців, що є наслідком негативного впливу імперської ідеології на 

дослідження. В. Рубану належить одна з перших згадок про участь 

П. Калнишевського у російсько-турецьких війнах (1773 р.). Переломний 

момент у дослідженні військової діяльності П. Калнишевського припадає на 

середину та другу половину ХІХ ст. У цей час стає помітним відхід від праць 

компілятивного характеру з історії військового мистецтва козаків і залучення 

до вивчення проблеми архівних джерел (Д. Масловський, А. Скальковський, 
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Д. Яворницький). У працях з історії російсько-турецьких війн ХVІІІ ст. 

російських військових істориків А. Петрова та О. Байова звернута увага на 

участь запорожців у військових баталіях під керівництвом 

П. Калнишевського.  

Радянські історики зазвичай не надавали значення участі кошового 

отамана П. Калнишевського в російсько-турецьких війнах, зокрема його 

військовому мистецтву. 20–30-ті рр. ХХ ст. характеризуються відсутністю 

досліджень власне військового аспекту історії Нової Січі; 1940–1980-ті рр. 

позначилися певним зрушенням у вивченні вказаної проблеми (О. Апанович, 

В. Голобуцький, О. Дружиніна). Не знайшла належного висвітлення військова 

діяльність П. Калнишевського у працях істориків української діаспори, що 

зумовлено відсутністю доступу до джерел та наявної наукової літератури.  

У 1990-ті – 2000-ні рр. історики опублікували ряд досліджень, які 

поєднували питання військової організації запорожців XVIII ст. і 

безпосередньо військової майстерності кошового отамана. Розширилось 

предметне поле вивчення ключових аспектів тактичного та стратегічного 

мистецтва запорозького козацтва, уточнено масштаби й хронологію участі 

козаків у битвах і зіткненнях (О. Апанович, В. Бережинський, Т. Гончарук, 

П. Макаров, Ю. Шовкун). У полі зору науковців постають морські походи 

запорожців (М. Михайлуца, В. Сергійчук), їхні військові дії на Чорному та 

Азовському морях (А. Сокульський). З-поміж небагатьох публікацій сучасних 

російських авторів, які здебільшого висвітлюють історію «русского 

казачества», звернуто увагу на праці О. Широкорада та В. Шамброва, 

останній, зокрема, вказує на значимість запорожців і кошового отамана у 

військових баталіях.  

– Характерною рисою історіографії проблеми є дедалі більша увага до 

благодійної діяльності П. Калнишевського. У працях кінця ХVІІІ – початку 

ХХ ст., зокрема В. Біднова, П. Єфименка, І. Курилова, М. Макаренка, 

К. Одовця, Л. Падалки, А. Скальковського, Д. Яворницького та ін. при 

дослідженні історії запорозького козацтва не оминаються й питання 

благодійності кошового отамана, відображаються її масштаби та географія. 

Доброчинність запорозького очільника найчастіше відображалася на шпальтах 

щомісячного історико-етнографічного та літературного часопису «Кіевская 

старина» (1882-1906 рр.), де опубліковано 67 праць, які безпосередньо чи 

побічно торкаються цього питання. Український ілюстрований тижневик 

«Дніпрові хвилі» (1910-1913 рр.) помістив 32 таких матеріали. 

Сучасні історики відродили тему благодійної діяльності 

П. Калнишевського, замовчувану в радянські часи. Національна історіографія 
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благодійності кошового отамана представлена декількома групами праць: 

публікації, що безпосередньо присвячені доброчинності кошового отамана; 

видання, де окремі розділи, параграфи, сторінки відведені відображенню 

благодійності запорозького керманича; праці загального плану, де коротко 

йдеться й про цю проблему. 1991-2018 рр. в Україні опубліковано понад 

80 праць із цією тематикою. Науковці А. Бровко, О. Іващенко, А. Коцур, 

В. Коцур, Г. Коцур, С. Прудивус, Ю. Шовкун дослідили статки кошового 

отамана та з’ясували, що він спрямовував їх переважно на будівництво, 

утримання та ремонт храмів і шкільну освіту. Істориками доведено благодійну 

діяльність кошового стосовно понад тридцяти церков, пожертвування 

монастирським обителям Києва, духовним святиням на Афоні та Буковині. 

З’явились перші дисертаційні дослідження з історії Нової Січі, багатогранної 

діяльності П. Калнишевського. Проведено ряд Всеукраїнських науково-

практичних конференцій, присвячених останньому кошовому отаману, де 

розглядалися питання його благодійності.  

– Історіографічний аналіз життя та діяльності П. Калнишевського 

засвідчує, що, не зважаючи на великий масив праць, чимало питань і надалі 

залишаються малодослідженими або не з’ясованими взагалі. Зокрема потребує 

уточнень низка біографічних відомостей, які стосуються числа та місяця 

народження, дитячих і юнацьких років, обставин його появи на Січі та перших 

кар’єрних кроків, відвідин малої батьківщини, участі у російсько-турецькій 

війні 1735-1739 рр. Подальшого вивчення заслуговує державно-політична 

діяльність П. Калнишевського. Поза дослідницьким полем залишається 

соціальна і культурна політика кошового отамана. Необхідно продовжити 

вивчення військового хисту запорозького керманича. Досі відсутнє 

порівняння постаті П. Калнишевського з іншими кошовими отаманами, а 

також з українськими гетьманами з погляду наступності.  

Виходячи з прогностичного принципу історіографії, в дисертації 

сформульовано низку пропозицій щодо подальшого дослідження історії 

Запорозької (Нової) Січі та П. Калнишевського. Йдеться насамперед про 

продовження пошуку та публікацію конкретно-історичних джерел. На часі 

постає видання нового збірника документів і матеріалів про 

П. Калнишевського, адже після виходу попередніх пройшов час і виявлено 

десятки нових документів про нього. Нагальною є потреба створення 

просопографічного портрета П. Калнишевського на історичному тлі доби.  

Поглиблене дослідження, узагальнення історіографії життя та діяльності 

останнього кошового отамана залишається актуальним і важливим завданням 

українських істориків. 
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СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ 

Монографії – 3: 

1. Коцур Г. Кошовий отаман Запорозької Січі Петро Калнишевський: 

історіографічний дискурс: монографія. К.; Чернівці: Книги-ХХІ, 2017. 480 с. 

Рецензії: Молоткіна В. К. Постать кошового отамана Запорозької Січі 

Петра Калнишевського в історіографії. (Коцур Г. Кошовий отаман Запорозької 

Січі Петро Калнишевський: історіографічний дискурс: монографія. Київ; 

Чернівці: Книги-ХХІ, 2017. 480 с.). Наукові записки з української історії. 

Переяслав-Хмельницький, 2018. Вип. 44. С. 222-223. 

Пивоваров С. В. Історіографічне дослідження життєпису 

П. Калнишевського (Коцур Г. Кошовий отаман Запорозької Січі Петро 

Калнишевський: історіографічний дискурс: монографія. Київ; Чернівці: Книги-

ХХІ, 2017. 480 с.). Історія науки і біографістика: електронне наукове фахове 

видання (Історичні науки). К., 2019. № 1 [Електронний ресурс]. Режим доступу: 

http://inb.dnsgb.com.ua/2017-1/index.html. 

2. Бровко А. Г., Коцур Г. Г. Історіографія історії Нової Січі (1734-1775 рр.): 

монографія. К.: Книги-ХХІ, 2011. 280 с. (Особистий внесок Г. Г. Коцур – підбір 

історіографічних джерел, виклад основного матеріалу). 

3. Коцур Г. Г., Шовкун Ю. І. Петро Калнишевський: нескорений духом: 

монографія. К.; Переяслав-Хмельницький: Книги-ХХІ, 2012. 184 с. (Особистий 

внесок Г. Г. Коцур – опрацювання та критичний аналіз наукової літератури, 

джерельного комплексу, виклад основного матеріалу). 

 

Статті в наукових фахових виданнях України й іноземних держав 

та виданнях, що включені до міжнародних наукометричних баз – 35: 

Публікації в закордонних виданнях – 4: 

4. Коцур Г. Г. Первый летописец истории Соловецкого заточения 

М. А. Колчин. Исторические, философские, политические и юридические 

науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики: 

научно-теоретический и прикладной журнал. Тамбов, 2013. № 7: в 2-х ч. Ч. ІІ. 

С. 67-69 (РІНЦ, Science Index). 

5. Коцур Г. Г. Евангелия, подаренные кошевым атаманом Запорожской 

Сечи Петром Калнышевским. Вестник Академии знаний: всероссийский 

научный журнал. Краснодар, 2013. № 4. С. 17-22 (РІНЦ, Google Scholar 

Metrics). 

6. Коцур Г. Г. Останній запорозький отаман Петро Калнишевський: 

звитяга і жертовність. Black Sea: Scientifik Journal of Academic Research 

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


 

 

33 

 

Multidisciplinary Journal. Tbilisi, Georgia, 2015. Volume 22. Issue 4. Р. 4-7 (Index 

Copernicus, Open Academic Journals Index).  

7. Kotsur Halyna. Charity of Kish Ataman of the Zaporozhian Sich Petro 

Kalnyshevsky. Evropský filozofický a historický diskurz. Praha, 2016. Volume 2. 

Issue 1. P. 19-23 (Index Copernicus, International Scientific Indexing). 

 

Публікації у фахових виданнях та виданнях, що включені до 

міжнародних наукометричних баз  – 31: 

8. Коцур Г. Мистецькі пам’ятки Києва періоду Гетьманщини. Наукові 

записки з української історії: збірник наукових праць. Переяслав-

Хмельницький, 2005. Вип. 17. С. 43-50. 

9.  Коцур Г. Петриківка й Петро Калнишевський (до 315-ї річниці від дня 

народження останнього кошового отамана Запорозької Січі). Часопис 

української історії. К., 2006. № 5. С. 9-13. 

10. Коцур Г., Шовкун Ю. Петро Калнишевський і церкви Різдва 

Богородиці та Миколаївська в Лохвиці на Полтавщині. Часопис української 

історії. К., 2007. Вип. 6. С. 19-22. 

11. Коцур Г. Внесок Петра Калнишевського у розвиток української 

культури та духовності. Часопис української історії. К., 2007. Вип. 7. С. 24-27. 

12. Коцур Г. В’ячеслав Липинський і державницька школа в українській 

історіографії. Наукові записки з української історії: збірник наукових праць. 

Переяслав-Хмельницький, 2009. Вип. 22. С. 111-119. 

13. Коцур Г. Г. Олена Апанович про сингулярність постаті кошового 

отамана П. Калнишевського. Гілея: науковий вісник: збірник наукових праць. 

К., 2011. Вип. 50. С. 232-236. 

14. Коцур Г. Г. Петро Калнишевський: штрихи до портрета. Історія науки 

і біографістика: електронне наукове фахове видання (Історичні науки). 2011. 

№ 3 [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-

journals/INB/title/ 

15. Коцур Г. Г. Постать кошового отамана Запорозької Січі Петра 

Калнишевського на сторінках «Часопису української історії». Гілея: науковий 

вісник: збірник наукових праць. К., 2011. Вип. 53. С. 169-175. 

16. Коцур Г. Петро Калнишевський в історичних дослідженнях кінця 

ХVІІІ – початку ХХ ст.: сентенціальні узагальнення. Етнічна історія народів 

Європи: збірник наукових праць. К., 2011. Вип. 35. С. 28-32. 

17. Коцур Г. Петро Калнишевський: дискусії щодо соловецького періоду 

біографії. Вісник Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка. Історія. К., 2011. Вип. 108. С. 23-26. 
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18. Коцур Г. Кошовий отаман Запорозької Січі Петро Калнишевський: 

нові підходи до з’ясування дискусійних сторінок біографії. Питання історії 

України: збірник наукових праць. Чернівці, 2011. С. 25-29. 

19. Коцур Г. Г. Автентичність портрета Петра Калнишевського: нове 

бачення. Сумська старовина. Суми, 2011. № XXXV. С. 91-96. 

20. Коцур Г. Г. Сучасна українська історіографія (1991 – 2011 рр.) про 

кошового отамана Запорозької Січі Петра Калнишевського. Вісник Академії 

праці і соціальних відносин Федерації профспілок України: науковий збірник. 

К., 2011. № 4 (60). С. 105-110.  

21. Коцур Г. Статки Петра Калнишевського: історіографічна 

когнітивність. Часопис української історії. К., 2012. Вип. 22. С. 72-80. 

22. Коцур Г. Історіософська та етнопсихологічна репрезентація 

національних рис українства у світоглядно-моральному синтезі (на прикладі 

козацтва та кошового отамана Петра Калнишевського). Часопис української 

історії. К., 2012. Вип. 23. С. 84-88. 

23. Коцур Г. Три святині, даровані кошовим отаманом Петром 

Калнишевським. Етнічна історія народів Європи: збірник наукових праць. К., 

2012. Вип. 37. С. 51-56. 

24. Коцур Г. Історіографічна оцінка морально-етичних принципів 

кошового отамана Запорозької Січі Петра Калнишевського. Наукові записки з 

української історії: збірник наукових праць. Переяслав-Хмельницький, 2012. 

Вип. 28. С. 235-241. 

25. Коцур Г. Петро Калнишевський – останній кошовий отаман Війська 

Запорозького Низового (До 250-річчя обрання козацьким керманичем). Часопис 

української історії. К., 2012. Вип. 24. С. 9-17. 

26. Коцур Г. Петро Калнишевський в публікаціях «Киевской старины». 

Київська старовина. К., 2012. № 2. С. 161-170. 

27. Коцур Г. Кошовий отаман Запорозької Січі Петро Калнишевський в 

«Історії царської тюрми» М. М. Гернета. Вісник Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка. Історія. К., 2012. Вип. 112. С. 22-24. 

28. Коцур Г. Соловецький в’язень Петро Калнишевський у науковій 

спадщині радянського вченого-історика Г. Г. Фруменкова. Наукові записки з 

української історії: збірник наукових праць. Переяслав-Хмельницький, 2012. 

Вип. 32. С. 238-245. 

29. Коцур Г. Ф.Д. Ніколайчик про кошового отамана Петра 

Калнишевського. Часопис української історії. К., 2012. Вип. 26. С. 56-62. 

30. Коцур Г. Про ув’язнення кошового П. Калнишевського та «умови 

утримання, які неможливо здоровій на розум людині уявити» (за матеріалами 
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досліджень М. А. Колчина). Часопис української історії. К., 2013. Вип. 27. 

С. 96-99. 

31. Коцур Г. Г. Наукові студії В. О. Голобуцького про господарську 

діяльність запорожців періоду Нової Січі (1734-1775). Історія науки і 

біографістика: електронне наукове фахове видання (Історичні науки). 2015. 

№ 2 [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://inb.dnsgb.com.ua/2015-

2/index.html  

32. Коцур Г. Економічний розвиток Запоріжжя періоду Нової Січі: 

українська історіографія (1991-2016 рр.). Часопис української історії. К., 2016. 

Спецвипуск 34. С. 19-33. 

33. Коцур Г. Г. Сучасні науковці про освоєння та економічне піднесення 

Запоріжжя в добу кошового отамана Петра Калнишевського. Історія науки і 

біографістика: електронне наукове фахове видання (Історичні науки). 2016. 

№ 1 [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://inb.dnsgb.com.ua/2016-

1/index.html 

34. Коцур Г. Г. Козакознавчі історико-біографічні студії на шпальтах 

«Дніпрових хвиль» (1910–1913 рр.). Історія науки і біографістика: електронне 

наукове фахове видання (Історичні науки). 2017. № 1 [Електронний ресурс]. 

Режим доступу: http://inb.dnsgb.com.ua/2017-1/index.html (РІНЦ, SIS, IBI). 

35. Коцур Г. Візії історії запорозького козацтва на сторінках часопису 

«Дніпрові хвилі» (1910-1913 рр.). Часопис української історії. К., 2017. Вип. 36. 

С. 84-99. 

36. Kotsur H. Military Ativity of Last Kish Ataman of Zaporoz’ka Sich Petro 

Kalnyshevsky in Totalitarian Historiograthy. Історія науки і біографістика: 

електронне наукове фахове видання (Історичні науки). 2018. № 4 [Електронний 

ресурс]. Режим доступу: http://inb.dnsgb.com.ua/2018-4/05.pdf/ (РІНЦ, SIS, IBI). 

37. Кotsur H. Unique Publication on the Methodology of the Historiographical 

Research. Часопис української історії. К., 2018. Вип. 37. С. 9-15 (Index 

Copernicus).  

38. Kotsur H. Military Art of the Kish Ataman of Zaporoz’ka Sich Petro 

Kalnyshevsky in Historography of the End of the ХVIII – the Beginning of the 20th 

Centuries. Часопис української історії. К., 2019. Вип. 39. С. 81-93 (Index 

Copernicus).  

 

Біобібліографічні покажчики – 1: 

39.  Кошовий отаман Петро Калнишевський: біобібліографічний покажчик / 

уклад. і автор вступ. статті Г. Г. Коцур; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. 

К.; Корсунь-Шевченківський: ФОП Гавришенко В.М., 2016. 182 с. 
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Опубліковані праці апробаційного характеру – 22: 

40. Коцур Г., Коцур А. Доброчинно-меценатська діяльність останнього 

кошового отамана Запорозької Січі Петра Калнишевського. Національно-

державне відродження України: історія та сучасність: матеріали науково-

практичної конференції, 11-12 травня 2005 р. Коломия, 2005. Ч. 1. С. 4-9. 

41. Коцур Г. Сучасна вітчизняна історична думка про національне 

відродження України кінця ХVІІІ – початку ХХ ст. Українська історія та 

історіографія, джерела національного права: традиції й виклики сучасності: 

матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. Коломия, 2009. 

С. 27-37. 

42.  Коцур Г. Державницька діяльність Петра Калнишевського: повчальні 

уроки для сьогодення. Українська державність: історія та сучасність: 

матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 20-ій 

річниці Всеукраїнського референдуму, 1-2 грудня 2011 р. К., 2012. С. 120-122. 

43.  Коцур Г. Г. Освіта на Запорозькій Січі часів останнього кошового 

отамана Петра Калнишевського. Історія освіти, науки і техніки в Україні: 

матеріали VІІ Всеукраїнської конференції молодих учених та спеціалістів, 

16 березня 2012 р. К., 2012. Ч. І. С. 221-222. 

44. Коцур Г. Історіографія господарської діяльності кошового отамана 

П. Калнишевського. Дні науки історичного факультету – 2012: матеріали 

V Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та 

молодих учених, 12-13 квітня 2012 р. К., 2012. С. 44-47. 

45. Коцур Г. Краєзнавець Федір Данилович Ніколайчик (1857-1920): 

повернення із забуття. Матеріали V Волинської Міжнародної історико-

краєзнавчої конференції, 9-10 листопада 2012 р. Житомир, 2012. С. 72-75. 

46. Коцур Г. Г. Соловецьке ув’язнення Петра Калнишевського – «без вини 

винного»: неупереджений погляд російських дослідників. Пріоритети та 

сучасні чинники розвитку суспільних наук: матеріали Міжнародної науково-

практичної конференції, 23-24 листопада 2012 р. Одеса, 2012. С. 24-28. 

47. Коцур Г. Г. Етапи кар’єрного зростання Петра Калнишевського: 

історіографія. Проблеми історії та історіографії України: матеріали науково-

практичної конференції «Дні науки історичного факультету – 2013». К., 2013. 

Вип. 2. С. 41-43. 

48. Коцур Г. Відображення на сторінках часопису «Кіевская старина» 

кошового отамана Запорозької Січі Петра Калнишевського. Сучасна молодіжна 

наука в Україні: збірник наукових статей за матеріалами ІV міжвузівської 

наукової конференції, 25-26 квітня 2013 р. Переяслав-Хмельницький, 2013. 

С. 81-88. 
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49. Коцур Г. Відображення постаті Петра Калнишевського в історичних 

дослідженнях ХІХ – початку ХХ ст. Україна в сучасному світі: проблеми 

регіональної історії: матеріали Всеукраїнської наукової конференції, 25-26 

квітня 2013 р. Луганськ, 2013. С. 58-61. 

50.  Kocur Н. Penazny obeh v novej Zaporozskej Seci (1734-1775). Peniaze, 

hospodarstvo a spolocnost: мedzinarodne numizmaticke sympozium – suhrny 

referatov Slovensra numizmaticka spolocnost pri SAV, 16-19 maja 2013. Kosice, 

2013. P. 72-73. 

51. Коцур Г. Г. Освіта як соціокультурний феномен козацької доби. 

Історія освіти, науки і техніки в Україні: матеріали VІІІ Всеукраїнської 

конференції молодих учених та спеціалістів, 21 травня 2013 р. К., 2013. С. 216-

218. 

52. Коцур Г. Зв’язки між духовними святинями Києва та Нової Січі часів 

Петра Калнишевського. Києвознавчі читання: історичні та етнокультурні 

аспекти: збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції, 

присвяченої 200-річчю від дня народження Тараса Шевченка та 250-річчю від 

дня народження Максима Берлинського, 27 березня 2014 р. К., 2014. С. 376-379. 

53. Коцур Г. Г. Запровадження прогресивних форм господарювання в часи 

П. Калнишевського. Історія освіти, науки і техніки в Україні: матеріали 

Х Всеукраїнської конференції молодих учених та спеціалістів, присв. 150-річчю 

з часу заснування Полтавського товариства сільського господарства, 28 травня 

2015 р. К.; Вінниця, 2015. С. 127-128. 

54. Коцур Г. Світоглядно-моральний портрет кошового отамана 

П. Калнишевського: науковий дискурс. Дунайські наукові читання: 

європейський вимір і регіональний контекст: матеріали Міжнародної науково-

практичної конференції, присвяченої 75-річчю Ізмаїльського державного 

гуманітарного університету, 15-17 жовтня 2015 р. Ізмаїл, 2015. Т. І: Історія. 

Економіка. Педагогіка. С. 46-49. 

55. Коцур Г.Г. Постать останнього кошового Петра Калнишевського на 

сторінках сучасних зарубіжних видань. Дні науки історичного факультету, 

присвячені 180-річчю заснування Київського університету: VІІ Міжн. наук.-

практ. конф., 24 квітня 2014 р. К., 2014.  С. 35. 

56.  Коцур Г.Г. Світоглядно-моральний портрет кошового отамана 

П. Калнишевського. Дні науки історичного факультету: VІІІ Міжн. наук.-

практ. конф., 23 квітня 2015 р. К., 2015.  С. 24. 

57. Коцур Г. Г. Сучасна українська історична наука про економіку 

Запоріжжя в період кошового отамана Петра Калнишевського. Історія освіти, 
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АНОТАЦІЯ 

Коцур Г. Г. Постать останнього кошового отамана П. І. Калнишевського у 

контексті історії Запорозької (Нової) Січі: історіографія. – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора історичних наук за 

спеціальністю 07.00.06 – «Історіографія, джерелознавство та спеціальні 

історичні дисципліни» – Київський національний університет імені 

Тараса Шевченка, МОН України. – Київ, 2019. 

Здійснено комплексне історіографічне дослідження постаті останнього 

кошового отамана П. Калнишевського на тлі історії Запорозької (Нової) Січі. 

Виявлено, систематизовано та класифіковано джерельний комплекс, визначено 

основні теоретико-методологічні засади наукових досліджень проблеми.  

Розкриваються найважливіші тенденції розвитку історичних знань про 

кошового отамана П. Калнишевського, їх загальні риси та специфічні 

особливості у межах різних періодів вивчення даного питання з акцентом на 

найновіші досягнення. Залучено джерела, які досі не піддавались 

історіографічному аналізу та на основі яких концептуально переосмислено і 

спростовано низку оцінок, стереотипних тверджень та положень, що тривалий 

час домінували в історіографії. 

Відображено інтерпретацію в науковій літературі економічної політики 

П. Калнишевського. Охарактеризовано погляди науковців на військову 
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діяльність і військовий хист кошового отамана, його участь у російсько-

турецьких війнах ХVІІІ ст. Розкрито стан та провідні тенденції вивчення 

істориками благодійності П. Калнишевського крізь призму історіографічних 

традицій і новаторства. Окреслено на основі наявних праць недостатньо 

вивчені аспекти, визначено напрями майбутніх дослідницьких пошуків. 

Ключові слова: історіографія, українська історіографія, історіографічний 

процес, історіографічні джерела, історіографічний аналіз, вітчизняна історична 

наука, П. Калнишевський, кошовий отаман, Запорозька Січ, Нова Січ, 

запорозьке козацтво.  

АННОТАЦИЯ 

Коцур Г. Г. Фигура последнего кошевого атамана П. И. Калнышевского в 

контексте истории Запорожской (Новой) Сечи: историография. – Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени доктора исторических наук по 

специальности 07.00.06 – «Историография, источниковедение и специальные 

исторические дисциплины» – Киевский национальный университет имени 

Тараса Шевченко, МОН Украины. – Киев, 2019.  

Осуществлено комплексное историографическое исследование фигуры 

последнего кошевого атамана П. Калнышевского на фоне истории Запорожской 

(Новой) Сечи. Выявлен, систематизирован и классифицирован комплекс 

источников, определены важнейшие теоретико-методологические основы 

научных исследований проблемы. 

Раскрываются важнейшие закономерности развития исторических знаний о 

кошевом атамане П. Калнышевском, их общие черты и специфические 

особенности в рамках различных периодов изучения даного вопроса с акцентом 

на новейшие достижения. Использованы современные данные 

историографического анализа, на основе которых концептуально переосмыслен 

ряд оценок, стереотипных утверждений и положений, которые доминировали 

раньше при изучении деятельности П. Калнышевского.  

Исследована интерпретация в научной литературе экономической 

политики П. Калнышевского. Охарактеризованы взгляды ученых на военную 

деятельность и военный талант кошевого атамана, его участие в русско-

турецких войнах ХVІІІ века. Определены основные тенденции изучения 

историками благотворительности П. Калнышевского сквозь призму 

историографических традиций и новаторства. На основе имеющихся работ 

определены недостаточно изученные аспекты проблемы, очерчены 

направления дальнейших исследовательских поисков. 

Ключевые слова: историография, украинская историография, 

историографический процесс, историографические источники, 
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историографический анализ, отечественная историческая наука, 

П. Калнышевский, кошевой атаман, Запорожская Сечь, Новая Сечь, 

запорожское казачество. 

SUMMARY 

Kotsur H. The Figure of the Last Kish Ataman P. Kalnyshevsky in the Context 

of the History of Zaporoz’ka (New) Sich: Historiography. – Manuscript. 

The thesis is for the degree of doctor of historical sciences, specialty 07.00.06 – 

«Historiography, Source Studies and Special Historical Disciplines» – Taras 

Shevchenko National University of Kyiv, MES of Ukraine. – Kyiv, 2019. 

The dissertation contains a comprehensive historiographical research of the 

figure of the last kish ataman P. Kalnyshevsky in the context of the history of 

Zaporoz’ka (New) Sich. The historiographical periods, directions and peculiarities of 

the scientific development of the theme are revealed. There are founded, systematized 

and categorized the source complex. The main theoretical and methodological 

principles of scientific research of the problem are found out. There is described the 

historiographical and terminological essence of a number of key definitions, 

concerning the subject under investigation. 

There are considered the most important regularities of the development of 

historical knowledge about the last kish ataman of Zaporoz’ka (New) Sich 

P. Kalnyshevsky, their general features and specific features within the different 

periods of study of this issue with an emphasis on the latest achievements. There is 

involved the most recent data, that was not a subject to historiographical analysis, and 

on the basis of which were conceptually redefined a number of evaluations, 

stereotypical statements and positions, that were dominant in historiography. 

It was shown the state of Ukrainian historical science at the time of 

totalitarianism, when the national-conscious part of historians fell into the wheel of 

repressive and punitive measures of Soviet power, was arrested and repressed. The 

bolsheviks' submission of historical research by political diktat, the transformation of 

historical science into its ideological servant, its centralization and nationalization led 

to the falsification, distortion and mythologization of the history of Ukraine, in 

particular, the Zaporozhian Cossacks, the kish ataman P. Kalnyshevsky. Everything 

was done to destroy the national memory of the Ukrainian people. At this time, the 

Ukrainian Diaspora remained the defender of the national traditions of 

historiography. 

A number of factual and analytical differences concerning the research of 

P. Kalnyshevsky's multilateral activity have been complicated. The historiography of 

the subject is covered in two aspects: objectivism and personalism, revealing the 

important tendencies of their mutual influence and interdependence. It was 
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reconstructed the creative way of the scientists. There were traced changes in their 

views, methodology, the most characteristic moral and ethical principles of a certain 

generation of historians of the corresponding era, the connection between the 

biographies of researchers and significant events of socio-cultural life. It is proposed 

the author's model of the combination of the biographical method in the approach to 

the biography of historians with the study of the «history» of an individual, the kish 

ataman of Zaporoz’ka Sich P. Kalnyshevsky. There were considered through the 

prism of ideological landmarks, moral and ethical principles, the most recent works, 

that were not yet a subject to historiographical analysis, their historiographical 

significance was clarified. The new information on the life path of P. Kalnyshevsky 

was collected and published. 

There are elucidated the views of Ukrainian and foreign scholars on the 

biography of P. Kalnyshevsky as a component of the multifaceted activity of the 

Cossack elite. There are illustrated achievements of various generations of Ukrainian 

historiography, the uniting of the creative potential of historians of mainland Ukraine 

and the Ukrainian diaspora for the creation of the scientific history of Ukraine.  

It is explored the interpretation of P. Kalnyshevsky's economic policy in 

scientific literature. Modern scholars have proved, that it was during the time of kish 

ataman P. Kalnyshevsky, that a new economic thinking was established, and a unique 

cultivating culture was formed. The young generation of Ukrainian historians is 

increasingly studying the priorities of foreign and domestic trade in New Sich, the 

customs system, commodity-money relations, etc. Researchers are convinced, that 

Zaporizhzhya turned into economically self-sufficient territory during the times of 

P. Kalnyshevsky. 

It is characterized the views of scientists on the military activity and the military 

skills of the kish ataman, his participation in the Russian-Turkish wars of the XVIII 

century. There are discovered the state and the leading tendencies of the study the 

charity activity of P. Kalnyshevsky by historians through the prism of 

historiographical traditions and innovations. It is important the study of the 

impressive scales and geography of the charitable work of the Zaporozhian leader, 

the origin of his wealth and their use for charity. It is noted, that among the many-

sided activities of P. Kalnyshevsky the most investigated today is a philanthropic one. 

On the basis of existing works, insufficiently studied aspects are outlined, directions 

of future researches are determined. 

Keywords: historiography, Ukrainian historiography, historiographical process, 

historiographical sources, historiographical analysis, national historical science, 

P. Kalnyshevsky, kish ataman, Zaporoz’ka Sich, New Sich, Zaporozhian Cossacks.  
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