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Досліджуються документи українського козацтва кінця XVI – першої 

половини XVII ст. в аспекті історичної хронології. Основна увага 

приділяється особливостям датування джерел та взагалі специфічним 

рисам вимірювання часу українськими козаками. Розглядається вплив 

григоріанської календарної реформи 1582 р. на козацьку кореспонденцію. 

Піднімається питання про використання систем літочислення. Робиться 

акцент на орієнтуванні в часі, в тому числі і за допомогою християнських 

свят та пам’ятних дат церковного календаря. Проводяться спроби 

уточнення датування деяких документів. 
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Documents of the Ukrainian Cossacks of the end of the XVI – first half of the 

XVII century are studied in terms of historical chronology. The main attention is 

paid to the peculiarities of dating the sources and in general to the specific 

features of measuring time by the Ukrainian Cossacks. The influence of the 

Gregorian calendar reform of 1582 on the Cossack correspondence is considered. 

The question of the use of chronology systems arises. Emphasis is placed on time 

orientation, including through Christian holidays and commemorative dates in the 

church calendar. Attempts are being made to clarify the dating of some documents. 
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Дослідження документів українського козацтва кінця XVI – першої 

половини XVII ст. в аспекті історичної хронології – є важливим для 

з’ясування і уточнення часу певних історичних подій, вирішення проблем 

пов’язаних з календарем та системою літочислення, але разом з тим в 

документах міститься матеріал для формування більш цілісної картини подій 

та процесів що відбувалися в той час, для виявлення особливостей 

вимірювання часу і орієнтування у ньому, та доповнення деяких рис традицій 

та світогляду козаків. 

Історичний період, що розглядається – це час важливої події для 

багатьох європейських країн (в тому числі і для українських земель) – 

проведення григоріанської реформи календаря у 1582 р. Питання впливу 

календарної реформи на датування документів, що писалися українськими 

козаками, як і в цілому хронологічні особливості козацької кореспонденції, в 

історичній літературі майже розглядались. Навіть в наші часи, проблема 

календаря остаточно не вирішена. Григоріанський календар, як офіційний, 

остаточно запроваджено трохи більше ста років тому у 1918 р., а от 

церковним календарем українських православних християн та греко-

католиків й досі залишається юліанський. Чи слід проводити реформу 

церковного календаря в Україні, як зробила абсолютна більшість християн 

всього світу (в тому числі і більшість православних помісних Церков, котрі 

перейшли на новоюліанський календар), питання дискусійне і мабуть 

найближчим часом вирішене не буде. Без дослідження хронологічних 

особливостей ведення козацької документації складно буде приймати 

виважені рішення в сучасних реаліях. 

Для написання статті вивчались актові документи козацького 

походження, що містяться у збірнику «Документи українського козацтва 
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XVI – першої половини XVII ст.: універсали, листування, угоди, присяги», 

виданому Інститутом археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського 

НАН України, у Києві в 2016 р. [2]. 

Збірка є найповнішим комплексом документів українського козацтва 

періоду до Хмельниччини. Упорядники, серед яких відомі українські 

історики В. Брехуненко, Ю. Мицик, збирали матеріали в архівах та 

бібліотеках України, Польщі, Росії, Австрії, Латвії, в підсумку об’єктом 

публікації стало 349 документів, з яких 115 публікуються вперше [2, с. 7]. 

Серед опублікованих джерел значна частина не відноситься до саме 

козацької документації, це документи різного походження, що були 

адресовані козакам. 

Збірник містить історичні джерела різними мовами: діловою 

українською, російським скорописом XVI-XVII ст., польською, німецькою, 

латиною. Переважна більшість документів польськомовні (322, з додатками), 

кириличних текстів – 29 (21 українською мовою, 8 російською) 

латиномовних – 6, німецькомовних – 3. Частина польськомовних документів 

містить впливи тогочасної української мови, деякі взагалі є транслітерацією 

латинкою українських кириличних текстів [2, с. 33]. 

Для дослідження особливостей вимірювання часу в документах 

українського козацтва, увага приділялась лише джерелам козацького 

походження, або тих, в написанні котрих козаки безпосередньо брали 

участь – загалом це 180 документів. 

Період, що охоплюють джерела: 1580-1644 рр. Більшість документів 

датовані, як правило, є згадка про місце і час написання. В деяких випадках 

датування відсутнє, а в самому документі міститься лише інформація про 

деякі одиниці вимірювання часу, або прив’язка не до певних дат, а до інших 

орієнтирів, що також є важливою інформацією для відтворення загальної 

картини обчислення часу в той період. 
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Одним з найголовніших хронологічних питань при аналізі 

розглядуваних джерел є вплив на козацьку документацію григоріанської 

реформи календаря. Не вдаючись в дрібні деталі календарних змін, все ж 

таки слід зазначити, що реформу юліанського календаря було проведено у 

1582 р. за розпорядженням папи римського Григорія XIII, на основі проекту 

італійського вченого Луіджи Ліліо. 24 лютого 1582 р. понтифік видав 

спеціальну буллу, за якою 10 днів від 5 по 14 жовтня включно були вилучені 

з календаря, а день після 4 жовтня 1582 р. слід було вважати не 5, а 15 

жовтням [3, с. 301-303]. Така календарна система отримала назву 

григоріанської або «нового стилю». 

Новий календар відразу ж запровадили католицькі країни Європи, в 

тому числі і Річ Посполита. Олег Купчинський, на підставі виявлених записів 

документів у гродських, земських і підкоморських актових книгах п’ятьох 

воєводств – Белзького, Волинського, Подільського, Київського і Руського, 

встановив, що новий календар і датування за новим стилем увійшли в ужиток 

в державних установах цих воєводств у 1582-1583 рр. [4, с. 265]. 

Українське (руське) населення Речі Посполитої в переважній більшості 

було православним (Київська митрополія Константинопольського 

патріархату), та загалом, досить негативно ставилось до введення нового 

календаря. Перш за все, це вилилось в несприйнятті намагань змінити 

усталені традиції відзначення християнських свят в певні дати юліанського 

(старого) календаря. 

Питання ж датування документів козацькими канцеляріями, зокрема, 

застосування григоріанського календаря, окремо не досліджувалось [4, 

с. 268]. В збірці «Документи українського козацтва XVI – першої половини 

XVII ст.» джерела розміщені за григоріанським календарем. У випадку, коли 

після 4 жовтня 1582 р. документи були написані за юліанським календарем, 

заголовок містить обидві дати (за григоріанським – взята у дужки) [2, с. 35]. 

Але в більшості випадків датування козацьких джерел, не згадується за яким 
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саме календарем укладено документ. Базовий сценарій упорядників полягав 

у припущенні, що козаки воліли наводити дату за юліанським календарем, 

особливо переписуючись між собою [2, с. 36]. За думкою О. Купчинського, 

юліанський календар, як правило, зберігався у внутрішньому діловодстві 

козацтва – у листах і універсалах ватажків Війська Запорозького, 

адресованих козацькій верхівці, монастирям, світським людям, а також у тих, 

що висилалися до Московської держави чи Молдавії. Листи ж, адресовані 

польським королям, князям, шляхті в Угорщину, здебільшого датовані за 

«новим стилем» [4, с. 268]. 

Але, все ж таки питання не достатньо досліджено, і думка 

вищезгаданих дослідників щодо використання певного календаря 

козацькими канцеляріями потребує більш детального вивчення при розгляді 

документів українського козацтва. Слід зазначити, що навряд чи існували 

якісь єдині уніфіковані правила використання юліанського або 

григоріанського календаря в датуванні документів написаних в козацькому 

середовищі, тому кожен випадок треба розглядати окремо. 

Хоча, документи, що досліджуються, охоплюють період від 1580-х рр., 

часу проведення календарної реформи, вказівки на те, яка календарна 

система застосовується, майже усюди відсутні. Також слід враховувати 

твердження, що українські козаки сповідували православну (грецьку) віру, а 

релігія в той час відігравала величезне значення в житті людей, визначала 

деякі риси менталітету і світогляду. Православна церква рішуче відмовилась 

від впровадження «нового стилю». І не викликає сумнівів, що козацтво також 

не відмовилося від сталих звичаїв та старого календаря, особливо в питанні 

відзначення християнських свят та пам’ятних дат за юліанським календарем 

та, можливо, в листуванні між собою. 

Тому «Лист гетьмана Війська Запорозького Богдана Микошинського 

до козацьких ватажків Каспара Підвисоцького та Юрія Владики», написаний 
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в «W Tawałzanowie 22 dnia maja 1586» [2, c. 51], ймовірно, можна вважати 

датованим за «старим стилем». 

А от «Лист поручника козаків Яна Оришовського до коронного 

гетьмана Яна Замойського» навпаки, скоріш за все, був датований вже за 

григоріанським календарем: «Datum ex Niz in Bazawluk die 3 Januarii 1585» 

[2, c. 49]. 

Лише в трьох документах чітко зазначено, що вони датовані згідно 

юліанського календаря. Перший – це «Інструкція послам Війська 

Запорозького до короля Речі Посполитої…», де вказано: «Roku 1621 marca 1 

dnia po staremu» [2, c. 202]. Другий – «Лист гетьмана Війська Запорозького 

Якова Нероди (Бородавки) до польного гетьмана Великого князівства 

Литовського князя Кшиштофа Радзивіла»: «Dan w Kyiowie 28 Aprilis według 

starego 1621 roku» [2, c. 209]. Третій – «Лист гетьмана Війська Запорозького 

Петра Конашевича-Сагайдачного до польного гетьмана Великого князівства 

Литовського князя Кшиштофа Радзивіла»: «Z Kiiowa 13 d. Ianuary po stare 

anno Dni 1622» [2, c. 229]. 

Цікаві відомості є і в документі «Угода, укладена між Військом 

Запорозьким і королівськими комісарами. Табір під Боровицею»: «Pisan w 

zupołney radzie pod Borowicą w wiliią Boze narodzenia swięta rzymskie roku 

panskiego tysiąc szesc set trzydzieste siodmego» [2, c. 430]. Що можна 

приблизно перекласти як: «Писано в загальній (повній) раді під Боровицею в 

Святвечір (дослівно – напередодні Божого народження) свята римського, 

року господнього тисяча шістсот тридцять сьомого». Звичайно, мова йдеться 

про вечір 24-го грудня 1637 р. за «новим стилем». Але в датуванні угоди 

замість числового позначення дня та назви місяця, є прив’язка до іншого 

орієнтира – християнського свята, а також міститься звістка, що саме «свята 

римського». Враховуючи те, що угода складалася спільно між Військом 

Запорозьким та королівськими комісарами; між православними та 

католиками; прибічниками «грецької» та «римської» віри, мабуть тому і було 
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зроблено уточнення, що документ датований згідно «свята римського», тобто 

за григоріанським календарем. 

На останньому прикладі, можна побачити ще одну особливість 

вимірювання часу – орієнтування за церковними святами, пам’ятними днями 

та постами. В деяких випадках такі позначення потрапляли і в датування 

офіційних документів. Тобто, це фактично вплив церковного та народного 

календаря на офіційний. Очевидно, що далеко не всі люди переймалися 

точними числовими датами календаря, а події для них відбувалися «на 

Покрову», «у Світлу неділю», «на Миколая» і т.ін., тим паче так простіше і 

легше орієнтуватися в певних проміжках часу. 

Так, в документі часів Лівонської війни «Квиті козацького писаря Янчи 

Бегера», зроблено запис: «Pod Wielgimi Łuki w dzien ś Matheussa a. D.3 1580» 

[2, c. 44]. Що можна датувати, згідно Археографічного календаря, складеного 

Н. Горбачевським і виданого у Вільні в 1869 р., 21-м вересням – днем святого 

Матеуса в західному християнстві [1, с. 94]. Не зовсім зрозумілим здається 

позначка «…a. D.3 1580» – тобто скорочення латиною anno Domіni – року 

Божого 1580, але що означає цифра 3, можна лише здогадуватись. Можливо, 

це вказівка на рік правління короля Речі Посполитої, що доволі часто 

зустрічається в документах, виданих від імені монарха. Наприклад, в 

«Універсалі короля Речі Посполитої Стефана Баторія козакам», укладеного 

11 квітня 1579 р., у Вільні, позначено: «Datum w Wilnie dnia 11 miesiąca 

kwietnia r. pańskiego MDLXXIX, panowania naszego roku trzeciego» [2, c. 44]. 

Можна обережно припустити, що в квиті Янчи Бегера, під числом 3 якраз і 

розумівся рік правління короля, але якщо і так, то вказаний він невірно. 

«Лист козацького гетьмана Семерія Наливайка до великого коронного 

гетьмана Яна Замойського» датовано наступним чином: «Datum w 

Macyewiczach we czwarthek przed przewodj mensis Aprilis anno Domini 1594» 

[2, c. 68]. Упорядники збірки «Документи українського козацтва XVI – 

першої половини XVII ст.» датували документ просто квітнем 1594 р. Але в 
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джерелі є цікаве уточнення: «…we czwarthek przed przewodj…», можливо 

малось на увазі «у четвер перед проводами», якщо припустити що під 

«проводами» розумівся другий (поминальний) тиждень після Великодня, що 

за церковним календарем починався у неділю, через тиждень після Пасхи, то 

можна встановити і число місяця коли писався лист. Пасха 1594 р., як за 

александрійською (православною) пасхалією, так і григоріанською, 

святкувалась в один день – за юліанським календарем 31 березня [1, с. 7, 30], 

а за григоріанським 10 квітня [1, с. 7, 51], відповідно, четвер перед 

проводами – це 4 (14) квітня. 

В щоденнику посла імператора Священної Римської імперії Еріха 

Лясоти містяться два документи запорозьких козаків за 1594 р.: «Кондиції 

Війська Запорозького Еріху Лясоті…» [2, c. 68-70] та «Лист Війська 

Запорозького до… імператора Рудольфа II» [2, c. 72-76], в текстах цих 

джерел також застосовуються прив’язки до церковних свят. В першому: 

«…коли минулого року навесні, перед Світлою неділею, наш товариш пан 

Станіслав Хлопицький привіз нам сюди, за пороги, листа пана нашого 

милостивого, його величності римського імператора…» [2 c. 70]. В 1593 р. 

Великдень (Світла неділя) за «старим календарем» був 15 квітня [1, с. 7, 60], 

за «новим» – 18 квітня [1, с. 7, 67]. За яким саме календарем згадується свято, 

з абсолютною впевненістю сказати не видається можливим. В другому, 

згадуючи приїзд С. Хлопицького, Е. Лясоти та Я. Генклена на Запорожжя, в 

листі пишеться: «…прибув до нас аж на свято святої Трійці. Але вже задовго 

до їхнього прибуття, а саме за три тижні до Великодня, ми, підкоряючись 

наймилостивішому наказові вашої імператорської величності… вирушили у 

морський похід тижнів за два до Великодня, тобто в небезпечну пору 

року…» [2, c. 75]. Як було зазначено вище, Пасха і рухомі свята в 1594 р. 

відзначались всіма християнами в одні і ті ж дні. Трійця була 19 травня за 

старим стилем [1, с. 7, 30] та 29 травня за новим [1, с. 7, 51]. А Великдень, 

відповідно, 31 березня [1, с. 7, 30] та 10 квітня [1, с. 7, 51]. 
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Далі, в листі гетьмана Яна Запорського до сандомирського воєводи Єжі 

Мнішка, є згадка: «Dan z Orła nazajutrz po Ś. Trojcy. anno Domini 1605» [2, 

c. 141]. В цьому році також розрахунок обох пасхалій збігся і час відзначення 

рухомих свят був однаковим. Трійця в 1605 р. святкувалась 19 (29) травня [1, 

с. 7, 30, 50]. Значить, «назавтра», тобто на наступний день після Святої 

Трійці – це 20 (30) травня. 

Наступний приклад міститься в листі із Запорожжя гетьмана Левка 

Івановича до київського митрополита Йова Борецького, писаному 25 червня 

(5 липня) 1629 р.: «…за порогами насъ отъ товариства нашого зъ городов 

дошла, зъ которого универсалу и листу в. м. зрозумѣлисмо, ижъ есть часъ 

терминъ близко назначоный, то есть на день св. Петра, до зъеханясе, яко 

постановлено, въ Кіевъ…» [2, c. 317]. В документі мова йдеться про те, що 

запорожці відправляють «двохъ товарищовъ наших» до Києва на день 

св. Петра, згідно з королівським універсалом та листом київського 

митрополита «…до всего народу христіанского въ вѣрѣ нашей 

православной…» [2, c. 317]. Дата не вказана в числовому форматі, а 

пам’ятний день церковного календаря – день св. Петра, очевидно, йдеться 

про день святих апостолів Петра і Павла – 29 червня [1, с. 7, 40, 61]. З 

високим ступенем вірогідності можна стверджувати – лист цей датовано за 

юліанським календарем: «Данъ за порогами у Осмяновцѣ, юня 25 дня, 1629» 

[2, c. 317], бо писався він в православному козацькому середовищі до 

православного київського митрополита. 

І останній приклад, знайдений у вказаній збірці документів, позначення 

дат не за допомогою чисел та назв місяців, а церковними святами та 

пам’ятними датами. Це: «Лист Війська Запорозького до великого коронного 

гетьмана Станіслава Конецпольського», складений у Корсуні 1 грудня 1637. 

В тексті йдеться про жолд (платню) козакам: «Za oznaymienie o zoldzie we 

dwie niedzieli po s. Marcinie dziękuią, ktorego ze ieszcze nie masz cztery 

niedziele czekac ieszcze chcą» [2, c. 427]. Точкою відліку, для визначення 
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проміжків часу є день «s. Marcinie» – 11 листопада григоріанського 

календаря [1, с. 94]. 

Отже, розглянувши ці декілька прикладів, можна констатувати, що в 

документах, які були безпосередньо пов’язані з українськими козаками кін. 

XVI – п.п. XVII ст., разом зі звичайними канцелярськими офіційними 

правилами визначення часу в джерелах, зустрічаються і зовсім інші точки 

відліку та хронологічні прив’язки не до певних числових дат і місяців, а й до 

церковних свят та пам’ятних днів. Це і є прикладом «народної хронології», 

мазуть, все ж таки більшості було зручніше і легше запам’ятовувати події 

саме таким чином, враховуючи ще високу релігійність суспільства того часу, 

та вплив Церкви на повсякденне життя людей. Визначні дати церковного 

календаря переважній більшості населення були відомі. 

Далі, для повноти загальної картини хронологічних особливостей 

документів українського козацтва згаданого періоду, необхідно зупинитись 

на особливостях «прямого» датування джерел, згідно офіційного календаря, а 

не церковного. Слід сказати, що абсолютна більшість козацької 

кореспонденції чітко датована, з зазначенням точного дня (в числовому 

форматі), місяця та року, а також місця написання документу. Головною 

проблемою є визначення, яким саме календарем (юліанським чи 

григоріанським) позначено джерело і в багатьох випадках знайти відповідь 

на це питання надзвичайно складно, а нерідко і взагалі неможливо. 

Як зазначалось на початку статті, більшість джерел, що 

досліджуються – польськомовні, або є транслітерацією українських слів 

латиницею. Але в документах повсюдно зустрічаються і латинізми, особливо 

в датуванні, котре зчаста повністю вказувалося латиною. 

Частина документів не мають числового позначення дня, а міститься 

інша «вказівка». Так в листі Війська Запорозького до великого коронного 

гетьмана Яна Замойського вказано: «Data die ułcima September roku 1589» [2, 

c. 53]. Звичайно, що «ułcima» це латинське слово ultima, тобто «дня 
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останнього вересня року 1589» – 30 вересня. У збірці документів при 

датуванні цього джерела, мабуть була допущена помилка друку: «1589, 

(жовтня 1 вересня 30…» [2, c. 51]. Якщо припустити, що упорядники 

виходили з того, що документ датований за юліанським календарем, то 

замість 1 має бути 10 жовтня. Але питання суперечливе і неоднозначне, з 

одного боку козаки писали листа великому коронному гетьману і, 

ймовірніше, мали б датувати документ за григоріанським календарем, але в 

тексті є інформація, котра ще більш ускладнює це питання: «…dnia 

wczoraisze, to iest die 9 septembris…» [2, c. 53] – «дня вчорашнього, тобто дня 

9 вересня». На основі вищевикладеного можна зробити два припущення. 

Перше: документ укладався 30 вересня (за яким саме календарем – невідомо), 

а в тексті листа, замість 29 вересня, вчорашній день помилково вказаний як 9 

вересня. Друге: джерело датоване за юліанським календарем, а в тексті 

документа вчорашній день зазначено за григоріанським, але замість 9 

жовтня, дата невірно вказана, як 9 вересня. 

В листі поручника козаків Яна Оришовського до великого коронного 

гетьмана Яна Замойського, датування наступне: «Dan Zaporoza sekunda 

Iulygy a. D. 1600» [2, c. 110]. Однозначно, це перекладається як «другого 

липня», але в збірці документів українського козацтва, чомусь переклали, як 

першого липня [2, c. 110]. А от в наступному документі: «Лист гетьмана 

Війська Запорозького Самійла Кішки до короля Речі Посполитої Зиґмунта 

III», вказано, саме перше липня «Data z Zaporoza die prima Iuly» [2, c. 112]. 

Є ще 4 документа, де датування виконано подібним чином. У двох 

листах старших Війська Запорозького, Самійла Кішки до великого коронного 

гетьмана Яна Замойського та Дмитра Барабаша до короля Речі Посполитої 

Зиґмунта III є така інформація: «…1601 Marty ultima etc» [2, c. 123] та 

«…ułtima May 1617» [2, c. 172]. А також у двох документах П. Конашевича-

Сагайдачного: «…dnia ostatniego Octobra roku 1617» [2, c. 183] і «…марта 

числъ послѣднихъ, року 1622» [2, c. 234]. Правда, останній приклад 



12 

INSULA #1/2020 
 

відрізняється тим, що визначити дату написання джерела можна лише 

приблизно. 

Також є випадки, коли замість числових позначень дня є згадки днів 

тижня. Буває, що це єдина «зачіпка» в документі, котра допомагає точно або 

хоча б приблизно встановити дату. Саме така «підказка», ймовірно 

допомогла датувати лист С. Наливайка, що вже розглядався: «…we czwarthek 

przed przewodj mensis Aprilis anno Domini 1594» [2, c. 68]. Але далеко не 

завжди за допомогою інформації про день тижня можна без додаткових 

джерел встановити дату. В листі Семерія Наливайка до віленського воєводи 

Ієроніма Ходкевича, згадується що: «Pisan we wsi Dorohach we wtorek 1595» 

[2, c. 84]. В двох листах старшого Війська Запорозького Гаврила Крутневича 

до великого коронного гетьмана Яна Замойського за 1602 р. є такі відомості: 

«Dat z stanowyszcza w poniedziałek» [2, c. 128] та «Dan z stanowyska, we 

czwartek» [2, c. 131]. В листі старшого Війська Запорозького Дмитра Гуні до 

польного коронного гетьмана Миколая Потоцького міститься такий запис: 

«Dat. z taboru w sibotę Julii anno 1638» [2, c. 441]. А в універсалі гетьмана 

Війська Запорозького Павла Бута (Павлюка) козакам, окрім повного 

датування з зазначення дати та року, є також звістка про день тижня, що дає 

змогу точно встановити, згідно якого календаря датовано універсал: «Dat w 

Mosznach we wtorek 15 Decembra roku 1637» [2, c. 428]. В 1637 р. 15 грудня 

припало на вівторок за григоріанський календарем [1, с. 7, 54], а за 

юліанським – це була п’ятниця [1, с. 7, 48], тобто документ датовано за 

«новим стилем». Можна також побачити, що назви днів тижня, які 

зустрічаються у козацьких документах кін. XVI – п.п. XVII ст., всі 

слов’янського походження (окрім суботи). 

Як зазначалось вище, в більшості випадків, в документах вказані і 

місяці року. Назви місяців в основному латинські, але нерідко зустрічаються 

і слов’янські назви. Нижче, будуть наведені всі варіанти написання місяців 

року в документах що розглядаються, зі збереження лексичних та 
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орфографічних особливостей, та відмінків оригіналу. Січень згадується в 

джерелах як: Ianuary, Januarii, Yenuary, Ianuarii, Ianuaris, Ianua, Ia nry, Ian., 

yanuarii, sticznia, stycznia, гεнвара, гεнваря. В листі гетьмана Семерія 

Наливайка до короля Речі Посполитої Зиґмунта III, 1596 р., січень позначено 

у двох варіантах «Dan z Rzeczyce Januarii anno 96 (stycznia roku 96)» [2, c. 88]. 

Місяць лютий: February, Februari, Februarii, Febr., Feb., lutego, Ѳевраля, 

фεвраля. Березень: Marty, marcza, Marcy, Marci, Marcij, marca, марца, марта. 

Квітень: Aprilis, Aprila. В листі полковника Війська Запорозького Андрія 

Гунченка до канцлера Великого князівства Литовського Льва Сапіги, в 

датуванні документа рік не вказаний, а лише є позначка дня та місяця, не в 

слов’янському варіанті, а в римському: «Dan z Staroduba Aprila 22» [2, c. 147]. 

Але за змістом тексту листа і у порівнянні з іншими документами того 

проміжку часу, можна встановити, що це період польсько-московської війни 

1609-1618 рр., а саме весна 1610 р., час взяття козаками Стародуба. Травень 

згадується лише в одному варіанті: May, mai, maia, maja, мая. Червень: Iuny, 

Iunii, Juny, Yunia, czerwca, июня, іюня, юня. Липень можна знайти в 

документах у таких варіаціях: July, Iuly, Iulii, Julii Iulygy, lipcza. Серпень: 

August, Augusta, Augusti Aug., sierpnia, август, августа, авгuста. Вересень 

згадується, як: September, Septembr, Sept., Septembris, września, 7bris. 

Жовтень: Octobra, Oktobra, Octob., 8bris, 8-bris. Листопад: Novembris, 

Novembr., Novembra, listopada, 9bris, 9b. І грудень: Decembris, Decembr., 

Decembra, decem., grudnia, 10bris, 10-bris. В датуванні документів, що були 

створені з вересня по грудень включно, в латинських варіантах назв місяців 

року, разом з звичайною «літерною» формою написання, також зустрічається 

змішана «літерно-цифрова». Це випливає з самих латинських назв місяців, 

September (Septembris) – сьомий, October – восьмий, November (Novembris) – 

дев’ятий та December (Decembris) – десятий. Вказані місяці, в багатьох 

випадках згадуються, як 7bris, 8bris, 9bris 10bris. А в одному документі 

листопад позначено як 9b, так датована «Угода між королівськими 
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комісарами та Військом Запорозьким», що була укладена в урочищі Ведмежі 

Лози: «Działo się w obozie u Kurukowa na Niedzwiedzych Łozach dnia 6 9b 

1625» [2, c. 287]. 

Майже всі документи, що досліджуються датовані ерою від Різдва 

Христового. Як правило, роки мають цифрове позначення, але є і 

виключення, в невеликій частині документів числа повністю або частково 

записані буквами прописом. Так «Лист старшого Війська Запорозького 

Прокопа Сараповича до короля Речі Посполитої Зиґмунта III» датований 

наступним чином: «Dath z Zaporoża 17 miesiąca marca anno Domini millesimo 

sextentessimo» [2, c. 108], тобто, 17 березня 1600 р. Або ж такий приклад – 

«Універсал гетьмана Війська Запорозького Івана Петрижицького мешканцям 

українських воєводств Речі Посполитої», також написано літерами але вже не 

латиною, а на слов’янський манер: «Datą z Kaniowa, Iuly dwudziestego 

wtorego dnia a tysiąc szescset trzydziestego wtorego» [2, c. 366], це 22 липня 

1632 р. 

Більшість джерел написані латиницею, а поруч з роком може мітитись 

позначення anno Domini – року Божого (Господнього), як в повному так і 

великій кількості скорочених варіантів, найчастіше можна побачити такі: 

anno Dni, anno, a. D., a., та деякі інші. Є немало прикладів де датування 

вказано за змішаною формою де поруч з латинськими словами є і 

слов’янські. Наприклад, Універсал канівського полковника Юрія Голуба 

«Dzialo się w Kononczy die trigessima 8bris a tysiąc szescset czterdzieste 

czwartego» [2, c. 460], латиною написано число дня та назва місяця – 30 

жовтня, та польською – 1644. В великій кількості документів поруч із 

зазначенням числа року є не латинське, а слов’янське позначення – roku, roku 

Boze (Bozego) [2, c. 58], roku panskiego. В угоді між польним коронним 

гетьманом Станіславом Конецпольським і Військом Запорозьким є така 

інформація «Działo się w obozie pod Pereasławiem dnia 8 mca czerwca roku 

panskiego 1630» [2, c. 328]. Або ж в універсалі гетьмана Війська Запорозького 



15 

INSULA #1/2020 
 

Павла Михновича Бута (Павлюка) до переяславського отамана і 

переяславських козаків, також вказується, що написаний він «roku 

panskiego»: «Z Krylowa dnia 12 Augusta roku pańskiego 1637» [2, c. 415]. 

Окремо слід розглянути документи, що писалися кирилицею. Загалом, 

у збірці документів вдалося знайти 19 кириличних текстів, що складалися 

козаками або були укладені за участю козацтва. Як вказувалось вище, 

абсолютна більшість джерел, що розглядаються, датовані ерою від Різдва 

Христового, але є два документи, де вказана «візантійська» ера від створення 

світу. Перший – це спільний документ, укладений між козацтвом і 

православним митрополитом: «Угода між київським митрополитом Йовом 

Борецьким і гетьманом Війська Запорозького Оліфером Голубом», єдине 

джерело, де датування зроблено як за «нашою ерою», так і за «світовою» 

системою літочислення, окрім того вказано індикт: «Въ монастыри 

Михайловскомъ, церкве золотоверхое, въ Киеве, дня 24 июня месеце, 1622 

року от Христа, а от створеня світа 7130, индикта пятого» [2, c. 238]. Та 

другий документ – «Лист запорозького отамана Семена Забузького до 

валуйського воєводи Павла Леонтьєва», де зазначено: «Писанъ съ Тору 150-

году, июня въ 12 день» [2, c. 459]. Звичайно, мається на увазі 7150 рік від 

створення світу, а за «нашою ерою» це 1642 р. Цікавим є й те, що тим самим 

отаманом «Семеном Забузским» за 5 днів до цього, було складено листа до 

того ж адресата, але датований він системою літочислення від Різдва 

Христового: «Писанъ у Торскомъ, июня 7-го дня, року 1642-го» [2, c. 459]. 

Особливістю кириличних текстів, котрі розглядаються, є також 

використання 3-х способів запису чисел: арабськими цифрами, літерами 

прописом та кириличною системою числення із записом чисел буквами 

кирилиці. В основній частині кириличних документів день місяця та рік 

записані арабським цифрами, наприклад: «Глейт від Війська Запорозького 

Олександрові Ахії» від 26 червня 1625 р. датовано так: «Писанъ за Порогами 

на куреняхъ у Ореховки мѣсяца іюня 26 дня 625-го году» [2, c. 261]. 
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«Декларація Війська Запорозького в релігійній справі» написана в Києві в 

1610 р, датована повністю прописом: «Лѣта Божого Нароженья тисеча шесть 

сотъ десятого мѣсяца марца двадцатого дня» [2, c. 142]. В листі гетьмана 

Григорія Тискиневича до київського підвоєводи Михайла Мишки-

Холоневського дата також вказана прописом: «Писанъ за Порогами, року 

шесть сотъ десятого, мая двадцать девятого дня» [2, c. 151]. 

Спосіб запису чисел буквами кирилиці, потребує більш детального 

розгляду. Загалом, знайдено 6 документів козацтва такого типу. Це «Присяга 

гетьмана Війська Запорозького Криштофа Косинського та Війська 

Запорозького» від 10 лютого 1593 р., де є така згадка: «Лист гεтмана 

козацъкого εго мл пну воεводε киεвскому даный рокu ГІ 13 мсца марца ƐІ 15 

дня» [2, c. 60]. За правилами кириличної системи числення ГІ = 13, а ƐІ = 15 

[3, c. 458]. Тобто, виходить: «13 року місяця березня 15 дня», але, звичайно, 

це помилка, такої дати року в принципі бути не могло, якщо навіть 

припустити, що рік вказано за системою літочислення від «створення світу», 

то 7113 р. відповідає 1605-му р. н.е. Тим паче, що цей документ має інше 

чітке датування прописом «Дεялося под Пятком року Божого тисεча пятсот 

дεвεтдεсят трεтεго мсца фεвраля дεсятого дня…» [2, c. 62]. 

Другий приклад міститься в універсалі гетьмана Війська Запорозького 

Григорія Лободи козакам: «Дан з Корсуня рокu ЧƐ август ЛA дня» [2, c. 83]. 

Що розшифровується як «року 95 серпня 31 дня» [3, c. 458], тобто 1595 р. 

Останні 4 документи датовані 1633-1634 рр. Це «Лист лубенського 

полковника Лавера Харченка до недригайлівського урядника Кшиштофа 

Сіножатського», котрий підписано: «Писанъ с Лuбен гεнваря в КИ де лѣта 

АХЛГ го году» [2, c. 380], тобто від 28 січня 1633 р. [3, c. 458]. «Лист 

полковника Війська Запорозького Дороша Куцковича лівобережним козакам 

Чигиринського полку»: «Писанъ в Чигиринѣ августа въ КА де лѣта AХЛД 

году» [2, c. 392], що написаний 21 серпня 1634 р. [3, c. 458]. «Лист 

полковника Війська Запорозького Матяша Царенка до білгородського 



17 

INSULA #1/2020 
 

воєводи Михайла Волинського», де є таке повідомлення: «Писан на поли в 

обозε над полusεром под Полтавою // лѣта по Рожεствε Хствε AХЛД годu 

м сца авгuста въ Л де» [2, c. 393] – 30 серпня 1634 р. [3, c. 458]. І документ за 

тією ж датою «Лист полтавського козацького отамана Івана Худяка до 

білгородського воєводи Михайла Волинського»: «Писан в Полтаве от 

Рожεства Х ства AХЛД го м сца авгuста по Л де» [2, c. 394]. 

І на останок також необхідно розглянути ще один своєрідний приклад 

визначення часу за допомогою т. зв. «прив’язки» до певної «точки» в межах 

одного дня. Документ, що складений латиною, у збірці документів 

українського козацтва має таку назву: «Лист гетьмана Війська Запорозького 

Гната Василевича до короля Зиґмунта III» від 15 червня 1597 р. [2, c. 98]. Але 

за змістом тексту зрозуміло, що адресувався лист не королю, а: «…панам 

старостам, підстаростам його королівської величності, поставлених на 

пограниччі, та їхнім замісникам…» [2, c. 99]. В листі козаки повідомляють 

про те, що татари підійшли до переправи на Дніпрі і мають намір напасти на 

«володіння його королівської величності» [2, c. 99]. Але цікавлять в цьому 

джерелі наступні відомості: «Нехай буде відомо вашим владам, що бей 

перекопських татар з усіма військами 14 червня у сніданкову пору прибув до 

переходу через Пороги і Таволгу і, ймовірно, що вони вже перейшли через 

Дніпро» [2, c. 99]. В оригіналі: «…Czarum Precopiensium Tartarorum cum 

universis copiis suis die decima quarta Iunii hora prandii ad transitum inter Porohy 

et Tuvolza…» [2, c. 98]. До перекладу тексту українською мовою все ж таки є 

питання, «Czarum Precopiensium Tartarorum» мабуть має перекладатись не як 

бей перекопських татар, а саме як цар перекопських татар, бо так в той час 

нерідко йменували кримського хана, та і взагалі кримських татар в Литві, 

Польщі та Русі (Україні) називали перекопськими татарами [5, c. 6-7, 9, 12]. 

Словосполучення «hora prandii ad» перекладено як «у сніданкову пору», але, 

як зазначають самі упорядники збірки документів, цей час можна перекласти 

і як обідню або передобідню пору, оскільки «prandium» часто перекладався 
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як «другий сніданок» (на відміну від «ientaculum» ‒ раннього, першого 

сніданку) або й просто як обід [2, c. 502]. Абсолютно точно відповісти на 

питання, який саме час дня мався на увазі в листі козаків, мабуть неможливо, 

але можна стверджувати, що це було в першій половині дня, між ранком 

(сніданком) та серединою дня (обідом). Також, в цьому документі 

проявляється ще одна цікава риса орієнтуванні в частинах доби за 

допомогою часу трапез. 

Отже, досліджуючи питання хронології при аналізі актових джерел 

українського козацтва кін. XVI – п.п. XVII ст., а загалом було розглянуто 180 

документів, слід сказати, що проблема хронологічних особливостей 

козацьких документів є доволі складною та маловивченою. Питання 

датування документів козацькими канцеляріями, зокрема застосування 

григоріанського календаря, окремо не досліджувалось. Лише в декількох 

документах є вказівка, яким саме стилем він датований. Теза, що козаки, як 

православні люди, надавали перевагу «старому календарю», а в листуванні з 

католиками були вимушені переходити на «новий», не у всіх випадках 

підтверджується. Навряд чи існували якісь єдині правила використання 

юліанського або григоріанського календаря в датуванні документів 

написаних в козацькому середовищі, тому кожен випадок треба розглядати 

окремо. Більшість документів козацького походження точно датовані. 

Переважна більшість аналізованих джерел польськомовні, але дата часто 

вказана латиною. Назви місяців зустрічаються як в римському, так і в 

слов’янському варіантах. В деяких випадках вказується день тижня, що 

інколи допомагає точно визначити час створення джерела та календарну 

систему згідно якої датовано документ. Система літочислення в абсолютній 

більшості документів – від Різдва Христового, лише у двох, роки вказані від 

створення світу, а в одному з них є і рік нашої ери. Способи запису дат також 

різні: арабськими цифрами, прописом, в деяких кириличних текстах –

буквами кирилиці. Також в документах зустрічається скорочений варіант 
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передачі римських назв місяців від вересня до грудня включно – 7bris, 8bris і 

т.д. Ще однією особливістю вимірювання часу в козацьких документах є 

орієнтування за християнськими святами та пам’ятними днями церковного 

календаря, можна знайти такі згадки в документах: «на свято святої Трійці», 

«за три тижні до Великодня», «на день св. Петра» і т.ін. В одному документі 

є «прив’язка» часу дня до часу трапези. Але питання хронології козацьких 

документів є досить широким і ще багато джерел потребують подальшого 

ретельного вивчення. 
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