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П Е Р Е Д М О В А 
 

П’ятий номер «Січеславського альманаху» вмістив в себе небагато 
статей, але всі вони змістовні та різнопланові. В статтях висвітлюються як 
добре знайомі так і маловідомі сюжети з історії козацтва. При чому автори 
висвітлюють історію розвитку різних гілок козацької верстви: козаків 
Гетьманщини, запорожців і донських козаків. 

Як і в попередніх випусках матеріали представляють собою суто 
історичні дослідження, а також історіографічні та джерелознавчі розвідки.  

За тематикою статті традиційно різнопланові. Доволі представницьким в 
цьому номері виглядає генеалогічний напрямок. Чотири з десяти статей 
прямо або опосередковано стосуються козацької генеалогії. В статті 
С.В.Абросимової представлено напрацювання Д.І.Яворницького в галузі 
дослідження генеалогії його сучасників – відомих громадських діячів 
М.М.Комстадіуса. Й.М.Гладкого, дворянських родів Синельникових, 
Синьогубів та ін., які мали козацьке коріння. Н.В.Ченцова подала цікавий 
матеріал про козацьку родину Бурдимів. Тут розкрито процес набуття одним 
з представників колишньої полкової старшини Гетьманщини П.Бурдимом 
нового соціального статусу – дворянства Російської імперії, а також показано 
долю його нащадків. І.О.Кочергін в своїй статті вмістив поколінний розпис 
відомої на Катеринославщині дворянської родини Коростовцевих, яка своїм 
корінням уходе в козацьку старшину Гетьманщини. Також інформація 
генеалогічного характеру представлена в джерелознавчій публікації 
професора В.В.Кривошеї. Хоча стаття розкриває інформативні можливості 
досить специфічного виду джерел – синодиків, але тут присутні й дані про 
родинні стосунки окремих запорозьких родів.  

Вже традиційною можна вважати публікацію професора І.Ф.Ковальової, 
яка стосується козацької археології. Чергова стаття присвячена 
сфрагістичним знахідкам з розкопів Новобогородицької фортеці. Про погляди 
відомого громадського діяча М.Ф.Комарова на історичне минуле України і 
запорозьке козацтво, зокрема, йде мова в статті професора Г.К.Швидько. 
А.М.Білокінь представив біографічну розвідку про відомого церковного діяча 
останньої чверті ХVIII – початку ХIХ ст. Ф.Г.Шиянова-Чернявського. Один із 
соціально-економічних аспектів життя запорозького козацтва проаналізовано 
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в статті В.В.Грибовського. О.В.Харлан представив матеріал, який стосується 
запорозької козацької дерев’яної архітектури. 

Єдиною статтею, в якій представлена історіографія козацтва виявилась 
стаття Є.М.Луняка. В ній висвітлено еволюцію французьких історичних 
досліджень українського козацтва за останні 350 років. Також у випуску 
вміщено одну рецензію авторства В.В.Грибовського на книгу російського 
історика Д.Сеня. 

Як і в попередніх випусках всі матеріали об’єднані козацькою 
проблематикою. Сподіваємося, що читачі знайдуть тут цікавий для себе 
матеріал. 
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