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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми. В історії України особливе місце належить козацтву, 

на прикладі буття якого виховувалося почуття національної самоповаги кількох 

поколінь українців. Воно було рушійною силою визвольних змагань, оборони 

від зовнішніх ворогів, розбудови держави, культурного прогресу українського 

народу. Закономірно, що козакознавча проблематика упродовж більш ніж двох 

століть викликає жваве зацікавлення у науковців. З 1840-х років донині було 

опубліковано кілька десятків робіт щодо вивчення семантики козацьких 

прапорів, печаток і гармат. Але цілісного дослідження історії становлення та 

ґенези інсиґній українського козацтва загалом досі не створено, не вивчено їх 

значення для соціуму ранньомодерної України. 

Дослідження державної символіки доби козацтва надзвичайно актуальне 

для сучасності коли, з одного боку, Україна активно долучається до 

євроінтеграційних процесів, а з іншого – зазнає зовнішньої агресії. В умовах 

реанімації історичної пам’яті українців, чиє соціальне та духовне становлення 

здійснюється через переосмислення засад української історії, державності, 

культури та традицій, розуміння змісту козацької атрибутики сприяє 

становленню державницької свідомості, патріотизму та єднанню навколо 

національних цінностей. 

Конструювання ідеологічно виваженого іміджу України для її 

геополітичних стратегій потребує поєднання різновекторних напрямів 

демонстрації обороноспроможності та захисту власних кордонів із глибинними 

демократичними засадами, що візуалізовано в інсиґніях українського козацтва. 

Відтак, історична зумовленість і стратегічна перспективність залучення 

козацьких клейнодів до актуального ідеологічного інструментарію країни 

потребують включення наукових здобутків з еволюції державної символіки 

ранньомодерної України в історичний доробок, як зразку поєднання семантики 

влади із перспективою національного самовизначення. 

Зв’язок роботи із науковими програмами, планами, темами. 
Дисертаційне дослідження виконане в рамках комплексної теми науково-

дослідної роботи Харківської державної академії культури «Вітчизняна та 

світова культура: історико-теоретичні аспекти» (Державний реєстраційний 

номер 0109U000511) і плану дослідження кафедри історії України і всесвітньої 

історії «Розробка актуальних питань історії України», затвердженого рішенням 

ученої ради Харківської державної академії культури.  

Об’єкт дослідження – козацька доба в історії України з характерними 

особливостями політичного устрою та інститутами влади. 

Предмет дослідження – закономірності та тенденції формування 

козацької символіки, еволюція її складових елементів у площині 

зовнішньополітичних зносин козацтва з Османською імперією, Річчю 

Посполитою, Московською державою (Російською імперією) та Священною 

Римською імперією германської нації. 
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Мета дисертаційного дослідження полягає в тому, щоб на основі 

наявної джерельної бази й узагальнення здобутків історіографії прослідкувати 

шляхи становлення та розвитку державної символіки ранньомодерної України 

через призму особливостей міжнародних політичних зв’язків Війська 

Запорозького останньої третини XVI – кінця XVIII ст. 

У ході реалізації поставленої мети визначено такі завдання: 

- з’ясувати особливості розвитку символіки козацьких інсиґній в контексті 

українсько-польських, українсько-австрійських, українсько-турецьких та 

українсько-російських відносин; 

- простежити вплив зовнішньополітичної орієнтації лівобережної й 

правобережної частин Українського гетьманату та Запорозької Січі на 

трансформації козацької вексилології; 

- здійснити аналіз та культурно-історичну атрибуцію головних владних 

інсиґній керівників Війська Запорозького Низового та Гетьманщини; 

- виявити специфіку розвитку козацької сфрагістики впродовж 

досліджуваного періоду; 

- охарактеризувати гармати та литаври як корпоративні атрибути козацької 

доблесті; 

- виявити символічне підґрунтя функціональних обов’язків урядників, 

відповідальних за збереження та охорону інсиґній Війська Запорозького. 

Хронологічні рамки дослідження обумовлені тематичною 

спрямованістю дослідження й охоплюють останню чверть XVI – кінець 

XVIII ст. Нижня межа визначається 1578 р. – часом проведення так званої 

«козацької реформи» польським королем Стефаном Баторієм, коли запорожцям 

офіційно від імені держави були надані відповідні військові знаки, які стали 

першими козацькими клейнодами. Верхня межа визначається 1781 р., тобто 

часом оприлюднення указу російської імператриці Катерини ІІ про скасування 

козацького територіально-адміністративного устрою, внаслідок чого військова 

символіка ранньомодерної України була відмінена. 

Територіальні межі дослідження – володіння Запорозької Січі та землі 

Гетьманщини, що змінювалися впродовж досліджуваного періоду. 

Наукова новизна одержаних результатів визначається постановкою 

проблеми, яка не знайшла висвітлення у спеціальних дослідженнях – 

комплексним вивченням державної символіки ранньомодерної України через 

історію становлення та ґенези козацьких клейнодів. 

Ґрунтуючись на широкому колі різноманітних джерел та наукової 

літератури, у дисертаційному дослідженні: 

вперше: 

- доведено пряму залежність між утратою козацтвом політичної 

суб’єктності та номенклатурою жалуваних сусідніми володарями 

клейнодів; 

- на основі архівних джерел з’ясовано, що поступова втрата національного 

контролю над виготовленням головних козацьких інсиґній була 



3 

безпосереднім наслідком інкорпораційної політики Російської держави 

щодо українських земель; 

- проаналізовано еволюцію візуальних образів булави, пірнача та бунчука 

як найвищих державних символів козацької України; 

- розкрито місце литаврів у становленні Військової (державної) та 

Полкової музики Війська Запорозького, як невід’ємного елементу 

повсякденної та церемоніальної культури козацьких спільнот XVI – 

XVIII ст.; 

- акцентовано увагу на перших згадках про посади відповідальних за 

збереження та охорону козацьких державних символів осіб; 

- запропоновано трактування посади довбуша як козацького урядовця з 

належними державними функціями; 

уточнено: 

- відображення в інсиґніях влади зовнішньополітичних зв’язків 

українського козацтва впродовж досліджуваного періоду; 

- причини, час, обставини появи та розвитку іконографії державної 

козацької сфрагістики; 

- обриси дуалістичності геральдичних традицій козацької вексилології; 

- аспекти, пов’язані з формуванням гарматного парку Гетьманщини 

середини XVII – XVIII ст.; 

- відомості про службові обов’язки осіб, відповідальних за збереження 

козацьких інсиґній; 

- інформацію про центри виготовлення атрибутів козацької влади; 

отримали подальший розвиток: 

- архівні пошуки правових актів щодо надання військових символів 

українському козацтву іноземними монархами; 

- дослідження владних інсиґній українського козацтва, що зберігаються у 

державних музейних колекціях. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що 

зібраний, систематизований і проаналізований фактичний матеріал, а також 

теоретичні положення та узагальнюючі висновки можуть бути використані в 

подальшій науковій і освітній роботі. Вони стануть у нагоді при підготовці 

курсів з історії козацтва та історії України загалом, історії державотворення, 

спеціальних історичних дисциплін, культурології. Крім того матеріали 

дисертаційного дослідження можуть використовуватися під час провадження 

політики з патріотичного виховання українських громадян і популяризації 

вітчизняної державної символіки. 

Апробація результатів дисертації. Основні положення і висновки 

дисертаційного дослідження було апробовано на міжнародних і всеукраїнських 

наукових конференціях: Міжнародній науковій конференції «Слобожанські 

читання» (Харків, 23 квітня 2009 р.), Всеукраїнській науковій конференції 

«Культура та інформаційне суспільство ХХІ століття» (Харків, 22–23 квітня 

2009 р.; 23–24 квітня 2010 р.), Всеукраїнській науково-практичній конференції 

«Суспільно-політичні процеси на українських землях: історія, проблеми, 
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перспективи» (Суми, 17 квітня 2015 р.), Міжнародній науково-практичній 

конференції «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах 

глобалізації» (Переяслав-Хмельницький, 16–17 січня 2016 р.), Міжнародній 

науково-практичній конференції «Наука, освіта, суспільство: актуальні питання 

і перспективи розвитку» (Київ, 30–31 березня 2017 р.), Міжнародній науково-

практичній конференції «Проблеми і перспективи розвитку науки в Україні і 

світі» (Київ, 27–28 жовтня, 2017 р.), Міжнародній науково-практичній 

конференції Треті академічні читання, присвячені пам’яті професора 

Г. І. Волинки: «Філософія, наука і освіта» (Київ, 17–18 травня, 2019 р.) 

Публікації. Основні положення дисертаційного дослідження висвітлено у 

15 наукових публікаціях, з них: 5 статей надруковано у наукових фахових 

виданнях України, у т.ч. 2 – включені до міжнародних наукометричних баз, та 2 

статті оприлюднено у закордонних виданнях.  

Структура дисертації зумовлена метою й завданнями роботи, 

складається з переліку умовних скорочень, вступу, чотирьох розділів 

(дев’ятнадцяти підрозділів), висновків, списку використаних джерел та 

літератури (507 позицій), 4 додатків (47 рис.). Загальний обсяг роботи 

становить 288 с., з них основного тексту – 192 с. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 

У вступі обґрунтована актуальність проблеми, визначені об’єкт і предмет 

дослідження, поставлено мету, окреслено завдання, хронологічні та 

територіальні межі, вказано наукову новизну, практичне значення й апробацію 

роботи. 

У першому розділі «Історіографія, джерельна база та теоретико-

методологічна основа дослідження» здійснено науковий аналіз літератури, 

проаналізовано джерельну базу та теоретико-методологічне підґрунтя 

дисертації. 

У підрозділі 1.1 «Ступінь наукової розробки головних питань дисертації» 

розглянуто історіографічну базу дисертаційного дослідження, яка представлена 

загальними роботами з історії символічного комплексу українського козацтва 

та окремими вузькоспрямованими працями про атрибути козацької влади, в 

яких проаналізовано вексилологію, сфрагістику та символіку гармат. 

Історіографічний доробок поділено на три періоди: імперський, радянський та 

часів незалежності України, які концептуально відрізняються науковим 

підходом до вивчення проблеми.  

Наукове вивчення козацьких клейнодів розпочалося у перший період. 

Вітчизняними, російськими та польськими ученими
1
 було віднайдено та 

                                                           

1 Скальковский А. А. История Новой Сечи, или последнего Коша Запорожского. Одесса : 

Городская типография, 1841. 461 с; Сементовский М. Старина малороссийская, запорожская 

и донская. Санкт-Петербург : Типография И. Фишона, 1846. 64 с.; Эварницкий Д. И. История 

запорожских казаков. Т. 1. Санкт-Петербург : Типография И. Н. Скорохода, 1892. 542 с; 

Уваров А. С. Печать Войска Малороссийского. Записки Императорского Археологического 

общества. 1851. Т. 3. С. 160–162; Барсуков А. Правительственные печати в Малороссии от 
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опубліковано невідомі раніше матеріали про символіку інсиґній Запорозької 

Січі та Української держави середини XVII – XVIII ст. У щомісячнику 

«Київська старовина» вийшли друком невеликі речознавчі розвідки описового 

характеру про клейноди гетьмана К. Розумовського, печатку гетьмана 

Г. Круткевича, булаву з монастиря «Ясна гора» м. Ченстохов, прапорництво 

городового козацтва другої половини XVIII ст.
2
.  

1911 р. І. П. Крип’якевич статтею «Прапор Хмельницького» започаткував 

вивчення вексилології часів Хмельниччини як окрему наукову проблему
3
. 

1912 р. М. Є. Слабченко
4
 опублікувала брошуру з української сфрагістики. В 

опублікованій через п’ять років І. П. Крип’якевичем спеціалізованій статті з 

козацької сфрагістики, було виправлено та суттєво розширено і доповнено 

роботу попередниці
5
.  

Зміна методологічного підходу у радянські часи (другий період) та 

ідеологічний тиск тоталітарної системи на вивчення історичного минулого 

призвели до розгляду клейнодів відокремлено від історії українського козацтва, 

– як окремих пам’яток з музейних чи архівних колекцій. Водночас, окрім 

сфрагістики та вексилології, з’явилися роботи присвячені козацькій артилерії
6
.  

                                                                                                                                                                                                 

времен Стефана Батория до Екатерины II. Киевская старина. 1887. Т. 19. Сентябрь. С. 90; 

Исторический очерк о регалиях и знаках отличия русской армии. / сост. Н. Г. Николаев. Т. 1 : 

Великокняжеские и царские периоды. Санкт-Петербург : Типография П. П. Сойкина, 1898. 

340 с.; Исторический очерк о регалиях и знаках отличия русской армии. / сост. Н. Г. 

Николаев. Т. 2 : 1725–1801 гг. Санкт-Петербург : Типография П. П. Сойкина, 1899. 375 с; 

Gliszczyсski M. M., А. А. Skalkovskiĭ Znaczenie i wewnкtrzne їycie Zaporoza podіug 

Skalkowskiego ; oraz, Hetmani maіorossyjscy i kozacy do czasуw unii. Warszawa : Nakіad i druk 

S. Orgelbranda, 1852. 373 s.; Czarnowski I. Ukraina i Zaporoїe czyli Historia kozakуw od 

pojawіenia siк ich, do czasu ostatocznego przyі№czenia do Rosji. T. 1. Warszawa : Nakіadem 

J. A. Breslavera, 1854. 282 s. 
2
 Л-кій О. Гетьманские клейноды (1758 г.). Киевская старина. 1882. Т. ІІ. С. 343–345; 

Востоков А. А. Неженская рада 1663 г. Киевская старина. 1888. № 5. С. 125–139; Заметки о 

казацких знаменах. Киевская старина. 1890. Т. ХХХІ. С. 153–157; Лазаревский А. Универсал 

гетьмана Гавриила Крутневича 1603 года. Киевская старина. 1898. Кн. І. Отд. ІІ. С. 1–4; 

Лазаревский А. Булава гетмана Тетери. Киевская старина. 1901. Т. LXXII. С. 9. 
3
 Крип’якевич І. П. Прапор Хмельницького. Неділя. 1911. № 6. С. 3–5. 

4
 Слабченко М. Материалы по малороссийской сфрагистике. – Одесса : [б. в.], 1912. 16 с. 

5
 Крип’якевич І. П. З козацької сфрагістики. Записки наукового товариства імені Шевченка. 

1917. Т. 123–124. С.1–16. 
6
 Макаренко М. Запорозькі клейноди в Ермітажі. Україна. 1924. № 3. С. 25–39; 

Крип’якевич І. П. З історії козацької артилерії. Літопис Червоної Калини. 1932. № 2. С. 17–

18; Крип’якевич І. П. Українська артилерія в часи Богдана Хмельницького. Літопис 

Червоної Калини. 1932. № 4. С. 18–19; Сидоренко В. О. З історії селянсько-козацької 

артилерії часів визвольної війни українського народу 1648–1654 рр. Праці Київського 

державного історичного музею. 1958. Вип. 1. С. 99–118; Ісаєвич Я. С. Бойові прапори 

козацького війська. Український історичний журнал. 1963. № 1. С. 85–87; Каменцева Е. И. 

Две украинские печати XVIII в. из собрания ГИМ. Нумизматика и сфрагистика. 1963. Вып. 

1. С. 203–205; Дракохруст Е. К истории войсковых печатей Левобережной Украины XVII–

ХVІІІ вв. Нумизматический сборник. 1971. Ч. ІV. Вып. ІV. С. 3–24; Грабовецький В. В., 

Гавриленко В. О. Невідомий універсал і найдавніша козацька печатка гетьмана Григорія 
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Історики української діаспори вивчали символіку українського козацтва з 

позиції державницького підходу. Зокрема, печатки та прапори Війська 

Запорозького розглядалися ними як невід’ємні елементи державотворчих 

процесів на теренах України другої половини XVI – XVIII ст.
7
 Усі статті вище 

згаданих авторів мали описовий характер. 

Процес лібералізації історичної науки наприкінці 1980 – на початку 1990-

х рр. сприяв появі досліджень, автори яких зверталися до призабутих 

історичних фактів, публікували нові архівні матеріали, які доповнили наявні 

відомості про атрибути військово-політичної влади українського козацтва
8
. 

Якісно новий період у вивченні атрибутів козацької влади як елементів 

державної символіки ранньомодерної України почався з 1990-х рр., коли 

з’явилася велика кількість публікацій з досліджуваної теми. Ґрунтовні праці 

вітчизняних дослідників козацької вексилології, сфрагістики, артилерії 

вирізнялися глибоким аналізом, систематизацією та класифікацією зібраного 

матеріалу
9
. Процес еволюції символічного комплексу українського козацтва 

                                                                                                                                                                                                 

Лободи з 1595 р. Середні віки на Україні. 1971. Вип. 1. С. 204–208; Фоменко В. Військові 

печатки запорожців Історичні джерела та їх використання. 1972. Вип. 7. С. 152–160. 
7
 Січинський В. Ю. Український тризуб і прапор. Вінніпег : Тризуб, 1953. 58 с; Прокопович 

В. К. «Печать малороссийская»: Сфрагістичні етюди. Записки наукового товариства імені 

Шевченка. 1954. Т. 163. С. 19–106; Битинський М. Українські військові прапори і корогви. 

Український військовий журнал «Вісті». 1963. Ч. 109. С. 11–13; Битинський М. Українські 

військові прапори і корогви. Український військовий журнал «Вісті». 1963. Ч. 111. С. 14–16; 

Климкевич Р. О. Прапорництво українського городового козацтва. Українське козацтво. 

1971. № 3. С. 26–29. 
8
 Гломозда К., Павловський О. Українська національна символіка: походження, традиції, 

доля. Київ : Академія наук Української РСР, 1989. 33 с; Гломозда К., Яневський Д. Історичні 

гербові відзнаки та прапорові барви України. Український історичний журнал. 1990. № 4–5. 

С. 43–55; Ярова Г. Прапор сотні Лубенського полку. Наука і культура України. Вип. 24. С. 

208–210; Гісцова Л. Якого ж кольору були запорозькі прапори? Літературна Україна. 1990. 

№ 29. 19 липня. С. 8; Сергійчук В. І. Доля української національної символіки. Київ : Знання, 

1990. 48 с. 
9
 Леп’явко С. А. Прапори з 1655 року. Пам’ятки України. 1991. № 3. С. 48–51; Гречило А. Б. 

Прапори та герби українського козацтва. Вісті комбатанта. 1993. № 1. С. 51–53; Турєк Є. 

Савчук Ю. Нові відомості про бойові прапори козацького війська (середина XVIII ст.). 

Національно-визвольна війна українського народу середини XVII ст. : політика, ідеологія, 

військове мистецтво. Київ, 1998. С. 237–251; Савчук Ю. Фрагмент студій над прапорами 

Стародубського полку. Спеціальні історичні дисципліни : питання теорії та методики. 

2002. Число 8–9. Частина 1. С. 366–380; С. 321–326; Савчук Ю. К. Прапори Переяславського 

полку: реформування та розвиток традиції у другій половині XVIII ст. Наукові записки з 

української історії: зб. наук. ст., 2014. Вип. 35. С. 250–260; Савчук Ю. К. Ротація сотенних 

прапорів Київського полку у другій половині XVIII ст. Україна в Центрально-Східній 

Європі, 2015. Вип. 15. С. 418–424; Дашкевич Я. Р. Прапор Богдана Хмельницького: факти і 

фікції. Майстерня історика: джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни. Львів, 

2011. С. 354–362; Гавриленко В. В. Державні печатки України козацької доби: першооснова 

та ґенеза. Вісник Львівського університету. Серія історична. Вип. 35–36, 2000. С. 532–539;  

Сас П. М. Герб Війська Запорозького : із минулого у сучасне. – Київ : Інститут історії 

України НАН України, 2010. 204 с; Однороженко О. А. Державна і земельна геральдика і 

сфрагістика Війська Запорізького : автореф. дис. … канд. іст. наук : 07.00.06. Київ, 2003. 22 с; 
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(запорозького та городового) розглядався у нерозривному взаємозв’язку зі 

становленням державності ранньомодерного періоду історії України. 

Питань становлення символічного комплексу козацької держави 

опосередковано торкалася представниця модернізаторського напрямку в 

російській історичній науці Т. Г. Таїрова-Яковлева
10

. Спроба В. Р. Новосьолова 

прив’язати колекцію козацьких булав із зібрання Збройної Палати 

Московського Кремля з російськими трофеями, отриманими Меншиковим від 

Левенгаупта 1708 р. залишилася на рівні гіпотези, не знайшовши 

документального підтвердження
11

. 

Роботи польських істориків М. Франза та В. Кухарського
12

 були 

спрямовані на вивчення окремих питань становлення української козацької 

артилерії, що уможливило розгляд становлення гарматного парку козаків як 

складової частини мілітарних зв’язків із Річчю Посполитою. 

Таким чином, у науковій літературі відображено питання ґенези козацької 

вексилології, сфрагістики та артилерії. Семантика булав, пірначів, бунчуків та 

литаврів об’єктами спеціальних досліджень не стали. 

Підрозділ 1.2 «Джерела дослідження» містить аналіз неопублікованих і 

опублікованих джерел щодо еволюції козацьких атрибутів військово-

політичної влади як частини державної символіки ранньомодерної України. 

Першою групою джерел є актові та дипломатичні пам’ятки з архівів України 

(Центральний державний історичний архів України в м. Київ, Інститут 

рукопису Національної бібліотеки України імені В. Вернадського) та Російської 

Федерації (Російський державний архів давніх актів у м. Москві), які раніше не 

публікувалися.  

Другою групою джерел є булави, пірначі, бунчуки, прапори та литаври 

українського козацтва, що зберігаються в музейних колекціях України. 

                                                                                                                                                                                                 

Ситий І. М. Запорозькі печатки: кошові, судові, паланкові. Воєнна історія. 2009. № 4. С. 81–

92; Ситий І. М. Клейноди останнього українського гетьмана (за матеріалами Чернігівського 

обласного історичного музею імені В. В. Тарновського). Український археографічний 

щорічник. Нова серія, 2002. Вип. 7. С. 147–150; Мальченко О. Художнє лиття гармат у 

Гетьманщині за часів правління Івана Мазепи. Київ : ВІПОЛ, 2007. 159 с; Бєлов О. Ф., Г. І. 

Шаповалов. Український тризуб: історія дослідження та історичний реконструкт. Київ-

Запоріжжя: Дике Поле, 2008. 264 с; Бєлов О., Шаповалов Г. Як формувалася і втілювалася 

ідея державного символу РУСИ –УКРАЇНИ – тризуба. Історія державного герба України: 

Каталог виставки в Запорізькому обласному краєзнавчому музеї. Запоріжжя, 2018. С. 15–18. 
10

 Таирова-Яковлева Т. Г. Гетманы Украины. Истории о славе, трагедиях и мужестве. 

Москва; Санкт-Петербург: Центрполиграф, 2011. 470 с; Таирова-Яковлева Т. Г. Иван Мазепа 

и Российская империя. История «предательства». Москва: Издательство Центрполиграф, 

2011.  525 с. 
11

 Новоселов В. Р. Казачьи булавы из собрания музеев Московского Кремля : забытые 

трофеи Полтавской баталии. Полтава. К 300-летию Полтавского сражения : сб. ст. 

Москва, 2009. С. 253–256. 
12

 Franz M. Wojskowoњж Kozaczyzny Zaporoskiej w XVI–XVII wieku. Geneza i charakter. 

Poznaс : Adam Marszaіek, 2002. 255 s; Kucharski W. W. Roznaџania nad artyleri№ kozack№ w 

latach 1648–1649. Przegl№d Historyczno-Wijskowy, 2015. № 16 (67). 7–18 s.  
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Третьою групою джерел є археографічні праці, розміщені у виданнях 

часів Російської імперії, СРСР та сучасної України, що дозволяють 

конкретизувати вектори міжнародних контактів Війська Запорозького з 

Московською державою, Річчю Посполитою та Османською імперією.  

Четвертою групою є наративні джерела: мемуари, хроніки, літописи 

укладені очевидцями військово-політичних подій кінця XVI – XVIII ст. 

Важливу інформацію почерпнуто зі щоденників і спогадів поляків 

Я. Собеського, Й. Єрлича, Ш. Окольського, С. Освенціма, австрійського 

дипломата Е. Лясоти, константинопольського архідиякона П. Халебського, 

словацького суспільно-політичного діяча Д. Крмана, українського генерального 

хорунжого М. Ханенка. З літописів використано праці козацьких канцеляристів 

Самовидця, С. Величка, Г. Граб’янки та турецького хроніста Мустафи Наїма.  

П’ятою групою джерел є каталоги музейних фондів, в яких подано опис 

клейнодів Війська Запорозького, значна частина яких або не збереглася донині, 

або недоступна вітчизняним науковцям. 

У підрозділі 1.3 «Теоретико-методологічна основа дослідження» 

охарактеризовано теоретичну базу дослідження, проаналізовано систему 

теорій, підходів і методів наукового пізнання, на основі комплексного 

застосування яких було визначено предмет і об’єкт дослідження, основні 

історичні явища та процеси, простежено їхній взаємозв’язок та 

взаємозумовленість. 

В основу аналізу формування символічного комплексу Війська 

Запорозького, його розвитку та перетворення в державну символіку 

ранньомодерної України відповідно до зовнішньо- та внутрішньополітичних 

змін покладено універсальні принципи наукової об’єктивності, історизму та 

комплексності, міждисциплінарності. Застосовано загальнонаукові (аналізу, 

синтезу, індукції, системно-структурний тощо) та спеціально-історичні 

(історико-порівняльний, історико-системний, проблемно-хронологічний тощо) 

методи. 

Під час аналізу атрибутів військово-політичної влади Війська 

Запорозького як сукупності символів, що, акумулювавши історичні реалії 

українців, здатні утримувати культурно-історичну пам’ять народу як цілісне 

явище використано концептуальні положення семіотичного підходу 

Ю. М. Лотмана, П. Рікера та П. Бурд’є.  

Наведені теоретико-методологічні основи дисертації дали змогу 

проаналізувати наукову літературу, залучити необхідні джерела, визначити 

факти, явища й процеси та представити узагальнюючи висновки. 

Другий розділ «Зовнішньополітичні чинники формування символіки 

українського козацтва» присвячено дослідженню причинно-наслідкових 

зв’язків між формуванням державної символіки українського козацтва та його 

міжнародною діяльністю. 

У підрозділі 2.1 «Відносини з Річчю Посполитою» розглянуто історію 

взаємовідносин українського козацтва з польською державою та їх 

відображення в символічному комплексі запорожців. З’ясовано, що залучення 
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козаків до військових протистоянь Речі Посполитої з сусідніми країнами в 

останній третині XVI – першій половині XVII ст. характеризувалося врученням 

прапора, литаврів і булави як символічного акту їх прийняття на державну 

службу і визнання частиною польської армії. В тогочасній свідомості 

представників Речі Посполитої клейноди були не лише знаками гетьманської 

гідності, але й символом офіційного визнання титулу зі сторони коронного 

уряду. Розв’язання геополітичних проблем (підписання Валієсарського 

перемир’я та Олівського миру) дало можливість верхівці Корони Польської 

зосередити зусилля на боротьбі за контроль над Українським гетьманатом. 

Офіційне надання клейнодів використовувалося центральною владою для 

маніпуляції пропольськи налаштованими гетьманами чи, як у випадку з 

П. Дорошенком і М. Ханенком, як чинник політичного тиску на козацьких 

обранців. 

У підрозділі 2.2 «Участь в антитурецькій коаліції кінця XVI ст.» 

показано, що встановлення таємних контактів між послами Австрії та Ватикану 

і козацькою старшиною завершилося офіційним зверненням Папи Климента 

VIII та імператора Рудольфа ІІ до запорожців, врученням цісарського прапора і 

відправленням посольства на Січ на чолі з Е. Лясотою. Вперше козацтво було 

визнано самостійним суб’єктом міжнародних відносин. Активна участь 

козацьких загонів у військовому протистоянні була ознаменована врученням 

ще двох корогв – Я. Оришовському від семигородського князя Сигізмунда 

Баторія та С. Наливайку від архікнязя Максиміліана. Відповідно до тогочасних 

норм цей акт було сприйнято як офіційне оформлення найму козаків на 

військову службу і лише польська сторона розцінила його як зраду і намагання 

Запоріжжя відділитися від Речі Посполитої. 

У підрозділі 2.3 «Взаємини з Османською імперією» показано, що пошук 

союзників у боротьбі з Річчю Посполитою змусив гетьмана Б. Хмельницького 

звернутися по допомогу до Стамбула. Проте, отримані від султана атрибути 

влади ані 1650 р., ані 1653 р. не призвели до оформлення васалітетних відносин. 

Андрусівський мирний договір активізував козацько-турецькі контакти, адже 

керівники Козацької держави вбачали в особі Меґмеда IV гаранта цілісності 

Гетьманщини. Прийняття турецького підданства гетьманом П. Дорошенком і 

отримання ним у 1669 р., 1672 р. та 1674 р. клейнодів не виправдали 

покладених сподівань, однак Порта не збиралася відмовлятися від українських 

земель. Призначення турецьких ставлеників Ю. Хмельницького, Г. Дуки, 

Т. Сулименка (із врученням відповідних атрибутів козацької влади) не 

допомогли султанській адміністрації перетворити Правобережну Україну на 

плацдарм поширення турецького впливу в Центрально-Східній та Південно-

Східній Європі. 

У підрозділі 2.4 «Стосунки з Російською державою» з’ясовано, що вже в 

1657 та 1659 рр. російські урядовці через вручення гетьманських клейнодів 

новообраному козацькому керманичу зробили спробу обмежити суверенітет 

Гетьманату. Офіційно завершився цей процес після підписання Московських 

статей 1665 р., які містили норми про легітимізацію козацьких елекційних рад 
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лише за наявності російських представників і вручення від імені царя 

привезених з Москви клейнодів. А за правління Д. Многогрішного було 

введено практику вручати новому гетьману атрибути влади попередника, а 

обрання підтверджувати лише наданням царської грамоти. Нові клейноди 

видавалися із запасників Збройної Палати Московського Кремля, а заміна 

зношених відбувалася після довготривалої кореспонденції з центральним 

урядом. Після Андрусівського договору така участь чекала і на владні атрибути 

Запорозької Січі. 

У третьому розділі «Символічний комплекс клейнодів Війська 

Запорозького» охарактеризовано атрибути військово-політичної влади 

українського козацтва. Доведено, що їх отримання від іноземних володарів або 

мало характер правового акту визнання козацтва незалежним суб’єктом 

міжнародної політики або характеризувало оформлення стосунків володар-

підданий.  

У підрозділі 3.1 «Інсиґнії гетьмана та полковника» простежено еволюцію 

булави, комишини (тростини) і пірнача як головних владних атрибутів Війська 

Запорозького, підкреслено їх сакральне значення та особливості конструкції й 

оздоблення. Виділено дві традиції виготовлення булав: іноземна та місцева. 

Отримані в ході міжнародної діяльності козацтва булави зазвичай 

виготовлялися з дорогоцінних металів і оздоблювалися з використанням 

мистецьких традицій країни-протектора, дорогоцінним та напівдорогоцінним 

камінням. Булави автохтонного походження досить часто виготовлялися з 

чорних та кольорових металів без інкрустації, переважно з рослинним 

орнаментом. 

Паралельно з булавою, для означення верховної військової та політичної 

влади в козацькому гурті, нерідко використовували комишину, яка з XVIII ст. 

була наявною лише в кошових отаманів Війська Запорозького Низового. Але 

донині жодної такої інсигнії не збереглося, що не дозволяє детально 

характеризувати її вигляд. 

З’ясовано, що трансформація пірначів від ударного виду зброї до 

статусного предмета передовсім відображалася на кількості пер, їх оздобленні, 

наявності гербових відзнак і написів – ідентифікаторів особи. 

У підрозділі 3.2 «Особисті військові відзнаки козацьких керманичів» 

охарактеризовано бунчуки як владні атрибути козацьких кошових і гетьманів. 

Проаналізовано перші письмові згадки про їх використання, охарактеризовано 

символічні функції, стильове оформлення, розміри та кольорову гаму, 

відмінності між бунчуками гетьманів та наказних гетьманів, виявлено 

взаємозв’язок між вказаними характеристиками та походженням бунчуків. 

У підрозділі 3.3 «Вексилологія українського козацтва» розкрито 

символіку прапорництва, процес зародження якого пов’язаний із 

зовнішньополітичною діяльністю Війська Запорозького. З’ясовано, що даровані 

знамена містили іконографічні та геральдичні мотиви, притаманні країні 

сюзерену. І саме у прапорах з кінця 60-х рр. ХVII ст. почала відображатися 
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інкорпоративна політика польського та російського урядів щодо Війська 

Запорозького. 

Паралельно з жалуваною, українське козацтво виробило і власну 

вексилологічну традицію, що існувала до часів скасування в Україні козацького 

устрою. 

У підрозділі 3.4 «Державна сфрагістика Війська Запорозького» 

проаналізовано становлення і розвиток державної печатки. 

З’ясовано, що сталість оформлення печаток козацьких керманичів кінця 

XVI – першої половини XVII ст. вказує не лише на їх місцеве походження, але 

й на існування Війська Запорозького як політичного інституту в межах Речі 

Посполитої. Січові сфрагістичні традиції лягли в основу печатки Української 

козацької держави середини XVII ст., були зразком для печаток П. Дорошенка, 

Д. Многогрішного, І. Мазепи та К. Розумовського. Зміни політичної ситуації на 

українських землях, наклали відбиток на легенди і зображення державних 

печаток Ю. Хмельницького (1674 – 1679 рр.), Г. Дуки, С. Куницького. 

У підрозділі 3.5 «Гарматний парк» досліджено процес становлення 

козацької артилерії та її трансформації з військового атрибуту в державний 

символ. Зокрема, революційні події середини XVII ст. та трансформація 

соціальної структури населення призвели до актуалізації репрезентативного 

характеру артилерії. Адже володіння приватною артилерією в тогочасній 

свідомості було проявом шляхетності, тому гармати замовлялися козацькою 

верхівкою і нижчою старшиною задля утвердження шляхетського статусу. Цей 

процес найбільше активізувався за часів І. Мазепи та К. Розумовського, які 

перетворювали особисті гармати з символів вузької провладної 

аристократичної верстви в атрибути державності. 

У підрозділі 3.6 «Військова Музика» розкрито процес перетворення 

литаврів з військових музичних інструментів у державний клейнод Війська 

Запорозького. Як атрибут військового таланту козаків, литаври нерідко 

дарувалися іноземними володарями та захоплювалися у боях. Становлення 

ранньомодерної козацької державності призвело до виокремлення литаврів для 

Військової (державної) та Полкової Музики Війська Запорозького. Перші 

використовувалися лише для урочистостей державного значення і дорого 

оздоблювалася, другі – мали значно менші розміри, виготовлялися місцевими 

майстрами за кошти Генеральної Військової Канцелярії і за попереднім 

зверненням полковника.  

У четвертому розділі «Урядовці, що відповідали за збереження 

державних символів» охарактеризовано посадовців, котрі опікувалися 

охороною та збереженням клейнодів. 

У підрозділі 4.1 «Осавул» розкрито процес становлення уряду осавулів як 

охоронців козацьких клейнодів, обов’язки яких в подальшому розширювалися.  

Офіційні згадки про осавулів як головних організаторів січових рад та 

керівників почету гетьманів і полковників збереглися з 1590-х рр. Як 

представники гетьманського уряду вони відповідали за утримання і 

збереження, підтримку в належному стані та використання за призначенням 
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військових клейнодів. Навіть в умовах існування в Запорозькій Січі у другій 

половині XVIII ст. урядів булавничого і пірначного, лише осавул мав право 

заходити до церкви і виносити клейноди перед радою. 

У Гетьманщині осавул виконував функції охоронця гетьманської булави, 

голови почесного караулу, наказного гетьмана, представника судової влади та 

керівника дипломатичних місій. 

У підрозділі 4.2 «Обозний» досліджено посадові обов’язки урядника, 

відповідального за командування і забезпечення козацької артилерії, 

облаштування табору. До появи цієї посади призвів розвиток військової 

організації на початку XVII ст., а вже у 1620-х рр. обозний був третім за рангом 

після гетьмана та осавула. 

За стан державної артилерії обозний звітував особисто гетьману. Як 

вінець козацької ієрархії, він вручав новообраному гетьману клейноди на 

елекційних радах. 

У підрозділі 4.3 «Писар» досліджено становлення козацьких старшин, 

відповідальних у козацькій державі за збереження печаток, перша згадка про 

яких зафіксована в «Постанові до низовців» 1578 р. Щоб припинити практику 

підписання писарями документів без відома гетьманів, царським указом 1720 р. 

їм заборонялося так підписувати які-небудь документи, а якщо виникала 

потреба, було наказано вказувати своє прізвище і посаду. Того ж року 

внаслідок реформи канцелярії генеральна печатка перейшла безпосередньо до 

гетьмана, а писар отримав другу державну, так звану «кабінетну», тобто 

урядову печатку. 

У підрозділі 4.4 «Бунчужний» охарактеризовано посаду зберігача та 

охоронця козацького бунчука, котра з’явилася в першій чверті XVII ст. і 

продовжила існувати в рамках державного апарату Гетьманщини. 

Найавторитетніші бунчужні крім церемоніальних функцій виконували 

обов’язки командувачів військовими частинами, керівників судових процесів, 

дипломатичних місій та представників гетьманів під час легітимації обрання 

полковників. За бойових умов функції бунчужного міг виконувати будь-хто, на 

кого вказував гетьман. 

У підрозділі 4.5 «Хорунжий» досліджено становлення уряду хорунжого 

як охоронця та зберігача козацьких прапорів, посада якого була введена 

внаслідок зовнішньополітичних зносин козаків та отримання корогв від 

іноземних володарів. Офіційно зафіксована 1601 р., вона не припинила 

існування до ліквідації Запорозької Січі. На теренах козацької держави був 

один генеральний хорунжий та по два в кожному полку, а на Січі – один 

військовий і 38 курінних. Церемоніальні функції хорунжих полягали в охороні 

прапора та супроводі з ним гетьмана, наказного гетьмана й кошового.  

У підрозділі 4.6 «Довбуш» визначено основні функціональні обов’язки 

охоронця військових литаврів. Незважаючи на те, що опосередковано посада 

відома з 1590-х рр., офіційне затвердження вона отримала 1601 р. З 1647 р. 

паралельно існувала і назва «литаврщик», що відображало вплив російської 

культури. Впродовж XVIII ст. було врегульовано кількісний склад 
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литаврщиків – по одному на полк, а також їх матеріальне та фінансове 

забезпечення. Хоча довбуші не входили до складу генеральної старшини, 

охарактеризовані процеси зробили цю посаду досить престижною. 

У висновках підсумовано основні результати дослідження. 

1. Виокремлено три етапи з характерними тенденціями у 

зовнішньополітичних зв’язках українського козацтва із сусідніми країнами, що 

ознаменувалися врученням клейнодів. Першому (друга половина XVI – перша 

половина XVII ст.) притаманний військовий найм. Офіційне залучення 

козацьких загонів до Лівонської війни та австрійсько-турецького протистояння 

кінця XVI ст. – початку XVII ст. підтверджувалось врученням прапорів від 

польського короля, імператора Священної Римської імперії та його союзників. 

Цей символічний крок носив характер міжнародного правового акту, що з 

однієї сторони, фіксував прийняття козацтва на державну службу до Польсько-

Литовської держави, а з іншої – визнання його військово-політичного 

потенціалу на світовій арені. 

Знаковим втіленням запрошення козаків від імені короля до участі в 

подальших війнах з Московською державою (рейді королевича Владислава на 

Москву та Смоленській війні) стало вручення їх старшому булави, корогви та 

литаврів. Розширення комплексу жалуваних клейнодів стало результатом 

сприйняття центральним урядом Речі Посполитої козаків як потужної сили, що 

сприяла утвердженню Польщі в регіоні. З цією ж метою коронний канцлер 

1646 р. надав козацтву клейноди, що було черговим виявом сюзеренно-

васальних відносин між суб’єктами одного державного утворення. 

Другий етап отримання козаками владних інсиґній від іноземних 

володарів охоплює період з 1648 по 1667 р. Цей час характеризується 

провадженням керівниками Української козацької держави політики 

полівасалітету. Принцип «протектор»-«підданий» використовувався 

гетьманами стосовно Речі Посполитої, Османської імперії та Московського 

царства. Символами козацької «вірнопідданості» певному володарю були 

булава і прапор, а у випадку з турецьким володарем – ще й бунчук. Основна 

мета поліпідлеглості полягала в утвердженні козацької держави на міжнародній 

арені та отриманні, у разі необхідності, гарантованої військової допомоги від 

протектора. Розкол унітарної Гетьманщини, що відбувся в результаті 

Чуднівського договору, спричинив посилення впливів Варшави та Москви, що 

проявилися на козацьких елекційних радах 1663 р. 

Хронологічні межі третього етапу окреслено 1667–1763 рр. Підписання 

Андрусівського договору 1667 р., Бучацького перемир’я 1672 р. та 

Бахчисарайського трактату 1681 р. розділило територію козацької України між 

Річчю Посполитою, Османською імперією та Московською державою. 

Прагнення гетьманів об’єднати обидві сторони Дніпра під однією булавою 

співпали із прагненнями монархів-протекторів розширити вплив на всі 

українські землі. Ця інкорпоративна політика знайшла відображення і в 

комплексі жалуваних клейнодів. Проте, якщо уряди Туреччини та Польщі 

надавали ставленикам повний комплект клейнодів, то московський – спочатку 
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лише булаву, бунчук, прапор, підкреслюючи таким чином автономність 

Лівобережного Гетьманату. Укріплення становища Росії на міжнародній арені, 

зростання її імперських амбіцій щодо України, вилилось у встановленні 

повного контролю над символічним змістом гетьманської елекції. За умовами 

«Вічного миру» 1686 р. Запорізька Січ також опинилась під повним контролем 

Москви, що незабаром відобразилося в атрибутах влади низовців. 

2. Репрезентантом міжнародної діяльності українського козацтва як 

впливової сили в Центрально-Східній Європі були прапори. Саме їх 

геральдичне оформлення відображало військові та політичні взаємини козаків 

із сусідніми державами. Становлення прапорництва кінця XVI – першої 

половини XVII ст. тісно пов’язане з військовою діяльністю запорожців і 

відзначається використанням ними штандартів із польською та австрійською 

державною символікою, родовою геральдикою союзників. Вексилологія 

Української козацької держави відображала зовнішньополітичну орієнтацію 

гетьманів Лівобережного та Правобережного Гетьманатів. Монарх Польсько-

Литовської держави підкреслював сюзеренні відносини з козаками наявністю 

на жалуваних прапорах імені короля, його родової відзнаки та державного 

герба. Турецький володар обдаровував васалів санджаками з мусульманськими 

мотивами. Московський цар дарував прапори з зображенням православних 

святих та двоголового орла. Процес заміни головного гетьманського штандарту 

та жалування прапорів Запорізькій Січі підкреслював факт повної 

підпорядкованості козаків Московській державі.  

3. У середовищі українського козацтва найвищим символом військової, а 

з середини XVII ст. і політичної влади, була булава. Без її наявності жодна рада 

не вважалась легітимною, а вибори гетьмана – законними. Для запорожців 

символічний акт вручення кошовому булави означав добру славу і воєнне 

щастя, для іноземних володарів – підтвердження оформлення васальних 

відносин із урядом козацької держави, визнання конкретної особи гетьманом 

Лівобережної чи Правобережної України. Булава, як ознака високого 

соціального та політичного статусу, пройшла значний розвиток, що 

відобразився на формі навершя, матеріалі виготовлення й оздоблення 

коштовним або напівкоштовним камінням. Булави місцевого походження 

виготовлялися гетьманами за власний кошт і за власними уподобаннями, 

російського – вибирались і надсилались із монарших збройних колекцій. 

Виняток становить булава К. Розумовського, створена за попередньо 

узгодженим із російською імператрицею ескізом і з чіткою особистісною 

прив’язкою.  

Символом військової та політичної влади полковника, як представника 

центральної влади на місцях, був пірнач. Він вручався новообраному 

полковнику представником генерального уряду від імені гетьмана. 

Виготовлявся за кошти Генеральної військової канцелярії але, на відміну від 

булави, не рідко мав персональний ідентифікатор у вигляді напису або 

родового герба. Трансформація пірнача зі зброї у статусний предмет 

характеризується зміною кількісного та стилістичного оформлення пер, 
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надання їм сталої і більш декоративної форми. Як і булави, пірначі 

виготовлялися із залученням різних технік та матеріалів. 

Військові контакти українського козацтва із мусульманським світом 

сприяли появі в козацькому середовищі бунчука. З 1630-х рр. він відомий як 

особиста бойова відзнака козацького керманича. З використанням бунчука 

вирішувалися питання війни та миру, зустрічали послів іноземних держав, 

гетьмани набували владних повноважень, рішення ради вступало в силу. З 

утворенням ранньомодерної козацької держави в оформленні бунчуків Війська 

Запорозького, Запорозької Січі та наказних гетьманів з’явилися відмінності. 

4. Формування козацтва як окремого стану та військово-політичної сили 

супроводжувалося розвитком його сфрагістичних традицій. Поява печатки 

зумовлена привнесенням у козацьку спільноту шляхетських та міщанських 

звичаїв. На місцеве походження сфрагісів вказували написи легенд, що 

відображали ціннісні орієнтири українського козацтва. Основи сфрагістичної 

традиції були закладені діяльністю козацтва, як військово-політичного 

інституту в межах державної системи Речі Посполитої. Символіка в народній 

свідомості трактувалась як збірний образ козака – захисника рідного краю. 

Набутий козаками в 1590–1630-х рр. корпоративний герб у подальшому був 

відтворений на печатках, що їх використовували гетьмани Української 

козацької держави впродовж середини XVII – XVIII ст. Паралельне існування 

двох козацьких спільнот – Війська Запорозького та Січі слугувало розвитку 

самобутніх сфрагістичних елементів. 

Еволюція державної печатки Гетьманщини залежала від 

зовнішньополітичних орієнтирів реґіментарів Правобережної та Лівобережної 

України. Зміна країни-сюзерена відображалася на написі печатки, а у випадку 

Ю. Хмельницького, Г. Дуки і С. Куницького і на геральдичному малюнку. Як 

продукт вітчизняних майстрів, печатка фіксувала соціальне розшарування 

козацького стану, відображала мистецькі смаки тогочасної державної еліти. 

5. У системі корпоративної символіки українського козацтва значне 

місце посідала артилерія. Їй надавалося значення атрибуту військової доблесті, 

честі й непереможності. Перші козацькі гармати мали іноземне походження – 

були трофеями з турецько-молдовських фортець, чи жалуваними подарунками 

іноземних володарів. Місцеве виробництво гармат розпочалося у першій 

половині XVII ст., свідченням чого є наведений Г. де Бопланом факт 

одночасного використання у флоті Війська Запорозького кількох сотень 

однотипних фальконетів. Після прийняття підданства московського царя, 

збільшення артилерійського потенціалу Гетьманщини перейшло до компетенції 

Російської держави. У свідомості представників козацької верхівки гармати 

перетворилися з атрибуту військової величі на репрезента шляхетності 

власника. Замовлення І. Мазепи та К. Розумовського розцінювалися як 

державні, спрямовані на посилення артилерійського парку Гетьманщини, а 

полкової старшини – задоволення  власних амбіцій. Героїзація певної особи 

шляхом зображення на гарматних стволах міфологічних персонажів та 

орнаментальних мотивів, гербів, девізів, присяг стала невід’ємною складовою 
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Лівобережного Гетьманату кінця XVII – XVIII ст. Найбільшого успіху в цьому 

плані досягли ливарники Батурина та Глухова, які вдало поєднували місцеві 

художні традиції, досягнення закордонних майстрів і мистецькі смаки 

замовника. 

Поряд із гарматами, невід’ємною складовою підкреслення корпоративної 

військової доблесті українського козацтва, виступали литаври. Головним 

джерелом їх надходження чи поновлення були трофеї із полів битв або 

подарунки від потенційних протекторів. Потреби Української козацької 

держави призвели до розділення музичного елементу на Генеральну військову 

(державну) й Полкову Музику, що забезпечували сигнальну службу та 

церемоніал гетьманського двору і полкової адміністрації. Цей поділ 

відобразився на розмірах литаврів; полкові мали значно менші розміри ніж 

використовувані в Генеральній Музиці. Як один із елементів державної 

символіки ранньомодерної України, литаври надавалися російським урядом під 

час обрання того чи іншого лівобережного реґіментаря, а від імені гетьмана – 

під час елекцій полковників. Розширення функціонального поля застосування 

литаврів, сприяло їх місцевому виготовленню та ремонту. Цей процес 

фінансувався Військовим Скарбом після попереднього узгодження полковими 

канцеляріями із Генеральною військовою канцелярією. 

6. Формування козацтвом власного комплексу державної символіки 

передбачало появу посадовців, відповідальних за її охорону. На Запорізькій 

Січі, як протодержавному утворенні, впродовж кінця XVI – першої половини 

XVII ст. сформувався штаб урядовців, котрі паралельно із військовими та 

політичними функціями виконували обов’язки наглядачів за головними 

атрибутами козацької слави. Так, суддя тримав печатку, обозний забезпечував 

артилерію, хорунжий опікувався військовим прапором, а курінний хорунжий – 

курінною корогвою, бунчужний – бунчуком, довбиш – литаврами. Із середини 

XVIII ст. суто церемоніальні зобов’язання мали булавничий, пірначник, 

хорунжий і бунчужний. Ці посади були почесними і надавалися старшинам 

похилого віку. 

Гетьманщина, заснована на державотворчих традиціях Запорізької Січі, 

перейняла систему посадовців, з повноваженнями наглядати за складовими 

елементами державної символіки. Проте існували і певні відмінності в 

інституційній моделі владних повноважень. Наприклад, за гетьманську булаву 

відповідав не булавничий, а старший осавул, печатку тримав не суддя, а писар. 

Специфіка процесу становлення і розвитку козацького адміністрування 

відзначалася нероздільністю цивільних і військових функцій державних 

урядовців, що знайшло відображення у розмитості їх посадових обов’язків. 

Доволі часто обозний, осавул, писар, хорунжий, бунчужний і довбиш окрім 

церемоніальних зобов’язань брали участь у вирішенні військових, політичних і 

соціально-економічних проблем Української козацької держави другої 

половини XVII – XVIII ст. 
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АНОТАЦІЯ 

Бабкова Н. В. Еволюція державної символіки ранньомодерної 

України (на матеріалах українського козацтва XVI – XVIII ст.). – 

Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за 

спеціальністю 07.00.01 – «Історія України». – Запорізький національний 

університет, Запоріжжя, 2019.  

У дисертації комплексно проаналізовано процес виникнення, розвитку та 

перетворення на державні символи ранньомодерної України атрибутів 

військово-політичної влади Війська Запорозького. 

Досліджено геополітичні передумови становлення символічного 

комплексу козацьких клейнодів. Розглянуто особливості оздоблення та 

геральдичного оформлення козацьких інсиґній, відзначено наявність двох 

напрямків (автохтонного та прийшлого), як відображення соціально-політичних 

процесів на території України. Подальший розвиток отримало вивчення 

специфіки розвитку козацької сфрагістики. 

Розкрито місце литаврів у становленні Військової (державної) та 

Полкової Музики Війська Запорозького, як невід’ємного елементу 

повсякденної та церемоніальної культури козацьких спільнот XVI – XVIII ст. 
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Охарактеризовано становлення та еволюцію козацьких урядів, 

відповідальних за охорону та збереження клейнодів, виявлено символічне 

підґрунтя функціональних обов’язків урядників. 

Ключові слова: клейноди, Військо Запорозьке, державна символіка, 

військово-політична діяльність, мистецьке та геральдичне оформлення. 

 

АННОТАЦИЯ 

Бабкова Н. В. Эволюция государственной символики раннемодерной 

Украины (по материалам украинского казачества XVI – XVIII вв.) – 

Квалификационная научная работа на правах рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата исторических наук 

по специальности 07.00.01 – «История Украины». – Запорожский 

национальный университет, Запорожье, 2019.  

В диссертации комплексно проанализирован процесс возникновения, 

развития и преобразования в государственные символы раннемодерной 

Украины атрибутов военно-политической власти Войска Запорожского.  

Исследованы геополитические предпосылки становления символического 

комплекса казацких клейнодов. Рассмотрены особенности отделки и 

геральдического оформления казацких инсигний, отмечено наличие двух 

направлений (автохтонного и пришлого), как отображение социально-

политических процессов на территории Украины. Дальнейшее развитие 

получило изучение специфики развития казацкой сфрагистики.  

Раскрыто место литавр в становлении Военной (государственной) и 

Полковой Музыки Войска Запорожского, как неотъемлемого элемента 

повседневной и церемониальной культуры казацких обществ XVI – XVIII вв.  

Охарактеризовано становление и эволюция казацких чинов, отвечающих 

за охрану и сохранность клейнодов, подчеркнута символическое основа 

функциональных обязанностей чиновников.  

Ключевые слова: клейноды, Войско Запорожское, государственная 

символика, военно-политическая деятельность, художественное и 

геральдическое оформление. 

 

SUMMARY 

Babkova N. V. Evolution of national symbols of early modern Ukraine 

(case study: Ukrainian Cossack host of the 16
th

 – 18
th

 centuries). – Manuscript. 

Dissertation for the degree of the Candidate of Historical Sciences in specialty 

07.00.01 «History of Ukraine». – Zaporizhia National University, Zaporizhia, 2019. 

This thesis offers a comprehensive analysis of the process of emergence, 

development and transformation of attributes of the Zaporizhian Host’s political and 

military power into national symbols of early modern Ukraine. 

Geopolitical preconditions for the construction of a symbolic complex of 

Cossack kleinods (regalia) were studied. Active participation of Ukrainian Cossacks 

in European military campaigns helped establish the Zaporizhian Host as a full party 

to international relations which had its own symbols embodying both local motifs and 
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those typical for suzerain countries. Three stages have been highlighted, containing 

characteristic trends in foreign political relations of Ukrainian Cossacks with the 

neighboring countries, heralded by the conferment of kleinods. Having appeared in 

the 1570s, the complex of kleinods has taken its final, completed form by the mid-

17
th
 century, consisting of the bulava, bunchuk, flag, pernach, cannons, stamp and 

timpani. This complex became the basis for symbols of the Cossack state in the mid-

17
th
 – second half of the 18

th
 centuries. 

A study of the specifics of development of Cossack sphragistics and 

vexillology has been furthered. It was proved that artistic, heraldic and symbolic 

decoration of Cossack insignia reflected development of autochthonous traditions and 

political processes occurring in the territories controlled by the Zaporizhian Host. 

The role of timpani in the development of military (national) and regimental 

music of the Zaporizhian Host as an unalienable element of daily and ceremonial 

culture of Cossack communities of the 16
th
 – 18

th
 centuries was described. An 

interpretation of the position of dovbush as a Cossack official duly vested with 

governmental functions was suggested. 

The emergence and evolution of Cossack governments responsible for 

protection and safekeeping of kleinods were characterized, and the symbolic 

foundation of functional duties of Cossack officials was outlined. It was established 

that the rise of Cossack host as a separate political-military polity necessitated the 

appearance within it of officials performing ceremonial functions of guards and 

custodians of kleinods. With further development of the Cossack state, the scope of 

their duties expanded and these officials transformed into the Hetman’s aides to the 

extent of their duties. 

Keywords: Zaporizhian Host, attributes of political and military power, 

international relations, national symbols, early modern Ukraine. 
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