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ФІЛАТЕЛІЯ ПРО КОЗАЦЬКУ СЛАВУ УКРАЇНИФІЛАТЕЛІЯ ПРО КОЗАЦЬКУ СЛАВУ УКРАЇНИ

ФІЛАТЕЛІЯ

Любомир ПИРІГ

Українське козацтво – соці аль-
ний та історичний феномен, який 
не має аналогів в жодній країні 
світу. Козацтво як збройна поту-
га, державотворча сила залишило 
довічний слід в історичній пам’яті 
українців, вплинуло на формуван-
ня національного характеру. Героїка 
й романтика козацтва від би лися у 
нетлінних сторінках нашого фоль-
клору. Це – невичерпна тема для 
української літератури, ук ра їнського 
мистецтва. Говорячи про висвітлен -
ня епохи Козаччини у філателії, не 
будемо оцінювати особистості, події 
того часу. Можна погодитися з дум-
кою відомого поета В. Базилевського, 
що „Козаччину, зважаючи на її винят-
кову роль, ще належить прочитати і 
осмислити заново” („Холодний душ 
історії”, 2008 р.).

Зрозуміло, що без козацької те -
матики не обійшлося в оригіналь -
ній серії УНР, надрукованій у Відні 
1920 року. З-поміж 14-ти її марок, 
проекти яких створені художником 
М. Івасюком, 5 присвячено козацт-
ву: портрети гетьманів Б. Хмель-
ницького, І. Мазепи, П. Полуботка 
(як в’язня Петро-Павловського ка -
зе мату), на двох мініатюрах – козак 
з бандурою і козацька чайка серед 
морських хвиль. У поштовий обіг 
марки не надійшли.

Одна з двох перших пошто-
вих марок сучасної України була 

випущена на честь 500-річчя ук -
раїнського козацтва (шт. Пер шого 
дня, Київ, 01.03.1992). Вона погашу-
валася на двох конвертах із зобра-
женням козака-бандуриста з напи-
сом „Козацька слава”, а також на 
спеціально виготовлених листівках: 
одну прикрасив малюнок за мотива-
ми картини М. Самокиша „Козаки 
в поході”, другу – зображення запо-
розьких корогов ХVІІІ ст. і Великої 
корогви Запорозької Січі. Конверт 
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Першого дня теж проілюстрований
на основі картини М. Самокиша.

За рік перед тим відбулася „ХVІ
Республіканська філателістична
виставка, присвячена 500-річчю
українського козацтва. Запоріжжя,
24.11–01.12.1991” (текст у візе рун-
ку пам’яткового штемпеля із зобра-
женням Козака Мамая). Кон верт
з аналогічним написом та ілюс-
трацією видала пошта СРСР з дво-
мовним поясненням на звороті:
„Козак Мамай”. Картина невідомого
художника”.

Згадану марку репродукували на
аналогічному знакові оплати пошто-
вих зборів 2002 року. Напис на самій
мініатюрі і пам’ятковому штемпелі
засвідчив, що „Сучасним українським
маркам 10 років. 01.03.2002. Київ”.

Зародження козацтва як мілі тар-
ної сили, що стала на сторожі рід-
ної землі, простежується ще за часів
Великого князівства Литов сь кого.

Чи не першим філателістичним
утіленням теми волелюбності ук -

раїн ців можна вважати поштовий 
кон верт і марку СРСР з пам’ятковим 
штемпелем (Куркіно Тульської обл., 
08.09.1980), присвячені Кули-
ков ській битві (1380 р.), у якій 
вирішальну роль відіграли військові 
підрозділи під проводом воєводи 
князя Д. Боброка Волинського (Во -
линця). Його ж самого представле-
но на одній з марок у багаторічній 
серії „Історія війська в Україні” 
(2005 р.) за проектами мініатюр 
Ю. Логвина. Не останнє значення 
мали дії українських полків у битві 
проти військ Тевтонського ордену 
під Ґрюнвальдом (1410 р.). У ній 
відзначився згаданий у польсь-
ких хроніках „русин Іван Сушик” 
(марка 2005 р.), котрому польсь-
кий король віддячив подарунком 
– двома селами.

На початку ХVІ ст. на деякі 
землі нинішніх України й Білорусі 
зазіхнуло Московське князівство. 
У битві під Оршею (1512 р.) 
московські війська зазнали нищів-
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ної поразки від з’єднань, очолю-
ваних Великим гетьманом Ос -
трозь ким (марка 2005 р.). На 
його честь був виданий поштовий 
блок Білорусі (2008 р.). У розло-
гому пояснювальному тексті на 
полях блоку зроблено акценти 
на організаційно-просвітницькій 
діяльності К.Острозького. Двома 
роками раніше побачив світ кон-
верт України, присвячений 425-
річчю Острозької біблії (шт. Ос -
трог, 12–13.10.2006). Уперше порт-
рет К. Острозького (1527–1608) 
в засобах поштового зв’язку з’я-
ви вся на конверті товариства 
„Волинь”, створеному емігрантами-
волинянами у США (1969 р.). 
Слід підкреслити, що в стінах Ос -
трозької академії навчалося чима-

ло військових і політичних діячів 
епохи Козаччини.

Часи зародження українського
козацтва, сприйняття і засвоєння 
його ідеології народом відображено 
в народних думах. На одній із 
марок серії, пов’язаної з епосом 
народів СРСР (1988 р.), репроду-
ковано картину М. Дерегуса „Козак 
Голота”. Цікава марка України 
„Козак-Сірома” (2006 р.) із кварт-
блоку „Козаччина”. Дві інші марки 
цього квартблоку – „Морські похо-
ди” і „Хмельниччина”

Видавництво „Марка України”
впродовж 1995–2003 років вида-
ло 15 поштових мініатюр із пор-
третами українських гетьманів 
від середини ХVІ ст. до 1764 року, 
коли гетьманську владу в Україні 
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зліквідувала Катерина ІІ. Проекти
марок з портретами керманичів
і мистецькими сюжетами, що
відтворюють ключові події їхньої
діяльності, створив Юрій Логвин.
Із біографічними даними кожного з
гетьманів (рік народження більшості
з них невідомий), відомостями про
їхні діяння в складних умовах після
розпаду Київської Русі, навали
татаро-монголів, звитяжну працю
під постійними загрозами нашестя
турецько-татарських військ, погли-
нення українських земель і понево-
лення народу з боку Польщі, Росії,
Туреччини, намагання захистити
державницькі інтереси України,
хоча й іноді, на жаль, з переважан-
ням власних амбіційно-владних
і майнових зацікавлень, можна у
прекрасно виданій 2005 року видав-
ництвом „Марка України” художньо
оформленій Сергієм Якутовичем
книзі „Гетьмани України”. Там пре -
зентовані з повною характеристи-
кою усі 15 марок, текст подано ук -
раїнською та англійською мовами.

Як підтвердження складності
життя й діяльності українських
гетьманів наведемо лише обста-
вини, за яких їм довелося завер-
шувати земний шлях. Д. (Байда)
Вишневецький загинув на заліз-
них гаках, на які його скинули з
башти турки. П. Конашевич-Са гай -

дачний помер 1622 року через 
рік після поранення в Хо -
тин ській битві. І.Виговського 
розстріляли поляки, чому спри-
яв П. Тетеря. Ю. Хмельницького 
стра тили турки в Кам’янці-По-
дільському. І. Брюховецького вби-
ли „свої”. П. Дорошенка засла-
ли до Росії, де він пропав у місті 
Ярополчому. Д. Многогрішний та 
І. Самойлович померли на засланні 
в Сибіру. Життя П. Полуботка 
обірвалося в камері Петро-
Павловської фортеці в Петербурзі. 
М. Ханенка ув’язнили московити 
і як він закінчив свій життєвий 
шлях – невідомо. П. Тетеря прав-
до подібно помер під турками. 
І. Мазепа після Полтавської битви 
відійшов у Бендерах (Молдова). 
П. Орлик, автор першої у світовій 
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історії конституції (1710), по чис-
ленних спробах створити про-
тимосковську коаліцію помер у 
Яссах. Б. Хмельницький покинув 
білий світ у Чигирині в перед-
смертних роздумах про пошуки 
союз ників напротивагу зрадли-
вим московитам. На рідній землі 
спочили тільки І. Скоропадський 
(Глухів), Д. Апостол (Сорочинці) і 
К. Розумовський (Батурин), котрий 
зберіг себе, зрікшися, за вимогою 
Катерини ІІ-ї, гетьманства.

Портрет Д. Вишневецького (Бай -
ди) бачимо на марці 1997 року, на 
двох різних конвертах Першого 
дня (Київ, 13.09.1997), а також на 
конверті 2007 року, присвячено-
му Національному заповідникові 
„Хортиця”. „Історико-культур ниць-
кий заповідник на о. Хортиця” зга-
даний і на конверті 1987 року.

Крім названої серії, діячі
українського козацтва зображені 
на інших поштових випусках. Так, 
видано поштовий блок з портретами 
чотирьох Іванів: Підкови, Богуна, 
Сірка та Ґонти (шт. Першого дня 
18.08.2006 р.). І. Підкова, козаць-
кий отаман, активний учасник 
воєнних подій ХVІ століття, на тлі 
яких у 1577-1578 роках перебував 
на престолі молдовського господа-
ря. Схоплений поляками і у червні 
1578 року страчений у Львові, де 
тепер стоїть йому пам’ятник (кон  -
верт 1989 р.). Про соратника 
Б. Хмельницького полковника 
І. Богуна, одного з противників Пе -
ре яславської угоди, нагадує кон-
верт 1962 року, на якому відтворено 
„Пам’ятник національному герою” 
у Вінниці. І. Сірко також воював під 
орудою Б. Хмельницького, але біль -
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ше відомий як герой народних дум у
ролі борця з татарами, турками.

Видатним козацьким ватажком
кінця ХVІ століття був С. Нали-
вайко. У молоді роки він козакував
на Запоріжжі, а потім служив сот-
ником у князя К. Острозького, брав
участь у походах на Молдову, очо-
лив повстання проти поляків, яке у
1596 році зазнало поразки. У квітні
1597 року С. Наливайка після тор-
тур стратили у Варшаві. У філателії
його образ з’явився завдяки поемі
„Наливайко” (1825 р.) К. Рилєєва
(1795–1826). До 200-річчя пись-
менника 1995 року в Росії випуще-

но конверт з ілюстрацією до поеми: 
С. Наливайко у в’язниці в кайданах.

Першим зверненням до осо-
бистості П. Конашевича-Сагай дач-
ного у засобах поштового зв’язку 
були конверти 13-го українського 
пластового куреня в Едмонтоні 
(Канада) і марка з портретом, 
ви готовлені до 350-річчя смерті геть-
мана (1972 р.). Ім’я „Гетьман Сагай-
дачний” носить сторожовий кора-
бель (фрегат) Військово-Морських 
сил України (конверт 1996 р., марка 
1998 р.). Він зображений на немарко-
ваному конверті 1998 року з написом 
„Спецпогашення проведено на борту 
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фрегата “Гетьман Сагайдачний” 
штемпелем “Військово-Морські сили 
України” (Севастополь, 01.08.1999). 
Саморобний конверт із зображенням 
цього корабля погашувався 6 липня 
1995 року пам’ятковим штемпелем зі 
словами у візерунку „Готові – негай-
но!”. Першого дня виходу марки з 
портретом гетьмана Сагайдачного 
згаданої великої серії був задіяний 
штемпель у Києві та цього ж дня 
(22.07.1995) – інший, з багатшим 
візерунком, у Севастополі.

Найбільше філателістичного 
матеріалу присвячено Богданові 
Хмельницькому і подіям, пов’яза-
ним із його діяльністю як полковод-
ця. Уперше його ім’я „прозвучало” 
в середовищі філателістів 1945 ро -
ку з випуском поштових марок 
двох розмірів (меншого розміру 
– у зубкованому й незубкованому 
варіантах) із зображенням ордена 

Б. Хмель ницького, заснованого 10 
жовтня 1943 року.

Портрет Б. Хмельницького, крім 
марки фундаментальної „гетьман сь-
кої” серії України, з’являвся на кон-
вертах СРСР 1969-го й України 1995 
років. Останній видавався до 400-
річчя від дня народження і погашу-
вався відповідним штемпелем з гер-
бом гетьмана (Чигирин, 27.12.1995) 
та штемпелем, зробленим з наго-
ди міжнародної конференції, 
присвяченої цій даті (Чигирин, 
23.09.1995). Конверт із портретом 
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гетьмана випустила тоді до ювілею, 
а також у зв’язку з 25-ю Різдвяною 
філателістичною виставкою Спілка 
українських філателістів Австрії 
(СУФА). Бачимо його й на двох 
немаркованих конвертах 1998 року, 
на конверті до ІІ з’їзду Асоціації 
філателістів України (шт. Київ, 
11.10.1997), конверті 2008 року 
на честь 370-річчя заснування 
Микитинської Січі, на центральній 
із шести марок блоку до 350-річниці 

від з початку визвольної бороть-
би українського народу під про-
водом Б. Хмельницького. Постать 
гетьмана долучена до гурту на 
одній із марок 2007 року серії 
„Український народний одяг” (одяг 
Хмельниччини, свято Спаса).

У 2004 році (Перший день
29.01.2004) за сприяння Фонду 
інтелектуальної співпраці „Україна 
– ХХІ століття” видано блок 
„Гетьманські клейноди та особисті 
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речі Богдана Хмельницького”, на
шести марках якого зображені пра-
пор (Військовий музей, Стокгольм),
булава (Музей Війська Польського,
Варшава), шапка (Національний
музей історії України), водосвят-
на чаша (Державний історичний
музей, Москва), кухоль (Фундація
князів Чарторийських, Краків) і
шабля (там само).

До 350-ліття початку визвольної
боротьби українського народу,
очо люваної Б. Хмельницьким,
виго  товлено пам’ятковий штем-
пель (Корсунь-Шевченківський,
28.05.1998). Переможну баталію
під Жовтими Водами відзначено
конвертом 1998 року, 350-річчя
Зборівської битви – конвертом і
пам’ятковим штемпелем (Зборів,
22.08.1999). З нагоди 360-ї річниці
від початку визвольної бороть-

би випущено конверт і штемпель 
(Київ, 07.07.2008). Одночасно свят-
кувався ювілей звитяжного бою під 
Пилявою (Пилява, 04.10.2008).

Про козацьку мужність і тра-
ге дію під Берестечком нагадує 
кон верт (1990 р.), присвячений 
історико-архітектурному музеє-
ві-заповіднику „Козацькі моги-
ли”, на якому 1991 року надруку-
вали: „340 років героїчної битви 
під Берестечком”. Конверт з ори-
гінальною маркою та пам’ят ко вими 
штемпелями (Берес течко, 28.06.–
10.07.2001; Острів Радивилівського 
р-ну Рівненської обл., 15-17.04.2001) 
вийшов до 350-річчя цієї події.

350-річчя героїчної оборони Буші 
(Ямпільський р-н Вінницької обл.) 
відзначено конвертом 2004 року.

СРСР у своїй національній 
полі тиці, незважаючи на, зда-
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валось би, контраверсійність в 
ідеології порівняно з Російською 
імперією, зберіг і навіть посилив 
імперські традиції у ставленні 
до народів-неросіян. І тому зро-
зу міло, чому радянська філа-
телія активно відгукнулася на 
ювілеї Переяславської ради. До 
300-річчя (1954) надійшли в обіг 
дев’ять поштових марок, на одній 
з яких репродукувалася картина 
П. Дерегуса „Переяславська рада”. 
На поштовій листівці того ж року 
відтворювався сюжет „Навеки с 
Москвой, навеки с русским наро-
дом” з картини М. Хмелька. На 
конверті з відповідним текстом – 
пам’ятник Т. Шевченку в Харкові.

Через 25 років видали поштову 
марку, конверт з двомовним напи-
сом, використовувалися пам’яткові 
штемпелі: „325 лет воссоединения 
Украины с Россией. Переяслав-
Хмельницкий, 18.01.1979”; „325 лет 
воссоединения Украины с Россией. 
Торжественное заседание. Киев, 
30.01.1979” (у візерунку штем-
пеля – фасад палацу „Україна”). 
Надпис червоного і золотистого 
кольорів про урочисте засідання 
було зроблено на конвертах 1975-
го (пам’ятник Б. Хмельницькому) 

і 1978-го (палац „Україна”) років. 
„Пам’ятний знак на честь воз-
з’єднання України з Росією” у 
Переяславі-Хмельницькому зобра-
жено на конвертах 1969, 1985, 1988 
років. Монумент, присвячений цій 
події, споруджено і в Києві (зма-
льований на поштових листівках 
1983, 1988, 1990 рр.). Свого часу 
Дніпропетровський університет 
носив ім’я того ж таки 300-річчя 
(конверт 1988 р.).

Київський пам’ятник Б.Хмель-
ницькому прикрашає чотири 
радянські поштові марки (1954, 
1967, 1980, 1989 рр.). Монету з 
викарбуваним на ній пам’ятником 
бачимо на марці України 1996 року. 
Цей же пам’ятник (іноді в поєднанні 
з будівлею Софійського собору) від 
1970 до 1986 року відтворювався 
на дванадцяти поштових листівках, 
упродовж 1954–1987 років – на 
дев’яти поштових конвертах. Окрім 
того, його зображення читалося у 
візерунках пам’яткових штемпелів 
до ХХІІ Олімпійських ігор (Київ, 
19.07.–03.08.1980), до „Дня марки” 
(Київ, 11.10.1997).

Філателія допомогла бага-
тьом людям ознайомитися з
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пам’ятниками Б.Хмельницькому
в Чернігові (конверт 1967 р.), у
Кривому Розі (конверт 2004 р.). На
немаркованому конверті 2002 року
– монумент „Героям визвольної
війни українського народу 1648–
1654 рр.” у Жовтих Водах.

Чигиринський поштовий штем-
пель „01.04.2002” вказує на відкрит-
тя в столиці Б.Хмельницького
музею його імені. Низка конвертів
і календарних штемпелів пов’язані
з містами Хмельницьким (до
1954 року – Проскуровом), Пере-
яславом-Хмельницьким (до 1943
року – Переяславом). Про 1100-літ-
ній ювілей останнього свідчить
поштова марка (2007 р.) із зобра-
женням осіб у княжих давньорусь-
ких і козацьких уборах. Іменем
Б.Хмельницького названо вулицю
в Ташкенті (конверт 1974 р.).

Гетьмана І. Виговського вша-
нувала українська діаспора США,
виготовивши конверт з його пор-
третом до 300-річчя Конотопської
битви. Крім марки з портретом в
українській поштовій серії, відомий
конверт 1997 року, на якому
відтворено пам’ятник у с. Гер-
ма нівці. 350-річчя перемоги над
багато чисельною армією росіян в
Конотопській битві під проводом
Івана Виговського відзначено випу-
ском конверта (2009 р.).

Ряд поштових марок, ілюстрації
на конвертах Першого дня своє-
рідно унаочнюють деякі ключові
події і факти епохи Руїни, діяль-
ності гетьманів І. Виговського,
Ю. Хмель ницького, П. Тетері,
І. Брю ховецького, П. Дорошенка,

Д. Многогрішного, М. Ханенка, 
І. Самойловича. Створені вони 
завдяки глибоким знанням і талан-
тові Ю. Логвина.

Період гетьманства І. Мазепи 
(1687–1709 рр.) був складним, 
вимагав від нього мобілізації усіх 
ресурсів політика й дипломата, щоб, 
з одного боку, зберегти автономність 
українських земель, власні гідність і 
становище, а з другого – не спрово-
кувати гострої агресії щодо України 
московитів на чолі з Петром І. Не 
вдавалося. Тому І. Мазепа 1708 
року пішов на угоду зі шведським 
королем Карлом ХІІ і 1709-го року 
уклав з ним Велико-Будищанський 
трактат. Цій темі присвячено 
поштовий блок „Україна–Швеція: 
на перехресті історії” зі штемпе-
лем Першого дня (Київ, 01.10.2008) 
„Українсько-шведські воєнно-
політичні союзи ХVІІ–ХVІІІ ст.”. 
Блок також містить портре-
ти учасників Корсунської угоди 
(1657 р.) І. Виговського і короля 
Карла Х Густава.

Українсько-московська війна, 
розпочата 1708 року, призве-
ла до руйнації столиці І.Мазепи 
Бату рина і тисяч жертв (пошто-
ва марка „Батуринська трагедія”, 
Пер ший день 24.10.2008). Сили 
були нерівні, бракувало підтримки 
з боку козацтва, і тому 27 червня 
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1709 року мазепинці під Полтавою 
зазнали поразки.

Про 250 і 275 років від Пол тав-
ської битви нагадують пам’яткові 
штемпелі. З подіями того часу 
можна ознайомитися в Музеї 
Полтавської битви, де був засто-
сований пам’ятковий календар-
ний штемпель. Пам’ятник „Слава”, 
зведений у Полтаві (1804–1811 
рр.), бачимо на численних пошто-
вих конвертах, листівках; окремі 
пам’ятники, споруджені свого 
часу, включно із згаданим мону-
ментом, – на поштових марках 

Полтавського земства 1909 року. На 
поштовій листівці 1974 року зобра-
жено обеліск, встановлений на місці 
переправи російських військ через 
Ворсклу, на немаркованих конвер-
тах – „Памятник на месте отды-
ха Петра І”, „Памятник Петру І”, 
„Памятник защитникам крепости 
“Полтава” и коменданту полковни-
ку А. С. Келину”.

До 300-ліття Полтавської битви 
Пошта України випустила конверт, 
в пояснювальному тексті якого 
відзначено: „Полтавська битва 
(1709 р.) – найбільша битва Великої 
Північної війни, в якій гетьманські 
війська на чолі з Іваном Мазепою 
відстоювали державну незалеж ність 
України. Російський поштовий блок 
2009 року „300 лет победы русской 
армии в Полтавскомс ражении” 
прикрасила картина І. Г. Таннауера 
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(1720 р.) „Петро І в Полтавській
битві”.

Велику данину імені й славі
І. Мазепи непоштовими марко ва-
ними випусками віддала україн-
ська діаспора США („Пластова
пошта”, „Підпільна пошта
України”, „Організація державно-
го відродження України”). Діас-
пора Великобританії видала до
„Мазепинського року” (1959)

декілька блоків з портретами геть-
мана, зображеннями його герба з 
цитуванням слів Мазепи-поета: 

„Нехай вічна буде слава,
Же през шаблі маєм права!”.
Спілки українських філателістів 

Австрії та Німеччини, об’єднавшися, 
присвятили філателістичну вистав-
ку у Відні 300-літтю початку геть-
манства І. Мазепи. Були виготовлені 
цікаві конверти й спеціальний 
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україно- і німецькомовний штем-
пель з його портретом (Відень 1150, 
10.10.1987).

Філателісти не залишають поза 
увагою календарний штемпель 
на селеного пункту США Mazeppa 
(штат Манітоба).

Хоч би яким було ставлен-
ня до І. Мазепи як політика, кер-
манича нації, навіть цитований 
вище В. Базилевський визнавав, 
що І. Мазепа „… був один із най-
освіченіших мужів Східної Європи. 
А для України – постать із перших. 
Ні до, ні після нього такого культур-
ного рівня державця вона, здається, 
не мала. Як і не має зараз”.

Козацькі війська неодно-
разово брали участь у війнах на 
теренах Європи, в тому числі й у 
визволенні Відня від турецької 
облоги 1683 року, про що свідчить 

філателістичний матеріал, який 
побачив світ завдяки СУФА. До 
300-річчя цієї події видана листівка, 
на котрій відтворено один із числен-
них типів запорожців, створених 
художником С. Васильківським. 
Той самий малюнок – у візерунку 
офіційного пам’яткового штемпе-
ля з україномовним текстом: „300-
ліття відсічі Відня і українські коза-
ки” (Відень, 09.09.1983). До цього ж 
ювілею в Австрії випущено конверт 
із репродукцією ще одного малюн-
ка С. Васильківського і написами 
німецькою та українською мовами: 
„Козацька кінна пошта”. Конверт 
погашувався штемпелем (Відень 
1150, 12.09.1983) із постаттю 
запорожця-кіннотника з шаблею і 
доставлявся кінною поштою. Такий 
самий штемпель, присвячений 
виставці СУФА (24.01.1975), засто-
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совувався при погашенні конвер-
та із зображенням Юрія Франца
Кульчицького, який зіграв важливу
роль в організації відсічі з боку
Відня (пробравшися через турецькі
пости, доніс вирішальну вістку
обложеним) і першим у Європі
запровадив уживання кави. До
300-річчя відкриття ним у Відні
кав’ярні виготовлено пам’ятковий
штемпель (Відень, 10.09.1983), і
листівку з його портретом і конверт
з репродукцією картини Фр. Шамса
„До синьої пляшки” (1862 р.).

У 1994 році про Франца
Кульчицького згадали Львівська
організація Українського товари-
ства охорони пам’яток культури і
львівські філателісти, які видали
два конверти, де відтворено його
постать і пам’ятник на честь визво-
лення від турецької облоги в храмі

св. Стефана у Відні. Конверти пога-
шувалися штемпелем „День пам’яті 
Ю. Ф. Кульчицького. 19.02.1694–
19.02.1994”. Написи на конвер-
тах – „Юрій Франц Кульчицький 
український шляхтич, герой оборо-
ни Відня 1683 р., засновник однієї з 
перших у Європі кав’ярень”; „1640 р., 
с. Кульчиці біля Самбора, + 
19.02.1694 р. у Відні”. Випущена в 
Польщі поштова листівка до Між-
народної філателістичної вис тав ки у 
Відні (1981 р.) сповіщає, що „Перша 
кав’ярня у Відні від кри та в 1684 
році поляком Юрієм Кульчицьким” 
(перекл. з польської).

Козаки брали участь у визволенні 
Відня в складі польського війська під 
проводом Яна Собєського. Свого часу 
в центрі Львова височів пам’ятник 
Я. Собєському, зображений на двох 
марках Польщі 20-х років минулого 
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століття. У кінці 1940-х монумент 
перевезено до Польщі.

Вважають, що участь у битві під 
Віднем брав Семен Палій (конверт 
2002 р.), легендарний провідник 
протитатарсько-турецьких походів, 
один із організаторів протипольсь-
кого повстання, до 300-річчя якого 
й видано конверт.

Після зруйнування Батурина 
гетьманською столицею став 
Глухів. Цей факт підкреслено на 
конверті із пам’ятковим штемпе-
лем „Глухів – столиця гетьманської 
та Лівобережної України. 300 
років” (Київ, 06.11.2008). Тільки 
Лівобережної, тому що, згідно з 
Андрусівським польсько-москов-
ським договором 1667 року, Право-
бережна Україна залишалася під 
Польщею, що призвело до проти-
московського повстання в Глухові 
1668 року. Глухів ще до 1708 року 
відомий був тим, що тут обира-
ли гетьмана Д. Многогрішного 
(Ігнатовича). Марку з його портре-
том увели в обіг 17.01.2002 року. 
Відомі Глухівські статті, згідно з 
якими Д. Многогрішному вдава-
лося тимчасово утверджувати 
права, передбачені статтями Пере-
яславської угоди. 

У Глухові 1708 року за вка-
зів кою Петра І гетьманом було 
об рано І. Скоропадського. Там же 
20 листопада, як в Успенському 
соборі в Кремлі, проголошено 
анафему І. Мазепі. Після смерті 
І. Скоропадського гетьманом став 
П. Полуботок, чиї можливості обме-
жила створена Москвою в Глухові 
Малоросійська колегія.

Про післягетьманські часи
нагадує Київська брама Глухівської 
фортеці (1766–1769 рр.), зображе-
на на конверті 2002 року.

Гетьманам після І. Мазепи
присвячено по одній поштовій 
марці з ілюстрованими конвер-
тами і штемпелями Першого 
дня: І. Скоропадському (2003 р.), 
П. Орлику (1997 р.), П. Полуботку 
(1999 р.), Д. Апостолу (2000 р.). 
Останнім гетьманом судилося бути 
К. Розумовському (Розуму), який, 
завдяки братові Олексі, таємному 
чоловікові цариці Єлизавети здо-
був освіту в кращих університетах 
Європи і вісімнадцятирічним юна-
ком, наділений титулом графа, в 
котрому було „усмотрено особли-
вую способность”, очолив Російську 
академію наук. Столицею гетьмана 
знову став Батурин, на що вказують 
конверти (1996, 2006 рр.) із зобра-
женням палацу К. Розумовського, 
де тепер міститься Державний 
історико-культурний заповідник 
„Гетьманська столиця” (штемпелі 
Батурин, 01.06.1997, 21.05.2004). 
Окрім Києва (22.05.2003), штемпель 
Першого дня до марки, присвяченої 
К. Розумовському, застосовувався і 
в Батурині. На конверті 2009 року 
– Воскресенська церква, усипаль-
ниця К. Розумовського в Батурині.

На початку 90-х років минулого
століття видавництво „Деснянська 
правда” випустило серію листівок 
із портретами гетьманів, які пога-
шувалися в Києві пам’ятковим 
штемпелем до Дня незалежності 
(24.08.1995). Запорізьке облас-
не товариство філателістів вида-
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ло серію конвертів із портретами
гетьманів (художник К. Баріон,
тираж – 300 прим.), вони погашу-
валися в Запоріжжі (20.12.1993).
штемпелем із зображенням три-
зуба, козацького герба і написом:
„Запоріжжя – колиска української
державності”.

Минуло 11 років після ліквідації
гетьманської влади в Україні та
дійшло до руйнації Запорозької
Січі. Портрет останнього кошового
П. Калнишевського, який на 113-
му році закінчив життєвий шлях
у казематах і келіях Соловецького
монастиря, – на одній із марок,
виданих українськими філа те-
лістами США. Філателія України
„вшанувала” руйнівника Січі
Гри горія Потьомкіна, якого 1790
року проголосили „гетьманом
Катеринославського і Чорно мор-
ського козацьких військ”, виданням
конверта (2005 р.) із зображенням
пам’ятника в Херсоні. Тому, хто
„розпинав нашу Україну”, є чимало
монументів у Полтаві, відтворених
поштовими випусками. Чи не буде
вшановано таким самим чином і
одеський пам’ятник тій, яка „доко-
нала її, сиротину”?..

Про долю українського козацт-
ва післягетьманської доби філа те-
лістичних свідчень майже немає.
Можна „прив’язати” до цього
відтворену на марці, присвяченій
С. Гулаку-Артемовському (1963 р.),
сцену з його опери „Запорожець
за Дунаєм”. У постійних воєнних
козацько-турецьких протистояннях
1609 року козаки зруйновали фор-
тецю Ізмаїл. 1790 року, вже під про-

водом О. Суворова, знову довелося 
її здобувати (конверт і пам’ятковий 
штемпель – Ізмаїл, 22.12.1990, дві 
поштові марки СРСР, 1940 р.). 
Очільником козацького війська на 
той час був отаман А. Головатий 
(1744–1797 рр.), пам’ятник якому в 
Одесі можна побачити на конверті 
2001 року, а фрагмент його (постать 
отамана) – у штемпелі до Дня міста 
(Одеса, 02.09.2001).

У 1792 році довелося козацт-
ву переселятися на Кубань. На 
згадку про це на Тамані споруд-
жено пам’ятник, зображений на 
конверті, виданому в Краснодарі, 
що підтверджено клубним штемпе-
лем (Краснодар, 29.05.1960).

Запорожці під керівництвом 
М. Залізняка відіграли велику роль 
у підготовці й початкових здобут-
ках Коліївщини (1768 р.). 225-
річчя цього повстання відзначено 
пам’ятковим штемпелем (Черкаси, 
28.05.1993) на двох непоштових кон-
вертах з портретами М. Залізняка 
(один – художника Д. Нарбута), на 
конверті із зображенням Собору 
Мотронинського монастиря, де 
„було проголошено повстання 
гайдамаків”, та на конверті зі схемою 
головних напрямків руху повстанців. 
Ілюстрація художника В. Касіяна до 
поеми Т. Шевченка „Гайдамаки” – на 
одному з непоштових конвертів, які 
погашувалися до 100-річчя народ-
ження художника (Івано-Фраківськ, 
01.01.1996). Гайдамаччині присвяче-
но марку із вище згаданого квартбло-
ку 2006 року.

Коліївщину придушили поляки 
з активною допомогою російських 
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військ, посланих Катериною ІІ. 
Керівників повстання взяли в полон 
росіяни. М. Залізняка заслали до 
Сибіру (дата смерті невідома), а 
І. Гонту (його портрет – на марці 
вище згаданого блоку 2006 р.) 
передали полякам, які після тортур 
стратили його.

Історія Києво-Могилянської 
ака демії (марка 1992 р.) тісно 
переплітається із козаччиною. 
Немало козацьких полковників, 
гетьманів здобували освіту в 
Київському колегіумі, який за спри-
яння І. Мазепи (1694 р.) отримав 
статус академії. Вони підтримували її 
матеріально, навчали тут своїх дітей.

Символіка козацтва (постаті, 
одяг, бандура) зустрічається на чис-
ленних філателістичних випусках, 
особливо часто – на присвячених 
І. Котляревському, М. Гоголю. Не 
можна не згадати картину І. Рєпіна 
„Запорожці” (1878–1891 рр.), 
відтворену на поштових марках 
1944 (по 3 різних кольорів у зубко-
ваному і незубкованому варіантах), 
1956, 1969 років.

Безпосередньо ж Козаччини 
стосуються конверти (1992, 1993 
рр.) з гербом Війська Запорозького, 
конверт (2008 р.) до 300-річчя 
заснування Кам’янської Січі 
(1709–1711 рр.). Літопис Самійла 
Величка (1670–1728) відзначено 
пам’ятковим штемпелем: „Самійло 
Величко – 325 років від народ-
ження” (Полтава, 02.09.1995). На 
марках України 1999 року зобра-
жено байдак, козацьку чайку. Не 
з’ясовано, чию персону відтворено 

на портреті 1720-х років авторства 
художника І. Нікітіна під іменем 
„Напольного гетьмана” (марка 
1972 р.). Польський художник Ян 
Матейко (1838–1893) намалював 
портрет (марка Польщі 1970-х рр.) 
О. Дашковича (бл. 1455–1535), 
військового діяча боярського роду 
на Київщині.

Походив із родини, яка „однією
з перших серед вищої української 
шляхти почала піклуватися про 
суверенність своєї Батьківщини” 
(Єремєєв І. // Вечірній Київ. – 
1999. – 25 листоп.). З 1508 року 
Дашкович був старостою Канева, 
з 1514-го – і старостою Черкас. 
Заснував Чигирин. У 1526 р. разом 
з кн. Костянтином Острозьким 
відбив напад татарів на Київ, у 
1532-му успішно оборонив Черкаси 
від нападу татарів. Неодноразово 
брав участь з крицями, з поляка-
ми у походах на зємлі Московії. 
Він перший подав ідею створен-
ня постійного козацького заслону 
у Пониззі Дніпра для захисту від 
кримських загонів.

Тему козацтва у філателії можна
значно розширити марками й кон-
вертами з портретами владних осіб 
Польщі, Росії, Туреччини та інших 
країн, діяльність яких із різних 
причин і мотивів була пов’язана 
з козаками. Поштові випуски із 
зображеннями письменників, ху -
дож ників, композиторів, діячів 
театру, кіно допоможуть продемон-
струвати використання козацької 
тематики в літературі, у мистецтві 
різних жанрів.
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