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 У статті розкрита система козацького самоуправління періоду 
Нової Січі. Звернена  особлива увага  на  роль  кошової  та  паланко-
вої  старшини  в управлінському процесі. Розглянуті питання тери-
торіально-адміністративного поділу земель Запоріжжя.  

 

 The system of Cossacks self-governing of the period of Nova Sich is 
revealed in the article. The main attention is paid to the role of Cossack’s 
chief and polankovy master sergeant in the process of governing.The 
questions of territory-administrative allotment of lands in Zaporizhya are 
under analysis. 

Лісовський Володимир Миколайович. 
Закінчив Донецьке вище військове політичне 
училище та Київський військовий гуманітар-
ний інститут. Підполковник, старший викла-
дач кафедри військової підготовки МДУ. 
Досліджує історію виникнення паланок у 
період Нової Січі та управлінські засади 
військової козацької старшини. Має ряд 
науково-методичних публікацій.  
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 Період з кінця ХV по кінець ХVІІІ століття 
для України тісно пов’язаний з історією виник-
нення запорізького козацтва та появою козаць-
кої державності. 

Говорячи про перспективи розвитку дослі-
джень про українське козацтво, мусимо відзна-
чити, що ця проблема вимагає повного віднов-
лення – як у плані всебічного вивчення, так і в 
напрямі виявлення аналізу та публікації джерел. 

Великого значення в дослідженні козацтва 
має період з 1734 по 1775 роки. Це час заснуван-
ня Нової Січі у 1734 році і поява нового адмініс-
тративно-територіального поділу земель Запорі-
жжя. Починаючи з 1734 року землі запорізьких 
козаків починають розділятися на паланки [1]. 

Перше упорядкування всіх запорізьких зе-
мель і поділ їх на паланки, здійснив кошовий 
отаман Війська запорізького Іван Малашевич, 
якому належить і заснування Нової Січі [2]. 

“Паланка” у перекладі з турецької на україн-
ську означає невелика фортеця, і у запорожців 
це була певна територія, де знаходилося центра-
льне управління паланки. Центром паланки був 
двір з різними спорудженнями, які були огоро-
джені навкруги палісадником [3]. 

Виникнення паланок пояснюється збільшен-
ням населення на Запоріжжі та ускладненням у 
зв’язку з цим функцій адмністративного управ-
ління й суду. 

Дмитро Яворицький у своїй праці “Історія 
Запорізьких козаків”, схиляючись на роботу 
Скалькавського та Відділення архіву головного 
штабу в Москві (1787-1789), розкриває територі-
ально-адміністративний поділ Січі. 

З 1734 по 1764 роки паланок на Запоріжжі 
було п’ять – Буго-Гардівська, Перевізька (або 
Інгульська), Козацька, Самарська і Кальміуська. 

Окрему історію виникнення має Прогноїнська 
паланка, яка бере свій початок з 1735 року [4]. 

З 1765 року у зв’язку зі збільшенням насе-
лення на Запоріжжі територія продовжує поділя-
тися. Це ми знаходимо в одному документі тих 
часів. “Згідно з проектом кошового Петра Кал-
нишеського, населення почали розселяти по 
річці Орелі з однієї сторони і по Протовчі та 
інших річках з іншої сторони. Так, у 1766 і 1768 
роках виникло два нові відомства або паланки 
на чолі з полковниками і старшиною, які отри-
мали відповідно назви Орельська і Протовчансь-
ка паланки” [5]. У кінці існування Запоріжжя 
(1770-1775 роки) число паланок збільшилось ще 
на дві – Барвенківську і Личковську [6]. 

Таким чином, на території “Вольностей Ко-
ша Запорізького” з 1734 по 1775 роки існувало 
десять паланок, які мали свою територію й адмі-
ністративний устрій і визначену систему управ-
ління. 

На підвладній козакам території було запро-
ваджене козацьке правління. 

Російське самодержавство, прагнучи монопо-
лізувати владу, за самою своєю сутністю висту-
пало проти ідеї українського чи будь-якого ін-
шого самоврядування. 

Але ці погляди суперечили тій формі самов-
рядування, що існувала в Гетьманщині та Запо-
різькій Січі, які були засновані на виключно 
українських засадах і звичаях [7]. 

Так було створене кошове та паланкове са-
моврядування серед козаків. Знаходячись під 
різними протекторатами (польським, російсь-
ким, кримським, турецьким), Запорізьке низове 
військо управлялось власною старшиною, яка 
поділялася на ступені і звання. Повний штат 
керівного складу запорізьких козаків визначався 
по-різному – від 49 до 149 чоловік, в залежності, 
мабуть, від кількості населення на Січі. Про це 
свідчать два архівні документи. Перший – це 
доповідь кошового отамана Григорія Федорова 
25 листопада 1755 року гетьману малоросійсько-
му графу Розумовському про кількість військо-
вих посад у війську Запорізькому. Запорізька 
старшина налічувала 118 чоловік і складалася із: 
“Військової старшини (тридцяти восьми курін-
них отаманів, полковників Буго-Гардівської, 
Перевізької (Інгульська), Кальміуської, Самар-
ської та Козацької паланок і в Прогноях для зби-
рання солі з полковником, писарем, осавулом, 
підписарем і підосавулієм)”. 

Другий документ пов’язаний з доповіддю 
кошового отамана Петра Калнишевського графу 
Румянцеву 15 липня 1769 року про склад Запорі-
зької старшини. Кількість посад у війську збіль-
шилась до 149. Тепер запорізька старшина скла-
далася із кошового отамана, судді, писаря, обоз-
ного, осавула, булавничого, хорунжого, бунчуж-
ного, пірначкового і полковників із полковою 
старшиною (писаря, осавула, підписаря, підоса-
вулія) та курінних отаманів, військових службо-
вців – довбуша, пушкаря, толмача, шафара, кан-
таржія [8]. 

Запорізьке військо низове мало демократич-
ний устрій. Всі важливі політичні, військові та 
судові справи вирішувалися на Раді, яка була 
найвищим адміністративним, законодавчим і 
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судовим органом. На засіданнях Ради міг брати 
участь будь-який козак незалежно від посади та 
соціального походження, який знаходився у вій-
ську. Раду на Січі скликав кошовий отаман, а за 
його відсутності – військова кошова старшина. 
Для вирішення місцевих справ скликалися ку-
рінні й паланкові ради. 

Кіш являв собою не просто військове форму-
вання, а військово-адміністративне, а територія 
коша в свою чергу поділялася на курені, в якому 
головував курінний отаман. 

Окремі адміністративно-територіальні оди-
ниці (округи) творили паланки, які у військово-
адміністративному порядку були підлеглими 
кошовій старшині. 

 Вершиною козацької військово-адмі-
ністративної піраміди був кошовий отаман. По-
сада кошового отамана була виборною [9]. На 
території паланки, якою керував паланковий 
полковник, посада теж була виборною. Це свід-
чило, як про демократизм, так і про республіка-
нізм Запорізької Січі. Нині з вітчизняної та зару-
біжної літератури відомо, що демократія є наро-
довладдям, яке ґрунтується на прагненні забез-
печити справедливість, рівність і добробут усіх 
при розв’язанні проблем і питань суспільного 
врядування [10]. Як видно, нічого спільного із 
вседозволеністю. Поняття “республіка” кваліфі-

кує форми правління, за якими влада належить 
обраним на визначений термін представницьким 
органом [11]. 

В той же час у республіках існують власні 
специфічні форми правління. До якого ж типу 
демократії та республіканізму належала Запорі-
зька Січ? На жаль, не лише в навчальній, а і в 
науковій літературі цьому питанню приділяєть-
ся недостатня увага. Тому створюється таке вра-
ження, що в Запорізькій Січі панував найшир-
ший демократизм і такою ж була форма правлін-
ня. Дійсно, принципи виборності всіх щаблів 
виконавчої влади, а також кошового отамана та 
паланкового полковника підтверджують демок-
ратичність козацької системи. 

Кошовий отаман поєднував у своїх руках 
повну державницьку владу на Січі. Під час вій-
ни він керував військами, а в мирний час був 
“конституційним владикою” [12]. 

Безпосередньо за січовою старшиною стояла 
похідна і паланкова старшина, яка керувала пев-
ними адміністративними округами. Основна їх 
задача заключалася в охороні кордонів запорізь-
ких вольностей [13]. 

Адміністративним центром і найважливішим 
оборонним пунктом паланки була укріплена 
слобода, де розташувалася козацька залога. 

На чолі паланки стояв паланковий полковник 

 Кошовий 
отаман 

Штаб 
Військова  
старшина 

Кіш 

Паланка (10) 
Полковник 

Курінь (38) 
Курінний 
отаман 

Інгульська Прогноїнська Буго-Гардівська Козацька Кальміуська Самарська 

Протовчанська Барвенківська Личковська Орельська 

Організація Запорізького війська низового у ХVІІІ столітті 
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із старшиною (писар, підписарій, осавул, підоса-
вулій та отамани слобод). Від того у полковни-
ків існувала формула підпису на бумазі: 
“полковник № із старшиною” [14]. 

Влада паланкового полковника у межах своєї 
території була необмеженою. Він фактично замі-
няв кошового отамана, був найвищим адмініст-
ратором. Йому підлягали всі урядовці: він мав 
право карати їх, мав судові функції, головував 
на раді старшини. 

Неофіційно полковник називався “батьком”, 
вельмишановним добродієм. У розмові з козака-
ми звертався до них по-товариськи, називаючи 
останніх “братчиками”, товаришами. 

Крім того, полковник був членом колегії ко-
зацьких старшин та з’ їздів, на які приїздив на 
чолі паланкової делегації. Час від часу паланко-
вий полковник звітував про свою адміністратив-
ну та військову діяльність кошовому отаману. За 
допущені помилки в управлінській діяльності 
полковника могли зняти з посади і навіть згідно 
з рішенням військової ради винести смертний 
вирок. Полковник затверджував вибрану палан-
кову старшину, розподіляв землі для заселення, 
приймав нових людей в паланку, відпускав за-
служених товаришів (козаків) із паланки в інші 
землі та видавав атестати кращим козакам. 

Паланкова старшина вибиралася товарист-
вом, зосереджувала у своїх руках не тільки адмі-
ністративну, судову і фінансову, а й військову 
владу. 

Вона збирала податки, судила, займалася 
мобілізацією козаків, організовувала оборону 
паланок від нападу ворогів. 

Поряд з козаками в паланках мешкали поспо-
литі (селяни). Крім виборних слобідських 
(сільських) козацьких отаманів, паланковій ад-
міністрації підлягали також виборні отамани 
селянських (посполитих) громад. [15] 

Писар відповідав за полкову канцелярію. Він 
приймав накази від кошового отамана, полков-
ника або військової старшини, а також розсилав 
накази отаманам слобод. При писарі знаходився 
його помічник – підписарій, який допомагав 
писарю займатися канцелярською справою. 

У писаря знаходилася полкова печатка, якою 
затверджувалися різні документи і справи. 

Військовий осавул вів нагляд за козацьким 
життям, слідкував за виконанням різних наказів 
полковника, займався заготівлею продуктів хар-
чування для війська на випадок війни. При ньо-
му знаходився підосавулій, який на випадок вій-

ни керував за наказом осавула підрозділами ар-
тилерії. 

Отамани слобод вибиралися між нижчим 
станом козаків. Вони керували певним районом, 
де знаходилися і посполиті селяни. В обов’язок 
слобідського отамана входило і підтримання 
порядку на своїй території та її охорона [16]. 

У козацькому війську була залізна військова 
дисципліна, суворий розпорядок дня. Найбільше 
козак боявся осуду своїх товаришів за вчинене 
порушення дисципліни. Велике значення в цьо-
му мало побратимство, яке існувало між козака-
ми. 

Суворо каралися такі злочини, як бійки та 
вбивство людини, крадіжки приватного та влас-
ного майна, втрата совісті й обов’язку, що про-
являлося у неповерненні позичених грошей, 
речей або ж дезертирство з поля бою. Зрада ко-
зацтву, Вітчизні була найтяжчим злочином. 

Козаки суворо дотримувалися розпорядку 
дня. Так, за загальним сигналом (церковний 
дзвін) вони вставали до сходу сонця і йшли, не-
зважаючи на пору року, на річку купатися. Після 
цього сідали снідати. Після сніданку була моли-
тва у церкві, прання білизни, лагодження одежі, 
зброї, човнів, укріплення та іншого майна та 
спорядження. Потім розпочиналася бойова під-
готовка козаків: герці на конях, фехтування, 
стрілянина з вогнепальної зброї, долання переш-
код, рівчаків, загорож, бій на шаблях до “першої 
крові”, змагання між козаками тощо. За пострі-
лом гармати козаки йшли обідати. Після обіду 
співали пісні, думи, слухали розповіді, гру коб-
зарів. Частина воїнів готувалася до служби у 
наряді – охорони шляхів, переправ, майна. Вій-
ськовий осавул разом з отаманом робив огляд 
підрозділів і у встановлений час відправляв їх на 
виконання бойового завдання. Надвечір дзвони 
закликали козаків на молитву. 

Через деякий час Січ, окрім вартових, пори-
нала в сон [17]. 

Історик Боплан описував, що козаки “дуже 
міцні тілом, легко зносять жару, холод, голод і 
спрагу. На війні витривалі, хоробрі і навіть лег-
кодушні, бо не цінять свого життя. Зростом ви-
сокі, гарні, проворні, сильні, люблять гарно вби-
ратися... Від природи мають добре здоров’я... 
Від хвороби вмирають дуже рідко, хіба в дуже 
великій старості. Здебільшого закінчують життя 
на ложі слави, вбиті на війні” [18]. 

Основою паланкового господарства був зимі-
вник (хутір). “Запорізькі козаки, – писав у 1766 
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році старшина В.Чернявський, – мають деякі 
поселення, що звуться зимівниками, або хутора-
ми, там тримають худобу, коней і овець, мають 
пасіки, розводять сади і огороди, ловлять звіра, а 
в річках рибу”. Великий запорізький зимівник 
мав певну організацію. На чолі його стояв або 
сам полковник, або призначений управитель. У 
зимівнику найчастіше знаходились жонаті коза-
ки і посполиті [19]. 

Таким чином, поява нових адміністративних 
одиниць – паланок – на території Січі була не 
випадковою. Вона пов’язана, в першу чергу, із 
більш організованою охороною краю та розвит-
ком господарства на території Нової Січі. Носі-
єм і єдиним джерелом суверенітету був народ, 
який здійснював владу через органи державної 
влади – у даному випадку через козацьку стар-
шину. Захист “Вольностей Війська Запорізько-
го” було найважливішою функцією козаччини. 
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