


Денис Тоїчкін,  
старший науковий співробітник Інституту історії  
України  НАН України, кандидат історичних наук

Шабля Почесної варти  
Міністерства оборони України:  

до збереження національних традицій

У наш час в Україні і далі триває творення військової символіки. Попри те, 
що впродовж років незалежності закладено міцну основу цієї справи, чимало 
питань і досі чекають на своє розв’язання.

Надзвичайно актуальним на сьогодні є питання врегулювання національ-
ного однострою та озброєння військової частини, що урочисто репрезентує 
державу на міжнародній арені – Почесної варти Міністерства оборони Укра-
їни.

Роту Почесної варти було створено ще за часів УРСР (10 листопада 1962 р.), 
наказом командувача Київського особливого військового округу, на базі 6-ї 
мотострілецької роти 2-го мотострілецького батальйону 229-го мотострілець-
кого полку, розташованого у Білій Церкві. У 1975 р. підрозділ передислоковано 
до Києва. 

У грудні 1992 р. з початком становлення та реорганізації армії незалежної 
України зазнала перетворень і рота Почесної варти. Змінилася уніформа, 
емблеми та назва: підрозділ перейменували на Почесну варту Міністерства 
оборони України. З часом рота зросла до батальйону: в 1993 р. створюється 
друга рота, а в 1997-му – навчальна, на яку покладається завдання готува-
ти військовослужбовців до подальшої служби у першій та другій ротах. З 15 
лютого 2001 р. батальйон введено до складу Окремого полку Президента 
України. 

За рік військовослужбовці Почесної варти Міністерства оборони України 
беруть участь у більш ніж 200-х заходах державного рівня. Відтак для пре-
зентації України під час міжнародних урочистих церемоній в 1998 р. створено 
підрозділ козаків Почесної варти на зразок національних підрозділів почесної 
варти інших країн. Вигляд козацьких одностроїв мав репрезентувати націо-
нально-культурну спадщину України та віддавати шану військовим традиціям. 
Втім, фактично, зазначена модель суперечила поставленим завданням: адже 
її прототипом стала уніформа лейб-гвардії Чорноморської козачої сотні 
Особистого Його Імператорської Величності Конвою зразка 1812 року. Не-
щодавно до думки військових істориків нарешті прислухались і командування
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відмовилося від цього однострою. Адже окрім того, що Чорноморська сотня 

становила особистий елітний підрозділ російського імператора, її ефектний 

однострій в свою чергу наслідував форму наполеонівських гвардійців, запо-

зичений свого часу у французів братом Олександра І – цесаревичем і великим 

князем Костянтином Павловичем. 

Нині під час офіційних церемоній рота Почесної варти шикується в парадних 

одностроях Збройних Сил України.

Отже питання створення національної парадної уніформи наразі залишаєть-

ся відкритим. Останнім часом воно знову стало предметом жвавих дискусій, 

зокрема у зв’язку з розробкою директором Львівської галереї українського 

військового однострою Б. Любовим уніформи для роти Почесної варти Львів-

ського ордена Червоної Зірки інституту Сухопутних військ ім. Гетьмана Петра 

Сагайдачного Національного університету «Львівська політехніка».

У цьому зв’язку хотілося б наголосити, що поза увагою фахівців лишилася 

така неодмінна частина озброєння національної Почесної варти, як шабля. 

У нашій країні цей вид зброї набуває особливого представницького значен-

ня, адже шабля вже не перше століття є одним із найважливіших символів 

козацтва та традицій, пов’язаних з національними визвольними й держа-

вотворчими процесами.  

На час створення згаданої вище «лейб-гвардійської» уніформи козацького 

підрозділу Почесної варти за холодну зброю для «козаків» було обрано першу 

радянську шашку зразка 1927 р. (іл. 1). Нині, разом зі звичною уніформою, 

у стрій повернули радянську шашку стройового командного складу зразка 

1940 р. (іл. 2), яка є майже точною копією драгунської офіцерської шашки 

зразка 1881/1909 рр., – модернізованого варіанта офіцерської шашки зразка 

1881 р. (іл. 3).

Пропонуємо здійснити короткий екскурс в історію поширення різних ви-

дів шаблі на теренах України з метою з’ясувати, якою мірою стара імперська 

зброя, що чесно відбуває свої функції вже не перше століття, має право нині 

репрезентувати нашу державу, зокрема й на міжнародному рівні.

Хоча шабля відома на українських землях від самого початку свого існу-

вання у VII ст. н.е. доцільно, на нашу думку, розглянути її різновиди від XVI ст. 

Адже саме з цих часів починається період беззастережного домінування ша-

блі над іншими типами довгоклинкової зброї у Східній Європі. У цей же період 

відбувається активне формування військової тактики й комплексу озброєння 

козацького стану, що майже одразу став основним споживачем шабельної 

зброї в Україні.
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У XVI–XVІІI ст. шаблі, що побутували на українських землях, за морфологією 
не відрізнялись від поширених у Речі Посполитій та сусідніх країнах. Можна 
говорити лише про кількісну перевагу певних типів, серед яких, передусім, 
турецькі різновиди – карабелі. Популярними були також ординки, смич-
ки (чечуги), шаблі орла, польсько-угорські та угорські типи, меншою мірою 
шамшири (іл. 4). Загальною характеристикою усіх цих різновидів є гарда від-
критого типу (у вигляді хрестовини з перехрестям). З другої половини XVІІ 
ст. вперше у Речі Посполитій формується гарда закритого типу із захисною 
дужкою, що сполучає хрестовину з верхів’ям. Саме за такою конструкцією ви-
явилось майбутнє шаблі. 

Слід відзначити, що протягом періоду існування козацтва оригінального 
«українського» морфологічного типу шаблі так і не було створено. Втім це аж 
ніяк не применшує вітчизняної зброярської традиції. 

В Україні шабля була не менш почесним й популярним видом зброї, ніж в 
інших частинах Речі Посполитої. Існувала значна кількість місцевих ремісни-
чих осередків – від окремих майстрів-шабельників до міських зброярських 
цехів, де виготовляли, монтували та оздоблювали шаблі1. Хоча до цього часу 
не вдалося ідентифікувати клейма українських шабельників, національна 
стилістика безпомильно вгадується у чималій кількості зразків. Слідом за 
польськими фахівцями ми вважаємо, що головними ознаками національної 
приналежності залишаються саме декор та відповідним чином стилістично 
переосмислені конструктивні елементи ефесу (гарда, верхів’я)2. Все це дає 
нам підстави цілком обґрунтовано вирізняти у колекційних зібраннях холод-
ної зброї XVI–XVIII ст. саме українські козацькі зразки.

До кінця XVІІ ст. холодна зброя мала довільну форму, оскільки її виготовляли 
відносно невеликими партіями у ремісничих майстернях. Процес уніфікації 
шаблі розпочинається на Україні у XVІІI ст. разом зі зміцненням імперського 
панування, запровадженням великих мануфактур та регулярної рекрутської 
армії. У Східній і Центральній Україні перші уставні зразки – це російські гу-
сарські й драгунські шаблі другої половини XVІІI ст. 

У Західних областях, зокрема на Галичині та Буковині, що з 1770-х рр. вхо-
дили до складу Австрійської імперії, переважали австрійські й прусські, а у 
наполеонівський період – також французькі шаблі. 

У Чорноморському Козацькому Війську, що стало спадкоємцем Запороз-
ького Козацького Війська спочатку взагалі відмовилися від використання 
шабель, які в нових умовах виявились неефективними3. Згодом за її високу 
доцільність козаки прийняли на озброєння кавказьку шашку – маловідомий 
на Україні вид холодної зброї.
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Іл. 4. Типи шабель, 
поширених в Україні 

у XVII– першій 
половині XVIII ст.



Разом з новим етапом розбудови незалежної держави, що розпочався у 
1917 р., рядовий і командний склад новоутворених збройних сил УНР та ЗУНР, 
разом з іншим озброєнням, отримав у спадщину від армій Російської імперії 
та Австро-Угорщини статутні шаблі.

Серед російської холодної зброї найдавнішою моделлю, все ще актуаль-
ною у період 1917-1920 рр., була кавалерійська офіцерська шабля зразка 
1827/1909 рр. (іл. 5).  До особливостей зброї належить характерна гарда з 
трьома дужками, овальне завершення верхів’я та довільний клинок. З 1909 р. 
на спинку руків’я наносили рослинний орнамент та вензель Імператора, за 
якого власник зброї отримав перше офіцерське звання. 

Втім ця шабля навряд чи широко застосовувалась у бойових діях, оскіль-
ки призначалася для використання поза строєм. Актуальнішим зразком 
була шашка азійського зразка 1834 р., якою з кінця ХІХ ст. поступово
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Іл. 5. Кавалерійська 

офіцерська шабля 

зразка 1827/1909 рр.

Іл. 6. Солдатська 

шашка азійського 

зразка 1834 р.



переозброїли окремі полки заради відновлення в них стародавніх військових 
традицій та підняття бойового духу. У 1889 р. ці шашки відновили у Ніжегород-
ському й Северському, 1901 р. – у Тверському, 1903 р. – у Переяславському 
й Новоросійському драгунських полках. До особливостей зброї (іл. 6) відно-
сять традиційний дерев’яний ефес без гарди з верхів’ям великого розміру, 
широкий сталевий клинок, призначений для рубання, з дволезовим бойовим 
кінцем. Основні характеристики солдатської шашки зразка 1834 р.: загальна 
довжина 1000 мм, довжина клинка 880 мм, ширина клинка 34 мм. 
І все ж найбільш поширеною російською шаблею у кінноті 1917–1920-х рр. 
була драгунська шашка зразка 1881 р. (іл. 7), що була на озброєнні більшо-
сті російських драгунських підрозділів до 1917 р. При її розробці ставилася 
мета: підвищити ефективність колольного удару. Тож найважливішими осо-
бливостями клинка стали надзвичайно мала кривизна та зміщення вістря 
до його середньої лінії. 
Бойовий кінець був дво-
лезовим. Зброя прийнята 
на озброєння у двох мо-
дифікаціях – солдатській і 
офіцерській, що різнили-
ся довжиною і шириною 
клинка, матеріалами з 
яких виготовляли руків’я, 
та декором ефеса.  З 
1888 р. на піхвах прибра-
ли колодки для багнета і 
повернули звичні гайки з 
гніздами. Основні харак-
теристики солдатської 
шашки (правильніше – 
шаблі) зразка 1881 р.: 
загальна довжина 1010-
1050 мм, довжина клинка 
870 мм, ширина клинка 
33-34 мм.

З 1909 р. драгунську 
офіцерську шашку зразка 
1881 р. модернізовано у 
шашку 1881/1909 р. (іл. 8). 
Зміни стосувались елемен-
тів декору ефеса а також
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Іл. 7. Драгунська солдатська 

шашка зразка 1881 р.
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Іл. 9. Шабля морська офіцерська  

зразка 1855/1914 рр.

Іл. 8. Ефес драгунської 

офіцерської шашки зраз-

ка 1881/1909 р.



матеріалу та форми руків’я, яке відтепер виготовляли з дерева або ебоніту з 
потовщенням у середній частині та площиною для великого пальця зверху. 
Крім того на спинку руків’я додали рослинний орнамент та вензель росій-
ського імператора, за якого власник зброї отримав перше офіцерське звання. 
Основні характеристики офіцерської шашки зразка 1881 та 1881/1909 р.: за-
гальна довжина 890 мм, довжина клинка 810 мм, ширина клинка 23 мм.

Модифікацією цієї зброї є піхотна офіцерська шабля зразка 1913 р., що від-
різняється тільки суцільнометалевими піхвами з виразним гребінцем.

Шабля морська офіцерська зразка 1855 р. та 1855/1914 рр. перебувала на 
озброєнні офіцерів військового флоту та авіації (іл. 9). Клинок шаблі набув 
остаточної форми (прямий без долів з потовщеним обухом, який в нижній тре-
тині переходить у реберце, бойовий кінець дволезовий розширений) з кінця 
1870-х рр. Ефес вирізняється трьома дужками гарди й кулькою на верхів’ї. З 
1914 р. на спинку руків’я наносили рослинний орнамент і вензель імператора, 
за якого власник зброї отримав перше офіцерське звання.

На озброєнні козацьких підрозділів перебувала козацька шашка зразка 
1881 р., також представлена двома модифікаціями – солдатською і офіцер-
ською (останню пізніше змінила офіцерська козацька шашка 1881/1910 рр., 
що мала такі ж форму руків’я і вензель, як у драгунської офіцерської шашки 
1881/1909 р.). Втім за формою клинок точно повторював драгунську шаш-
ку 1881 р. Різниця полягала у традиційному для кавказької шашки ефесі без 
гарди та піхвах, що не комплектувалися багнетом (іл. 10). Основні характе-
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Іл. 10. Зліва направо:  
шашка козацька нижніх  
чинів зразка 1881 р.; шашка 
козацька офіцерська зразка 
1881 р.; шашка козацька офі-
церська зразка 1881/1910 рр.



ристики – козацької шашки нижніх чинів, зраз-
ка 1881 р.: загальна довжина 1020 мм, довжина 
клинка 870 мм, ширина клинка 33 мм; офіцерської 
козацької шашки зразка 1881 і 1881/1909 р.: за-
гальна довжина 960 мм, довжина клинка 810 мм, 
ширина клинка 33 мм.

Шашки козацькі зразка 1904 р. спеціально 
призначені для Кубанського й Терського коза-
чих військ, займають особливе місце в історії 
озброєння армії УНР, оскільки пов’язані з участю 
підрозділів кубанського козацтва у визвольних 
змаганнях українського народу. Особливості цієї 
зброї полягають у довільному клинку (у штатному 
– виробництва Златоустівської зброярської фа-
брики протравлені написи «ЗОФ» із зовнішнього 
та «ККВ» або «ТКВ» із внутрішнього боку клинка). 
До інших особливостей цієї зброї належать піхви 
з раструбом, в які традиційний ефес без гарди 
вкладається по саме верхів’я (іл. 11). Основні ха-
рактеристики козацької шашки зразка 1904 р. 
зі штатним клинком: загальна довжина 920 мм, 
довжина клинка 740 мм, ширина клинка 35 мм. За-
галом наказ по військовому відомству від 1904 р. 
лише частково регламентував параметри та зов-
нішній вигляд зброї.

Окрім цих зразків козацькі офіцери з 1909 р. кори-
стувалися особливими різновидами офіцерських 
шабель (т. зв. кличами), форму яких затверджува-
ло місцеве командування гвардійських козацьких 
полків, а саме лейб-гвардійського Козацького, 
Звідно-Козацького та Отаманського полків, а та-
кож Донської козацької батареї.  Зазвичай форми 
цих шабель наслідували зразки XVII–XVIII ст.

В Армії ЗУНР були поширені здебільшого шаблі, 
прийняті на озброєння в Австро-Угорщині. Вжи-
валися австрійська кавалерійська солдатська, 
офіцерська та піхотна офіцерська шаблі зразків 
1861, 1869 та 1877 рр. Спільною особливістю їх та су-
часнішого зразка 1904 р. (іл. 12) були чашкоподібна 
гарда закритого типу та верхів’я характерної форми.
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Іл. 11. Шашки козацькі 

нижніх чинів зразка 

1904 р.



Через постійні контакти та сутички з польськими і німецькими військами в 
українських вояків було чимало їхньої зброї. 

Польща на той час вперше прийняла на озброєння шаблю власної розробки 
зразка 1917 р. (іл. 13) з довільним клинком. 

Серед німецьких шабель варто звернути увагу на поширену в той час у не 
тільки у самій Німеччині, але й Польщі, Австрії, Угорщині та інших країнах
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Іл. 12. Австрійська кавалерійська солдатська шабля зразка 1904 р.



модель М 1852/79 (іл. 14). Її пара-
метри: загальна довжина 1014 мм, 
довжина клинка 870 мм, ширина 
клинка 33 мм. До слова, ймовірно 
саме цю модель передали поль-
ські урядовці українським воякам 
– учасникам сумнозвісного Дру-
гого Зимового походу у листопаді 
1921 р.4

Отже і цього часу, що його вдру-
ге відпустила історія незалежній 
Україні, не вистачило для створення 
національної холодної зброї, хоча б 
нагородної.

Після розгляду передісторії стає 
зрозумілою драматична дилема на-
укового обґрунтування морфології 
сучасного зразка української парад-
ної шаблі. Адже національні елементи 
у бойовій зброї можемо простежити
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Іл. 13. Зліва направо: польська офіцерсь-

ка піхотна та кавалерійська шабля зразка 

1917 р.

Іл. 14. Ефес німецької шаблі М 52/79.



тільки у достатутний період, за панування гард відкритого типу. Пізніші кон-

струкції, пов’язані з імперськими розробками, що ними більше двохсот років 

послуговувались українські вояки не мають безпосереднього відношення до 

України.

Очевидно, зброя підрозділу Почесної варти має відповідати певним вимо-

гам, продиктованим міжнародною практикою і людською логікою: 

– демонструвати бойові національні традиції збройних сил;

– не виглядати архаїчно, становлячи органічну частину сучасного парадного 

однострою.

Враховуючи наведені вище зауваження, є декілька шляхів вирішення про-

блеми: створити новий синтетичний тип зброї, що сполучав би у своїй формі 

давню козацьку стилістику і характерні особливості сучасніших бойових ша-

бель – австрійських 1861–1904 та драгунської шашки 1881 рр. Утім, на наш 

погляд, цей шлях не є актуальним нині, коли шабля як бойова зброя вже від-

жила своє, адже зразок буде суто декоративним і що важливо – позбавленим 

славного бойового минулого. Отже мова може йти тільки про вибір одного з 

типів, що пройшов крізь вогонь справжніх воєн. 

Що стосується шашки, то цей вид зброї, на нашу думку, не відповідає дав-

нім українським традиціям козацького війська.

Привабливіше виглядають австрійські шаблі зразків 1861–1904 рр. Втім 

в Україні їх використання більш обмежене в історичному просторі й часі по-

рівняно з описаною вище офіцерською драгунською шашкою 1881 р., яка у 

модифікаціях 1881/1909 та 1940 рр. майже без змін служить донині. Як ви-

дається, ця зброя залишається найкращим претендентом на роль парадної 

шаблі Почесної варти, адже її бойовий шлях, зокрема у період визвольних 

змагань 1917-1919 рр., поза сумнівом.

Однак задля підкреслення національних традицій, збереження бойового ко-

зацького спадку та встановлення його зв’язку із сучасністю доцільно внести 

пропозицію щодо розробки особливого колориту та декору, який наслідував 

би бароковий орнамент української зброї XVIII ст. – періоду справжнього роз-

квіту національного орнаментального та декоративного мистецтва. 

Одним з основних композиційних мотивів декорування зброї був рослин-

ний орнамент у якому домінували різні варіанти акантового листя, винограду, 

пальмових гілок, плюща, маку, троянди, лавра. Візерунки найчастіше мали S- 

(у формі серця) та С-подібну форми. До того ж використовували кілька видів 

розеток – шестипелюсткову, багатопроменеву і солярну5. Приклади декору 

української шаблі та гармат кінця XVII– поч. XVIII ст. представлено на іл. 15.
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Отже на основі цих та інших зразків мож-
на розробити проект національного декору 
верхів’я та гарди, сполучивши його з еле-
ментами державної символіки.

Не вирішеною залишається проблема 
щодо темляка з китицею, який становив 
важливий елемент парадного та повсяк-
денного однострою з XVIII ст. Слово темляк 
походить від татарського «темлік» й оз-
начає петлю або шнур на ефесі холодної 
клинкової зброї. Окрім практичного за-
стосування (запобігання втраті зброї 
тощо), він був знаком військового розріз-
нення (за В. Далем срібний темляк – знак 
офіцерського звання), а також мав деко-
ративне значення. Так у нагородній зброї 
– золотій Георгіївській «За хоробрість» (іл. 
16) та при відзначенні орденом Св. Анни 
4-го ступеня («Анненська зброя») стан-
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Іл. 15. Декор шаблі і гармат українського виробництва кінця XVII– поч. XVIII ст.

Іл. 16. Золота Георгіївська зброя 
«За хоробрість».
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дартний темляк замінювали орденськими стрічками. Ця практика деякий час 
зберігалася в РСФРР при нагородженні «Червонопрапорною» зброєю.

У період визвольних змагань 1917–1919 рр. використовували традиційні для 
Російської та Австро-Угорської імперій темляки з китицями (іл. 17-18). Втім 
відзначимо важливий на наш погляд факт: облямівку китиці вживали ще й для 
позначення національної належності шабель іноземного походження. Так на 
темляку австрійської офіцерської кавалерійської шаблі зразка 1904 р. (іл. 19) 
вишито орла без корони, що вказує на те, що даний екземпляр використову-
вався у польських легіонах. 

На сьогодні у роті Почесної варти темляк не використовують, хоча конструк-
цією шаблі він передбачений. Враховуючи морфологію шаблі зразка 1940 р., 
походження якої не є суто національним,  важливим стає повернення темляка 
і вирізнення облямівки китиці державною символікою України.

Цією публікацією ми сподіваємось дати імпульс для всебічного обговорен-
ня, розробки й впровадження національного зразка холодної зброї, що має 
стати невід’ємною частиною однострою підрозділу Почесної варти МО Украї-
ни. Наша країна має бути гідно представлена в урочистих заходах найвищого 
міжнародного рівня. 
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