
її то дочкою візантійського імператора Ісаака ІІ з династії Ангелів, то візан-
тійською аристократкою Марією Каматерос, то донькою волинського боя-
рина [7, с. 191].

Отже, династійна політика володарів Київської Русі традиційна для до-
би Середньовіччя. Втім, вона має свої особливості. Так, на початку періо-
ду роздробленості князі частіше укладають шлюби з іноземними монарха-
ми, розраховуючи на допомогу в боротьбі за владу. Могутність Русі, в свою
чергу, також була фактором, який заінтересовував у тісних зв’язках з її во-
лодарями монархів прилеглих країн, котрі хотіли розраховувати на політич-
ну та матеріальну допомогу князів Русі.
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РОЛЬ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ 
В ЖИТТІ УКРАЇНСЬКОГО КОЗАЦТВА

У статті проаналізовано особливості релігійного світогляду козаків,
з’ясовано роль православної Церкви в житті козацтва.
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В статье проанализированы особенности религиозного мировоззрения
казаков, выяснена роль православной Церкви в жизни казачества.

Ключевые слова: Украина, казак, Запорожская Сечь, Церковь, религия.

The features of religious belief of Cossacks and the role of the Оrthodox Church
in the Cossacks’ life are analyzed.

Keywords: Ukraine, Cossack, Zaporizhzhian Sich, Church, religion.

Сучасний світ — світ незворотної глобалізації, глибоких економічних пе-
ретворень. Темпи економічних реформ часом не залишають місця для ду-
ховності. Саме тому двадцятилітній період українського державотворення
потребує від нас особливо ґрунтовного аналізу відтворення духовних цін-
ностей суспільства.

Відомо, що релігія є одним з головних духовних чинників суспільства.
Осмислення ролі релігії в історичному минулому для подальшої розбудо-
ви незалежної держави надзвичайно важлива. Цінним досвідом у цьому пла-
ні є доба козаччини. Як свідчать історичні документи, українські козаки гли-
боко і свято дотримувалися християнської православної віри. Захист віри
і Церкви для більшості козаків був змістом життя, основою буття. Присвя-
чуючи життя Богові, вони нерідко ставали справжніми лицарями, подвиж-
никами віри, щирими виконавцями євангельських заповідей — своєрідно-
го морального кодексу.

Роль духовного аспекту в житті козацтва неодноразово була об’єктом до-
сліджень українських істориків. Зокрема, в тритомній праці Д. І. Яворниць-
кого змістовно описано церковний устрій запорозьких козаків, відзначено
їхню глибоку релігійність, значення козацьких монастирів [19].

Сьомий том фундаментальної історії М. С. Грушевського теж присвяче-
но часам козаччини. Автор висвітлює ключові події першої чверті XVII ст.,
участь козаків у релігійній боротьбі, відновленні православної ієрархії
в 1620–1621 рр. [4].

Становлення духовних основ, акти про унію і становище в цих умовах
православної Церкви висвітлював В. Б. Антонович [1].

Окремі аспекти конфесійного фактора простежуються також у працях
О. М. Апанович [2], В. І. Голобуцького [3], Ю. А. Мицика [6], І. Огієнка [8]
та інших істориків.

Через 100 років після появи ґрунтовних праць з історії української ко-
заччини М. Грушевського та Д. Яворницького сучасні українські історики
на основі новознайдених документів і матеріалів та досягнень новітньої іс-
торичної науки в двотомній історії українського козацтва створили узагаль-
нений образ українського козацтва, його духовного світу, православних тра-
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дицій Війська Запорозького, стосунків козацтва з Києво-Межигірським мо-
настирем та управління козацькими церквами [5].

Аналіз літератури свідчить, що проблема завжди займала важливе міс-
це, актуальною вона залишається і в наш час, потребуючи подальшого до-
слідження й осмислення з залученням широкого обсягу наукової літера-
тури.

Особливості релігійного світогляду козаків, роль православної Церкви
в житті козацтва і лягли в основу нашої публікації.

Метою статті є спроба привернути увагу до гармонізації релігійного жит-
тя, підтримати в нашому народові духовні й моральні цінності.

Великий дослідник козацтва, автор фундаментальної тритомної праці «Іс-
торія запорозьких козаків» Д. І. Яворницький писав: «Відмінною рисою ха-
рактеру запорозьких козаків була їх глибока релігійність; риса ця поясню-
ється самим складом їх життя, бо ніщо так не розвиває в людині релігійних
почуттів, як постійна війна і щоденна небезпека» [13, с. 256].

В громадській думці XVII ст. релігійність козаків оцінювалась по-різно-
му. Так, відомий київський митрополит Петро Могила називав їх «відступ-
никами в вірі», православний пан Адам Кисіль тоді ж говорив про козаків
як про людей «ніякої віри», уніатський митрополит Рутський називав їх
«людьми без релігії», а московські думські дяки в 1594 р. називали їх пе-
ред послом німецького імператора Рудольфа ІІ «людьми, що не мають стра-
ху Господнього». Автор «Чорної ради» П. Куліш, досліджуючи історію ук-
раїнського козацтва часів Руїни, взагалі вважав козаків варварами, мотивую-
чи це повір’ям, яке існувало в козаків: «считать вредоносным для военно-
го счастья присутствие священника в их войске» [13, с. 262].

Такі оцінки свідчать про нерозуміння істинної суті життя запорожців,
особливостей релігійності козацтва. А полягали вони в тому, що Запорож-
жя лежало на перехресті трьох релігій — ісламу, православ’я і католициз-
му. Туди приходили переважно з українських земель, що входили до скла-
ду Речі Посполитої, а згодом — Росії й Польщі. Історично склалося так, що
мусульмани (турки і татари) були ворогами як України, так і Росії та Польщі.
Вони нападали на їхні землі, брали ясир, завдавали страшенних бід насе-
ленню. Звичайно, татар, турків та їхню релігію запорожці не могли не сприй-
мати вороже.

Те, що козацтво не сприяло католицькій вірі, має не настільки глибокі
корені. До прийняття Люблінської унії (1569 р.) характерною рисою громад-
ського життя України була віротерпимість. З обранням королем Сигизмун-
да ІІІ ситуація змінилась. Уряд Речі Посполитої, а слідом за ним і польська
шляхта, стали вважати православ’я нижчою релігією, перешкоджати будів-
ництву православних церков, культовим відправам, що викликало опозицію
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з боку не тільки православних священиків, письменників-полемістів, а й ук-
раїнського козацтва.

Саме воно виступило головним захисником православної віри і Церкви.
Безумовно, має рацію дослідниця українського козацтва О. Апанович,

наголошуючи на тому, що «в часи існування козацтва весь світ був вірую-
чим». Національно-визвольні рухи, політичні та військові конфлікти мали
релігійне підґрунтя. Релігійними були теми, на яких будувалося мистецтво;
значна частина книг, що виходили тоді; свята, під час яких люди відпочи-
вали і спілкувалися між собою. Тому світогляд запорозького козацтва теж
був релігійний і зовні проявлявся як православний.

Варіант православ’я, що сповідувався на Запорожжі, суттєво відрізняв-
ся від церковного догматичного, риси якого збереглися, зокрема, в Росії.

Як вважає дослідник історії української Церкви Іван Огієнко, «найголов-
ніша підвалина кожної церкви — Святе Письмо, а канони, особливо дру-
горядні, кожна церква приймає по-своєму…» [10, с. 272]. Наприклад, у ре-
лігійності населення Росії головне місце займала обрядовість. В. Антоно-
вич наводить приклад, як «вони щиро стоять за всякий дрібний обряд, на-
віть букву… (чи казати “Господи помилуй”, чи “О, Господи помилуй”), а в
українця віра живе чуттям інтимним» [1, с. 384].

Були розбіжності й у релігійному світосприйманні між самими україн-
цями і запорожцями. І це було пов’язано з особливостями життя останніх.
Часті походи змушували запорожців значно спростити релігійні обряди, на-
віть надати їм військового забарвлення.

Тривалий час церков у традиційному розумінні — як стаціонарних куль-
тових будівель — у православних козаків не було. Умовам тогочасного бут-
тя козаків, військовим походам, війнам відповідали особливі храми — по-
хідні. Робилися вони з грубого полотна й були подібні до наметів. Козаки
возили їх з собою в походах, встановлювали поблизу сторожових постів —
«бекетів» — і в них відправляли богослужіння. Саме в похідній церкві на
Микитиному Розі відслужили урочисті молебні, коли Богдана Хмельниць-
кого вперше обрали гетьманом на старшинській Раді в Січі (1648 р.) і, ко-
ли він на чолі загону козаків вирушив на першу визвольну битву українсько-
го народу під Жовтими Водами.

Першу козацьку церкву — Старосамарську святителя Миколая — бу-
ло збудовано близько 1576 р., саме в той час, коли польський король Сте-
фан Баторій подарував їм містечко Трахтемирів з монастирем і перево-
зом [13, с. 263].

Посилений розвиток козацьких церков (а будувалися вони переважно де-
рев’яні) пов’язаний з останньою, так званою Новою або Підпільненською
Січчю, яка існувала в 1734–1775 рр.
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Після 1766 р. і до 1775 р. в межах Вольностей Війська Запорозького на-
лічувалося 44 церкви, 13 каплиць, 2 скити, 1 молитовна ікона в 53 поселен-
нях та урочищах [8, с. 366].

Запорозький Кіш, керуючись військовими, економічними і політични-
ми інтересами, часто приймав до своїх лав католиків, навіть мусульман. Са-
ме охрещення їх у православну віру, звичайно, було спрощене. Цю про   цеду -
ру описано як в історичній, так і в художній літературі (М. Гоголь «Тарас
Бульба»). Наприклад, у Д. Яворницького знаходимо факт, як в атестаті ко-
зака Василя Перехреста повідомлялося, що народився він у Польщі, в єв-
рейській родині, що за власним бажанням прибув до Запорозької Січі, де
його охрестив у січовій Покровській церкві начальник Києво-Межигірсько-
го монастиря, а «воспреєпреємниками» були запорозькі козаки.

Існує чимало фактів, які свідчать про глибоку релігійність козаків: цер-
ква, як атрибут кожної Запорозької Січі, звичай починати всяку справу піс-
ля молитви, не карати злочинців у Великий піст, завжди носити натільний
хрест із зображенням Покрови Пресвятої Богородиці, Миколи-Чудотворця
або архистратига Михаїла, звичай записувати імена вбитих у так звані си-
нодики і, нарешті, особлива повага до людей, які читають Святе Письмо.

А згадаймо військовий заклик, з яким запорожці зверталися до братів по
вірі, мешканців українських міст і сіл перед початком Національно-визволь-
них рухів як у 20–30-х рр. XVIIст., так і в ході Національно-визвольної вій-
ни: «Хто хоче за віру християнську бути посадженим на палю, хто хоче бу-
ти четвертованим, колесованим, хто готовий перетерпіти всякі муки за свя-
тий православний хрест, хто не боїться смерті — ходімо з нами!» [13, с. 261].

Іноді козаки приходили в монастирі, щоб подякувати Богу за порятунок
від явної смерті. Монах Києво-Печерської лаври Афанасій Кальнофойський,
який жив у XVII ст., розповідає, як одного разу козацький флот на Чорно-
му морі розкидала страшна буря. Під загрозою смерті козаки звернулися до
Бога зі щирою молитвою про спасіння, обіцяючи при цьому відслужити в
Києво-Печерській лаврі, й слова свого дотримали. Повернувшись із похо-
ду, два тижні вони виконували всю важку фізичну роботу при монастирі.

Щиро шанували запорожці й ікони святих. Вірячи в рятівну силу ікон,
козаки мали їх у своїх оселях і в козацьких куренях. Як правило, святі об-
рази в козацькому курені ставили над місцем, де сидів курінний отаман. Під
іконами висіли лампади, які запалювали під час свят. Це робило курені схо-
жими на каплиці.

Проте й у духовному промислі козаки мали свої особливості, змальо-
вуючи поруч зі святими козаків. Наприклад, на іконі, написаній у 70-х рр.
XVII ст., зображено Богородицю, обабіч якої стоять святий Миколай і ар-
хистратиг Михаїл. Під ними — дві групи козаків, серед яких кошовий ота-
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ман Петро Калнишевський і військовий писар І. Глоба. З уст кошового ота-
мана слова: «Молим, покрий нас чесним Твоїм покровом і позбав нас від
усього зла» [10, с. 13].

Одним із проявів релігійності вірян є паломництво до святинь. Київ був
святим місцем для всіх православних Східної Європи. Відповідно, козаки,
а особливо запорозькі, як і решта православних, намагалися побувати в Ки-
ївських святих місцях на богоміллі.

За часів Речі Посполитої, до Переяславської Ради (1654 р.), козаки з будь-
якої місцевості могли прибувати до Києва без перешкод. Згодом ситуація змі-
нилася. Так, у другій половині XVII ст. уряди Гетьманщини, Речі Посполи-
тої, Кримського ханства та Росії активніше застосовували проти Січі різно-
манітні санкції. Війни та політика ізоляціонізму щодо запорожців зумови-
ли те, що козаки стали рідше бувати в Києві. Одначе, незважаючи на різні
перешкоди та заборони запорожці й надалі намагалися відвідати «богоспа-
саємний град Київ, поклонитися Києво-Печерським святих отців мо -
щам» [5, с. 128].

Прибувши в Київ на богослужіння, козаки інколи залишалися там на пев-
ний час нести різні послухи. Були поодинокі випадки постригу козаків у мо-
нахи. Так, 1773 р. з 43 монахів Михайлівського Золотоверхого монастиря
четверо було з козаків [5, с. 129].

Віра в Бога керувала всіма устремліннями козацького лицарства. Слід від-
значити, що ніде так не поважали священнослужителів, як на Запорожжі. Ар-
хімандрит Володимир Сокальський під час зруйнування Запорозької Січі 1775
р., коли царські війська атакували козацьку твердиню, закликав козаків не
піднімати зброї проти москалів: «Он хотя и недруг, но все же православной
веры», — на що козаки відповіли: «Знав, пан-отче, що сказати!» [8, с. 371].

Наведені факти свідчать про глибоку релігійність козаків та вірність їх
християнським обов’язкам, як щодо себе, своїх побратимів, так і щодо всьо-
го українського народу.

Отож, сумніву в релігійності козаків нема, а от виконання самих хрис-
тиянських обрядів на Запорозькій Січі мало свої особливості. Наприклад,
козаки під час релігійних свят і релігійних обрядів так часто використову-
вали зброю, що можна говорити про своєрідний «культ зброї». На Запорож-
жі існував звичай, згідно з яким під час хрещення хлопчиків, що народи-
лися в запорозьких козаків, батько підсипав у купіль порох. Це робилося для
того, щоб загартувати козака змалечку. В Російській імперії такого не було,
батьки немовлят не були присутніми при обряді хрещення, бо це вважало-
ся поганою прикметою для дитини.

Зброю козаки використовували й у день Богоявлення. На це свято до Сі-
чі сходилися навіть ті козаки, які мешкали по хуторах-зимівниках.
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Разом із січовим товариством вони йшли до церкви. Запорожці були в
повному озброєнні й везли з собою навіть гармати. Військо займало весь
майдан на Січі й чекало, коли закінчиться літургія. Після того, як з церкви
виходили настоятель та ієромонахи і, несучи хрест, Єванге лія, ікони, виру-
шали до річки для водохрещення, запорожці йшли за ними. Вони несли роз-
горнуті знамена, везли артилерію. Коли священик занурював хреста в во-
ду, козаки давали залп із рушниць і гармат [7, с. 401].

Під час російсько-турецької війни 1768–1774 рр. у церквах Запорозьких
Вольностей з нагоди перемог над турками відправлялися вдячні молебні,
які супроводжувалися пострілами з гармат і рушниць.

Велику роль відігравала зброя й у поховальному обряді запорозьких ко-
заків. Покійник перед тим, як його клали в домовину, лежав на лавці в по-
вному козацькому бойовому вбранні, поруч з ним стояла зброя: піка і руш-
ниця. Коли домовину з померлим запорожцем несли до церкви, за нею за-
звичай вели бойового коня в повному спорядженні з сідлом, пістолетами в
кобурах, в’юками. На саму труну клали шапку, козацьку шаблю й піку.

Одна з найсвітліших рис характеру запорожців XVI–XVII ст. — це до-
брочинність.

Жорстокі, дикі, навіть безжальні до ворогів, запорозькі козаки були до-
брими друзями, вірними товаришами, справжніми братами в стосунках один
з одним, мирними сусідами донських козаків. Їхня благодушність, щедрість,
не скнарість, безкорисливість, доброчинність просто вражають.

Відомо, що в центрі кожної з восьми Запорозьких Січей споруджувалася
Святопокровська церква. І козаки мали за честь жертвувати їй у різний час
трофеї, коштовності, здобуті в боях, а також приносити дарунки, набуті сво-
єю працею. Д. Яворницький відзначає, що «майже кожен із простих козаків…
робив посильний вклад у храм божий срібними хрестиками, кубками, чарка-
ми, а більш за все — металоподібними серцями, руками, очами — одним сло-
вом, всім, чим він страждав і вилікувався. … Крім того, кожен умираючий ко-
зак, якщо мав ікону, медаль, злиток золота, срібла та ін. — все це відписував
у церкву і заповідав повісити на іконостас у обраному ним місці» [13, с. 261].

Великі пожертви виділяли козаки Києво-Межигірському Спасо-Пре -
ображенському монастирю. В XVII–XVIIІ ст. він відігравав головну роль
у формуванні церковних традицій українського козацтва. Недаремно Ме-
жигір’я стало козацьким. Перша згадка про це міститься у Львівському лі-
тописі під 1630 р. Козаки взяли Межигір’я під опіку, в свою чергу монас-
тир був зобов’язаний відряджати до Січі потрібну кількість священнослу-
жителів та утримувати військовий шпиталь [5, с. 78].

Юридичне оформлення впливу Межигір’я на Січ було завершено гра-
мотою Петра І від 12 травня 1698 р. про виняткове право монастиря про-
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давати воскові свічки на території земель Війська Запорозького Низо-
вого [5, с. 89].

Після зруйнування Січі 1708 р. Межигір’я тимчасово втратило січову па-
рафію, однак у 1734–1735 рр. з ініціативи межигірців опіку над Запорозь-
кою Січчю було відновлено. Всі духовні особи, що вирушали з Межигір-
ського монастиря на Запорожжя, могли залишатися там тільки рік — з ве-
ресня по вересень. Козаки не хотіли, щоб ті пускали корені на Січі. Виня-
ток робився лише з «військової ласки» — коли священик дуже вже сподо-
бався запорожцям.

Межигірський монастир, який, за переказами, постав волею самого хрес-
тителя Володимира, не поступався Києво-Печерській лаврі пишнотою хра-
мів, засиллям чернецтва, неоціненним багатством давніх книг, силою
впливу на православний світ.

1843 р. тут побував уже вільною людиною, академічним художником
Т. Г. Шевченко. Він змалював величні обриси Межигір’я в альбомі. А йо-
го поема «Чернець» розповідає про сивого козака-лицаря, який після буч-
ного бенкетування на Подолі протанцював аж до Межигірського Спаса, аби,
навіки попрощавшись із козацькою вольницею, ступити в обійми чернець-
кого братства.

З 1935 р. цю козацьку святиню перетворили на здравницю тодішніх мож-
новладців.

Ситуація змінилася з проголошенням незалежності України. Сподіває-
мось, українському народові повернуть його святиню.

Монастирями опікувались багато українських гетьманів.
Звернімось хоч би до особи Богдана Хмельницького. Вибудовуючи в на-

дзвичайно складних умовах українську державність, він видав багато уні-
версалів на підтримку київських монастирів. Зокрема, в грудні 1648 р. —
універсал Фролівському монастирю щодо збереження його земель у селах
Великі та Малі Дмитровичі, Вишеньки. А в листопаді 1649 р. гетьман за-
боронив козакам Глевахи, Малютянки та Юріївки нищити ліси Михайлів-
ського Золотоверхого монастиря [12, с. 40].

Навряд чи знайдеться в нашій історії постать суперечливіша, ніж Іван
Мазепа. Та ні в кого з дослідників не виникає сумнівів, що він був великим
меценатом усіх визначних культурних починань в Україні.

Сила храмів, які зафундував гетьман Іван Мазепа, свідчить про грандіоз-
не будівництво, що стояло на дуже високому технічному й мистецькому рів-
ні. Тоді було створено особливий оригінальний стиль в архітектурі — «ко-
зацьке бароко».

В цьому стилі Іван Мазепа, за підрахунками В. Січинського, протягом
1690–1705 рр. збудував 12 храмів і відреставрував 20.
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Навіть заклятий ворог українського народу Петро І визнавав, що Мазе-
па — «великий строитель святым церквам», а козацька старшина в Бенде-
рах по смерті Мазепи не могла порахувати, «скільки він розкинув і видав…
щедрою рукою в побожному намірі на будову церков і монастирів» [11, с. 227].

Мазепа опікувався письменством, наукою, мистецтвом і Церквою, вір-
ним якій був завжди, саме тому ще довго після його смерті портрет гетьма-
на залишався на одному з монастирських вівтарів.

Дослідження козацької обрядовості, вірувань, стосунків запорожців з пред-
ставниками інших національностей дало змогу встановити, що в запорозь-
кого козацтва склалося оригінальне світосприйняття, в якому тісно переплі-
таються риси українського і російського розуміння православ’я.

Крім того, козацтво виробило своєрідні, характерні лише для нього, спо-
соби задоволення релігійних потреб і виконання християнських обов’язків.
Перебуваючи на перехресті трьох конфесій і релігій, Запорожжя з багатьох
причин традиційно дотримувалось православ’я. І хоч велика кількість ві-
рувань і обрядів була такою, як у Росії, деякі риси релігійності Гетьманщи-
ни та Запорожжя відрізнялися. Щиро вірячи в Бога, українське козацтво не
надавало великого значення дотриманню всіх умовностей обрядовості. Зок-
рема, поважаючи ікони, запорожці не доходили до «ідолопоклонства». Бу-
ли розбіжності й у вшануванні святих. Запорозьке духовенство досить віль-
но тлумачило написане в релігійних книгах, в той час як у Росії це не до-
пускалося.

Суворі умови життя, коли козацтво досить часто було позбавлене мож-
ливості задовольняти релігійні потреби в релігійних спорудах, призводи-
ли до спрощення і пристосування до похідних умов деяких обрядів. З ін-
шого боку, майже постійна загроза з боку сусідів, часті бойові дії сприяли
тому, що на Запорожжі поширилось використання зброї під час багатьох ре-
лігійних обрядів, своєрідний «культ зброї» у козацтва; а також тому, що ша-
нували, в першу чергу, святих — заступників воїнів та мореплавців. З та-
кої своєрідної релігійності запорозьких козаків випливало і їхнє ставлення
до релігійних споруд і духовенства.

Саме в ставленні до релігійних споруд відзначається ще одна риса по-
божності козаків — це їхня доброчинна діяльність.

Усе багатство, яке зібрав козак у походах, перед кончиною він заповідав
не дітям, не дружині, а саме православній Церкві.

Насильницьке зруйнування та нищення Запорозької Січі за наказом ро-
сійської імператриці Катерини ІІ «со истреблением на будущие время и са-
мого названия запорожских казаков» поклало край козацькому утворенню
й історичній можливості зберегти в усій повноті особливості православної
Церкви в Україні, тому що вже на кінець XVIIІ ст. Катеринославська єпар-
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хія, створена на землях Січі, мало чим відрізнялася від великоросійської цер-
ковно-релігійної моделі.

Підсумовуючи, можна сказати, що православ’я в землях Війська Запо-
розького відігравало роль державної ідеології. Тому духовним стрижнем ко-
зацьких міст і сіл була Церква — і в прямому значенні, як культова спору-
да, і в переносному, як символ віри. І те, що найкращі вояки того часу бу-
ли лицарями високої духовної культури та щедрими меценатами і найзав-
зятішими боронителями православ’я, просто вражає. Але прикро, що сучас-
них успішних бізнесменів та банкірів так рідко надихають приклади
наших героїчних предків.
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