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КОЗАЦТВО ЯК КУЛЬТУРОТВОРЧА СИЛА УКРАЇНСЬКОЇ 
ІДЕНТИФІКАЦІЇ. РОЗВИТОК КУЛЬТУРИ В УМОВАХ 

УКРАЇНСЬКОЇ КОЗАЦЬКОЇ ДЕРЖАВИ.  
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Мета презентації:  

    Продемонструвати самобутність 

українського козацтва, та деякі цікаві 

відомості про нього. 
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     Кінець ХVІ - перша пол. ХVII ст. займають унікальне місце в історії розвитку 

української культури. М.Грушевський назвав цей період першим українським 

культурно-національним відродженням, а Д.Чижевський відніс його до 

великих блискучих епох в історії України.  3 



Українське козацтво загалом(коротко) 

    Діяльність козаків була багатогранною - як захисників 

сплюндрованих прав народу, звитяжних воїнів, дбайливих 
господарів землі, творців високого мистецтва, мудрих 
вихователів.  
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     Січ у своїх лавах, окрім українців мала представників багатьох інших 

народів ближнього і дальнього зарубіжжя. Кожен з них привніс свої 

певні риси і етнічні надбання у загальну культуру Запоріжжя. 

 

Казачьи хоругви 
(1651 год) 
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Характерні риси козака 

    "Обичаї запорозькі чудні, поступки хитрі, і більшою частю на 

насмішку похожі", оповідав столітній запорожець Микола Корж.  
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Побут козака 
      Корж  описує, як гостилися запорожці на Січі, по своїх куренях: 

   “ Курені будували з різаного дерева. Курінь був уже просторий так, що 

містилося в ньому і пару сот народа; під стінами стояли столи, а 

довкола них лавки, на яких сідали козаки. Отаман мав місце під 

іконами, а ікони були багаті, і гарно оздоблені; перед ними висіли 

розкішні свічники і лямпи. Кухарі »насипували« їду у великі деревяні, 

миски, вагани і ставили на кожному столі, а поруч з їдою всякі 

напитки у великих ведрах, а на них вішали коряки, деревяні черпаки, 

що, теж звалися "михайликами". Отаман сідав на першому місці, 

козаки довкола стола і починали їсти. В ті часи звичайні козацькі 

страви були: тетеря, рубці, галушки, риба »на стябло« (полумисок), 

свиняча голова до хріну, локшина і ин. По обіді всі козаки кланялися 

отаманові і один одному й дякували кухареві: "Спасибі, братчику, що 

нагодував козаків". Отаман виходив ізза стола і кидав гроша у 

карнавку (скриньку) і те саме робили й усі козаки; ці гроші діставав 

кухар і за них купував на базарі харчі ,на другий день. Кухарі варили 

їду в окремих курінях, не в лечі, а на огнищі, кабиці, в мідяних або 

залізних казанах.”[4] 
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Релігія 

    Релігійність і духовність були надзвичайно вагомими 
критеріями відбору в козацьке середовище, своєрідною 
візитівкою, самоідентифікацією козака як православного 
християнина й українця. Двічі на рік козаки вирушали на 
прощу до Києво-Печерського, Самарського, 
Мотронинського, Ме-жигірського та інших православних 
монастирів. [3] 8 



Освіта 

      Запорозький уряд на чолі з кошовим отаманом постійно виявляв 

піклування про створення розгалуженої системи освіти. Загалом у 

системі шкільництва на Запоріжжі можемо виділити три типи шкіл: 

січові, монастирські та церковно-парафіяльні. У січовій школі 

навчалися діти, які за певних обставин опинилися на Січі — 

приходили самі або ж були звідкись вивезені й усиновлені козаками. 

Січових школярів навчали читанню, співу, письму, а також основ 

військового мистецтва. Головним учителем січової школи був 

ієромонах-уставник, котрий не лише навчав азам грамоти, а й був 

духівником хлопців, опікувався їхнім здоров'ям. [2] 
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Собор св. Юра у Львові 
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Кобзарі 

     В умовах боротьби з національними та релігійними утисками 
справжньою перлиною поетичної творчості стали невільницькі думи 
і пісні, у яких звучить туга за батьківщиною, мрії про волю, жадоба 
до боротьби з поневолювачами. Кобзарі, як правило, самі були 
вихідцями з козацького стану.  [1]. 
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Танці 

      Особливою популярністю в козацькому середовищі користувалися танці. 

Найулюбленішим з них був гопак. Його виконували лише чоловіки. Основу 

танцю становила імпровізація, під час якої танцюристи демонстрували, хто на 

що здатний.  
12 



Висновки: 

   Ми ознайомилися з самобутністю козацтва 
та деякими цікавими відомостями про 
нього. 
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Дякую за увагу! 
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