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БОГОРОДИЦЯ В ДУХОВНОМУ ЖИТТ!
ЗАПОРОЗЬКОГО КОЗАЦТВА

Уявлення про роль образу Богоматері в процесі духовного станов-| 
лення Запорожжя вельми поверхове і в сучасній науці не розроблене.

Йдеться про етап, обмежений кінцем XVI -  першою ПОЛОВИНОЮі XV!! с 
на який припадає утвердження запорозького козацтва як військової

і політичної сили.
Відомо, що найспецифічною ознакою січового життя вважал 

цілковита відсутність жіноцтва. Більше того, у безшлюбності, насміш
кувато-парубочому трактуванні козаками прекрасної статі, історики 
вбачали зверхнє ставлення козаків до жінок.

Однак, саме жінка-мати була покровителькою і заступницею запо
розького козацтва. Під покровом Божої Матері січовики н е  боялися 
ні ворожого вогню, ні грізної стихії, ні морської бурі. На всіх Січах цер 
ква Пресвятої Богородиці вважалась головною. А храмовим свя' 
на Запоріжжі було свято Покрови Пресвятої Богородиці. Козаки н 
ли на грудях хрестики із ії зображенням і значна частина церков т 
плиць, зведених на землях Запорозьких Вольностей, також присв г  
валась Богоматері. Ікони Божої Матері вважалися серед козаків 
шановнішими І чудодійними. г,іппяТ И С ^

Що ж спонукало чисто патріархатну козацьку республіку підд*
під покровительство Божої Матері? „ ,лЄ\\

Ряд дослідників, в тому числі і Д. І. Яворницькии, пов язую 
факт, оглядаючись на звичай безшлюбності, розповсюджени ^  
частини січовиків з схилянням козаків перед непорочністю Прісни ,



Однак, у православному обряді, який сповідували запорожці, порівня
но з католицьким, особлива увага приділяється не дівочим якостям 
Святої Діви, а ії Богоматеринству як причетності Діви Марії до таємниці 
іЗоговтілення. І тому іменують Пріснодіву не інакше, як Богородиця, 
І^атір Божа, на відміну від католицького обряду, в якому не має акцен- 
тації богородичності і Мати Іісуса зветься Дівою Марією.
І, Отже, козацтво почитало саме Богоматеринство Богородиці, ії за
ступницькі та покровительські якості. Стійкі форми суспільної ор
ганізації, відроджені в українському січовому товаристві, передбача
ли не лише відповідну військову організацію, але й певне релігійне 
оформлення та духовну орієнтацію.

Визнання Запорожжям Богородиці, як покровительки козацтва, бу
ло продовженням сильної традиції шанування Божої Матері, шо сягає 
корінням часів Київської Русі.

В гострій релігійній суперечці, що розгорнулась на українських зем
лях в кінці XVI -  першій половині XVII ст. між прихильниками Право- 
слав”я та унії, козацтво займало тверду позицію оборонця Православ
ної віри і давніх традицій та звичаїв українського народу.
| Запорозьке козацтво не лише зберегло і продовжило духовні тра
диції предків, але й трансформувало їх в ідеологію заступництва і обо 
ронництва.


