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Постановка проблеми та стан її вивчення. Вітчизняне 

культурне піднесення, яке нарешті відбулося у XVІ –ХVІІІ ст. 
було значною мірою тісно пов’язане з явищем козацтва. Як 
підкреслювали Михайло Грушевський і Дмитро Яворницький, 
причинами виникнення і розвитку феномену українського ко-
зацтва були: 

- уходництво – у тому числі, – на промисел, яке стимулю-
валося поневоленням українських селян з боку Речі Посполитої 
і захоплення українських земель польськими феодалами; 

- тиск католицизму; 
- процеси соціальної самоорганізації, які відбувалися у 

постійно накопичуваної маси людей, відірваних від звичних ло-
кальних спільнот; 

- колективне бажання збереження культурної (релігійної, 
етнічної тощо) автентичності в оточенні сильних і агресивних 
суперників (Оттоманська Порта і васальне Кримське Ханство, 
Річ Посполита, пізніше – Московське царство); 
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Таким чином, загалом формування козацтва від роз-
різнених соціальних груп до суспільного інституту з функціями 
державництва відбулося з причин соціально-економічного, 
політичного і релігійного характеру. Розглянемо їх детальніше.  

Український люд перебував у катастрофічному стані – 
особливо після подій, які сталися у ХV – ХVI ст. (1453 р. – за-
хоплення Константинополя турками, 1569 р. – утворення Речі 
Посполитої, Люблінської, Брестської уній). Під гнітом феодалів 
народ перетворився на продовольчого постачальника Європи, 
який нещадно експлуатувався. Крім цього, населення зазнавало 
грабіжницьких набігів з боку тогочасної Туреччини і Кримсько-
го ханства. 

Розглядаючи феномен українського козацтва як 
соціетальне явище (тобто, безпосередньо пов’язане з життям 
соціуму), можна бачити, наскільки багатогранним і багато-
функціональним воно є – розглядати його необхідно принаймні 
у таких аспектах: 

- як суттєвий і впливовий елемент тогочасної соціальної 
структури (верству населення); 

- як своєрідну форму соціальної організації людей, 
об’єднаних спільними цілями, нормами і правилами. Ця 
соціальна організація швидко інституціювалася і зґенерувала ав-
торитетну еліту – політичного, військового іншого порядку; 

- як різновид релігійної організації, оскільки козацтво 
консолідувалося головним чином на основі православної віри 
(хоча не лише на цих засадах), захищало її ідеологічно і за до-
помогою зброї; 

- у пізніх формах інституціалізації – як соціальний 
інститут з системою соціальних статусів, нормативів, 
матеріальними складовими. Він об’єднав численні функції дер-
жавного управління – диктував форму влади, політичні стосун-
ки (внутрішню і зовнішню політику, систему освіти) і, від-
повідно, включав систему підпорядкованих організації, груп; 

- як військову організацію – самобутній народний і над-
звичайно масовий лицарський орден з установами військового 
вишколу, ритуалами посвячення (у тому числі сакрального ха-
рактеру), допоміжною інфраструктурою; 
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- як складову тогочасного українського суспільства у 
структурному, системоутворюючому, територіально-
регіональному, економічному, правовому, релігійному, мораль-
ному плані. 

Зрозуміло, що в результаті іноземного гніту, навалою на 
українські землі чужинців етнічного, політичного, конфесійного 
та культурно-побутового кшталту всі вітчизняні культурні, дер-
жавницько-організаційні, релігійні процеси були пов’язані з 
прагненням, по-перше, вижити, по-друге, самоідентифікуватися 
як нація, по-третє, відродити і зробити соціально наслідуваною 
власну незалежність і державність.  

Мета статті – розгляд соцієтальої системи українського 
суспільства Козацької доби, аналіз елементів української 
протосоціології того часу. 

Для досягнення цієї мети ми ставимо задачі розглянути 
питання:  

 чинники, що спричинили формування козацького руху у 
14 ст.; 

 політичний устрій Війська Запорозького; 
 основні принципи виховання української молоді за часів 

козацької доби; 
 українське козацтво як захисник православ’я ; 
 народотворча роль релігійних братств; 
 вплив Києво-Могилянської академії на консолідацію 

українського народу; 
 чинники, які загалом протидіяли культурній і церковній 

експансії, амальгамації у розглянутий період.  
Для розкриття теми дослідникові потрібно звернутися до 

деяких етнографічних, лінгвістичних, а, почасти, і археоло-
гічних, даних і пам’яток, які зокрема, викладені в працях [1-10]. 

Виклад основного матеріалу. 
1. Перші згадки про козацтво як вже існуюче і вагоме 

явище датуються кінцем XV ст. Саме ж слово "козак", імовірно, 
походить від тюркського “кайсак” ("страж" або "конвоїр").  

Формуючись як соціальна, а згодом, – як потужна держа-
вотворча сила, козацтво, як вже було зазначено, починалося з 
консолідації значної кількості верств населення (головним чи-
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ном, селян). Спочатку “у козаки” йшли уходники, а також неза-
доволений панськими порядками люд, формуючи постійні 
захищені поселення у пониззі Дніпра (Січі). Тобто відбувалися і 
нарощували потужність просторово-часові контакти індивідів з 
подібною мотивацією. Це призвело до кооперації та впорядку-
вання їх соціальних стосунків.  

Врахуємо також, що формуючись з спонуканих обстави-
нами до самозахисту і військовоспроможних чоловіків різних 
верств суспільства, козацтво, по суті, складалося з глибоких 
індивідуалістів, які були подібними спочатку православним 
християнським віросповіданням та небажанням підкорятися 
будь-якій іноземній владі. Консолідувати і організувати (у тому 
числі, дисциплінувати) їх могли лише особистості, які, крім 
патріотизму, мали надзвичайну харизму та (іноді) древнє знатне 
походження.  

Зрозуміло, що монократія була для цих спільнот органічно 
неприйнятною. Козацькі вожді (гетьмани), що обиралися при-
вселюдно і публічно, повинні були постійно доводити справою 
справедливість своєї виборної посади – і так було з будь-якими 
посадовими особами – суддями, полковниками, осавулами, ко-
шовими отаманами, обозними (старшиною) впродовж всього 
існування козацької держави. Серед гетьманів слід назвати 
імена принаймні кількох видатних діячів, з якими пов’язане ста-
новлення і процвітання козацтва як явища і державного ладу, 
лідерами якого, зокрема, були: Дмитро Вишневецький (Байда), 
Самійло Кішка, Петро Конашевич-Сагайдачний, Богдан Хмель-
ницький, Павло Полуботок. 

Вимоги часу обумовили активні дипломатичні відносини 
і, часто, боротьбу нового українського державного утворення 
(Війська Запорозького) з такими основними опонентами – 
Річчю Посполитою, Московським царством, Оттоманською 
Портою та Кримським ханством. Це, у свою чергу, обумовлю-
вало необхідність для козацької еліти та будь-кого, хто бажав до 
неї належати, крім багаторівневого військового вишколу, 
успішного навчання у освітніх, знання принаймні кількох 
іноземних мов, постійного контакту з європейськими елітами.  
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У козацькому війську була сувора, чітка та багаторівнева 
військово-ідеологічна організація, яка кристалізувала цей дер-
жавно-патріотичний соціальний інститут. З часом авторитет ли-
царства і майстерності козаків досяг таких висот, що султани, 
царі та європейські королі мали за честь запрошувати навіть не-
велику їх кількість для тимчасових військових акцій.  

Патріотизм і принциповість у боротьбі за незалежність 
сукупно з вмілою дипломатичною грою та сприятливою 
політичною ситуацією призвели до того, що козацтво, як 
політична сила, було визнано зовнішньополітично – ряд 
представників еліти нагороджено лицарськими титулами, козаки 
взагалі були наділені правами та привілеями – звільнені від 
різних податків, отримали землю, військово-адміністративну 
незалежність, судовий імунітет. Іншими словами, у XVI ст. ко-
зацтво існувало вже як громадський і державний устрій, який 
найповніше відповідав національному характерові українців і 
потребам часу. Керівна ієрархія цього інституту також була 
цілком вибудована – найвища влада у Війську Запорозькому 
належала козацькій раді (кошу), вона вирішувала найголовніші 
питання внутрішнього життя, обирала старшину і щорічно – 
кошового отамана.  

Зростання чисельності козацтва особливо помітно 
відбувалося наприкінці XVI – у першій половині XVIІ сторіччя. 
За польськими документальними даними загальна кількість та-
ких "непослушних" складала до 80% населення. Спроби приду-
шення заколотів призвели до протилежного наслідку – потуж-
них і повсюдних козацьких повстань, внаслідок чого на землях 
Гетьманщини і вольностей Війська Запорозького була сформо-
вана українська козацька держава. Про її географічну 
масштабність свідчить перелік земель, на які розповсюджувала-
ся гетьманська влада, а також її історично обґрунтовані 
претензії, які озвучували і пізніше різні політичні сили в Україні 
(Кубань, Холмщина, Підляшшя, Закерзоння, Східна Слобожан-
щина, Берестейщина та інші). 

Козацтво, тривало будучи фундаментальним інститутом 
соціуму, здійснювало й соціалізаційну функцію в атмосфері на-
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родних традицій, ряд з яких мали тяглість від часів язичництва і 
Київської Русі-України. 

У цьому контексті цікавою є система принципів вихован-
ня молоді за козацької доби – так звана козацька педагогіка. 
Вона формувала у підростаючих поколінь синівську любов до 
рідної землі, готовність її захищати та глибоку духовність. Го-
ловна мета полягала у вихованні патріотичної, вільної, 
автономної, фізично сильної особистості козака-лицаря, мужнь-
ого громадянина, налаштованого на захист батьківської віри.  

Відзначимо, що вплив на особистість здійснювався у бага-
тогранному народному житті не лише у межах сім’ї, роду, але й 
на інших інституалізованих рівнях суспільного життя, зокрема у 
навчально-виховних закладах різного типу. Формування найк-
ращих особистісних якостей відбувалося під впливом численних 
суспільних факторів козацького життя – економічних, культур-
них, моральних, правових, завдяки чому освіченість та 
вихованість стали невід’ємними складовими характеру козака. 
Зазначимо, що після дошкільного виховання у родовому 
середовищі, шкільного – при церкві, парафії, паланці, вищої 
освіти – у колегіумах, академіях, зарубіжних університетах, 
відправка “на Січ” була чи не останнім щаблем освіти і вихо-
вання, в межах якої чоловік продовжував розвивати військовий 
вишкіл у контексті сакралізованої парадигми життя лицаря 
честі, заступника віри пращурів. 

Відтак, цікавим соціально-культурним феноменом, що 
простягається до наших часів, є міфологізація і архетипізація 
образу козака, який стає головним героєм десятків тисяч пісень, 
казок, прислів’їв, жартів, народних дум, які почасти мали 
філософсько-екзистенційний, есхатологічний підтекст. Цей об-
раз на злеті державотворчих та самоідентифікаційних процесів 
легко активізується авторською піснею, кінематографом, 
іншими галузями мистецтва. Можна наочно спостерігати як цей 
архетип численні рази відтворювався під час Революції Гідності 
і є популярним серед сучасних військових.  

Цікаво також те, що соціальний інститут козацтва й 
близькі до нього феномени відбилися і на формальній 
ідентифікації, – зокрема на походженні прізвищ. Формування їх 
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відбувалося за принципами: топонімії, фаху, національності, гу-
мору, заперечення, і використанням прийомів словосполуки. У 
козацькому середовищі поява нових прізвищ пояснювалася 
власне початком у прибулого нового – військового (козацького) 
житті, а також небажанням називатися справжнім ім’ям – з 
магічних мотивів або внаслідок того, що людина розшукувалася 
окупаційними іноземними властями. Носії прізвищ того часу (з 
суфіксами -енко, -ович, -евич, – инич, -ський, -цький, -ко), а 
можливо, і ментальності, складають велику частину сучасного 
суспільства.  

Щодо сакрально-ідеологічної і просвітницької функції 
інституту козацтва, то, відштовхуючись від історичних фактів, 
слід зазначити про таке.  

З кінця ХІІІ ст. київська православна церква була автоке-
фальною. Під час монголо-татарської навали резиденція 
київського митрополита була перенесена до Москви, що не за-
важало називатися йому "Київський і всієї Русі". З часом до Мо-
скви все більш активно стали вивозитися церковні цінності, а 
скарбниця все менше витрачалася на обладнання українських 
храмів – вони біднішали, а у 1589 р. була утверджена Московсь-
ка патріархія. Не будемо забувати, що у 1503 р. була утворена 
окрема від московської ланка православної церкви – з галиць-
ким патріархатом. Таким чином на кінець XVI ст. існувало дві 
православні церкви – патріархати “московський і всієї Русі”, та 
“київський і всієї Русі”.  

Католицька церква розвивалася поруч з православною і, 
до певного часу, без істотної конкуренції. Проте заможна паства 
все активніше відвідувала багаті костьоли, а серед православних 
парафіян (Київського, Галицького “і всієї Русі" патріархату) ста-
вало все менше багатих аристократів, міщан. У 1570-х рр. у 
Польщі закріплюється орден єзуїтів і проти православної церкви 
почалися офіційні гоніння.  

Сукупно всі негативні явища призвели до того, що у 
жовтні 1620 р. у Бресті кількома верховними персонами з боку 
православ’я була підписана унія, яка поєднувала католицьку 
церкву з православною.  

Такий стан породив гострі конфлікти на релігійному та 
національному ґрунті.  
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Козацтво в цілому і старшина зокрема активно проявляли 
себе як поборники традиційної віри – православ’я, особливо у 
боротьбі з наслідками унії. Чітке розмежування людей на 
“своїх” і “чужих” за віросповіданням відповідало загалом воро-
жому чи дружньому ставленню до носія конкретної віри. Коза-
ки, до багатотисячних лав яких входили українці різного стану 
(панство, міщани, селяни) були православними, а тогочасними 
їх ворогами були католики та мусульмани – саме тому українці 
стояли насторожі православної обрядності.  

Посилення православ’я сталося завдяки винахідливості і 
тонкій дипломатичній грі козацької старшини, зокрема Петра 
Конашевича-Сагайдачного. Він потай висвятив нових владик і 
під захистом козацького полку у Києві православна патріархія 
була поновлена. Польський уряд мусив це стерпіти, що поясню-
валося силою України тих часів. 

У жорстку релігійну полеміку були втягнуті не лише 
інтелектуальні, але й широкі громадські сили. Релігійний 
конфлікт став приводом, фокусом, точкою, у якій зосередилася 
маса соціальних, економічних, ідеологічних, етнічних супереч-
ностей. Таким чином, доба зародження і розвитку козаччини 
збігається з періодом реформаційного руху в Україні, розвитком 
національної свідомості. Можливо це не простий збіг, а лише 
різні прояви духовного пробудження народу. 

Загрозу зникненню самобутньої віри, мови, культури 
розуміли найбільш далекоглядні й освічені представники 
міліарної української еліти та духовенства, які розпочали бо-
ротьбу за відродження популярності православ’я, розглядаючи 
його як реальний духовний інтеґруючий чинник, здатний збе-
регти цілісність українського народу. Серед представників цієї 
еліти слід назвати, перш за все, державного діяча, вельможного 
князя, який претендував на королівські трони країн Європи, ме-
цената Костянтина Острозького (1526 – 1608 рр.). Серед безлічі 
його важливих справ слід назвати, принаймні, такі: 

- відкриття у Острозі вищого навчального закладу – 
академії. Тут вивчався класичний тривіум і квадривіум, видава-
лася велика кількість православної літератури, сюди були 
запрошені кращі інтелектуальні сили; 
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- курування перекладу Біблії на зрозумілу народові мову і 
видання “Острозької” Біблії у 1581 р. 

Діяльність цієї людини важко переоцінити, бо в часи 
глибокої кризи православної ідеології він зорганізував і очолив 
протистояння амальгамаційним та дифузним процесам, що вели 
до згасання української культури. 

Наприкінці XVI ст. на зміну окремим подвижникам, 
подібних князю Острозькому, приходять релігійні братства – 
масові об’єднання, згуртовані організаційно і ідейно. У історії 
України вони відігравали унікальну роль, бо консолідували 
український народ, формували його ідеологію, виконували по-
тужну просвітницьку діяльність серед усіх верств населення.  

З позиції соціології братства і глибоко законспіровані 
таємні елітарні об’єднання також є цікавим і вартим пильної 
уваги феноменом. Він показує, як за відсутності офіційних 
організацій, установ поневолений народ стихійно створює 
неформальні об’єднання (у сучасному розумінні – інститути 
громадянського суспільства), які, зміцнівши, диференціюються 
за видами діяльності – організаційною, виховною, регіонально-
адміністративною тощо.  

Щодо безпосередніх причин появи цих об’єднань існують 
великі розбіжності, проте передумовою цих організаційно-
ідеологічних братств, товариств, лож була, безумовно, 
необхідність зберігати, захищати свою віру, звичаї, культуру, 
традиції, спроможність самоврядування. Саме тому ці 
організації виникали спершу в регіонах найбільшого духовного і 
політичного тиску. Найдавнішими з релігійних братств (XVI–
XVII ст.) є: у Львові – Успенське, в Луцьку – Хрестовоздви-
женське, були вони також і у Кам’янці Подільському, Рогатині, 
Києві, багатьох інших містах. За кілька десятиліть активної 
діяльності братства високо підняли культурний рівень громадян, 
освіту, книгодрукування, виховали високоосвічених діячів куль-
тури, науки, православної церкви.  

У свою чергу це породило новий інтелектуальний фено-
мен XVI – XVIІ ст. – полемічну літературу, адресовану 
управлінській верхівці, меценатам, братствам, простим грома-
дянам країни, у якій назрівав соціальний вибух (козацтво). Різні 
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точки зору на церковні, соціальні протиріччя представляли: Ге-
расим і Мелетій Смотрицькі, Іван Вишенський, Христофор 
Філарет, Стефан Зизаній, Захарія Копистенський, Юрій Рогати-
нець, Петро Скарга та інші мислителі, вчені, релігійні діячі. 
Полемічна література, як різновид просвітницької активності, 
досить сильно впливала на розвиток української народної 
самосвідомості. Зокрема цей розвиток стимулював аналіз 
полемістами дихотомічних пар “нашої” – “чужої” – щодо церк-
ви й віри, через що формувалася у масах раціональна 
аргументація відмінностей між “нами” та “ними”. Згодом вже 
скристалізоване усвідомлення національної аутоідентичності 
позначається на тематиці наступних прото- і власне 
соціологічних працях, обумовлюючи специфіку пізнішої 
української соціологічної науки. 

Відзначимо також, що з ретроспективної соціологічної 
точки зору полемічна література дає дослідникові багатий 
соціологічний фактаж. Так, у працях Івана Вишенського 
відтворені численні елементи вітчизняної соціальної структури 
– гетьмани, воєводи, старости, судді, міщани, митники, 
корчмарі, ремісники, представники духовенства тощо. Важливо 
і те, що ті з полемістів, які були настроєні патріотично, постійно 
підкреслювали проблему втрати для народу значної кількості 
українських іменитих княжих родів (“Тренос” Мелетія Смот-
рицього), які або були знищені, або добровільно піддалися 
культурній, релігійній асиміляції – останній феномен, нажаль, 
чітко виявляє історичну спадковість і часто-густо зустрічається 
нині.  

Так чи інакше, наведені процеси можуть розглядатися як 
одна з характерних особливостей суспільного життя тих часів. 
Помітна кількість українського дворянства перестала бути ак-
тивним історичним суб’єктом – як було сказано вище, незаба-
ром це місце заступила нова козацька еліта з своєю старшиною, 
ієрархією влади.  

Іншими потужними інститутами, які стимулювали консо-
лідацію української народності у націю були церковні вищі на-
вчальні заклади, серед яких особливо виділяється тогочасний 
Києво-Могилянський колегіум (з початку XVIII ст. – академія). 
Її засновником був православний митрополит Петро Симеоно-
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вич Могила, який у 1631 році створив при Печерському монас-
тиреві (Лаврі) колегію, незабаром об’єднавши її з школою Бого-
явленського братства.  

Появу цього вищого навчального закладу і просвітницьку 
діяльність самого Петра Могили важко переоцінити. Вона була 
спрямована на освіту православних церковнослужителів, підйом 
престижності вітчизняної православної ідеології – потужного 
чинника ідентифікації українського народу. Митрополит також 
брав участь у згаданій вище полеміці, відстоюючи рівноправ’я 
католицизму і православ’я. Він широко впроваджував книго-
друкарство, просвіту широкого люду, чим безумовно, прискорив 
національно-визвольну боротьбу українського народу під про-
водом козацтва і, зокрема, Богдана Хмельницького. Слід відзна-
чити, що Києво-Могилянський колегіум невдовзі став потужним 
національним і європейським інтелектуальним центром, у якому 
народжувалися і розвивалися наукові таланти Й.Кононовича-
Горбацького, І.Ґізеля, Л.Барановича, Ф.Прокоповича. Характе-
ризуймо їх гуманітарні і, зокрема, протосоціологічні погляди 
дещо докладніше.  

Йосип Кононович-Горбацький загалом опікувався філо-
софською проблематикою, питаннями логіки і риторики. Він 
провів глибокий аналіз технології ораторського мистецтва як 
одного з найважливіших засобів впливу на аудиторію. У час 
становлення національно-консолідуючих сил його практичні 
поради мали неабияку практичну цінність.  

Інокентій Ґізель, видатний філософ, богослов, народозна-
вець, історик, людина енциклопедичних знань. у своїх творах 
намагався, зокрема, визначити родовід слов’янських народів. 
Видатною його працею, яка може розглядатися як протосоціо-
логічна є „Синопсис” (від грецького „огляд”), де він зокрема 
описував життя тогочасного суспільства. В іншій своїй праці 
„Про народ Роксоланський і його наріччя” цей філософ та істо-
ріограф характеризував українців як носіїв високої і оригіналь-
ної культури, які рано винайшли писемність і прийняли христи-
янство. 

Будучи архімандритом Києво-Печерської Лаври І.Ґізель 
боровся за незалежність української православної церкви, яку 
активно поглинала московська.  
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Лазар Баранович. Цей вчений, поет, церковний і політич-
ний діяч, був прихильником політики автономії України, твер-
див, що владарювання Москви призводить до “руїни”. Мисли-
тель також активно пропагував злагоду серед різних верств на-
селення України, її єдність, обстоював незалежність українсько-
го духівництва від Московського патріархату. 

Теофан Прокопович – видатний український філософ і бо-
гослов, ректор Києво-Могилянської академії. У своїх наукових 
творах він, зокрема, досліджував сутність людини, етику, 
фізику, чим об’єктивно заклав передумови для подальшого роз-
витку гуманітарного знання і, згодом – появи соціології. 

Ф.Прокопович був лояльним до гетьмана І.Мазепи, якому 
присвячував свої твори. Разом з тим, з 1716 р. він був радником 
Петра І, обстоював і розвивав на московському ґрунті ідею 
„просвітницького абсолютизму”. 

Загалом, як бачимо, в Україні часів козаччини розгляд 
соціальних питань в рамках філософії відбувається подібно до 
загальноєвропейських тогочасних напрямків. Однак, разом з 
продовженням і творчим розвитком ідей Відродження та 
Просвітництва, формування української протосоціології 
відзначалося яскравими специфічними рисами, обумовленими 
конкретним соціальним та історичним контекстом (кризовими 
явищами, змальованими вище і механізмами їх подолання).  

Києво-Могилянська академія поступово стає одним із 
значних інтернаціональних наукових центрів Європи. Крім цьо-
го, величезну важливість має діяльність її вихідців у збереженні 
і популяризації народних звичаїв, обрядів, традицій, у плеканні, 
збереженні і розвитку національних духовних цінностей, у 
зміцненні братств, розвитку світської писемності (прози, 
віршування) тощо. 

 
Висновки 

Підсумовуючи цей стислий екскурс, можна зазначити, що у 
складній історичній ситуації, що склалася на межі ХІV-
ХV сторіч, роль державного і часто духовного лідера взяло на се-
бе українське козацтво – самобутній суспільний стан, який фор-
мально активно діяв аж до 1775 року (знищення Січі Москвою).  
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Козацтво виявляє себе як соціальний інститут, який 
стрімко інституалізується, задовольняючи спочатку суб’єктивні 
потреби індивідів. Пройшовши цей нетривалий період і залу-
чивши десятки тисяч адептів, козацтво якісно змінюється, 
лавиноподібно збільшує масштаб впливу і починає виконувати 
вагомі соціальні функції – державотворення, захисту, 
ідеологічно-сакральну, просвітницьку, педагогічну. 

Соціальні факти доби козацтва наочно показують 
спадковість головних рис української культури з часів Київської 
Русі – потяг до свободи, толерантність до інших культур (але не 
до конкретних їх носіїв – тим паче, під час релігійного 
конфлікту), “культ” освіти, потяг до православної віри тощо. 

У соціетальному плані козаччина залишила глибокий слід 
у народній пам’яті, і шляхом архетипізації істотно вплинула на 
менталітет нації при формуванні народних уявлень про добро, 
правду, справедливість, честь та способи їх досягнення, 
відстоювання. Вона також відбилася у системі ідеалів, 
цінностей, державно-політичних, національних, конфесійних, 
індивідуально-особистісних уявленнях. У менталітеті українця 
“козак” – унікальний суто позитивний персонаж, який і сьогодні 
підсвідомо впливає на нашу світоглядну, ціннісну орієнтацію. 
Іншими словами, це одне з уособлень норми, зразка, бездоган-
ного образу, вершини у ієрархії цінностей.  

Водночас у період кризи, коли українська народність по-
стала перед ризиком культурної та релігійної асиміляції або 
амальгамації, потужну народотворчу роль відіграла вітчизняна 
православна церква, яку послідовно захищало козацтво. 
Відстоюючи на тлі боротьби з католицизмом своє право на 
існування, рівність і повноцінність, Київський, традиційний 
центр православ’я консолідував навколо себе народні маси. Зго-
дом це, а також поширення ідей Ренесансу та Просвітництва, 
призвело до появи мережі братств (інститутів громадянського 
суспільства), які потужно протидіяли культурній експансії, ви-
конували просвітницьку, організаційну та інші функції. 

Саме поєднання інтелектуальних сил православної церкви 
і феномену братств призвело до появи Острозького та Києво-
Могилянського вишів – високих шкіл українських патріотичних 
інтелектуалів, багато з яких науково, релігійно чи філософськи 
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обґрунтовували самобутність українського народу, його церкви, 
права на владарювання на своїй землі.  

Діяльність цих навчально-наукових закладів, а також 
поколінь вихідців братських шкіл відбилася на розвиткові наро-
дознавства, історії, лінгвістики, що обумовило чітку специфіку 
тематики української прото-, а також класичної соціології.  

Таким чином, соціальні факти розглянутої доби охоплю-
ють фундаментальні процеси релігійного, політичного, соціаль-
ного й культурного характеру, які інтеґрально можна розглядати 
як перше потужне культурно-духовне пробудження народу 
після тимчасового занепаду Київської держави. 

Практична цінність соціологічних розвідок цієї теми для 
сучасного стану України наочна, бо сьогодні вона як нащадок 
Київської Русі, Війська Запорозького також перебуває у стані 
війни з традиційним ворогом, спадкоємцем Орди.  

Агресорна маніпуляція масовою свідомістю структурами 
держави-загарбника сьогодні призвели до фактів стирання наці-
онально-ідентифікаційних ознак і морально-правових аксіом у 
певної верстви населення України. Це спричинило їх антидер-
жавницьку діяльність, – зокрема, – на Сході України [11, 12].  

Ідеологічний вплив ворога у контексті “pax russica” – важ-
лива складова гібридної війни. І йому треба чинити спротив – 
особливо маючи міцні опори у колективному несвідомому, 
менталітеті, автентичні культурі українців взагалі. Однією з цих 
опор, очевидно, є персона Козака – розумного, незламного, 
таємничого лицаря – захисника дитини, жінки, родини, 
православної віри, землі, кордонів.  

Оскільки соціологія має інжинірингову та ідеологічну 
функції то саме її представники повинні розтлумачити патріо-
тичним державцям корисність дієвих та виключно ефективних 
названих акцентів національних архетипів для розбудови систе-
ми державної ідеології і педагогічного впливу. Активізувати ці 
архетипи легко. А названі системи повинні охоплювати своїм 
впливом всі верстви населення на всіх етапах соціалізації, ут-
руднюючи розвиток схизмогенетичних руйнаційних антидер-
жавних дискурсів.  

Мова йде про виведення українських інститутів Моралі, 
Права, Релігії, Сім’ї та родини, Освіти, Мистецтва з стану 



 46 

дисфункції і про утворення системи пропаганди національних 
символів і цінностей. Відсутність політичної волі до цього 
сьогодні, по суті, є злочином.  
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