
Ми – Козацького Роду і нам ніколи не буде переводу! Наша Історія – це 
великі перемоги і безперервні війни за право жити на  своїй землі. 

Українці не тільки гарно співають, а й добре воюють. Ми – Нація Воїнів 
і Переможців! 

14 жовтня є особливим днем для українців. Він поєднав у собі три 
значущі підстави вважати його святковим: релігійну, державну, ідеологічну. 
Так, 14 жовтня – День покрови Пресвятої Богородиці, яка з давніх-давен є 
покровителькою українського козацтва й усіх українських збройних 
формувань. У цей день відзначається День Українського козацтва та річниця 
створення УПА,  а ще – це День захисника України. 

Збройні сили українського народу мають давню історію. Одна із 
найяскравіших її сторінок припадає на XV ст. Саме тоді сформувалось 
українське козацтво. 

Слово «козак» тюркського походження, що означає «вільна людина», 
«страж», «конвоїр», «воїннайманець», «шукач пригод» тощо. Воно вживалося 
стосовно вільних людей, які населяли південноукраїнські степи. 

Козацтво – збірна назва козаків в Україні і в порубіжних державах. 
Українське козацтво – видатне явище в європейській історії. Його унікальність 
полягає у тому, що воно стало окремим суспільним станом із визначеними 
правами й мало свою територію, незалежну від державної адміністрації. Поява 
цієї нової соціальної сили була обумовлена передусім посиленням 
соціального, економічного та релігійного гноблення широких верств 
населення. Подібно до лицарів-хрестоносців, вони були авангардом 
християнського світу на Сході і перетворились на своєрідний лицарський 
орден, що вимагав від своїх членів суворої дисципліни і самопосвяти. 

Перші письмові згадки про козаків, що з'явилися на порогах Дніпра, 
припадають на кінець 15 ст. У 1492 році запорізькі козаки атакували турецьку 
військово-морську галеру під Тягинею і визволили українців, захоплених у 
полон і проданих у рабство. Як писав професор Михайло Грушевський, це 
була перша в історії офіційна згадка про дії козаків на морі й офіційна згадка 
про запорізьких козаків узагалі. 

Козаки були чудовими зброярами, виробляли порох. Зі зброї у вжитку у 
них були рушниці, пістолі, списи, шаблі, самопали, келепи – бойові молотки, 
сагайдаки, якірці, ножі, панцери, пищалі та гармати. Але особливо 
відзначалися майстри запорізьких бойових човнів. 

Козацьке військо, як і будь-яке інше, мало свою військову атрибутику, 
тобто клейноди, – корогви (прапори), булави, перначі, бунчуки, печатку з 
гербом тощо. 

В історії та культурі кожного народу важливе місце займає військова 
культура. Військові традиції, звичаї передаються з покоління у покоління, на 



них виховуються діти, їм належить важливе місце у вихованні майбутніх 
громадян – патріотів своєї держави. 

Шануймо Героїв усіх часів, що боролися за Волю України !!! 
Пропонуємо до вашої уваги книги про козацтво, які ви можете знайти у  

бібліотеці ліцею і почерпнути для себе якнайбільше цікавої інформації. 

 
 

 


