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Яна Басюк  
 

БОЙОВІ ТРАДИЦІЇ УКРАЇНОК 
 
У пантеоні слов’янських богів є войовнича богиня Перуниця, 

покровителька грому і блискавки, помічниця Перуна. Мабуть вона і була 
першим втіленням жінки-воїна для праукраїнців. Завдяки грекам 
збереглися перекази про плем’я амазонок, які жили на території нинішньої 
Донецької, Луганської областей, а також у Криму. Цим войовничим паннам 
і в голову не приходило, що пройдуть століття, і роль жінки затиснуть в 
рамки «діти, кухня, церква», – вони або полювали, або воювали. 

За легендою амазонки не зникли, а змішалися з племенем скіфів. Так 
це було, чи ні, але скіфські та сарматські жінки воювали не гірше за 
чоловіків. В описі війни перського царя Кіра Великого зі скіфами царя 
Аморга, є цікавий епізод. Коли скіфський цар потрапив в полон, його 
дружина Спаретра зібрала армію з 300 тисяч чоловіків і 200 тисяч жінок, 
розбила персів і звільнила чоловіка. Підтверджують існування жінок-воїнів 
і численні їх поховання в повному бойовому спорядженні. Як правило, це 
зовсім молоденькі дівчата, і дуже мало жінок 25–40 років. 

За часів Київської Русі в літописах і билинах згадуються жінки-воїни 
племені полян, – поляниці. Василь Немирович-Данченко у своїх 
дослідженнях згадував про те, що «первісні слов’янки несподівано лякали 
ворогів під час бою, несамовито, з мечами в руках вриваючись між 
вояків». Так, дружина сотника Ставра Годиновича Катерина перемагала 
кращих богатирів княжої дружини, а самого ж князя Володимира вона 
перевершувала у стрільбі з лука і грі в шахи. За даними греків у 971 році 
після битви з Візантією серед убитих русичів знаходили жінок у 
чоловічому одязі. 

В екстремальних умовах прикордоння життя Дикого поля з’явився 
абсолютно особливий тип жінки – козачки, розумної і сильної. (До речі, на 
Кубані, до ХХ століття одним з критеріїв при виборі нареченої вважалося 
вміння дівчини їздити на коні і стріляти). Номінально сім’єю керував 
найстарший чоловік у домі, але так як не всі козаки доживали до старості, 
а ті хто доживав часто були немічними, і підтримували сім’ю лише 
мудрими порадами, роботу по господарству організовували бабусі, матері і 
дружини козаків. Розподіляли обв’язки, наймали працівників і керували 
ними. Козачки займалися торгівлею, щоб частину домашньої продукції 
перетворити на гроші і придбати необхідне. Подібної самостійності 
російські селянки не знали. 

Арабський мандрівник Павло Халепський, що побував в Україні в 
1654–1656 роках, зі щирим подивом писав про наших жінок: «Ми 
помітили прекрасну рису, що викликала наш подив: усі вони, за винятком 
небагатьох, уміють читати і знають порядок церковних служб і церковні 
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співи…». Явище, слід відзначити, абсолютно не характерне як для Сходу, 
так і для Заходу, де освічена жінка була радше винятком, аніж правилом. 

При нападі ворогів козачка ніколи не ховалася. Якщо чоловіки були 
вдома, жінки ховали дітей, худобу і виступали «допоміжною силою»: 
заряджали рушниці, допомагали гасити вогонь, перев’язували поранених. 
Якщо козаки були в поході, жінка знімала зі стіни шаблю чи рушницю і 
билася на смерть, захищаючи своє селище і дітей Відомо, що в обороні 
Азова в 1641 році брали участь 800 козачок. Ринки Криму були 
переповнені невільницями, але з козачих поселень татари гнали дітей і 
зовсім юних дівчат. Козачки в полон не здавалися і боролися до кінця. 

Хоча козачка не брала участь у колах, не мала голосу на козацьких 
радах, її інтереси представляли батько, чоловік, брат. Самотня жінка могла 
вибрати собі будь-якого заступника з козаків. А вдова чи сирота 
перебувала під особистим захистом отамана і ради старійшин. 
Розмовляючи з жінкою на колі, козак зобов’язаний був устати, а якщо вона 
літніх років – зняти шапку. 

Ще у ХVIII столітті за жінкою залишалося право «стратити чи 
помилувати» недолугого козака. Чоловіка, засудженого на смерть, 
відпускали, якщо якась дівчина була не проти стати його дружиною. 
Дружини козацької старшини мали ще більше повноважень. За відсутності 
чоловіків, гетьманші іноді брали на себе всю повноту влади, в тому числі 
підписували універсали. Так, збереглися адміністративні документи 
дружини Богдана Хмельницького, Ганни Золотаренко, підписи дружин 
Петра Конашевича Сагайдачного, Данила Виговського. Напевно, не 
випадково виникло прислів’я про гетьмана Івана Скоропадського та його 
діяльну та моторну дружину, гетьманшу Анастасію: «Настя носить булаву, 
а Іван – плахту». 

За часів визвольної війни українського народу жінки разом з 
чоловіками боролися проти польської шляхти: ходили в походи. У загоні 
селян Сулимова брали участь вдова Ганна Собчиха і Храплиха – вдова з 
сином. Під час оборони Буш дружина сотника Михайла Завісного діяла як 
справжній камікадзе. Щоб не здатися ворогам, підпалила пороховий склад 
і підірвала себе з сотнями ворогів в обложеній фортеці. 

Відрізнялися войовничістю і представниці древніх родів української 
шляхти. Відомості про це знаходимо про це середньовічних судових 
книгах скарг Київщини та Волині в XVI–XVII століттях. Шляхтянки 
замість того, щоб вишивати і влаштовувати прийоми, придумували собі 
інші «забави». Вони збирали загони від 100 до 1500 чоловік і воювали зі 
своїми сусідами за землю чи майно, брали участь у різних грабунках і 
набігах на володіння міщан-поселенців та орендарів прикордонних територій. 

Потрібно відзначити, що норовливі шляхтянки не виконували 
судових рішень і наказів навіть польських королів. При цьому заявивши, 
що у разі нападу на їх володіння вони «будуть захищатися, поки не впадуть. 


