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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА УКРАИНСКОГО НАРОДА В ЭПОХУ КАЗАЧЕСТВА 

(XV−XVIII ВВ.) 

 

Леонид Вострокнутов
 

Кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры единоборств, фехтования и силовых видов спорта 

Харьковского национального педагогического университета имени Г. С. Сковороды 

 

Введение. Актуальность названной темы лучше всего выражена в словах виднейшего украин-

ского историка М. С. Грушевского: «Казачество – явление очень интересное, но весьма сложное. 

Вследствие своей оригинальности, а также и благодаря громкой роли, сыгранной им в истории 

Восточной Европы, оно обращало на себя внимание издавна; им занимались немало, но невыяснен-

ного оставалось в нѐм до последнего времени очень много, и в литературе по этому вопросу высказы-

вались и высказываются нередко суждения очень смутные и ошибочные». При том, что за минувшее 

столетие о казачестве сказано и написано немало, многие вопросы темы всѐ ещѐ остаются недоста-

точно изученными. 

Основными методами, которые были использованы при подготовке доклада, были: историко-

сравнительный, генетический, а также типологизации. Эти специально-научные методы позволили не 

только упорядочить обширную историко-литературную базу нашего исследования, но и увидеть 

темпоральную связь казачества с предыдущими этапами истории нашего народа, а также проследить 

влияние казацких обычаев и норм обычного права в последующие века. Хотя сравнительный метод, 

основанный на общенаучном методе аналогии, относится к недоказательным, но использование его 

позволило нам много интересных наблюдений, которые убедительно свидетельствуют как о неодно-

родности самого казачества, так и его открытости внешним влияниям. 

Результаты исследования. На протяжении всей истории (особенно в казацкий период) в созна-

нии украинского народа важнейшее место занимает ценность физического здоровья, можно сказать, 

господствовал идеальный образ физически развитого человека, который иногда даже выступал как 

культ физической силы. 

Этот образ, наиболее ярко отразившийся в фольклоре, поддерживался в массовом сознании силой 

традиций, передаваемых из поколения в поколение. Об этом говорят широко распространенные в 

Украине обычаи и обряды. Нередко облаченные в магическую форму, имея религиозную смысловую 

нагрузку, они выступали в качестве фактора физического воспитания и развития.На протяжении 

длительного времени физическая культура украинского народа, а также традиции здорового образа 

жизни нередко освещались нормами обычного права. Сила, выносливость, воинская доблесть явля-

лись важными характеристиками. Уже сами по себе физические занятия (в виде подготовки к 

военному делу) были признаками свободного человека (казака). 

Выводы. Современное украинское общество может и должно актуализировать лучшие традиции 

здорового образа жизни и физической культуры нашего народа. Многие полезные советы, верные 

наблюдения наших предков не утратили своей актуальности и в наши дни. Совершенно очевидно, 

что только физически и морально здоровые люди могут составить основу общества XXI столетия. Не 

назад к прошлому, а опираясь на выверенные временем правила жизни, украинский народ сможет 

занять своѐ достойное место в мировом сообществе. 
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