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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Актуальність дослідження. Визначальною складовою давнього 

сакрального світогляду були тотемні вірування. Найзначнішим сакральним 

військовим образом був культ дикого звіра-хижака: вовка, ведмедя, а також 

споріднений з ними культ бойового пса. Ці тварини несли на собі надзвичайно 

велике інформаційне міфологічне навантаження. Одним з найвагоміших аспектів 

таких уявлень було уособлення диких звірів з воїнами. Звір-хижак (вовк, ведмідь) 

являв собою образ воїна, був покровителем військової справи. Найбільш потужне 

інформаційне навантаження мав образ вовка. 

Дослідження вивчає культ воїна-звіра на територіях українських земель: 

його побутування в різних етнічних групах, що населяли територію сучасної 

України; зародження та розвиток даних уявлень в середовищі праукраїнських 

племен; подальший розвиток в період Київської Русі; елементи даного культу в 

військових традиціях українського козацтва та поступовий занепад та 

дегероїзація до періоду XIX ст. Також ми ставимо на меті прослідкувати зв’язок 

між військовим шануванням звіра-хижака у автохтонного населення України з 

подібними культами у інших давніх народів (індоєвропейської та алтайської 

мовних сімей). Тема даної роботи знаходиться на перетині досліджень  традицій 

слов’янських язичницьких вірувань, української міфології і історії військової 

справи. Отже, на нашу думку, робота з даної теми є надзвичайно актуальною. 

Фахові дослідження в сфері давньої української минувшини є надзвичайно 

важливими як для українського народу, його пізнання і самопізнання, так і для 

академічних наук, які вивчають його місце в цивілізаційному часопросторі. 

Міфологічні сакральні уявлення давніх українців і праукраїнських племен є вкрай 

малодослідженими. Тільки в наш час, після 1991 року почалися комплексні 

наукові розробки різних аспектів цієї надзвичайно важливої теми.  

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційна робота виконувалася у відділі української етнології ННДІУВІ МОН 

України в рамках науково-дослідних держбюджетних тем «Український етнос в 

світовому часопросторі» (2007 – 2009 рр.; державний реєстраційний номер № 

0107U002234), «Україна і світове українство в системі українознавства. Українці 

в світовій цивілізації і культурі» (2010 – 2011 рр.; державний реєстраційний 

номер №   0110U002230) та «Україна і світове українство в системі 

українознавства. Українці в світовій цивілізації і культурі» (2012 – 2014 рр.; 

державний реєстраційний номер №   0112U003511). 

Мета дисертаційного дослідження полягає у розкритті культу воїна-звіра 

у мілітарних традиціях на території України й уточнені основних етапів його 

зародження, становлення, розвитку і занепаду, використовуючи при цьому 

широкий загал опублікованих матеріалів, писемних, фольклорних, лінгвістичних, 

археологічних джерел та наукової літератури. 

Мета дисертації реалізується шляхом виконання таких дослідницьких 

завдань: 

- систематизувати стан наукової розробки проблеми, проаналізувати 

коло джерел і теоретико-методологічну основу дослідження; 
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- з’ясувати місце і роль культу воїна-звіра в давній період на 

території України; 

- дослідити розвиток культу воїна-звіра в часи Київської Русі; 

- розглянути трансформацію образу воїна-звіра в козацьку добу; 

- проаналізувати уявлення про вовкулаків як відгомін давнього 

культу воїна-звіра в кінці XVIII – на початку ХХ ст.; 

Об’єктом дослідження є мілітарні традиції як давніх індоєвропейських 

етнічних спільнот (кіммерійців, скіфів, сарматів), що населяли територію сучасної 

України, так і слов’янських народів, і власне українців. 

 Предметом досліджень є культ воїна-звіра та його подальші 

трансформації на території сучасної України. 

Методологічну основу дисертації становлять загальнонаукові принципи 

історизму, всебічності та системності, що передбачають опрацювання та 

узагальнення наявних знань на засадах критичного підходу до об’єкта і предмета 

дослідження. Так, принцип історизму дає нам можливість простежити 

зародження, становлення, розвиток і занепад культу воїна-звіра, він також 

допомагає провести всебічний аналіз, неупереджений розгляд історичних фактів і 

процесів. У дослідженні використані загальнологічні методи аналізу, синтезу, 

дедукції та індукції, характерні історичним та етнологічним дослідженням. Також 

використані такі спеціальні історичні методи: ідіографічний, порівняльно-

історичний (для проведення порівнянь з аналогічними мілітарними традиціями в 

інших давніх народів індоєвропейської та алтайської мовних сімей; та для 

проведення паралелей і порівнянь традицій воїнів-звірів  в різні історичні 

періоди) та інші. Використання перерахованих методів дало змогу максимально 

неупереджено дослідити ґенезу культу воїна-звіра в середовищі військових станів 

на території України. 

Хронологічні межі дослідження охоплюють період з VII ст. до н. е. по 

початок XX ст. н. е.: Нижня часова межа обумовлена появою перших достовірних 

згадок про культ воїна-звіра у скіфів. Верхня – пояснюється трансформаційними 

процесами, які докорінно змінили традиційну культуру українців. Разом з тим, 

враховуючи специфіку зародження у прадавні часи культу воїна-звіра як 

важливого чинника індоєвропейського культурного комплексу, в дисертації 

використовуються свідчення, що належать до більш раннього часу, (III – II тис. до 

н. е.). Вони дають нам можливість отримати додаткову цінну інформацію про 

об’єкт і предмет дисертаційного дослідження, суттєво уточнюють деякі важливі 

аспекти культу воїна-звіра. 

Географічні межі дослідження охоплюють територію сучасної України. 

Крім цього, для порівнянь культу воїна-звіра на території України з аналогічними 

культами сусідніх народів в роботі використані матеріали етнології, 

фольклористики, археології та писемних джерел Євразійського континенту. 

Наукова новизна дисертаційної роботи полягає як у постановці проблеми, 

яка ще не була предметом системного розгляду й не отримала всебічного 

висвітлення в українській етнологічній науці, так і в її вирішенні. 

Вперше:  
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- всебічно та цілісно досліджено культ воїна-звіра на територіях українських 

земель: його побутування в різних етнічних групах, що населяли територію 

сучасної України; 

- узагальнено й структуровано хронологічну періодизацію наукових 

досліджень проблеми; 

- обґрунтовано практичне застосування елементів культу воїна-звіра 

безпосередньо у військовій справі давніх слов’ян та військових дружин 

Київської Русі; 

Удосконалено: 

- концепцію генези автохтонної традиції воїнів-звірів, що виникла на початку 

I тис. н. е. у слов’янських праукраїнських племен, своїми витоками 

корінилася в тотемних уявленнях праслов’ян та формувалася під значним 

впливом сарматських військових звичаїв;  

- вивчення можливих взаємовпливів традиції воїнів-звірів у військових 

станах праукраїнського населення східнослов’янських етнічних спільностей 

та Київської Русі з аналогічними культами сусідніх народів 

індоєвропейської (іраномовні скіфо-сармати, германці-готи, балти, 

скандинави, кельти, гето-даки), алтайської (авари, хазари, половці, 

монголи) та уральської (мадяри) мовних сімей;  

 Набуло подальшого розвитку: 

- вивчення генези мілітарної традиції воїнів-звірів, яка у V – XII ст. н. е. 

послідовно пройшла стадії формування, розвитку, піднесення та занепаду; 

- знання про пережитки військових тотемних звичаїв у середовищі 

українського козацтва у XV – XVIII ст.;  

- дослідження видозмін залишків древнього образу воїна-звіра в 

українському фольклорі XIX – на поч. XX ст. 

Практичне значення одержаних результатів дисертаційної роботи 
полягає в тому, що зібрані матеріали, їх упорядкування аналіз та висновки дають 

цілісну картину культу воїна-звіра у мілітарних традиціях на території України. 

Отримані результати можуть бути використані для подальшої розробки даної 

проблеми, зокрема при дослідження ґенези цієї традиції в окремо визначений 

історичний період. Також результати дослідження можуть бути задіяні у 

навчальному процесі, при створенні навчально-методичних посібників, 

підручників, а також підготовці нормативних та спеціальних курсів з української 

етнології, військової історії та інших суспільно-гуманітарних дисциплін. 

Апробація результатів дисертації. Основні положення дисертаційного 

дослідження обговорювалися на засіданнях відділу української етнології 

ННДІУВІ. Результати роботи апробовано у вигляді доповідей і повідомлень на 

таких наукових конференціях: Міжнародна науково-практична конференція 

«Українознавство в світовому гуманітарному просторі» (Київ, 2010 р.), 

Міжнародна наукова конференція «Українська спільнота: культурно-світоглядні 

перетворення в історичному досвіді та сьогоденні» (Київ, 2010), XX ювілейна 

Міжнародна науково-практична конференція «Українознавство та всесвітня 

історія: теоретико-методологічні засади наукових парадигм» (Київ, 2011 р.). 
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Публікації. Основний зміст та результати дисертації відображені в 7 

публікаціях у наукових фахових виданнях: 6 у наукових виданнях України 

загальним обсягом 4,0 др. арк., і 1 (1,0 др. арк.) у зарубіжному науковому виданні. 

Структура дисертації зумовлена метою дослідження та поставленими 

завданнями. Загальний обсяг роботи – 209 сторінок, з них 181 сторінка основного 

тексту. Робота складається зі вступу, п’яти розділів, висновків, списку 

використаних джерел і літератури (28 с., 312 позицій).  

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 

 У Вступі  обґрунтовано актуальність теми, визначено об’єкт і предмет 

дослідження, визначено його мету і завдання, окреслено хронологічні та 

географічні межі, розкрито наукову новизну та практичне значення дисертації, 

відбито апробацію її результатів та подано інформацію про структуру. 

Перший розділ «Історіографія проблеми. Джерельна база дослідження. 

Теоретико-методологічні засади дослідження» складається з трьох підрозділів.  

Підрозділ 1.1 «Історіографія проблеми» містить аналіз наукового доробку 

вітчизняних та зарубіжних науковців, що досліджували різні аспекти проблеми 

культу воїна-звіра в мілітарних традиціях на території України. Аналіз 

опрацьованої літератури дає змогу визначити загальний рівень історіографічного 

осмислення проблеми, виокремити у ньому основні хронологічні етапи. Для 

зручнішої хронологічної і типологічної класифікації літератури, яка стосується 

дисертаційної теми, всі роботи розглядалися в межах умовно виокремлених нами 

трьох історіографічних періодів: 

1. Середина XIX – 20-ті р. XX ст. 

2. 20-ті р. – 80-ті р. XX ст. 

3. Починаючи з 1991 р. – до цього часу 

Дослідження трьох виділених історіографічних періодів піддаються 

наступним узагальненням. 

1. Середина XIX – 20-ті р. XX ст. Праці першого виділеного періоду 

вирізняються значним обсягом імперичного матеріалу, який, одночасно, 

суміщається з ґрунтовною аналітикою. В цей час відбувається розвиток інтересу 

вчених до традицій, фольклору, історії слов’янських народів загалом та 

українського етносу зокрема. Накопичені етнографічні та історичні матеріали 

закладають фундамент для багатьох наукових праць XX – XXI ст. В межах цього 

періоду вирізняються фундаментальні дослідження слов’янського фольклору та 

старожитностей А. Афанас’єва
1
, дослідження запорізького козацтва та руху 

гайдамаків Д. Яворницького 
2
, П. Новицького

3
, П. Куліша

4
 та етнографічні 

                                           
1
 Афанасьев А. Н. Поэтические воззрения славян на природу. Опыт сравнительного изучения 

славянских преданий и верований, в святи с мифическими сказаниями других родственных 

народов. T. 1 / Александр Николаевич Афанасьев. – М., 1865. 
2
 Яворницкий Д. И. История запорожских Козаков. Том первый / Яворницкий Дмитрий 

Иванович. – СПб.: Типография И. Н. Скороходова, 1892. – 542 с.; Яворницкий Д. И. История 

запорожских Козаков. Том второй / Яворницкий Дмитрий Иванович. – СПб.: Типография И. Н. 

Скороходова, 1895. – 624 с.; Яворницкий Д. И. История запорожских Козаков. Том третий / 

Яворницкий Дмитрий Иванович. – СПб.: Типография П. И. Бабкина, 1897. – 646 с.; Яворницкий 

Д. И. Запорожье в остатках старины и преданиях народа. Часть I / Яворницкий Дмитрий 
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дослідження, що розглядають повір’я про людей-вовків («вовкулаків») на 

українських землях праці Х. Вовка, Б. Грінченка, П. Іванова, І. Беньковського, П. 

Шейна
5
. В контексті досліджень давньої слов’янської та української міфології, 

вивчення Запорізького козацтва, широких оглядів польових етнографічних 

дослідженнях подаються важливі матеріали, що розкривають символіку звірів-

хижаків у військових традиціях. Зазначимо, що безпосередньо тема культу воїна-

звіра в цей період не розглядається.  

2. 20-ті р. – 80-ті р. XX ст. Цей період характеризується масштабними 

науковими роботами, що розглядали різні аспекти старовинних вірувань через 

опрацювання етнографічних, фольклорних, лінгвістичних матеріалів та їх 

співставлення з історичними та археологічними джерелами. Особливе значення 

відіграють нові археологічні та лінгвістичні дослідження, що з’являються 

протягом XX ст. Для цього етапу визначальним є узагальнення та порівняння, 

зокрема міфологічні уявлення та ґрунтовані на них традиції розглядались у 

загальному індоєвропейському контексті. Іноді такі праці мали енциклопедичний 

характер. В цей період серед досліджень, важливих для нашої праці, можна 

виокремити історико-археологічний напрям (роботи Б. Рибакова
6
, А. Іванчика

7
), 

історико-міфологічний напрям (праці Ж. Дюмезіля
8
, Ф. Кардіні

9
), напрям 

лінгвістичних досліджень (праці Т. Гамкрелідзе, В. Іванова
10

; О. Трубачьова
11

). 

                                                                                                                                                
Иванович. – Спб.: Изд. Л. Ф. Пантелеева, 1888. – 294 с.; Яворницкий Д. И. Запорожье в остатках 

старины и преданиях народа. Часть II / Яворницкий Дмитрий Иванович. – Спб.: Изд. Л. Ф. 

Пантелеева, 1888. – 257 с. 
3
 Новицкий Я. П. Народная память о Запорожье: Предания и рассказы, собранные в 

Екатериноcлавщине. 1875 – 1905 гг. / Яков Павлович Новицкий. – Екатеринослав, 1911. 
4
 Кулиш П. Записки о Южной Руси / Пантелеймон Кулиш. – СПб., 1856 – 1857. – Т. 1, 2; Кулиш 

П. Записки о Южной Руси / Пантелеймон Кулиш. – СПб., 1856 – 1857. – Репринтное издание. – 

К.: Днипро, 1994. – Т. 1, 2. 
5
 Иванов П. Кое-что о вовкулаках и по поводу их / Петр Иванов // Киевская старина. – 1886. – 

№ 6. – С. 356 – 364.; Гринченко Б. Этнографические материалы, собранные в Черниговской и 

соседних с ней губерніях. Т. 2. / Борис Гринченко. – Чернигов, 1896; Шейн П. В. Материалы 

для изучения быта и язика руського населения Семеро-западного края. Т. 2. / Шейн Павел 

Васильевич. – С.-Петербург, 1893. – 715 с.; Беньковский И. Рассказ о вовкулаках / И. 

Беньковский // Киевская старина. – 1894. – №12. – С. 495 – 497. 
6
 Рыбаков Б. А. Язычество древних славян / Борис Александрович Рыбаков. – М., 1981. – 605 с.; 

Рыбаков Б. А. Язычество древней Руси / Борис Александрович Рыбаков. – М., 1987. – 784 с. 
7
 Иванчик А. И. Воины-псы. Мужские союзы и скифские вторжения в Переднюю Азию / 

Аскольд Игоревич Иванчик // Сов. этнография. – 1988. – №5. – С. 42 – 43. 
8
 Дюмезиль Ж. Осетинский эпос и мифология (Серия «Исследования по фольклору и 

мифологии Востока») / Жорж Дюмезиль. – М.: Наука, 1976. – 276 с.; Дюмезиль Ж. Скифы и 

нарты / Жорж Дюмезиль. – М., 1990. – 229 с.; Дюмезиль Ж. Верховные боги индоевропейцев 

(Серия «Исследования по фольклору и мифологии Востока») / Жорж Дюмезиль. – М.: Наука, 

1986. – 234 с. 
9
 Кардини Ф. Истоки средневекового рицарства / Франко Кардини. – М.: Прогресс, 1987. – 384 

с. 
10

 Гамкрелидзе Т. В, Иванов В. В. Индоевропейский язык и индоевропейцы: Реконструкция и 

историко-типологический анализ праязыка и пракультуры: В 2-х частях. Ч. 1,2 / Тамаз 

Валерианович Гамкрелидзе, Вячеслав Всеволодович Иванов. – Тбилиси, 1984. – 1330 с. 
11

 Трубачев О. Н. Название рек Правобережной Украины / Трубачев Олег Николаевич. – М., 

1968. 
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3. З 1991 р. розпочинається третій історіографічний етап, що відзначається 

вітчизняними дослідженнями культу воїна-звіра на території України. Розпочинає 

цей період стаття Л. Залізняка «Образ воїна-звіра в козацькій міфології» 1991 р.
12

, 

в якій вперше були розглянуті елементи культу воїна-вовка як ряд архаїчних 

елементів в культурі українського козацтва, що був поширений серед військових 

станів більш ранніх періодів. Витоками цього культу були названі давні 

індоєвропейські військові звичаї. Ця тема була розвинути Л. Залізняком в 

контексті монографій по давній історії України.
13

 Слідом за Л. Залізняком даною 

темою займалися В. Балушок
14

, Ю. Фігурний
15

, Д. Король
16

. Праці цього етапу 

характеризуються широким використанням матеріалів загального 

індоєвропейського контексту, залученням етнографічних та лінгвістичних 

досліджень. В цей самий час дослідження цієї ж військової традиції проводились 

вченими близького зарубіжжя. Зокрема, це історичні розвідки латвійського 

дослідника А. Букса
17

 та білоруських істориків В. Чаропка
18

 та А. Тараса
19

. Також 

з’являються роботи західних дослідників з важливими узагальненнями та 

порівняннями. Так, цінність для нашої роботи має дослідження М. Спейделя.
20

  

Таким чином, попри актуальність досліджень тотемних військових 

традицій, у зарубіжній та вітчизняній  історіографії дотепер не було створено 

цілісного та всебічного наукового дослідження із даної проблематики з огляду на 

вивчення науковцями лише окремих її складових. 

У підрозділі 1.2. «Джерельна база дослідження» міститься аналіз 

джерельної основи дисертації, що має певну специфіку. Її розгляд доцільно вести 

відповідно до окремих категорій історичних джерел. Всі джерела досліджуваного 

                                           
12

 Залізняк Л. Образ воїна-звіра в козацькій міфології / Леонід Залізняк // Пам’ятки України. – 

1991.– № 5. – С. 40 – 43. 
13

 Залізняк Л. Л. Нариси стародавньої історії України / Залізняк Леонід Львович. – К., 1994. – 

255 с.– С. 151 – 161; Залізняк Л. Л. Первісна історія України: Навч. Посібник / Залізняк Леонід 

Львович. – К., 1999 – 263 с. – С. 140 – 145; Залізняк Л. Л. Стародавня історія України / Л. Л. 

Залізняк. – К: Темпора. – 2012. – 542 с. – С. 274 – 278. 
14

 Балушок В. Г. Инициации древних славян (попытка реконструкции) / Балушок Василий 

Григорьевич // Этнографическое обозрение. – 1993. – № 4. – С. 57 – 66; Балушок В. Г. Обряди 

ініціацій українців і давніх слов’ян / Балушок Василь Григорович. – Львів-Нью-Йорк, 1998. – 

216 с.  
15

 Фігурний Ю. С. Історичні витоки військової культури українського козацтва / Фігурний Юрій 

Степанович. – К., «Київське братство», 1997. – 124 с.; Фігурний Ю. С. Історичні витоки 

українського лицарства: Нариси про зародження і розвиток козацької традиційної культури та 

національне військове мистецтво в українознавчому вимірі / Юрій Степанович Фігурний. – К.: 

Видавничий дім Стилос, 2004. – 308с. – С. 31 – 48. 
16

 Король Д. О. Культ вовка в слов’янській традиції та його ґенеза / Король Д. О. // Наукові 

записки НаУКМА: Зб. наук. праць. – Т. 20 – 21: Теорія та історія культури. – К., 2002. С. 66 – 

71. 
17

 Букс А. Волкодлак – воин древних балтов / Артис Букс // Наука и Религия. – 1995. – № 8. – C. 

45 – 47. 
18

 Чаропка В. Уладары Вялікага Княства / Витаут Чаропка. – Мінск, 1996. 
19

 Тарас А. Е. Войны московской руси с Великим княжеством Литовским и Речью посполитой в 

XIV-XVII веках / Тарас А. Е. – М., 2006. – 798 с. 
20

 Speidel M. P. Berserks: A History of Indo-European «Mad Warriors» / Speidel Michael P. // Journal 

of World History. – Fall 2002. – Vol. 13, Issue 2. – P. 253 – 290. 
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питання можна поділити на чотири групи: писемні джерела, фольклор, 

лінгвістичні джерела, археологічні джерела. 

Писемні джерела, що містять важливі відомості для роботи, за 

походженням поділяються на іноземні та вітчизняні (автохтонні). В свою чергу, з 

поміж іноземних можна виділити античні (праці Геродота, Еліана, Помпонія 

Мели, Поліена), візантійські (роботи хроністів Псевдо Маврикія, Лева Диякона, 

Іоана Скіліци), середньовічні скандинавські («Земне Коло» Сноррі Стурлусона) 

джерела. Вітчизняні писемні джерела являють собою твори періоду Київскої Русі: 

літописний звід «Повість врем’яних літ» та «Слово о полку Ігоревім». 

Для даної роботи важливими є фольклорні пам’ятки, що відображають 

культ воїна-звіра на території України. Весь масив фольклору можна поділити на 

давньослов’янські праукраїнські легенди та перекази (фольклорні сюжети з 

образом Перуна-Громовика, билини про богатирів Валігора і Вирвидуба, про 

Івана Сучича), давньоруські билини Київського циклу (билини про Вольгу-

Волхва, про Іллю Муромця), козацький фольклор (дум, пісень, легенд та 

переказів), а також перекази про вовкулаків XIX – початку XX ст. Окрім цього, 

становлять цінність для роботи є нартовський епос  давніх осетинів (перекази про 

нартів Сослана та Саууйя) та середньовічний скандинавський епос (Молодша 

Едда, фольклорне підґрунтя середньовічних саг). 

Серед матеріалів археологічних досліджень для нашої роботи цінність 

мають зображення звірів-хижаків на зброї, культових предметах, монументальних 

спорудах, різновидах ювелірного мистецтва, а також рештки диких звірів, що 

могли нести ритуальне значення військових культів. Археологічні дослідження 

подають дані про сакральне значення вовка на території України з палеолітичних 

часів (палеолітична стоянка в Мезині). Таким же древнім було шанування образу 

ведмедя. Найдавніші знахідки, які свідчать власне про військовий культ звіра-

хижака, датуються початком I тис. до н. е. Зокрема, це антропоморфна стела з с. 

Керносівка, а також зображення на озброєнні кіммерійських вершників (клювці з 

«Лубенського скарбу»). Археологічні джерела надають широкий матеріал культу 

вовка в військових станах скіфів та сарматів. Про це свідчать численні 

примірники декоративного оздоблення зброї, зображення на культових предметах 

(скіфський бунчук з кургану Лиса Гора), витвори ювелірного мистецтва. 

Особливо численні зображення вовка на артефактах сарматського періоду. Про 

культ ведмедя та вовка у давніх слов’ян свідчать кенотафи зарубинецької 

культури (пам’ятки Пирогів, Велемичі-II, Лука, Отвержичі) та інших 

слов’янських археологічних культур. Подібні кенотафи виявляють і в інших 

археологічних культурах зі слов’янським компонентом. Серед археологічних 

пам’яток Київської Русі свідчення культу воїна-звіра надають поховання князів та 

дружинників (курган Чорна Могила, некрополі військових поселень Чернігова, 

Шестовиці, Михайлівки), ювелірні вироби ритуального значення, елементи 

архітектурного декору. 

Лінгвістичні джерела поділяються на дані з реконструкцій давньої 

індоєвропейської прамови, а також дані давньослов’янських та давньоруських 

архаїчних термінів і діалектизмів. Зокрема, лінгвістичні дослідження 

підтверджують надзвичайно важливе значення культу вовка у сарматів, 
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підкреслюють зв'язок шанування хижого звіра і військової справи у давніх 

слов’ян.  

Таким чином, джерельна база дослідження є різноплановою, кожен з 

чотирьох виокремлених напрямів взаємодоповнюється іншим. З поміж чотирьох 

сегментів використаних джерел писемні, фольклорні та археологічні відомості в 

роботі виступають пріоритетними, в той час як дані лінгвістики слугують 

допоміжними матеріалами. 

У підрозділ 1.3 «Теоретико-методологічні засади дослідження» 

розкривається система наукових принципів і методів дослідження. На початку 

розділу подаються основні терміни, що використовуються в праці. Методологічну 

основу роботи складають принципи об’єктивності, історизму, всебічності, 

системності та наступності. За допомогою принципів об’єктивності, історизму та 

всебічності аналізується культ воїна-звіра на українських землях від давнього 

періоду до нового часу у військових станах різних етнічних груп та власне в 

українській військовій традиції. Принципи системності та наступності дали змогу 

простежити ґенезу культу воїна-звіра, розглянути можливу спадковість та 

наступність в різні історичні періоди. 

Дослідження спираються на загальнологічні методи аналізу, синтезу, 

дедукції та індукції, також використаний ряд спеціально історичних методів: 

порівняльно-історичний, ідіографічний, синхронний, хронологічний, метод 

класифікації та типології. Порівняльно-історичний метод використаний задля 

співставлення культу воїна-звіра у військових станах населення українських 

земель з подібними військовими звичаями інших етносів, в першу чергу – 

індоєвропейської мовної сім’ї. Також порівняльно-історичний метод 

використовувався задля співставлення протилежних історіографічних позицій 

щодо первинності виникнення культу воїна-звіра, впливів військової культури 

одного етносу на інший протягом давнього періоду та епохи середньовіччя. 

Ідіографічний метод використовується для виокремлення феномену культу воїна-

звіра з масиву інших міфологічних уявлень, тісно пов’язаних з сприйняттям 

природу та оточуючого світу вцілому. Методи класифікації та типології 

слугували для класифікації типологічних рядів воїнської символіки, пов’язаної з 

тотемними культами. Така типологія важлива для визначення пережитків даних 

культів, що збереглись в народній пам’яті в Новий час до початку XX ст. 

включно. Хронологічний метод був застосований для відтворення особливостей 

кожного етапу розвитку культу воїна-звіра на землях сучасної України. Даний 

метод був важливий для всебічного розгляду наслідування традицій військовим 

станом Київської Русі від давньослов’янських племен та збереження елементів 

давніх тотемних звичаїв у XV – XVIII ст., в період Козацької доби історії 

України. Синхронний метод слугував для аналізу історичних, етнографічних, 

лінгвістичних та археологічних джерел одного й того ж періоду. За рахунок 

такого комплексного використання матеріалів однієї історичної епохи було 

досягнуто максимальної історичної об’єктивності. 

Таким чином, залучені наукові принципи та методи дозволили здійснити 

наукову критику літератури та джерел, розкрити їх потенціал для висвітлення 

об’єкту дослідження та проаналізувати зібрані матеріали. 
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Другий розділ «Культ воїна-звіра в давній період» аналізує витоки та 

зародження цього культу, а також його поширення і розвиток у військовій 

культурі скіфів, сарматів, слов’ян та інших народів, що перебували на території 

України до VIII ст. н. е.  

Сакральне шанування вовка та ведмедя було поширене на території України 

ще в епоху середнього та пізнього кам’яного віку, про що свідчать матеріали 

археологічних досліджень. Пізніше тотемне шанування звірів-хижаків було 

одним з найважливіших культових традицій давньої індоєвропейської спільноти, 

що було пов’язане з полюванням, сакральними традиціями, образом священного 

першопредка-вовка. Комплекс цих традицій можна умовно поділити на дві 

складові: міфологічну та практичну військову. Сутність першої полягала у 

самоусвідомленні воїном свого внутрішнього переродження в звіра-хижака 

(вовка, ведмедя, бойового пса, лева) та шанування небесних покровителів 

військового культу. Практична сторона вміщувала в себе ряд прийомів та 

військових хитрощів з використанням вовчого хутра, імітації вовчого виття, 

гарчання, що формували військову тактику, дуже ефективну проти бойових 

колісниць та кавалерії. Саме ефективність практичної військової складової вивела 

загони індоєвропейських воїнів-звірів на поля великих війн та спричинила 

надзвичайне поширення цієї традиції.  

Тотемні військові звичаї індоєвропейців формувались і на території сучасної 

України, про що свідчить ряд археологічних даних (зокрема, зображення на 

антропоморфних стелах). Як сформоване явище військової традиції на територіях 

Північного Причорномор’я культ воїна-звіра існував вже на початку I тис. до н. е., 

в передскіфський період. В період VIII ст. до н. е. – II ст. н. е., часи скіфського та 

сарматського панування, культ воїна-звіра набув надзвичайного розвитку. Ця 

традиція відіграла визначальну роль у військовій справі народів Скіфії та 

Сарматії, про що свідчать численні археологічні знахідки та свідчення 

давньогрецьких авторів. Особливо значним був образ вовка у сарматських 

військових станах – через значну поширеність ці звичаї мали чинити вплив на 

інші етноси, сусідні з Сарматією. 

Традиції воїнів-звірів мали і західні сусіди Великої Скіфії та Сарматії, а саме 

фракійці (гето-даки), що займали землі довкола Дунаю та Нижнього Дністра та 

кельтські племена, що з IV ст. заселяли території басейну Дунаю, Закарпаття та 

Галичини. В плані військової справи ці етнічні групи зазнавали значного впливу з 

боку кіммерійської, а згодом  – скіфо-сарматської військової традиції. 

Вирішальну роль тотемні культи відігравали і в військовій справі давніх 

слов’ян. В давньослов’янській міфології сакральні образи хижаків – вовка, 

ведмедя – являлись символами потойбіччя, холоду, зими і одночасно були 

пов’язані з культом плодючості та відродження. Також важливу роль відігравав їх 

зв’язок з образом міфічного змія-дракона. Образ вовка-перевертня був священним 

для давньоруських жерців. Дикі хижаки, в першу чергу вовк, ототожнювались з 

війною. Покровителем вовків вважався Бог війни Перун-громовик. Поміж інших 

хижих тварин вовк посідав особливе значення в військовій справі східних 

слов’ян. Про це свідчать історичні, лінгвістичні, етнографічні відомості, 

матеріали літописів, дані археології. Також свідчення культу воїна-звіра 

знаходяться в великій кількості давніх слов’янських  переказів, билин і казок. 
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Аналіз писемних джерел іноземного походження дозволяє стверджувати 

«практичну» складову культу слов’янського воїна-звіра, тобто застосування 

елементів тотемного військового звичаю безпосередньо під час ведення бою. 

Зокрема, у військовій справі давні слов’яни використовували імітування 

поведінки вовчої зграї, використання вовчого хутра, інтонація хижих звірів під 

час ведення бою тощо. Комплекс цих дій був дуже ефективним проти ворожої 

кінноти. 

В період Великого переселення народів військові традиції шанування звірів 

мали і інші етнічні групи, що проходили територією сучасної України: давні 

германці (готи), тюрки (авари, хозари), угри.  

Впливи на культ воїна-звіра у давніх слов’ян з боку інших народів виглядає 

наступним чином. Ймовірним є те, що витоки даної традиції є дуже древніми і 

сягають військових звичаїв індоєвропейської спільноти. В процесі розвитку 

військової справи на тотемні культи праслов’ян могли чинити певний вплив 

мілітарні традиції сарматів, в першу чергу – культ воїна-вовка. Також можливими 

є запозичення окремих елементів подібного культу від готських племен. Впливи з 

боку інших давніх народів на слов’янські звичаї воїнів-звірів малоймовірні. 

Третій розділ «Культ воїна-звіра в Київській Русі» аналізує фольклор, 

писемні пам’ятки зазначеного періоду, а також дані археологічних досліджень. 

Позитивні персонажі билин часів Київської Русі – волхви, князі і богатирі – 

часто виступають в ролі перевертнів-вовків або ж воїнів-звірів. Як і в 

давньослов’янському епосі, в давньоруських билинах  вовк-перевертень являється 

символом військової вдачі та князівської влади. Билинну традицію продовжено в 

пам’ятках писемності Київської Русі, як в літописах («Повість врем’яних літ»), 

так і в історичних художніх творах («Слово о полку Ігоревім»). Окремі історичні 

постаті, які стали прототипами для билинних персонажів воїнів-перевертнів, в 

літературних пам’ятках змальовані так само.  

Матеріал для дослідження культу воїна-звіра в Київській Русі надає і 

археологія. Дані розкопок дружинних і князівських могильників дозволяють 

говорити про важливе місце образу пса в поховальному ритуалі, а також про 

важливе значення тотемних диких звірів руських воїнів – вовків і ведмедів. 

Ювелірне мистецтво даного періоду також подає приклади символіки вовка-

перевертня. Так само як і у давніх слов’ян, вовк символізує битву, війну чи 

протистояння. Всі ці дані свідчать про надзвичайно важливе значення в Київській 

Русі міфологічних уявлень, пов’язаних з образом воїна-звіра.  

Дані лінгвістики, писемності та фольклору, а також ймовірні язичницькі 

сакральні звичаї, реконструйовані по археологічним знахідкам, дозволяють 

стверджувати неперервність традиції воїнів звірів від давніх слов’ян до 

військових станів Київської Русі. Разом з тим, археологічні  джерела  свідчать про 

відчутний скандинавський вплив в IX – X ст. в свою чергу, цей вплив вплівся в 

місцеві звичаї, трансформуючись в складне явище військових традицій 

давньоруської дружини. 

Як і в давні періоди, в Київській Русі мілітарний культ звірів зберігає 

елементи практичного бойового значення. Опосередковані свідчення про це 

подають візантійські хроніки, зокрема описи русько-візантійської війни 969 – 971 

р. (Лев Диякон, Іоан Скіліца). Ці описи свідчать про збереження принаймні 
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одного тактичного прийому «воїнів-звірів»: імітації інтонацій хижаків, що 

використовувалась давньоруськими дружинниками проти ворожої кінноти. 

В індоєвропейських та тюрксько-монгольських народів середньовічної 

Європи також відомі культи воїнів звірів. Зокрема, відоме поширення військового 

культу вовка та ведмедя у скандинавських та балтських народів, а також – 

відомий культ вовка у половців (кипчаків) та монголів. Проте помилковою є 

гіпотеза про запозичення військовими станами Київської Русі культу воїна-звіра в 

сусідніх етносів. Ця традиція мала глибоке історичне коріння – низка аналогічних 

рис пов’язують її з давньослов’янськими військовими звичаями. Слід також 

враховувати те, що міфологічні уявлення сусідніх народів самі зазнавали впливів 

з боку слов’янських традицій Київської Русі в період її найбільшої могутності. 

Можна казати лише про вплив з боку аналогічної скандинавської традиції в часи 

найбільшого розвитку військової культури вікінгів у VIII – X ст. Поєднання 

скандинавських та слов’янських військових звичаїв, що мали спільне 

походження, дало новий поштовх розвитку традиції воїнів-звірів в часи Київської 

Русі. Можна вважати, що культ звіра вчинив надзвичайно важливий вплив на 

розвиток тогочасної військової справи. 

Четвертий розділ «Образ воїна-звіра в козацьку добу» розглядає 

уявлення про образ воїна-перевертня на українських землях в XV – XVIII ст. та їх 

зв'язок з культом воїна-звіра періоду Київської Русі.  

В військовому стані українського козацтва зберігся певний обсяг культурних 

традицій Київської Русі. В першу чергу мова йде про традиції, пов’язані з 

«військовим світосприйняттям». Таким чином збереглись окремі елементи 

язичницького культу воїна-звіра, що був поширений серед давньоруських 

військових станів. Важливим є архаїчність цих уявлень для періоду XV – XVIII 

ст.  

Образ воїнів-вовків зберегли численні пам’ятки фольклору козацької доби: 

історичні пісні, думи, перекази і легенди. В них воїн-звір нерозривно пов’язується 

з характерниками, своєрідною таємною елітою тогочасного українського 

військового стану. В українському фольклорі воїн-перевертень, характерник за 

своїми рисами нагадує міфічний персонаж перевертня-вовкулаку, людину-вовка. 

Але принциповою є відмінність: характерник, воїн-перевертень майже завжди є 

виключно позитивним образом, в той час як вовкулака змальовується злодієм або 

приреченим на поневіряння.  

Український фольклор називає характерниками видатних військових діячів 

козацької доби. Характерниками вважали Остафія Дашкевича, Дмитра Байду-

Вишневецького, провідників Визвольної війни полковників Данила Нечая і 

Максима Кривоноса, Івана Золотаренка, кошового отамана Запорізької Січі Іван 

Сірка, Фастівського (Білоцерківського) полковника Семена Палія та інших. Так 

само, якості військових чаклунів приписувались більшості провідників 

гайдамацького руху: Івану Чуприні, Семену Чортоусу, Максиму Залізняку, Івану 

Гонті, Семену Неживому, Микиті Швачці, Івану Бондаренку. Зберігся певний 

обсяг козацьких легенд, переказів і народних пісень, які зображають їх воїнами-

перевертнями. Це є важливим свідченням, яке пов’язує цих значних українських 

полководців з архаїчними пережитками древнього культу воїна-звіра (воїна-

вовка). 
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В той же час ми зовсім не маємо даних про застосування тактичних 

прийомів безпосередньо в бойових умовах. Слід вважати, в період нового часу 

зовсім втрачається практична військова складова звичаїв воїнів-звірів, що була 

визначальною для періоду давньої історії та поширеною в епоху середньовіччя. Зі 

зміною тактики ведення бойових дій практичні прийоми «воїнів-звірів» стають 

неефективними та непотрібними.  

Таким чином, уявлення про воїна-звіра в українському військовому стані в 

XV – XVIII ст., а також образ провідника-характерника, слід розглядати як 

пережиток, певний спадок тотемного культу звірів, особливо вовка, уособленням 

військової доблесті. Про зв’язок з давніми традиціями свідчить комплекс уявлень 

про козаків-характерників, що за всіма ознаками має дуже давнє, ще 

дохристиянське походження. Проте широка поширеність та своєрідність 

воїнських образів чаклунів та перевертнів в козацьку добу дозволяє розглядати їх 

як окреме явище, яке в певній мірі веде свої витоки з часів Київської Русі і більш 

ранніх періодів. 

П’ятий розділ «Уявлення про вовкулаків як відгомін давнього культу 

воїна-звіра в кінці XVIII – на початку XX ст.» розкриває пережитки давнього 

культу воїна-звіра у вказаний період, що збереглися в якості фольклорного 

образу. В першу чергу ці традиції поширювались серед українського повсталого 

селянства. Українська усна народна творчість даного періоду містить цикл 

переказів про людей-вовків, «вовкулаків», частина з яких є фольклорним 

відображенням певних уламків давніх військових традицій. Українські повстанці-

«розбійники» цього періоду наслідували елементи звичаїв «перевертництва» від 

українського козацтва попередніх століть. Таке наслідування підтверджує ряд 

прямих свідчень, зокрема зв’язок  «вовкулаків» з образом Св. Юрія, традиційного 

покровителя українського військового стану, магічні якості характерництва, що 

приписувались керівникам великих повстанських виступів (зокрема, Устиму 

Кармелюку). Перекази про вовкулаків в першу чергу мали поширювати самі 

учасники повстань. 

У висновках викладені основні результати дисертаційного дослідження, 

що виносяться на захист. Вони є наступними: 

– систематизується стан наукової розробки проблеми, аналізується коло 

джерел і теоретико-методологічна основа дослідження. З’ясовується, що попри 

актуальність досліджень тотемних військових традицій, у зарубіжній та 

вітчизняній історіографії дотепер не було створено цілісного та всебічного 

наукового дослідження із даної проблематики з огляду на вивчення науковцями 

лише окремих її складових. Джерельна база дослідження є різноплановою, кожен 

з чотирьох виокремлених напрямів взаємодоповнюється іншим. З поміж чотирьох 

сегментів використаних джерел писемні, фольклорні та археологічні відомості в 

роботі виступають пріоритетними, в той час як дані лінгвістики слугують 

допоміжними матеріалами. Теоретико-методологічну основу дослідження 

становлять принципи історизму, всебічності та системності, використовуються 

загальнологічні методи аналізу, синтезу, дедукції та індукції, а також спеціальні 

історичні методи: ідіографічний, порівняльно-історичний та інші.  

– з’ясовується місце і роль культу воїна-звіра в давній період на території 

України. Констатується існування локальних тотемних військових традицій на 
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землях Центральної та Східної Європи, що виокремились на загальному 

цивілізаційному просторі індоєвропейської етнічної спільноти. Брак джерел та 

уривчастість відомих на цей час матеріалів не дозволяють простежити будь яку 

тяглість чи наслідування з цього етапу до пізніших часів. У VII ст. до н. е. – II ст. 

н. е. відбувається значне поширення тотемних культів у військових традиціях 

кіммерійців, етносів скіфського кола, сарматів, кельтів, гето-даків, германців. 

Особливо яскраво простежується культ вовка як тотема у сарматської військової 

еліти у II до н. е. – II ст. н. е.. В цей же час традиції воїнів-звірів виникли у 

праслов’ян, на військову справу яких відчутний вплив чинили сарматські 

військові звичаї. Ймовірним є існування практичних бойових прийомів в межах 

культового шанування образів вовка та ведмедя у слов’ян. Значний розвиток 

низки сакральних тотемних уявлень та практичних бойових звичаїв був 

пов’язаний з військовою експансією слов’янських етносів на Балкани та в 

Центральну Європу. Аналогічні військові традиції мали і інші етнічні групи, що 

проходили територією сучасної України в період Великого переселення народів: 

давні германці (готи), тюрки (авари, хозари), угри, проте не має підстав вважати 

значними впливи їх військових традицій на тотемні звичаї давніх слов’ян. 

– досліджується розвиток культу воїна-звіра в часи Київської Русі у IX – 

XIII ст. На ранній стадії цього періоду військові традиції Руської держави, що 

ґрунтувались на давньослов’янських звичаях, піддались значному 

скандинавському впливу через наймані дружини варягів. Слід вважати, що в IX – 

X ст., в часи найбільших військових походів та панування язичницьких вірувань, 

культ воїна-звіра досяг найбільшого розвитку в межах досліджуваної нами 

східнослов’янської традиції. Як і в давній період, в Київській Русі мілітарний 

культ звірів зберігає елементи практичного бойового значення, про що свідчать 

візантійські хроніки русько-візантійської війни 969–971 р. З кінця X ст., після 

формування потужної Київської держави (і припинення великих війн X ст.) та 

прийняття християнства починається занепад традиції воїнів-звірів. Так, в XII – 

XIII ст. ці звичаї поширені більше на периферії. В інших індоєвропейських та 

тюрксько-монгольських народів середньовічної Європи також відомі культи 

воїнів-звірів. Крім скандинавської традиції, військовий культ вовка та ведмедя 

був поширений у балтських народів, також культ вовка відомий у половців 

(кипчаків) та монголів. Проте, на відміну від традицій скандинавських вікінгів, 

вплив військових звичаїв інших етносів є малоймовірним, можна говорити лише 

про локальне вкраплення мілітарних традицій половців у прикордонних степових 

землях Русі. 

– розглядаються трансформації образу воїна-звіра в козацьку добу. В цей 

період практичне бойове значення було втрачено через визначальні зміни тактики 

з широким використанням вогнепальної зброї. Подібним чином, губиться і 

основний масив міфологічного значення, лишаючи по собі тільки фольклорні 

анахронізми. Найбільш поширеним образ звіра-перевертня в цей період був на 

периферійних рідкозаселених місцевостях, зокрема і в степовому пограниччі, на 

землях Війська Запорізького Низового. Власне, у середовищі козацького 

військового стану, від культу воїна-звіра лишається тільки сукупність архаїчних 

уявлень, а саме надання надприродних рис чаклуна-перевертня військовим 

провідникам, уявлення про перевертнів-характерників тощо. Проте, ці пережитки 
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можна однозначно вважати залишками давніх традицій, про що свідчать багато 

рис, спільних для міфологізованих образів давнього князя-перевертня та 

козацького провідника-характерника.  

– аналізуються уявлення про вовкулаків як відгомін давнього культу воїна-

звіра в кінці XVIII – на початку ХХ ст. У фольклорі цього періоду перевертень 

має можливість перетворюватись у вовка і має назву вовкулака. Серед усього 

масиву фольклору про вовкулаків для нашої роботи особливу цінність 

представляють перекази про парубків-перевертнів, які кожної ночі обертаються у 

вовків і грабують багатих і нечесних господарів. Їхнім покровителем вважався 

Святий Юрій, небесний провідник українського воїнства в більш ранні періоди. 

Реалістичне підґрунтя цих переказів – таємні угрупування закріпачених 

українських селян, що прагнули вільного козацького життя та займалися 

грабунками господарств лихварів та можновладців. Таким чином, пережитки 

культу воїна-звіра зберігались в народних уявленнях до поч. XX ст. 
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В дисертації досліджується культ воїна-звіра на території українських 

земель: його побутування в різних етнічних групах, що населяли територію 

сучасної України; зародження та розвиток даних уявлень в середовищі 

праукраїнських племен; подальший розвиток в період Київської Русі; елементи 

даного культу в військових традиціях українського козацтва та поступовий 

занепад та дегероїзація до періоду XIX ст. 

Аналізуються елементи військового шанування звіра-хижака у 

індоєвропейських етносів (кіммерійців, скіфів, сарматів, гето-даків, східних 

кельтів, давніх слов’ян, готів, скандинавів, балтів), народів алтайської (авари, 

хозари, кипчаки, монголи) та уральської (угри) мовних сімей. Розглядаються 

взаємовпливи даної військової традиції. Особлива увага приділяється 

виникненню культу воїна-звіра у давніх слов’ян, можливі впливи на неї від 

військових традицій сусідніх етносів. Відзначається, що давньослов’янський 

культ воїнів-звірів та спадкові йому звичаї воїнів Київської Русі мали дві 

складові: тотемно-міфологічну та практичну бойову.  

Ключові слова: Україна, культ воїна-звіра, воїн-звір, воїн-вовк, 

перевертень, вовкулака, характерник, військовий стан, військові звичаї, вікові 

посвяти (ініціації), тотемні вірування, тотемні військові традиції. 

 

АННОТАЦИЯ  
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В диссертации исследуется культ воина-зверя на территории украинских 

земель: его существование в разных этнических группах, которые населяли 

территорию современной Украины; зарождение и развитие данных традиций у 

праукраинских племен; дальнейшее развитие в период Киевской Руси; элементы 

данного культа в воинских традициях украинского казачества и постепенный 

упадок и дегероизация в XIX ст.  

Анализируются элементы воинского почитания зверя-хищника у 

индоевропейских этносов (киммерийцев, скифов, сарматов, гето-даков, 

восточных кельтов, древних славян, готов, скандинавов, балтов), народов 

алтайской (авары, хазары, кипчаки, монголы) и уральской (угры) языковых семей. 

Рассматриваются взаимные влияния этой воинской традиции. Особое внимание 

уделяется возникновению культа воина-зверя у давних славян, возможные 

влияния на него воинских традиций соседних этносов. Подчеркивается, что 

давнеславянский культ воина-зверя и унаследованные обычаи воинов Киевской 

Руси состояли из двух частей: тотемно-мифологической и практической боевой. 

Под тотемно-мифологической составляющей культа имеется ввиду тотемное 

отождествление войска с волчьей стаей, а князя – с вожаком стаи, а также система 

возрастных инициаций, которые включали в себя символическое перерождение в 

волка. Практическая боевая часть культа являла собой имитацию поведения 

волчьей стаи, использования волчьих шкур, интонаций зверей-хищников во время 

битвы. 
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Прослеживается существование последовательной собственно 

«украинской» традиции культа воина-зверя на протяжении длительного 

исторического периода. Эта традиция возникает в начале I тыс. н. э. у славянских 

праукраинских племен и формируется под значительным влияниям сарматских 

воинских обычаев, но ее истоки находятся в тотемных представлениях праславян. 

В V – XII ст. культ воина-зверя последовательно проходит стадии формирования, 

развития, наивысшего подъема и упадка. Отдельные элементы данной традиции 

сохраняются в воинскй культуре украинских казаков до конца XVIII ст. В XIX – 

начале XX ст. существует ряд фольклорных сюжетов, которые являются 

отголосками традиции культа воина-зверя. 

Ключевые слова: Украина, культ воина-зверя, воин-зверь, воин-волк, 

оборотень, волкулак, характерник, воинское сословие, военные обычаи, 

возрастные инициации, тотемные верования, тотемные воинские традиции. 
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The dissertation explores the cult of the warrior-beast in the Ukrainian lands. 

Existence of the cult of the warrior-beast has been studied in different ethnic groups that 

inhabited the territory of modern Ukraine. It is considered the origin and development 

of these traditions in ancient tribes, development during the Kievan Rus, the elements of 

the cult in the military traditions of the Ukrainian Cossacks and gradual decline during 

the XIX century. 

The work analyzes the elements of military worship the beast-predator in Indo-

European ethnic groups (Cimmerians, Scythians, Sarmatians, Geto-Dacian, Eastern 

Celts, ancient Slavs, Goths, Scandinavians, Balts), peoples of Altaic language family 

(Avars, Khazars, Kipchaks, Mongols) and Ural language family (Ugric). Were 

considered mutual influence of this military tradition. Particular attention is paid to the 

emergence of the cult of the warrior-beast in the ancient Slavs, the possible impacts of 

military traditions of neighboring ethnic groups. It is noted that the ancient Slavonic 

cult warrior-beast and totem warrior traditions of Kievan Rus had two components: 

totem-mythical and actual combat. 
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