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ПЕРЕДМОВА 
 

Розбудова української держави залежить від дієвої державницької 
позиції кожного громадянина. Тому “найголовнішим завданням 
суспільства завжди було, є і буде виховання поколінь гуманістів і 
патріотів, для яких найвищим ідеалом є єдність особистих та 
національно-державних інтересів”. 

В умовах докорінного реформування концептуальних, 
організаційних і структурних засад вітчизняної освіти, вирішальна 
роль відводиться готовності педагогічних кадрів до реалізації 
поставлених завдань. Вони мають стати рушійною силою відродження 
та створення якісно нової системи освіти, а суспільство повинно 
усвідомити вирішальну роль ВЧИТЕЛЯ в процесі державотворення.  

Підготовка педагогічних кадрів є центральним завданням 
модернізації освіти, провідним принципом державної освітньої 
політики. 

Українознавство є необхідною складовою освітнього простору. 
Процес осягнення українознавства як науки є самопізнанням і 
самотворенням як для учня, так і для вчителя. Це вимагає інших 
підходів до опрацювання джерел під час підготовки вчителя, 
використання методів і прийомів при викладання українознавства.  

Пропоноване видання через практичні завдання знайомить 
педагогічних працівників з принципами роботи з текстами 
українознавчого характеру. 

Практикум складається з трьох частин: завдання, текстів та 
словника. Завдання до текстів містить три блоки: підготовчий, 
демонстраційний, навчально-методичний.  Вони мають застосовува-
тися до кожного запропонованого тексту. 

Опрацювання підготовчого та демонстраційного блоків спрямоване 
на вироблення технологічності опрацювання текстів українознавчого 
характеру, осягнення українознавства як системної, інтегративної 
науки цілісності, що вивчає українську людину, Україну та світове 
українство у часопросторі, його взаємозв’язки з іншими народами. 

Навчально-методичний блок передбачає вдосконалення педагогіч-
ної майстерності, дидактичних умінь та навичок.  

Видання розраховане на слухачів курсів підвищення кваліфікації з 
українознавства, вчителів загальноосвітніх навчальних закладів, 
методистів, а також студентів, аспірантів та викладачів вищих 
педагогічних закладів. 
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1. ЗАВДАННЯ ДО РОБОТИ З ТЕКСТАМИ 
 
 

Підготовчий блок 
 

1. Знайти в тексті ключові слова. 
2. Виділити головну ідею тексту. 
3. Виокремити головні та другорядні смислові лінії тексту щодо 
концентру. 
4. Віднайти поняття, які зустрічаються в тексті та окреслити їх зміст. 
5. Скласти тези до тексту. 
6. Виявити архітектоніку розмислу автора тексту (добір засобів (чим) 
та способів (як) вираження його думок (головних, допоміжних, 
мимобіжних і т. ін.), почувань, означення мотивів та цінностей якими 
керувався автор) та продемонструвати його схематично. 

 
 

Демонстраційний блок 
 

7. Продемонструвати позицію розуміння та відчуття автора; позицію 
критика, позицію співтворця та творця тексту.  

 
 

Навчально-методичний блок 
 

8. Створити  опорний конспект (схему) тексту. 
9. Поставити не менше п’яти запитань до тексту. 
10. Сформулювати завдання для роботи з текстом (на виявлення 
розуміння, знання тексту, розвиток індивідуальних здібностей): 
а) завдання тестового характеру; 
б) завдання на доведення – спростування; 
в) завдання на окреслення змісту поняття.  
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2. ТЕКСТИ ДЛЯ ОПРАЦЮВАННЯ 
 
 
 

2.1 УКРАЇНА – ЕТНОС 
 
 

УКРАЇНОЗНАВСТВО 
 

Історико-теоретичні, методологічні основи  
українознавства 

 
П. Кононенко 

 
Українознавство є цілісною системою наукових інтегративних 

знань про Україну й світове українство як цілісність, як геополітичну 
реальність, що розвивається в цілісності простору й часу. 

Сама ж Україна й українознавство є органiчними частками 
вселюдства (планети Земля, всесвiтньої цивiлiзацiї i культури), тому й 
українознавство постає важливим складником знань про всесвітнє 
людське суспільство через призму феномена українства. 

Поняття Україна охоплює: етнонацію; територію, яку заселяв 
український етнос в минулому та заселяє українська нація (народ) у 
даний час; природу, вiдповiдну територiю з її земними, водними, 
повiтряними ресурсами, особливостями екологiї; мову як 
унiверсальний феномен буття i свiдомостi етнонацiї; суспiльство й 
державу в їх генезисi; матерiальну й духовну культуру (релiгiю, 
фiлософiю, мистецтво, освiту, науку, валеологiю, право, вiйсько, 
мiжнароднi вiдносини), що розвиваються впродовж багатовiкової 
історії української етнонацiї та держави; тип людини; отже – світове 
українство в часо-просторовій еволюції. 

Поняття українство охоплює: українцiв як свiтовий феномен (в 
Українi i зарубiжних країнах); етно-нацiональні групи, що: а) займали i 
займають питомi українськi землi поза теперiшнiми державними 
кордонами України з найдавнiшого по теперiшнiй часи; б) живуть у 
понад 70 країнах планети, творять там матерiальну й духовну 
культуру, але визнають свою етнонацiональну iдентичнiсть, зумовлену 
єднiстю етнонацiонального генотипу, мови і долi, ментальностi, 
усвiдомлення iсторичної мiсiї України й українцiв. 

Предметом українознавчих досліджень є феномен українства, 
закономірості, досвід і уроки його етно-, націє-, державотворення, 
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матеріального й духовного життя, формування і розвитку етнічної 
території (України).  

Фiлософсько-гуманiстичними основами українознавства є 
визнання: свiт – єдиний, цiлiсний, повний лише у своїй 
рiзноманiтностi, в тому числі людей (народiв), що складають 
вселюдство; кожна людина, нація, мова, культура має природне, рівне 
право на життя й повну самореалiзацiю; тiльки у взаємодiї з iншими 
людьми кожна людина, кожен народ, його мова, культура можуть 
виявити всю повноту своєї iндивiдуально-вселюдської сутностi; 
посягання на природне право кожної людини, нацiї, мови, культури, на 
їхню самобутнiсть i волю є злочином перед вселюдством; шляхом до 
повної реалiзацiї сутностi, покликання людини i людства є пiзнання як 
синтез самопiзнання i самотворчостi. 

Українознавство – шлях до самопiзнання й самотворення 
українства, здiйснення ним своєї iсторичної місiї. Воно органiчно 
поєднує (синтезує) процеси пізнання, виховання й навчання, народної і 
академічної педагогiки, вiтчизняного i зарубiжного досвiду, органічно 
переростає в українолюбство та українотворення. 

Завдання курсу: на основi наукової джерельної бази, всебiчного, 
системного вивчення й висвiтлення генезису України й українства, 
самого українознавства як наукової системи: а) виявити шляхи, 
джерела, досвiд поколiнь та iсторичнi уроки від роду етнонацiї, 
української природи, мови, держави, культури, людини; б) тим самим 
сприяти аналiзовi тенденцiй, закономірностей, причин та наслiдкiв 
розвитку й проблем сучасностi; в) формувати питомі риси громадян; 
г) готувати поколiння до самостiйного життєвого вибору шляху та 
перспектив майбутнього, пiзнання й самопiзнання, творення й 
самотворення особистостi, схильної i спроможної бути в гармонiї з 
iншими людьми, з довкiллям, з власним “Я” (внутрiшнiм свiтом) i 
поєднувати особистi iнтереси з громадськими, нацiонально-
державними та загальнолюдськими; сприяти виробленню високих 
суспiльних, державних, гуманiстичних, духовно-культурних iдеалiв, 
визначенню морально-етичних та естетичних критерiїв i принципiв 
життєдiяльностi людей мудрого серця та гуманного розуму 
(iнтелекту), патрiотiв-професiоналiв свiтового рiвня, творців засад 
громадянського суспільства в національній державі. 

Методологiчні засади українознавства визначаються його 
принципами: системності, історизму, науковості та інтегративності 
знань; методами: аналiзу й синтезу; поєднання вiтчизняного й 
зарубiжного досвiду; iндукцiї і дедукцiї; єдностi професiоналiзму й 
патрiотизму, знання i любовi; постiйного спiввiднесення матерiалiв 
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(досвiду) рiзних концентрiв українознавства. Фундаментом 
українознавства є цілісна система знань археології та етнології, 
фольклористики і лінгвістики, антропології й демографії, людино, 
суспільство й природознавства, релігієзнавства, історії, філософії, 
культурології, правознавства та ін. наук. 

Змiст, структура курсу 
Українознавство включає в себе крає-, країно-, природо-, 

суспiльство, людино-, народознавство, але не як окремi предмети, а як 
елементи унiверсальної цiлiсностi. 

Унiверсальна цiлiснiсть “України” й “українства” розкривається й 
осягається шляхом взаємопов’язаного еволюцiйно-синхронного й 
дiахронного розгляду концентрiв: Україна – етнос; Україна – природа, 
екологія; Україна – мова; Україна – нація, держава; Україна – культура 
(матерiальна, гуманітарно-духовна: релiгiя, фiлософiя, мистецтво, 
освiта, наука; право; валеологiя; вiйсько); Україна в мiжнародних 
вiдносинах; Україна – ментальнiсть, доля; Україна – iсторична мiсiя. 

I в силу цього українознавство постає як цiлiсна система 
самопізнання, виховання й навчання, єдностi знання, любовi і 
творення. 
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ЛІТОПИС АСКОЛЬДА 
 

І від тих слов’ян розійшлися по землі і прозвалися своїми іменами 
– де хто сів, на якому місці. Ті, що прийшли і сіли над річкою 
Моравою, прозвалися моравою, а інші чехами нарікалися. Ті слов’яни 
прийшли і сіли над Віслою і прозвалися ляхами, а від тих ляхів 
прозвалися поляни ляські, а другі – лютичі, інші – мазовшани, а ще 
інші поморяни. І ото слов’яни: хорвати білі, серби і хорутани. 

Так само від тих же слов’ян і сіли над Дніпром і нарікалися 
поляни, а другі – деревляни, бо сиділи в пущах, а другі сіли поміж 
Прип’яттю і Двіною і нареклися дреговичі; інші сиділи над Двіною і 
нарікалися полочани – заради річки, що втікає в Двіну,  ім’ям Полота. 
Словіни ж сіли довкола озера Ільмень і прозвалися власним іменем 
(тобто слов’яни), а другі сиділи над Десною  над Сеймом і над Сулою і 
нарікалися сівер. А радимичі і в’ятичі – від ляхів. Були-бо два брати в 
Польщі: Радим, а другий – В’ятко. І прийшли, і сіли над Сожем, і 
прозвалися радимичами; а В’ятко сів із своїм родом над Окою, від 
нього прозвалися в’ятичі. 

Через тривалий час сіли суть слов’яни над Дунаєм, де нині земля 
Болгарська. І так розійшовся слов’янський народ.  

Поляни же жили окремо, кожний із своїм родом, на своїх місцях. І 
володіли своїм родом: хорвати, дуліби, бужани, що сиділи над Бугом і 
над Дніпром до самого моря, сягаючи аж по Дунай, і було їх багато, і 
суть городи їхні й до сего дня. Всі вони звалися у греків Велика Скуф 
(Велика Скіфія). 

Мали власні звичаї і закони своїх батьків, і настанови, і свій норов. 
Поляни мали батьківські звичаї, тихі й лагідні, і стидалися невісток 
своїх, і сестер, і матерів своїх. І невістки до свекрів своїх і діверів 
великий сором мали. І шлюбні звичаї були в них: не ходив жених по 
наречену; але приводили звечора, а на ранок приносили посаг – що за 
неї давалося. 

А деревляни жили по-скотському. І вбивали один одного, їли все 
нечисте, і шлюбу в них не було, а викрадали дівок біля води. А 
радимичі, і в’ятичі, і сівери однаковий звичай мали: жили в пущі, і їли 
всяку погань, і срамослів’я в них було перед батьками і перед 
невістками; і шлюбу не бувало в них, а ігрища між селами. І сходилися 
на ігрища, на плясання і на різні бісівські співи, і тут викрадали собі 
жінок, хто з якою змовився. Мали ж по дві і по три жінки. А коли хто 
вмирав, творили тризну над ним, і по тому робили велике багаття і на 
нього клали мерця і спалювали, а після збирали кістки, складали їх у 
малу посудину і ставили на стовпі понад шляхом, як це роблять в’ятичі 
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й нині. Такі ж звичаї мали й кривичі та інші погані, що не відають 
закону Божого, але самі собі стверджують закони. 

Говорить Георгій (Амартол) у літописанні: “Ібо кожному язику є 
написаний ним закон”; звичаї замість закону, а ті, хто не знає закону, 
приймають замість нього батьківські заповіти. Серед них – перші 
сірійці, що живуть на краю землі, замість закону мають звичаї своїх 
предків: не любодіяти, не перелюбствувати, не красти, не зводити 
наклепи, чи вбивати, чи взагалі зло діяти. Такий же закон у бактріан, 
прозваних рахманами та островитянами, які не їдять м’яса, не п’ють 
вина, не творять блуду, не виношують злоби – заради страху Божого. 
Натомість сусіди їхні, індійці, – суть вбивці, сквернослівці, схильні до 
гніву понад міру. Та й в глибині їхньої (бактріан) країни поїдають 
людей, вбивають мандрівників, їдять же, яко пси. Певний закон мають 
і халдеї та вавилоняни: матерів брати в ліжко, з дітьми братів блудити, 
убивати. І всяке ганебне діяння за доброчесність уважають,  коли 
навіть далеко від своїх країн перебувають. А інший закон у гілян: 
жінки їхні орють, будують храми та інші мужські справи вершать, але 
й любов’ю займаються, скільки хочуть, не стримувані своїми 
чоловіками і не соромлячись того. Серед них є хоробрі жінки, здатні 
ловити великого звіра. Володіють жінки чоловіками і разом з ними 
вершать звитяги. В Британії же кілька мужів сплять з однією жінкою і 
кілька жінок – з єдиним чоловіком похотствують; беззаконня яко закон 
предків своїх творять беззаздрісно і нестримно. Амазонки ж чоловіка 
не беруть, а подібно до безсловесної худобини раз на рік, навесні, 
вийшовши зі своєї землі, з’єднуються з сусідніми чоловіками, 
вважаючи цей час за торжество і велике свято. А як зачнуть від них во 
череві, то розбіжаться звідтам геть. А як прийде термін родити і 
народиться хлопчик – убивають його, а як немовля жіночої статі, то 
годують і виховують ретельно. 

Ми же, християни, – в усіх країнах, що вірують во святу Трійцю і 
в єдине хрещення, в єдину віру, – закон маємо єдиний, оскільки во 
Христа хрестилися і во Христа облеклися. 

Полянам же була путь в Грецію і з Греції вздовж  Дніпра. Ріка 
Дніпро-бо витікає з Оковського лісу і тече на південь. А Двіна з того 
лісу біжить на північ і впадає в море Варязьке. З того ж лісу тече і 
Волга на схід і втікає сімдесятьма гирлами в море Хваліське. Тим-то з 
Русі можна йти Волгою в болгари і в хваліси, і на схід дійти в жереб 
Симів, а Двіною – до варягів, а з варяг і до Риму, від Риму же аж до 
племені Хамова. 
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А Дніпро втікає в Понтійське море трьома гирлами, а море те 
зветься Руським; понад ним же вчив, як кажуть, святий апостол 
Андрій, брат Петрів.  

А вчив Андрій у Синопі. І прибувши до Корсуня, дізнався, що 
поблизу – вустя Дніпровське. І звідтам пішов він Дніпром вгору, і 
приключилося, що прийшов і став під горами на березі. І на ранок 
вставши, сказав учням, що були з ним: “Бачите гори ці? Отож на цих 
горах возсіяє благодать Божа, буде й місто велике, і церков багато Бог 
воздвигне”. І піднявся на гори ці, і благословив їх, і поставив хрест, і, 
помолившись Богу, зійшов з гори тої, де після постав Київ. 

А на горах тих жили поляни. І було три брати: одному ім’я Кий, а 
другому – Щек, а третьому – Хорив; і сестра в них була Либідь. І сидів 
Кий на горі, що нині зветься Щекавиця, а Хорив – на третій горі, що 
від нього прозвалася Хоривицею. І спорудили городок в ім’я старшого 
брата, і нарекли його Київ. Були мужі мудрі і розважливі, звалися 
поляни; від них же суть поляни в Києві до сего дня. 
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КНИГА ВЕЛЕСА (ФРАГМЕНТИ) 
Переклад В. Шаяна 

 
Переклад дощечки число 16 

1. Велесові присвячуємо оцю книгу, Богові нашому,  
бо в ньому є прибіжище і сила. 
2. У прадавніх часах був муж, а був він благий   
і хоробрий, і його назвали Батьком у Русі. 
3. А мав він жену і дві дочері. Вони мали  
багаті череди, корови і вівці. 
4. І з ними бував він у степах, але ніде  
не знайшов мужів для своїх дочерей. 
5. Отже, молив він богів, аби рід його не пересікся.  
А Дажбог почув тую молитву і дав йому те, 
6. що він вимолив. Так і сталося. Він (Дажбог)  
оплодотворив їх (дочок) у невидимий спосіб, таючися. 
7. Бог зійшов межи нас! І будемо мати потомство!  
Вже про ясла дбаємо! Тут Бог Велес двоє отрочат приніс! 
8. До нього грядемо. Двох синів маємо від Бога нашого  
і йому проголошуємо славу. 
9. Хай буде благословенний завжди, нині і присно  
і від віків до віків! 
10. Сказано є про кудесників, а ті геть відійшли  
і не повернуться. 
 

Переклад дощечки число 11 А 
1. Се Ви були перші, які поклонялися ТРИГЛАВУ,  
а тому ми досягнули великої слави, 
2. співали і хвалили СВАРОГА, ДІДА БОЖОГО:  
бо це він є Божеському родові 
3. начальником, а всякому родові Вічне  
Джерело, яке тече вліті 
4. із свого власного живця, а взимі ніколи не замерзне.  
І ми живемо, п’ючи ту Живу Воду 
5. доки не увійдемо як і все  
до нього, щоб перебувати 
6. в луках і гаях райських і до Бога Перуна  
Громовержця, Бога Війни і Боротьби. 
7. Про нього ми речемо, що Він не перестає обертати 
 Колесо Живучого Явлення, веде нас на праву дорогу 
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8. до боротьби і тризнування великого.  
А всі упавші будуть 
9. вічно жити серед Воїнства Перунового.  
І Богові Свентовитові ми славу 
10. прорекли, бо цей Бог став Богом ПРАВІЯ і НАВІЯ  
і йому співаємо пісні, яко єсть Він Святий  
11. і через Нього ми побачили Світ Видимий  
і Буття Яви. І Він буде нас у Навії 
12. берегти, а тому хвалу співаємо і, співаючи  
маємо танцювати, і викликуємо 
13. Бога нашого: бо це Він Землю, Сонце наше,  
і Звізди держить і Світ міцнішим творить. 
14. Творіть Свентовитові славу всяку!  
Слава Богу нашому. Цей бо очищує 
15. серце наше і ми відрікаємося  
од злого, 
16. а спрямовуємо себе до доброго 
 (слідуючі рядки 16-17 незрозумілого тексту В.Ш.) 
18. Бо се є тайна велика: яко Сварог є  
Перуном і Свентовитом 
19. а ті два (себто Перун і Свентовит) перебувають  
у Сварозі (тоді як) оба Білий Бог і Чорний Бог  
боряться між собою 
20. а се тому держить Сварог (Перуна і Свентовита у  
небесах), аби через них обох Світові не бути підкореному  
(Чорному Богові). 
21. Після тих Богів (перебувають у небесах) Хорс, Влес,  
Стрибог, а поза ними Вишень, Леле, Літич, 

 
Переклад дощечки число 11 Б 

 1. Радогощ, Колендо і Кришень, а цих два (себто Перун і  Свентовит) 
удержують Сиво-Яра і Даж-Бога 
 2. Інші (Богове) є Білояр, Ладо, Купало, Сінич 
Житнець, Вінич, Зернич, Овсянич, Просич 
 3. Студець, Ледець і Лютич, а потім Птичич 
Звіринич, Милич, Дощич, 
4. Плодич, Ягодич, Пчолич, Ростич, Ключич 
Озерець, Вітрич, Соломич 
5. Грибич, Лович, Бесідець, Сніжич, Сторонич, Свідич 
 Родич, Світич, Крович, 
6. Красич, Травич, Стеблич, а кромі того є  
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Родич, Маслянець, Живич, Відець, Листвич 
7. Квітич, Водич, Звіздич, Громич, Сімич 
 Липець, Рибич, Березич, Зеленець 
 8. Горич, Страдич, Спасець, Листвеврич, Мислич 
 Гостич, Ратич, Сторонич 
9. Чурець, Родич, а тут же у Сварозі сам Огнебог 
 і Регел, щоб вівці яро і скоро родилися 
10. і часто. А всі вони у Триглаві об’єднані, а вони 
 всі у Нім і від Нього. Це вони тут Отрочата (діти) 
11. від Нього здійснені, а всі вони брати, 
 що входять у Нього. Такий є прекрасний Ірій, 
12. а там пливе Рай-Ріка, яка відділює 
 Сварога від Яви. А Числобог 
13. порахував дні наші і каже Богові 
 свої числа, чи бути дневі Сварожому 
14. чи бути ночі і всякому (подають числа). 
 Ті бо всі це всякі Яси у 
15. Дні Божественнім, а вночі, їх нікого немає, 
 а є тільки Бог-Дід, Дуб і Сніп наш. Слава Богу 
16. Перуну Огнекудрому, який стріли на ворогів метає 
 і вірно веде до боротьби 
17. бо Він є воїнам Честь і Суд 
 Він, Злоторунний, є Милостивий 
18. і Праведний. 



 

 

13

ЕТНОГЕНЕЗ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ 
 

В. Баран 
 

Серед науковців поки що немає усталеної думки щодо 
конкретних схем походження східнослов’янських народів – українців, 
росіян та білорусів. 

Загально визнаною є лише теза, що східні слов’яни є частиною 
слов’янства, а їхні предки – частиною індоєвропейського світу. Це, 
означає, зокрема, що етногенез предків українців проходив у 
контактах і взаємовпливах із сусідніми етноісторичними спільнотами. 
Поруч із процесами диференціації, мали місце процеси інтеграції, коли 
в результаті змішування різних етнічних племінних груп утворювались 
нові. Ця закономірність притаманна в першу чергу тим слов’ян, 
групам, які в процесі розселення осідали на чужих тер. і змішувалися з 
тубільним нас. 

Усі ці процеси були цілком конкретними і послідовними, тобто 
відбувалися в рамках певних географічних регіонів, певного 
етносоціального та етнографічного середовища і на певному 
хронологічному етапі. 

Історична схема зародження слов’янських народів, що розроблена 
лінгвістами та археологами, як правило, зводиться до кількох 
ієрархічно-історичних етапів: індоєвропейці або староєвропейці, 
германо-балто-слов’яни, праслов’яни, слов’яни, слов’янські народи. 
Кожна з цих етноісторичних спільностей повинна була пройти 
історичний шлях свого зародження та розвитку, перш ніж утворилися 
етносоціальні спільноти, які почали усвідомлювати свою конкретну 
етнокультурну окремішність. Це тривало не одне тисячоліття. 

Звідси випливає, що жоден народ не міг утворитися раніше, ніж 
його предки пройшли попередні історичні стадії свого розвитку. Тому, 
хоча поява на території, що є нині українською, нижньопалеолітичних 
стоянок, вік яких наближається до 1 млн. років (Королеве), і є 
початком історії на наших землях, однак це не є початком етнічної 
історії української, слов’янської, праслов’янської чи навіть значно 
більш ранньої спільності тутешніх людей. 
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2.2 УКРАЇНА – ПРИРОДА, ЕКОЛОГІЯ 
 
 

ДО ПОСТАНОВКИ ПИТАННЯ “ПРОБЛЕМИ ПРИРОДИ В 
СИСТЕМІ УКРАЇНОЗНАВСТВА” 

 
В. Сніжко 

 
Безпосереднім дослідженням ботанічних, географічних, 

зоологічних, екологічних та інших аспектів сучасного масштабного 
вивчення довкілля Планети українознавство не займається. Лише 
опосередковано українознавці торкаються цих питань, та й то – у 
сув’язі з дослідженнями становлення українців як етносу та 
формуванням їх як політичної Нації.  

Усвідомлюючи, що українознавство – інтегруюча галузь науки, ми 
прагнемо використовувати порівняльний аналіз до певних досліджень 
з археології, етнографії, ботаніки, біогеографії, загальної біології, 
етнопсихології тощо. Потрібно це задля того, щоби, простеживши 
виявлені споріднення і подібності, робити висновки, які повинні бути 
основою психології етносу та сприяти розумінню державотворчих 
пріоритетів та формуванню на майбутнє далекоглядних стратегічних 
геополітичних структур. Наведемо приклад, чому в паркобудівництві 
Іспанії, Франції, Риму, Північної Африки, Давнього Єгипту, Західної 
Азії аж до Індії пріоритетним є мавританський або регулярний стиль, а 
в Ірландії, Англії, Швейцарії, Україні, Китаї, Кореї, Японії тощо – 
природний стиль, згодом пойменований як англо-китайський? А це до 
чого? 

А для того, щоби зрозуміти, кому психоетнічно більш притаманна 
“англійська” парламентська система, де т.з. коронована республіка, 
або американська, в якій президент республіки має більше влади, ніж 
коронований голова парламентської держави, або де є дві партії – 
близнюки без суттєвої різниці в програмах, або де декілька справжніх 
партій з різними програмами і де державотворчий парламент, а 
президент не “весільний генерал”, а особа, яка здатна гідно і 
пристойно представляти державу в Світі. Таким порівняльним 
аналізом на перший погляд непорівнюваного і займається 
психоетнічна екологія. В нашому випадку в проблематиці 
українознавства. Саме через культурні природні символи певних 
народів можливо розгледіти ті аспекти історії, які здаються 
аномальними, а зрозумівши, їх можливо усвідомити, якою ідеологією 
керується етнос, і тоді виявляться очевидними і прогнозованими ті або 
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інші кроки відповідної держави, також, спираючись на них як 
безпомилково обирати партнерів. 

У нашого народу найдавнішим і найдужче психічно закріпленим є 
культ дерев. Проте і культ птахів пов’язаний із культом дерев. Цікаве 
таке спостереження стосовно горобців. Вважають, що 14 вересня усі 
горобці злітаються до очерету, де їх чорти міряють спеціальною 
міркою. Скільки їх вмістилося в ту мірку – чортові, а те, що виявилося 
поза міркою – людське. Тому 31 грудня на Ковельщині, згадує П. 
Чубинський, ловили в сараї горобців і кидали у вогонь, попіл від них 
збирали і ретельно його берегли до сівби і лише тоді разом із насінням 
кидали у землю. На Берестейщині ще й донедавна спалювали двох 
голубів. З цього можливе припущення, коли княгиня київська Ольга за 
переповіданням взяла із деревлян по три голуби і по три горобці, то це 
було пов’язане із жертвоприношенням, якимось традиційним культом 
пращурів. Далебі, в подальші часи ця традиція перейшла до 
ослов’янених народів і тяжіє до росіян, наприклад, має поширення на 
Алтаї, який і ботаніко-географічно поєднаний з Україною т.з. 
лісостеповою природною смугою. Марійці ж шанують ворона, сороку і 
горобця. У нас же більше поширення має культ ластівки: вона на 
крилах весну приносить і разом із першим березовим листячком та 
вербовими "котиками» чи "зайчиками» Новий рік розпочинає. Ластівка 
своїм співом сповіщає прихід небесної зірки тепла. Чи живуть ще десь 
так безпосередньо близько до людини ще якість птахи, як наші 
ластівки, нам не відомо, про те що вони живуть так давно, роблять 
гніздечка, висиджують яйця та вигодовують малечу безпосередньо над 
головою і перед очима людей, свідчить така обставина: ніякі інші 
птахи цього більше не роблять, як би гарно в наш час до них не 
ставилась людина. В містах почали також дуже близько селитися 
голуби, але це не в усіх народів, бо, наприклад, давні перси знищували 
білих голубів, вважаючи їх носіями хвороби. У нас ще є птах шпак, 
який з радістю поселяється в шпаківнях, спеціально побудованих для 
них людиною. 
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ГОСПОДЬ ЗА ПЛУГОМ ІДЕ... 
 

Агрокультура українського селянства й козацтва в контексті ідей 
Cергiя Подолинського та Володимира Вернадського 

 
О. Апанович  

 
Земля з прадавніх часів відігравала найвизначнішу роль у 

життєдіяльності наших предкiв-праукраїнцiв. Українці становлять 
автохтонний етнос, що тисячоліттями перебував на тих самих землях, i 
землеробство було головним його заняттям. Рільництво на цих землях 
мало свої особливості, які визначають феномен українського 
землеробства.  

Міцним i багатогранним, зокрема духовним, був зв’язок українців 
із землею. Пошановуючи її як святиню, український селянин любив 
землю. В’ячеслав Липинський, український мислитель, історик i 
соціолог, стверджував, що “любов до землі є основною динамічною 
силою як української, так i всіх осілих націй”. Він називав любов до 
землi однією з характерних рис українського світогляду. Нашому 
селянинові завжди було притаманне особливо дбайливе, доброчесне 
ставлення до землi. Обробіток її супроводжувався численними 
засторогами i обрядами, пов’язаними великою мірою з природними 
циклами, iз сільськогосподарським календарем. Від свого 
першопочатку українське аграрництво формувалося циклічно: 
підтримувалася багатовікова сівозміна поля, завдяки якій ділянки 
землi поперемінно «відпочивали» (не засівалися).  

Сталими i нерозривними були також взаємостосунки українського 
землероба з природою. Вона обдарувала його ґрунтами дивовижної 
родючості – чорноземом. Чорнозем утворюється в степу, де сприятливі 
природні умови для цього. Тут сухий клімат, відмерла трава не 
перегниває, не вимивається дощами, а поступово перетворюється в 
гумус, насичений органічною речовиною, тобто акумульованою 
сонячною енергією. Нагромаджується певний високий гумусний 
горизонт чорнозему. Найкращий у світі чорнозем сформувався в 
результаті взаємодії хлібороба із землею. Своєю працею численні 
покоління вдосконалювали землю, нарощували такі багаті ґрунти, що 
згодом вони стали унікальним здобутком української агрокультури.  

Українці ніколи не завойовували чужих земель, всю свою життєву 
енергію вкладали у плекання рідної.  

Саме з праці на землі та бажання підтримувати i збільшувати її 
родючість виростало прагнення пізнавати процеси, які відбуваються в 
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природі. Викристалiзувався тисячолітній досвід у пізнанні її законів, 
циклів. Український землероб діяв так, щоб не порушувати 
внутрішньої рівноваги, ритмічності, гармонії в природі.  

Він спостерігав співвідношення землi з сонцем та природними 
явищами – дощем, вітром i намагався зберігати рівновагу між лісами, 
полями, водами i луками.  

Українцi, що працювали на землi, підсвідомо виробили  звичаєві 
закони охорони природи, накопичували досвід, який в наш час 
розвинутий, систематизований в науку – екологію.  

Чарівна й багата українська природа діяла також на емоційність, 
почуття, що виливалося в поезії, в пісні, декоративно-ужитковому 
мистецтві, замилуванні красою рідного краю.  

Українець у природi відчував Божу всюдисущнiсть. Через 
природу, культ її краси він приходив до глибокої, щирої, душевної 
релігійності. Земля, що стала головним складником світобудови у 
наших предків, праця на землі набували у них божественного осяяння, 
символiчно-сакрального сенсу. В українців навіть Господь оре ниву i 
сіє хліб. Відома новорічна колядка, яку співали в українських селах:  

Ой в полі, в полi сам плужок оре,  
А за тим плужком сам Господь іде.  
Діва Марiя ризи носила,  
Ризи носила, Бога просила:  
–  Ой роди, Боже, жито-пшеницю,  
Жито-пшеницю, всяку пашницю...  

Вчені вважають, що українських колядках закладено визначення 
суспільного значення праці на землі для всього народу.  

В українського селянина склалося, розвинулося й утвердилося 
почуття господаря, який сподівався на власні сили, виявляв особисту 
ініціативу. Довкілля i праця на землi формували його уявлення про 
добро i зло, внутрішні моральні засади – норми поведінки. Праця на 
землі була творчою, потребувала кваліфікації та досвіду. Створений 
селянином разом із природою продукт йшов не тільки на користь 
господаря, а й на благо інших людей. Отже, для українського 
землероба добрий результат праці на землi досягався через 
моральність, практичну користь, вправність та естетичне задоволення. 
Однак за однієї неодмінної умови: щоб та земля, на якій він плідно 
працював, викохував i плекав її, належала саме йому. З прадавніх часів 
традиційним був нахил українців до індивідуального землеволодіння i 
приватної власності.  

За Божою i людською справедливістю матеріальні блага, здобуті 
важкими зусиллями, не мусили бути змарновані, привласнені іншими 
людьми. Вони повинні були належати тому, хто їх набував, –  
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господарю, а також тим, заради кого вiн живе, працює, заощаджує, 
тобто тим, хто успадковує власність господаря – його родині, 
найважливішій клітині людської спільноти, що забезпечує зв’язок 
безперервності роду i яка є носієм духовних вартостей.  

Саме в родинi виявлявся нахил українця до iндивiдуального 
землеволодіння i до утримання своєї власності. Це глибинне відчуття 
відповідальності за долю родини вело до ощадності, яка мала 
запевнити нащадкам умови розвитку. Жiнка-мати зі своєю ніжністю, 
любов’ю й сердечністю була найтісніше пов’язана з дитиною. Вона в 
українській родинi займала головне місце, що випливало також 
опосередковано з прив’язанням українців до землі. У нас здавна 
існував культ Матерi-Землi.  

Оцей інстинктивний тісніший зв’язок з нащадками спонукав жінку 
навіть наполегливiше, ніж чоловіка, дбати про їхнє майбутнє. У 
народних піснях саме жінки висловлюють біль i страждання від 
підневільної, примусової праці на чужому, не власному полі.  

“Ой, він оре чуже поле,  
Мені за ним жити горе!  
Ой, вiн робить чужу працю  
Я не живу, тільки плачу.  
Ой, вiн оре чужу ниву».  
 «Сватай, козаченьку, мене молоденьку,  
Щоб я по наймах не ходила,  
Щоб чужого діла з сили не робила”.  

Колись було сказано: “Україна обласкана природою, але 
скривджена історією”. Довгі періоди була вона роздерта на частини 
між державами, які воювали за її землі, віками потерпала вiд 
колоніального гноблення, національного й соціального гніту, 
переслідування i нищення її культури та духовності. У тих умовах 
найбільше страждало селянство.  
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2.3 УКРАЇНА – МОВА 
 
 

МОВА І УКРАЇНОЗНАВЧИЙ СВІТОГЛЯД 
 

Термінологічний зміст поняття рідна мова 
 

С. Єрмоленко 
 

Номінація рідна мова актуалізувалася в українській мовній 
практиці в кінці 80-х і в 90-ті роки XX ст. В історії української 
культури подібне спостерігалося завжди, коли виникала загроза 
денаціоналізації. А оскільки в житті бездержавної нації така загроза 
була постійною, то й відстоювання прав на письменство, освіту рідною 
українською мовою в Росії, Австро-Угорщині впродовж XIX ст., 
піднесення національно-мовної свідомості в окремі періоди XX ст. 
супроводжувалися зростанням уваги суспільства до проблеми рідної 
мови. Це поняття вживалося як суспільно-політичний, соціальний 
ноумен у науково-публіцистичних текстах, розгорталося в образні 
вислови у художніх текстах. Як поняття соціопсихологічне, 
соціополітичне, воно набувало щоразу нових ознак і суспільного 
звучання залежно від конкретних історичних умов життя української 
нації. 

В умовах бездержавності українці домагалися відкриття шкіл з 
рідною мовою навчання, відкриття українознавчих кафедр в 
університетах, дозволу виступати рідною мовою публічно. Коли в 
ХІХ-му і на початку XX ст. українські культурні діячі відвоювали 
право народу мати україномовну пресу, школи, церкви і 
послуговувалися при цьому поняттями рідна мова, рідне слово, ці 
назви не потребували пояснень і наукових тлумачень: їхній зміст був 
зрозумілий, вони сприймалися однозначно. Так, М. Грушевський 
писав: “Боротьбі за рідну мову і рідну школу мусимо присвячувати 
найбільше уваги, тому й видаємо сю книжечку, щоб вона стала в 
пригоді кожному, хто свідомий великої ваги рідної мови й рідної 
школи для поступу й розвитку рідного народу”. Автор пояснював 
читачам, що українською мовою створено великі скарби писемності, 
що українська мова – це не нижча, “мужича” мова, вона має право 
виконувати, як і інші мови, всі суспільно-культурні функції. 
Відсутність власної держави спричинялася до виникнення явища 
відступництва від рідної мови. Не випадково в українській мові існує 
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поняття рідномовні обов’язки (І. Огієнко), якому, зауважимо, немає 
лексико-семантичного структурного відповідника в російській мові. 

Упродовж майже трьох століть в українській літературі постійною 
була тема рідної мови, засудження тих, хто забував рідне слово, 
зрікався його. Однак наукових розвідок про феномен рідної мови 
маємо не так і багато. 

У 90-х роках у зв’язку з проголошенням незалежності Української 
держави починається нове осмислення поняття рідної мови. Це 
відбувається, по-перше, тому, що українська державна мова виступає 
чинником консолідації нації – як утворення не лише 
етнотериторіального, а й політичного; по-друге, тому, що 
демократизація суспільства, відхід від засад тоталітаризму 
закономірно вивищив роль особистості, індивідуума, висвітлив нові 
відношення між людиною, громадянами і державою. Механізм 
консолідації суспільства важко уявити без державної, офіційної мови. 
Певною мірою він, як і будь-який інший державний механізм, є 
важелем примусу, проте специфіка полягає в тому, що він найтісніше 
пов’язаний з внутрішнім світом людини, її психічними станами, 
відчуттями й настроями... 

Тепер словосполучення рідна мова входить у реєстр термінів 
соціолінгвістики, соціополітики, власне, набуває ознак 
загальнонаукового поняття. У зв’язку з цим існує потреба надати йому 
чітких ознак терміна, визначивши суттєві змістові компоненти. 
Насамперед наголосимо, що зміст поняття рідна мова обтяжений 
емоційною конотацією, що зумовлює неоднозначне трактування 
термінологічного словосполучення. У ньому наявний обов’язковий 
компонент – це суб’єктивно-оцінна сема слова рідний: рідний 
протиставляється нерідному, так само як своє - чужому. Наприклад, у 
словосполученні іншомовне слово зведено до мінімуму цей емоційний 
компонент семантики, а в словосполученнях чужомовне слово, 
чужоземне слово семантика слова чужий містить додаткову емоційну 
конотацію, оскільки передбачає опозицію чужий - свій, чужий -рідний. 

На шкалі протиставлення чужий - рідний опиняються етноси, 
мови, культури, економіки, традиції тощо, врешті, звичаї – від звичаїв 
родинних до національних традицій… 

Письменники, художники слова тонко вловлюють моменти 
невидимого зв’язку людини з рідним словом. До однієї історичної 
доби належать пристрасні поетичні рядки Т. Шевченка “Ну що б, 
здавалося, слова. Слова та голос – більш нічого, А серце б’ється, 
ожива, як їх почує. Знать, од Бога і голос той, і ті слова ідуть між 
люде”, і думки вітчизняного мовознавця-філософа О. Потебні про 
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зв’язок мови з мисленням. Учений наголошував на тому, що 
найважливішою ознакою народності є мова, що сутність народності 
виявляється не в тому, що передає мова, а в тому, як вона це робить. 
Тільки рідна мова може відкрити для людини весь спектр образного 
уявлення світу. Хоч проблема мовної картини світу теоретично 
осмислюється значно пізніше, уже в наш час, проте О. Потебня 
висловив засадничі положення про зв’язок мовних асоціацій, 
притаманних етносові, з універсальними загальнолюдськими 
поняттями… 

…географічна, просторова окресленість мови постає як одна з 
характеристичних, релевантних ознак мови. Не випадково феномен 
рідної мови завжди називають в одному ряду з поняттями  рідної  хати, 
рідної землі.   Людина  прив’язана до певного місця на землі, до 
ландшафту, кліматичних умов тощо. її мова, словник природно 
відбиває життя довкілля. Романтично-міфологічна свідомість, 
віддзеркалена в мові, звичайно, зазнає впливу інших мов, проте 
“географічна“ природа рідної мови утримує її окремішність, 
самобутність. Цьому сприяє й характерне для кожної природної мови в 
її пізнавальній функції інтелектуальне освоєння світу. Якщо рідна 
мова виконує лише функції мови хатнього вжитку, а інші суспільні 
функції мови як засобу комунікації й самовираження, зокрема функція 
професійного самовдосконалення особи, емоційно-естетичного 
світосприйняття тощо не задіяні, зміст поняття рідна мова стає для 
певної особи досить умовним і невизначеним. Окремій людині, 
справді, «властиво знати стільки мов, скільки потрібно для життя“, 
однак цінність мовного розмаїття світу не можна уявити без рідної для 
кожного мови, а отже, без розмаїття етнічних, національних мов. 
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МЫСЛЬ И ЯЗЫК 
 

А. Потебня 
 

Язык есть средство понимать самого себя. Понимать себя можно в 
разной мере; чего я в себе не замечаю, то для меня не существует и 
конечно не будет мной выражено в слове. Поэтому никто не имеет 
права влагать в язык народа того, чего сам этот народ в своем языке не 
находит. 

Понимание другого произойдет от понимания самого себя. Это 
последнее сравнительно с непосредственным чувством или 
восприятием есть уже сложное явление, которое делается возможным 
только при помощи внешних средств. … слово есть настолько 
средство понимать другого, насколько оно средство понимать самого 
себя. Оно потому служит посредником между людьми и установляет 
между ними разумную связь, что в отдельном лице назначено 
посредствовать между новым восприятием (и вообще тем, что в 
данное мгновение есть в сознании) и находящимся вне сознания 
прежним запасом мысли. Сила человеческой мысли не в том, что 
слово вызывает в сознании прежние восприятия (это возможно и без 
слов), а в том, как именно оно заставляет человека пользоваться 
сокровищами своего прошедшего. 

…даже в строго синтетических суждениях, в коих соединение 
членов есть следствие умозаключения, можно видеть разложение 
одного круга мыслей, потому что должна же в самом субъекте 
заключаться причина, почему он требует именно такого предиката и, 
наоборот, предикат должен указывать на необходимость соединения с 
тем, а не другим субъектом. Если прибавим к этому, что синтетическое 
суждение, как предполагающее более усилий ума, должно появиться 
позже, что должно было быть время исключительного господства 
аналитических суждений из непосредственно чувственного 
восприятия, то согласимся, что вообще предложения и суждения не 
сложены из двух представлений или понятий, но чувственный образ, 
следовательно единство, есть первое, а суждение есть уже разложение 
этого единства. 
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НАЙПЕРШІ РІДНОМОВНІ ОБОВ’ЯЗКИ 
 
Митрополит Іларіон (І. Огієнко) 

 
1.  На кожному  кроцi й  кожної хвилини охороняй честь своєї 

рiдної мови,  як  свою власну, бiльше того – як  честь  своєї нацiї.  Хто  
не береже чести своєї рiдної  мови, той пiдкопує основи своєї нації.  

 2. Розмовляй  у родинi  своїй тiльки рiдною  мовою.  Це  принесе  
тобi правдиву    насолоду шляхетного почуття сповнення найбiльшого 
обов’язку щодо свого народу.  

3. Хто в  родинi своїй  розмовляє не рiдною мовою, той стоїть  на 
дорозi до  мовного винародовлення,  – найбiльшого  непрощеного  
грiха проти свого народу.  

4. Бережи  своє особове  ім’я й родове прiзвище в повнiй 
нацiональнiй  формi i нiколи не змiнюй їх на чужi. Найменша тут 
змiна,  – то вже крок до винародовлення.  

5.  Кожний, хто  вважає себе свiдомим членом свого народу, 
мусить пильно  навчатися  своєї соборної лiтературної мови.  

6.  Кожний  свiдомий  член  свого народу мусить  завжди  
допомагати всiма  приступними йому  способами розвитковi культури 
своєї лiтературної мови.  

7.  Кожний свiдомий член народу мусить  добре розумiти й 
ширити головне  рiдномовне гасло “Для одного народу  –  одна 
лiтературна мова й вимова, один правопис”.  

8.  Кожний  свiдомий  член  нацiї мусить  добре  знати  й  
виконувати рiдномовнi обов’язки свого народу.  

 9.  Де  б ти  не жив  – чи  в своїм рiднiм краю, чи на чужинi, – 
скрiзь завжди мусиш уживати тiльки однієї соборної лiтературної  
мови й вимови,  тiльки одного  спiльного правопису, тим ти покажеш, 
що ти свiдомий син своєї об’єднаної  нацiї.  

10.  Кожний  громадянин   мусить добре  пам’ятати  й дiтей  своїх 
того навчати,   що наймилiша  мова  в цiлому свiтi – то мова рiдна.  

11.  Кожний свiдомий громадянин, живучи серед чужого народу,  
мусить  конче  вживати своєї  рiдної мови не тiльки  вдома, але  й 
скрiзь, де можливо.  

12.  Кожний  свiдомий громадянин мусить щедро пiдтримувати 
свої нацiональнi  перiодичнi й неперiодичнi видання,  даючи їм  цим 
самим змогу нормально розвиватися. Добрий  стан нацiональних  
видань – то могутня сила  народу й забезпечення розвитку рiдної мови, 
а висота їх накладу – то ступiнь нацiональної свiдомости народу.  
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ФЕНОМЕН УКРАЇНИ 
 

Мова і ментальність: українсько-російські порівняння 
 

О. Братко-Кутинський 
 
Те, що мова і ментальність інтимно пов’язані, загальновідомо. 

Для характеристики особливостей їх взаємозв’язку в українській мові 
проаналізуємо глибинний зміст українських слів шляхом порівняння 
його з глибинним змістом однозначних слів російської мови. Російська 
мова обрана нами для порівняння виключно з тієї причини, що це 
єдина мова, яку на Україні знає кожен, отже кожен може критично 
оцінити наш аналіз і перевірити вірогідність висновків.  

Порівнюємо слова, що в сучасних мовах вважаються 
однозначними, тобто такими, які всі російсько-українські і українсько-
російські словники ставлять поряд як відповідні і взаємозамінні. 
Словники побудовані на встановленні тотожності слів як 
інформаційних сигналів. Ми ж, беручи ці тотожні за словниками пари, 
порівняємо їх первісне, глибинне, символічне значення.  

Скажемо наперед, що пропоноване порівняння не має на меті 
звеличити чи принизити якусь із двох мов. Сьогодні, за словниковими 
запасами, обидві мови безмірно багаті на поняття й слова. Як 
українська, так і російська мова за останні десятиліття засвоїла або 
почала широко вживати такі українські слова як селяни (крестьяне), 
росіяни (русские), хлібороби (землепашцы), держава (государство), 
дівчата (девушки) і т.д. і т.п.  

Ми будемо аналізувати не ці нові запозичені слова, а власні 
словотвори, що виникли сотні років тому, слова, які й виявляють 
ментальність, покладену в їх основу. Зрозуміло, що порівнювати всі 
десятки тисяч слів обох мов тут немає ні можливості, ні потреби. 
Розглянемо лише центральні поняття про державу, суспільство, 
родину, освіту, поступ тощо.  

Основні світоглядні ідеї української національної ідеології 
проступають вже при порівнянні найзагальніших термінів: “країна”, 
“Батьківщина”, “держава”, “громадянство”.  

“Країна”, “Край” (к+рай), тобто те, що виділене богом Ра, 
спрямоване до Раю, до Храму сонця. Рос. відповідник – “страна”, 
тобто “сторона”, та чи інша; тобто щось пасивне, без’якісне.  

“Батьківщина” (“Вітчизна”), тобто батьківський край, земля 
предків. Рос. відповідник – “Родина”, тобто там де народився; 
безвідносно до батьківського краю. Звідси й вираз: “моя новая 
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Родина”. Для українця “нової батьківщини” не існує, бо земля предків 
лише одна. Неможливі для українця й сьогоднішні висловлювання 
деяких російських великодержавників – “Наша Родина везде, где 
живут русские”.  

Український менталітет теж знає слово “родина”, але воно значно 
вужче, ніж “батьківщина”, це, по суті, лише рідня. Так само й 
російська мова знає слово “Отчизна” (“Отечество”), але тут воно 
вживається лише поетами, вченими й політиками для високого стилю. 
Це й зрозуміло, бо його ментальне коріння не властиве імперській 
ідеології, слово є явною калькою з української, як і слово “отец”. По це 
свідчить відсутність етимологічного кореня у слова “отец” і наявність 
такого кореня у слова “вітець”.  

“Держава” – суспільна організація, яка “держить”, “утримує 
разом” певну громаду людей. Рос. відповідник – “государство”, тобто 
суспільна організація, яка складається з государя (або самодержавця) і 
його підданих.  

 Ненасильницьке мислення українського етносу можна знайти в 
усіх напрямах словотворення. Порівняємо, наприклад, граматичну 
термінологію: “відмінок” (від “відмінний”, “інший”) і “падеж” (від 
“падати”, “випадати”); “відмінювання” (від “відмінку”); “склонение” 
(від “склонять”, пригинати). Порівняємо рос. “мятеж” (від “м’яти”, 
“зминати”) і укр. “керувати”, або “кермувати” (від “керма”, 
“керманича”, того, хто стоїть за кермом, тобто (активно) працює сам 
на відповідальній ділянці, а не посилає інших).  

У короткому висвітленні проблеми взаємозв’язку мови і 
ментальності та характеристики національної особливості цього 
взаємозв’язку не має можливості охопити проблему в усіх деталях. 
Однак, сподіваємось, що основні принципи структурування 
української мови і ментальності вдалося виявити. Це дає змогу нам 
перейти до аналізу такого аспекту феномену україни, як її культура, 
тобто зовнішній, так би мовити, матеріалізований вияв ментальності.  
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2.4 УКРАЇНА – НАЦІЯ, ДЕРЖАВА 

 
 

УКРАЇНСЬКА НАЦІОНАЛЬНА ІДЕЯ. ПРОБЛЕМА МЕТОДОЛОГІЇ 
 

П. Кононенко 
 

Досі дискутуємо, чи маємо націю загалом та етнічну чи політичну 
націю зокрема. А відтак – і щодо національної ідеї: є вона реальністю в 
Україні? І чи спроможна вона виконати життєво структуротворчу 
місію? Чи її, як і націю, ще тільки потрібно створити? Створити! Але – 
як?.. 

Тим часом принцип наукового історизму допомагає знайти 
відповідь щодо еволюції та перспективи нації та національної ідеї і в 
Україні. 

А саме: цілісна система (особливо духово-ідеологічна та 
філософсько-етична й естетична) формується у процесі довготривалої 
еволюції буття та свідомості, способу життя й державного устрою, 
родових, соціально-економічних, конфесійних, міжетнічних відносин 
та засад, мовних і світоглядних орієнтирів. Пролісок (як і дію вулкана) 
бачимо, коли він з’являється в товщі землі, льоду чи снігу, але його 
росток–то вже наслідок перемоги життєвої сили та волі, внутрішньої 
енергії, зумовлюваних як станом природи, так і трансцендентно. 
Людина проникла в систему світобудови до її мікрочастин. Уже не 
тільки природа визначає характер і долю людства, а й людина, як 
показав В.Вернадський, інтелектуально може впливати навіть на життя 
чи смерть принаймні певних частин Космосу. Сутностей і Форм його 
життя і смерті? Неймовірної сили енергії пристосування до Руху 
Природи навіть невидимих неозброєним оком мікроорганізмів? 
Але й за цієї реальності чи можемо ми пояснити найголовніші чинники 
та закономірності Світу? Чи з проникненням у механізм дії 
світобудови ми хоч доторкнулися до її трансцендентних таємниць і 
сутнісних секретів абсолютної єдності та незбагненної причини 
очевидного безсмертя живої і «неживої» (бо не пізнаної нами) матерії, 
її спроможності до найдивовижнішої мімікрії і трансформації видів?.. 
Скажімо, здатності тварин жити без їжі по півроку, а деяких молюсків 
– від 7 до 120 років?!. 

Відомо: знайдена в льодових товщах зернина пролежала в них 
мільйон років. Але коли французькі природодослідники помістили її в 
сприятливий ґрунт, вона проросла. І це свідчить, що й Природа 
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наділена силою (енергією) духу як волі до життя. А це означає, що й 
духовні форми ідей можуть існувати вічно (природно, при цьому 
трансформуючись відповідно до середовища їх існування). 

У глибинах єдиного буття існує та зазнає метаморфоз у системі 
історичної пам’яті, генетичної свідомості й родо-етно-національна 
ідея. Як ідея безсмертя певного виду загальнолюдського буття та 
розвитку. 

Як зазначав Г.Сковорода, ідея народжується в серці людини, як 
світло й тепло – з енергії Сонця (воно і в єгиптян вважалося джерелом 
мудрості). 

За концепцією І.Франка, певні смисли у філософії людини 
зароджуються із свідомого, а то й підсвідомого життя. Але не з 
безсвідомого. З Нічого – нічого не з’являється. З Нічого не могла 
зародитися й Національна Ідея як смисл історичного народного буття, 
його пам’ять, мрія і пророцтво. 

Кращий доказ появи смислу-проліска–пам’ятки культури й 
мистецтва. В українстві – це й пам’ятки матеріальної культури 
(Мезинської стоянки, артефакти Кам’яної могили, трипільської та 
пізніших культур). Але вони «не говорять», а є тільки символами. 
Говорить фольклор – і світський, і релігійний. Окремим його зразкам, 
за твердженням О.Потебні, до 10 тисяч років. І відбиває він як окремо 
жанрові культурні та світоглядні позиції, так і синкретичні та, за 
твердженням М.Грушевського, універсальні. А останні зумовлені 
типом української природи, а від неї – мови й культури, української 
ментальності, що відзначається природним потягом до гармонійної 
єдності тіла й душі, характеру й долі, життя і смерті, Добра і Зла, котрі 
ще з найдавніших часів постають як образи-символи єдності Землі, 
Небесного і потойбічного світу в структурі космосу та Білобога і 
Чорнобога, в єстві людини. До структури синкретизму й у формах 
мистецтва: в єдності слова й музики (ритму), ліричності, епічності й 
театральності, насиченості релігійно-філософським, етико-естетичним 
змістом, мрійливого романтизму й суворої сентиментальності. Від 
оповіді про те, як на Світовому дереві посеред моря птахи роздумують, 
як їм “світ сновати”,– до історичних пісень та народних дум ХVІІ і 
пізніших століть український фольклор пронизаний душевно 
опроміненим філософським змістом і пафосом (звідси – джерела 
української філософії серця, кордоцентризму і в творчості пізніших 
епох), жагучим жаданням бачити щасливу єдність людини і роду, 
людини й природи, людей і богів, Землі і Неба, правди й свободи. 
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Національна ідея генетично запліднюється іще у філософії та вірі 
роду, котрий тяжіє до таких  універсальніших єдностей, як плем’я і 
етнос, при цьому родове начало еволюціонує в етнічне, а згодом – в 
національне. 

Цілком очевидно, що до вічних категорій відносяться рід і етнос, а 
найуніверсальнішою формою – феноменом єдності – стає нація, бо 
вона генерує в собі ідею людини, “модель” суспільства у їхній єдності 
з природою, мовою, культурою, вірою, філософією; універсальність 
всієї життєдіяльності і всередині нації, і в її співвіднесенні з пам’яттю 
історії, міжнародним досвідом та виконанням власної (визначеної 
трансцендентно) історичної місії. 

Закономірно, що вершиною духовного саморозвитку (в ланцюгу 
народна самосвідомість – мова – вірування – фольклор – міфологія – 
літописання – історіософія – народне право – мистецтво – філософія) 
української нації стає життєтворчість Григорія Сковороди як синтез 
самосвідомості і самовідтворення (як системи) та самореалізації 
українства, яке домінантами цілісного самобуття і самосвідомості 
мало: пізнання Всесвіту, Природи як усієї цілісної матеріально-
духовної сутності Макросвіту; самопізнання Людини (мікросвіту) як 
питомої краплини безмежного океану; реалізації того пізнання й 
самопізнання у Слові і Ділі всіх внутрішніх енергій та волі до життя, 
добра, краси і вічності, вершиною чого, як і для авторів “Велесової 
книги”, “Літопису Аскольда“, “Повісті минулих літ”, “Галицько-
Волинського”, Густинського та “козацьких” літописів, Ярослава 
Мудрого, Володимира Мономаха та митрополита Іларіона, 
Чернігівської філософсько-релігійної школи Л.Барановича, 
К.Транквіліона-Ставровецького, Д.Туптала, історичних пісень та 
народних дум, “отця вольності” Богдана Хмельницького, є ідеал 
свободи і суверенітету (внутрішнього і зовнішнього). А в цьому 
зв’язку – метод самопізнання, самоідентифікації та самоутвердження 
(в образі нової – “внутрішньої” – людини). 

При цьому важливо, що Природа і Батьківщина для Г.Сковороди – 
це не тільки єдина й оригінальна система фізичних тіл та явищ, а 
Терен –  метафізичне та етнопсихічне коло цілісного саморозвитку у 
вічності (що переконливо показано у працях В.Сніжка (“Нариси з 
психоетнічної екології України”), Т.Кононенка (“Г.С. Сковорода – 
приятель мудрості українського Терену”, “Ідейні настанови Григорія 
Сковороди в методологічній культурі нової філософії”, 
“Парадигмальні виміри історично-філософського дослідження. 
Трансформація принципів”), В.Крисаченка (“Світоглядна парадигма 
ХХ ст.: український внесок”). 
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Отже, предтечі розглядали національну ідею через аналіз і 
окремих її проявів (форм як граней кристала, кольорів веселки), але 
всю сутність ідеї не зводили до тих окремих “граней” і “кольорів”, 
часткове – до цілого (що нині стало мало не нормою), не членували 
цілісної сутності як універсальної системи. 

Національна ідея мислилась як концепція єдності сформованих у 
цілісному часопросторі буття-свідомості народу концептів: почуттів, 
мислення, життєдіяння, світосприйняття і світорозуміння, аналізу, 
уявлення і пророцтва, свідомого й підсвідомого, предметно-досвідного 
діяння і творчості, зведення й функціонування Дому-Храму, що стоїть 
на Землі, а задивлений в Небо, – у світлі етно-природного та 
гуманістичного ідеалу. Як синтез воль усіх окремих членів 
суспільства, психічно-вольових настанов і устремлінь, спрямованих до 
одного центру – до Серця як світового Розуму (й Ладу). І тому до 
феномена Я – самобуття етнонації, існуючої в безкінечному процесі 
руху від початкових (людина – сім’я – рід) до найвищих, 
найдовершеніших Форм Буття – Свідомості, питомою клітиною яких є 
Нація. 
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В ЧІМ СИЛА ОРГАНІЗАЦІЇ? 
 

Д. Донцов 
 

Суть всієї політичної кризи наших днів – це криза провідної 
верстви. 

Порівняйте постаті колишніх провідників, і теперішніх! Цілком 
іншу вдачу, іншу моральність, іншу духову силу представляли собою 
Пітт, Кавур, Джозеф Чемберлен, Меттерніх, чи Клемансо, а іншу – 
Ерріо, Блюм, Шуман, Ласки й сотки інших, що видніють нині з 
газетних наголовків. 

Коли візьмемо Україну – недосяжними велетнями видадуться нам 
провідні постаті часів Хмельницького, Мазепи, чи Полуботка, в 
порівняні з тими дрібненькими постатями, що очолювали Україну в 
часах Великої Революції і, в більшості, нині її очолюють. 

Нова провідна верства в країнах Європи, яку події висунули 
наверх по першій війні, відзначалася передусім браком візії, 
далекосяглої ідеї. І то якраз в добу, яка домагалася засадничих, 
відважних рішень, ясної і яскравої ідеї. Цьому всьому протиставляла 
нова “еліта” – гасло “муравлиної праці”, буденної латанини, 
заступаючи політичну мудрість її сурогатом - крутійством. 

Їх тактика була тактикою відкладування “на завтра” засадничих 
рішень, уникнення неминучих конфліктів, замазування очей на 
завтрашній день, страху широкого жесту. Була це у нас тактика 
“малоросса”, що був, як то кажуть, “хоч дурний та хитрий” (я сказав 
би: хоч хитрий, та дурний). Була це політика “злоби дня”, 
підлещування масі, політика демагогічного пацифізму, що замикав очі 
на неминучі протистояння; такого ж соціялізму, який хотів будувати 
свою утопію хоч би за ціну розгрому або поневолення своєї нації. 

Наслідки правління таких “еліт” були катастрофальні – і в Европі, 
і в нас. У нас воно привело до пропаганди пацифізму – в переддень і 
під час затяжного збройного порахунку з Московщиною, до гамування 
національного героїзму, таврованого як “шовінізм” і до затьмарення 
яскравої ідеї самостійности пропагандою нерозривности співжиття з 
“братнім по крові і духу народом російським”, до морального та 
інтелектуального роззброєння нації і – остаточно – до програння 
боротьби, яка почалася в 1917 р. і яку еліта, проти власної волі і 
переконань була змушена вести – не маючи до неї ні запалу, ні 
бажання, ні ідеї. 

Тридцять літ минуло від тих трагічних часів, але загальний тип 
тогочасних “національних провідників” залишився в нас надалі той 
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самий. Велику яскраву ідею вони висміюють як “вузьке 
доктринерсіво”, героїзм – як “авантурництво” (коли не “бандитизм”), а 
найгіршого ґатунку угодовство захвалюють як політичний “реалізм”. 
Вижебрати маленьку і тихенько Україну від сильних світу цього, або її 
видурити – було їх гаслом... 

Та найжахливішою хворобою тієї “еліти” є навіть не ота 
“ідеологія” жебраків придорожніх, але самий її склад, добір, освіта. 

Розум, серце, мораль, колишньої європейської (втім і нашої 
старокиївської й козацької) еліти формувалися в спеціальних закладах, 
в ітонах, оксфордах, в Києво-Могилянській Академії. Дух і етика 
теперішньої “еліти” – не формуються ніде. На моральні якости, чи 
характерність її членів – модерній “еліті” наплювать. Все це заступає у 
неї вірність партійному кагалові. Добралися до неї не шляхетні і мудрі, 
а крутії, “гнучкошиєнки” люди безпринципні. Інтереси партійного 
кагалу ставилися над інтересами з а г а л у. Повно було в такій “еліті” 
фарисеїв, інтриганів, чи “діячів”, які за власну кишеню вважали 
партійну карнавку, або народний гріш; повно отих “хитрих та дурних” 
малоросів з породи “реалістів” і політичних полатайків... 

Така “еліта” була шкідлива для своїх, а для ворога – не страшна. 
Тих її членів, які були недотепні, легко можна було обдурити. Тих, що 
були по природі трусливі - легко було залякати. Тих, які були підлуваті 
– легко було купити. А полегшувалася та процедура тим, що така 
“еліта” не знала засади внутрішньої дисципліни і не знала кари за 
злочини та “помилки” хоч жертвами тих “помилок” падали сотні і 
тисячі наївно віруючих у ту “еліту” людей. 

З тим всім треба скінчити! Провадити націю не сміють “жебраки 
при дорозі”, або ті, кого Шевченко звав “донощиками і фарисеями”. 
Підставою творення еліти мають бути – як у старовину - вимоги 
морального характеру. Чесні, мудрі, відважні, шляхетні і характерні 
люди – можуть лише вести націю до перемоги, а не до ганьби і 
розкладу. Писав ще Констянтин Острозький: “Достойними – 
достойная созидатися і чесними – чесная совершатися обиче і через 
годних людей – годния річи бувають справовані”. 

В добрі отих “чесних”, “достойних і гідних” – є таємниця сили 
всякої організації. 
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2.5 УКРАЇНА – КУЛЬТУРА 
 
 

УКРАЇНОЗНАВСТВО 
 

Україна – культура 
 

П. Кононенко 
 

На відміну від питань типу “Україна – нація”, “Україна – 
держава”, безпосередньо пов’язаних із політикою та інтересами інших 
країн, а тому гостро дражливих, питання Україна-культура здається 
зрозумілим, спокійнішим і навіть незмірно ширше висвітленим… 

Є чимало праць з окремих її галузей (живопису, музики, театру, 
кіно, літератури, народних ремесел, обрядів). Проте, насправді у 
висвітленні й цього питання існує багато проблем – і теоретико-
методологічних, і практичних. 

Ключове з них торкається самого поняття культура. Для частини 
не лише аматорів, а й дослідників вона постає тільки як творчість у 
площині мистецтва, літератури, освіти, гуманітарно-духовних сфер 
життя народу, для широких “народних мас” вона зводиться лише чи 
переважно до естради. Історія ж засвідчує іншу реальність: культура – 
явище всеосяжне й охоплює сфери як свідомості, так і буття людини, 
суспільства, її і духовної, й матеріальної життєдіяльності. 

Тому частина праць є однобокими, а звідси й однозначними. 
Частині ж бракує об’єктивного історизму та повноти інформації, 
нерідко вони є визивно антиісторичними і матеріалом, і тенденцією: 
як і нація, українська культура трактується в них надто пізньою, 
навіть, порівняно з російською, вторинною й малозначною, лише 
похідною від інших, провінційною. А тому й мало перспективною. І 
тому й цього разу ми на чільне місце ставимо принцип історизму, 
погоджуючись з Д. Антоновичем, що “починаючи курс української 
культури, треба насамперед умовитися, що ми розуміємо під словом 
культура. Це тим більше необхідно, що під словом культура в різних 
випадках криється різний зміст. В широкому розумінні цього слова, 
культурою вважають все, що має людина чи громада людей не від 
природи, а вже від власного розуму, власної творчості, як в царині 
матеріальній, так і духовній, в царині громадського життя, звичаїв та 
побуту”. З огляду на це ми й робимо уточнення: як частини культури 
є: і характер сімейних (родових) відносин, побуту; і будування житла, 
матеріальне (хліборобське й ремісницьке, промислове) виробництво, 
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село і містобудування, обряди, звичаї, релігія, філософія (світосприй-
няття і світорозуміння) людини (нації), освіта, наука, мистецтво, 
економіка, право, військо, міждержавні відносини, отже: сфери і 
Буття, і свідомості народу в усьому часопросторі його розвитку. А 
також погоджуємося з правомірністю не тільки оглаву книжки М. 
Семчишина “Тисяча років української культури” та його твердження: 
“культура належить до доволі складних філософських понять так, як і 
само життя, якого вона є своєрідним рефлексом”; “культура – це образ 
народу”, – а й висвітлення її генезису ще з давніших епох; принаймні з 
трипільської цивілізації. 

У цьому зв’язку особливо вагомим методологічним принципом є 
підхід М. Грушевського, що наголошував: “Історія нашого краю як 
території – як просторого суходолу зачинається доперва з останніх 
геологічних формацій. Що сива старовина для історії – свіжа новина 
для геології”. Тому історію українства необхідно вивчати не з власне 
української історії, а й із її передісторії. Це ж стосується й історії 
культури. А це означає, що однією з її найпервісніших форм та 
праджерел є культура трипільська. Про неї існує, можливо, лише 
початкова інформація, але і її достатньо, щоб зробити висновки: 
прадавні поселенці на терені нинішньої України були хліборобами та 
скотарями найвищого рівня, мали розвинене містобудування, а 
головне – їхні пам’ятки і матеріальної, й духовної культури 
засвідчують органічний зв’язок з культурами наступних епох, і не 
лише Березинецької й Черняхівської, Празько-Корчацької, а й часу 
Київської Русі: в організації родового й племінного устрою, в 
уявленнях про світ, в обрядах і релігії, в мистецтві (кераміка, 
орнаменти і мотиви та образи), тобто – в найголовнішому: у 
світосприйнятті і світорозумінні, у виробничій сфері. Важливо 
зауважити: М. Грушевський зазначав, що ознаки цивілізації на терені 
праукраїни знаходимо ще за 40 – 30 тисяч років до нашої ери. Це і 
сліди стоянок побіля Києва та на Чернігівщині, і Кам’яна Могила 
віком щонайбільше 12 тисяч років. А це зобов’язувало до відповідної 
джерелам і фактам методології вивчення та висвітлення нашої ґенези, 
у тому числі – й у підручниках та посібниках. 
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УКРАЇНОЗНАВЧІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ 
КУЛЬТУРИ 

 
В. Борисенко  

 
Спираючись на основні методологічні засади: пізнання культурного 

феномену, визначення його структури, а головне розуміння сутності 
національної культури, закони її розвитку і функціонування, – гадаємо, що 
основним законом плідного функціонування культури є її засвоєння, 
збереження і передача наступним поколінням. Пізнання закономірностей 
історичного та історико-культурного процесу можна забезпечити 
комплексним підходом до вивчення культури народу від найдавніших часів 
його виникнення до сучасного суспільства. Об’єкт вивчення культури є 
особливо складним, зважаючи на його багатовимірну систему, яку варто 
розглядати загалом, так і на кожному етапі розвитку від давнини до 
сучасності. Основною методологічною засадою при вивченні української 
культури має слугувати шлях її вивчення у діахронному, а потім і в 
синхронному вимірах. Тоді культура постає як система цінностей, 
проявляючись у різних галузях народної творчості і професійного 
мистецтва на різних етапах історичного розвитку.  

Діахронний зріз розуміння української культури полягає у тому, що 
історичні витоки українського народу, за результатами багатьох дослідників: 
археологів, етнолінгвістів, археографів, етнологів, істориків, українознавців, 
сягають давніх часів. Наукове пізнання лежить у площині осмислення 
творення культури етносу і його субстратів, що утворювалися на основі 
контактів певної спільноти з іншими. Феномен української культури якраз і 
полягає у тому, що її коріння сягає у тисячоліття прадавньої історії. Саме на 
цій території відбувалися складні процеси культурогенезу та етногенезу. До 
часів історії сервісного суспільства належать палеолітична стоянка Королеве 
на Закарпатті і пізньопалеолітична стоянка в с. Мізині на Чернігівщині, де 
археологи віднайшли унікальні твори первісного мистецтва, знамениті 
оздоблені браслети з бивнів мамонта. Йдеться не про етнічну приналежність 
цих артефактів до української культури, але коріння культурогенезу справді 
відбувалося у культурно-географічних межах на території того етносу, який 
сформувався тут пізніше, успадковуючи протоцивілізаційні надбання 
попередників. Власне особливість української культури і полягає у тому, що в 
процесі еволюції вона вбирала не лише набутки елементів візантійської чи 
західної культур, а живилася, насамперед, успадкуванням культурних 
протоукраїнських досягнень, традицій, мистецтва, що тисячі років 
розвивалися на її території. І тому цілком слушним та переконливим є 
твердження про системну, універсальну цілісність української культури.



 

 

35

МІФОЛОГІЧНІ ДЖЕРЕЛА УКРАЇНСЬКОЇ ЕТНОКУЛЬТУРНОЇ 
МОДЕЛІ: ПСИХОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ 

 
Космогонічні домінанти у структурі міфологічної свідомості 

 
В. Куєвда 

  
Ідея первородності чи започаткування світу, через складну 

семантико-символічну структуру дійшла до сучасного стану. Не 
завжди усвідомлюючись носіями культури, вона заявляє про себе на 
кожнім кроці. Вершина піраміди світотворчих уявлень як злиття двох 
стихій законсервувалася у словотворі і складає основу лексики на 
означення власне етнічної спільноти, спільноти кровно поєднаних 
людей (Р і Д), системи уявлень про родову спадковість (РоДовід), 
первинного суспільного осередку (РоДина), процесу творення життя 
(наРоДження), на означення якості найдорожчого (РіДного), стану 
найвищої гармонії та емоційного піднесення (РаДості), зразка, ідеалу 
укладення чи нормування взаємостосунків у соціумі (РаДа), 
естетичного ідеалу привабливості людини (вРоДа) та багато інших. За 
свідченням різних джерел давнє означення космічної стихії вогню 
позначалося вібрантою „Р”, а води – „Д”, „Дн” („Ра”, „Ру”, „оР”, „ар” 
тощо, а також „дно”, „Дніпро”, „Дністер”, „Дон”, що засвідчено у 
осетинській, скіфській мовах).  

Не менш переконливою є традиційна успадкованість уявлень про 
базові побутові та світоглядні норми, що прочитуються у сучасній 
народній культурі у колористиці і традиційному дизайні, стильових 
характеристиках усталених кроїв одягу, в організації довколишнього 
простору (житлового, виробничого), у просторових уявленнях, 
особливостях житлових та урочистих архітектурних форм тощо.  

Якими б переконливими не були аргументи на користь 
неперервності світоглядних уявлень та їхньої незглибності впродовж 
усього часу, все ж малозрозумілим залишається питання сприйняття, 
ставлення і переживання людиною міфологічних пластів культури та 
їхніх сучасних модифікацій. Такою ж загадковою є невмотивована 
притягальність між сучасною людиною і тими ірраціональними, на 
перший погляд, явищами, що складають основу всієї архаїчної 
культури. Цікавою з цього приводу є думка французького дослідника 
проблеми взаємозв’язків феномену несвідомого та міфу Ж.Валабрича: 
“Доля міфів та міфологічних інтересів, що зникають, зводиться тільки 
до того, щоб відродитися” (Бессознательное, 1978). Спроби виявити 
спільне (чи загальне) та індивідуальне (виокремлене у формуванні 
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первісних світоглядних уявлень різних народів і культур з метою 
показати особливості етнопсихологічної діяльності) приводять до 
несподіваної думки: всупереч очевидній строкатості та різноманіттю 
міфологічні картини світу різних народів часто дивовижно схожі. 
Лише у деяких випадках збіги пояснюються контактами між 
культурами. Звідси природній висновок про однорідність 
започаткування і розвитку первинних світоглядних уявлень, а також 
актуальнішим стає питання про адекватність міфологічних уявлень 
(Евсюков В.В., 1988). У традиційних світопобудовах розуміння єдності 
світу та його походження з єдиного тісно пов’язуються з архаїчною 
нерозчленованістю “свідомості” та “світу”, що виступають як 
взаємопороджуючі та взаємовизначаючі поняття в онтологічному 
діалозі буття. Перебуваючи у діалоговому тлі “Я” (свідомість) і “Ти” 
(довкілля природи), архаїчна свідомість віддає перевагу смисловому 
багатству узагальнюючої одиничності, Єдиному, інтегруючі 
можливості якого стають моделлю побудови дійсності, стихією 
виникнення, передують множинності, породжують її. 

У контексті міфологічного тлумачення уявлення про Єдине є 
мотивом жертви (офіри). Це універсальний образ архаїчної свідомості, 
що виявляє багаторівневість можливих інтерпретацій та ступінь 
“компетентності”. Так, на рівні соціально-символічної 
“компетентності”, властивої більшою мірою слов’янському світові, 
мотив офіри виступає як поширена форма опису реалізації “обміну”, 
як первісна модель взаємостосунків людини (суспільства) і природи 
або свідомості та світу. Офіра належить як світові “смерті”, так і 
світові “життя”, і здійснюється у невизначеному “міжсвітті”, 
залишаючись сакральною в своїй самодостатності. Посередницька, 
медіативна функція офіри репрезентує зазначений обмін з погляду 
панування у ньому вітально-репродуктивної метафористики і виступає 
предтечею архаїчної уяви про абсолютну тотожність – протилежність 
“людини” і “світу”, що дозволяє вбачати у “житті” людини “життя” 
світу, а у “смерті” людини – “смерть” світу. Космогонічна версія 
“офіра задля світу” передбачає осмислення самого акту жертвування 
та тексту, що його супроводжує, за допомогою числової символіки, яка 
призначена передовсім відображати взаємозв’язки “єдиного” та 
“множинного”. Розгорнута система символіки, якою послуговується і 
сучасна людина (символи барв, звуків, чисел, жестів, обрядодій, 
збірних образів, драматичних актів, уснопоетичних утворень, окремих 
елементів та композицій декоративно-вжиткового мистецтва та ін.), 
будучи декодифікованими, розгортають картину періодичного 
руйнування та відновлення світу у циклічній системі його розвитку. 
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Універсальною графічною міфологемою може служити меандр. 
Офіра становить поновлювану і через те постійно діючу матрицю 
світу, невмирущість якої здійснюється у її дочасовому «відчуженні» у 
світ скороминущого. Отже на боці жертви стоїть сенс буття, творення 
проявленого, видимого світу. Співвідношення Єдиного (“перед 
асоціативного”) з Одиничним (тим, що є емпірично спостереженим) 
складає сутність засад міфологічної космологічної моделі (Раевский 
Д.С., 1977), у якій відображаються певні просторові ієрархії цінностей. 
Вибудовуючись довкола світотворчого центру як синоніму 
просторового розміщення Першопочатку, це співвідношення у 
свідомості людини покладає початок світоглядній організації простору 
взагалі… 

Складна знакова система традиційної культури об’єктивізує і 
опредмечує міфологічні уявлення і акумулює їх у складних архаїчних 
сенсограмах. Переходячи через численні етапи часових, 
територіальних, етнокультурних (міграційних) трансформацій, людина 
як єдиний автор трансформованих моделей втрачає реальну 
можливість відстежувати складну сув’язь переосмислень самого 
змісту. Крім того, метасимволи, якими є вода, вогонь, небо, земля, 
числовий символ трисуття, диференціюючись, набувають нових 
контекстів, переносяться у нове культурософське тло, яке диктує свої 
умови і правила тлумачення, декодифікації, прочитання. Скажімо, 
вода, що зазвичай сприймається у найпростішому, найпоширенішому 
й промовистому вигляді, набуває у процесі споглядання її у інших 
станах семантичних сенсів, значно віддалених від первісного значення. 
Звідси й образи роси, дощу, моря-океану “з островом Буяном”, туману, 
потопу, або й просто вологи (“волхви”, що за твердженням 
Б.О.Рибакова дала назву інститутові вітчизняних жреців-волхвів) 
(Рыбаков Б.А., 1987). Образ батьківщини козакові-бранцеві уявлявся у 
надконцентрованому вигляді, що генезово переносить свідомість до 
міфологеми – першопочатку творення й уособлення його в символі 
національному, державному (“яснії зорі, тихії води” (УНД, 2005)). 
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УКРАЇНСЬКА НАРОДНО-ПІСЕННА ТВОРЧІСТЬ В 
УКРАЇНОЗНАВСТВІ 

 
Короткий річний календарно-обрядовий цикл 

 
В. Коротя-Ковальська 

 
Народна творчість – це дзеркало людського життя, гармонія 

людини і навколишнього світу, прагнення до краси, протистояння злу, 
мистецтво праці, мудрість, врешті-решт – культура нації, її праісторія. 
Наші традиції, звичаї та фольклор приховують у собі те, що вже давно 
втрачено, чого немає в історичній документації про нашу первісну 
культуру, про світогляд наших пращурів, про віру, вірування тощо. 

Звичаї та обряди – найдавніші форми духовної культури народу. 
Звичаї – повсякденні та усталені правила поведінки, що склалися 
історично, на основі людських стосунків, внаслідок багатократного 
здійснення одних і тих же дій та усвідомлення їх суспільної 
значущості. Проте українські звичаї дуже відрізняються від звичаїв 
сусідніх народів. Вони, як неписані закони, народжуються разом з 
народом і передаються з покоління в покоління, тобто стають 
традиційними і допомагають не тільки зберегти національну 
своєрідність, а й самовідновитися. Згадаймо слова Тараса Шевченка: 

  Чи ти рано до схід-сонця 
  Богу не молилась? 
  Чи ти діточок непевних 
  Звичаю не вчила? 
 Кожна пора року мала свою важливу дату – кульмінаційну точку, 

до якої були приурочені народні звичаї та обряди річного 
календарного кола. Тому звичаї й обряди мають національний чи 
етнічний характер, хоча між ними існує певна різниця. Звичаїв 
дотримуються щоденно, обряди, як символічні дійства, приурочені до 
відзначення найважливіших подій у житті людських гуртів, родин, 
окремих осіб. Звичай “вдовиного плуга” (навесні громадою обробляли 
ниви вдовам) та “Толоки” (громадські роботи на зведенні житлових та 
господарських будівель) є унікальною формою колективної 
взаємодопомоги.  

Українці належать до тих націй у Європі, чия обрядовість є однією 
з найдавніших і найбагатших. Найкраще виражене багатство 
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української обрядовості в обрядовому фольклорі – піснях, побажаннях, 
віншуваннях, примовляннях, якими супроводжується те чи інше 
обрядове дійство.  

В обрядовості українців розрізняють два види – родинну (сімейну) 
і календарну (річне обрядове коло). Сімейні обряди супроводжують 
громадське відзначення народження дитини, повноліття, весілля та 
похорону. На особливу увагу заслуговує й дитяча обрядовість. Уся 
структура традиційних ігор та забав підпорядковувалась основній меті 
– з юного віку навчити підлітка праці, шляхетності, лицарства, 
уважного ставлення до природи, шанобливості до батьків і старших, 
громадської взаємодопомоги, відчуття обов’язку перед родом і 
народом. Ці явища спостерігаємо в дитячих та юнацьких іграх та 
забавах, легендах і переказах, музичному мелосі. Саме за допомогою 
дитячої обрядовості формувалися такі риси як витривалість, вміння 
приймати відповідні рішення в екстремальних ситуаціях, і звісна річ, 
культ героїзму й лицарства, що був властивий захисникам як княжої 
доби, так і козаччини. 

Другого виду обрядів дотримувалися під час урочистого 
святкування початку чи закінчення певних сезонів, природних 
календарних циклів – зими, весни, літа, осені. Зимовий цикл 
супроводжувався ворожінням, молодіжними іграми та піснями. На 
свято Катерини (7 грудня) існував звичай “кликати Долю”, ворожити 
на щасливе заміжжя на свято “Калити” ( пам’яті апостола Андрія 
Первозваного) (13 грудня), приготування особливих страв та повторне 
ворожіння дівчат на щасливе заміжжя: ”Я, святий Андрію, конопельки 
сію. Дай же, Боже, знати, з ким весілля грати!” Ці свята відзначали 
особливо урочисто, влаштовували вечорниці, на які сходилися і 
парубки. Починалися різноманітні розваги, з яких найпоширенішою 
була “калита” (пшенична хлібина у формі сонця з отвором посередині, 
що підвішувалася до стелі для кусання учасниками дійства та 
язичницьке сонцепоклонницьке свято Різдва Сонця.  
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2.6 УКРАЇНА – ХУДОЖНЯ СЛОВЕСНІСТЬ 
 
 

IСТОРIЯ УКРАЇНСЬКОЇ ЛIТЕРАТУРИ 
 

Початки і розвій словесного мистецтва 
 

М. Грушевський  
 

Зав’язки словесної творчості. У кожного народу, який посідає 
якусь літературу, перед його письменною традицією лежить довгий 
ряд безписьменної творчості, більш або менш приступний для досліду, 
але і той кінець кінцем губиться в потемках його пракультурної, 
переднаціональної еволюції. 

По популярному виразу Шлєгеля, «поезія така ж стара, як слово». 
Сей романтичною інтуїцією даний афоризм знайшов потім своє 
обгрунтування в психологічних студіях школи Штайнталя – Вундта на 
Заході, в працях Потебні у нас. Вони пояснили тісну зв’язь і глибоку 
аналогію, процесу творення мови з творенням поетичних образів. 
Потебня сформулював сю гадку в тезі, що всяке слово єсть 
ембріональною (зародковою) формою поезії, і се вповні вірна гадка. В 
своїй основі, в своїм походженні дійсно кожна, можна сказати, фраза і 
кожне слово являються поетичним образом, викликаним емоцією й 
уявою творця, який передає його слухачеві так, як поет передає 
поетичний образ, артистичний твір. Подібно як у приповідці, в 
прислів’ї маємо звичайно стягнене, сконденсоване оповідання або 
натяк на байку, новелу, анекдот, – так фраза і навіть окреме слово 
являється стягненим поетичним образом, часто – уже неможливим до 
розшифрування, але часами ще доволі ясним в своїх коренях чи 
корені, себто в основнім враженні, до нього вложенім. 

От ми тепер, зовсім не зостановляючись, орудуємо як зовсім 
абстрактними хронологічними термінами, такими виразами, як: 
“місяць народився”, “сонце рано схопилось”, “зорі вийшли”. А сі 
вирази в грунті речі являються антропоморфозами природних явищ, і 
безконечне число розгортувались дійсно в поетичні образи. Ми не 
відчуваємо сього так само, як не відчуваємо вже новел чи анекдотів, 
які стоять, приміром, за такими виразами, як: “де Крим, де Рим!”, 
“наздогад буряків”, “в огороді бузина”, “бідний думкою багатіє” і т. д. 

Тим часом, приглянувшись ближче до сих виразів і до 
поодиноких слів, ми, якби могли відтворити історію творення їх, так 
само відкрили б за кожним словом дуже влучну, дотепну, може, навіть 
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геніальну комбінацію ідей і образів. Кожному з нас, стрічаючись з 
якимсь особливо влучним діалектичним виразом, фразою або й просто 
словом, певно приходилось дивуватись влучності й дотепній простоті 
такого винаходу; але на привичні слова ми тільки через їх звичайність 
не звертаємо такої ж уваги. 

Знаємо, який одбір найбільш влучного буває, поки з різних 
прізвищ, звичайно дуже численних, якими обкидають товариші 
школяра, рекрута, співробітника, якесь найбільш влучне пристане до 
нього і закріпиться. Подібний процес відбувається і в мові, під час 
довгого і тяжкого процесу, котрим на місце початкових жестів, 
викликів, інтонацій, котрими з початку користувались індивідууми з 
якоїсь скупини, творилась справжня артикульована мова. Се був 
конкурс образів – інвенцій чисто поетичних по своїм прикметам, з 
котрих виживали найбільш влучні, себто ті, які найбільше промовляли 
до почуття і фантазії слухачів. Конкурс був великий; мови 
піввироблені визначаються великим множеством синонімів, 
багатством форм і паралельних виразів.  

З них поволі відкидано все менш влучне, занадто складне, тонке і 
штучне; пам’ять утомлялась масою синонімів і нюансів; зоставалось 
те, в чім форма найкраще, себто найпростіше і найзагальніше, 
відповідала змістові. Можна сказати, що мова ся була хрестоматія 
поетичних творів, з котрих висортовувалось поволі все слабше. І сей 
процес творення мови, її висортовування, в результаті котрого вона 
зійшла кінець кінцем на те, чим стала для нас – збіркою зовсім 
конвенціональних виразів, сей процес (зовсім аналогічний з розвоєм 
азбучного письма з первісного образового, піктографічного) був 
заразом великою школою поетичного мислення і поетичної творчості. 

З другого боку, розвій поетичних форм стояв в тіснім зв’язку з 
розвоєм іншого мистецтва – власне того, яке так само, як і мистецтво 
словесне, основується на ритмовім руху: на ритмі в часу, а не в 
простороні. Се, крім поезії в широкім значенні, тоніка взагалі: музика, 
спів – і танець. Ритміка словесна, артикульована, – а сюди в широкім 
значенні належить не тільки ритмічно скандована мова, але і всяке 
поетичне оповідання, котре відповідає вимогам естетичним: симетрії й 
ритмові будови – і через се здібне вдовольняти почуття краси, – вона 
власне випливає, родиться з з неартикульованої ритміки голосової й 
рухової. Починається з так званої гри, забави примітивної людини, в 
котрій, одначе, елемент забави глибоким способом сполучається з 
методами інтенсифікації і найповнішого використання людської 
енергії, котрі тільки останніми часами стали предметами сполучених 
фізичних і технічних дослідів. Подібно як слово тільки довгим 
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процесом стає виразом думки самовистарчаючим, який не вимагає 
помочі акценту, жесту й інтонації для своєї мети, так і словесний, 
поетичний витвір, як вираз певного акту чуття, гадки чи волі, тільки 
довгою еволюцією виборює собі самостійне існування, в котрім воно 
вдовольняється самими своїми словесними засобами. В початках же, і 
то дуже довго, словесний текст являється тільки одним з складових 
елементів того комплексу ритмічного руху, котрий служить одночасно 
естетичним потребам людини (“забава”) і його технічним завданням 
(піднесення і утривалення енергії). 

Соціологи, історики культури й господарства вже оцінюють 
відповідно се дивне на наш нинішній погляд і суперечне правилу «не 
мішати діло з безділлям» сполучення забави й інтенсифікації енергії в 
початках людської культури. Елемент забави починає свою культурну 
ролю ще в зоологічнім існуванні, серед вищих, найбільш соціальних 
звірят: ссавців і птахів – і потім проходить як один з найбільших 
факторів соціальності і колективної творчості через життя примітивної 
людини. Теза звісного економіста соціолога К. Біхера, який положив 
одну з найбільших заслуг коло вияснення сих тісних зв’язків забави з 
технікою і організацією праці і поставив сей афоризм, що робота 
примітивної людини в своїх початках не робота, а забава, – викликала 
здивування і протести своєю парадоксальністю, але вона містить в собі 
глибоку правду, дуже багато правди. Се потвердили вповні дальші 
досліди над примітивними формами праці, з одної сторони, над 
психікою примітивної людини – з другої. 

Для того, щоб примітивна людина, взагалі не витривала в 
настроях, недисциплінована, нездатна до діяльності постійної, 
зрівноваженої, методичної, могла виконувати такі довгі і тяжкі 
технічні завдання, як ми то у неї бачимо, був в тім невідмінно 
потрібний елемент забавний, естетичний: елемент мистецької 
творчості і естетичного задоволення. Тільки під сею умовою робота 
може захопити, і сим пояснюється, з одного боку, те нерозривне 
мішання в примітивній продукції чисто практичної й естетичної 
сторони: напр., велика роля, яку грає в таких виробах орнамент, з 
другого – затрачування величезної й довгої праці, поруч предметів 
практичного вжитку, на виріб яких-небудь окрас. Примітивний 
чоловік, протягом певного часу виробивши якийсь знаряд, зброю, 
збудувавши човно чи дім, потім не раз довгими літами, навіть з 
покоління в покоління, здобить сей виріб. Довго, часом поколіннями, 
він вироблює і досконалить який-небудь предмет практичного вжитку 
– скажім, кам’яну сокиру, і стільки ж само часу й праці витрачує на 
точення і шліфування намиста чи іншої окраси. Се пояснюється тим, 
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що для нього як одно, так і друге однаково предмет творчості, в котрій 
нерозривно змішуються мотиви утилітарні й естетичні, і він працює 
над сокирою і човном як над творами мистецтва, шукаючи в сій роботі 
вдоволення своїм естетичним вимогам і потягові до забави. 

Сим пояснюється елемент краси, який сильно виступає в 
примітивній техніці. Се продукти свобідної творчості, не спутаної 
узькораціоналістичним, виключно практичним рахунком. Свободна ж 
творчість неминучо підлягає потягам артистичним. Се глибоко 
заложений в фізичних прикметах природи, тільки не усвідомлений 
ясно закон симетрії, ритму і гармонії, який виступає перед нами в 
свобідних комбінаціях не тільки органічної, а навіть і неорганічної ма-: 
терії. Чим пояснюється симетрія і красота кристала, мушлі, морської 
звізди, квітки, комахи, птаха, звіря? Фізики і біологи не дали ще на се 
відповіді, і ми, гуманісти, можемо тільки інтуїтивно відчувати, що тут 
єсть якісь глибші, елементарні закони, які надають певний ритм і 
симетрію комбінації матерії, веденій принципами гравітації, 
притягання. Отже, такий ритмічно-симетричний, гармонійний 
характер, котрий ми спостерігаємо від перших кроків людської 
творчості, лежить, видима річ, в самих основних законах її. Ритм 
просторонній і ритм часовий (ритм в простороні і ритм в руху) 
проймає сю творчість. Виявляється як в естетичних прикметах 
матеріальних продуктів її (зачатки мистецтва пластичного), так і в 
процесі творчості – в ритмі творчої праці, творчої діяльності, взагалі – 
виладування фізичної й психологічної енергії. Воно ж кінець кінцем 
переходить в такі форми мистецтва, як ритм фізичного руху (танець, 
пантоміма, драматична гра), як ритм голосу і звуку інструментального 
(спів, музика) і нарешті – з розвоєм артикульованої мови – ритм 
людського слова, себто словесне мистецтво в широкім значенні слова. 
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ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОГО ПИСЬМЕНСТВА 
 

Загальні зауваги до історії українського мистецтва 
 

С. Єфремов 
 
Письменство у кожного народу має величезну вагу як вираз твор-

чої сили нації, з одного боку, та міжнародного єднання і впливів, з 
другого. Кожне національне письменство, зазнаючи помітних і не-
помітних впливів од інших письменств, все-таки органічно переробляє 
й перетворює їх і виявляє тим натуру даної нації, її ідеали й змагання, 
її інтереси й потреби. Письменство в цілому скрізь виступає 
оборонцем покривджених, утіхою од життєвої буденщини, – тією 
втіхою, що підіймає дух людський, привчає його не за скороминуще й 
буденне вболівати, а добувати високе й вічне з окрушин життя, запа-
лює його тим святим незадоволенням сучасністю, що невпинно жене 
людськість уперед і далі – все вперед і далі. Вага письменства ніколи й 
ніде не обмежується самою естетичною сферою. Скрізь і завжди роль 
його буває глибшою; вона, можна сказати, універсальна, коли зважити 
на те, що письменство повинне розкривати творчі основи духу 
народного на всю його широчінь і глибочінь, служити показником, 
куди й до чого простує дана людська нація, як вона на завдання 
людини дивиться й як визначає свої стосунки з життям у всіх його 
сферах. У нас, опріч такої універсальної ваги, письменство ще й 
спеціальні має завдання, бо ще однієї справи повинно не спускати з 
очей, якої не знають ті щасливі народи, що живуть безпечно од 
національного гніту. Кожне письменство, виходячи з загальнолю-
дських основ і переробляючи світові мотиви, повинне бути національ-
ним, тобто духовну суть свого народу виявляти. Але коли письменство 
розвивається серед національно пригнобленого народу, то воно мусить 
узяти на себе функції народного заступництва, – кажучи фігурально, 
воно неминуче стає адвокатом тієї народності на літературних і 
життєвих позвах з нівеляційною теорією і практикою. Роль такого 
заступництва взяло на себе наше письменство з давніх-давен, – ще з 
тих часів, коли Україна своїми грудьми обороняла західну Європу од 
“поганих” і потім, коли виявилась на світі троїста спілка України, 
Литви і Польщі, не давши нашому краєві за страшні жертви нічого, 
опріч соціального, національного та релігійного поневолення. Цю 
величну роль наше письменство і по сей день виконує… 
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УКРАЇНОЗНАВСТВО 
 

Покажчик потрібнішої до самоосвіти літератури 
 

С. Єфремов 
 
Давно вже й дуже прикро дається “в знаки велика потреба” в 

покажчику для української, мовляти б, самоосвіти. З кожним бо роком 
росте і множиться література з українознавства і на книгарський ринок 
викидаються все нові та нові видання, в яких не завжде може ладу 
дійти звичайний читальник. Та й цього читальника, з другого боку, 
гурт усе шириться і прибуває людей, яким знайомість з Україною, з її 
минулим та сучасністю, з усякими формами, завданнями та проявами 
українського життя повинна бути морально обов'язковою, не кажучи 
вже про звичайнісеньку цікавість та чисто практичні потреби. 

Як не як, а. коли від першої революції наслідком лишилась у нас 
бодай невелика воля друкованого слова, українська преса, то тепер 
безперечно мають закріплені бути й якісь, більш чи менш широкі, 
форми політичного самоврядування. Не беручись угадувати їх і взагалі 
загадувати наперед, що буде – мусимо сказати, що таке становище 
України, в самому процесі нескінченої що боротьби невиразне й 
мінливе, все ж накладає на громадян її чимало нових обов'язків, а з них 
найперший – знати свій край, щоб найбільш доцільно та інтенсивно 
служили йому. Вже одне це високо підносить ті вимагання,  які  тепер 
можемо ставити до людей щодо їхньої української, скажу так, освіти, 
щодо національної свідомости та досвіду в тих справах, які тепер 
розгортаються перед громадянством України. Смугу національної 
романтики, що задовольнялась часто лиш уривками знаття й глибоко в 
суть справи не сягала, ми вже лишили поза собою. Настає тверезої 
праці час, а для неї потрібно насамперед   наукового   знаряддя й тих   
тривких   підвалин,  що дає позитивне знаття з усіх ділянок того, що в 
широкому  розумінні складає науку про наш рідний край – 
українознавство. 

Все це й тепер, як і перед революцією, на першу висовує чергу 
справу з програмою для української самоосвіти. Знов з усіх боків 
лунають запитання – що читати і як читати, себто який саме вибірати 
матеріял для ознайомлення з тією чи иншою сферою українознавства 
та в якому зв'язкові і в якій послідовности серед того книжкового 
добра переходити. Нетреба доводити того, як дуже потрібна така 
програма, але годиться згадати, що вона за наших обставин 
надзвичайно важка до виконання й не швидко певне дочекаємось такої 
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програми в тих формах і в такому масштабі, про які аж кричить 
нагальна потреба. Програма для самоосвіти вимагає спеціяльних за-
ходів і може бути наслідком тільки колективної праці, що не тільки 
занотовувала б і укладала в систему вже готовий матеріял, а й сама б 
збагачувала його, закидаючи потроху ті прогалини, яких не бракує 
навіть у далеко багатших од нашої літературах.  

Отже доводиться шукати чогось такого, що могло б на цей час 
бодай частково заступити справжню програму для самоосвіти. 

До якоїсь міри зробити це може систематично  складений 
покажчик матеріялу.   Не торкаючись самої системи читання й 
послідовности,  така  праця може дати принаймні  відповідь на 
питання, що читати, подаючи найзагальніші вказівки щодо тієї чи 
иншої ділянки з українознавства.  Це вже далеко простіша праця, і 
спроби таких покажчиків ми мали навіть за того лихоліття, що серед 
його жило й розвивалося українське бідолашне слово. 

Тепер ще декілька скажу слів про самий поділ матеріялу на 
розділи. 

Я вважав за річ конче потрібну подати попереду всього иншого 
вказівки щодо національної проблеми взагалі, як вона виступає в світлі 
тієї чи иншої доктрини, тих або инших громадських течій та напрямів. 
Це й складає у покажчику перший розділ; до його зібрано літературу, 
що висвітлює загальну постановку національної справи, до якої 
українська входить вже частковим питанням. Сюди ж заведено і тісно 
з національною проблемою зв’язані досліди над питаннями автономії 
та федерації, надто зважаючи на особливу вагу цих питаннів у світо-
гляді сучасної людини.   Такий  розділ  вважаю я немов би за вступ, 
свого роду [пропедевтику до українознавства й української справи, бо 
звідси читальник може черпати  загальні підстави до тієї чисто 
практичної постановки національного питання, що знаходить 
конкретні форми свої в українстві.  Великий розділ другий, до якого 
заведено матеріял про громадську сторону українського питання та 
його теоретичне угрунтовання… 

Покажчик цей призначено для звичайного читальника, який 
самоосвітою хотів би поширити свої відомости з сфери 
українознавства й який не завжде доступитись може до спеціяльніших 
дослідів.  

 
 



 

 

47

2.7 УКРАЇНА В МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИНАХ 
 
 

КОЗАЦЬКА РЕСПУБЛІКА 
 

О. Апанович 
 

У першій половині XVII століття запорізьке козацтво піднялося 
до рівня кращих європейських армій, а своєю активною, 
наступальною, ініціативною стратегією і маневреною тактикою 
перевершувало феодальні армії Європи, що послідовно додержувалися 
стратегії позиційної оборонної війни. 

Запорізьку піхоту вважали найкращою в Європі. Вона героїчно, 
майстерно билася з ворогами на суходолі, шикуючись, як правило, у 
три шеренги. Перша – стріляла, друга подавала, а третя заряджала 
рушниці. Запорізька піхота уславилася штурмом ворожих фортець, 
воювала і на морі в складі славнозвісних вітрильно-веслових 
козацьких флотилій. Вони вели морські бої, охороняли береги. Є 
історичні відомості, що запорожці використали в походах проти 
Туреччини підводні човни набагато раніше, ніж це було в Західній 
Європі. Козаки сміливо атакували не тільки окремі судна, а й цілі 
турецькі флотилії. Залогу турецьких галер знищували, невільників-
веслярів звільняли й відвозили до рідних країв або приймали в лави 
козацтва. 

Кіннота в запорожців у першій половині XVII століття була менш 
численна від піхоти, але і її дії відзначалися військовою майстерністю. 
Запорізька кіннота вела наступ так званою “лавою”, шикуючись 
півколом, атакуючи в такий спосіб ворога не лише з фронту, а й з 
флангів, заходячи з тилу. 

Найпоширенішим у козаків видом бойового порядку став так 
званий табір – найважливіший елемент козацької тактики в умовах 
рівнинної степової місцевості… 

Запорожці піднесли на високий рівень сторожову й розвідувальну 
службу. Охороняючи південні кордони від наскоків татарських орд, 
козаки створили оригінальну систему сигналізації – “маяки“, “фігури“, 
через які передавалися відомості населенню, тобто своєрідний 
світловий телеграф. Коли помічали ворога, запалювали перший маяк, 
що стояв на кордоні, за ним спалахував другий, третій і так далі. 
Чорний, густий дим та яскраві спалахи вогню попереджали населення 
про наближення ворога. Коли горів один маяк, це означало, що ворог 
просувається до кордонів, коли три – ворог вдерся в межі України. 
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Козаки були озброєні шаблями й списами, а також вогнепальною 
зброєю – мушкетами, пістолями, самопалами, рушницями. Запорожців 
називали “рушничним військом”. Крім того, у козаків були також 
келепи (бойові молоти), якірці та рогульки – їх уживали проти ворожої 
кінноти. Відомо, що вони використовували запалювальні ракети ще на 
початку XVI століття. 

Зброю та бойові припаси (порох, кулі) запорожці виробляли самі 
або захоплювали в бою. Окрім зброї і належної амуніції, кожен вояк 
повинен був мати сокиру, косу, лопату, шнури і таке інше, щоб 
насипати вали й будувати укріплення, а також зв’язувати вози в табір. 

Козаки були добрі майстри будувати земляні укріплення. 
Папський нунцій Торрес, котрий відвідував Польщу та Україну, 
зауважував: “Козак воює стільки мушкетом, скільки й мотикою та 
лопатою.., насипає й робить укріплення серед безмежних рівнин свого 
краю”. Блискавично споруджували запорожці вали, засіки, шанці, 
редути, табір. “Нема в світі війська, яке б уміло краще будувати шанці, 
ніж козаки”,– писав тогочасний трансільванський літописець. “Як 
тільки викопає собі укріплення над якоюсь річкою, – вів далі 
літописець,– козак цілком стає неприступний”. 

Серед козаків здавна був дуже поширений спосіб захисту вояка 
від вогню ворога, тоді ще не відомий у Західній Європі. Цей засіб 
самоокопування стрільців український народ виробив в умовах 
південних степів під загрозою повсякчасної небезпеки нападу татар. 
Він був надійніший порівняно з використовуваними польською 
шляхтою та її солдатами-найманцями, передусім німцями, панцирами 
й кольчугами, які в епоху широкого застосування в боях рушничного 
вогню захищали вже мало. 

Артилерія Запорізького війська складалася з важких гармат для 
облоги й захисту, а також легких рухливих фальконетів. Деякі з них 
мали вертлюги, які прикріплювали до бортів човна, дуба або судна. 

Сучасники малюють запорізьких козаків, як людей витривалих, 
мужніх і відважних, невтомних на війні. Турецький хроніст Мустафа 
Наїма, описуючи морську битву козаків на чайках з турецьким 
флотом, твердив: “Можна відверто сказати, що на цілій землі не 
знайти людей сміливіших, які менше турбувалися б своїм життям, 
менш за все боялись би смерті”. 

Особливого розмаху походи запорожців набрали в першій чверті 
XVII століття. У той час вони не раз «окурювали мушкетним димом» 
столицю Туреччини, змушували тремтіти зі страху того самого 
султана, якого жахалися правителі країн Західної Європи. 
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УКРАЇНСЬКЕ ПИТАННЯ І РОСІЙСЬКА ГРОМАДСЬКІСТЬ 

 
В. ВЕРНАДСЬКИЙ 

 
Українське питання старе – воно ровесник з’яві українського 

етнографічного елемента у складі Московської держави. В різні часи 
питання це набувало різних форм. 

Сутність українського питання полягає в тому, що українська 
(малоросійська) народність виробилася в чітко окреслену 
етнографічну індивідуальність з національною свідомістю, завдяки 
якій намагання ближніх і дальніх родичів перетворити її на звичайний 
етнографічний матеріал для посилення панівної народності лишались і 
лишаються безуспішними. 

Національна самосвідомість українців розвинулась на ґрунті 
етнографічних відмінностей, особливостей психіки, культурних тяжінь 
та нашарувань, що пов’язують Україну із Західною Європою, та 
історично зумовленого ладу народного життя, перейнятого духом 
демократизму. 

Коли польсько-українська боротьба завершилася добровільним 
приєднанням Української держави до Московського царства, на основі 
договору 1654 р., одночасно розпочався тривалий, донині не 
завершений період тертя між українським населенням та російською 
владою, зумовленого централістськими прагненнями останньої. 

У XVII та XVIII ст. російсько-українські відносини зводились до 
поступового поглинання й перетравлення Росією України як 
чужорідного політичного тіла, причому попутно ліквідувались основи 
місцевого культурного життя (школа, свобода книгодрукування) та 
зазнавали переслідувань навіть етнографічні відмінності. Послідовний 
розвиток нових начал управління до кінця XVIII століття встиг 
потроху стерти рештки адміністративної автономії на Україні, а 
розклад соціальних стосунків, яким супроводжувався новий життєвий 
устрій, послабив опозицію українців великоросійському централізмові. 
Як і в період польського панування, вищі прошарки українського 
суспільства значною своєю частиною йшли назустріч об’єднавчим 
тенденціям уряду, а народні маси, в міру розповсюдження на Україні 
нової соціально-економічної структури, перетворювались на живий 
інвентар державного господарства, втрачаючи роль активної сили в 
національно-культурному житті краю. 

Процес розпаду політичної єдності на Україні проходив не без 
протестів з боку свідомих елементів українського населення і не без 
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надзвичайних заходів з боку держави, що ними прискорювалося 
встановлення нового ладу на руїнах старого. Були спалахи місцевих 
бунтів, спроби перших гетьманів врятувати політичну самостійність 
краю за допомогою інших держав, були відкриті військові повстання, 
придушення яких вело за собою жорстокі репресії з боку центрального 
уряду. Разом з тим останній вдавався до різноманітних способів 
знищення воєнної сили України аж до спеціальних каральних 
експедицій (зруйнування Січі) та виселення. 

З ослабленням національного життя України протест проти 
російського централізму набув інших форм, але не припинявся до 
кінця XVIII ст. Одна за одною у Петербурзі з’являлися депутації, що 
клопоталися про збереження й відновлення народних прав. Скликання 
Катериною депутатів для обговорення питань державного характеру 
викликало на Україні рух протестів проти знеособлення українського 
люду та позбавлення його політичних прав. Найпалкіші українські 
політики навіть і в цей період вважали себе вправі скаржитися на дії 
російського уряду іноземним володарям. У літературних творах цього 
часу не змовкає туга за втраченими правами й національними 
вольностями. 

У XIX ст. Україна як політичний організм із самостійним 
внутрішнім життям перестала існувати, будучи остаточно, за висловом 
Петра Великого, “прибраною до рук” Росією. Всі сліди автономного 
ладу зникли, всі особливості місцевого укладу, що відповідали 
народному характерові й становили кращий набуток національної 
культури – такі, як організація народної освіти, своєрідний устрій 
церковно-релігійного життя – поступилися місцем 
загальноросійському порядкові, який тримався на трьох китах: 
централізмові, абсолютизмові, бюрократизмові. Боротьба за політичні 
інтереси старої України закінчилась за відсутністю об’єкта цієї 
боротьби. Проте національне життя на Україні не зникло: воно в цей 
час почало відроджуватись у нових формах, відповідно до нових умов. 
Завдяки зверненню українських письменників до живої народної мови 
набула значного розвитку і зробилась могутнім фактором 
національного українського руху оновлена література, близька 
широким масам українського населення. 

Відродження західнослов’янських народностей, що збіглося з цим 
періодом, дало нову основу й широке наукове та культурне 
обґрунтування українському національному рухові як одному зі 
складових елементів прагнення людства залучити народні маси до 
здобутків культури й утвердити торжество демократичних ідей. 
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Перші ідеологи цієї стадії українського руху спирались на ідею 
рівноправності української народності з іншими слов’янськими 
народами і ставили своїм ідеалом відновлення національно-політичної 
самостійності України в складі Росії на засадах федеративного ладу та 
широкого демократичного устрою в місцевому врядуванні. При 
подальшому розвиткові руху українське суспільство відстоювало, 
головним чином, свої права на вільне культивування народної мови в 
галузі школи й літератури, відносячи національно-політичну 
автономію краю до постулатів віддаленішого порядку. 

Відродження українського руху в нових формах одразу ж 
спричинило суворі репресії уряду й поклало початок новому періодові 
боротьби офіційної Росії з українською народністю - цього разу уже, 
головним чином, з національно-культурною стороною її життя як 
реальним обґрунтуванням національної самосвідомості української 
інтелігенції. В офіційній термінології український рух цього періоду 
дістав назву “українського сепаратизму“… 

Урядова політика цього періоду прагнула певної мети - досягти 
остаточного злиття українців з панівною народністю і знищити 
шкідливе для останньої усвідомлення своєї національної особливості в 
українському населенні. 

За своєю суттю ця політика великоруського національного 
централізму була, таким чином, не менш сепаратистською, аніж 
підозрюваний у сепаратизмі український рух; тільки офіційний 
сепаратизм був великоруським і схилявся до перетворення величезної, 
багатомовної і багатокультурної держави в нівельовану за 
великоруським зразком країну, великої Росії – у Великоросію… 

Українська інтелігенція чекає від Росії повного визнання за 
українською народністю прав на національно-культурне 
самовизначення, тобто прав на вільну національну працю в галузі 
школи, науки, літератури, громадського життя; українці вважають, що 
в інтересах не лише місцевої української, а й загальноросійської 
культури не ставити перешкод їхнім прагненням до українізації 
місцевого громадського та церковно-релігійного життя, а також 
місцевого самоврядування. В цілому українці вважають, що свобода 
української культури зумовлюється саме інтересами російської справи 
і що зберегти українців як руських Росія може, лише прийнявши їх з 
усім національно-культурним обличчям як українців. 

Оскільки український рух органічний і живиться корінням 
народного життя, то він ніколи не згасне, а отже, позитивне вирішення 
українського питання для держави, яка не відмовляється від засад 
правового устрою, неминуче, й будь-які зволікання та відкладання 
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цього вирішення тільки поглиблюють внутрішній розлад у державі, 
суспільстві й народові. 

Питання стоїть про охорону інтересів істинної культури, до того 
ж здатної проникнути у народні маси значно глибше і ширше, аніж та 
загальноруська культура, іменем якої оперують вороги українського 
народу. 

Питання стоїть про відмову від таких самих прийомів державного 
гноблення в національних стосунках, які тепер так часто ставляться на 
карб германізмові. 

Питання стоїть про збереження за Росією культурного й 
політичного впливу на український рух, бо за нинішньої політики 
завжди підтримуватимуться умови, що сприяють тяжінню до 
зовнішніх центрів, як у поляків було-до Кракова, у литовців – до 
Кенігсберга, в українців – до Львова та Чернівців. 

Питання стоїть, нарешті, про збереження й розвиток руського 
племені з його споконвічних коренів, про посилення його опору 
чужорідним впливам, про усунення умов, які послаблюють і 
розкладають українську народність та штучно відхиляють її інтерес у 
бік неросійських тяжінь. 

Представники тих кіл російської громадськості, які співчутливо 
ставляться до українського руху, повинні взяти це питання до своїх 
рук. Слід визнати, що ні переслідування з боку уряду, ні відсутність 
громадської підтримки не спинять праці, яку несе в собі в інтересах 
свого народу українська інтелігенція. Але громадська байдужість 
перед фактом національної безправності може поселити в українцях 
переконання у цілковитій безнадійності нормального еволюційного 
шляху для досягнення умов, що сприяли б їхній національній справі. А 
звідси, як природний наслідок, можуть розвиватися, з одного боку, 
настрої поразки, а з другого – тенденції до ухиляння від 
загальнодержавної роботи і до зосередження всіх сил на інтересах 
своєї народності, яке обіцяє в кожному разі більше практичних успіхів. 
Переконливим прикладом щодо цього є поляки та їхня тактика 
цілковитої байдужості до питань повсякденного російського життя, 
оскільки вони не пов’язані з суто польськими інтересами. 

Одним із засобів, за допомогою яких можна було б змінити у 
благотворному розумінні ставлення російського суспільства до 
українського питання, можуть стати публічні виступи на зразок 
видання групою вчених брошур з чехословацького та 
південнослов’янського національних питань. Можливі й інші форми 
впливу на малообізнані та упереджені щодо українського руху кола 
громадськості і впливові сфери. 
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ПРОМОВА ПРЕЗИДЕНТА США ДУАЙТА ЕЙЗЕНХАУЕРА  
ПРИ ВІДКРИТТІ ПАМ’ЯТНИКА ТАРАСОВІ ШЕВЧЕНКОВІ  

У ВАШІНГТОНІ  
(27 червня 1964 року) 

 
Насамперед дозвольте мені подякувати вам за великодушний 

прийом. 
Дня 13 вересня 1960 року, коли я своїм підписом перетворив у 

закон ухвалу, яка уповноважувала будову цього пам’ятника, я вірив, 
що ви влаштуєте урочистість відкриття, яка відповідала б величі 
Тараса Шевченка. 

Цей день настав, і вас прийшли тисячі з усіх частин Сполучених 
Штатів; ви прийшли з Канади, з Латинської Америки і Європи та 
навіть з далекої Австралії, щоб ушанувати пам’ять поета, який так 
переконливо висловив невмирущу рішучість людини боротись за волю 
та її невгасиму віру в кінцеву перемогу. 

Цей порив прихильників волі, щоб віддати шану українському 
героєві, далеко переходить мої сподівання. 

Але його значення не перевищує моєї надії. 
Моєю-бо надією є те, що ваш величний похід від Монумента 

Вашінгтонові до стін пам’ятника Тарасові Шевченкові запалить тут 
новий світовий рух у серцях, умах, словах і справах людей; 
безперервний рух, в ім’я незалежності та волі всіх народів та всіх 
поневолених націй в усьому світі. 

У мої юнацькі роки з певністю твердили, що впродовж життя моєї 
генерації принципи нашого вільного суспільства стануть відомі всім 
народам по всіх усюдах та що вони будуть універсально прийняті в 
світі. Ця мрія розвіялася. 

Упродовж кількох минулих десятиліть можновладці, які здобули 
контроль над великими обширами нашої планети, зневажили і 
заперечили засади волі й людської гідності. Революційні доктрини 
нашого вільного суспільства ще далекі від універсального 
застосування на землі. Навпаки, ми бачили протинаступи фашизму і 
комунізму, придушення особистих прав, запереченням національної 
незалежності і навіть знищення свободи запитів і дискусії. 
Тиранія і гніт сьогодні не різняться від тиранії і гніту за часів Тараса 
Шевченка. 

Сьогодні як і тоді, тиранія означає зосередження всієї влади в 
руках елітарної групи, урядового бюро, однієї людини Це значить, що 
кінцеві рішення, які стосуються кожного аспекту життя, залежать не 
від самого народу, а від тиранів. 
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Шевченко зазнав того роду урядових узурпацій, рішень, та він 
уважав, що він повинен терпіти сам за себе. Але він звитяжець волі не 
тільки для себе самого. Коли він говорив про українську незалежність 
від російського колоніального правління, він ставив під загрозу свою 
власну волю. Коли ж він приєднався до Братства, ціллю якого було 
встановлення республіканської форми влади в країнах Східної Європи, 
його ув’язнено – навіть відібрано йому право вживати олівця й папір, 
щоб записувати свої думи про волю. Сьогодні такий самий зразок 
життя існує в Радянському Союзі та в усіх поневолених країнах. Де 
тільки при владі є комунізм, там існує накинений контроль думки, 
вислову і фактично кожної фази людського існування, яку держава 
забажає опанувати. Наріжним каменем кожного вільного суспільства є 
обмежена влада, яка виконує тільки ті завдання, що їх народ потребує і 
яких він сам за себе взагалі не може виконати, або не може виконати 
так, як це належить. Наша власна країна була створена як суспільство 
вільне, у щирому переконанні, що де люди вільні, де вони мають право 
думати, молитись і діяти за своєю волею, – аби тільки не топтати таких 
самих прав інших людей – там буде швидкий людський поступ. 
Ми також віримо, що коли така воля буде гарантована універсально, 
тоді буде мир між усіми націями. Хоча світ сьогодні поділений між 
тиранією й волею, ми маємо надію і віримо, що так не залишиться 
назавжди. 
Між усіма, що заселяють земну кулю, у кожній поневоленій країні –
навіть у самій Росії - тільки горстка творить лиху конспірацію, 
опановуючи своїх співгромадян силою або ошуканством. Тому що 
людина інстинктивно бунтується проти уніформованості, вона прагне 
до волі, до добробуту й до миру. Тим часом, воля кількох осіб 
заперечує волю мільйонів і воля приголомшена таким станом речей. 
Але не забуваймо вікової правди, що “це також минеться”. 
У країнах Східної й Центральної Європи, серед неросійських націй 
СРСР і в самій Росії – де поезії Шевченка добре відомі - є мільйони 
поодиноких людських істот, які серйозно бажають права на 
самовизначення й самоуправління. Його постать, що стоїть тут, у серці 
столиці країни, близько амбасад, де її можуть бачити представники 
майже всіх країн світу, є світлим символом його волелюбності. 
Вона промовляє до мільйонів гноблених. Вона дає їм постійну заохоту 
боротись без упину проти комуністичної тиранії, аж доки одного дня 
буде досягнена кінцева перемога, що напевно станеться. 
Більшість з вас тут сьогодні є українського походження або роду. 
Усі ми – якщо вернемось на одну, дві чи десять генерацій назад – 
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знайдемо своє родинне коріння в якійсь іншій нації, на якомусь 
іншому континенті. 

Але сьогодні ми всі стоїмо разом як американці, з’єднані нашою 
спільною відданістю системі самоуправління, – системі, яка 
уможливлює нам бути іншими, але взаємозалежними; різними, але 
нероздільними. 
Щоб змогти з успіхом принести світові мир з волею і справедливістю, 
ми мусимо збільшити наші спільні зусилля, щоб люди по всьому світі 
краще усвідомлювали, що тільки у волі можна знайти правильний 
шлях до людського поступу, щастя й самовиявлення. Шевченко жив 
цією правдою і її навчав. Відкриваючи цей пам’ятник Великому 
Українському Поетові XIX століття, ми заохочуємо сьогоднішніх 
поетів в Україні, у Східній Європі і в усьому світі включати в їхні 
поезії прагнення людства до волі, до самовияву, до національної 
незалежності та до волі для всіх людей. 

Якщо б Шевченко жив сьогодні, він був би у першому ряду цього 
великого змагання. 

А тепер я пригадаю слова одного з найбільших синів Америки, 
Абрагама Лінкольна. Промовляючи тут якраз сто років тому, він 
сказав: “Це не тільки для сьогодні, але й на всі грядущі часи ми 
повинні для дітей наших увічнити це величне і вільне правління, яким 
ми втішались усе наше життя”. 

І в цей час так само – це не тільки на сьогодні, але й на всі 
грядущі часи ми зараз даруємо світові цю постать Тараса Шевченка, 
Кобзаря України та Борця за Волю, щоб увічнити віру людини в 
кінцеву перемогу волі. 

Безупинною нашою працею та за Божою допомогою одного дня 
настане нова доба, доба вселюдського миру з волею і справедливістю 
для всіх. 
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2.8 УКРАЇНА – МЕНТАЛЬНІСТЬ, ДОЛЯ, ДОСВІД ТА УРОКИ 
БУТТЯ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ, ІСТОРИЧНА МІСІЯ 

 
 

НАЦІОНАЛЬНІ РИСИ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ 
 

А. Кульчицький  
 

Вступні зауваження 
Описуючи будь-який народ, найважче виділити ті відмітні риси, 

які можна розглядати як притаманні всьому цьому народові. 
Сьогоднішня психолоґічна наука не дозволяє виконувати такі 
розвідки, спираючись на досвід і дослід, тому корисніше вдатися до 
підходу “через походження”.  

Те, що іноді називають “душею народу”, сформувалося протягом 
віків під дією найрізноманітніших чинників і обставин. Досліджуючи 
їхню природу, можна певною мірою осягнути “дух нації”, але й такий 
розбір відкриє тільки деякі із сторін народного характеру; всебічне 
дослідження українського духу все ще не написано.  

Джерела наших знань про відмітні риси українців минулого – 
твори красного письменства й звіти мандрівників. Письменники доби 
романтизму намагалися узагальнити й упорядкувати їх; з таких спроб 
найвідоміші “Дві руські народності” Костомарова (1861) і “Світогляд 
українського народу” Нечуя-Левицького (1871). Обидві книги 
ґрунтуються на небезсторонніх оцінках, які не завжди можна 
перевірити і підтвердити науково, проте вплив цих праць був значним, 
і навіть деякі сучасні розвідки зважають на них.  

Не так давно дослідники спробували неупереджено підійти до 
предмету з погляду соціолоґії (В’ячеслав Липинський), історії 
культури та філософії (Д. Чижевський, І. Мірчук) і історії (П. 
Феденко), а от пошуки психолоґів на цій ниві тільки-но розпочато. 
Проте ясно, що на душу народу впливають такі головні групи 
чинників: (1) психосоматичні, (2) ґеоґрафічні, (3) історичні, (4) 
психосоціальні, (5) культурні, (6) психоаналітичні.  

Психосоматичні чинники 
Психосоматично (з грецької буквально “душевно-тілесно”) 

населення України неоднорідне, і два головних його складники – 
динарський і остійський (східний). У 1910-х роках динарці складали 44 
відсотки українців, а остійці – 22. Можливо, найвдаліше залежність 
“душі” раси від її “тіла” визначив Л. Ф. Клаусс. Його вчення про так 
зване “наслідувальне чергування” спирається на підхід до людської 
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зовнішності, підказаний проникливістю і чуттям; цей підхід змальовує 
відмітні ознаки раси на основі рис обличчя і його виразу, руху його 
м’язів відповідно до переживань і настрою, взагалі на основі знакових 
рухів тіла.  

Остійську расу, за Клауссом, відзначено м’яким, округлим, 
поступливим тілом без чітких меж між окремими частинами – тобто 
тілом, якому бракує гострих обрисів. Ця безформність здогадно 
відповідає особливому складові духу й ума, а саме, остійці скеровані 
на поглинання зовнішнього світу, що особливо помітно в суспільному 
житті. Суспільні прагнення остійців відбито в постійній турботі про 
оточення, але чим більшим і складнішим стає суспільство, тим менш 
імовірно, що цей потяг буде задоволено. Занепокоєння зовнішнім 
світом видно також з глибокого інтересу до подробиць (любов 
українців до вишивання); воно схиляє відокремлюватися від усього 
чужого (що лежить поза “своїм” світом, а тому є недосконалим) і 
прагнути до якоїсь вищої досконалості, вільної від суперечностей і 
“неправильності”.  

Риси остійської раси (усі їх не перераховуємо) позначаються на 
українському характері тільки певною мірою і тільки там, де їх не 
заміщено іншими впливами. Проте їх видно в портретах українців, 
змальованих у художніх творах.  

Скорочено остійське ставлення до життя можна описати як 
спокійне зовні, але глибокодумне і схильне до переживань і душевних 
хвилювань. Українці вразливі, ними часто керує почуття смутку і туги.  

Якщо душевні якості остійців можна назвати кулеподібними, то 
динарська натура, навпаки, є досить вугластою. Лоб, ніс, підборіддя – 
гострі, щелепи виступають; у них і в губах є щось майже нападницьке, 
навіть хиже. Довгов’яза постать і її швидкі рухи справляють непросте 
враження: така людина або з усієї сили вдарить кулаком, або сердечно 
поплескає по спині. Кажуть, що динарці – здібні актори і музики. 
Духовні риси динарської раси спричинено їхніми високорозвинутими 
почуттями і здатністю до переживань. Ці переживання часто 
спрямовано на зовнішню дійсність, яка штовхає до розвантаження 
ледь стримуваних почуттів.  

Найкраще особистість динарця відбивається у сфері високого 
духу і в шаленій бійці, у бенкетуванні на козацький манір і в 
тужливому козацькому співі, у спробі “жити небезпечно” або навіть у 
намаганні – подібно до ґетевського Фауста – спробувати все, що може 
дати життя. Динарець, ясна річ, дуже легко збуджується, і його мірило 
цінностей зовсім не схоже на мірило остійця з його споглядальним, 
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сумним і спокійним складом думки. Те, що часто називають 
“козацькими особливостями” українства, належить саме динарцям.  

Ґеофізичні чинники 
У духовному житті людини Р. Тіль розрізняє три шари: 

психосоматичний (“душевність тіла”: чуттєві враження і поштовхи 
підсвідомості), тимопсихічний (“пам’ять душі”: почуття, переживання 
та їхні прояви) і пойопсихічний (“душевні якості”: роздуми і воля). На 
перший пласт впливає клімат, на другий – особливості місцевості, на 
третій – сума всіх кількісних і якісних особливостей навколишньої 
природи. Немає сумніву, що “оточення душі” постійно залишає слід на 
життєвому шляху народу.  

Вплив північних низовин на “тілесну душевність” обумовлено 
місцевим кліматом. У лісовому краї, де рідко побачиш сонячний 
промінь, велика кількість дощів і хмарне небо пригнічують 
добродушність та веселість і сприяють похмурості. Від “пам’яті душі” 
сполучення лісів і боліт вимагає врахування можливої небезпеки. 
Незмінність лісу, його “вкоріненість” і брак руху виховують 
стриманість і обережність з дещицею підозріливості й недовірливості, 
а ще – терпіння. Як відповідь на таємничість і можливі жахи лісу 
виникає і панічність (від Пана – божества лісів). З іншого боку, ліс 
знаменує й боротьбу за поширення і зростання, які, проте, ніколи не 
доходять до успішного кінця. Що ж до “душевних якостей”, то ліс 
робить людину діяльною й заповзятливою. Він може спонукати її до 
повільної праці, але водночас показує всеосяжну й невипадкову суть 
будь-якої дії.  

Вплив лісостепу, де тепло, сухо й більше сонячного світла, сприяє 
бадьорішим, життєрадіснішим рисам душі. Різниця найнижчої і 
найвищої температур у Правобережній Україні не така велика, як на 
Лівобережжі, і клімат тут не схожий на континентальний. 
Найвідмітніша особливість цих українських земель – “хвилеподібна 
м’якість”; її відбито і в народі, що живе тут. Навесні пагористі 
чорноземи оправлено в зелені хвилі, влітку на них колихається 
золотий урожай. Ця “хвилеподібність” може принести бездіяльність, 
терпимість, схильність до поступок і уникнення прямої дії. З іншого 
боку, вона може породжувати особистості безтурботні, жартівливі, 
витончені або схильні до роздумів. А велика краса й родючість 
чорноземів цього краю надихає селян на глибоку повагу, вдячність і 
довіру.  

На “душевні якості” лісостеп впливає так, що людина зовсім не 
заохочується до діяльності. Навпаки, лісостеп заохочує сподівання на 
якесь безпосереднє – без дії – досягнення мети, що, за К. Ясперсом, 
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“описується щасливим почуттям впевненості та безмежності і для 
стороннього спостерігача виглядає як настрій творчого росту”.  

Людям лісостепу властива думка про harmonia praestabilica, 
наперед обумовлене співзвуччя людини й землі, у якому ґрунт стає 
спінозівською substantia sive Dea, “першосуттю або ж богинею”, без 
руйнівної віри в її творця – бога-особу.  

Вплив неозорих рівнин українського степу відчувається у 
спадкових рисах “пам’яті душі” місцевих жителів. Їхні почуття й 
переживання схильні зростати до “безкінечних” просторів, вони 
шукають безкрайньої любові й сповнені безкрайньою тугою. З іншого 
боку, цей поштовх у безкінечність – тобто в нікуди – може зривати 
плани людини і часто призводить до стану байдужості, покірливості, 
відчуття краху сподівань, навіть до відчаю.  

Величезні площини степу можуть своєю величчю як пригнічувати 
людину, так і викликати в неї почуття піднесеності. Досвід степу 
сповнений не тільки “родючої Деметри”, але також і демонів, бур, 
часами посух, які перетворюють океан життя на мору смерті.  

Що стосується впливу степу на “якості душі”, то він веде людину 
до повної полярності думки й волі, протиставляючи два можливих 
способи дії: спосіб діяльної і невтомної жаги до життя та спосіб 
безпорадності перед обличчям природних сил. Одне з найкращих 
означень світогляду українця із степів – “палка людина, захоплена 
метою”; але можливе й протилежне: “людина, що заперечує будь-які 
цінності” (Ясперс).  

Щодо гір і моря, то вони впливають тільки на мешканців окраїн 
української землі – тобто на незначну частину її населення.  

Історичні чинники 
Історичні події, що ліпили “душу народу”, зумовлювалися 

ґеоґрафічним положенням України. Лежачи на межі східної Європи і 
західної Азії, вона була й перехрестям доріг між балтійською Північчю 
та середземноморським Півднем. Це межове положення відбито в 
душевному складі народу, у тому, що прихильники “філософії 
існування” називають “межею існування, боротьби, винуватості, 
страждання й смерті” (Ясперс).  

Сліди прикордонних війн, що велися з однаково немилосердими 
завойовницьким Заходом і пожадливим Сходом, збереглися в складі 
ума українців. Протягом усієї історії українського народу зберігалася 
постійна загроза його знищення; прикладом є часи Руїни, коли ворожі 
орди двічі на рік спустошували країну, чинячи насильства над людьми, 
завдаючи їм матеріальних збитків і руйнуючи їхнє сімейне і суспільне 
життя. Тому тут, частіше ніж деінде, людина мусила відмовлятися від 
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надії на особисте щастя як від чогось нейздійсненного й ставила в 
житті якісь вищі цілі. Це звичайно значило, що людина переступала 
межі свого існування в ім’я вищої мети і вищої досконалості.  

“Непоцейбічний” спосіб життя найбільше поширився в козацькій 
Україні під тиском постійної небезпеки і набув вигляду лицарського 
козацького ідеалу, побудованого на захисті волі й віри, на честі й 
військовій звитязі. Він подібний до ідеалу іспанських лицарів, які в 
боротьбі з маврами визнавали вищими схожі чесноти (Кальдеронів 
“Невидимий лицар”). Козаки більше піклувалися про збереження віри, 
ніж про мирські блага, презирство до яких найкраще відбито у 
прислів’ї “Справжня козацька душа не має сорочки” та у підписі під 
зображенням козака Мамая “Мені байдуже, як ти мене звеш, доки не 
звеш торговцем; за те я тебе лаятиму”. Ті прислів’я й підпис – свідки 
відмови козаків від життя явного заради життя вищого.  

Правда, що серед козацтва були любителі пригод та військової 
здобичі, що жили заради насолоди завоювання й грабунку, але не вони 
визначали обличчя руху. Аж до недавніх часів ідеали козацтва мали 
велику владу над поколіннями українців (їх, наприклад, відбито в 
порядках, що панували в частинах армії УНР та січових стрільців).  

Та ґеоґрафічні й історичні умови покордоння породили не тільки 
козацький ідеал. Звитяга трьохсот козаків, що полягли під 
Берестечком, прикриваючи відступ розбитого козацького війська, не є 
найвідмітнішою рисою українського народу. Окремо від vita heroica 
(яку можна назвати vita maxima) існувала також і vita minima. Їй 
притаманні покірливість і споглядальне самозаспокоєння (приклад – 
українське прислів’я “Покірливе теля двох маток ссе”) і 
відстороненість (“Моя хата скраю, нічого не знаю”); це – спосіб жити 
не всупереч долі, а просто тягнучи час. Народ, що пристосувався до 
такої філософії життя, зосередився на самому собі і, поклавшись на 
свої внутрішні джерела, зайняв оборону проти зовнішнього світу. 
Намагання уникати стосунків з незнайомцями і чужинцями відбито у 
звичаї відповідати питанням на питання, поширеному серед 
українських селян (Феденко).  

Подальші історичні події були добрішими до такого роду людей, 
ніж до “звитяжних козаків”, які постійно знищувалися (починаючи з 
навал печенігів і половців і аж до часів радянського розселянення). 
Часами історична мета, до якої йшли українці, була майже поряд, але 
те, що її ніколи не було досягнуто, допомагало розвивати в українській 
душі віру в неминучість долі й – відповідно – невіру в майбутнє (які, за 
Ренаном, властиві також і кельтським народам).  
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Сказане може бути наочним підтвердженням думки, що поняття 
“свобода”, “народовладдя”, “держава”, “народ”, “суспільний порядок” 
та “політичний устрій” самі по собі не є безвідносними та 
безумовними, а змінюються від однієї країни до іншої відповідно до 
різних історичних умов. У цих понять є також додатковий 
накладуваний почуттями відтінок, що має вирішальний вплив на 
збереження народу.  

Психосоціальні чинники 
Історичні події визначали й суспільне життя в Україні. З точки 

зору соціолоґії найзначніший вплив на характер українського народу 
чинив брак достатнього розшарування суспільства. Більшість 
населення України аж до недавніх часів складало селянство, і це 
позначалося – прямо й опосередувано – на українській душі протягом 
всієї її історії. Прямо переважання селян наклало селянський відбиток 
на українське життя в цілому; непрямо воно сильно забарвило й 
форму, й зміст української культури в тони загравання з простим 
народом. 

Попри самодостатність селянського господарства, життя 
українських селян давало певні можливості для особистих зв’язків, – 
але таких, що не ґрунтувалися на розподілі праці й не вели до 
зосередження влади або виділення керівника; тому розшарування 
суспільних типів було обмеженим. Існування селянства вкорінено у 
зв’язки людини з природою, а не людини з людиною. Отже, народ, що 
довгий час складався майже виключно з селян, не міг набути тих 
якостей здорового суперництва і – навпаки – спільності інтересів, які 
виростали з розподілу праці. У селянському середовищі більшість 
зв’язків між особами викликано необхідністю взаємодопомоги і 
пом’якшення суспільних протиріч. Є, якщо потрібен приклад, на 
українському селі такий звичай, толока, коли люди допомагають чим 
можуть сусідові, якого спіткало лихо. Але, крім випадку нечастих 
селянських рухів, суспільне життя селян не заохочувало їх дивитися 
далі свого села і не давало можливості для ширшого суспільного 
згуртування. 

З іншого боку, селянин розвивав відносини з сусідами, зберігав 
родинні та родові зв’язки й заводив тісну дружбу та товаришування, 
засновані на почутті “досвіду малої групи” (Тенніс). Події 
українського минулого заохочували такі спільності, замикаючи людей 
у вузькому колі рідних та близьких і не даючи їм виявити себе у 
ширших, далекосяжніших областях. Ось чому ці малі, обмежені гурти 
зберігають свою владу над українською душею посьогодні. Вони часто 
створюють атмосферу кліки, де справедливість ґрунтується на досвіді 



 

 

62

особи та забобонах; їм притаманний відносний брак інтересу до 
ширших суспільних задумів та цілей. Проте народ розвинув у собі 
чуття товариства і “утаємниченої” діяльності, що викликало потребу в 
самодослідженні та самопізнанні. Як наслідок, ці малі групи схиляють 
своїх членів скоріше до “роздумливого”, ніж до діяльного способу 
життя. 

Культурні чинники 
Культура країни має сильний вплив на її народ. З одного боку, 

культура виробляється спільністю і відбиває її дух; з іншого, на 
кожному члені такої спільності, навпаки, позначається культура 
навколишнього світу. Жодна культура не є винятковим надбанням 
одного народу, вона звичайно належить тій чи іншій культурній 
надобласті, хоча кожна культурна спадщина несе відбитки звичаїв і 
передань свого народу.  

Українська культура належить до європейської та західної 
культурної надобласті, але все ж таки через своє ґеоґрафічне 
положення займає в ній окраїнне місце. Й історично, і в культурному 
відношенні Україна є межевим краєм між Європою і Азією. Через це 
західна культура сприймалася тут на кшталт, що відбивав віддаленість 
від її західноєвропейських осередків (доречне ще одне порівняння з 
Іспанією, цим “африканським балконом” Європи).  

Розміщена на європейській окраїні, Україна сприйняла головні 
“хвилі” європейського духу з певною затримкою. Католицтво 
впливало на європейців через своє первоначало перебудованого 
римського ordo (порядку). Воно опанувало все поле особистих і 
суспільних зв’язків, поступово заповнюючи його ясними й 
непорушними визначеннями понять і порядком, що ґрунтувався на 
начотницькій філософії та жорсткій лоґіці. Пробудженню думки, що 
вже не все сприймала на віру, допомогла реформація як протирух до 
католицтва. Відродження не тільки відновило давньогрецьку й 
давньоримську культуру з її спрямованим на людину світоглядом, але 
в першу чергу воно було “відкриттям світу й людини” (Ж. Мішле). 
“Просвіта” пройшла шлях від переконання, що джерелом і мірилом 
достовірності знання є розум, до протиставлення мисленню даних 
досвіду. Науковими дослідженнями вона освітила всі галузі життя, а її 
протирух, романтизм, наголошуючи на уяві й душевних 
переживаннях, знову надихнув на оспівування особистості, трохи 
забуте з часів Відродження. Усі ці течії внесли свій струмінь у 
західноєвропейський погляд на життя, і сьогодні він ставить над усе і 
дослідну науку та розум як джерело знань, і людську особистість. Ця 
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західноєвропейська філософія робить своїм вихідним положенням 
діяльний та доцільний спосіб життя.  

Українська культура, з часів Трипілля в основному селянська, 
ґрунтується на звичаях і порядку, що переходять з покоління в 
покоління. Вона зберігає давні суспільні і мистецькі цінності, і 
західноєвропейські культурні течії відбилися на ній нерівною мірою та 
силою. Так, християнство в Україні чинило великий формуючий 
вплив, зате знання, наука, техніка як сукупності узагальнених і 
невизначених у речах понять були чужими для селянського складу 
ума. Не було й відповідних умов для розвитку доцільного й діяльного 
ставлення до життя. Через зв’язки з Азією – тут певну роль відіграла 
Візантія – у світогляд українців проникли покірливість, споглядання, 
самозаглиблення, відстороненість від навколишнього життя (що 
походять від понять атмана і нірвани, а ці уявлення про звільнення від 
усіх прагнень і турбот, у свою чергу, укорінено в азіатській 
“безособовості”). Як наслідок, європейський дух наукових досліджень 
спрямовувався в Україні на вивчення світу людини. На відміну від 
європейських науковців, зайнятих природничими науками, українські 
дослідники переймалися вивченням питань історії та історичної науки 
і зробили на цій ниві багато значного. Найвидатнішими з них були 
Шевченко, Франко, Костомаров, Драгоманов, Грушевський, 
Томашівський та Липинський, на людинознавчі дослідження яких явно 
чи приховано впливала етична й релігійна думка.  

Спрямована на особу західна філософія знайшла родючий ґрунт у 
селянській культурі, яку (навіть більше, ніж у Західній Європі) було 
націлено на внутрішній світ людини. В Україні ця західна віра 
допомагала досліджувати людську особистість углиб, а не вшир. 
Таким чином, у цілому рівняючись на Захід, українці все ж таки 
сподівалися на “азіатське Відродження” (Микола Хвильовий). Однак 
політичні обставини в Україні не дали цим різним напрямам 
поєднатися й упорядкуватися.  

Психоаналітичні чинники 
Цінні підходи до вивчення народної душі виробили психолоґічні 

школи З. Фрейда та Ф. Адлера (що наголошують на підсвідомість 
особи та “комплекси”) і К. Г. Юнґа (яка зосереджує увагу на 
“колективному підсвідомому” та “архетипах”). Вивчення комплексів – 
різнорідних складових душевного укладу особи, пов’язаних єдиним 
сильним збудженням – корисне при дослідженні духовного стану 
підкореної людини, бо відбиває її почуття власної неповноцінності. А 
Юнґове вчення допомагає роздивитися в народній душі певні “сузір’я” 
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архетипів – первісних і початкових складових “колективного 
несвідомого”, яке, в свою чергу, впливає на окремих осіб.  

За Адлером, чуття власної неповноцінності є нагромадженням 
почуттів, уявлень і бажань, що стримуються в підсвідомості й не 
виявляються світові як через брак відповідних внутрішніх засобів, так і 
через зовнішні перешкоди. Особливості й обставини українського 
життя якраз сприяли виникненню такого чуття: для цього було 
достатньо навіть самого політичного підкорення українців, яким ще не 
так давно відмовляли в мовній свободі і яких більше знали під 
прозвищем “малороси”. До того ж чуття власної неповноцінності 
відтінюється чуттям несправедливості, що виникло через протиріччя 
між “самокритикою” багатостраждального внутрішнього життя й 
крахом національних змагань у зовнішньому світі.  

Чуття неповноцінності народу дуже позначається на окремих 
особах, які через нього стають схильними до “перевідшкодування” 
душевних збитків. Це явище може набути різних форм, одна з яких – 
надмірне підкреслювання власної важливості й значення. Коли ж 
народній душі притаманне ще й почуття несправедливості, 
“перенадолуження” часто набирає вигляду нездійсненних красивих 
мрій про прихід царства істини, братства й загальної всеосяжної 
свободи. Такими мареннями сповнені українські ліві й помірковані 
партії.  

Іншим проявом чуття неповноцінності можуть стати нападницькі 
настрої і ворожість. Через політичні умови не знаходячи законного 
виявлення в дійсності, вони ховаються у підсвідомість, а можливості 
для звільнення цих пригнічених настроїв і почуттів найчастіше 
відкриваються в різних малих групах українського суспільства. Це 
одна з причин того, чому українське політичне й суспільне життя 
часто просто зрешечене гострою непримиренністю, ворожістю й 
нападницьким запалом.  

Комплекси не несуть у несвідоме особи нічого, що заслуговувало 
б на схвалення, а от наслідки дії на особу “колективного несвідомого” 
інші. Воно грає важливу роль у формуванні людської душі, найглибші 
шари якої, за Юнґом, містять не тільки особистий досвід і почуття, але 
й передавані у спадок віковічні над-особисті (спільнісні або племінні) 
переживання (архетипи). Через це вплив попереднього досвіду на 
творення народної душі має бути цілком відмінним від впливу, 
наприклад, який в східнослов’янських країнах чинять уявлення про 
злих духів (І. Мірчук). За Мірчуком та Чижевським, українська мовна 
творчість – і усна, і письмова – відбиває глибокий, майже містичний 
зв’язок з духом землі. Осереддям “колективного несвідомого” 
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українського селянства можна ввважати величний образ magna Mater – 
Матері-Землі, Деметри (Франкової Матері-Природи), яка владна 
обертати демонів на кумедних чортиків (Мірчук).  
Зміни в українському національному характері в останні десятиріччя 

Випробовування, що випали на долю українського народу після 
1917 року, залишили в його душі глибокий слід. Особливо багато 
значили тривалі більшовицькі насильства й утиски та радянські спроби 
навернути населення в свою віру й розвинути промисловість країни. 
Зростання числа робітників і людей розумової праці та, з іншого боку, 
поширений опір більшовицькому наглядові також сприяли змінам у 
душі народу. Крім того, на цих змінах позначилося піднесення 
українського націоналізму та його спроби виховати нового 
громадянина. Всі ці важливі чинники поки що не висвітлено в жодній 
праці.  

Цей же короткий нарис не домагається того, щоб бути вичерпним. 
І насамкінець було б добре вказати, що, попри схильність деяких рис 
народу поєднуватися й давати українцям певну однорідність, інші 
стають ще більш відмінними, творячи всю різноманітність обласних 
(лемківський, подільський, слобожанський) та культурних (галицький, 
східноукраїнський) типів.  
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МІФОЛОГІЧНІ ДЖЕРЕЛА УКРАЇНСЬКОЇ ЕТНОКУЛЬТУРНОЇ 
МОДЕЛІ: ПСИХОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ 

 
Від міфу до засад природовідповідності 

 
В. Куєвда 

 
…Предметом віросповідності в сучасних українських умовах, 

враховуючи надстрокатість релігійних течій, конфесій, сект, є аж 
надто розмите умоглядне утворення – синтез догматів новітніх релігій, 
вщеплений в ґрунт природовідповідної рідної віри. Такий “ґрунт”, 
об’єктивований у складній системі традиційно-побутової культури, є 
життєвим настановленням, мірилом етичної та естетичної належності, 
праведного образу та способу життя. Він живе у людині у традиційних 
поведінкових моделях, життєвих настановленнях, етичних та 
естетичних ідеалах. Це, зокрема, відзначається у працях українських 
етнопсихологів діаспори. Аналізуючи погляди М.Костомарова та 
І.Левицького на пантеїзм, ілюструючи уривками з останнього, В.Янів, 
провідний український етнопсихолог діаспори, наголошує на такій 
особливості природовідповідного віровчення: “Пантеїстична релігія 
дає широке поле для народної поезії; вона сповняє весь світ, небо і 
землю богами, дає жизнь в фантазії чоловіка мертвій натурі, дає мисль, 
язик і голос зорям, сонцеві, місяцеві, лісам, квіткам, птицям і звірам, 
тоді як монотеїзм однімає од всього жизнь, а дає її тільки Богові та 
людській душі. Перед єврейським Єговою все мусить дрижати, 
вмірати од одного його лиця; перед ним усе смерть, а в Ньому лише 
жизнь, тоді як пантеїстична релігія була причиною, що народня 
українська поезія розкішно розвивалася. За поміччю розкішної 
природи і багатої народної фантазії… пантеїстичний мотив для 
українського народа сприймати всю природу живою, розумною, 
говорючою й думаючою. Од того любов до природи в піснях, надихана 
її живим духом…” (Янів В., 1993, с. 19). Ця теза щодо зіставлення двох 
концептів релігійної віри – пантеїзму та юдаїзму – варта широкого та 
поглибленого аналізу, оскільки у ній йдеться про полярно протилежне 
розуміння та сприйняття сутності Бога, самої Природи. У першому 
випадку все дихає любов’ю та життям, у другому смертельний страх 
перед Богом. Відповідно, перша ідеологема мотивує обожнення 
Природи та самоуподібнення їй людини, друга – минає увагою 
Природу й цілковито віддається верховному Творцеві. Наголошуємо 
на уникненні оцінкових суджень про кращу, досконалішу, релігію, чи 
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навпаки – йдеться про різні системи світовідчуття та світосприйняття, 
особливості їх співіснування. 

Цікавими є міркування щодо порівняння догмату віри 
християнської та юдейської релігій відомого філософа Е.Ільєнкова. 
Цей вчений став відомий за свої унікальні успіхи у філософії культури, 
сприянню розвиткові людей з серйозними фізичними обмеженнями 
(незрячі, сліпоглухі та інші). У листі до Інституту марксизму-ленінізму 
(приблизно кінець 50-х років) філософ тлумачить низку положень з 
“Сутності християнства” Фейєрбаха та “Тези про Фейєрбаха” Карла 
Маркса. В розвиток і підтвердження викладених вище думок, варто 
зацитувати таке: “Іудейський погляд на природу Фейєрбах тлумачить 
досить широко, - як погляд, за яким природа є лише засобом 
суб’єктивних цілей та їхній продукт, пов’язуючи цей погляд з 
“егоїзмом” релігійної свідомості взагалі та відкриваючи в ньому 
таємницю християнства (“Іудейство є світським християнством, а 
християнство – духовним юдейством»)”, “…автори Біблії розглядають 
природу як об’єкт, що не має жодного самостійного значення, як щось 
огидне й нікчемне, а весь сенс її бачать у тому, що вона є засобом 
практично-людських цілей, об’єктом докладання волі” (Ильенков 
Э., 1991, с. 448). Зрозуміло, що поєднання двох постулатів-антиподів в 
одній людині, в її свідомості, психоемоційній реальності, в цілому 
народові є неможливим. Дослідники проблеми намагаються якось 
пояснити такий химерний синтез, виводячи нове поняття “народне 
християнство” (М.Брайчевський) як поєднання народної віри з 
догматами християнськими, хоча й воно мало що пояснює. 

У дослідженнях сучасних українських філософів стверджується, 
що “…наша традиційна предківська віра не була тупиковим шляхом у 
розвитку світогляду й духовної культури народу. Християнство 
перервало своєрідний процес становлення української культури… 
тривалий час ще зберігались зародки космогонічних і космологічних 
уявлень… в поглядах на людину, душу характерним був дуалізм. 
Навіть весь понятійний апарат був використаний і перенесений до 
християнства зі старої віри” (Федів Ю.О., 2001, с. 7-15). До цього 
можна долучити твердження про те, що основа основ постання 
людини й виплекання її до сьогоднішнього рівня – система 
світовідчуття за своєю психофізичною природою залишилася 
незмінною. Адекватність відображення та сприйняття є запорукою 
психічної адекватності людини загалом, її психічного здоров’я. 
Існують унікальні розвідки з цієї проблеми, наприклад, маловідомі 
праці К. Сосенка (Сосенко К., с. 1994), фундаментальні дослідження 
російського академіка Б.Рибакова (Рыбаков Б.А., с. 1988).  



 

 

68

ТРИ НАЦІОНАЛЬНІ ТИПИ НАРОДНІ 
 

В. Антонович 
 

Геть більшої ваги та частина етнології, що працює, аби вияснити 
функціонування системи нервової якого-будь народу, себто працює 
над нерваціею народньою. Від міри чулості, від того, як нарід 
переймається враженнями околишніми, залежить характер народу, 
його суспільність і стан політичний, наостанку вдатність його до 
розвитку. Обмежившися спочатку речами найзагальнішими, 
спостерігаємо, що нервова система москалів не вельми чула, а через те 
і реакція до вражень околишніх невелика і безсила. Це тип флегматика 
малочулого до вражень околишніх. Навпаки у поляків: чулість у них 
дуже велика і рефлекс починається безпосереднє, зараз за 
роздразненням; – се чистий тип сангвініка. Русини теж дуже чулі до 
вражень; але реакція у них прокидається після довгого перегоду за 
роздразненням; русин – тип меланхоліка. Отже ж і різниці в інервації, 
в особистім, в громадськім, в суспільнім життю цих трьох народів 
залежать від різниць, зараз наведених нами. Найвиразніше характер 
народній показується в звичаях. Звичай – це те, як чоловік живе, як він 
поводиться з людьми, як відноситься, до них, як він орієнтується в 
усяких обставинах життя.  

На малій чулості москаля засновані його прямота і грубіянство: 
він не вважає на те, щоб там когось не зачепити, не образити; він, 
міряючи усе на власну мірку, гадає, що і всі інші люди, так само як і 
він, повинні бути необразливими. А щоб образити кого-небудь, 
москалеві треба більше враження надати: оці і є джерело непоштивості 
і грубіянських відносин москаля. В суспільності польській через 
велику нервову чулість виробляється характер відносин такий: кожен 
поляк без жодного лихого заміру силкується вдавати з себе 
найкращого, і тим самим вказує на те, чого в інших людях бракує: 
кожен поляк силкується показатись ліпшим, ніж він є справді і 
звернути на себе найбільшу увагу у всіх. Оце силкування малюватися, 
оця пиха цілком залежить від потреби нерви свої задовольнити 
враженням безпосереднім. Русин не вміє зразу відповісти на 
роздразнення; він відповідатиме на нього за день, за тиждень, або що 
за те ж увесь той час почуватиме враження. Тим-то а характері русина 
з’являється сумирність, гумор і нещирість. Гумор виробляє у нього 
поривання спинити і відіпхнути від себе яку-будь прикрість; тим-то 
чоловік пильнує в прикрості знайти що-будь смішне, глумливе і тим, 
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чином хоч трохи зменшити недобре враження. Навіть у люб’язностях 
та в лайках з’являється народній характер.  

Москалі виплекали собі вдачу великої практичності; Той час, що 
дві другі народності віддають на любязності та на щиросердні 
розмови, москалеві лишається вільним. Він мало вважає на 
контрагента свого, або взагалі на того, з ким веде справу, а пильнує 
лишень про інтереси власні. І тут причина мала нервова чулість: уся 
люб’язність у москаля далі хвалення сили, практичності, авторитету не 
йде; бо тільки щось дуже здорове робить на його відповідний вплив, а 
на мале, не гучне, нерви його не обзиваються.  

Поляк в люб’язностях іноді доходить до утрировки – "padam do 
nog", "caluję rączki" – стали звичайним привітанням у поляків. Русин 
мало коли промовляє люб’язності, та й то найбільше до власної 
родини, та до людей близьких і то все помірно. На любязностях русина 
відбивається ліризм.  

Щодо лайок, то тут абсолютна перевага за москалем. Лайка його 
вельми плодюча, грубіянська і занадто цинічна. Поляк, коли і лається, 
так не забуває повеличатися: лайка у його кучерява, театральна, не 
натуральна. Русини лаючись часом теж не цураються цинізму, але 
звичайно переважною лайкою буває лайка мітольогічна: чорт, трясця, 
яропуд, та бажання чогось–будь лихого.  

Щодо відносин родинних, так і тут спостерігаємо різницю: В 
родині москаля найперше помічаємо, що і всякому видається в вічі, 
велику численність родини і абсолютну безконтрольну власть голови 
(большака), яко ініціатора в сім’ї. Ініціатива його все одно, що закон 
для останніх членів родини, через що в всі інші члени родини доволі 
таки обезличуються, найпаче жіноцтво. Здається, через свою малу 
чулість нервову жіноцтво легко піддається, переносить утиски і не 
помічає браку власної самостійності. В родині польській, де і чоловік і 
жінка бажають пишатися та величатися, з самого початку 
прокидається люта усобиця. Річ звичайна – що хтось, або чоловік, або 
жінка бере гору запевнивши другого своєю перевагою, а через неї і 
правом на верховодство. Від дітей вимагають, щоб вони були 
абсолютно слухняними і часто жінки одна перед одною пишаються та 
хваляться своїми дітьми. В родині русина вражає нас невелика 
численність її: при великій нервовій чулості і вразливості життя 
щоденне надає багато матеріалу до суперечок, клопоту і сварок. Русин 
пильнує стояти дальше від гріха, а через те, як тільки трапляються 
перші сприяючі обставини, сім’я русина ділиться і розходиться. 
Звичайна річ, що батько, міркуючи одружити сина, вже заздалегідь 
збирається йому на хату: У відносинах батьків до дітей бачимо 



 

 

70

багацько всяких комбінацій, відповідних характеру народньому: 
батько і мати іноді все добре бачать і відають, але вдають з себе, буцім 
вони нічого не тямлять і не помічають. Дівчата й хлопці, наприклад, 
беруть крадькома у матерок і несуть на вечорниці або на досвітки 
всяку всячину, а батько й мати немов би то нічого не помічають.  

Коли звернемо увагу на особисті відносини дружби і 
ворогування, так помітимо, що у москалів найчастіше дружба 
ламається через обставини практичних інтересів, а ворогування 
доходить до лютості необмежованої: “Скрутить в бараній рог”. 
Дружба у поляків більше стала і твердіша, а вже коли приятелі 
зробляться антагоністами, ворогування їх тягнеться дуже довгий час, 
але лютим не буває і зводиться воно на раз-у-разний глум та 
напосідання на свого супротивника усякими дрібницями. Русини не 
скоро і трудно братаються і ніколи дружба їх не заходить до зайвої 
інтимності. Ворогування їх не буває лютим, зате тягнеться довгий час 
без устанку.  

Б’ються люди отсих трьох типів теж кожен по-свойому: москаль 
поперед усього пильнує свойому противникові якомога більше 
заподіяти болю фізичного “заехать в ухо”, “размозжить”. Бійка у них 
буває лютою, нелюдською. Основою бійки у поляків зручність: увесь 
інтерес в тому, щоб супротивника ударити, а самому випорснути. 
Бійка ведеться у них з відпочинком. Русин стереже не стільки того, 
щоб супротивникові наробити болю фізичного, скільки того, щоб 
зменшити його: супротивники, схопивши один одного “за груди”, 
доволі довго отак водяться і це вже вважається за велику образу: “Взяв 
мене за груди”.  

Щодо асоціацій, то вони є, як в українців, так і у великоросів. Вся 
різниця тільки в значенні товаришів. Українська асоціація (чумацтво, 
рибальство, чабанство) видається своєю малочисленністю і 
рівноправністю товаришів. В тих же асоціаціях, де треба голови або 
отамана (чумацтво), товариші вибирають його і слухаються остільки, 
оскільки йому звірились. За більшу знаємість в ділі, обметаність його і 
привід – нагородою буває шана й повага і ніколи не більший пайок з 
заробітку.  

У поляків асоціацій зовсім не водиться – не в характері народу.  
Великоруський “большак” єднається сам за всі і сам порядкує, 

скільки куди треба робітників. Од роботи сам ухиляється, зіставляючи 
собі тільки право указчика, право проводиря й доглядчика за 
роботами. За комісію, за привід і догляд йому відділяється найбільший 
пайок з заробітку.  
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Ще ясніше об’являється характер народу в тих політичних 
ідеалах, які він при відповідних обставинах намагається реалізувати, 
виконати.  

Великоруси охочі слухати тільки авторитету і слухати абсолютно, 
безперечно. Вони проти авторитету не тільки не мають нічого 
незгідного, суперечного, а навпаки, ще знаходять таку підлеглість 
дуже потрібною, пожиточною і корисною.  

Русини мають інший ідеал – це правда, правдивість, громадська 
рівноправність. Такий ідеал вбачається в стародавнім вічі, в козацькій 
раді, в Запоріжжі, де члени мали повну волю і рівноправність – всі 
були однакові й рівні.  

Поляки об’явились прихильниками ідеї аристократизму: 
вироблена ними суспільність була аристократичною.  

Звернемо увагу на відносини до віри.  
У русина віра живе чуттям інтимним. Він мало звертає уваги на 

обрядовість. Релігійне чуття його видається великим теплом і 
щирістю. До сього ще характерним з’являється поважання віри 
другого: не чіпай мого і я не займу твого. В польській релігії трудно 
впізнати, що з’явилось випливом з народного характеру, а що 
придбане, як готове, від католицької церкви. Як там не було, а можна 
сказати, що поляки видавались релігійною нетерпимістю. Вони 
справдовуються не аналізом та мислуванням, а здаючись на готові, 
давно вже вироблені афоризми, у їх гноблення всього, з ним 
незгідного. Поляк думає, що його віра абсолютно правдива. У 
великорусів головне місце займає обрядовість; вони щиро стоять за 
всякий, навіть дрібний обряд, букву ( роскольничі спірки про те, чи 
казати “Господи, помилуй”, чи “О Господи помилуй”, про сугубе і 
трегубе алилуя, чи “рожденна не сотворена”, чи “рождена а не 
сотворена”) і інше. Дякуючи великому поважанню авторитету, 
великорус видається великою нетерпимістю в вірі, як і поляк. Різниця 
в тім, що великорус не терпить іншої віри через те, що ця інша віра, не 
придається йому і не вважає на готовий уже авторитет великоруса… 

Наостанку кілька слів про метод і заходи в науці й публіцистиці.  
Поляки найбільш хітні до милування афоризмами. В більшості 

польських літератів. можна помітити ряд покладів зовсім мало 
Зв’язаних і з’єднаних між собою, зате таких, що не терплять 
суперечок. Характер великоруса найбільш рельєфно видається й 
малюється в його заходах публіцистичних. У великоруських 
публіцистів водяться дві манери:  
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1) манера авторитету, видатним представником якої був Катков: 
він становить ряд покладів і, не зробивши ще ні жодного виводу, 
наперед уже лає всіх, хто з ним не згодиться,  

2) друга манера з’являється в простованню зруйнувати всі логічні 
методи мислування – це великоруський нігілізм. Перші змагаються за 
заскорузлі поклади і підтверджують лайкою, а останні, знизивши всякі 
мотиви мислування, все плюндрують та руйнують, нічого не даючи на 
місце поруйнованого і, як і перші, кінчають лайкою.  

Українець має велику прихильність до аналізу й скептицизму. 
«Се діло треба розжувати». Обережність до всяких теорій та поклядів 
a priori і національна українсько–руська осібність, осібність українця–
русина.  

Народній характер складається з якостей природжених і вжитих 
культурою. Звісна річ, що в характері кожного народу єсть якості, як 
бажані, так і не бажані, як позитивні, так і негативні. Ніяка культура не 
в силі знищити природжених якостей, але ж мета всякої культури 
повинна бути в тім, що культура матиме вплив на характер народу, що 
дасть спроможність розвинутись бажаним, позитивним якостям і 
одведе відповідне місце для якостей небажаних, негативних, З тих 
психічних якостей русина, які здаються авторові ідеальними, 
позитивного характеру – це етичний критерій. Етика – річ вселюдська, 
тільки етика у різних народів складається неоднаково, різно. В заснові 
етики в усіх народів покладено невиводне шукання того, як то по 
правді, як не по правді, що таке правда, а що кривда. Українець-русин 
вважає за етичне все те, що справедливо. У великоруса виступний 
етичний пункт сила; він поперед усього звертає увагу на те, чи факт 
дужий, чи не дужий. У поляків виступний пункт – приємність, 
любість: коли який-небудь факт приємний – він повинен бути, а 
прикрий – не повинен. Втика в суспільнім життю – це одна з 
найголовніших заснов людського життя, поводження і на останку 
добробуту. 



 

 

73

СЛОВНИК 
 

Архетип – першообраз, типовий універсальний засіб 
структурування людського досвіду, що має надособистісну природу. 

Асиміляція – уподібнення, тип етнічних процесів, за яких окремі 
етноси або етнічні групи, що опинившись у середовищі іншого етносу, 
переймають його мову та культуру, зливаються з ним. 

Безпека держави – відсутність загроз, що можуть порушити її 
цілісність.  Фактори державної безпеки: мовний (державна мова), 
інформаційний, освітній (національна освіта), науковий (підтримка та 
розвиток національних наукових шкіл та інституцій), культурний 
(національна культура), релігійний (національна релігія, церква), 
економічний (національна економіка), екологічний та ін. 

 Вірування – дія людини, сполучна ланка між почуванням та 
мисленням. 

Влада – інструмент ладування (творення ладу). 
Воління – намір реалізувати волю. 
Вольовість – характеристика готовності до дії, наскільки людина 

готова діяти. 
Гра – модельне відтворення або конструювання буття. 
Держава –  форма існування нації, здійснення її мрій та прагнень. 

Виявлення національної ідеї,  її реалізація через діяльність і творчість. 
Діаспора – спільнота людей єдиного етнічного походження, яка 

живе в іноетнічному оточенні за межами своєї історичної батьківщини 
або поза ареалом розселення свого народу.  

Діяльність – дія згідно з нормами, вимогами, обов’язками. 
Дух – всеосяжність, що творить, дає буття. Засобом осягнення духу 

є національна ідея. 
Здоров’я – ознака ладу між людиною і природою. 
Конституція – основний закон Держави,  договір між народом як 

джерелом влади та гарантом реалізації влади, що містить ціль, 
стратегію її досягнення та ін. 

Культура – явище всеосяжне й охоплює всі сфери буття людини, 
суспільства. Культура є своєрідною “рефлексією” життя. Культура – 
простір узгодження думок, позицій, мрій; джерело творення кращих 
зразків радості та щастя людини, що в майбутньому перетворюються 
на мудрість та настанови. Національна культура – вияв, творення та 
збереження ментальності нації. 

Ментальність – сукупність почування, вірування, мислення, що 
створює картину світу, світогляд і скріплює єдність спільноти, народу. 
Виникає з природних умов та соціально зумовлених компонентів. 
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Мислення – дія людини, здійснюється через мисленнєві операції: 
аналіз і синтез, порівняння та розмежування, судження та умовивід, 
абстрагування, узагальнювання та ін. 

Місія України – світоладування як заповіт пращурів. 
Мова літературна – унормована, стандартна, правильна з погляду 

усталених, кодифікованих норм форма національної мови, що 
обслуговує культурно-освітні потреби суспільства, виконує 
консолідуючу функцію через використання у сферах державного 
управління, засобів масової інформації, науки, художньої культури та 
літератури. Мова літературна протиставляється діалектам, жаргонам, 
просторіччю; існує в усній та писемній формах. Залежно від 
суспільного використання мови літературної формуються її 
функціональні стилі. 

Мудрість – рівновага між почуванням, віруванням та мисленням, 
їхнє поєднання. Прояв ментальності народу. 

Народознавство – наука, що досліджує етнічні спільноти на 
предмет визначення специфічних ознак і функцій, виявлення їх змісту 
та закономірностей процесу становлення з погляду забезпечення 
існування етносу. 

Нація – психофізичне цілісне утворення, спільнота людей, 
об’єднаних однією трансцендентною ідеєю (національною). 

Національна ідея – виявлення поклику.  
Особистість – цілісність, що здатна самовизначатися; вища 

інстанція, що координує всю психічну діяльність, поведінкову 
активність; складається зі ставлень та відносин; соціальний прояв 
людини, “Я” для інших. 

Особистість мовна – сукупність здібностей і характеристик 
особистості, які зумовлюють створення і сприйняття нею текстів, що 
розрізняються а) ступенем структурно-мовної складності, б) глибиною 
і точністю відображення дійсності, в) певною цілеспрямованістю; 
особистість, виражена в мові (текстах) і через мову; особистість, 
реконструйовану в основних своїх рисах на базі мовних засобів. 

Партія політична – група людей, як частина суспільства, що 
виражає інтереси цієї частини і керується ними в державній діяльності, 
у  політичній боротьбі. 

Політика – державна діяльність, спрямована на втілення в життя 
національних  ідеалів, на постановку цілей і вироблення стратегії їх 
досягнення. 

Почування – дія людини, інтеграція трьох складників: відчуття, 
сприйняття, уявлення. 
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Рефлексія – вид пізнання, коли в процесі будь-якої діяльності 
суб’єкт сам стає об’єктом самоспостереження; процес корекції способу 
дії через реконструкцію перебігу дії і причин утруднень. Рефлексія 
зумовлена потребою діяча подолати утруднення за допомогою аналізу 
дії. 

Самосвідомість – усвідомлення себе. Структура самосвідомості: 
самопізнання (виявлення свого поклику через рідну мову), емоційно-
ціннісне ставлення до себе (на основі цінностей українського народу), 
діяльнісно-вольова сфера як саморегуляція, самооцінка (вміння 
визначати цілі, досягати їх, оцінювати себе в цьому процесі). Рівні 
розвитку самосвідомості – самовідчуття, самопочуття, самоаналіз, 
саморегуляція, самоконтроль. 

Світогляд – цілісність, інтегративну системне утворення, яке 
постає з мови, ядро свідомості (як індивідуальної, так і суспільної), що 
визначає орієнтацію людини у мікро- та макросвіті. Функцією 
світогляду є світоосягнення та світоусвідомлення, через нього людина 
визначається у житті, діє та творить згідно до своїх настановлень, 
ціннісних орієнтирів і т. і. 

Творчість –  творення, за якого  використовуються  норми, вимоги, 
обов’язки, але вони можуть змінюватися. 

Темперамент – вроджена, стійка характеристика індивідуальності.  
Українознавство – системна, інтегративна наука цілісності, що 

вивчає українську людину, Україну та світове українство у 
часопросторі, його взаємозв’язки з іншими народами. 

Український звичай – основа ладування, правила життя українців,  
що існують здавна. 

Художня словесність – уснопоетична народна творчість, писемна 
література. Її найприкметнішою особливістю є органічний синкретизм 
з історією, характером, долею народу. 

Феномен – виняткове, незвичайне, рідкісне явище, яке осягається 
через чуттєвий досвід. 
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