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ПРИСВЯТА 
«ВІРА – її спільнота має міцну основу для сили держави, як твердині ЛАДУ І ВОЛІ. І про це я думав у 

хвилинах натхнення, коли творив нову віру. Це основа величі і сили нації, сили моральної і духової, а також 
величі в історії людства» 

В. Шаян «Віра предків наших» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Присвята праці «Творчість через символ» Володимиру Шаяну має за мету нагадати сучасному 
українству про непересічного Українця, вплив цієї видатної постаті на самобутність розвитку 
українських науки та культури й сучасного розуміння природних вірувань. 

Українознавство – це цілісна система наукових інтегративних знань про Україну й світове 
українство як цілісність, як геополітичну реальність, яка функціонує в обширі Простору й Часу (акад. 
П. Кононенко). Наукове українознавство охоплює великий обсяг знань і серед них важливе місце 
займає природнича історія у неподільності з природним богорозумінням (В. Сніжко). Одним із 
перших відчув цю природну поєднаність, а через те й потребу наукових пошуків у світоглядно-
теїстичному обрії знань мислитель-українознавець Володимир Шаян. 

Дослідник прагнув перенести в українознавче поле дослідження виявлені на 
давньоукраїнському терені прадавні залишки природної віри, і не лише не залишив їх на рівні 
пізнавальних пошуків, а й переніс на ґрунт філософських студій. Навіть світогляд відомого 
українського мислителя він розглянув як носія давньої природної ідеології у вигляді «розмислів» 
мандрованого лицаря-філософа Григорія Сковороди. Так само він розглядав і природність таких 
світочів українства як Тарас Шевченко, Іван Франко, Леся Українка, Олег Ольжич. 

Величезною заслугою для реалізації виховання молодої української патріотичної еліти постало 
створення В. Шаяном Ордену Лицарів Бога Сонця. Створивши цю організацію, вчений мріяв 
досліджувати давню українську природну віру, науково обґрунтовуючи традиційні природні 
богорозуміння у своєму новітньому світобаченні. Проте не все склалося як бажалося, бо Природа 
визначає можливості, а буття – або реалізує їх, або нейтралізує. Наукова спадщина, яку залишив по 
собі цей видатний мислитель, надихнула і ще надихне на інтерпретацію давньої української 
природної віри немало поколінь науковців, що вже є величезною заслугою перед українською нацією 
та світовим українством. Саме наверненню здобутків цієї видатної постаті в наукове українознавство 
й присвячено цю книгу. Користаючись сучасною українознавчою понятійно-термінологічною базою 
та інноваційними аналітико-синтетичними методами й підходами до поставленої наукової проблеми, 
здійснюємо спробу засобами візуального, поетичного та образного впливу донести до читача новітнє 
бачення Творчості, як абсолютної енергетичної природної форми, яка дає початок образно-уявній 
формі виявлення природної енергії. 

Творчість – це єдина діяльність, яка притаманна винятково Людині. Творить Всетворець, а 
Людина, уподібнюючись Богу, намагається теж творити, й творить як Добро, так і Зло. Природне 
гуманістичне Світобачення як новітня форма наукового українознавства покликана виховувати так, 
щоб Людина була спроможною творити більше Добра, акумулюючи природні ресурси й активізуючи 
свої творчі здібності. 

У Символах закарбована абсолютно вся історія людства. Нині їх сприймають як артефакти 
минулого та мистецькі витвори української традиційної спадщини. Це видатний скарб Нації, тому 
сьогодні всі сучасні символи мають увібрати в себе гуманістичне минуле для того, щоб воно не 
розчинилося безслідно в сучасному урбаністичному суспільстві, а органічно увійшло в творчу 
діяльність, сакральність, духовість українського народу. 


