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Нещодавно на очі мені потрапила стаття «О, націє, ти дужа і вічна як 

Бог…»  Олексія Вертія з Сумщини («Літературна Україна №№28-29»). Гіркі 
реалії, про які він не боявся відкрито говорити, підштовхнули до 
ненав’язливих роздумів: «…у своїй багатовіковій історії Україна 
самоздійснювалась на своїй природній основі…».  

Дійсно, лише природний, невимушений розвиток одвічно святої для 
української душі вишні (дерева Все-вишнього) здатний привести до 
природного – чистого і майже містичного – її цвітіння. І лише заквітчана 
відповідно до закону Всесвіту, вона вбирається у червоне ягідне намисто. А в 
яких умовах доводиться квітнути Україні? Чи відчуває вона ще порухи серця 
свого неповторного всесвіту? Чи ладна почути і прислухатись до порад свого 
природного духу, щоб натхненно чекати щедрих сходів із посіяного нею 
зерна? 

Дивишся навкруги і думаєш, що давно вже згубилася у високих полинах 
стежка, здатна вивести Неньку-Україну на ЇЇ ШЛЯХ у нещадному поступові 
глобалізації та уніфікації. Поглянемо хоча б туди, звідки ідуть витоки наших 
доріг у майбуття.  

Звісно, хотілося б говорити, про родину. Та не виходить. Нині, за умов 
епохи первинності кар’єрного зростання, превалювання матеріального над 
духовним та штучного прискорення відчуття плинності часу, родина 
невпинно втрачає своє первинне значення у вихованні дитини. Як не 
сперечайся, та школа стає таким собі «замінним генератором» родинного 
тепла, чи не головним місцем перебування дитини у часі між початком і 
завершенням робочого дня батьків. А саме у ці роки і починаємо ми думати 
про наше майбуття, шукаючи собі місце під неозорим небом України. 

На превеликий жаль, у даному випадку розмова про школу як про 
другий дім буде занадто переповнена сарказмом. І важко сказати, у чому око 
суворого критика побачить більше негараздів: у відірваності реальної дитини 
від школи як виховного закладу чи у тому, що українська сім’я безнадійно 
втрачає свої споконвічні характеристики, полишаючи школі передове місце 
на полі бою за чистоту дитячої душі та глибину її українськості. 

Хотілося б заговорити і про церкву. Та й тут не можемо. Нещодавні події 
ще більше завірили, що не зможе сьогодні вона взяти під своє крило 
українську ідею, допоки не буде об’єднана сама, допоки не вирішить, кого із 
«своїх» патріархів вона вітає, якою із «своїх» мов славить Творця… Тому 
надія, нажаль, – не на неї. 

Звичайно, теперішній уклад життя, до якого дійшло сучасне українство, 
побите роками поневірянь на історичній ниві, потребує реформування. Та 
важко говорити про позитивні зміни за умов, коли до державного управління 
залучаються особи, чиї цінності та ідеали формувалася в умовах, не сумісних 
з принципами українського родового обов’язку, народного покликання чи 
природного світогляду.  



Звикши працювати «по-старому», не маючи перед очима гідних 
альтернатив, люди при владі вдаються до реформування заради самого 
реформування, забуваючи змінити сутність процесів. Докорінної ж їх зміни 
слід очікувати лише тоді, коли співробітники Міністерства освіти і науки чи 
Міністерства економіки будуть в змозі адекватно оцінювати ситуацію на 
місцях, вмотивовуючи свою діяльність РОДовою (наРОДною) потребою, чи 
оцінюючи результати своїх дій з позиції не окремої особистості, а з точки 
зору цілої низки поколінь українського народу.  

Та якщо реформатор не в змозі задовольнити потреби через свою 
відірваність від реалій, слід виховати покоління свідомих особистостей з 
діаметрально протилежним категоріями мислення, що почнуть 
«реформування заради прекрасного» на основі закладеного у них морально-
етичного багажу. 

Отже, вирішення завдання по формуванню особистості оновленого 
(ноосферного) типу покладається саме на школу (і тут, дійсно, вже не 
важливо – загальноосвітню чи вищу, бо і та, й інша уже давно загрузли у 
пошуках «західних альтернатив», таких заманливих, та таких примарно 
зрадливих). Вихованці шкіл нового – РОДОЦЕНТРИЧНОГО – типу, що 
будуватимуть свою роботу на основі принципу РОДОВІДПОВІДНОСТІ 
освіти, реанімують українську ментальність з домінантним значенням 
родини у формуванні фізично, морально, духовно та соціально здорової 
людини. 

Як цього досягти? Просто прислухатись до голосу серця, голосу 
поколінь. Згадати, що з давніх-давен українська земля вперто, на заздрість 
зайд-ворогів берегла свої споконвічні традиції, передавала одвічний досвід 
від покоління до покоління. Саме таким чином і відповідали наші предки на 
риторичне запитання: «Якою побачать цю святу землю твої діти, і що для 
цього ти зробив?». Відповідь була єдина: шляхом виховання того, хто буде 
жити у народоправстві, сприйнятому серцем з молоком матері, хто буде жити 
з екологічним світоглядом людини – дитини Творця, яка ніколи не піде проти 
батькового творіння – навколишнього світу. 

Педагогічна теорія давно вже взяла на озброєння ідею всебічного 
гармонійного виховання особистості. Але, на жаль, практика відстає від 
теорії на декілька кроків. Часом навіть іде протилежним шляхом, гублячи 
дитину через надмірі захоплення методологією або технічною стороною 
справи, тим паче у вирі всеохоплюючої «болонізації». 

Тисячолітні традиції українського національного виховання заклали 
підґрунтя для розвитку людини вільної – як у творчості, так і в житті – від 
сторонньої, «вищої», волі. Можливо, цей механізм діяв уже на підсвідомому 
рівні, штовхаючи суспільство у потрібному напрямкові: розвивати 
демократичний соціум. Візантійський хроніст Прокопій Кесарійський писав 
про те, що наші предки споконвіку жили у народоправстві.  

До того ж існувало священне ставлення до Роду: в біологічному 
значенні як до зміни поколінь, у теологічному тлумаченні як до Батька і 
Творця, у моральному – як до комплексу Правого, Не-Кривого шляху.  



Його побутування серед праслов’ян зобов’язувало думати про дітей – 
втілення «себе у майбутньому». А тому народоправство, як найбільш 
сприятлива форма розвитку суспільства, плекалася заради кращих днів, в 
яких прийдеться жити нащадкам русичів, закоханих у волю і свободу. 

Так поступово виховувалося почуття обов’язку перед рідним краєм, 
своїм суспільством – родом. Однією із форм виконання цього обов’язку була 
участь у зборах віче – найбільш вдалій формі організації влади для 
наведення і підтримки ладу в землях роду . Прадавня Велесова книга 
говорить: «Віче мали: що віче вирішить, то так і є; а що не рішено – не 
повинно бути». Знову акцентуємо увагу на слові «Рід». Треба усвідомити, що 
інформативний ряд, який несло це слово для прадавнього русича, уміщувало 
весь Всесвіт, бо все постало з Батька-Роду, люди живуть (в) ПриРОДІ, 
передаючи мудрість, образ і подобу Творця по Роду у множинності наРОДУ, 
у вогненній любові РОДини… Цей ряд похідних слів можна продовжувати, 
вишукуючи нові й нові факти, щоб доводити всеохоплюючий зміст цього 
визначення. А така універсалізація поняття вимагала того, щоб збереження 
Правого порядку в землях роду було справою всіх без виключення поколінь: 
від малої дитини до вікопомного діда. Велику роль тут відігравала віра у 
надвікову сутність людини, що дозволяло тримати довіру до кожного члена 
суспільства, незалежно від його років. Бо Рід – пам'ять Роду – інформація – 
передається від покоління до покоління, від батьків до дитини, тому й не 
дивно, що на Віче, згідно дерев’яних табличок Велесової Книги, могли 
говорити й діти: «Всяк міг слово сказати – і то було благом». 

Сходинкою до вершин національного виховання є вирощування у 
серцях любові до рідного краю, свого народу. Здається, абсурдно навіть 
ставити питання: який час – техногенна сучасність чи опоетизована давнина 
– досягали цього краще, швидше, якісніше? Постійне прилучення до річних 
обрядових дійств тримало відчуття святості краю, святості зв’язку з ним 
русича-праукраїнця. Приклад навіть мінімального впливу помітний у 
прислів’ях та приказках, що кровно поєднані із минулим: «Або будем на Русі, 
або пропадем усі»; чи «У чужій сторонці не так світить сонце»; або «Рідна 
земля і в жмені мила»; «Рідний край – земний рай»; «Де рідний край, там і 
під ялиною рай»… 

Народність, глибока символічність обрядових дійств, невіддільність їх 
від особистості виконавця, рідної Природи не може не спрямувати людину 
полюбити свій народ, свою Батьківщину, відчути себе рівним з усім 
Всесвітом. Мова, пісня, танець, ремесло, звичаї, традиції: що ще краще зможе 
сформувати національний світогляд? Ідею, яка б об’єднувала? Погляди і 
переконання, які б вирізняли дане суспільство від інших? 

На жаль, принесена і насаджена вогнем і мечем ідеологема «Моя хата 
скраю…», поступово витіснила національний егоїзм, рівноцінний палкому 
патріотизмові, любові до Роду.  

Чужий, привнесений загарбниками в наш менталітет стереотип «краще 
там, де нас нема», витіснив одвічне «свій край як рай». Остання сентенція 
підштовхувала русича на генетичному рівні прикладати максимум зусиль 



заради поліпшення життя, якщо воно здавалося недосконалим, але аж ніяк не 
тікати на чужину у пошуках нового, примарного щастя, як предки часів 
Велесової Книги: «і се повернути маємо ті степові могили і оберігати 
маємо, як отці наші і праотці, які турбуватися мали про свої степи, і трави 
свої, і квіти оберігати уміли, як і кров свою лили за себе». 

Гадаємо, що не буде проблеми з тим, щоб віддати належне обрядовій 
системі виховання, вибудуваній згідно принципу Родовідповідності, у її 
звершеннях на етапі здійснення етнічного самоусвідомлення: засвоєння 
рідної мови, родинних звичаїв, традицій, національної міфології, фольклору, 
мистецтва, народних поглядів, переконань та ідеалів. 

Рідна мова, закладена у душі разом із материнським молоком, важила 
для українця часів домінування обрядової системи виховання, набагато 
більше, ніж для сучасника. Бо слово – це втілення думки, святого розуму, що 
єднає з Творцем; втілення сили, яка могла обдарувати й обездолити, 
вилікувати і занапастити. Велесова Книга наставляє: «Творящу Богом силу се 
узріли в собі, бо то дано дар Богів і не потребуємо бо се напраснити». Тому 
здавна й цінувалася вправність у володінні і доцільність у використанні 
могутньої сили слова: «Слово – срібло, мовчання – золото». Таку глибинну 
культуру рідної мови навряд чи побачиш сьогодні. Для прикладу варто 
навести зимовий цикл навчально-виховного обрядового процесу. 
Колядування – це не тільки складання іспиту з літературно-художньої 
творчості, космогонії, теології. Це іспит ще й на розуміння сили слова. 
Колядки чіткі у побудові, лаконічні, в них немає нічого зайвого, що б 
відволікало увагу від основних першоідей віршування: божественного 
світотворення. Іншим зразком є щедрівки. Їхньою метою було крізь слово 
втілити думку-побажання у матеріальному плані буття. Не даремно ще 
фольклорист Яків Головацький зауважив, що поет «носив ім’я віщого, тобто 
такого, що відає заповітними істинами». Тому-то й так шанобливо 
ставились до слова, втілюючи повагу у красі мови. 

За такої побудови виховного процесу одразу ж вирішувалося питання 
засвоєння традицій, фольклору, міфології. Не оминалося і національне 
мистецтво, яке не могло не бути присутнім в обрядові – екзамені школи 
життя (у зимовому обрядовому циклі це розмальовування хат, вишивка, 
майстрування національних та театральних костюмів, музика, народна 
хореографія та інше). 

Обрядова навчально-виховна система України-Русі не була ідеологічно 
заангажованою. Краще сказати, вона була світлоносною, бо була просякнута 
духом героїчної минувшини, культури, яку слід було як факел пронести по 
життю і передати наступникові: «Поучившись старому, зануримо душі наші в 
нього, бо є те наше, яко се бо вже найшло на коло нам. 

У праукраїнців уже було усвідомлення, що одвічні ідеали формуються у 
світосприйнятті людини у самому ранньому віці (а з точки зору надвікового 
стану людини як уособлення інформації Роду на генетичному рівні, ці ідеали 
знову пробуджувалися до життя за допомогою яскравих образів, створених 
психікою під час обрядів, церемоній, розповідей, баянь). Саме через це 



виховний вплив на дитину, формування її якостей як представника саме 
ведичної руської культури, розпочиналося ще навіть до періоду зачаття. А 
від часу перебування плоду в утробі матері лише посилювалося. Не даремно 
мислитель-поет Павло Мовчан робить висновок, що людина «не лише істота 
мисляча, любляча, гнівлива, радісна, сумуюча, вона, за свідченням біофізиків, 
ще й людина випромінююча: десять випромінювань властиві їй…». Почуття, 
як одна з форм передачі інформації, що може якомога більше вмістити її, 
якраз і використовувалося батьками для того, щоб привити ще 
ненародженому русичу кращі риси проукраїнської ментальності, розуміння і 
усвідомлення подвижництва заради Роду. Безперечно, інформаційно-
почуттєвий потік батьків відбивався на розвиткові плоду, що потім ставало 
благодатним ґрунтом для сходження ростків громадянськості, 
етнонаціонального патріотизму, якостей, отриманих під час життя – під час 
навчально-виховного процесу, довжиною у вічність. 

Без сумніву, виховання громадянина включає у себе ще багато інших, не 
висвітлених аспектів, зокрема таких, як трудова активність, моральність, 
інтелектуальна культура та інше. Гадаємо, подальший аналіз педагогічних 
надбань прадавньої Русі-України надасть змогу нарешті віддати належне 
мудрецям минувшини і все-таки, не соромлячись, пити натхненну воду з 
криниці їхнього знання. 

Ми розуміємо, що кардинальна зміна усталеного процесу навчання не 
призведе ні до чого корисного. Навпаки, з часом можуть викликати щось 
подібне до соціальних зрушень, неприйняття суспільством. Але у час, коли 
Українська Держава все ще стоїть на межі визначення між Сходом і Заходом 
(про що засвідчують незупинні політичні переорієнтації у зовнішній політиці 
останніх років), гадаємо, варто сказати рішуче «Досить!» і починати 
будувати власний український шлях, сповнений національної самосвідомості, 
філософії українського серця. 

Так чи інакше, але українська школа повернеться до того, з чого колись 
починали наші пращури: геніальної обрядової системи, яка стверджувала і 
коригувала життя. Бо не даремно ж сказав наш видатний сучасник 
П.М. Мовчан: «Єдине, що нас порятує – не нові системи освіти, не нові 
технології, а наша прив’язаність до духовних витоків». 

Запропонувати можна наступне: 
1. шкільна система освіти повинна орієнтувати свідомість сучасної 
людини на Родовідповідність, тобто усвідомлення себе як ланки між 
минулим і майбутнім з моральними обов’язками перед лицем Роду, ПриРоди 
(тієї, що перебуває при Роді) та наРоді (того, що поєднаний на Роді) за 
принципом «Живи сьогодні так, щоб завтра було кращим». 
2. формувати розуміння окремої людини як цілого Роду – продукту 
діяльності сотень поколінь, усвідомлення того, що крізь дитину на вчителя 
дивляться сотні років еволюції, що уможливлює розгляд його як 
рівноправного партнера у навчально-виховному процесі за принципом, 
проголошеним філософом Л.Силенком: «Дитина – насінина людства, в якій 
закодований цілий всесвіт». 



3. Змінювати підходи до школи та навчально-виховного процесу від 
розуміння того, що «школа готує дитину до життя» до того, що «школа надає 
дитині можливість повноцінно жити» за принципом «Не жити, там, де 
вчимося, а вчимося, там де живемо». 
 
Олександр Лук'яненко, 
Полтава  
 


