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Анотація: у статті розкривається місце Роду у світогляді українського 
народу та його вплив на реформи в освітньому просторі країни. 

Summary: in the article is described a place of Kin’s cult in the Ukrainian 
world-view and its place in the process of reformation of national educational 
system. 

 
У період перегляду парадигм виховання дуже важко загубитися у 

пошуках вірного стандарту. Часом довгі шукання заводять до бездумного 
копіювання чужих моделей та зовнішніх зразків. Звичайно, ні до чого 
позитивного це не приводить. Вважаємо, що провідну роль у цьому процесі 
повинна грати переорієнтація ціннісних установок покоління. Формування 
норм і правил поведінки, здебільшого, проходить у часово-просторових 
межах встановлення відносин дитини з родиною та з навчально-виховним 
закладом. Але, гадаємо, за умов епохи первинності кар’єрного зростання, 
превалювання матеріального над духовним та штучного прискорення 
відчуття плинності часу, родина під тиском глобалізації та супутніх їй 
ідеологічних процесів втрачає своє первинне значення у виховному процесі. 
Школа стає замінним генератором людського (зокрема і родинного) тепла, чи 
не головним місцем перебування дитини у часі між початком і завершенням 
робочого дня батьків. 

З огляду на ситуацію, що склалася у сфері морально-релігійного життя, 
у міжособистісних відносинах і навіть у галузі державотворення (що все в 
сукупності інакше як системною кризою не назвеш), пропонуємо доповнити 
перелік педагогічних принципів принципом РОДовідповідності, на основі 
якого проводити оздоровлення навчально-виховної системи України. 

Наголосимо на  споконвічній прив’язаності української (руської) 
традиції до витоків роду, родини, шанування предків та віри в одвічність 
Роду як Абсолютної Істоти.  



Найкоротший історичний екскурс у глибини обрядової системи 
виховання дозволяє говорити про первинність у порівнянні з іншими саме 
культу Роду серед слов’янської общини. Елемент родошануваня присутній в 
усіх циклічних елементах ведичного (староруського) навчально-виховного 
процесу. 

 Найповніший же його вияв зустрічаємо у святкуванні зимових 
календарних колодійств. Синтез усіх річних церемоніалів присутній у 
системі груднево-лютневих обрядів. Саме в окреслений період найяскравіше 
втілюються дії  ведичних русичів, спрямовані на утвердження принципу 
родовідповідності у повсякденному житті. Центральним святом з родового 
циклу варто, вочевидь, вважати 24 грудня (старого стилю). Надвечір цього 
дня годилося готуватися до одвідин родичів. За свідченням етнодослідника 
Степана Килимника, «Нести Вечерю» – це значить шанувати старійшину 
(найстаршого в роді), ділити надію, долю, добро, багатство з старшим роду» 
[1, С.36]. Кульмінаційним етапом в даному висвітленні, зверненому на 
визначення витоків родошанування, постає момент внесення до убраної по-
святковому хати дідуха – сплетеного із колосків снопа, символу Роду (тут 
відчувається тематична спорідненість обрядів літнього та зимнього циклів, 
єдність цілорічних елементів навчально-виховного процесу). Обрядовість 
вимагає особливого ставлення до цього символу втілення родинного ланцюга 
предків. За словами науковця Костянтина Сосенка, «до Дідуха відносяться з 
пієтизмом, як до предка роду та народу; але його вважають за невмирущого, 
вічно живучого (тому його символом є місяць, що все відновлюється, хоч на 
час загибає)» [4, С.66].  

Також відомо, що сніп-Рай, сніп-Дідух є символом не одного-єдиного 
першого родича (на зразок біблейського Адама), що призводить до 
утвердження в культурі непотрібного фетишизму, утвердження культу, за 
яким губиться сакральність змісту. Сніп-Рай в українському обряді виступає 
уособленням цілого Роду, родини, що є неподільною, цілісною, монолітною, 
що втілюється у переплетінні-перетині колосків у Дідусі.  

Ореол святості Роду формується і в усній народній творчості, 
торкаючись сфери морально-релігійного життя. Рід тут розглядається як 
Абсолютна Істота: «Рід – Батько Богів, Рід і Мати Богів, Рід – народжений 
собою і народився знову. Рід – усі боги і вся піднебесна. Рід – що було і те, 
чому бути суджено, що народилося і те, що народиться» [3, С.7] Саме Рід як 
сакральна сутність становить основу ведичного родошанування, 
наближеного за своїми характеристиками до ідей панентеїзму (космічного 
пантеїзму): «Род – Вишній Вседержитель, Всебог (Всеєдиний Бог), Початок і 
Безпричинна Причина всього сутнього, Виток, Хід і Мета Токів життя 
Всесвіту…» [2, С.26]. 

Але, зрештою, однобоке, відокремлене вивчення надбань культури, 
здобутків народної технології та формальне наслідування традиціям наРОДу 
не є наріжними каменя при побудові родоцентричного навчально-виховного 
процесу. Набагато важчим для усвідомлення видається співвіднесення однієї 
конкретно взятої дитини (учня) з усім її Родом. Найголовнішим тут видається 



усвідомлення дитиною свого безпосереднього зв'язку із предками. І, на нашу 
думку, він має усвідомлюватися втіленим не лише у кровній спорідненості, а 
й у духовно-енергетичному взаємообміні.  

Згідно наших переконань, людина не розглядається як істота, що живе 
лише в конкретно взятий проміжок часу і у певному відведеному їй 
обставинами просторі.  

Людина є «продуктом» творчості (життя) своїх батьків (надалі 
життєтворчості), які, в свою чергу, також мали батьків. Подібне занурення у 
пошуках витоків творчої сутності людини можливо проводити до 
безконечності. Тож, за законами логіки, можемо стверджувати, що людина є 
продуктом життєтворчості десятків і сотень поколінь її пращурів. Отже, 
намагання відшукати початок подібне прагненням пошуку голки у скирті 
сіна. 

Тому й життя людини може бути ототожнене з Вічністю, яка не має ані 
початку, ані кінця. А людина, будучи творчим продуктом (продовженням) 
власного Роду, спроможна виступати як сам Рід. 

Фактично у світлі нових пояснень ми бачимо запровадження розуміння 
Роду як комплексу, інформаційної субстанції, що у формі родового знання 
(генофонду) присутня у кожному представникові роду homo sapiens sapiens. 

Саме тоді учень, рівноцінно учителеві, зможе оцінити колосальність і 
значущість усіх традиційних установок, які раніше сприймалися ним лише 
через необхідність віддачі данини минувшині. Можливо, подібні умовиводи є 
прерогативою езотеричного напряму у світовій педагогіці. Але вважаємо, що, 
спираючись на них, зможемо вчасно переорієнтувати навчально-виховний 
процес з пасивно-деструктивного напрямку до конструктивного, дійового, 
позитивно обновлюваного. 
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