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ЯКОЮ ПОБАЧАТЬ УКРАЇНУ НАШІ ДІТИ І ЩО ДЛЯ ЦЬОГО 

НАМ ВАРТО ЗРОБИТИ? 
 
Олександр Лук’яненко 
 
Нове століття пропонує нові реформи… За цими реформами вбачають 

зміни на краще. Але допоки світ не буде сприйматися людиною крізь увесь 
спектр її власних почуттів, вона не зможе змінити його шляхом застосування 
всього «матеріального», що встигли реформувати економісти-теоретики, 
промисловці та політики. 

Саме тому варто змінити підхід у поглядах на розвиток суспільства. 
Реформувати спочатку те, що допомагає людині сприймати світ. 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. Вважаю, що нашому суспільству 
варто звернутись до забутого досвіду. Багато чого втрачено, знищено роками 
панування тиранічних режимів. Але істина продовжує жити у людському 
серці (із чим погоджуються прибічники генетичної теорії пам’яті). Саме 
тому, щоб допомогти звернути нас і наших дітей до усвідомлення того, що 
майбутнє твориться зараз, ми і вирішили зробити перші кроки по 
відродженню давнього знання (часом інтуїтивному, що не суперечить науці, 
знайомій із французькою інтуїтивістською школою). 

Педагогічна теорія давно взяла на озброєння ідею всебічного 
гармонійного виховання особистості [1]. Але, на жаль, практика відстає від 
теорії на декілька кроків. Часом навіть іде протилежним шляхом, гублячи 
суб’єкт навчально-виховних відносин через надмірі захоплення 
методологією або технічною стороною справи. 

Наша сива минувшина не залишила безпосередніх писемних пам’яток 
педагогічної направленості через масу причин (основною з яких слід назвати 
запеклу баталію за зміну ідеології та життєвих орієнтирів суспільства в ІХ–Х 
ст.). Але аналіз практики праукраїнців із точки зору сучасності, примушує 
схилитися перед продуманістю, логічністю та глибинністю навчально-
виховного процесу ведичної Русі, втіленому в обрядовості – раціональній 



системі освітньо-виховних дій, які стверджували та коригували життя, 
збагачуючись у віках. 

Саме в обрядовості якомога краще на місцевому, автохтонному ґрунті 
показаний приклад гармонійного розвитку особистості на основах, які беруть 
свій початок у глибині віків. Ця мета досягалася шляхом виконання системи 
поставлених завдань, які, спираючись на загальноприйняту на сьогодні 
систематизацію, можна об’єднати у напрями виховання. Одразу зазначимо, 
що виділити пріоритетний напрям є неможливо. Моральне становлення 
особистості усвідомлювалося настільки невіддільним від її становлення як 
трудівника чи поміркованого громадянина, що провести межу здається 
нелогічним і непотрібним. 

Постійність, динамічність обрядового процесу давала змогу утримувати 
ритм безперестанного вдосконалення, що виявлялося через вплив різних 
факторів одного і того ж самого обряду з року в рік на окрему особистість, 
що дозволяло їй проявити себе у нових видах творчості: одного року 
приділити увагу розвиткові естетичних смаків, другого – природничому 
знанню, наступного – іншому видові діяльності. 

Головним завданням гуманітарної педагогіки було і є виховання 
справжнього громадянина. Не занурюючись у дебати стосовно державності у 
праслов’ян, подивимось на те, чим досягалося виконання цього виховного 
завдання. 

Для початку зазначимо, що тисячолітні традиції 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. Навіть візантійський хроніст Прокопій Кесарійський 
писав про те, що наші предки споконвіку жили у народоправстві. До того ж 
існував культ Роду: в біологічному значенні як зміна поколінь, у 
теологічному тлумаченні як Батько і Творець, у моральному – як комплекс 
Правого, Не-Кривого шляху тощо. Його побутування серед праслов’ян 
зобов’язувало думати про дітей – втіленні «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 громадянського 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: «Віче мали: що віче 
вирішить, то так і є; а що не рішено – не повинно бути» [2, с.11]. Знову 
акцентуємо увагу на слові «Рід». Треба усвідомити, що інформативний ряд, 
який несло це слово для прадавнього русича, уміщувало увесь 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 могли говорити й діти: «Всяк міг слово сказати – і то було благом» [2, 
с.13]. 

Отже, виховання у свідомості окремого члена суспільства усвідомлення 
людини як Роду (Всесвіту – Творця – Минулих і Прийдешніх поколінь – 
Вмістилища знання тощо) автоматично вводило його в систему 
громадянського виховання ще з найменшого віку із виконанням певних 
обов’язків перед громадою, роблячи його «Людиною, смислом життя якої є 
служіння ближньому, Вітчизні, Богові» [3, с.99]. 

Наступною сходинкою до вершин громадянського 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 
долучення 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»… [4]. 

Народність, глибока символічність дійств, невіддільність їх від 
особистості виконавця, рідної Природи не може не спрямувати людину 
полюбити свій народ, свою Вітчизну, 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? 

Усе це удосталь використовувала навчально-виховна система ведичної 
Русі, яку в штики сприйняли ідеологи нового, про-візантійського, курсу 
розвитку руських земель у ІХ–Х ст. На жаль, принесена і насильницьки 
насаджена, як і християнізація, вогнем і мечем ідеологія «Моя хата скраю…», 
поступово витіснила закинутий і забутий національний егоїзм, що виявлявся 
у палкому патріотизмові, любові до Роду. Так, саме до Роду, бо недаремно 
стверджує видатний педагог М.П. Щетинін: «Я не вірю в любов до Вітчизни, 
якщо немає любові до родини» [5]. 

Змістове навантаження словосполучення «патріотичне виховання» 
складає становлення національної свідомості дітей, належності до рідної 
землі, народу. Це дуже важкий і трудомісткий процес для сучасності з її 
постійним надлюдським прагненням до глобалізації, монополізації 
матеріальною сферою західного світу усіх сфер життя людини. Належність 
до землі, яку берегли не одну сотню років українці, тепер нівелюється. 
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: «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» [2, с.43]. 

У праукраїнців 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…» [6, с.19]. 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. 
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