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УКРАЇНСЬКЕ БУТТЯ 18-19 СТ. ТА ЙОГО ФІЛОСОФСЬКИЙ АНАЛІЗ  
У ТВОРАХ П.КУЛІША 

Досліджується специфіка українського буття 18-19 ст., його ціннісні 
антропологічні та онтологічні проблеми,  їх вплив на культуру і освіту людини, 
аналізуються праці видатного українського мислителя П. Куліша, зокрема смислове 
навантаження термінів „родина , мова, освіта, історія,  релігія”. 
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Культурно-освітній розвиток сучасного українського суспільства та його перехід до 

суспільства інформаційного типу суттєво вплинув на дослідників історії української філософської 
думки загалом і зокрема на висвітлення ними ключових онтологічних орієнтирів при аналізі 
творчості мислителів-філософів попередніх століть. На нашу думку дана тенденція цілком 
підходить до аналізу творчої літературно-філософської спадщини П.Куліша, який був сином свого 
часу ХІХ століття і в своїх працях ретельно досліджував та відображав проблеми  особистісного 
вибору людиною мови, освіти, релігії  та її  відповідальності за свій вибір і свої дії в суспільстві, 
виходячи із взаємозв’язку духовності людини і її практичної діяльності в житті за законами 
правди, як він говорив: „Боже мій! Та ж ти, по суті, створив тільки один закон… один закон 
правди, один закон природи, один закон життя…” [1, 6].  

Сьогодні філософи  часто замислюються над джерелами які живлять буття людини, а 
аналізуючи їх дають смислову онтологічну характеристику ключових складових основ буття. З 
погляду на це для П. Куліша, на нашу думку, в основі живильного джерела буття лежала тріада 
“родина, мова, релігія”. Адже саме ця тріада і сьогодні націлює кожного з нас на смислобуттєву 
творчість і тому нам доводиться самовизначатися між матеріалістичними та ідеалістичними 
поглядами на духовність, і тут дороговказом можуть бути літературно-філософські онтологічні 
міркування П. Куліша, адже практика повинна бути достойною теорії: “Доки ми не відаємо, що і 
як ми робимо, то свою будучину віддаємо влаштовувати комусь іншому. Історію неможливо 
змінити, її можна лише осмислити. Наскільки правдиве осмислення минулого, настільки 
правосильне наше майбутнє ”[1, 15].  

Запорукою цих поєднань теорії і практики є, на думку філософа ХХІ століття 
В.Г. Табачковського, “мікрокосм” – внутрішня упорядкованість самої людини, осереддям якої є 
розумова здатність” [2, 7].  

Тому ми, аналізуючи онтологічні основи літературно-філософської творчості П. Куліша, 
використовуючи методологію професора В.Г. Табачковського, можемо констатувати,  що  у своїх 
онтологічно-філософських пошуках мислитель, значне місце відводить сімейному вихованню або 
родинній педагогіці, а також проблемам особистісного виміру і відповідальності. Адже коли 
людина живе по соціальним законам то вона стає особистістю. Сам П.Куліш ключову роль у 
сімейному вихованні відводив жінці-матері, Оранті-захисниці, Берегині роду та виховательці: “Ні 
не чоловіче діло виховувати дітей, їхнє діло професорувати. Жінці довірено великоцінний 
обов’язок живити й зігрівати юну душу, яка розкривається. Жінка без намірів, без системи формує 
молоде серце в найчудовіший зліпок, пом’якшуючи його материнською любов’ю й 
ласкою…Дитина на руках у матері більше знає істини, ніж цілі школи, синагоги й академії 
мудреців” [1, 17].  

На нашу думку до таких висновків літератора-філософа П. Куліша надихнула сама 
дійсність життя людини кінця ХVІІІ та всьго ХІХ століття. Коли на українських хуторах 
відбувалася акомуляція традиційних українських родинних ідей  соціального поступу, проходила 
специфічна боротьба в середовищі культурних спільнот, була  незворотньою родинна хутірська 
традиція звичного способу життя українців та їх життєвих орієнтирів і цінностей. Але даний 
процес впливав лише на небагатьох українських літераторів-філософів і тому не призвів до повної 
перебудови в той час онтологічних орієнтирів в українському суспільстві на “хутірську 
філософію”. Проте “хутірська філософія” П. Куліша поступово стає колискою українських 
класичних ідейних орієнтацій антропологічного гуманізму. Бо своєю “хутірською філософією” 
П. Куліш пробудив у мислителів-філософів бажання придивитися всередину самого себе очима 
іншого.  
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На дану проблему в своїх розвідках  звертали увагу багато дослідників творчого спадку 
П.Куліша. Адже саме він довів, що кожен моральнісний учинок, хоч би яким малозначущим він 
був, безцінний, бо ”Народ не повинен піддаватися впливу політичних пройдисвітів і запроданців. 
Які роблять народ “безсилим, безголосим, і нарешті безтямним. Тому кожен громадянин 
зобов’язаний стати “правосильним членом нації ”[1, 11].  

Тут ми бачимо, що П. Куліш своєю творчістю, збільшував “потенціал добра” у світі – і 
зменшував потенціал зла. Більше того, як відзначають українські філолсофи: “Існує своєрідна 
антропологічна закономірність, згідно з якою “енергетика добра“ та “енергетика зла” впливають 
не тільки на того, на кого вони націлені, але й мають вплив “зворотний” – на їхнього 
“випромінювача” [3, 222].  

Саме на межі ХІХ–ХХ століть українські філософи стали піддавати глибокому аналізу 
базові принципи онтологічного та антропологічного гуманізму, закладені ще античними та  
ренесансними мислителями: віра в одвічну моральність людини, її розум, здатність перебудувати 
світ на раціонально-духовних засадах. Для П. Куліша та багатьох українських мислителів стає 
реальною утопічність сподівань на загальну розумність людського світопорядку загалом і 
українського світопорядку, зокрема, на що також звертав увагу наш літератор-філософ аналізуючи 
буття селян-хліборобів: ”Селяни-хлібороби-становий хребет нації вони забезпечують передачу 
багатовікових традицій свого народу” [1, 22].   

Тому в ХХІст. українські філософи вважають що, немає світу, в якім ми були б уповні 
“вдома”, не існує також суб’єкта, який би був уповні хазяїном у власній хаті. Людина й світ 
проблематизуються, що не може не спонукать суб’єкта світо відношення до що більшої 
сумирності, обережності, толерантності [2, 9].  

Тому зараз постала потреба глибокого вивчення і осмислення ключових ідей П. Куліша, 
щоб на їх основі виробити розважливий погляд на буття людини, а ідеалом української людини 
ствердити її таку життєдайну рису, як спроможність. Вихід з існуючого духовного вакууму – в 
пошуках нових ціннісних орієнтирів для людини, які полягають в можливості кожного з нас 
збагнути органічне поєднання в кожному конкретному індивіді максимальної самоцінності, 
унікальності, універсальності та вселюдності. 

За цих умов особливої ваги набуває усвідомлення факту людського співіснування. 
Наголошуючи на ключовому питанні етичної теорії буття Е. Левінаса: “Чи не завдано мною 
кривди ближньому, чи не вбиваю я його, коли займаю місце під сонцем?”. Відчуте людиною 
покликання існувати-для-Іншого, одразу наче призначає її відповідальною за його буття. Саме з 
присвячення-себе-Іншому розпочинається, за Левінасом, власне людське, подібний погляд ми 
простежуємо і в П. Куліша.  Розпочинається це присвячення суто випадково, але з першої миті ця 
випадковість є чистою і святою.  Тому людині необхідно частіше спрямовувати свій погляд 
всередину себе з метою самовдосконалення і самотворення.  

В цьому буттєво-антропологічному процесі значну роль повинен відігравати людський 
розум, який є основою духовного розвитку суспільства й окремої людини. “Людський розум має 
ту ж природу, що й божественний, він володіє тими ж властивостями і виконує ту саму функцію. 
Людський розум має бути для самої людини тим самим, чим є божественний розум для світу. У 
окресленім рухові власної душі ми здіймаємося до найвищої точки й водночас сягаємо найглибшої 
таїни, сокровенного лона природи. Найвища мета такого руху людської душі – убезпечити 
самовладання людини у світі, де вона знаходиться, відчування людиною довір’я до розумності 
цього світу – світу Божественного провидіння, котре помістило людину туди, де вона є, котре 
визначило місце людини у перебігові окремих причин і наслідків, необхідних та розумних, що їх 
людина має прийняти як даність, аби справді звільнитися від цього перебігу у єдино можливій 
формі – визнання його необхідності[4, 7]. Від розуму  залежить насиченість буття людини, а 
загалом духовний, моральний, культурний, інтелектуальний рівень людини і ставлення до неї у 
світі.  

Сучасний філософський погляд на буття, на нашу думку, поділяє окреслену переконаність у 
самотворчій здатності людської істоти про що слушно жауважував П. Куліш, а також повинен 
враховувати світоруйнівні наслідки “освіченості” і “творчості”. Освічена людина сьогодні часто 
не в змозі пристосуватися до нею ж витвореного штучного середовища. 

Тому для визначення тенденцій та перспектив гуманістичного та онтологічного розвитку 
особистості слід враховувати і ті явища, які заклали підґрунтя нинішньої культурно-філософської 
ситуації в Україні. Сьогодні людина опинилася під впливом  техносферних ідей котрі вступили в 
боротьбу з духовністю, як у тому розумінні, що штучна природа стала все більше підкорювати 
справжню, так і в тому, що технічні та утилітарні потреби тиснують і сьогодні на всіх нас і хочуть 
остаточно витіснити духовні інтереси людини. Тому сьогодні не оцінюється належним чином 
прагнення людини до свободи в науково-освітній чи художній творчості. Адже більшість людей, 
під впливом “масової культури”, втратила звичку  до наповнення свого буття високим моральним 
змістом. В даному випадку саме філософська онтологічна творчість українських мислителів 
загалом і П. Куліша, зокрема, покликана виправити цю “негативну тенденцію”.  
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Исследуется специфика украинского бытия 18-19 вв., его ценностные 
антропологические и онтологические проблемы, их влияние на культуру и 
образование человека, анализируются работы видающегося украинского мыслителя 
П.Кулиша, в частности смысловое значение терминов «семья, язык, образование, 
история,  религия». 

Ключевые слова: онтология, культура, история, речь, религия, философия.  

 

 

We investigate the existence of the Ukrainian 18-19 century, its value the 
anthropological and ontological issues, their influence on culture and education rights, 
analyzes the work of Ukrainian thinker who has seen Kulish, in particular the meaning of 
the terms "race, language, education, history, religion" .  

Keywords: ontology, culture, history, language, religion, philosophy. 

 


