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Убогiсть джерельної бази пiдсовєтської мето-
дики української лiтератури зумовила її об-

меженiсть та формалiзм. Штучне препарування
праць основоположникiв марксизму-ленiнiзму,
рiшень чергових партiйних з’їздiв, комунiстичної
iдеологiї спотворювали, а то й нищили в самому ко-
ренi нацiональну спрямованiсть процесу навчання,
його нацiональний змiст. Форми i методи навчання
набували, вiдтак, яскраво виражених ознак форма-
лiзму. Заiдеологiзованiсть лiтературної освiти не да-
вала можливостi розвивати нацiональну природу ес-
тетичної й духовної загалом сутностi учня, заганяла її
у вузькi рамки класовостi та комунiстичної
партiйностi. Не лише нехтування, а й сувора заборо-
на праць українських учених (І.Франко, Д.Донцов,
М.Грушевський, Ю.Липа, В.Липинський, Ю.Васси-
ян, М.Сцiборський та iн.), присвячених дослiдженню
нацiонального характеру, духовностi, культури та
свiтогляду, науковiй розробцi української нацiональ-
ної iдеї i т. п., зiштовхнули вивчення української лiте-
ратури з природного Rрунту на манiвцi космо-
полiтизму, що цiлком закономiрно призвело до пов-
ного краху лiтературної освiти, заснованої на посту-
латах комунiстичної iдеологiї. Вiдтак гостро постала
проблема формування нацiональних пiдстав вивчен-
ня української словесностi у школi, насамперед її ос-
новних ознак i понять.

Зрозумiло, обсяг статтi не дає змоги докладно
подати i розробити у повному обсязi систему по-
нять i ознак нацiональної методики вивчення
української лiтератури. Отже, спинимося лише на
окремих найважливiших, на нашу думку, аспектах
цiєї проблеми. Насамперед з’ясуємо змiст самого
поняття «нацiональна методика української лiтера-
тури».

Сучасна дидактика визначає змiст освiти як си-
стему «наукових знань, умiнь i навичок, оволодiння
якими забезпечує всебiчний розвиток розумових i
фiзичних здiбностей учнiв, формування їх свiтогля-
ду, моралi та поведiнки, пiдготовку до суспiльного
життя та працi»1. Вiдтак змiст поняття «нацiональ-

на методика української лiтератури» можна визна-
чити як систему закономiрностей, методiв, форм та
принципiв навчання, зорiєнтованих на пiзнання i
розумiння нацiональної самобутностi української
лiтератури, нацiональних особливостей її природи,
становлення i розвитку та формування на цих
пiдставах духовно багатої, нацiонально свiдомої
особистостi, розумiння нею мети, смислу та цiн-
ностi життя, її життєвих принципiв, iдеалiв та
активної життєвої позицiї. Визначальними склад-
никами нацiональної методики вивчення україн-
ської лiтератури є нацiональний свiтогляд, основу
якого становлять українське нацiональне буття та
українська нацiональна iдея, нацiональна психо-
логiя, нацiональне виховання, українське народо-
знавство, лiтературознавство та фiлософiя. На їхнiй
основi й виокремлюємо такi групи понять та ознак
методики української лiтератури: 1) нацiонально-
свiтогляднi, 2) нацiонально-духовнi, 3) народознав-
чо-лiтературознавчi, 4) пiзнавально-пошуковi та
5) освiтньо-виховнi. Саме вони за допомогою ху-
дожньо-естетичних чинникiв, навчальної дiяль-
ностi учнiв становлять цiлiсне науково-методичне
утворення як спосiб осмислення iдейно-тематично-
го змiсту нацiональної лiтератури, її художньо-есте-
тичних особливостей i формування на цих пiдста-
вах духовного свiту нашого сучасника, його
життєвих принципiв та iдеалiв, розумiння ним ме-
ти, сенсу та цiнностi життя, нацiонального свiтогля-
ду загалом, а вiдтак i нової дiйсностi, нового укладу
нацiонального буття.

Коли говоримо про нацiонально-свiтогляднi
пiдстави вивчення української лiтератури, то тре-
ба окреслити бодай визначальнi особливостi
свiтогляду українського народу загалом. У найза-
гальнiших рисах його можна схарактеризувати як
фiлософсько-поетичний i героїко-патрiотичний.
Щоправда, подiл цей досить умовний, адже ге-
роїко-патрiотичне начало в усьому просякнуте
фiлософсько-поетичною пiднесенiстю, задумою,
розмiрковуваннями над сутнiстю повсякденного
буття i – навпаки. Фiлософсько-поетичне спогля-
дання стає джерелом сприйняття i розумiння
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свiту як боротьби добра i зла, прекрасного i по-
творного, усвiдомлення України як рiдної матерi,
Берегинi нацiї, морального i громадянського
обов’язку кожного перед нею.

Стародавнi шари свiтогляду українського народу
характеризувалися особливою задушевнiстю, гли-
боко особистим сприйняттям i переживанням усьо-
го, що є навколо. В.Петров пояснює це уявленнями
наших далеких предкiв про рiд як нерозчленовану
єднiсть живих-померлих-ненароджених. У такому
разi, наголошує вчений, свiт сприймався й розумiвся
у зв’язку з «приналежнiстю до роду, за зв’язком на
пiдставi кревної спорiдненостi (материнства, дiдiв-
ства, синiвства, сестринства i т. д.»2. Вiдтак цей свiто-
гляд не був анi магiчним, анi анiмiстичним, а був ро-
довим у своїй основi. У ньому не було подiлу на жи-
ву i мертву природу. Усе в ньому – люди, тварини,
рослини, явища природи, речi – уявлялись як один-
єдиний рiд, який iснує у нескiнченнiй рiзно-
манiтностi своїх виявiв. «Немає взагалi людей, – на-
голошує В.Петров, – немає тварин, рослин, рiки, во-
гню, гори. Та або та тварина, ця рiка, цей вогонь на-
лежать до даного або iншого роду. До роду належать
не лише люди, але й усе з ними зв’язане»3. Навiть по
смертi одне переходить в iнше – у воду, землю,
вирiй, зiлля, колосся, кущ, дерево, птаха i т. д., i т. п.,
«змiнює мiсце свого перебування й разом з тим
змiнює свiй вигляд»4. На таких ось пiдставах твори-
лась i твориться не лише українська усна народна
поезiя, а й писемна лiтература.

У дiвчаток беззахисних
перед блакиттю неба
синь очей розтiкається 
дощами, дощами.

Тануть їхнi обличчя, 
немовби не можуть вистояти 
серед кручених паничiв, 
якi сплющуються на нiч.

Йде осiнь вглиб, – 
згортаються лiси i луки.
Прозоро як! Прозоро 
i тихо ще й претихо, – 
немає вже тебе, – 

читаємо в поезiї В.Кордуна «Осiння глибина».
Здатнiстю передавати почуття любовi, що наро-
джується в закоханому серцi хлопця, надiлений i
дим в оповiданнi Григора Тютюнника «Зав’язь»,
якого пiсля зустрiчi з дiвчиною скеровує Микола
«на Сонин садок», щоб i там не приморозило зав’язь
на весняних деревах. І дим, i зав’язь, i почуття зако-
ханих тут набувають глибокого пiдтексту, в основi

якого – прадавнє вiдчуття чогось рiдного, близько-
го, дорогого, найпотаємнiшого i найтеплiшого.
А iм’я йому – любов5. 

Оте вiдчуття глибинних внутрiшнiх родинних
зв’язкiв iз навколишнiм свiтом опоетизовує всi ви-
яви української нацiональної свiдомостi, україн-
ського нацiонального буття, мужнє й активне спри-
йняття життя, що лежить в основi української
духовностi, виразний «боєвий» iнстинкт, що визна-
чає духовну сутнiсть української особистостi, Олег
Ольжич також пояснює iдеєю Роду. Скажiмо, язич-
ницька легенда говорить про божественне похо-
дження нашого народу вiд роду Даждьбожих вну-
кiв. Спадкоємнiсть українського свiтогляду, отой
«боєвий iнстинкт» виразно простежується i в ро-
зумiннi козаками Днiпра як Батька, а Сiчi – як Ма-
терi, тобто всього козацтва – як Роду. Тож цiлком
закономiрно у такiй спадкоємностi Олег Ольжич
убачає великого iсторичного рушiя української
свiдомостi i знаходить у ньому, тобто великому
українському Родi, нацiональну сутнiсть україн-
ської спiльноти. Осяяна лицарськими чеснотами i
Божою благодаттю, вона прагне здiйснити свою
iсторiотворчу волю i своє iсторичне призначення.
«Мiт Великого Роду, – пiдсумовує вiн, – жене її
вперед по iсторичному шляху, що над ним свiтить
сонце провiдної iдеї її свiдомостi – огненно-слiпуче
сонце Слави, в боротьбi за яку нацiя знаходить своє
свiтове пiсланництво»6. Мiт Великого Роду, iдея
Роду i Слави – основа i суть українського нацiо-
нального свiтовiдчуття, свiтосприйняття, свiторо-
зумiння, свiтовираження та свiтоутвердження,
основа i суть морально-етичної, естетичної, iсторич-
ної, соцiальної й полiтичної свiдомостi, повсякден-
ного нацiонального буття загалом, ключ до ро-
зумiння нацiональної самобутностi української
лiтератури. Тож спробуємо пояснити це на основi
понять i ознак, якi, на нашу думку, характеризують
основнi особливостi нацiонального свiтогляду на-
шого народу i визначають сутнiсть усiєї сукупностi
поглядiв на вивчення української лiтератури в
школi як української нацiональної лiтератури, на
що вчитель скеровує свою увагу насамперед у про-
цесi пiдготовки до уроку.

Нацiональний свiтогляд – спосiб сприймання,
пiзнання i розумiння свiту певною нацiєю, система
знань, узагальнень про нього, виробленi народом
упродовж столiть морально-етичнi, естетичнi, iдей-
нi, iсторичнi, соцiальнi, полiтичнi та iн. цiнностi, на
пiдставi яких формуються та здiйснюються про-
грамнi цiлi й завдання як окремо взятої особистостi,
так i нацiї в цiлому, визначальнi особливостi став-
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лення їх до свiту, укладу життя й побуту загалом,
що виокремлює одну нацiю з-помiж iнших нацiй7. 

Нацiональна свiдомiсть – вiдображення за до-
помогою емоцiй, волi, передбачень, вiдчуттiв та аб-
страктного мислення об’єктивних властивостей
предметiв i явищ навколишнього свiту, процесiв, що
вiдбуваються в ньому, врегулювання на цих пiдста-
вах взаємозв’язкiв людини з природою i соцiальною
дiйснiстю.

Нацiональна самосвiдомiсть – самооцiнка на
основi самоаналiзу та усвiдомлення людиною себе
самої як особистостi, взаємин з iншими людьми,
наслiдкiв своєї дiяльностi, дiй, учинкiв, їхнiх моти-
вiв, цiлей, розумових, моральних, фiзичних якостей
тощо. Психологи видiляють такi форми самосвiдо-
мостi, як самовiдчуття, самоаналiз, скромнiсть, по-
чуття вiдповiдальностi та власної гiдностi, себелюб-
ство, самовладання, самоконтроль, самодисциплiна
i т. д.

Нацiональне свiтовiдчуття – своєрiдне емо-
цiйно-чуттєве здобування, добiр i нагромадження за
допомогою аналiзаторiв вiдомостей про навко-
лишнiй свiт i перетворення їх на факт нацiональної
свiдомостi.

Нацiональне свiтосприйняття – усвiдомлен-
ня на основi нацiональних цiнностей предмета
пiзнання навколишньої української дiйсностi, яке
починається з вiдчуттiв i переходить у своєму роз-
витковi в мислення.

Нацiональне свiторозумiння – мислительний
процес, побудований на основi вже сформованих
знань, умiнь, попереднього досвiду, можливостi
осмислення нового, такого, що не було ранiше пред-
метом вивчення, i спрямований на виявлення (з’ясу-
вання) суттєвих нацiональних рис, властивостей i
зв’язкiв предметiв, явищ, подiй, що й зумовлює ак-
тивну дiяльнiсть людини на досягнення мети i
розв’язання поставлених завдань.

Нацiональне свiтовираження – своєрiднiсть
вияву та передачi через певнi нацiональнi ознаки, дiї
особливостей нацiонального свiтогляду, нацiональ-
ного характеру, нацiональної iдеї i т. д., i т. п.

Нацiональне свiтоутвердження – визнання i
здiйснення через творче протистояння оточенню
значущостi нацiональних цiнностей як основи фор-
мування, становлення i розвитку нацiї, потреба в
них iнших народiв як в цiнностях нацiональних i за-
гальнолюдських.

До нацiонально-свiтоглядних ознак i понять, якi
мають винятково важливе значення для вивчення
української лiтератури, джерел її нацiональної са-

мобутностi, належать й ознаки та поняття, пов’язанi
з нацiональними уявленнями про людину i свiт,
особливостями нацiонального буття, звичаями,
психологiєю, iсторiєю, фiлософiєю, iншими галузя-
ми знань тощо. Серед них насамперед слiд виокре-
мити такi. 

Природнi нацiональнi вiрування та уявлення
– розумiння свiту i людини в ньому, сформованi об-
ставинами нашого iсторичного та соцiально-побу-
тового життя. Вони охоплюють нацiональну мiфо-
логiю, язичництво, культ нацiональних звичаїв,
нацiональної духовностi, культ нацiональних героїв
i т. д. Характерними особливостями нацiональних
вiрувань i уявлень українського народу є поетичне
одухотворення та обожнювання природних начал,
краси у життi людини, довкiлля й усього сущого на
землi. Основу вишуканостi та шляхетностi їхнього
змiсту визначають нiжнiсть, людянiсть, добро-
душнiсть, увага й повага до людської особистостi,
якi поєднуються з лицарством, мужнiстю, ге-
роїзмом, мудрiстю в оборонi нацiональних звичаїв,
нацiональної честi та гiдностi, послiдовнiстю утвер-
дження їх у повсякденному життi.

Культ матерi (жiнки) – обожнювання жiночо-
го начала в народних звичаях, обрядах, повсякден-
ному життi. У прадавнiх українцiв воно пов’язувало-
ся з Берегинею – богинею добра i захисту людини
вiд усякого зла. Це також «дополiтеїстичний образ-
тотем протоукраїнцiв, котрi поклонялися родючiй
нивi, “всiй землi”»8. Земля-мати в найдавнiшi часи
також уявлялась як священне тiло дружини Неба, а
також як «свiтлиця людей», пристанище для тварин
i птахiв. Землю-Матiр обожнювали як найбiльшу
життєдайну силу. Для наших предкiв вона завжди
була свята. На знак правдивостi своїх слiв, вiрностi
рiдному краю i своєму народовi, проголошуючи
клятву чи даючи показання, давнi українцi, а згодом
i козаки, з’їдали грудочку землi або клали її у своє
взуття пiд стопи чи то на голову як найвiрогiднiший
знак правдивостi своїх слiв i вiрностi своєму наро-
довi. З часом, особливо у козацькi часи, культ матерi
(жiнки) перерiс у культ України. У сiм’ї мати зав-
жди була Берегинею роду. Коли донька виходила
замiж чи то одружувався син, на подружнє життя їх
благословляла мати. Материнське благословення
вважалося своєрiдним оберегом у далекiй дорозi, в
походi, на вiйнi i т. д. Батько завжди вчив своїх дiтей
виняткової поваги до матерi, допомоги та пiдтримки
їй в усьому. Так в українськiй нацiональнiй свiдо-
мостi сформувалося побожне ставлення до матерi,
жiнки, землi, України, витворився своєрiдний нацiо-
нальний тип свiтосприйняття i свiторозумiння,
свiтовираження i свiтоутвердження, своєрiдний ха-
рактер i духовний свiт.

Культ героїв – особливi взаємини мiж нацiєю та
її iдейними й духовними провiдниками, якi Rрунту-

7 Визначення цих ознак i понять тут i далi Rрунтується на
основi таких праць: Словник української мови. – К., 1970–
1979; Фiлософський словник / за ред. В.Шинкарука. – К.,
1986; Психологiчний словник / за ред. В.Войтка. – К., 1982;
Основи психологiї / за заг. ред. О.Киричука, В.Роменця. –
К., 1996; Б i л о д i д Ю. Фiлософiя. Український свiтогляд-
ний акцент / Ю.Бiлодiд. – К., 2006 та iн.

8 П л а ч и н д а С. Словник давньоукраїнської мiфологiї /
С.Плачинда. – [2-ге вид., допов.]. – К., 2007. – С. 120.



ються на пiдставах нацiональної психологiї, моралi
та етики, духовностi загалом. В українцiв вони хара-
ктеризуються винятковою взаємоповагою, взаємо-
розумiнням та взаємопiдтримкою мiж рiзними вер-
ствами суспiльства. Стає очевидним, що в такому
разi «пiдкреслюється i пiдноситься роль духовного i
iндивiдуального чинникiв як свого роду активних
атомiв, навколо яких швидше i виразнiше вiдбу-
вається кристалiзацiя модерних нацiй, що врештi-
решт (якщо вони ще не є ними) дедалi бiльше става-
тимуть духовними спiльнотами»9. 

Культ краси – свiтогляднi уявлення та естетичнi
цiнностi, якi визначають ставлення українцiв до нав-
колишнього свiту, взаємини мiж людьми, пiдстави
формування, становлення i розвитку окремо взятої
особистостi та суспiльства загалом. Найвизна-
чальнiшими ознаками їх є увага i повага до людської
особистостi, почуття нацiональної честi й гiдностi,
вишуканiсть та благородство духовного свiту, поети-
зацiя й iдеалiзацiя дiйсностi, самоутвердження осо-
бистостi на пiдставах свободи i волi, усвiдомлення
нацiональних iдейних та духовних цiнностей як пер-
шоджерела цього самоутвердження.

Ідея як почування, вiра i дiя – своєрiднiсть ви-
яву свiтоглядної та життєвої позицiї, яка полягає в
переживаннi та усвiдомленнi iдей, у вiдповiднiй
спрямованостi дiй, учинкiв, громадської та полiтич-
ної дiяльностi на її здiйснення в повсякденному
життi. «Ідеї дiють лиш тодi, коли протягом довгого
розвитку перемiнюються в почування; коли творять
складову частину вдачi людини, перейнятої
iдеєю»10, – писав Д.Донцов. Саме тому українська
нацiональна iдея й має бути основою вивчення
української лiтератури в школi.

Нацiоналiзм – iдеологiчна та свiтоглядна систе-
ма, яка зумовлює особливостi самовираження i са-
моутвердження нацiї на своїх природних началах.
Ю.Вассиян визначив такi головнi пiдстави нацiо-
налiзму: 1) вiдсутнiсть «диктатури окремого iнтере-
су, що встановлює режим частини над цiлiстю, на-
силуючи рiзнорiдну дiйснiсть у межi одної площi чи
просто її виключаючи»; 2) «цiлокупнiсть взаємно
доповнених iнтересiв природною базою засобiв, що
вдержує нацiю як живу збiрну одиницю у всiх фор-
мах її буття»; 3) демократизм, який виявляється у
тому, що, з одного боку, «здiйснює повнiстю верхов-
ну засаду суспiльного порядку, засаду чину», а з
другого – дає повну свободу творчостi та самодiяль-
ностi кожному; 4) цi вимоги обов’язковi для всiх,
оскiльки вони створюють рiвнi можливостi вияву,
становлення i розвитку своєї сутностi всiх, але цей
обов’язок, як вияв уваги i поваги до окремо взятої
особистостi, здiйснюється в мiру особистих здiбно-

стей та соцiального становища кожного; 5) тому «з
погляду мети нацiоналiзм демократичний», а «з по-
гляду форми й методи вiн є диктатурою, тому що
здiйснення своєї мети ставить в залежнiсть вiд од-
ного способу розумiння нацiї та вiд дотримання
означених метод поступовання»; 6) завдяки цьому
iндивiдуальнiсть нацiї проявляється як особиста
воля органiчних її частин, якi «через випрацюваний
вiками природного спiвжиття спiльний психiчний,
культурний i соцiальний пiдклад життя» об’єдну-
ють нацiю в цiлiсть11. З такого змiсту поняття
«нацiоналiзм» виводиться й мета шкiльної лiтера-
турної освiти, що ще потребує в методицi докладної
наукової розробки.

Культурний нацiоналiзм – моральне оновлен-
ня, «iдеологiчнi рухи в перiоди суспiльних криз»,
реформування системи свiтоглядних орiєнтацiй
спiльноти та вироблення суспiльно-полiтичного
розвитку на новому етапi становлення суспiльства.
П.Іванишин потрактовує культурний нацiоналiзм
як дiєву свiтоглядну позицiю творцiв нацiональної
культури (у даному разi й учителя та учня також) у
спiввiдносностi особи з нацiональними iдейними,
духовними та iншими цiнностями, в утвердженнi
нацiональної природи людини (знову ж учителя й
учня також), української нацiональної iдеї загалом,
що «дає пiдстави для її iстинної iнтерпретацiї та ху-
дожнього вираження»12. 

Нацiональне буття – iсторичне, соцiальне,
полiтичне життя нацiї, нацiональний побут, звичаї та
обряди тощо, предметно перетворювальна дiяльнiсть
людини, завдяки якiй вони переходять, з одного бо-
ку, в предметнi форми олюдненої дiйсностi, а з друго-
го – у практично-духовнi й теоретичнi способи осво-
єння їх. Формами його iснування є простiр i час,
взаємодiя, вiдображення, рух, iдеї13. 

Українська нацiональна iдея – найвищий вияв
(iдейної, духовної, соцiальної, полiтичної, iсторич-
ної i т. д.) сутностi нацiї, на становлення i розвиток
якої спрямованi зусилля всiх верств суспiльства,
чинник, який забезпечує наступнiсть поколiнь,
згуртовує їх на самоусвiдомлення, самоздiйснення
й утвердження у свiтi на своїх природних началах,
забезпечує повнокровну життєдiяльнiсть i життє-
творчiсть цих поколiнь у просторi й часi.

Названi вище поняття та ознаки становлять
мiцний Rрунт для формування понять та ознак, якi

– 54 –

3’2012

9 Б о ч к о в с ь к и й О. Вступ до нацiологiї / О.Бочков-
ський. – К., 1989. – С. 83.
10 Д о н ц о в Д. Нацiоналiзм / Д.Донцов // Донцов Д. Тво-
ри. Геополiтичнi та iдеологiчнi працi. – Львiв, 2001. – Т. 1. –
С. 371.

11 В а с с и я н Ю. До головних засад нацiоналiзму / Ю.Вас-
сиян // Нацiоналiзм. Теорiї нацiї вiд Йоганна Фiхте до Ер-
неста Гелнера. Антологiя. – [2-ге вид.]. – К., 2006. – С. 82, 83.
12 Г а т ч i н с о н Дж. Культурний i полiтичний нацiоналiзм
/ Дж.Гатчiнсон // Там само. – С. 504; І в а н и ш и н П. На-
цiонально-екзистенцiальна iнтерпретацiя (основнi теоре-
тичнi та прагматичнi аспекти) / П.Іванишин. – Дрогобич,
2005. – С. 85.
13 Див.: Фiлософський словник. – С. 60; Б i л о д i д Ю.
Фiлософiя. Український свiтоглядний акцент / Ю.Бiлодiд.
– С. 37–211.
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виражають морально-етичне, психологiчне, есте-
тичне, звичаєве i т. д. життя нацiї, є основою психо-
логiчного аналiзу в лiтературi, її нацiональний ду-
ховний та iдейний змiст загалом. Нацiональна
своєрiднiсть свiтовiдчуття, свiтосприйняття, свiто-
розумiння, свiтовираження i свiтоутвердження
зумовлює й нацiональну самобутнiсть змiсту пре-
красного чи то потворного, розумiння нацiональної
честi та гiдностi, характер взаємин у громадi,
суспiльствi тощо. Саме тому пiд цим кутом зору має
прочитуватися твiр на заняттях у школi. Саме тому
на цьому Rрунтi потрiбно формувати читацькi сма-
ки й уподобання, усю сукупнiсть нацiональних ос-
новоположних пiдстав потрактування художнього
твору, творчостi письменника в цiлому та нацiо-
нальної своєрiдностi художньо-естетичного посту-
пування.

Тож учитель має спрямовувати всю роботу учнiв
на з’ясування джерел i змiсту одухотвореностi героя
та його свiту, розкриття природного поєднання в
нашому нацiональному характерi нiжного, лагiдно-
го, поетично вишуканого з непримиреннiстю до
всякого зла, мужнiстю, войовничiстю i героїзмом,
якi, знову ж таки, криються у прадавньому свiто-
глядi та iсторичному укладi життя наших предкiв.
Український нацiональний характер, українська
нацiональна духовнiсть, зазначають ученi, форму-
вались як характер i духовнiсть хлiборобiв i воїнiв14.
Звiдси й особливiсть психiчної вдачi, духовного
свiту українця, отже i героя української лiтератури
та свiту нашого нацiонального письменства зага-
лом. Укажемо тут на основнi ознаки i поняття, в
яких цей свiт знаходить свiй вияв. За того
нацiональна духовнiсть розумiється i потракто-
вується як система психологiчних, звичаєвих, есте-
тичних, суспiльно-iсторичних та iн. цiнностей, якi
визначають i спрямовують становлення особи-
стостi, її дiяльнiсть на самоздiйснення нацiї на своїх
природних пiдставах, на утвердження цих цiнно-
стей серед iнших нацiй свiту як цiнностей нацiо-
нальних i загальнолюдських.

Нацiональний дух – психологiчна, звичаєва, ес-
тетична, iсторико-соцiальна основа формування,
становлення i розвитку особистостi, спрямована на
здiйснення нацiональної iдеї. Складниками нацiо-
нальної духовностi є усвiдомлення, розумiння мети,
смислу i цiнностi життя, воля, життєва позицiя,
вiрнiсть звичаям свого народу i повсякденна
дiяльнiсть щодо утвердження їх у всiх виявах по-
всякденного життя й побуту як неодмiнної умови
всебiчного поступу нацiї. Нацiональний дух, наго-
лошує Л.Лук’яненко, «розвивається в поглибленнi
нацiональної свiдомостi до iнтуїтивного вiдчуття
правильностi (i правоти) свого нацiонального шля-

ху, виробляє психологiчну установку i спрямовує
сконцентровану волю на втiлення в життя великої
нацiональної iдеї»15, а також є одним iз найваж-
ливiших предметiв психологiчного та iдейно-тема-
тичного аналiзу в лiтературi як вияву її нацiональ-
ної самобутностi.

Мета життя – цiлеспрямованiсть i плановiсть
життєдiяльностi та життєтворчостi лiтературного
героя на здобуття свободи й незалежностi нацiї,
всебiчний розвиток її та самоутвердження, багато-
гранний розвиток особистостi на нацiональних
пiдставах.

Смисл життя – змiст дiяльностi, заради якого
герой прагне досягти мети i здiйснити її. Нацiональ-
на зумовленiсть такого змiсту виявляється у фор-
муваннi життєвої позицiї, життєвих принципiв та
iдеалiв цього героя, якi формуються всiм ходом
iсторичного розвитку нацiї та поставленими ним
завданнями, у процесi розгортання сюжету i кон-
флiкту, становлення характерiв та взаємозв’язкiв
персонажiв твору.

Цiннiсть життя – мiра виконаного перед своїм
народом обов’язку, значущiсть зробленого для iсто-
ричного поступу нацiї.

Життєва позицiя – оцiнка подiй, явищ, дiй,
вчинкiв та характерiв iнших героїв, обстоювання й
утвердження в життi вiдповiдно неї тих чи тих мо-
рально-етичних норм, духовних, iсторичних, соцi-
альних, iдейних цiнностей, важливий чинник пси-
хологiчного вмотивування становлення характеру,
формування внутрiшнього свiту героя, висхiдний
пункт їхнього аналiзу пiд час вивчення лiтератури.

Нацiональна честь – свiтоглядна цiннiсть, яка
сформувалась у процесi становлення нацiональних
звичаїв, взiрцiв духовної досконалостi та поведiнки
члена нацiональної спiльноти й пов’язана з визнан-
ням, усвiдомленням i утвердженням цих звичаїв та
поведiнки як прикметної ознаки нацiї, моральної
основи органiзацiї її життєдiяльностi й життєтвор-
чостi, одна з форм вияву нацiонального iдеалу.

Нацiональна гiднiсть – визнання української
нацiональної iдеї, нацiональних духовних, соцiаль-
них, iсторичних, iдейних цiнностей за основу став-
лення лiтературного персонажа до самого себе та
iнших персонажiв, а також iнших персонажiв до
нього, вiдповiдної самооцiнки їх i визначення свого
мiсця, усвiдомлення свого призначення в життi та
суспiльствi, форма самосвiдомостi й самоконтролю,
пов’язана з совiстю, честю, почуттями обов’язку та
вiдповiдальностi, одна з граней внутрiшнього свiту
героя i нацiонального iдеалу.

Нацiональна воля – свiдоме пiдпорядкування
героєм своїх дiй i вчинкiв, своєї дiяльностi, настанов
на подолання перешкод i досягнення мети, яка по-
стає на Rрунтi потреб нацiї. Г.Ващенко видiляв такi
ступенi розгортання вольового процесу: потреби14 Див.: П е т р о в В. Походження українського народу /

В.Петров. – РеRенбурR, 1947; Д о н ц о в Д. Де шукати на-
ших iсторичних традицiй. Дух нашої давнини / Д.Донцов. –
К., 2005.

15 Л у к ’ я н е н к о Л. Нацiональна iдея i нацiональна воля
/ Л.Лук’яненко. – К., 2003. – С. 70.



(бажання), хотiння, боротьба мотивiв, рiшення й
дiя. Вольовий акт, на його думку, починається з
усвiдомлення потреб, тобто бажань, якi ще не вклю-
чають у себе усвiдомлення засобiв досягнення їх або
ж включають у ще не досить чiтких формах. Хотiн-
ня ж – то вищий ступiнь розвитку волi. Для нього
характерне усвiдомлене прагнення задоволення
певної потреби. Свiдомiсть людини в такому разi
стає центром її переживань, вiдтак людина бiльшою
чи меншою мiрою усвiдомлює засоби досягнення
поставленої мети. Але хотiння не завжди й не вiдра-
зу переходить у дiю або й зовсiм не реалiзується, бо
часто людина якийсь час перебуває у станi вагання,
що закiнчується або здiйсненням хотiння, або ж
вiдмовою вiд нього. Такий стан психiки Г.Ващенко
називає боротьбою мотивiв, адже «мотиви – це ру-
шiйнi сили свiдомостi, що спрямовують поведiнку
людини в той чи iнший бiк». Подолавши цi вагання,
людина приймає вiдповiдне рiшення i починає
дiяти згiдно з ним16. Пiдпорядкування таких дiй са-
моздiйсненню нацiї на своїх природних пiдставах
визначає змiст нацiональної волi, яка також є одним
iз дiєвих чинникiв нацiонального характеру в лiте-
ратурi, нацiональної своєрiдностi духовного свiту в
нiй, на чому вчитель i зосереджує увагу своїх вихо-
ванцiв на уроках лiтератури, в позакласнiй та по-
зашкiльнiй роботi з цього предмета.

Патрiотизм – усвiдомлення письменником та
героями його творiв почуття гордостi за належнiсть
до української нацiї, почуття обов’язку перед своїм
народом, дiєва життєва позицiя, спрямована на обо-
рону України, переживання її долi, примноження її
духовних, iсторико-соцiальних, полiтичних та куль-
турних цiнностей, визнання їхньої переваги над
будь-якими iншими цiнностями як основної умови
вiльного, повноцiнного поступу кожної особи зок-
рема i суспiльства в цiлому. Патрiотизм як у життi,
так i в лiтературi є виявом взiрця духовної та iдей-
ної досконалостi людини, нацiонального iдеалу, от-
же й однiєю з прикмет нацiонального змiсту духов-
ного простору нашого вiтчизняного письменства.
На з’ясування цього змiсту та художньо-естетичних
особливостей його вияву й скеровує словесник ро-
боту своїх вихованцiв.

Мужнiсть – система моральних принципiв та
iдеалiв, на основi яких вiдбувається самовизначен-
ня героя, формується його поведiнка, життєвi прин-
ципи та iдеали. Д.Донцов, наприклад, залiчує до них
здатнiсть позбутися страху, органiзовувати вiдпо-
вiдно до поставлених цiлей свою дiяльнiсть, власну
волю, рiшучiсть, безстрашнiсть, вiдвагу, здатнiсть
не вiдступати перед небезпекою, войовничiсть.
«Щоб мати мужнiсть, крiпость i безстрашнiсть, –
писав вiн, – мусить член провiдної касти вбити в
собi все хитливе, м’яке i трусливе, мусить запанува-
ти над всiм, що ту крiпость захитує, передусiм над

тiлесними немочами, над фiзичним болем, над стра-
хом смертi, над спокусами, якi обезвладнюють кара-
ючу руку. Треба не схиляти колiна нi перед страхом
мук, нi болю, треба бути таким, якого б nemo ferro
potuit superare nec auro, кого не можна було скори-
ти нi залiзом, нi золотом»17. Моральною та
психiчною основою мужностi, її дiючою пружиною
Г.Ващенко вважав прагнення героя ствердити неза-
лежнiсть i мiць свого «я» навiть тодi, коли це загро-
жувало б людинi смертю. Героїчними, мужнiми вiн
називав тих людей, якi цiлком вiддаються якiйсь
високiй iдеї i здатнi жертвувати задля її здiйснення
своїм життям, адже iдеї збуджують почуття, що
своєю чергою пiдносять дух людини, збiльшують її
енергiю, запалюють бажанням досягти певної мети.
Без усвiдомлення такої мети, без рiшучостi не зупи-
нятися нi перед якими перепонами у досягненнi по-
ставлених перед собою цiлей немає волi, немає
справжнього характеру, бо ж мужнiсть – це перемо-
га духа над тiлом, перемога iдеї над вузьким, особи-
стим, егоїстичним18. 

Мудрiсть – здатнiсть узагальнювати життєвий,
iсторико-соцiальний досвiд, передбачати i спрямо-
вувати на його основi у вiдповiдне рiчище розвиток
подiй, явищ, становлення характерiв, взаємозв’яз-
кiв у громадi й суспiльствi тощо, здiйснювати свої
задуми та iдеї згiдно з потребами певних обставин i
часу. «Мудра думка, – писав Д.Донцов, – це та сила,
що формує речi i тримає їх у формi, в тому числi й
людськi спiльноти»19. Мудрець, зазначає вiн, насам-
перед є формотворцем, адже формотворець не тiль-
ки вiдгадує майбутнє, а й творить його силою своєї
мислi. Тому мудра людина, мудрий державний дiяч,
володар повинен прозiрливо бачити майбутнє своєї
спiльноти, мати систему, план, свою сукупнiсть по-
глядiв на перетворення їх у життя. Це робить його
вiдпорним на удари ззовнi i на розкладовi сили все-
рединi20. 

Вишуканiсть i благородство духовного свiту
– моральнi, звичаєвi, психологiчнi, естетичнi, iдейнi
цiнностi, цiнностi культури, якi визначають змiст
потреб людини, основнi спрямування у становленнi
її характеру, її особистостi, мiсце i роль у суспiль-
ствi. Основоположними пiдставами формування
вишуканостi та шляхетностi духовного свiту героя є
патрiотизм, мужнiсть, мудрiсть, нацiональна воля,
честь i гiднiсть, розумiння ним мети, сенсу i цiнностi
життя, його життєвi принципи та iдеали, життєва
позицiя. Вишуканiсть i благородство духовного
свiту українця Г.Ващенко пов’язував зi свiдомiстю
гiдностi, почуттям честi як внутрiшньою сутнiстю
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16 В а щ е н к о Г. Виховання волi i характеру / Г.Ващенко.
– К., 1999. – С. 18–20.

17 Д о н ц о в Д. Де шукати наших iсторичних традицiй. Дух
нашої давнини / Д.Донцов. – С. 400.
18 В а щ е н к о Г. Виховання волi i характеру / Г.Ващенко.
– С. 326–329.
19 Д о н ц о в Д. Де шукати наших iсторичних традицiй. Дух
нашої давнини / Д.Донцов. – С. 353.
20 Там само. – С. 352—380.
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людини, перевагою цiєї сутностi над вартостями
зовнiшнiми21. Нацiональною своєрiднiстю вишука-
ностi та шляхетностi духовного свiту українцiв є ес-
тетично розвинута особистiсть. Із цих ознак i по-
нять i виходить учитель, оцiнюючи дiї, вчинки, ха-
рактер героя, аналiзуючи iдейно-тематичне спряму-
вання того чи iншого образу чи то твору в цiлому.

Саможертовнiсть – одна з ознак вишуканостi
та благородства духовного свiту героя та нацiональ-
ного iдеалу. Психiчною основою її є усвiдомлена не-
обхiднiсть i цiлеспрямована потреба поставити
нацiональнi iнтереси вище вiд особистих, пiдпоряд-
кувати себе, своє життя досягненню та здiйсненню
цих iнтересiв, а коли диктують обставини, то й по-
жертвувати власним благом, власним життям задля
iнших, задля України. Поваги i честi своїх спiввiт-
чизникiв, стверджує Л.Силенко, достойний той, хто
своїм життям ощасливлює життя ближнiх своїх,
тобто має приємне життя. Приємне ж, змiстовне
життя має той, «хто готовий померти за життя, за
Вiтчизну, за честь свого роду»22, увiчнивши себе
тим самим у пам’ятi потомкiв, ставши для них
взiрцем мужностi, моральностi й духовної доскона-
лостi людини, прикладом для наслiдування.

Нацiональне винародовлення – втрата нацiо-
нальних, iдейних, iсторико-соцiальних, духовних,
полiтичних та iнших цiнностей як джерела самовдо-

сконалення особистостi, усебiчного поступу нацiї,
вiдмова вiд них, нехтування ними i прийняття на-
томiсть усього чужого, ворожого нацiї як свого, тобто
зрада нацiї. Одним iз проявiв такого винародовлення
Л.Лук’яненко вважає вiдчуження влади вiд народу i
народу вiд влади, втрату людиною почуття єдностi зi
своїм попереднiм, рiдним середовищем i вiдчуття не-
повної злитостi з новим, його неприроднiсть, своєї
меншовартостi в ньому. Таке вiдчуття неповноцiн-
ностi окупацiйнi режими нав’язують рiзними iдео-
логiчними, державно-правовими, адмiнiстративними
та iншими способами через освiту, культуру, лiтера-
туру, мистецтво, пропаганду аморальностi, потвор-
них iдеалiв тощо, змiнюючи природнi обставини жит-
тя i дiяльностi людини та суспiльства на неприроднi,
супротивнi їм. «Позаяк комплекс неповноцiнностi –
це психiчний стан, прищеплений значною мiрою iдео-
логiчними та рiзними освiтнiми й культурно-вихов-
ними способами, тобто пiдпертий наповненням голо-
ви антиукраїнськими знаннями й iнформацiєю, то й
подолати його можна тiльки замiною антиукраїн-
ських знань правдивими (українськими) знаннями та
вихованням»23, – пiдсумовує свої мiркування
Л.Лук’яненко. Вивчення нацiональної української
лiтератури на нацiональних методичних пiдставах –
один зi способiв дiєвого протистояння нацiональному
винародовленню.

Закiнчення читайте 
в наступному числi журналу.

21 В а щ е н к о Г. Виховний iдеал / Г.Ващенко. – Полтава,
1994. – С. 134.
22 С и л е н к о Л. Мага Вiра (Рiдна Українська Нацiональ-
на вiра). Святе письмо: Велике свiтло волi: спiввiдношення
вiри, науки, фiлософiї, iсторiї / Л.Силенко. – С. 1010.

23 Л у к ’ я н е н к о Л. Нацiональна iдея i нацiональна воля
/ Л.Лук’яненко. – С. 175.

Далеко за межами України знають чудовi пет-
рикiвськi розписи, якi стали вже своєрiдною вiзи-
тiвкою України.

Спочатку петрикiвським розписом прикрашали
стiни, печi. Малювали i на скринях, лавах, скатертинах
та iнших предметах побуту. Пiзнiше почали малювати
на паперi – мальовки. Поступово селище Петрикiвка у
пониззi рiчки Чаплина Днiпропетровської областi ста-
ло осередком найбарвистiших розписiв, народило ба-
гатьох знаних самобутнiх майстрiв. Серед них Т.Пата,
П.Хома, Н.Бiлокiнь, О.Пилипенко, Ф.Панко, М.Тим-
ченко, сестри Павленко та iншi. У кожного майстра
свiй творчий почерк, своє бачення, але всi вони вихо-
ванi на класичнiй, традицiйнiй самобутнiй петрикiвцi. 

Знайомлячись зi зразками високопрофесiйних
майстрiв, нашi студенти захоплюються яскравiстю ком-
позицiй, i в багатьох виникає бажання створити щось
подiбне. Але до майстерностi довгий шлях. Насамперед
ознайомлюємо студентiв iз матерiалами, приладдям,
яким користуються справжнi майстри, з основними

прийомами малювання, елементами, що мають лагiднi,
теплi назви: квiтка-цибулька, ягiдка, горiшок, калинонь-
ка, вусики, листочок папоротi, пуп’янок, гребiнчик. Ви-
кладач вчить виконувати простi, здавалося б, елементи,
щоб згодом юнаки i дiвчата самостiйно, спираючись на
зразки професiоналiв, створювали елементарнi компо-
зицiї: вони вибирають форму, намагаються гармонiйно
розташувати стилiзованi квiти, листя, ягоди. Вiд занят-
тя до заняття поступово вдосконалюється майстернiсть. 

Дуже важливим є колорит. Вiн завжди яскравий i,
здається, увiбрав у себе сонячну барвистiсть України.
Нiкого не може залишити байдужим i технiка вико-
нання композицiй. Без особливих промальовок на аб-
солютно чистому аркушi пiд вправною рукою з’явля-
ються чарiвнi вiзерунки. Роботи наших студентiв
радують око й серце (див. 3 с. обкл.).
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