
Даний розділ монографії присвячений розгляду окремих 
історичних аспектів розвитку політико-освітянських парадигм, які 
передували сучасному баченню ролі, змісту та місця політичної освіти 
в організованому та керованому процесі пізнання політичного світу. 
Ми будемо прагнути дати якомога повний аналіз політико-
освітянських доктрин, що існували в історичному минулому в світі та 
в межах вітчизняних земель, починаючи з античних часів і закінчуючи 
початком ХХ сторіччя. Стан політико-просвітницьких завдань і 
доктрин у більш пізній час передбачаємо розглянути в окремому 
розділі нашого дослідження, який присвячено ролі та місцю політичної 
освіти серед чинників формування і стабілізації політичних систем ХХ 
– початку ΧΧΙ ст. 

 Головною метою цього історичного екскурсу є дослідження 
найбільш продуктивних ідей античних та наступних часів, що 
пов’язані з розумінням різних аспектів організації системи політичної 
освіти, які могли б, враховуючи досвід їх втілення в минулому, 
допомогти краще розуміти її роль і значення сьогодні. 

Значна сума сучасних проблем нашого суспільства своїми 
коріннями сягає глибокої давнини. І хоча не завжди ці зв’язки є 
абсолютно очевидними та опосередкованими значним масивом 
історичних подій, які є більш або менш близькими сьогоденню, 
історичний підхід вимагає від нас досліджувати всю хронологічну 
довжину явища, яке існує в нашому сучасному житті та привертає до 
себе увагу своєю актуальністю. Одним з таких явищ є система 
політичної освіти, яка з часів зародження політичного процесу завжди 
виступала і продовжує виступати потужним його ендогенним 
чинником.  

Хоча сьогодні спостерігається помітне зростання уваги дослідників 
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до проблем формування сучасної політичної культури, на жаль, у 
вітчизняній науковій літературі проблеми становлення системи 
політичної освіти в історичному минулому залишаються мало 
дослідженими. Важко назвати навіть окремі публікації, які б торкалися 
зазначених питань. Це означає, що в даному дослідженні доведеться 
зосередитися на безпосередньому аналізі окремих історичних джерел, 
які містять інформацію про стан поширення політичних знань і 
громадянського виховання в античні та всі наступні часи [47]. Крім 
того, при вивченні питань еволюції політико-освітянських парадигм 
корисно спертися на дослідницькі матеріали зарубіжних вчених, які, як 
в минулому, так і сьогодні, приділили вказаним питанням дещо більшу 
увагу, ніж вітчизняні дослідники. Зокрема, особливий інтерес 
представляють роботи французьких дослідників античної демократії 
Фюстеля де Куланжа і П. Гіро, сучасних грецьких Г. Гікопуласа і 
А. Какавуліса та російських вчених О.І. Щербініна, Н.Г. Щербініної, 
М.Н. Ботвініка, М.Б. Рабіновича та інших [50].  

Сьогодні є всі підстави твердити, що політична освіта виникла на 
достатньо ранньому етапі розвитку суспільства. Вона є одним з 
найдавніших засобів і елементів політичної культури людства. 
Визнавши це, цілком можемо пов’язати його завдання та форми зі 
специфікою пізнавальних епох, через які пройшло людство, осягаючи 
себе та оточуючий світ. К.А. ван Персена, який виокремив 
міфологічну, онтологічну та функціональну добу мислення, звертає 
увагу на те, що кожна з них має свою специфіку. Так, в епоху міфу 
головним було розуміння самого факту того, що щось існує; в добу 
онтологічного мислення головним питанням стає питання про те, що це 
таке, а в період функціонального мислення в основі пізнання постає 
питання, як воно існує та діє [53, с. 344]. Античні часи хронологічно 
охоплюють міфологічний та онтологічні етапи розвитку мислення. Таким 
чином, ми цілком можемо пов’язати завдання та форми політичної освіти 
не тільки з політичними процесами, але й з ментальними домінантами в 
динаміці пізнавальних епох. 

Отже, міфологічна епоха з її нерозділеністю “політичного” і 
“соціального” стала часом, коли в пізнанні та вихованні через міфи 
зароджувалася політична освіта. Міф був універсальним засобом 
конструювання образу світу, пристосовував до нього індивіда, складав 
внутрішню логіку соціальних процесів. Як відзначали М. Хоркхаймер 
та Т. Адорно: “Міфологія сама розгортала процес безкінечного 
просвітництва, в ході якого будь-яке визначення теоретичного погляду 
з незапобіжною необхідністю знову і знову піддається нищівній 
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критиці” [178, с. 25].  
Визнаючи значну пізнавальну та виховну роль міфу на ранніх 

ступенях людської цивілізації, слід враховувати й інші засоби, які 
безпосередньо відбивали політичні процеси того часу. Так, сучасні 
грецькі вчені Г. Гікопулос і А. Какавуліс стверджують, що 
громадянську освіту, в її власному розумінні слова, можна простежити 
вже в праісторичному мінойському періоді на Криті (2-1 тис. до н.е.). 
На їх думку, уже тоді виховання юнаків, об’єднаних у групи, було 
організовано державою [199, с. 163].  

Якщо взяти до уваги, що “первісна демократична громада”, як 
відзначав Л. Мемфорд, трансформувалася в державний інститут, 
допустивши такого посередника, як цар, між собою і богом [116, с. 80-
83], неважко припустити, що традиції племінного колективізму у 
вихованні, особливо в характерних для нього формах, відігравали 
довгий час найважливішу роль. Їх культурно-генетична ефективність 
була з максимальною віддачею використана державою. В цьому плані 
дуже показовим є уривок з роботи вже згаданих сучасних грецьких 
авторів: “Критиняни зобов’язували вільних молодих людей спочатку 
вивчати закони співаючи, так що вони виховувалися самі за 
допомогою музики і легше зберігали в пам’яті закони. Коли ж потім ті 
коїли щось заборонене, вони вже не мали підстав для відмовок про не 
знання закону” [199]. Варто звернути увагу на те, що дотепер 
дидактика громадянського виховання робить наголос на колективних 
формах роботи як найбільш ефективних з погляду фактора 
причетності до суспільства в процесі самої керованої політичної 
соціалізації. 

Отже, вже в епоху формування егейської культури (кінець 
середньомінойського періоду) прослідковуються стійкі елементи 
громадянського виховання. Варто врахувати, що саме в цей час, у XVI 
ст. до н.е., з оформленням централізованої влади на Криті 
підсилюється його політико-культурний вплив на всю егейську 
ойкумену. Імовірно, що передавалися і відомі основи громадянського 
виховання як невід’ємної частини легітимації влади та 
інституціоналізації держави. З падінням Криту під ударами ахейців 
фактично більш високий рівень культури могла підтримувати тільки 
Троя, але і їй було призначено впасти під ударами ахейських племен. 
У цьому зв’язку можна спостерігати цікаве переплетіння історії 
культури і громадянського виховання в творах Гомера. З одного боку, 
вустами Одіссея він нагадує нам про велич пануючого Міноса, а з 
іншого боку – описує трагедію Трої. М. Гікопулос і А. Какавуліс 
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вважають, що в “гомерівське століття” в публічне життя було 
запроваджено вивчення чеснот громадянина, який поважає інститути й 
активно бере участь у загальних справах, який любить батьківщину і 
жертвує собою заради неї. Виховання двох якостей: мужності на війни 
і покори вождям – ось що, на думку Гомера, відрізняє ахейців. 
Невипадково Андре Боднар протиставляє Ахіллеса і Гектора не тільки 
як представників двох воюючих народів чи носіїв двох темпераментів, 
але і двох стадій еволюції людства: стадії племінних союзів, воєн і 
руйнування і стадії міст, держав, громадянських відносин, які 
поширювалися навіть на супротивника і навіть в умовах війни [15, 
с. 70]. Як із самої “Іліади”, так і з міркувань Боднара не можемо 
скласти повного уявлення про характер громадянського виховання в 
“гомерівське століття” і побачити його результати в образі Гектора, 
який ніби підтверджує наші висновки про культурну наступність Трої і 
переваги троянців над ахейськими племенами. 

Отже, у літературній опозиції Гомера, за Боднаром, “наскільки 
Ахіллес легко проходить повз громадянські почуття, настільки в 
Гекторі міцна любов до рідного міста, до своїх співгромадян... 
Ахіллесові, вождю напівдикого племені, ще більш здичавілому на 
війні, часом спадаючого до рівня тварини, протипоставлений Гектор, 
син міста, який захищає свою землю і навіть на війні дотримується 
соціальних основ міста” [15, с. 73]. Звичайно, любов Гектора до Трої 
була більш генетичною, ніж політичною: “Для нього батьківщина – це 
не тільки укріплення і стіни Трої, не тільки троянський народ 
(зрозуміло, тут ще не може бути уявлень про державу, яку треба 
захищати), але батьківщина – це життя тих, хто дорожче всіх на світі і 
кого він хоче врятувати і позбавити рабства” [15, с. 73]. Таким чином, 
у Гекторі бачимо перехідну фігуру від міфологічної, прагромадянської 
епохи до епохи онтологічної, полісної, громадянської. Сам же рівень 
громадянського виховання, яке можна простежити дуже 
фрагментарно, не позбавляє нас основ для обережного припущення, 
що його паростки дійсно можна знайти в дополісний період, в 
міфологічну епоху пізнання. Але поступово людина природна все 
більше поступалася місцем людині соціальній, а значить, і homo 
politicus. 

За Аристотелем, правлять і підкоряються ті самі й у той же час не ті 
самі, звідси випливає, що і виховання, з однієї сторони, повинне бути 
однакове, з іншої – різне. Говорять: “Хто хоче прекрасно повелівати, 
повинен спочатку навчитися коритися” [8, с. 616]. На відміну від 
ідеальної моделі Платона для Аристотеля немає однакових громадян, 
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як не може бути однієї чесноти для всіх людей, але оскільки вони 
складають суспільство, то є деяка спільна громадянська чеснота – 
“чеснота ділового громадянина” [8, с. 450]. Різні точки зору на 
характер виховання вже в ту епоху викликали бурхливі дискусії. Ці 
обговорення носили безладний характер, як стверджував сам Стагирит 
[8, с. 629]. Сперечалися про те, що потрібно вправляти – практичні 
навички, установку на чесноту чи відвернені знання. Сперечалися і 
про те, чи треба в умовах демократії викладати правителю і 
громадянину те ж саме чи ж “володар і підлеглий повинні вивчати не 
те саме, а громадянин повинен уміти те й інше і бути причетним до 
того й іншого” [8, с. 451]. 

Суперечки йшли не тільки щодо об’єктів громадянського 
виховання, але і суб’єктів – приватне, групове, державне. Сам 
Аристотель схилявся до переваг останнього, хоча і різко критикував 
спартанську модель за її перекіс в бік атлетичної підготовки на шкоду 
інтелектуальної, але особливо за військово-агресивний ідеал, коли 
громадянина орієнтують не на захист батьківщини, а на захоплення і 
знищення сусідів. Дійсно, в авторитарній системі Спарти головною 
метою виховання було духовно-моральне і тілесне загартування молоді. 
Майбутні громадяни були зобов’язані навчитися служити державі і 
коритися законам.  

Подивимося, наприклад, як Плутарх описує виховання спартанської 
молоді: “...їх з малих років привчали відрізняти гарне від дурного і 
судити про поведінку громадян, тому що той, хто губився при 
питаннях “Хто гарний громадянин?” чи “Хто не заслуговує поваги?”, 
вважався розумово нерозвиненим і нездатним удосконалюватися 
морально. У відповіді повинна була пояснюватися і причина, і доказ, 
але в короткій, стислій формі” [139, с. 110]. Відзначимо, що виховання 
не тільки велося колективно, але й у присутності влади і дорослих. 
Наступна оцінка дій вихователя свідчила про те, що “педагогічній 
майстерності” приділялася особлива державна увага. Коли ми 
порівняємо спартанське виховання з задачами, які ставив Платон щодо 
дитячих ігор, чи згадаємо методи вивчення законів на Криті, ми 
побачимо, що суспільно-державний характер панував не тільки в 
змісті, але й у формах і методах. І це не могло не відбитися на 
наступності задач політичної педагогіки в цілому. Але ми повинні 
враховувати і зміну політико-пізнавальних парадигм, що випливають 
зі своєрідності полісної системи, відмінності державно-соціального 
устрою Афін і Спарти і т.д.  

Разом з тим слідом за німецьким істориком Й.Г. Гердером 
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підкреслимо те, що поєднувало політико-освітні системи цих двох 
держав: “...якщо освіта народу у всіх речах, які найбільш близько 
торкаються його, може бути предметом громадянської поведінки, то 
Афіни, безперечно, були самим освіченим містом у стародавньому 
світі. Ні Париж, ні Лондон, ні Рим, ні Вавилон, ні, тим більше, Мемфіс 
чи Єрусалим, Пекін чи Бенарес не зможуть сперечатися з Афінами за 
це звання. Адже патріотизм і освіта – це два полюси, навколо яких 
обертається моральна культура людства, а тому Афіни і Спарта 
назавжди залишаться двома великими пам’ятниками державного 
мистецтва, які вперше, по-юнацьки бадьоро, сперечалися тут у 
досягненні цих великих цілей” [72, с. 370-371].  

Звичайно, у спартанській системі державної освіти і виховання 
було чимало привабливого. По-перше, вся відповідальність за 
формування “арете” – громадянської доблесті – лежала на державі, по-
друге, молодь не була “зіпсованою”, на думку дорослих, тому що 
слідувала “кліше”, пропонованому державними наставниками. Ряд 
політичних діячів і філософів Афін думали, що гарного державного і 
суспільного устрою цілком достатньо, щоб люди стали 
справедливими, розумними, відважними, відданими загальній справі.  

Але прихильники іншої – “демократичної” – педагогіки вважали 
по-іншому. Вони стверджували, що людина повинна добути “арете” 
своєю працею, власними зусиллями. Кожен сам повинен зробити в 
житті свій вибір і твердо йти до наміченої мети. Вчитель може тільки 
заохочувати учня і підказувати йому дорогу. Прихильники подібної 
теорії погодилися б з таким твердженням: “гарний державний лад 
створюють гарні громадяни, а не навпаки. Суперечка ця триває вже 
протягом багатьох століть” [90, с. 169-170].  

Дійсно, як часто педагоги і дидактики повертаються до цієї 
проблеми, дуже актуальної для вибору парадигми політичної освіти й 
у сучасній України. Однак при погляді на грецькі джерела політичного 
навчання, як правило, поза полем зору дослідника залишається ще одна 
його особливість, яку досить точно відбила польський філолог, професор 
Лідія Вінничук. Мова йде про укорінення політичної освіти в 
повсякденному житті. “Калокагатія” – злиття в людині краси і добра, 
агоністика, чи принцип змагальності, лежали в основі грецької педагогіки. 
Ці задачі поряд з гармонією держави і громадянина ставили перед собою і 
вчителя, і громадські організації для юнаків типу ефебій [55, с. 194-199].  

Саме в епоху онтологічного мислення стає характерним критичний 
підхід до попереднього, міфологічного, способу передачі знань. Так, 
Сократ прямо виступав за селекцію міфів: “Ми умовимо виховательок 
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і матерів розповідати дітям тільки визнані міфи, щоб з їх допомогою 
формувати душі дітей скоріше, ніж їх тіла – руками” [136, с. 140]. 
Категорично відкидалися їм міфи про скинення Кроносом свого батька 
Урана, про розбрати між богами і героями зі своїми родичами і 
близькими (щоб ніхто з громадян не ніс ворожнечі до іншого). 

Час полісу – цієї громади – був часом існування нерозчленованих 
функцій політика, воїна, власника, з’єднаних в одному інтегруючому 
статусі громадянина. Подібна нерозчленованість, імовірно, припускала 
відому достатність особистого життєвого досвіду і спостережень за 
політикою, щоб громадянин міг у повному обсязі повноцінно брати 
участь у самоврядуванні держави і нести весь тягар демократії. Втім, 
дослідник античної демократії Фюстель де Куланж не сумнівався, що 
законослухняність громадян виникає зі звички підкорятися жрецтву в 
ранні періоди. Здається, що це, не в останню чергу, було результатом 
громадянського виховання, і підтвердження тому бачимо в роботі 
самого автора: “Держава вважала тіло і душу кожного громадянина 
своєю власністю, а тому і намагалася створити це тіло і цю душу так, 
щоб витягти з них як можна більше користі” [175, с. 443].  

Саме в античні часи складається серед мислителів розуміння освіти 
та виховання як єдиного ефективного засобу гармонізації особистості і 
політичної системи. Зокрема Платон звертає увагу на те, що навіть 
дитячі ігри повинні якомога більше відповідати законам і якщо цього 
нема, то неможливо з дітей виховати відповідальних та 
законослухняних громадян [136, с. 194]. З точки зору концептуальних 
завдань громадянське виховання цього періоду носило суспільно-
державний характер як за своїм змістом, так і за формами та методами. 
Вже згадувана Лідія Вінничук, посилаючись на “Нікомахову етику” 
Аристотеля, доводить, що головною наукою, яка могла навчити 
людину розумінню блага, все ж була наука про державу, або політику 
[55, с. 194-199]. 

Грецька система виховання різко відрізняється від більш ранніх 
педагогічних систем Єгипту і Передньої Азії. В країнах Древнього 
Сходу, як відомо, теж існували школи (переписувачів) і навіть, як 
говорять, якісь прообрази вищих навчальних закладів. Однак 
виховання у всіх цих школах було навчальним. Дітей і дорослих там 
навчали визначеним вмінням (письму, рахунку й ін.), і ніколи вчителі 
там не ставили собі свідомо завдання змінити особистість того, кого 
навчають, відповідно до визначеного ідеалу. Зовсім інакше стояло 
питання в Стародавній Греції. Тут, вже починаючи з V ст. до н.е., 
головним завданням стає саме освіта, вірніше, удосконалення людини. 
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Така зміна підходу до виховання відбулася не відразу, а була 
підготовлена багатовіковим розвитком грецької культури. 

В архаїчний період грецької культури виховання в Греції було, як і 
скрізь, чисто навчальним. Шкіл не було, а професійні і життєві 
навички передавалися батьками. Вчили землеробству, ремеслу і точно 
таким же способом – письму і рахунку. Ніякої спеціальної системи 
передачі знань не було. Правда, на визначеному етапі життя всі 
громадяни грецької держави повинні були брати участь у священних 
обрядах, а також в іграх, які не були чистим спортом, а мали, 
насамперед, релігійне і політичне значення. Починаючи брати участь у 
цих обрядах, діти і підлітки розвивали свої духовні (училися співу, 
музиці) і тілесні здібності. Згодом у Греції на цій основі розвилася 
гармонійна система виховання, що складалася з виховання 
“гімнастичного” (“виховання тіла”) і “мусичного” (музика, поезія, 
риторика). Але перш ніж склалися ці виховні системи, у грецькій 
культурі в V ст. відбулися великі зміни. Пов’язані вони з виникненням 
школи і філософії. Ці два настільки різних для нас зараз явища 
культури в Древній Греції були пов’язані дуже тісно, оскільки саме 
філософи виступили засновниками освітньої системи Стародавньої 
Греції. 

Якісний стрибок у політичному розвитку, пов’язаний зі 
встановленням полісної демократії, стимулював завдання вироблення 
“громадянської позиції” членів спільноти. Саме в цей час складається 
універсальна модель єдності держави і суспільства, соціуму і 
особистості, якою був поліс. Афінський архонт Солон, який 
розпочинав свою кар’єру як вихователь, розумів, що мало було 
створити полісну систему, поділити суспільство на страти, 
запровадити органи управління, необхідно було сформувати 
громадянина, навчити його самовизначенню та вибору.  

Правомірно віднести законодавче закріплення того феномена, що 
ми називаємо “громадянською позицією”, саме до реформ Солона. 
Аристотель у “Афінській політії” так описує це парадоксальне, на 
погляд нашого сучасника, рішення: “Бачачи, що в державі часто 
відбуваються смути, а з громадян деякі по безтурботності миряться зі 
всім, що б не відбувалося, Солон видав відносно їх особливий закон: 
“Хто під час смути в державі не стане зі зброєю в руках ні за тих, ні за 
інших, той піддається безчестю і позбавляється громадянських прав” 
[6, с. 36]. Чи варто вважати Солона законодавцем громадянських воєн? 
Безумовно, ні. Модель демократії, за Солоном, носила, як би 
виразилися сьогодні, “конфліктний характер”, але цей конфлікт був 
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гарантом захисту від тиранії не в меншій мірі, ніж остракізм. 
Невипадково сам Солон починає свою політичну “кар’єру” з того, що 
в період найсильнішої смути написав елегію, у якій “...нападає на 
обидві сторони, захищаючи, в той же час, одну від іншої, розбирає всю 
суперечку, а після цього переконує тих і інших припинити виниклий 
розбрат” [6, с. 34].  

Реформи Клісфена продовжили перетворення Солона, коли в 
багаторівневій демократичній структурі громадянин був просто 
змушений зовнішніми обставинами постійно приймати рішення, 
несучи відповідальність за суспільство в цілому чи його елементи [6, 
с. 46-47]. Законодавча, виховна і політична практика сформувала 
“діючу модель” громадянина, розважливого в особистому житті, із 
задоволенням виконуючого державні повинності, який пишається не 
прибутками, а витратами на суспільство [6, с. 207].  

Можна твердити, що в Афінах модель зразкового громадянина 
досягалася вихованням, яке носило переважно аристократичний і 
ліберальний характер і мало на меті не тільки формування прекрасної 
людини, але і підготовку громадянина для блага демократичної 
держави. Тому в період полісної демократії “paedia” (виховання) 
визнавалося головним напрямком діяльності держави. 

В онтологічну добу відбувається запровадження політичної освіти, 
у близькому до сучасного розуміння сенсі. Воно пов’язано з початком 
педагогічної практики софістів, які виступають засновниками школи в 
Греції. Вони переходили з міста в місто й вчили людей, причому, як 
правило, цілком дорослих, не якому-небудь визначеному ремеслу чи 
професії, а мудрості. Про зміст грецького поняття “мудрість” (sophia) 
учені пишуть книги. Це слово могло означати і знання свого ремесла, і 
знання життя, і ще багато чого іншого. Мудрість, якій вчили софісти, 
мала прояв, насамперед, в умінні добре говорити і логічно мислити. Ці 
науки потім одержали назву риторики і логіки. У людей надовго 
залишилася пам’ять про здатність софістів довести все, що завгодно 
(дотепер свідомо абсурдні докази називають софізмами). 

Застосування знанням, отриманим у софістів, можна було знайти в 
суді, де навчені софістами люди завдяки своєму красномовству й 
умінню могли довести все, що завгодно, могли заплутати і суд, і свого 
супротивника, і народ, і взагалі усіх. Наука софістів придалася політикам, 
які не тільки могли навчитися красномовно говорити перед народом (що в 
ті часи було дуже важливо), але і здобували численні і корисні знання про 
природу людини, про устрій світу. Вони погоджували свою діяльність з 
вищими поняттями справедливості, істини, загального блага (правда, 
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розуміння всього цього в софістів було своєрідне). Ці пізнання високо 
піднімали їх над простими і неосвіченими співгромадянами. 

Софісти, таким чином, навчали численним навичкам, які не 
стосувалися будь-якої професії, але в той же час корисним багато для 
чого. Це вже досить близько до нашого уявлення про освіченість, яка не 
зводиться ні до якого визначеного знання, але піднімає людину на певний 
новий якісний рівень. За навчання софісти звичайно брали гроші. Адже 
вони звичайно нічим іншим, крім “мудрості”, не займалися. От так 
з’являється в Греції фігура професійного вчителя. Навколо софіста 
складалася стійка група учнів, які велику частину свого часу витрачали на 
навчання.  

П’єр Адо прямо вказує, що головною метою діяльності софістів 
було давати молоді освіту, яка забезпечувала їй успішну участь у 
політичному житті [2, с. 28]. Крім того, софісти були готові навчати 
дітей з метою освіти державних мужів та інших керівників суспільного 
життя. Це значить, що софістична парадигма освіти полягала в наданні 
переваг інтелектуальному над етичним (освіті над вихованням), 
індивідуальному над колективним, успіху конкретної справи над 
метою загального блага. Розуміючи те, що громадянин не здатний 
охопити всі премудрості політики, софісти твердили про необхідність 
політичної освіти, в першу чергу для еліти. Тим самим вони фактично 
поклали початок професійній політичній освіті в реальному 
політичному процесі.  

Це і були перші в Греції школи, де головні фігури – вчитель і учень. 
Все інше – директор, завуч, навіть шкільний будинок – з’явилося вже 
потім. Заняття в грецькій школі певний час проходили просто на 
вулиці. Основною формою навчання була бесіда. Поступове виховання 
стає більш спеціальним і більш приземленим. Вчителі починають 
вчити не тільки вищій мудрості, а читанню, письму, музиці, риториці. 
Вчитися починають з дитинства. Загалом школа починає все більше 
походити на сучасну. 

В цей період кризи полісної демократії, поруч з софістичною 
освітянською парадигмою, склалися принципово відмінні 
концептуально виховні версії Сократа, Платона і Аристотеля. Сократ 
вважав, що будь-яке виховання громадян має політичний характер. 
Головну роль він відводив саме вихованню, а не освіті, в силу надання 
переваги людській душі над власністю та владою. Тим самим 
педагогічна модель Сократа була своєрідним протиставленням 
існуючому політичному порядку. Сьогодні нам важливо усвідомити, що 
завдяки саме Сократу вже в античні часи поширилося розуміння 



69 ПОЛІТИЧНА ОСВІТА 

необхідності в політичній дидактиці встановити зв’язок політичного 
знання з моральним вихованням. Сократ взяв на себе відповідальність за 
виправлення педагогічними методами деструктивних процесів, що 
протікали в соціально-економічному і політичному житті античного 
полісу IV сторіччя до н.е.  

В цьому зв’язку доцільно звернутися до кризи полісу, який 
вирішальним чином вплинув на становлення нової системи виховання 
та освіти. Ідеали родового права, що були застосовані при 
конструюванні полісу Солоном, поступово перетворюються на 
формальне право та формують ґрунт для появи нових політико-
дидактичних парадигм.  

В період полісної кризи навколишній соціальний світ незвично 
ускладнився і “прості” способи рішення політичних питань стали 
дійсною загрозою “життю і надбанням”, стимулом до громадянської 
активності. Криза полісу багато в чому стала кризою колективної 
політичної свідомості. Античний політичний світ спробував відповісти 
на нього двома важливими кроками. По-перше, вихованням 
громадянина, про що вже говорилося раніше, а по-друге, це викликало 
появу політичної філософії і, як результат, поділ знань і функцій, 
необхідних громадянину і політику. За свідченням Ксенофонта, 
Сократ зазначає у “Розмові з Главконом” про необхідність відповідної 
освіти для державного діяча, переконує прагнучого влади в тому, що 
для цієї ролі необхідна людина, яка вміє рахувати доходи і витрати 
держави, бачить шляхи збільшення перших і зменшення других, знає, 
як охороняти свою країну, як збільшити грошові запаси, як 
прогодувати населення [91, с. 87-91].  

До всього ж той ще повинен мати знання логіки і риторики. Участь 
у політичному житті припускає наявність і засвоєння різних якостей, 
таких як практичний розум, здатність до тверезої оцінки і т.д. 

Частиною політичного виховання був розвиток ораторських 
здібностей, вміння правильно володіти конкретними ситуаціями, але 
самою головною, самою “архітектонічною здатністю вважалася 
практика законодавчої діяльності. Таким чином, найважливішою 
задачею філософів було виховання майбутніх законодавців” [98, с. 7].  

Чи випадково те, що надзвичайно важлива роль філософа в античному 
політичному світі дозволила одному з них накреслити формулу, 
відповідно до якої “ні для держави, ні для громадян не буде кінця 
нещастям, поки владикою держави не стане плем’я філософів…” [137, 
с. 21]. Сама модель ідеальної держави, у якій “філософи царюють, а царі 
філософствують”, відображала не тільки суб’єктивну сторону філософії 
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Платона, але і запеклу спробу перебороти розрив між сакральним 
(філософським) і профанним (громадянським) знанням про устрій 
політичного світу в його онтологічному, аксиологічному і 
праксеологічному аспектах.  

Далі слід зазначити, що, незважаючи на кризу, філософські школи 
не зникають, а в IV ст. навіть переживають розквіт. Вони стають як би 
вищим ступенем освіти. Вчать у них вже не софісти, а філософи зовсім 
іншого складу. В першу чергу ті, хто створив глибокі і складні 
філософські теорії. Самий великий з них, Платон, представив у своєму 
діалозі “Держава” всеосяжну систему виховання. Вона ґрунтується на 
нових підходах до виховання, які були пов’язані з філософськими 
ідеями Платона і його попередників. Платон по-новому оцінював мету 
виховання, яку вбачав не в навчанні індивіда чому-небудь, нехай 
навіть логічному мисленню чи красномовству, а в удосконаленні його 
таким чином, щоб він був здатним дивитися на речі з точки зору вищої 
істини. 

Вища істина, за Платоном, – це ейдос, що можна було б визначити 
як поняття про річ, але з погляду її граничної корисності і добротності. 
Всяка річ існує для чогось, і дивитися на речі треба саме з погляду їх 
користі і придатності. 

Людина повинна дивитися начебто поверх речей, не з точки зору 
того, чим речі є, а з погляду того, чим вони повинні бути. Інакше 
кажучи, з погляду Бога. У цьому погляді поверх речей людина аж ніяк 
не упреться в ейдос якої-небудь примітивної речі. Ейдос держави 
Платон називає ідеєю блага.  

Ідея блага, ідея абсолютної добротності і придатності вже не для 
чого-небудь, а взагалі, і на цій ідеї ґрунтується добротність і 
придатність всіх речей і ейдосів. 

Цей короткий і неповний нарис платонівської філософії тут не буде 
зайвим. Адже ми повинні відчути ту величезну висоту, на яку Платон 
хотів підняти людину. Перевершити своїм поглядом і думкою всі 
навколишні речі, перевершити увесь світ, побачити абсолютну і ні від 
чого не залежну істину – це не проста для людини задача. І, між 
іншим, не треба думати, що це все якась далека від життя філософська 
містика. Вся наука побудована на тій же ідеї погляду поверх речей, яка 
дозволяє побачити за речами, що змінюються, незмінну істину. 

Потім будуть незмінні закони природи, математичні моделі й інше, 
а починалося все з платонівської теорії ідей. Але яким же чином 
можна відкрити людині вищу і незмінну істину? Тум можемо 
звернутися до платонівської теорії виховання. Завдання виховання – 
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так змінити людину і його мислення, щоб вона дивилася на речі не зі 
своєї, людської, точки зору, а з погляду вищої істини. Модель, як 
бачимо, чисто освітня. Вона потім стала ідеалом для всієї античної 
виховної системи, та й у післяантичний час виявилася дуже живучою. 

Хоча проект Платона ніколи не був реалізований повною мірою, 
частково його намагалися здійснювати і здійснювали у всіх античних 
школах. Тому можемо використовувати платонівську систему як загальну 
схему античного виховання. Згідно з платонівською системою, вчити 
треба було з дитинства. Перший етап виховання – виховання гімнастичне. 
Людина, покликана споглядати прекрасне і благе, сама повинна бути 
прекрасною. Виходить, вона повинна мати прекрасне тіло. Прекрасне тіло 
створюється гімнастичними вправами. Гімнастичне виховання, про яке 
вже згадувалося, було поширено в Греції ще в доплатонівський час. 
Полягало воно в заняттях боротьбою, бігом, метанням ядер і ін. 
Гімнастичне виховання було тісно пов’язане з військовою підготовкою. З 
чоловіка готували, насамперед, воїна, і всі елементи гімнастичного 
виховання більшою чи меншою мірою були орієнтовані на війну (це 
видно вже із самого їх переліку: боротьба, метання й ін.). Заняття 
походили на сучасні тренування. 

Ні уроків, ні обов’язкових програм не було, все існування грецької 
школи було пов’язано з особистістю вчителя. В цьому сенсі з часів 
софістів головний принцип грецької школи залишався незмінним до 
кінця античності. Вчитель сам визначав, які предмети, в якому обсязі і 
яким чином викладати. Саме до визначеного вчителя приходили учні. 
Ніяких організацій, які б стояли над вчителем, не було. В місті 
звичайно був гімнасій, тобто будинок, де вчителі займалися з учнями 
(в основному, як видно з назви, воно було призначено для 
гімнастичних занять). Однак гімнасій був тільки будинком, а не 
якоюсь навчальною і контролюючою організацією. У гімназії 
займалися і “мусичним” вихованням, яке поряд з гімнастичним виділяє 
Платон. До “мусичного” виховання відносилися заняття музикою, 
астрономією, геометрією, філософією. Всі науки були для Платона і 
його послідовників не самоціллю, а лише засобом відвернути душу від 
недосконалих речей і направити її на споглядання досконалих ейдосів. 
У цьому сенсі музика стояла в одному ряду з науками, тому що для 
греків вона була сполученням гармонійних звуків. Про вираження 
людських почуттів і переживань мови тоді не йшло.  

Слід ще раз підкреслити, що інформативна, навчальна сторона 
виховання займала для греків набагато скромніше місце, ніж сьогодні. Не 
дати знання, а зробити душу більш гармонічною – от в чому вони бачили 



72 Іванов М.С.  

головне завдання виховання. Тому й астрономія, і геометрія, і навіть 
філософія були лише сходинками на шляху сходження душі до істини. 

Політико-дидактична концепція Платона стала певним розвитком 
педагогічної моделі Сократа. В її основі лежить його ідея про те, що 
саме держава повинна піклуватися про освіту та виховання. Платон 
став на протилежну Сократу позицію щодо логіки соціальних 
перетворень. На його думку, змінювати слід не систему виховання, а 
саму державу і його основи. Треба створити таку державу, яка б 
відповідала вимогам вчителя. Платон озброював своїх учнів не тільки 
високим знанням, але й намагався в них втілити свій ідеал, відповідно 
до якого кращі обов’язково повинні бути долученими до політики. 
Саме цьому завданню, створюючи моральний імператив, слугувала 
його Академія як спільність однодумців. 

За Платоном, мета виховання полягає в тому, щоб здійснити такий 
вплив на людину, який би з дитинства спонукав її пристрасно 
прагнути стати досконалим громадянином. При цьому він відстоює 
первинність, пріоритет інтересів держави, а не особистості: “Ні 
спокуса, ні насильство не можуть примусити громадянина зрадити 
інтереси держави” [138, с. 67].  

Однак найбільш позитивною рисою концентрації громадянського 
виховання Платона є розроблений ним принцип гармонії. У праці 
“Держава” він надає гармонії і морального, і соціального значення: 
гармонія, за Платоном, є сукупністю гідностей громадянина, яка 
виявляється в його зовнішності, вчинках, висловлюваннях і 
створюваних речах, фактично в його творах ідея громадянського 
виховання вперше набуває концептуального оформлення. У цій 
концепції підкреслюється необхідність гармонійного взаємозв’язку 
морального, правового та політичного начал. Проблема необхідності 
гармонії людини і громадянина, поставлена Платоном, надалі на всі 
часи стане каменем спотикання. Багато видатних мислителів, і серед 
них Ж.-Ж. Руссо, І. Песталоцці, А. Макаренко, В. Сухомлинський та 
ін., намагатимуться її розв’язати, оптимально поєднавши 
громадянськість із людяністю. 

Так виглядає платонівська формула політичної освіти, що була 
винесена за межі “аномального” політичного процесу. Слід 
відзначити, що деякі сучасні моделі політичної освіти багато в чому 
повторюють платонівську формулу політичної освіти, переважно 
орієнтуючись на абстрактне політичне знання.  

Заслуговують на нашу увагу політико-педагогічні новації Ісократа, 
який протистояв одночасно Платону, послідовникам Сократа та 
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деяким софістам. В галузі виховання державних діячів він досяг 
успіхів, навіть більш значних, ніж Платон. Його школа стала, на думку 
окремих дослідників, ще більшою мірою, ніж платонівська Академія, 
центром підготовки державних діячів, багато з яких держава удостоїла 
золотого вінка [101, с. 98]. Не вдаючись у деталі концепції даного 
мислителя, зазначимо, що дане твердження свідчить про необхідність 
подолання слідування спрощеній схемі передачі політико-педагогічної 
традиції від Сократа до Платона. Крім того, це є ще одним свідченням 
того, що проблемою гармонізації політичного світу за допомогою 
пайдеї були захоплені багато видатних умів античності.  

Аристотель, подібно Платону, був ідеалістом, але у відношенні до 
практичних мотивів діяльності в галузі політичної освіти вони 
відрізнялися кардинально. На відміну від софістів, платонівська 
концепція освіти передбачала озброєння учнів не тільки високими 
знаннями, що необхідні політику і людині, але й примусове залучення 
доброї людини – філософа до політичної діяльності. Для Аристотеля ж 
щастя політичної діяльності є другорядним у порівнянні з розумовою, 
спостережливою роботою філософа. Хоча він не відмовлявся від 
навчання широкої аудиторії політиці, але місце елітної освіти в його 
зусиллях міцно посідає підготовка філософів. Політика в його 
навчальних заходах стає лише фоном чи однією зі сфер застосування 
теорії, яка розумілася як спостереження.  

Аристотель ставив питання про розрізнення понять доброчесності 
людини і доброчесності громадянина залежно від державного ладу, 
вважаючи, що воно неодмінно зумовлюється останнім. Виходячи з 
принципу визнання рівності всіх людей як громадян держави, 
Аристотель зазначав, що громадянська доброчесність полягає в тому, 
щоб людина добре виконувала свою справу. “Доброчесність 
громадянина, – уточнював він, – очевидно, й полягає у здатності 
прекрасно і владарювати, і підкорятися” [7, с. 451]. При цьому дана 
демократична вимога стосується, на думку Аристотеля, всіх громадян 
держави. Розкриваючи поняття “громадянське виховання” і 
“доброчесність громадянина”, він висловлював судження про 
необхідність наявності в людині сукупності прав, бо “громадянином є 
переважно той, хто володіє сукупністю прав”, “лише вільний 
громадянин повинен брати участь в управлінні справами держави” [7, 
с. 765]. 

Відомо, що афінські громадяни користувалися такими почесними 
правами (привілеями громадянської честі): правом займати посади, 
бути суддями, брати участь у виборах посадових осіб, володіти 
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нерухомістю, власністю, вступати в шлюб з афінянками та ін. 
Серед параметрів громадянської особистості важливе місце, на 

думку Аристотеля, має законослухняність (до речі, він першим 
запроваджує цей термін). Мислитель, зокрема, підкреслював, що 
“отримати змолоду правильне керівництво на шляху до доброчесності 
важко, коли не виховуватися за відповідними законами, адже 
розсудливе і стримане життя не дає задоволення більшості, а особливо 
молодим. Тому виховання і заняття повинні бути визначені законами. 
Саме завдяки законам ми можемо стати доброчесними” [7, с. 293]. 
Отже, великий мудрець давнини підкреслював позитивний вплив 
законів на формування громадянськості. 

Аристотель також першим висловив думку про те, що громадянське 
виховання є основою благополуччя й стабільності існуючої держави. 
“Законодавець повинен поставитися із винятковою увагою до 
виховання молоді, оскільки в тих державах, де цього немає, сам 
державний лад завдає шкоди” [7, с. 628]. 

Слід звернути увагу на певні протиріччя політико-дидактичної 
парадигми Аристотеля, які проявляються в його ставленні до 
традиційного базового об’єкта пайдеї – громадянина. В його працях 
можна знайти немало розгорнутих визначень громадянина, описів 
найкращих форм його освіти та виховання. Не прагнучи, на відміну від 
Сократа, гармонізувати відносини полісу і громадянина, Аристотель 
намагається виділити критерії відбору “дійсних” громадян. З цього 
числа він виключає чужоземців, ремісників, поденників, дітей рабів та 
інших зайнятих роботою, що необхідна для насущного існування. Він 
вводить в обіг поняття “недосконалий” та “підпорядкований” 
громадянин. Завдання оптимізації стосунків громадянина та 
політичного режиму приводить Аристотеля до того, що він визнає 
можливим поєднання якостей “доброї людини” та громадянина лише в 
правителі. Відповідно до цього, стає зрозумілою його політико-
дидактична концепція в тій частині, кого слід навчати політиці, якщо 
вона є секулярною сферою. В моделі Аристотеля, скоріше, сама 
спостережлива діяльність, ніж сама політика, стає процесом. Цей 
процес безконфліктний, йому не потрібні піклування про ресурси та 
мужність при прийнятті рішень. Мудрець, на відміну від політика, є 
самодостатнім. Таким чином, Аристотель спробував на землі створити 
утопію, яка відсторонена від політики. Саме погляди такого роду були 
проявом очевидної тенденції, характерної для того часу, яка полягала в 
поступовій заміні прямих форм демократії делегованими.  

Отже, завдяки зусиллям Сократа, Платона й Аристотеля ідея 
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політичної освіти для громадянського виховання, що виникла в 
античності як відповідь на суспільну потребу розв’язати суперечність 
між інтересами індивіда й держави, остаточно сформувалася і стала 
традиційною для всіх гуманітарних і суспільних наук. Необхідно 
зазначити, що саме ця ідея, незалежно від впливу античності, виникла 
в різних ученнях Стародавньої Індії та Стародавнього Китаю, причому 
тут вона інтерпретувалася в рамках підпорядкування інтересів 
особистості інтересам держави. 

Виходячи з традицій громадянського виховання, численні автори 
пізніших часів різних країн підкреслювали необхідність формування такої 
особистості, для якої наявність усієї повноти громадянських прав, благо 
суспільства є настільки ж органічно необхідними, як і гуманність, дружба, 
прагнення до щастя, тобто особистості, для якої повага до законів – 
основа доброчесності, а законне – тотожне справедливому. 

Однак водночас із концепцією громадянського виховання уже в 
період античності розробляється протилежна їй концепція “вільного 
виховання” (термін пізнішого походження) школою кініків, 
засновником якої був Антісфен.  

Вчення кініків виникло в умовах кризи античного полісу і було 
своєрідним протестом проти суспільства, в якому панувала демократія, 
але для привілейованої меншості вільного населення, і виключала, 
наприклад, рабів із життя суспільства. Втративши інтерес до держави, 
яка стала ворожою людям, вони звернулися до особистості. Цілковита 
незалежність від навколишнього світу, демонстративне нехтування 
будь-якими державними й соціальними інститутами – основні 
елементи вчення кініків. На противагу ідеям громадянського 
виховання, ідеалу громадянськості кініки сповідували індивідуалізм і 
політичний індиферентизм. Щоб наголосити на тому, що вони не 
належать до жодної держави, кініки запровадили спеціальний термін 
“космополітизм”. 

Багато античних авторів (Ератосфен, Філон та ін.) свідчать, що саме 
один з послідовників Антісфена – Діоген Синопський першим назвав 
себе “космополітом” і “громадянином світу”. Начебто коли Діогена 
запитали, звідки він, той відповів: “Звідусіль… Ви бачите перед собою 
громадянина світу”. Кініки з властивим їм радикалізмом відмовились 
від громадянських прав у будь-якому полісі. Істинна держава в 
космосі, а я його громадянин, – так вважав кінік. 

Отже, космополітизм виник як ідеологія “негреків” та інших 
“негромадян” еллінського світу. Якщо для стародавнього грека 
вигнання з рідного полісу і смерть на чужині являли трагічну ситуацію 
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і найбільше покарання, то кініки в цьому не вбачали нічого страшного.  
Концепція кініків розвивалася пізніше у вченнях скептицизму та 

стоїцизму. Епікур, зокрема, вважав, що необхідно звільнитися від “уз 
звичайних справ громадянської діяльності” і тим самим набути стану 
безтурботності [103, с. 235]. Римський імператор Марк Аврелій 
відстоював думку про самодостатність, особистісну моральну 
досконалість навіть у кризових державних ситуаціях. Відтак, 
громадянські гідності стають нібито зайвими, а громадянські обов’язки 
залежать від примх і настроїв тирана. 

Вчення кініків (стоїків, а пізніше Ж.-Ж. Руссо, Ф. Ніцше, Л.М. 
Толстого та ін.) про самозаглиблення, самоспостереження і 
самовдосконалення сприяло розвитку традицій так званого вільного 
виховання, тобто виховання такої особистості, яка перебуває не в 
гармонії з державою і суспільством, а навпаки, відсторонена від них, 
від участі в громадянському житті і перебуває в гармонії лише з собою 
і природою. 

Відносно політичної освіти в Стародавньому Римі, виключаючи 
грецький елемент, свідоцтв дуже мало. Відомо, що вона належала до 
обов’язків як школи, так і батьків і ставила своєю метою навчити 
поважати традиції попередників, підкорятися законам та вождям Римської 
республіки.  

Відмінності римської політико-освітянської парадигми від грецької 
багато в чому пов’язані зі специфікою самої Римської держави та її 
відмінностями від полісу. На відміну від грецьких громадян, римський 
народ був не тільки джерелом влади і самою владою. Однак, слід 
відзначити, що реалізація вищезазначеної мети обумовила велику 
увагу римлян до ознайомлення з архаїчними нормами. Т. Момзен 
відзначав, що закони “Дванадцяти таблиць” стали головним політико-
юридичним катехізисом для римського юнацтва [112, с. 374].  

Римська республіка не могла обійтись без формування 
громадянської доброчинності, яка впроваджувалася в характер римлян 
за допомогою спеціальних вправ, коли перед учнями ставилася певна 
моральна дилема та вироблялися універсальні рекомендації з приводу 
вирішення конкретних життєвих проблем. Особистість, яка вихована 
на традиціях і пов’язана з державою, в діяльності постійно відтворювала 
базову модель політичної культури. Знання законів, логіки та вміння 
вирішувати проблемні ситуації універсальними прийомами робили 
громадянське виховання ефективним засобом відтворення культури саме 
римського народу, для якого Рим був там, де з’являвся хоч би один 
римлянин.  
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Цей дещо радикально-критичний погляд на значення освіти та 
виховання в Римі не повинен перешкодити об’єктивно оцінити роль 
таких її суб’єктів, як родина, її голова та сама громадянська община. 
Не можна випустити з нашої уваги і сильний потяг молоді Римської 
держави до права та риторики. 

В цілому слід відзначити, що саме римська історія демонструє 
надзвичайно велике значення освіти для політичних, економічних та 
культурних перетворень сучасного суспільства. Не можна не звернути 
увагу на вихідний латинський зміст слова “освіта” – “educere”, яке 
означає “витягувати” те, що закладено в людині. За латинським 
словником під редакцією О. Петрученко, похідні значення слів 
“educatio”, “educator”, “educo”, які можна тлумачити як “виховання”, 
“вирощування”, “годування”; “вихователь”, “годувальник”, 
“керівник”; “виховувати”, “годувати”, “просвіщати”, свідчать не 
тільки про єдність виховання та освіти, але й про духовно-фізіологічну 
зв’язаність таких важливих для людини значень.  

Підсумовуючи аналіз класичного періоду розвитку політичної 
освіти та громадянського виховання, слід зазначити, що в першу чергу 
в античній Греції “paedia” – виховання – було головною складовою 
процесу гармонізації, який був спрямований на досягнення 
політичного ідеалу, без чого не могла існувати і розвиватися тогочасна 
спільнота. Приклад елліністичного періоду показує наслідки розколу 
між політико-педагогічними завданнями формування громадянина і 
патріота та політичною практикою, яка тоді склалася. Для сучасників 
важливо усвідомити, що громадянське виховання не могло досягти 
своєї мети, хоча б з тієї причини, що політичні реалії держави того 
часу зводили роль громадянина до рівня слухняного платника 
податків. Разом з тим слід відзначити надзвичайно високу роль 
виховання громадянина як елемента, що зв’язував античний світ.  

В цілому, досліджуючи політико-освітянські парадигми часів 
стародавньої Греції та Риму, можна констатувати, що трансчасовий 
характер проблеми відтворення на кожному новому етапі цілісного 
буття політичного світу робить завдання політичної освіти і 
громадянського виховання постійно актуальним. Тому завжди 
сучасними виглядають зауваження Аристотеля про те, що з усіх 
існуючих засобів, які сприяють збереженню державного ладу, яким 
часто нехтують, є виховання в дусі відповідного ладу. Він наполягав 
на тому, що самі корисні закони, підтримані всіма долученими до 
управління державою, не принесуть ніякої користі, якщо громадяни не 
будуть навчені державному ладу і виховані в його дусі [8, с. 551]. 
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Досвід цього періоду показує, що онтологічного осмислення 
політичного світу вочевидь недостатньо, до цього необхідно долучити 
функціональний механізм освіти та виховання. Якщо цього не 
відбувається, то режиму загрожує руйнування. Особливо актуальною 
дана проблема стає в період глибоких соціальних трансформацій, що 
саме актуалізує дану проблему і для нашої країни сьогодні.  

Безумовно, зазначені висновки щодо змісту політико-освітянських 
парадигм часів стародавньої Греції та Риму не є всебічними та 
вичерпними. В перспективі необхідно продовжити дослідження рівня 
та завдань політичного виховання періоду падіння Криту та зіткнення 
культур Арголіди та Іліону. На жаль, поки ще ми не можемо скласти 
повних уявлень про характер громадянського виховання в “гомерівські 
часи”. Дослідження вказаних проблем, безумовно, допоможе більш 
глибоко дослідити процеси становлення політичної дидактики в 
стародавні часи та дасть змогу спертися сучасникам на багатогранний 
досвід попередніх політичних утворень у вирішенні актуальних і 
сьогодні проблем удосконалення політичної культури громадян та 
раціоналізації їх політичної участі. 

Як мислителі минулого, так і сучасні дослідники схиляються до 
того, що часи Середньовіччя в сутності стали продовженням епохи 
онтологічного мислення й останнє не знало “розривів” у процесі 
ідентифікації з політичним світом [54]. Європейська християнська 
цивілізація мала справу начебто з двома стійкими політичними світами 
– світом міської комуни, яка загалом нагадувала поліс, і “градом 
мирським” як відображенням загальнохристиянської концепції 
взаємодії зі світською владою, тобто “великим” світом політики. 

Сформульована в античні часи ідея громадянського виховання з її 
культом вільної, гордої, з почуттям власної гідності особистості в 
середні віки була принижена. Замість прославляння громадянських 
чеснот з’явилася заповідь: “Всяка душа хай буде покірна вищим 
властям” [13, с. 124]. Вважалося, що в земному житті з метою 
збереження благополуччя держави необхідно виховувати в людей 
покірність царю, верховному правителю як наміснику Бога 
(Блаженний Августин наголошував на цьому в IV ст., Фома 
Аквінський – у XIII ст.). 

Християнська ідеологія, починаючи з Євангелій і послань Апостола 
Павла, все менш насторожено ставиться до “світоправителів пітьми 
століття цього” (Ефес. 6:12), але завзято розробляє проблему реляцій 
між християнином і мирською владою, що, як і все суще, від Бога 
(Рим. 13) і якій треба підкорятися.  
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Немає ніякого сумніву в тому, що в ряду зі звичаями, “осколками” 
міфології і посередниками, які здійснюють соціалізацію, християнське 
віровчення зіграло найголовнішу освітню і виховну роль у часи 
Середньовіччя. П.М. Бициллі в своїй праці “Элементы средневековой 
культуры” називав керівною тенденцією Середньовіччя загальне 
тяжіння до універсальності, охоплення світу як цілого [14]. В той же 
час практичне життя цієї епохи, як вказує вже Л.П. Карсавін, вносило 
розкол між ідеальною моделлю Граду Божого і його втіленням на 
землі. “Нерозкладно зливаються античні традиції, надбання 
філософської і політичної думки, релігійні проблеми, нові зведення, 
збагачувані зносинами з Візантією і Сходом... Ідея держави, яка 
живиться римським і канонічним правом, опускається до останніх 
осередків суспільства і у них з’єднується з новими елементами і 
формами державності, що створюються самим життям. Боротьба 
імперії з папством, зіткнення папства з опором колегії кардиналів, 
соборами і національною державою, протиріччя моральних і 
релігійних проблем потрясають все суспільство. Релігійне сприймає в 
себе мирське, принципово його відкидаючи; мирське перетворюється 
релігійним, себе йому протиставляючи” [79, с. 170]. Це було написано 
про Європу XII-XIII ст. Слідом за Середньовіччям епоха Відродження, 
звернувши пильну увагу освічених верств населення на античні зразки 
виховання через праці Платона й Аристотеля, Цицерона і Плутарха, 
залишила нам в основному свідчення про виховання спадкоємців 
престолу. Саме гуманісти змінили в цій ролі священиків. Разом з тим, 
на думку Якоба Буркхардтера, написання трактатів про виховання 
принців найчастіше було зайвою тратою часу [17, с. 189-190]. При 
цьому, зрозуміло, неможливо заперечити політико-освітньої і виховної 
спрямованості творів А. Данте, Дж. Понтано, Н. Макіавеллі. Саме про 
всеіталійське виховне значення праць останнього писав Джозуа 
Кардуччі: “Я – Італія, велика і єдина. І виховав мене Нікколо 
Макіавеллі” [Цит. за: 179, с. 594]. 

XVI ст. було переломним у розвитку політико-правової ідеології. 
Валилося безроздільне панування богослов’я і схоластики, вже Н. 
Макіавеллі, Т. Кампанелла, а згодом Т. Гоббс, Б. Спіноза, Г. Гроцій, аж до  
Ж. Ж. Руссо, Й.Г.Фіхте, Г. Гегеля, стали розглядати державу людськими 
очима і виводити її природні закони з розуму і досвіду, а не з теології. 

У працях мислителів XVI ст. були висунуті такі програмні ідеї, які 
одержали розвиток у політико-правовій ідеології наступних століть, як 
непорушність приватної власності і договірних відносин, формальна 
рівність і безпека осіб, свобода промислів і торгівлі, незалежність 
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держави від церковної влади. У процесі критики теології вчення про 
право і державу відокремлювалося в самостійну науку. Починаючи з 
Н. Макіавеллі, Т. Гоббса, Б. Спінози, Ж. Бодена й інших мислителів 
Нового часу, не говорячи вже про більш ранній період, сила 
зображувалася як основа права, тим самим теоретичний розгляд 
політики звільнений від моралі, і по суті справи був висунутий лише 
постулат самостійного трактування політики. 

Нова політико-правова ідеологія ґрунтувалася на раціоналістичній 
методології і вивченні державно-правової практики. За основну 
передумову, яка обумовлює необхідність і діяльність держави, бралася 
“природа людини”, її схильності та інтереси. Держава і право логічно 
виводилися з цієї посилки, розглядалися в зв’язку з інтересами людей, 
їх відносинами, історією і природним середовищем. Ці методологічні 
положення були підпорядковані завданню обґрунтування політико-
правової програми, яка виразилася, насамперед, у прагненні зв’язати 
вільну приватну власність із природою людини і сутністю суспільства. 
Разом з тим політико-правова ідеологія того часу обґрунтовувала ряд 
загальнолюдських цінностей. Наприклад, ідею особистості, звільненої від 
феодальних пут і наділеної рядом прав і свобод. Концепція прав людини 
склалася на наступних етапах розвитку політико-правової ідеології, але її 
теоретичні основи були закладені в працях мислителів XVI ст. 

Більше того, можна твердити, що сама ідея громадянського 
виховання реанімується у працях мислителів епохи Відродження. 
Флорентійський філософ Н. Макіавеллі на початку XVI ст. відкидає 
ідею божественного походження держави, стверджуючи, що вона є 
витвором людського розуму і досвіду. З позицій гуманістичного 
активізму він критикує громадян, які у світському житті виявляють 
споглядальність, смиренність, пасивність, прагнучи в такий спосіб 
заслужити райське життя. На противагу таким людям Макіавеллі 
ставить громадян, яким притаманна громадянська доблесть, що 
найбільше виражена у великих людей, які стали засновниками 
історичних держав, – Ромула, Кіра, Мойсея та ін. Але вона властива, 
зазначав мислитель, і пересічним громадянам, які лише наслідують 
великих людей. Головне, щоб їх трудова й політична активність 
відповідала державницьким потребам часу. 

Як і Н. Макіавеллі, Б. Спіноза захищав народ від нападок тих, хто 
пороки, які властиві всім смертним, приписує одному тільки 
простолюду. Простий народ, який, посилаючись на його неуцтво, 
завзято відстороняють від державних справ (а його неуцтво в цих 
справах тим і обумовлено, що з них роблять “державну таємницю”), 
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нітрохи не гірше знаті. Природа у всіх одна і та ж. Вся різниця в тому, 
що знать маскує свої пороки “пишністю, розкішшю, марнотратством, 
якоюсь погодженістю пороків, вченим неуцтвом і добірністю 
розпусти”. Саме привілейоване положення знаті робить її гордовитою і 
розвиває в неї інші пороки, які меншою мірою притаманні 
простолюду. 

Демократія, вважав Спіноза, здатна управляти підданими і не має 
потреби побоюватися їх, оскільки устрій держави забезпечує 
розумність законів, а тим самим свободу як підпорядкування 
усвідомленої необхідності. На його думку, тільки той вільний, хто, не 
кривлячи душею, живе, керуючись одним розумом. 

Таким чином, хоча Спіноза безпосередньо не вказує на 
необхідність всебічної освіти простого люду, але вся логіка його 
міркувань вказує на те, що його політична доктрина, безумовно, 
передбачає широку освітянську діяльність держави для перетворення 
своїх громадян на свідомих і активних учасників політичного процесу.  

Аналізуючи зазіхання церковної влади на світське панування, а не 
тільки виконання установлених функцій у “мирському граді”, ми 
бачимо, що вони викликали до життя Реформацію, на значенні якої в 
політичній освіті варто зупинитися докладніше. Чудовим пам’ятником 
тієї епохи, який свідчить про зростання ролі політичної освіти в 
переломні моменти історії і тому дуже актуальний для нашого часу і 
для нашої країни, є послання Мартіна Лютера, датоване 1542 роком 
“До радників усіх міст землі німецької. Про те, що їм слід засновувати 
і підтримувати християнські школи”. Цей твір пронизаний органічною 
єдністю задач політичної і громадянської освіти. З однієї сторони, 
вище благополуччя міста обумовлюється тим, “що воно має до своїх 
послуг безліч чистих, навчених, поважних і вихованих городян. 
Виховавши таких людей, влада може потім накопичувати скарбницю і 
всіляке майно, зберігати і справедливо використовувати їх” [99, с. 60]. 
І це близько збігається з міркуваннями про завдання нашого 
українського суспільства, які висловлює Ю.Н. Давидов: “...спочатку – 
громадянське суспільство всією міццю своєї держави забезпечує 
правовим шляхом непорушність відмінностей між “моїм” і “твоїм”, а 
потім – в міру виконання першого завдання – “ринкова економіка”, яка 
без цього “ясного і виразного” розрізнення є contradictio in adjecto 
(протиріччя у визначенні), якщо не великий блеф” [39, с. 125].  

Лютер продовжує далі, що при неуважності до освіти “варто 
припустити, що правити будуть суцільні грубіяни і невігласи... Не 
людьми, а свинями і псами повинні керувати такі люди, що 
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розглядають свою посаду лише як засіб витягу для себе доходів і 
почестей. Щоб підготувати для справ правління безліч порядних, 
освічених і досвідчених людей, потрібно прикласти найбільші 
старання. Чимало зусиль і турбот буде потрібно і для того, щоб 
приступити до цього. Інакше відкіля ж з’являться такі правителі, якщо 
нічого не робити для цього?” [99, с. 162-163]. Актуальним є і 
висловлення Лютера щодо положення вчителя: “Так взагалі, якщо де-
небудь у світі, включаючи язичників, хотіли, щоб народ був чесним і 
працьовитим, то, насамперед, піклувалися про вихователів і вчителів... 
І хто інший, крім влади, яка не звертає уваги на виховання і навчання 
дітей, винний у тому, що зараз у всіх містах відчувається недостача 
освічених людей, а діти ростуть, як дерева в лісі. Причому ростуть 
вони настільки безладно, що виростає тільки дрібний чагарник, 
придатний лише для топки, а аж ніяк не для якого б то не було 
будівництва” [99, с. 162].  

Жвавий інтерес Лютера до проблеми освіти стає зрозумілим, якщо 
його розглядати в контексті “протестантської етики” М. Вебера, 
традицій самого німецького (європейського) міста. Слід зазначити, що 
ідеї Лютера не залишилися благими побажаннями, а були втілені в 
життя його сподвижниками, і насамперед Пилипом Меланхтоном – 
“наставником Німеччини”. 

Багато в чому політико-дидактична парадигма англійського 
мислителя Томаса Мора, яку він обґрунтовував в своїй праці “Утопія”, 
пов’язана з антиіндивідуалістичним тлумаченням суспільного життя. 
Його утопічна республіка – не що інше, як одна велика сім’я, всі члени 
якої виявляють трудову і громадянську активність, причому основою 
такої активності є не примус, а моральність. Писаних, юридичних 
законів в утопістів дуже мало, і вони настільки прості, що кожен легко 
розбереться в них. І взагалі, зазначав Т. Мор, пересічні громадяни-
утопісти настільки свідомі, дисципліновані, що “всі закони видаються 
тільки для того, щоб нагадати кожному його обов’язки” [113, с. 238]. 
Захищаючи громадян Утопії від непосильної, виснажливої, 
багатогодинної праці на полях і в ремісничих цехах, Т. Мор велику 
увагу приділяє змісту їх вільного часу, який, на його думку, головним 
чином повинний бути присвячений освіті. Адже хоча закони є 
простими і зрозумілими, все-таки і вони вимагають певного рівня 
писемності. Томас Мор безпосередньо вказує, що під час перерв у 
роботі “…більша частина людей присвячує себе наукам. Звичайно 
вони кожен день у передсвітанкові години влаштовують публічні 
читання і беруть в них участь… велика кількість різних людей – 
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чоловіки, рівно як і жінки, – збираються послухати ці читання, хто 
куди: кожен за своєю природною схильністю” [114, с. 97]. Значну 
увагу Томас Мор приділяє освіченості людей, які призначені 
управляти республікою. Він вказував на те, що народ нагороджує своїх 
правителів, звільняючи їх від іншої праці, щоб “вивчали вони науки”. 
Саме з числа вчених людей, на його думку, слід обирати “послів, 
священиків, траніборів і, врешті-решт, самого правителя” [114, с. 98].  

Італійський мислитель Томас Кампанелла взагалі виступає як один 
з найяскравіших прихильників саме освітянських заходів у справі 
вдосконалення суспільних стосунків, раціоналізації політичного 
процесу. У його місті Сонця вирує інтенсивне громадянське життя: 
люди виконують громадянські обов’язки, беруть участь в обранні 
посадових осіб, керівників наук і ремесел, постійно і натхненно 
займаються обговоренням громадянських справ. Наслідком виховання 
громадян у місті Сонця є гармонійність інтересів особистості та 
суспільства, громадянські “доброчесності й велика злагода в державі” 
[76, с. 45]. Більше того, в проекті Кампанелли освіта і наука буквально 
пронизують всю організацію державної влади. Саме вчені особистості, 
які мають досягнення в наукових галузях, утворюють централізовану 
ієрархію посадових осіб. На чолі Міста стоїть правитель – “Метафізик” 
– всебічно освічена людина, яка розуміється у всіх науках, мистецтвах 
та ремеслах. 

Таким чином, зрозуміло, що основним шляхом для утворення нової 
спільноти, яка відповідає природним законам і людській природі, 
Кампанелла вважав освіту. Місто Сонця засноване деяким міфічним 
народом, який розуміється у філософії й астрології. В міру поширення 
необхідних знань весь світ прийде до того, що буде жити згідно з 
звичаями соляріїв. Порядки Міста Сонця він називає, як і Утопію 
Томаса Мора, зразком для посильного наслідування, державним 
устроєм, відкритим за допомогою філософських висновків [76, с. 53]. 

Надзвичайно оригінальними є думки Кампанелли про способи 
поєднання демократії і правління вчених-фахівців. На його думку, 
кандидатури на той чи інший пост представляються вихователями, які 
знають, хто і до якої посади більше придатний. Таким чином, можна 
зробити висновок, що вихованню і освіті громадян Кампанелла 
приділяв надзвичайно велику увагу, що є свідченням важливих кроків 
концептуального розвитку політико-дидактичних парадигм 
постантичної доби.  

Крім того, це також дає нам підстави твердити, що в нову епоху 
громадянськість цінувалася значно вище, ніж у попередні епохи. Це 
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викликано тим, що так званий третій стан активно боровся за право 
брати участь у політиці, тобто в управлінні світською державою (як 
визначали зміст політики ще Платон і той же Аристотель), нарівні з 
тодішніми елітними прошарками – дворянством і духовенством. Сам 
же термін “громадянськість” поширився завдяки Великій французькій 
революції XVIII ст., а під час цієї революції з’явилося навіть офіційне 
звернення – громадянин. 

Саме Велика Французька революція відіграла видатну роль і у 
становленні політичної освіти в її близькому до сучасного розуміння 
вигляді. І хоча мислення ще багато в чому залишалося онтологічним, 
розвиток держав, які пройшли шлях від національного становлення до 
абсолютизму, після цієї революції став ліберально-буржуазним чи, 
щонайменше, конституційним, коли мова йде про монархії. Не слід 
також забувати про велику місію епохи Просвітництва, що розбудила 
тягу до інтелекту і політичної самоосвіти в людях свого і наступного 
поколінь, які стали перед складним завданням вибору, чого активно 
вимагало XIX століття – вік Сучасності.  

Здавалося, уже сама державна влада відчувала потребу в стійких 
засобах формування політичної свідомості у своїх підданих, які все 
більше втягувалися у раціонально обґрунтований процес соціального 
розвитку. Немаловажну роль тут відводили і залежності технічного 
прискорення від народної освіти в цілому. Особливо ж у політичній 
освіті були зацікавлені держави з республіканською формою 
правління, чия сутність більше інших визначалася знаннями і 
здатністю її громадян робити свідомий вибір. Тут бачимо принципове 
розходження з задачами політичної освіти в державах, на чолі яких 
стояли монархи. Якщо вони могли обмежитися вихованням любові до 
держави, то в республіках стояла мета формування потреби кожної 
особистості в політичному знанні.  

В цей період також стає актуальним саме питання тлумачення 
змісту поняття “громадянськість”. З цього приводу слід звернути увагу 
на дві основні точки зору того часу. Першу можна назвати 
соціологічною. Суть її полягає в тому, що громадянськість 
інтерпретується як притаманна кожній особистості (а відповідно і 
світовій людності) потреба. Кожна людина відчуває схильність 
належати до якогось державного організму з метою виживання. Якщо 
ж така потреба не виявляється, то ця аномалія продиктована 
ненормальністю якихось зовнішніх умов, у яких даний індивід зростав 
або існував. Наведена точка зору об’єднує як тих, хто вважав, що 
диференціація людства за державницькою ознакою має соціальне 



85 ПОЛІТИЧНА ОСВІТА 

коріння (Ж.-Ж. Руссо), так і тих, хто вбачав причину цього в 
природних чинниках – біологічному (Ч. Дарвін, К. Лоренц) чи 
екологічному (Ш. Монтеск’є). 

Другу точку зору варто назвати конструктивістською. Згідно з нею, 
громадянськість конструюється і реконструюється завдяки тим 
стосункам, які виникають у структурованому суспільстві і відповідно 
фіксуються у свідомості (авторитетність, лідерство, підлеглість, 
залежність, влада тощо). Саме завдяки значущості таких стосунків для 
індивідуального життя, зокрема самозахисту, і виникає потреба 
особистості в державному механізмі. Вперше цю ідею висловив у 
своєму “Левіафані” англійський філософ і психолог XVIII ст. Т. Гоббс. 
Він вважав, що люди за власною волею створили “велику штучну 
людину”, “смертного Бога” – державу. Державі “ми під 
владарюванням безсмертного Бога зобов’язані своїм миром і своїм 
захистом” [32, с. 146]. 

У розвитку ідеї громадянськості й громадянського виховання 
певний внесок зробив англійський вчений Д. Прістлі, зокрема своїм 
вченням про політичні та громадянські свободи. Виховання 
громадянськості, на його думку, залежить від повноти цих свобод, які 
суспільство надає особистості. Він визначив громадянські свободи: 
“Це право на власні дії, яке члени держави зберігають за собою і яке не 
повинні порушувати повноважні посадові особи” [5, с. 413]. Політична 
і громадянська свобода тісно пов’язані між собою, перша є природним 
захистом другої. Без політичної свободи в суспільстві владарюють 
свавілля і насилля; усвідомлення політичного та громадянського 
рабства принижує людину, приглушує її ініціативу. Почуття 
політичної та громадянської свободи підносить людину в її власних 
очах, спонукає до енергійних дій. 

Французькі соціалісти-утопісти основою шляху до нового, 
гармонійного суспільства вважали освіту, виховання класів. Зокрема, 
Анрі Сен-Симон відзначав, що в класовому суспільстві саме таким 
чином можна вирішувати найскладніші соціальні проблеми. На його 
думку, там, де існує освіта, обов’язково повинен бути добробут 
народу. На ґрунті наукового прогресу, освіти та виховання членів 
суспільства побудована соціальна філософія Ш. Фур’є [69, с. 350-351, 
400]. 

Свої соціальні ідеї французькі мислителі не пов’язували з 
вирішенням виключно політичних проблем. Вони мали надію мирним, 
освітнім шляхом досягти класової гармонії, уладнати всі протиріччя, 
які виступали на поверхню в тодішньому буржуазному суспільстві. 
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Досить своєрідною щодо проблеми виховання громадян є думка 
французького просвітителя XVIII ст. Ж.-Ж. Руссо. В одній з перших 
його праць було поставлено під сумнів положення про те, що 
поширення знань здатне удосконалити мораль суспільства. “Прогрес 
наук і мистецтв, нічого не додавши до нашого благополуччя, тільки 
зіпсував удачі”, – стверджував мислитель [152, с. 67]. Поширення 
непотрібних людині знань породжує розкіш, що у свою чергу 
призводить до збагачення одних за рахунок інших, до відчуження 
багатих і бідних.  

Супротивник просвітительських методів у політиці, Руссо 
відмовляє філософам у праві диктувати народу, що є благо. Загальне 
благо як мета держав, на його переконання, може бути виявлено тільки 
більшістю голосів. “Загальна воля завжди права”, – стверджував 
мислитель. Народ не помиляється щодо своїх інтересів, він просто не 
вміє їх правильно виразити, зіставити різні думки і т.п. Задачі 
політики, отже, складається не в тім, щоб просвіщати народ, а в тім, 
щоб навчити громадян ясно і точно викладати свою думку. У зв’язку з 
цим спочатку, при переході до нового ладу, буде потрібний мудрий 
законодавець, який має розкрити народу його ж власні інтереси і 
підготувати громадян до здійснення суверенної влади. 

Разом з тим він вважав, що в справі виховання громадян воно 
всесильне: коли виховання поставлене належним чином, то всі, на кого 
воно спрямоване, набувають високих громадянських чеснот. Однак 
Руссо стверджував, що громадянське в особистості придушує 
індивідуальне, природне, а тому їх аж ніяк не можна поєднувати. 
Можна виховати або громадянина, який живе “для інших”, або 
“людину для самої себе”. В першому випадку індивід перебуватиме в 
суперечності з власною природою, а в другому – в конфронтації із 
суспільно-державними установами. Отже, “доводиться обирати одне з 
двох – створювати або людину, або громадянина, оскільки не можна 
створювати водночас обох” [153, с. 27]. Несумісність громадянських й 
індивідуальних начал у психіці Ж. Руссо пояснював в основному 
вадами сучасного йому суспільства: “Людина самотня в суспільстві й 
розраховує на себе одну... вона розглядає саму себе безвідносно до 
інших і знаходить пристойним, щоб й інші про неї не думали. Вона 
нічого ні від кого не вимагає і себе не вважає ні перед ким і ні перед 
чим зобов’язаною” [153, с. 27]. Звідси педагогічна установка Ж. Руссо 
– якщо суспільство не може сприяти правильному вихованню дитини, 
гасить в ній спонтанні прагнення до єднання, співробітництва та 
співпереживання з іншими, то її треба виховувати поза суспільством, 
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на лоні природи, відповідно до природних потреб. 
Як і Ж. Руссо в XVIII ст. у Франції один з теоретиків соціалізму 

Мореллі вважав, що всі сторони життя громадян повинні детально 
регламентуватися правом. Але, на відміну від нього, шлях до 
впровадження законів природи Мореллі бачив в освіті. Тяжке 
положення людей, породжене помилково введеною приватною 
власністю, спонукає людей до прагнення повернути “золоте століття”, 
відновити закони, що відповідають природі людини.  

Як і багато просвітителів того часу, Мореллі звертається до 
правлячих монархів із закликом сприяти прогресу розуму, виправити 
помилки політики і моралі. Він вказує: щоб досягнути цього, треба 
почати з надання щирим мудрецям повної свободи нападати на омани і 
забобони, які підтримують дух власності. Раз це чудовисько буде 
повалене, постарайтеся, щоб виховання зміцнило цю щасливу 
реформу. 

Сучасник і співвітчизник Руссо К.А. Гельвецій пропонує концепцію 
органічного поєднання в кожній особистості моральної людини і 
громадянина, стверджуючи, що моральним є той, хто водночас є 
добрим громадянином, уміє досягти гармонії особистого і суспільного. 
Зрозуміло, щоб досягти цієї гармонії, необхідна відповідна освіта 
громадян: “Існують знання, потрібні для кожного громадянина; такими 
є знання принципів моральності і законів своєї держави” [29, с. 262]. 

Соціально-політична доктрина К.А. Гельвеція сформувалася в 
полеміці зі вченням Ш. Монтеск’є про причини, які визначають 
суспільне життя. Спростовуючи навчання, він доводив, що 
розходження в законах і вдачах обумовлені винятково соціальним 
середовищем. Люди всюди народжуються з рівними здібностями і 
задатками. 

Соціально-політична доктрина К.А. Гельвеція в цілому була 
ідеалістичною і метафізичною, тому що серед причин, які викликають 
зміни в законодавстві і вдачах, на перше місце в нього висунуті 
причини духовного порядку – форма правління, вплив пануючих 
думок, “прочитаних книг” і т.п. 

Для французького мислителя XVIII ст. П.А. Гольбаха ідеалом 
людини виступає активний громадянин, який думає “про благо 
громадян, пломеніє любов’ю до батьківщини, трудиться заради 
примноження її щастя... самовіддано захищає батьківщину від тиранії, 
дотримується законів своєї держави, підтримує законну владу” [33, 
с. 87]. До громадянських доброчесностей він відносить почуття 
громадянськості, яке спонукає людину жити спільно з подібними їй 
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істотами. Найбільшою громадянською вадою є “байдужість до своєї 
батьківщини” [33, с. 36]. 

Значною заслугою П.А. Гольбаха є те, що він вперше поставив 
питання про значущість громадянських чеснот не тільки для держави, 
а й для самого її носія, тобто для індивіда. Це питання він 
сформулював так: у чому “вигоди”, “переваги”, яка еквівалентна 
“компенсація” для особистості з громадянською особистістю? 
Відповідаючи на нього, П.А. Гольбах спирається на обидві традиційні 
концепції виховання – на ту, що йде від Сократа з його ідеєю 
громадянського виховання, і на започатковану Антісфеном – вільного 
виховання. Він спробував пов’язати громадянськість з ідеалами 
внутрішньої свободи, внутрішнім задоволенням від виконання 
морального обов’язку, від чистої совісті перед громадянами. П.А. 
Гольбах, звичайно, добре знав, що “нагородами” за громадянські 
доброчинності дуже часто стають людська невдячність, зло, біди й 
нещастя. І все ж він наголошував на тому, що за будь-яких обставин 
громадянська поведінка є гуманістичною самодостатньою цінністю. Адже 
вона створює зміст життя людей, поділених на державні спільності. 

Високий рівень розвитку ідеї про моральний сенс громадянськості 
відображений у “Філософії права” Ф. Гегеля. Він вважав, що “найвищий 
обов’язок людини в тому, щоб бути членом держави”. Держава – це 
“об’єктивний дух, а сам індивідуум настільки об’єктивний, істинний і 
моральний, наскільки він є членом держави” [28, с. 263, 265]. Загальним 
обов’язком, на думку Ф. Гегеля, є принесення себе в жертву державі. 
Коли це необхідно, особистість повинна віддати життя, оскільки вона не 
належить сама собі. В державі людина відчуває свою власну сутність і 
завдяки належності до неї переживає гордість за саму себе. Водночас і 
держава мусить бути вдячною своїм громадянам. Саме в ній кожен має 
відчувати, зазначав Ф. Гегель, захист своєї особистості. “При виконанні 
свого обов’язку індивідуум повинен знаходити власний інтерес, своє 
задоволення чи користь, і з його середовища у державі повинно 
виникнути для нього певне право, завдяки якому загальна справа стане 
його власною справою” [28, с. 211]. У збалансованому поєднанні 
обов’язків і прав громадянина, зазначав Гегель, і полягає “внутрішня сила 
держави”. 

Характеризуючи стан громадянської активності того періоду, 
Ф. Гегель висловлював таке критичне зауваження: “У наших сучасних 
державах громадяни лише обмеженою мірою беруть участь у всіх 
загальних державних справах; однак необхідно надати моральній 
людині, крім її власної мети, ще й загальну діяльність. Це загальне 
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держава не завжди їй дає” [28, с. 346]. Чи не є актуальним це 
висловлювання і в наш час, в умовах сучасної української дійсності? 

Ф. Гегель не приймав ідей вільного виховання: “Педагогічні спроби 
ізолювати людину від всеосяжного життя сучасності і виховати її в 
селі (Ж. Руссо в “Емілі”. – Авт.) виявились марними, тому що не може 
здійснитися прагнення відчужити людину від законів світу” [28, 
с. 188]. Та все ж, високо підносячи обов’язок кожної людини бути 
членом держави, тобто громадянином, Ф. Гегель робив певний виняток, 
зазначаючи, що в епохи, “за яких дійсність є порожньою, бездуховною і 
позбавленою устоїв існування, індивідууму дозволяється втікати від 
дійсності і відступати в галузь внутрішнього душевного життя” [28, 
с. 188].  

Цю думку пізніше загострив німецький філософ Ф. Ніцше, 
відкинувши взагалі необхідність держави (зрозуміло, тогочасної) як 
витвору, ворожого для свободи індивіда і народу в цілому: “Тільки 
там, де закінчується держава, починається людина... Туди, де держава 
кінчається, туди дивіться, брати мої” [119, с. 43]. 

Століття Освіти, як часто називають XVIII ст., було часом 
найвищого розвитку гуманістичних і демократичних початків, які 
існували в політико-правовій ідеології до того часу. Гостра криза 
феодалізму, неминучість і близькість революційних перетворень у 
найбільш розвинутих країнах, союз буржуазії з народом у загальній 
боротьбі проти феодалізму обумовили широке поширення 
переконання в тому, що після знищення феодальної нерівності і 
деспотизму настає епоха загального щастя, миру і благоденства. 

Основним методом обґрунтування буржуазних політичних і 
правових доктрин був раціоналізм. Освіта звільняла політико-правову 
ідеологію від теології, підготовляла боротьбу з феодалізмом відкрито 
по лінії політики. Раціоналістичне розуміння держави і права, 
сполучене з вірою у всесилля розумного закону, у ряді доктрин вже 
з’єднувалося з початками історизму, з пошуком об’єктивних факторів, 
які впливають на державу і право. 

У цей період був довершений розвиток ряду попередніх політико-
правових концепцій, їм були додані класичні форми. Серед них – 
доктрина прав людини і громадянина, теорія суспільного договору, 
концепція всесилля розумного закону, доктрина поділу влади, теорія 
представницької і безпосередньої демократії і ряд інших. Особливість 
співвідношення змісту політико-дидактичних доктрин того часу та їх 
програмних положень в тому, що теоретичні проблеми розглядалися 
найчастіше в зв’язку з близькою перспективою їх безпосереднього 
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перетворення в практику. 
Завершуючи даний розділ, слід зазначити, що суспільно-політична 

думка розглянутого періоду зробила величезні кроки в розвитку 
політико-дидактичних концепцій, які містять надзвичайно актуальний 
досвід вирішення складних проблем політичного життя засобами 
політичної педагогіки. Здобутки мислителів від античної доби і до 
початку новітнього періоду історії в галузі дослідження діалектики 
політичної дидактики і політичного процесу дають змогу сучасникам 
більш повно уявити собі можливі варіанти вживання таких важливих 
засобів політичної соціалізації, як політична та громадянська освіта. В 
кінцевому результаті стають ще більш очевидними зв’язки стану 
політичної культури з процесами демократизації суспільного життя.  

До принципових тверджень, які можна зробити на основі 
викладеного матеріалу, слід віднести наступні. В збудженні політичної 
активності і громадянських почуттів індивідів, її спрямованості на 
зміцнення існуючого політичного ладу з найдавніших часів ло 
сьогодення важлива роль належали системі освіти, яка значний 
проміжок часу людської історії була інструментом в руках державних 
релігійних інституцій. Дослідники різних часів доходили висновку, що 
оскільки на землі Царство Боже неможливе, а “мирський град” 
населяють і нехристияни, то релігія повинна була виступити як 
наставниця мирян у вихованні добропорядних громадян – активних в 
тому, що стосується громадського життя, і консервативних, коли мова 
заходить про збереження підвалин.  

Саме так бачилася вже нашим сучасникам – Г. Алмонду і С. Вербі – 
основа здатності всієї політичної системи до розвитку й адаптації. 
Вони в результаті численних пошуків на початку 60-х років ХХ ст. 
звернули увагу на феномен “громадянської культури”. У своєму 
фундаментальному дослідженні Г. Алмонд і С. Верба шукали 
відображення “громадянського демократичного синдрому” у сполученні 
когнітивних (знання і знаючі), афективних (емоції і залучення) і оцінних 
(обов’язок і компетентність) вимірів соціальної позиції. Вже сам по собі 
опис таких позицій становить значний інтерес для вивчення політичної 
дидактики.  

Крім цього, теоретиками громадянської культури були використані 
численні індикатори національної ідентичності, серед яких хотілося б 
звернути особливу увагу на почуття адміністративної і політичної 
компетенції громадян. З особливою обережністю Г. Алмонд і С. Верба 
підходили до “нових демократій”. Вони не давали універсального 
рецепту будівництва демократичної культури, але твердо були 
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переконані в тому, що, по-перше, не слід руйнувати “парафіяльні” 
цінності, а, по-друге, треба використовувати весь потенціал освіти і 
виховання, який дозволяє зв’язати когнітивні здібності суспільства з 
потребами в засвоєнні передового демократичного досвіду.  

Власне, така рекомендація випливає з їх концепції громадянської 
культури, яка інтегрує, з одного боку, традиціоналістські, пасивно-
дополітичні уявлення, а з іншої, активно-раціональні позиції в єдину 
систему цінностей. Особливість громадянської культури полягає саме 
в демократичному балансі між активністю і пасивністю самих 
громадян і в той же час між ними й авторитарно сильною, але готовою 
до компромісу елітою [4].  

У кінцевому рахунку виростає образ суспільства з такою 
політичною культурою, яка дає можливість глибоко укорінитися 
уявленням про демократичні “правила гри”. Зрозуміло, у цьому 
процесі становлення і функціонування демократії важливі не тільки 
джерела громадянської культури і роль громадянської освіти, але і 
позиція керівної еліти в питаннях політичної соціалізації.  

Політологи Дж. Понтон і П. Джил у роботі “Введення в політику” 
звертають увагу на те, що важливим є врахування і таких специфічних 
для кожної країни факторів, як історія, традиції, міфи, ідеологія, які 
дозволяють досліднику зрозуміти минуле в реальній політиці, і не в 
останню чергу сам процес політичної соціалізації, який відбувається 
сьогодні. Якщо традиції, міфи та інші елементи статичні, то політична 
соціалізація завжди рухлива, тому що “досягнутий рівень соціалізації 
не може розглядатися в політиці як одна раз і назавжди задана основа 
підтримки існуючої політичної системи” [143, с. 11]. Активізм 
інститутів політичної соціалізації саме і випливає з необхідності 
збереження стабільності системи. У цьому зв’язку, автори вказують на 
велике значення ролі освіти, хоча самі визнають, що в них “немає 
точних даних про ступінь впливу освіти на придбання тих чи інших 
політичних цінностей” [143, с. 11]. Втім, про цю проблему, так само як 
і про політичну соціалізацію, мова йтиме в інших розділах даного 
дослідження.  

Таким чином, трансчасовий характер цілісного буття політичного 
світу робить задачу створення системи політичної освіти і 
громадянського виховання постійно актуальною. Тому надзвичайно 
актуально і сучасно звучать слова Аристотеля: “Найважливішими з 
усіх зазначених нами засобів, які сприяють збереженню державного 
ладу, якими нині всі зневажають, є виховання в дусі відповідного ладу. 
Ніякої користі не принесуть самі корисні закони, одноголосно схвалені 
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всіма причетними до керування державою, якщо громадяни не будуть 
залучені до державного порядку й у дусі його виховані...” [8, с. 551].  

Очевидно, що онтологічного осмислення політичного світу 
(“корисні закони” – ідентифікація з ним) було явно недостатньо для 
повноцінної реалізації політико-дидактичних парадигм нової доби. 
Але саме в цей період очевидною стає необхідність підключення 
функціонального механізму освіти і виховання, без якого 
демократичному режиму загрожує падіння. Усвідомлення цієї 
закономірності особливо важливо сьогодні, коли відбуваються 
масштабні перетворення соціального середовища та кардинально 
змінюється зміст політичного процесу.  

Далі доцільно торкнутися вітчизняного досвіду вирішення 
політико-просвітницьких завдань та їх впливу на розвиток 
національної самосвідомості українського народу.  

Сучасні системи освіти забезпечують передачу широкого кола 
знань про природу, людину та суспільство. Розуміючи необхідність 
подальшого удосконалення різнобічної системи освіти, в даній частині 
дослідження особлива увага буде приділена суспільно-політичним її 
складникам, через вивчення поглядів кращих мислителів минулого 
саме на проблеми формування політичної свідомості та громадянської 
культури населення українських земель в різні періоди їх розвитку. 

Розуміння того, що політична неосвіченість та низький рівень 
свідомості призводять до того, що людина змушена підкорятися 
зовнішній волі, а її дії не завжди є осмисленими, склалося ще в 
стародавні часи і поширилося на українських землях у процесі 
формування перших державницьких осередків. Але з тих часів погляди 
мислителів та державних мужів на оптимальні шляхи піднесення 
громадянської культури постійно і суттєво змінювалися. Головною 
причиною цього були глибокі історичні зміни на українських землях. 
Саме вони значним чином позначилися на трансформаціях суспільно-
політичної думки щодо визначення освітянських та виховних завдань. 

Слід зазначити, що сьогодні, на жаль, при пошуку шляхів 
подолання багатьох негараздів у нашому сучасному суспільстві не 
завжди приділяється належна увага їх історичним корінням. Однак 
значна сума сучасних проблем нашого суспільства своїми початками 
сягає глибокої давнини. І хоча не завжди ці зв’язки є абсолютно 
очевидними та опосередкованими значним масивом історичних подій, 
які є більш або менш близькими до сьогодення, історичний підхід 
вимагає від нас досліджувати всю хронологічну довжину явища, яке 
існує в нашому сучасному житті та привертає до себе увагу своєю 
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актуальністю. Одним з таких явищ є державницька концепція 
виховання та система політичної освіти, яка виступала раніше і 
продовжує виступати сьогодні потужним ендогенним чинником 
політичного процесу.  

Даний розгляд окремих аспектів розвитку політико-освітянських 
парадигм на теренах українських земель, які передували сучасному 
баченню ролі, змісту та місця політичної освіти в організованому та 
керованому процесі пізнання політичного світу, дозволяє використати 
багатий досвід минулого в даній галузі сьогодні. Для того, щоб краще 
розуміти роль і значення політико-освітянських доктрин, що існували 
в нашому історичному минулому, які пов’язані з розумінням різних 
аспектів організації системи політичної освіти, слід розглянути досвід 
їх втілення в минулому. 

Метою цього є дослідження найбільш продуктивних ідей минулого 
з часів формування державницьких утворень на українських землях і 
до початку ХХ ст. Більш пізні політико-дидактичні ідеї на українських 
землях будуть розглянуті в окремій частині нашого дослідження, яка 
пов’язана з вивченням ролі політичної педагогіки в формуванні 
тоталітарних і демократичних систем, становлення яких відбувалося в 
новітню добу.  

Хоча сьогодні спостерігається помітне зростання уваги дослідників 
до проблем формування сучасної політичної культури, на жаль, у 
вітчизняній науковій літературі проблеми становлення системи 
політичної освіти в історичному минулому залишаються ще 
недостатньо вивченими. Можна назвати лише декілька публікацій 
сучасних дослідників, які торкаються зазначених питань. Головним 
чином, це історичні праці, які мають на меті показ історичного 
контексту формування освітянських засад в окремі історичні періоди. 
На жаль, сьогодні бракує робіт, які могли б створити цілісну картину 
становлення і розвитку політичної дидактики на українських землях.  

Серед згаданих робіт на особливу увагу заслуговують декілька 
статей, які, крім загальних питань розвитку освіти, торкаються і 
питань політичної соціалізації та змісту політико-дидактичних заходів 
у період, що ними розглядається. Так, В. Шевчук у своїй статті “Освіта 
в козацькі часи” через аналіз історичних фактів формування системи 
освіти в ХV-ХVІ ст. намагається показати вирішальну роль 
національної системи освіти при формуванні самосвідомості народу, 
розвитку його власної культури [183, с. 88-93]. Практично схоже 
бачення ролі освіти можна спостерігати в статті П. Гончарука 
“Питання розвитку народної освіти в Україні в планах Кирило-
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Мефодіївського товариства (40-ві рр. ХІХ ст.)”, в якій він доводить 
думку про те, що в середині ХІХ ст. серед української інтелігенції 
склалося тверде впевнення, що освіта є не тільки допоміжним засобом 
у боротьбі народних мас за свої права, а й виступає необхідною 
умовою поліпшення матеріального та культурного прогресу [36]. 

Певний внесок у вивчення питань просвітництва в українській 
історії робить М. Лазарович у своїй статті “Просвітницька діяльність 
Січового Стрілецтва серед українського народу в роки Першої світової 
війни” [97]. На основі багатого історичного матеріалу йому вдається 
показати різноманітні приклади розуміння на початку ХХ ст. 
важливості освітянських заходів серед українців для справи боротьби 
за їх звільнення та розбудови власної держави.  

Для поглиблення наших уявлень про стан поширення політичних 
знань і громадянського виховання в стародавні часи та більш пізні 
часи української історії в даному дослідженні доведеться зосередитися 
на безпосередньому аналізі окремих суто історичних творів, які 
спрямовані на аналіз педагогічної думки стародавніх часів, історичних 
джерел, які містять такого роду інформацію [52].  

Формування феодальних відносин у Київській Русі позначилося і 
на розвитку концептуальних засад педагогічної та суспільно-
політичної думки. Народні педагогічні та дидактичні ідеї того часу 
знайшли свій вираз в усній народній творчості, а з поширенням письма 
– і в літературних та історичних творах. Неважко помітити, що 
більшість з них пронизані прагненням возвеличити просту людину – 
патріота своєї землі. Можна стверджувати, що вже в цей час склалася 
чітка державницька концепція виховання, яка була відбита в цілій 
низці відомих нам історичних та літературних джерел. В її основі 
покладені принципи християнської моралі: любов до ближнього, 
братолюбство, необхідність покори володарям, які наділені владою 
самим Богом. 

Як вже раніше зазначалося, є всі підстави твердити, що 
державницька концепція виховання та елементи політичної освіти 
виникли на достатньо ранньому етапі не тільки світового розвитку, але 
й українських земель. Вони і тут стали одним з найдавніших засобів і 
елементів політичної культури людства. Часи до виникнення Київської 
держави та період визвольних змагань українського народу до початку 
ΧΙΧ ст. хронологічно охоплюють міфологічний та онтологічні етапи 
розвитку мислення. Таким чином, ми цілком можемо пов’язати 
завдання та форми політичної освіти часів існування Київської 
держави і наступних періодів нашої історії не тільки з політичними 
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процесами, але й з ментальними домінантами в динаміці пізнавальних 
епох. 

Як вже вище зазначалося, наші знання про систему політичної 
освіти та громадянського виховання на землях нашої Батьківщини в 
своїй основі спираються на матеріали літописів, повчання та житійну 
літературу Стародавньої Русі, коли відбувався перехід від 
міфологічного поганського до онтологічного християнського етапу 
мислення. Літописи часів Київської Русі свідчать про те, що вже перші 
київські князі разом з вирішенням важливих політичних і військових 
проблем опікувалися розвитком освіти. Вони разом із вченими людьми 
того часу добре розуміли, що громадянське виховання і освіта є 
важливими елементами механізму збереження існуючого ладу, 
підтримки його внутрішньої стабільності. За їх допомогою відбувався 
процес відтворення, майже в незмінному вигляді, існуючих суспільних 
відносин, і в першу чергу в політичній сфері.  

Первинні дидактичні ідеї того часу базувалися на багатій усній 
творчості східних слов’ян: обрядових піснях, легендах, загадках, 
прислів’ях, епічних та ліричних піснях. Основний їх зміст найчастіше 
був пов’язаний з любов’ю до рідної землі, що, безумовно, сприяло 
збудженню патріотичних почуттів, готовності її захищати. Досить 
поширеними були пісні-билини, які присвячувалися важливим 
історичним подіям в житті народу, боротьбі Русі з ворогами. Досвід та 
героїзм попередників у боротьбі за свою волю був важливим засобом 
формування тогочасної громадянської культури. 

В ході політичного та соціально-економічного розвитку Київської 
Русі офіційна педагогічна концепція знайшла своє втілення в писемних 
джерелах: літописах, статутах, сказаннях, хроніках, овіяних 
християнськими ідеалами. Подальший процес соціального, 
культурного та етнічного розшарування вимагав суттєвих змін у 
процесі соціалізації індивідів. Настав час, коли для проведення своєї 
політики князі вимушені були спиратися не лише на силу своєї 
дружини, але й на систему державних інституцій та засоби впевнення 
широких кіл громадян, завоювання їх підтримки. Виникає потреба 
ідеологічного обґрунтування нових суспільних процесів, визначення їх 
змісту, мети та завдань. Отже, офіційна педагогіка стає важливою 
складовою ідеологічного життя феодального суспільства. 

Неабияку роль у вирішенні даного завдання та виробленні власної 
системи громадянського виховання відіграє церква. Вона практично 
повністю утримує шкільну освітянську справу в своїх руках, стає 
практично масштабною ідеологічною інституцією. Поряд з 



96 Іванов М.С.  

тлумаченням влаштування світового порядку тлумачиться і зміст та 
завдання політичної системи того часу та всіх її інституцій. 
Починаючи з часів князювання Володимира Великого, в 
Новгородських землях здійснюється виважена політика з 
цілеспрямованої соціалізації оточуючої верхівки через навчання їх 
дітей у спеціальній школі. Також можна спостерігати зусилля княжої 
влади в створенні стійкої системи формування елітної верхівки як 
важливого елементу механізму управляння політичною системою, яка 
ставала все більш складною. Більше того, в створенні спеціальних 
шкіл для дітей знаті можна побачити продуману кадрову політику, 
завданням якої стає забезпечення найважливіших державних та 
церковних інституцій кваліфікованими кадрами, які здатні були 
втілювати та обґрунтовувати рішення князівської влади. Саме таке 
ставлення до завдань формування і виховання політичної еліти 
суспільства є певною ілюстрацією єдності освітянських та виховних 
парадигм цього часу з політичними ідеями античних часів, які були 
відомі на Русі.  

Певним свідченням розуміння вказаних завдань є богословсько-
політична промова першого митрополита з руських Іларіона – “Слово 
про закон і благодать”. Крім масштабного обґрунтування законності 
княжої влади, в цьому документі можна побачити ідейну основу 
необхідності ствердження суверенітету держави та його підтримки 
всіма громадянами, оскільки, на його думку, вони є рівними в 
духовному та політичному житті. Він доводить думку про те, що 
народу Русі не потрібна опіка Візантії, це новий народ, якому 
належить майбутнє. Твердження про високий авторитет Руської землі, 
яка відома та чутна всіма чотирма кінцями землі, спрямоване на 
збудження почуттів пошани та гордості за місце свого проживання та 
за тих, хто їй цю славу творить. Безумовно, що ці ідеї мають потужний 
заряд патріотичних почуттів та виховний потенціал для його 
сучасників.  

Педагогіка цього часу перебуває у пошуках нових методів і 
прийомів виховання, збагачує їх засобами впливу, формуються 
уявлення про охорону дитинства і материнства, опіки сиріт. Еволюція 
виховання йде шляхом гуманізації. 

Значний вплив на політичну дидактику часів Київській Русі мала 
книжна справа. Заснування Ярославом Мудрим в Києві при 
Софійському соборі у 1037 році сховища та спеціальної майстерні для 
переписування і перекладання книжок з грецьких оригіналів дало 
поштовх пізнанню зарубіжного досвіду організації суспільного життя, 
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розвитку шкільної освіти. Безумовно, переклади і читання творів 
великих мислителів античних часів сприяло тому, що громадяни 
Київської держави розширювали свої уявлення про світову та власну 
історію, знайомилися з поглядами на політичне життя видатних 
мислителів людства.  

Концепція громадянського виховання якоюсь мірою була відбита в 
“Ізборнику” (1076 року). Упорядкував його київський книжник Іоан 
(Грішний) у період князювання Святослава Ярославича. В основу 
концепції були покладені принципи християнської моралі: любов до 
ближнього, братолюбство між людьми різних соціальних прошарків, 
покора та підтримка правлячої верхівки, яка наділена владою 
всевишнім. У зв’язку з цим можна твердити, що дана концепція мала 
своєю метою підтримку процесу соціального примирення. Таке 
бачення головних дидактичних завдань пов’язане, скоріше, з проявами 
наївних сподівань багатьох мислителів того часу на піднесення 
могутності своєї держави перед небезпекою і загрозою через єднання, 
ніж свідомим проявом розуміння класових завдань офіційної 
педагогіки. “Ізборники” вміщували статті з різних галузей знань. Їх часто 
використовували на заняттях при вивченні багатьох сторін суспільно-
політичного життя не тільки в монастирських, але й приватних, 
дяківських та князівських школах. 

Величезне значення для громадсько-політичного виховання 
населення в Київській Русі мало літописання. Саме започаткування 
історичного літописання було свідченням розвитку суспільної 
свідомості, появою інтересу до минулого рідних земель, прагнення 
визначити місце Русі серед інших країн світу.  

Почесне місце серед авторів літописів займає Нестор. Його 
педагогічні погляди знайшли відображення у всіх його творах, відомих 
нам сьогодні. Так, в “Повісті минулих літ” – найбільш видатному 
історичному творі Русі – він заклав не тільки основи вітчизняної 
історичної науки, але й зробив важливий крок у розумінні головних 
проблем державного розвитку того часу. Тобто він показав важливі 
політичні процеси, які відбивали певну стадію розвитку традиційної 
держави, та виклав своє бачення шляхів її зміцнення, в тому числі 
через зміну світогляду еліти суспільства того часу, через її виховання, 
освіту та оволодіння досвідом інших народів та їх попередників. Цей 
твір пронизаний ідеєю виховання знаті в дусі єдності слов’янських 
народів та їх історичної і геополітичної близькості. Важливим 
завданням твору Нестора, крім з’ясування походження Русі та її 
зв’язків зі світовою історією, був пошук шляхів подальших векторів її 
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розвитку, обґрунтування важливості підтримки власної традиції 
державного життя. Абсолютно очевидним є, крім іншого, виховне 
завдання даного твору. Навіть його подальші переробки були пов’язані 
з тим, щоб підсилити значення мудрості князів, їх патерналістських 
заслуг. Прикладом цього є редакція твору Нестора ігуменом 
Видубицького монастиря Сильвестром, який намагався висунути на 
передній план в боротьбі за збереження державницьких традицій на 
руських землях Володимира Мономаха – мудрого князя та захисника 
Батьківщини від половецького нашестя.  

Також помітну роль у патріотичному вихованні молоді покликаний 
був зробити твір Нестора “Чтеніє о житіє й погубленіє... Бориса і 
Гліба”, де у хронологічній послідовності описане не тільки їх життя, 
але й історія людства від створення світу та життя Ісуса Христа. 
Зрозуміло, що цим автор намагається поєднати історію однієї людини 
з історією всього світу. Стародавній книжник ніколи не забуває про те, 
в якому співвідношенні до загального руху світової історії знаходиться 
те, про що він оповідає. Такий підхід і сам зміст твору насичує його 
величезним зарядом досвіду та моральних засад, які були провідними для 
більшості освічених людей того часу. А значить, такі твори являли собою 
потужний виховний ресурс, який визначальним чином впливав на 
свідомість не тільки писемної частини суспільства, але й на широкі кола 
активних індивідів, які були долучені до найважливіших державних 
справ.  

До сказаного слід додати, що свої погляди як прихильника 
монастирського виховання Нестор висловив у творі “Житіє Феодосія 
Печерського”. Слід зазначити, що цей твір, як і всі інші його твори, 
пронизані правдивим зображенням реальності. Він відверто вказує на 
такі риси частини знаті, як жорстокість, підступність, зневажання 
загальнолюдських моральних норм, і водночас описує відданість і 
любов до Батьківщини простих людей. 

В зазначеному контексті слід звернутися до видатного писемного 
пам’ятника Київської Русі – “Руської правди”. Хоча цей документ частіше 
всього оцінюють як пам’ятник юридичної думки, слід звернути увагу і на 
його риси як світоглядного документа. В ньому закріплені ґрунтовні 
моральні засади суспільного гуртожитку. Його аналіз демонструє 
глибинні політичні інтереси різних суспільних прошарків, а сам факт 
запровадження писаного права відбиває реальну потребу держави того 
часу в контролі цілої низки важливих для її зміцнення сфер життя. Цей 
документ був відбитком процесу швидкого зростання процесів 
централізації влади, підсилення її дієвості на широких просторах 
Київської держави.  
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Поряд з суто господарським питаннями в цьому документі велика 
увага приділена унормуванню духовних засад суспільства. В ньому 
своє місце належить соціальним функціям держави та моральним 
обов’язкам громадян. Зокрема, “Руська правда” регламентує діяльність 
з охорони материнства, захисту знедолених та хворих. Можна 
твердити, що поява цього документа багато в чому стала одним з перших 
кроків до розуміння держави як правової інституції, формування поняття 
закону і законності як фундаментальних основ цивілізованого суспільства, 
що саме по собі кардинально змінювало дидактичні парадигми того часу. 

Теорію пізнання і виховання шляхом розвитку розумових сил 
людини в цей історичний період розробляв Кирило Туровський. 
Сутність його концепції полягала в тому, що людина народжується ні 
доброю, ні злою. Вона стає тією чи іншою завдяки наявності в її душі 
добрих чи злих початків, які знаходять свій вираз в її життєвих 
діяннях. Дотримуючись вимог християнської моралі, людина здійснює 
добрі вчинки, спілкування з нею приносить навколишнім радість, 
спокій душі. Моральна поведінка, на його думку, залежить від 
інтелектуальних здібностей особистості. Важливим засобом її 
розвитку К. Туровський вважав книжне учення. 

Поруч з К. Туровським значним внеском у розвиток педагогічної 
думки Київської Русі є “Повчання” дітям Володимира Мономаха. 
Звернення батька до своїх дітей, крім бажання передати їм глибокі 
моральні принципи, пронизане турботою за гідне продовження його 
державницьких зусиль. Це в дійсності, в певному значенні, посібник з 
управління внутрішніми та зовнішніми державними справами.  

Ідейна основа “Повчання” – вболівання за долю Русі. Мономах як 
очевидець великих соціальних конфліктів (повстання в Києві у 1113 
року) намагався знайти шляхи подолання соціальних протиріч, 
довести необхідність внутрішнього миру. Головний герой – ідеальний 
князь – захисник рідної землі. Він розуміє, що без стійких, впевнених 
прихильників навряд чи можливо забезпечити стабільність державної 
влади. Отож усі свої надії та сподівання Володимир Мономах покладає 
на виховання підростаючого покоління. Його виховна концепція 
особливу роль відводила праці. Він вважав, що праця – основа успіхів і 
честі людини. Володимир Мономах наполягав на розвитку у дітей 
ініціативи і працелюбства. У зв’язку з цим свої настанови ілюстрував 
прикладами власних ратних походів та господарськими турботами. 

У “Повчанні” чільне місце займають погляди князя щодо завдань 
морального виховання. Мономах розробив широку низку правил і 
норми поведінки, які вважав критерієм вихованості молодої людини. 



100 Іванов М.С.  

Не останнє місце в цьому творі належить і питанням патріотичного та 
громадянського виховання підростаючого покоління. Володимир 
Мономах вперше обґрунтував необхідність переходу від релігійно-
аскетичного виховання до практичних завдань, пов’язаних із 
повсякденним життям. 

Духом любові до батьківщини пройнятий твір “Слово о полку 
Ігоровім”. Твір написано у важкий для Київської Русі час – посилення 
тиску з боку кочовиків. Суть його полягає у зверненні до князів 
об’єднати свої зусилля напередодні татаро-монгольської навали. Автор 
“Слова”, на прикладі поразки князя Ігоря, показав всю суму фатальних 
наслідків для держави внутрішніх протиріч, чвар та роз’єднаності. 
Саме виголошення турботи про дійсне та майбутнє своєї землі несе в 
собі головний зміст всіх дидактичних заходів того часу, які, окрім 
вирішення утилітарних завдань, були спрямовані на формування 
впевненості в необхідності згуртованого захисту Батьківщини як 
основи життя всіх громадян.  

Отже, в ХІ-ХІІІ ст. стародавня педагогічна думка досягла значних 
успіхів, заклала основи та головні напрямки політичної дидактики 
більш пізніх часів. Вона є певним свідченням вироблення вже в той 
час державної освітньої політики. 

Таким чином, можна зробити висновок, що політична культура 
часів Київської Русі та процес політичної соціалізації мали глибоко 
патріархальний характер. В цей період населення не уявляло собі 
державного життя без князя. З дитинства людина потрапляла в 
атмосферу громадської думки, яка вимагала покори можновладцям.  

Вирішальне значення у формуванні відповідної політичної 
культури належало церковній інституції, яка була ініціатором та 
керівником всіх освітніх установ. Церква різноманітними шляхами 
стверджувала ідею про божественне походження влади князя та його 
образ як намісника божого. Враховуючи величезне значення релігії в 
формуванні світогляду індивідів того часу, можна стверджувати, що 
політична дидактика своєю основою спирається на всю суму 
християнських догматів.  

В той же час наявність таких державних інституцій, як Віче та 
Боярська Рада, свідчать про те, що політична соціалізація населення 
проходила не лише шляхом прилучення до релігійних інтерпретацій 
політичних подій, але через безпосередню участь у виробленні і 
прийнятті державних рішень. Значна частина населення, головним 
чином вільні люди, могла свідомо впливати на політичний процес, 
брати участь у прийнятті важливих рішень у найбільш складні часи.  
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Важливим моментом є те, що цей період освіта, в тому числі й 
політична, стає невід’ємною складовою ідеології феодального 
суспільства. Надзвичайно потужним її генератором та виразником в 
цей час стає стародавня література. Вона вміщує в собі не тільки 
величезний досвід, але й стає потужним вихователем, в першу чергу 
політичної еліти того часу. В свою чергу, світська та церковна знать 
виконують роль міцного осередку мультиплікації політичного знання, 
створення концептуальних політико-дидактичних засад та 
просвітницької системи Київської держави.  

Глибокі історичні перетворення періоду перебування українських 
земель під литовсько-польською владою не могли не вплинути на 
розвиток суспільно-політичної думки цього періоду. Зокрема, серед 
багатьох ідей ХV-XVII ст. в українських землях з’являється розуміння 
необхідності єднання різних верств у боротьбі за власну державність. 
Особлива роль в єднанні народу на цьому етапі його історичного 
розвитку падає на українську еліту. Її представники розуміють 
величезне значення в вирішенні цього завдання освітянських заходів. 
Можна твердити, що немалою мірою їх до такого розуміння спонукали 
дії польської шляхти, яка, прагнучи закріпити свою владу, розуміла 
необхідність полонізації та окатоличування населення через школу і 
церкву для забезпечення найбільш надійного зв’язку українського 
населення саме з польською державою. 

Пожвавлення просвітницької діяльності української еліти в ХІV-
ХVІІ ст. було зумовлене сукупністю історичних факторів, які 
поєднувалися на фоні зростаючого тиску польської шляхти на 
українську культуру та самобутність. А це вимагало підвищення 
освітнього рівня хоча б частини населення, долученого до справи 
збереження української традиції та досвіду. Міцним соціальним 
фактором було виділення української шляхти та православного 
духовенства в специфічні класові прошарки, формування її 
самосвідомості. 

Нагромаджуючи в собі культурний потенціал суспільства, сама 
будучи його творцем, дедалі більше усвідомлюючи себе значною 
культурною силою, українська еліта неминуче повинна була прийти до 
ідеї несення знань у маси. Немаловажну роль відігравали мотиви ідейно-
етичного напряму. В традиціях української еліти було служіння своєму 
народові, традиції просвітництва. Мало значення й усвідомлення 
частиною еліти величезного розриву між досягненнями вітчизняної 
культури і загальним освітнім рівнем населення країни. Нарешті, якоюсь 
мірою просвітницька діяльність була засобом, формою пошуку еліти 
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опори в народі, хоч соціальний меркантилізм рідко був основною 
спонукаючою причиною. Все це поєднувалося з відсталістю українських 
земель в галузі освіти, нерозвинутістю державної культурно-
просвітницької роботи, дискримінацією в галузі розвитку національних 
культур. 

Слід зазначити, що в цьому напрямку польським магнатам вдалося 
немало зробити. І найбільш значним було завоювання на свій бік 
великої частини української шляхти, яка, сприйнявши польську 
культуру і традиції, стала одним з найнадійніших провідників волі Речі 
Посполитої на українських землях та головною протидіючою силою на 
шляху здобуття українським народом власної державності.  

Такого роду висновки можуть бути підтвердженням думки про те, 
що процес становлення та розвитку національної системи освіти має 
вирішальне значення при творенні самосвідомості народу, формуванні 
його власної культури, адже всі культурні основи закладаються таки 
освітою. Це також значить, що освітянська справа, навіть коли вона 
повністю відсторонена своїм змістом від політичного життя, є справою 
глибоко політичною, оскільки не може не розглядатися, як потужний 
засіб впливу на свідомість та поведінку індивідів, в тому числі і в сфері 
політики, які охоплюються її впливом. Сучасний рівень розвитку 
суспільства забезпечує охоплення сферою освіти практично всіх його 
членів.  

Як вже вище зазначалося, знання про політичну освіту на землях 
нашої Батьківщини йдуть своїми коріннями в літописи, повчання та 
житійну літературу Стародавньої Русі, коли відбувався перехід від 
міфологічного поганського до онтологічного християнського етапу 
мислення. Літописи часів Київської Русі свідчать про те, що вже перші 
київські князі разом з вирішенням важливих політичних і військових 
проблем опікувалися розвитком освіти, намагалися осягнути мудрість 
влаштування державного життя. Вони разом з вченими людьми того 
часу добре розуміли, що громадянське виховання і освіта є важливими 
елементами механізму збереження існуючого ладу, підтримки його 
внутрішньої стабільності. За їх допомогою відбувався процес 
відтворення, майже в незмінному вигляді, існуючих суспільних 
відносин, і в першу чергу в політичній сфері. 

З кінця XΙV – до початку XX ст. політична культура населення 
українських земель формувалася в складних історичних умовах: 
соціальна і національна залежність, відсутність єдиного політичного 
центру, роз’єднаність земель, агресивна шовіністична політика 
правлячих кіл держав-метрополій. Разом з тим саме вказані чинники 
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виступають потужним стимулом активізації національно-визвольних 
рухів, політичної діяльності представників національної еліти, 
подальшого формування культури. 

В 2-й половині XVI століття відбулися зміни в державно-
адміністративному положенні значної частини українських земель. 
Скориставшись ослабленням Великого князівства Литовського, яке 
брало з 1558 року участь у багаторічній війні з Росією, правлячі кола 
Польщі взяли курс на захоплення всіх українських земель. Навесні 
1569 року до складу Польського королівства були включені 
Волинське, Підляшське, Київське, Брацлавське воєводства. Відповідно 
до Люблінської унії 1569 року Польське королівство і Велике 
князівство Литовське об’єдналися в одну державу – Річь Посполиту. 
Остання продовжила війну з Росією, що підсилювало невдоволення 
широких народних мас, зокрема Білорусії й України. 

З метою зміцнення своїх суспільно-політичних і економічних 
позицій значна частина українських феодалів переходила в католицтво 
й ополячувалася. Одночасно польська влада, при участі українських 
магнатів, посилено проводила полонізацію, насаджувала католицизм. 
Частина вищого православного духівництва, відповідно до Брестської 
унії 1596 року, проголосила об’єднання Православної Церкви на 
території Речі Посполитої (до неї входила велика частина України і 
Білорусії) із католицькою під верховенством Папи Римського. 
Польські магнати, шляхта і католицьке духівництво зневажали 
національними традиціями українського народу, гальмували розвиток 
української мови і культури. Таким чином, підсилювалися 
національний і релігійний гніт і безправ’я народних мас. 

Незважаючи на те, що феодально-кріпосницький і національно-
релігійний гніт був гальмом економічного і культурного розвитку 
українського народу, у 2-й половині XVI ст. і особливо в 1-й половині 
XVII в. в Україні одержали подальший розвиток міста як центри 
ремесел і торгівлі, підсилювалися економічні зв’язки між окремими 
землями, виникали передумови для утворення єдиного внутрішнього, 
тобто національного, ринку. Продовжувався процес розвитку 
української народності, зростала національна свідомість українського 
народу, розвивалася українська культура. 

В зазначений період українське суспільство виробило і своєрідну 
політичну культуру, носіями якої були представники різних 
суспільних верств. Яскравими представниками української політичної 
культури ХІV-ХVІІ ст. можна вважати українську шляхту і українське 
козацтво. Саме вони виступають представниками характерної 
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етнокультурної і політичної моделі політичної культури, що 
сповідують притаманну своєму середовищу систему цінностей. 
Вказані верстви мали специфічні умови життя, своє бачення 
політичного процесу, цінності, установки, орієнтації, а також прояв 
своєї політичної культури. Їх світоглядні засади формували певні 
установки політичної поведінки, окреслювали рамки актуальної 
політичної практики, визначали межі політичної участі, форми їх 
політичної соціалізації і позначалися на житті українського 
суспільства в цілому. 

Разом з тим слід зауважити, що українська шляхта цього періоду 
була далеко неоднорідною, що безперечно позначалося як на її 
власних політичних позиціях, так і її поглядах на систему освіти як 
важливого інструменту виховання представників різних соціальних 
груп. Так вже склалося, що в зазначений період школи “середнього” та 
“вищого” типу переважно були литовсько-польськими, в той час коли 
“нижча школа” залишалася ще “київських часів” традиційно 
православною, дяківською.  

Відомий історик початку ХХ ст. К.В. Харлампович у своєму 
дослідженні “Боротьба шкільних впливів у допетровській Русі” 
зазначає, що в історії школи періоду ХІV-ХVІІ ст. зіткнулися між 
собою грецький та латинсько-польський впливи. Ця боротьба в освіті 
була однією з форм боротьби між візантійською та латинською 
культурами, що намагалися підкорити собі руські землі [176, с. 61]. 

Український дослідник Валерій Шевчук вказує, що українська 
шляхта, здобуваючи початки освіти вдома, у дяків, продовжувала 
навчання у школах польських та західноєвропейських. Зрозуміло, що, 
навчаючись у протестантських чи римсько-католицьких школах, 
українці не могли через освіту живити своє національне почуття, але 
об’єктивно треба визнати, що не всі його й втрачали [183, с. 89]. 

Важливо зазначити, що вказаний автор намагається поєднати цілу 
низку особливостей української політичної культури даного періоду з 
європейським впливом. В. Шевчук наголошує, що коли б українська 
шляхетська молодь в кінці XV – у XVI ст. не рушила здобувати освіту в 
університетах Західної Європи, до нас не прийшли б ренесансні віяння, бо 
ренесанс творився у лоні народів римсько-католицьких, конфесії, 
суперечній православній. Отже, саме римсько-католицька Русь, освічена в 
Польщі та Європі, стала продуцентом ренесансних форм. Дані 
твердження підтверджуються і думками Станіслава Оріховського, який в 
одному зі своїх листів вказує, що український народ “…зазнав впливу 
латинської культури, і такого значного, що нині в Русі латинський обряд 
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 має першість перед грецьким, оскільки більша частина шляхти прийняла 
обряд латинський; селяни ж і люди нижчого стану зберегли обряд 
грецький” [123, с. 406].  

В колах суспільства, які здобували освіту спершу в нижчих школах 
і середніх типу монастирських чи судових православних, питання 
збереження національного обличчя не стояло так гостро, як у тих, хто 
вчився у школах чужих, через що в українській суспільно-політичній 
думці ХІV-ХVІІ ст. формується своєрідний обскурантизм відносно 
польсько-католицької школи як однієї з головних перешкод до 
формування національної громадянської культури. Православні 
автори, серед яких найяскравішим був І. Вишенський, гостро повстали 
проти польсько-латинської освіченості, бо це спонукало багатьох до 
конфесійного та національного відступництва. Вони радили землякам 
залишатися у межах власної нижчої чи середньої освіти, яка єдино 
здатна була живити національне життя. Саме з цією метою найбільш 
свідомі представники української шляхти у своїх маєтках витворювали 
певні культурні осередки, які утримували на власний кошт.  

Крім цього, Василь Загоровський у своєму духовному заповіті від 1577 
року розкриває цілу програму виховання дітей через національні 
культурні осередки. Він заповідав своїм дітям, щоб вони шанували свою 
віру, не вступали на дорогу “несправедливих” та на “стільці губителів не 
сідали” [10, с. 73]. Також різко заперечували “чужу” школу для українців 
В. Тяпинський [80, с. 4] та архідиякон Євстахій [170, с. 195]. У своїх 
літературних творах вони радять “не вдаватися в сторонню науку”. 

Загалом можна твердити, що значна частина української еліти ХV-
ХVІ ст. дуже гостро розуміла необхідність становлення національної 
середньої та вищої школи, оскільки саме через ці ланки повинен був 
іти процес виховання української людини. Без цього українські землі, 
на їх думку, не мали майбутнього. Саме тому свідомі, найбільш 
активні та висококультурні представники українства розпочинають 
діяльність з розбудови системи національної освіти. 

Ґрунтовно та результативно в цьому напрямку діяли братства, які 
створюють низку братських шкіл (середнього типу), і князь 
К. Острозький, який практично виступає національним лідером цього 
періоду та на власний кошт утворює Острозьку колегію, яка практично 
була одним з перших зразків вищої національної школи. 

На цій основі можемо бачити процес творення широкого кола 
культурних осередків у Києві, Львові, Галичі, Луцьку, Вільно, 
Острозі та інших містах, які були результатом не тільки 
індивідуальної свідомої боротьби за українське майбутнє, але й 



106 Іванов М.С.  

відбивали загальносуспільні прагнення. Такого роду осередки 
являли собою певний комплекс національно-культурних установ – 
братство, церква, школа та шпиталь, які самим змістом своєї 
діяльності покликані були виступити основою політичного 
виховання найбільш свідомих верств українства. Підтвердженням 
цьому є “Лист волинської шляхти” від 1619 року, де йдеться про 
створення Луцького культурного осередку зусиллями шляхти та 
міщан, причому шляхта називається старшими, а міщани – 
молодшими братчиками. Осередок мав свою структуру: братство, 
церква, школа та шпиталь. Організацію шкільного життя 
формували спеціальні шкільні статути, з яких до нашого часу 
дійшло два, загалом шкільні правила були суспільною справою і 
складалися громадою [130, с. 37-45]. 

Побіч цих православних шкіл існували й латино-польські, й 
протестантські. В останніх вивчалася українська мова, принаймні 
протестанти в той час вели певну українську культурну роботу, 
створюючи школи і перекладаючи церковні тексти. 

Так поступово витворилася українська національна система освіти: 
до речі, охоплювала вона не лише Україну, а й Білорусію – на землях 
Великого князівства Литовського центральним стало Віденське 
братство, але й воно входило в єдину освітню мережу братських шкіл. 
Яскравою пам’яткою про те, як поширювалися братства та школи і що 
білоруські міста не виділялися із загальної системи освіти, яка 
охоплювала православних Речі Посполитої, є поема Т. Євлевича 
“Лабіринт” від 1625 року [61, с. 200-224]. 

Але вирішальне значення у витворенні системи виховання української 
людини на православній основі мало відновлення культурної столиці 
українських земель. Наприкінці XVII і в XVIII в. значний вплив на 
розвиток науки і просвітництва в Україні мала Києво-Могилянська 
колегія. Навчання в ній носило переважно загальноосвітній характер. 
Студенти одержували філологічну підготовку, знання мов, опановували 
поетичне і риторичне мистецтво, вивчали класичну грецьку і римську і 
частково середньовічну літературу, історію, географію, філософію і 
богослов’я. 

Приймали в академію молодь усіх станів. У ній навчалися вихідці з 
Лівобережжя, Запоріжжя, Західної України, Закарпаття. Це сприяло 
єднанню українських земель. Київська академія була також важливим 
просвітительським центром. Вона заснувала колегії в Гощі, Вінниці, 
Кременці, Чернігові, Харкові і Переяславлі і постійно їм допомагала. 
Київська академія зробила значний внесок у освіту росіян. З 40-х рр. 
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XVII в. до заснування Московського університету в Києві одержувала 
освіту молодь із Москви, Воронежа, Вязьми, В’ятки, Брянська, Калуги, 
Могилева й інших міст. 

Тут також вчилися серби, чорногорці, болгари, молдавани, греки й 
ін. Деякі студенти Київської академії, її викладачі навчалися в Польщі, 
Франції, Італії, Англії, Німеччині, Угорщині. Академія підтримувала 
наукові зв’язки з просвітительськими центрами – у Кракові, Галлі, 
Магдебурзі, Константинополі та ін. 

Київська академія зробила значний вплив на організацію і методи 
навчання в багатьох навчальних закладах, зокрема в Чернігівському, 
Харківському і Переяславському колегіумах, які були створені за 
зразком Києво-Могилянської колегії. 

Слід зауважити, що саме через вказані осередки через 
популяризацію історичних творів, писемних пам’яток, які мали 
виразне політичне забарвлення, намагалися сприяти піднесенню 
політичної культури. Саме вони стають впливовими інтелектуальними 
центрами та культурно-освітніми осередками, які виступають 
провідниками громадянського виховання національної еліти. 

Вказані осередки стають освітянськими центрами ще й завдяки 
тому, що вони розгортають масштабну літературно-перекладацьку та 
видавничу роботу. Це багато в чому сприяє прилученню української 
верхівки до розуміння необхідності боротьби за власну державницьку 
традицію. 

Крім цього, величезним просвітницьким та виховним ресурсом стає 
полемічна публіцистика. Адже саме вона фактично давала початкову 
суму знань, які ставали основою подальшої політичної соціалізації 
значних верств населення. Саме в полемічній літературі кінця ХVІ ст. 
можемо простежити певні уявлення про концептуальні засади 
політико-просвітницької та виховної роботи серед українства. 

Серед них розуміння того, що знання стають вирішальним 
виховним чинником, який збуджує почуття національної ідентичності 
еліти українського суспільства. Поширення полемічної літератури 
суттєво впливало на зростання національної самосвідомості декількох 
поколінь українців, які доклали своїх зусиль у справі боротьби за 
власне державницьке життя українського народу.  

Крім сказаного, слід зауважити, що братські школи чи не 
найголовнішим своїм завданням мали протидію польському 
католицькому впливу, що саме по собі є свідченням того, що саме на 
межі освіти в цей період пролягав кордон надзвичайно важливих 
політичних змагань. Іван Франко з цього приводу зауважував, що 
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єзуїти, які з’являлися на українських землях, створювали власні школи 
з метою покатоличення населення. До того ж через школи вони 
“підбиралися під великих панів, щоб мати над ними вплив” [173, 
с. 548]. Виникнення братств стає красномовним свідченням розуміння 
серед багатьох українців необхідності протидії такого роду 
устремлінням для збереження своєї національної ідентичності. 
Братства відіграли величезну роль не тільки як релігійні осередки, а й 
як центри протистояння полонізації через поширення освіти на 
Україні. На прикладах програм братських шкіл можна побачити 
демократизм та високий рівень навчання в цих закладах, що стає чи не 
найбільш твердою гарантією прихильності до них з боку українства.  

При цьому важливо розуміти, що освітянські установи не лише 
зберігали українські традиції, але й стали важливим засобом зростання 
національної свідомості, формування громадянських завдань 
українського народу як провідної сили в політичних змаганнях за свою 
свободу. З цього приводу історик початку ХХ ст. С. Шелухін 
зауважував, що “…коли в ХVІ-ХVІІ ст. католицька пропаганда 
патерів-єзуїтів замірилася зробити Україну Польщею… то боротьбу 
проти цього взяв до своїх рук сам народ і поклав найбільші надії на 
школу, за її поміччю взяв гору й вийшов побідником. Існуючу до того 
школу він переробив відповідно до своїх потреб і наблизив її до себе” 
[183, с. 5]. 

Як уже вказувалося вище, важливим концептуальним положенням 
української суспільно-політичної думки щодо виховання української 
людини на власній православній основі було розуміння необхідності 
відродження культурної столиці українських земель. Значна частина 
інтелектуалів того часу переїздить до Києва – в історичну столицю 
України та чинить тут православний стольний центр. Для цього вони 
на чолі з Києво-Печерським архімандритом Є. Плетенецьким 
заходилися творити друкарню, братську та лаврську школи. І після 
обрання Й. Борецького митрополитом Київ остаточно стає духовною 
столицею України, яка починає відігравати вирішальну роль у 
формуванні та вихованні української людини. 

В цей період особливого значення набуло об’єднання лаврської та 
братської шкіл. Привертає до себе увагу той факт, що це був акт не 
індивідуального почину Петра Могили, а загальносуспільна акція 
Київського братства, шляхти, духовенства та козаків: кожен стан дав 
на те своє документальне колективне зволення. Окрему згоду на 
з’єднання шкіл подав тодішній гетьман Запорізького козацтва 
І. Петрижицький із усім військом, що мало особливе значення, бо над 
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колегією поширювався вже й козацький патронат. 
Далі доцільно більш детально зупинитися на тих впливах на 

формування громадянської культури населення українських земель 
зазначеного періоду, які походили з козацького середовища. Активна 
боротьба козацтва проти зростання шляхетсько-католицького впливу 
певним чином не могла не позначитися і на політичній культурі українців 
того часу.  

Боротьба за українську державність стимулювала інтерес до історії, 
а також появу історико-політичних досліджень. “Синопсис, або 
стислий опис від різних літописців про початок слов’яно-руського 
народу”, який побачив світ в 1674 році, стає фактично першим 
систематизованим підручником вітчизняної історії. Велике значення 
для зростання політичної культури і освіти мали козацькі літописи 
Самовидця, Григорія Грабянки, Самійла Величка. “Історія Русів ілі 
Малої Росії” Григорія Полетики мала важливе значення для 
піднесення національної самосвідомості українців того часу.  

Досить високою була грамотність серед самих запорозьких козаків 
– основний відсоток писемних давала Запоріжжю Києво-Могилянська 
Академія. На самій Січі були січові, монастирські, 
церковнопарафіяльні школи. Тут хлопці, які потрапляли на Січ, 
вчилися грамоті, священному письму. Крім того, з самого козацького 
середовища вони вбирали основні його політичні цінності та досвід, 
набували певної політичної соціалізації. 

Але і в цей час не зникла практика посилати учнів для навчання за 
кордон, хоча часто вони й самі туди йшли. Про направлення київських 
юнаків для підвищення освіти за кордоном, зокрема до Польщі, 
вказується в “Ляментації києво-братських учителів” від 1672 року, про 
що свідчить В. Ясинський [100].  

Про становище українців у польських латинських школах пише 
Петро Камінський у “Листі до невідомого адресата в Білорусію” від 
1686 року: “Прислухатися в школах, як латинську молодіж проти 
руського народа юдять, яке там глузування з самих уніятів. Коли 
посміятися, то над русином, “кобусниками” їх називають, так що не 
один, втікаючи перед сміхом, мусить покинути школи. Інші криються 
з тим, що вони русини, і забираються в чужі краї, позмінювавши 
прізвища” [188].  

Уніати, крім своїх шкіл, посилали вихованців та ченців для 
навчання до чужих країв, але таких, що мають свій кошт. У науці вони 
знаходилися три-чотири роки, дехто й більше, в Римі, Празі, Оломуцу, 
Браунсберзі, Вільні. Виховуються вони в іншому культурному 
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середовищі, а тому поверталися з чужоземними звичаями. 
Львівський єпископ Й. Шумлянський, говорячи про нагальну 

потребу давати освіту своїм дітям, радить таке: “Синів своїх із 
молодих дитячих літ направляти”, спершу навчити добре “свого 
слов’янського письма й мови”, а лише по тому не забороняти йти “до 
шкіл польських і латинських” [102].  

Можна сміливо твердити, що українське козацтво поряд із шляхтою 
зробило значний внесок у формування політичної культури 
українського суспільства. Військо Запорозьке історично постало як 
специфічне соціальне утворення, що поєднувало в собі риси військової 
спільноти, політичного і соціального інституту. Йому були властиві 
такі культурні цивілізаційні елементи, як козацьке право, звичаї і 
традиції, система цінностей самоврядування, військова структура, 
специфічна економічна основа і територіальна “приписаність”. 
Системно значущу роль в політичному вихованні козацького 
середовища мала козацька Рада, принцип виборності начальників – 
власне основи практики прямої демократії. 

Запорозьких козаків згуртовували спільні станові інтереси, 
усвідомлення належності до рицарської соціальної верстви та 
особливого місця останньої в політичній системі, чуття належності до 
українського народу і його культурної історичної спадщини. Система 
цінностей козацтва вбирала в себе ряд категорій, установок, що мали 
громадянське звучання і пов’язувалися з козацькою демократією, 
політичною і національною самосвідомістю, соціальними і 
політичними ідеалами, етикою і світоглядом (шанування свободи 
громади, рівність, права, свободи, вільності, рицарська гідність, 
лояльність до політичного режиму, вірність, любов до вітчизни, 
відданість православ’ю, служіння спільному благу, солідарність, 
громадянська дисципліна). 

Таким чином, в українському суспільстві ХІV-ХVІІ ст. 
викристалізувалася станова за формою політична культура 
запорозького козацтва, української шляхти і православної еліти. Її 
носії сповідували певну систему громадянських цінностей, мали чітко 
виражені політичні орієнтації, діяльні та спрямовані політичні позиції і 
установки політичної свідомості, в яких важливу роль відігравав 
компонент національного. 

Члени Кирило-Мефодіївського товариства, особливо його 
революційно настроєна частина, вважали, що освіта повинна стати 
важливим засобом у боротьбі народних мас проти самодержавно-
кріпосного гніту, що вона є необхідною умовою поліпшення 
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матеріального та культурного прогресу.  
Виступаючи проти важкого національного гноблення українського 

народу, кирило-мефодіївці дотримувались прогресивних поглядів і на 
проблеми розвитку його національної культури. Вони вважали, що 
розвиток нації, освіти, літератури, мови, мистецтва є однією з 
найважливіших складових частин історичного прогресу кожного 
народу. На їх думку, український народ не може рухатися вперед, 
брати активну участь у поступовому розвитку людства і бути 
щасливим, поки не буде розв’язано ряд проблем в галузі його 
національної культури. Особливе місце серед цих проблем посідає 
розв’язок питання про освіту українського народу. 

Питання про роль освіти в історичному розвитку хвилювала в ті 
часи багатьох мислителів не тільки в Україні та в Росії, а й за кордоном. 
Відомо, наприклад, що саме французькі соціалісти-утопісти, які основою 
шляху до нового, гармонійного суспільства вважали освіту, виховання 
класів, справили помітний вплив на українську суспільно-політичну 
думку, зокрема, на учасників Кирило-Мефодіївського братства.  

 Окремі автори схильні були-думати, що у кирило-мефодіївців 
“народна освіта грала першу роль”, що в поглядах членів Товариства 
“освіта народу була навіть передумовою звільнення селян від 
кріпацтва” [117, с. 126] тощо. Подібні думки, звичайно, дещо 
абсолютизують подібне ставлення, оскільки значна частина кирило-
мефодіївців висловлювалась за революційні методи боротьби, але, 
безумовно, вони точно відбивають розуміння багатьох прогресивно 
мислячих українських діячів того часу.  

“Наше майбутнє темне, невидиме, – писав Г.Л. Андрузький, – 
потрібен великий розум, велика сила, щоб поміняти існуючу владу” 
[57, с. 133]. Дослідник суспільно-політичних та педагогічних поглядів 
М.І. Гулака С.С. Дрейзен наголошує, що для кирило-мефодіївців 
“роз’яснювальна робота серед селян, а також поширення серед народу 
грамотності було не самоціллю, а засобом підготовки народу до 
повстання” [58, с. 88]. 

Кирило-мефодіївці планували підготувати в школах та вищих 
навчальних закладах плеяду поширювачів своїх ідей, які мали нести 
освіту в маси [104, с. 33]. Переважна більшість членів Товариства була 
переконана в тому, що без освіти народу, без тривалої, 
роз’яснювальної роботи не можна буде підняти народні маси на 
боротьбу проти гнобителів. У зверненні до “братів-українців” кирило-
мефодіївці висловили думку про те, що народні маси зможуть лише 
тоді пройнятися їх політичними ідеями, коли останні будуть дохідливо 
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роз’яснені [81, с. 170-171]. Здійснення цього задуму планувалося, в 
першу чергу, через “народну освіту”. В цьому відношенні у кирило-
мефодіївців було багато спільного з петрашевцями. М.В. Буташевич-
Петрашевський не раз переконував своїх друзів у тому, що народу 
треба спочатку дати освіту, бо неможливо “в одну мить викликати до 
себе і до наших переконань співчуття в масах... хто чекає раптового 
успіху, співчуття... той нехай охолодить свій пропагаторський жар” 
[172, с. 393]. 

Т.Г. Шевченко, П.О. Куліш, В.М. Білозерський, Г.Л. Андрузький, 
М.І. Костомаров та інші члени Товариства твердили, що освіта має 
допомогти народу розкрити свої творчі сили, порвати з віковічною 
темнотою та відсталістю, сприяти бурхливому розвитку національної 
культури тощо. За висловом П.О. Куліша, за допомогою поширення 
загальної грамотності зручніше всього було б літераторам передати 
народу більшою або меншою мірою свою освіченість [81, с. 543]. 

Кирило-мефодіївці гостро критикували тих лжепатріотів, які 
недооцінювали власних здобутків і плазували перед іноземщиною, не 
вірили в духовні сили українського народу, недооцінювали його 
можливостей, гальмували розвиток вітчизняної науки, освіти та 
літератури. Гострота цієї критики обумовлювалась тим, що в 
середовищі тодішньої української та російської консервативної 
інтелігенції була поширена думка про те, що тільки Європа може 
давати взірці передового і прогресивного у всіх областях, а Росія (про 
Україну не було і мови) здатна лише позичати в неї і наслідувати [89, 
с. 3-4]; В поемі “І мертвим, і живим...” Т.Г. Шевченко висміяв тих 
лжепатріотів, які цурались свого народу, духовної спадщини, сліпо 
схиляли голову перед іноземщиною. Гнівно тавруючи їх, Т. Шевченко 
показав, що вони підривають і послаблюють почуття національної 
гідності, патріотичного обов’язку, поваги до своєї батьківщини. 
Борючись проти сліпого поклоніння перед іноземщиною, значна 
частина кирило-мефодіївців високо цінила вікові досягнення 
українського народу в галузі вітчизняної культури і науки. Даючи 
відсіч М. Сеньковському, який у своїй рецензії на “Історію Малоросії” 
В. Маркевича глумився з українського народу, його культури, 
П.О. Куліш писав: “Невже пану Сеньковському невідомо, що 
заснована Петром Могилою Київська Академія... була початковим 
поширювачем загальної освіти в Росії?.. Якщо ви, пан критик, не бачили 
пам’яток нашого самобутнього прагнення до освіти, якщо ви не вірите 
нашій історії, я пошлюсь на свідчення іноземців...” [94, с. 328]. Водночас 
П.О. Куліш не раз відзначав, що освіта українського народу повинна йти в 
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ногу з загальноросійською та європейською, що молоді необхідно вивчати 
не тільки культуру свого народу, а й здобутки культури народів Західної 
Європи. В одному з листів тих часів 27 червня 1846 року до М. 
Костомарова він писав: “Молоді люди, вдаючись у вивчення Малоросії, 
ніскільки не позбавляють себе цим можливості засвоїти освіченість 
європейську. Для чого брати крайності? Можна любити свій 
буколістичний хутір і захоплюватися блиском столиці ще більше, ніж 
людина, яка ніколи на хуторі не жила. Можна знати напам’ять всі наші 
пісні і засвоїти собі освіченість європейську до вищого ступеня” [88, 
с. 522]. 

За умов важкої царської реакції та зради панівних класів своєму 
народові, повсюдної темноти народу кирило-мефодіївці висувають 
ідею про відкриття шкіл для сільських дітей, про запровадження для 
них загального безплатного навчання, про участь широких мас 
прогресивної громадськості в освіті народу тощо. На допиті 
арештований царськими жандармами В.М. Білозерський заявив, що 
запровадження шкіл було загальним бажанням всіх членів Товариства 
[104, с. 76]. Члени Товариства висловлювали різні думки і плани і 
щодо організації шкільної справи. В.М. Білозерський в записці про 
сільські школи писав, що освіта для дітей повинна бути безплатною і її 
треба дати спочатку дітям селян козацького походження. На його 
думку, так потрібно зробити тому, що ці діти не зв’язані 
кріпосницьким правом і зможуть себе присвятити потім вихованню 
наступної генерації [117, с. 127-129]. В своїх проектах про ідеал 
держави Г.Л. Андрузький мріяв про освіту для всіх дітей, проте за 
невелику плату [104, с. 73]. Про загальну освіту для дітей мріяв також 
П.О. Куліш. На його думку, найкращими обставинами в галузі освіти 
були такі, що передбачали б “повсюдне заведення шкіл для 
простолюдинів і поширення загальної грамотності в народі” [104, 
с. 127-129]. 

Значний інтерес для дослідника становлять погляди окремих членів 
Товариства на зміст освіти. В записці про сільські школи 
В.М. Білозерський планував запровадити в шкільництві вивчення 
основ знань з фізики, природознавства, арифметики, письма, 
землеробства, садівництва, ремесла, медицини тощо. Він хотів, щоб 
навчання дітей було максимально наближене до життя, до умов праці 
селян, щоб діти навчались розпізнавати і пояснювати явища природи, 
щоб освіта була сполучена з виробничою практикою та ремеслом.  

Тарас Шевченко був добре обізнаний з педагогічними ідеями свого 
часу. Для формування повноцінної високодуховної особистості треба, 



114 Іванов М.С.  

на думку Кобзаря, три основні чинники: по-перше, природні задатки і 
звички, набуті дитиною в ранньому віці, по-друге, система виховних 
впливів навчально-виховного закладу; по-третє, вплив того 
соціального середовища, яке оточує дитину (спілкування з 
однолітками, дорослими, соціальні обставини тощо). 

Перебуваючи на засланні, Шевченко розробив план загальної 
освіти, не лише дитячої, а й дорослої. Крім основ грамоти, він включив 
у поняття елементарної освіти ще й арифметику, відомості з історії, 
географії, етнографії з тим, щоб школа озброювала учнів знаннями про 
навколишній світ, про держави і народи, які населяють земну кулю. Як 
зазначав С. Чавдаров, “…це була програма... яка різко поривала з 
часословом та псалтирем. Це була програма початкового навчання, 
світського у своїй основі навчання, визволеного з-під панування 
церкви, здатного розвивати свідомість школярів, їхній інтерес до 
знань, виробляти в них більш-менш правильний погляд на світ” [180, 
с. 94]. 

Тарас Шевченко був переконаний, що українському народові 
потрібні написані своєю мовою граматики, короткі природничі 
книжки, історії, географії та космографії. Він розглядає науку в 
широкому аспекті. Передусім, як знаряддя пізнання людиною 
об’єктивних законів навколишнього світу, всебічного розвитку 
особистості, її інтелекту. В листі до Богдана Залеського від 16 лютого 
1857 року він пише: “Ботанікою і зоологією треба захоплюватися, бо 
інакше ботаніка й зоологія будуть мертвим трупом між людей. А 
захоплення це здобувається тільки глибоким розумінням краси, 
нескінченності, симетрії та гармонії в природі” [182, с. 355]. 

С. Чавдаров наголошував, що “...освітній ідеал Т. Шевченка – це 
людина багатогранних знань, широкої розумової культури, людина 
активна, ініціативна, здатна застосовувати свої знання відповідно до 
потреб життя. Це людина всебічно розвинена, зокрема і в естетичному 
відношенні” [180, с. 101]. 

Освітній ідеал Кобзар тісно пов’язував з естетичним і моральним: 
“...не кожен може і повинен бути вченим, але кожен повинен мати 
загальні знання; не кожному доступне високе мистецтво, але для 
кожного повинна існувати насолода прекрасним” [34, с. 3]. 

Велике значення для тодішніх і майбутніх поколінь українців мав 
створений Шевченком у 1861 році “Буквар”. Уже тяжко хворий, поет 
працював над такою необхідною навчальною книжкою, дбаючи про 
освіту свого народу. 

Про всебічну освіту дітей мріяв Г.Л. Андрузький. Як свідчать 
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вилучені жандармами зошити, Андрузький планував дати дітям знання 
з арифметики, літератури, географії, історії, космографії, ремесла, 
рукоділля та інших дисциплін. Тобто члени Товариства надіялися 
поєднати громадське навчання і виховання молоді з 
сільськогосподарською економікою та домашньо-ремісничим 
виробництвом. 

У зв’язку з цим здається цікавим порівняти плани щодо розвитку 
освіти кирило-мефодіївців і Ш. Фур’є. Хоча погляди на освіту 
Ш. Фур’є носили дрібноремісничий і сільськогосподарський характер, 
все ж таки він висловлював думку про запровадження 
загальнообов’язкового навчання в новому суспільстві, громадянського 
виховання молоді, поєднання навчання і виховання з участю молоді в 
матеріальному виробництві тощо. 

Безперечно, ці міркування Ш. Фур’є являють собою краще, що є в 
цій галузі, і містять геніальні спостереження. Це допоможе 
дослідникам зрозуміти цінність поглядів на освіту кирило-мефодіївців. 

Прагнучи поставити освіту і громадянське виховання на службу 
піднесення політичної активності народних мас, розгортання їх 
боротьби за соціальне і національне визволення, кирило-мефодіївці 
внесли цим самим своє нове слово в те, що було сказано про освіту їх 
попередниками – прогресивними мислителями світу. Погляди кирило-
мефодіївців щодо освіти народу складають великий інтерес не тільки 
для дослідників історичної науки, а й для дослідників історії 
політичної думки. 

Певні міркування щодо магістральних шляхів розвитку вітчизняної 
політико-дидактичної думки викликає аналіз діяльності прогресивних 
верств населення як Наддніпрянської, так і Західної України в кінці 
XIX – на початку XX ст. Він показує, що як в одному, так і в іншому 
регіоні в зазначений період активізувалося суспільне життя. 
Створювалися гуртки, організації, учасники яких були ще не з чітко 
сформованими поглядами на перспективу суспільно-політичного 
розвитку української нації, вони були в її пошуках. Але самим фактом 
свого існування вони готували ґрунт, на якому згодом складалися 
українські політичні організації та партії. 

Широким фронтом відстоювання українських національних 
інтересів виступає так зване культурництво. Під гаслами збереження 
та відновлення культурних традицій по суті в цей час велася боротьба 
за майбутнє державницьке життя українців. Його серцевиною 
виступають ідеї передових національних діячів про необхідність 
відродження освітянських традицій. Їм було зрозуміло, що лише 



116 Іванов М.С.  

освічені люди здатні свідомо стати на шлях творення власного 
демократичного державного життя. 

Культурництво, від якого поступова інтелігенція ніколи не 
відмовлялася, на початку XX ст. пішло вгору. Воно стало важливою 
сферою позапартійної діяльності лібералів, яка доповнювала партійну, 
а нерідко й переважала її. Культурництво вже не було аполітичним, 
воно орієнтувалося не на вузьке коло вибраних, а на маси і на 
селянство. Головним завданням залишалося пробудження і виховання 
національної свідомості мас, виведення їх із культурного небуття. Але 
це завдання здійснювалося новими методами. 

Найхарактернішою ознакою нового рівня культурництва стало 
заснування культурно-освітніх товариств – “Просвіт” за зразком 
товариства, яке було утворено у Львові ще у 1868 році. Можна 
твердити, що в цей період саме “Просвіти” виступають провідною 
силою, яка виробила нові концептуальні засади не тільки культурного 
просвітництва, а і зробила свій внесок в розвиток політичної думки. 
Адже, розуміючи контекст культурницьких заходів того часу, цілком 
зрозумілим стає факт того, що в неменшому ступені вони були 
політичною дією.  

Пожвавлення просвітницької діяльності було зумовлене сукупністю 
історичних факторів, які поєднувалися на фоні капіталістичного 
розвитку імперії. Економічно вона була визначена необхідністю 
виробничого й технічного розвитку країни. А це вимагало підвищення 
освітнього рівня хоча б частини населення, зайнятого на виробництві. 
Міцним соціальним фактором було виділення інтелігенції в 
специфічний класовий прошарок, формування її самосвідомості. 
Нагромаджуючи в собі культурний потенціал суспільства, сама будучи 
його творцем, дедалі більше усвідомлюючи себе значною культурною 
силою, інтелігенція неминуче повинна була прийти до ідеї несення 
знань у маси. Немаловажну роль відігравали мотиви ідейно-етичного 
напряму. Адже в традиціях вітчизняної інтелігенції було служіння 
своєму народові, поширення просвітництва.  

Мало значення й усвідомлення частиною інтелігенції величезного 
розриву між досягненнями вітчизняної культури і загальним освітнім 
рівнем населення країни. Нарешті, якоюсь мірою просвітницька 
діяльність була засобом, формою пошуку інтелігенції опори в народі, 
хоча соціальний меркантилізм рідко був основною спонукаючою 
причиною. Все це поєднувалося з відсталістю імперських утворень, до 
складу яких входили українські землі, в галузі освіти, низьким 
ступенем державної культурно-просвітницької роботи, 
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дискримінацією в галузі розвитку національних культур. 
Пріоритетними напрямками діяльності народолюбців стали 

просвітництво серед селянських мас, книжково-видавнича справа, 
спрямована на випуск підручників, популярних і дешевих книжок для 
народу, а також вивчення народу, яке розглядалося як один з наріжних 
каменів національно-культурного відродження. Вітчизняні демократи 
певною мірою ідеалізували селянські маси, а з іншого боку, прагнули 
засобами художнього слова, етнографії, літератури, мовознавства, 
мистецтва, правознавства, статистики тощо якомога повніше 
відтворити історичний досвід та духовну пам’ять народу, без чого годі 
було вести мову про його національну й соціальну свідомість, про 
право стати самостійним господарем, хазяїном у своєму домі, на рідній 
землі.  

Перші “Просвіти” в Наддніпрянській Україні були засновані в 
Одесі та Катеринославі у 1905 році. Характерно, що в одеській 
“Просвіті”, наприклад, майже всі члени правління були функціонерами 
Української демократично-радикальної партії або ж людьми, 
близькими до неї. 

Формальна аполітичність цих товариств приваблювала, з одного боку, 
інтелігенцію, яка вже боялася політичної діяльності, але й не могла 
залишитися бездіяльною, а з іншого – тих діячів, які вбачали в освітніх 
товариствах реальний засіб, що відкривав широкі можливості для 
продовження національно-політичної роботи під легальною вивіскою. 
Будь-яка політична діяльність каралася негайно, тому просвітництво 
одержувало дедалі більшу популярність серед національної інтелігенції. 

Після виходу в листопаді 1905 року “Тимчасових правил” щодо 
друку, які значно послабляли цензуру, стався справжній вибух у 
розвитку легальної преси. Вже до середини 1906 року виходило 35 
українських періодичних видань. Тому необхідно звернути увагу на 
той факт, що саме в цей період у політико-дидактичній практиці 
з’являються такі якісно нові компоненти, як засоби масової інформації. 
На думку одного з активних діячів українського просвітницького руху 
М.М. Аркаса, скасування цензури для нашого краю, для України, 
зробило велике діло: у Лубнях, Одесі, Києві, Харкові, Катеринославі, 
Могилеві-Подільському, навіть у Петербурзі і Москві почали виходити 
часописи (газети), тижневі та щомісячні журнали, писані нашою 
рідною мовою. Хоч багато з них скоро було заборонено, проте ті, що 
осталися, мають великий вплив на селян і все громадянство, і 
культурна їх робота незабаром дасть такі жнива, яких ми ще не 
бачили. 
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Просвітні товариства й українська преса залишалися єдиною 
легальною формою існування живого українського слова. Завдяки 
власним бібліотекам і читальням “Просвіти” ставали осередками 
розповсюдження і пропаганди друкованого українського слова, яке 
користувалося зростаючим попитом як у містах, так і на селі. 

В умовах реакції і широкого наступу не тільки на політичні, але й 
на будь-які інші прояви національної свідомості української 
інтелігенції “Просвіти” залишалися майже єдиними осередками 
пропаганди національно-визвольних ідей, хоч і в завуальованій формі. 
Вони стали тим легальним містком, через який підтримувався 
безпосередній зв’язок свідомої інтелігенції з масами. 

Саме в “Просвітах” розпочалося своєрідне “водіння в народ” 
української інтелігенції тоді, коли мали завмерти всі форми 
національного життя. Характерною рисою політичної дидактики 
“Просвіт” було те, що їх керівники намагалися враховувати 
особливості поширення знання серед сільського та міського 
населення. Вони переважно орієнтувалися на активну роботу саме 
серед сільського населення, створюючи бібліотеки-читальні у селах 
та надсилаючи туди українську літературу. 

Діяльність “Просвіт” у містах мала дещо іншу спрямованість. Тут 
була зовсім інша аудиторія: гімназисти, студенти, службовці, учителі, 
іноді робітники та селяни. Інтелігенція, яка працювала в “Просвітах” у 
містах, створювала освітні гуртки і курси, брала участь у виданні 
художніх книг, календарів, науково-популярної літератури 
українською мовою. Таким чином, в діяльності просвітницьких 
товариств помітною стає орієнтація на освічені категорії громадян, які 
мали певні політичні переконання та здатні були їх поширювати серед 
менш писемних соціальних груп. Тим самим саме “Просвіти” заклали 
в українській політичній педагогіці орієнтацію на так званих 
мультиплікаторів, які і є провідною силою сучасних демократичних 
режимів у справі ствердження ідеалів демократії. Більше того, сучасна 
політична дидактика робить даний прийом одним з головних у 
вирішенні питань поширення правдивої політичної історії та 
інформації.  

У липні 1908 р. вийшов указ Сенату, згідно з яким діяльність 
українських освітніх товариств визначалася такою, що може викликати 
наслідки, які загрожують громадському спокою. Указ відкривав для 
місцевої адміністрації нові можливості для посилення тиску на 
“Просвіти”, що створювало навколо них своєрідний суспільний 
вакуум, оскільки люди вже просто боялися підтримувати зв’язки з 
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ними, остерігаючись “неприємностей”.  
Діяльності “Просвіт” за масштабами, звичайно, було далеко до 

великих товариств письменності, таких, наприклад, як харківське чи 
київське. Проте навіть у таких рамках вона була неприйнятною для 
царської адміністрації. Зусиллями жандармських і поліцейських 
чиновників довкола “Просвіт” створювався штучно громадський 
вакуум, а в їх діяльності бачилися політичні цілі.  

Характерною рисою культурно-освітнього процесу на Україні в XIX – 
на початку XX ст. була нелегка боротьба за створення та накопичення 
національних духовних та матеріальних цінностей. Інтелігенція 
відігравала роль каталізатора нових ідей у мовознавстві, літературі, 
музиці, образотворчому мистецтві на національній основі, виступала 
носієм матеріальних та духовних цінностей свого народу. Інтелігенція 
являла собою духовну основу нації, боролася за впровадження своїх 
ідеалів у буденне життя. 

Отже, в Україні інтелігенція виступала як за національний 
розвиток, так і за соціальну справедливість. Це було складним 
завданням, оскільки чисельно менша, ніж відповідні верстви в інших 
частинах імперії, українська інтелігенція натикалася на великі 
перешкоди, встановлюючи контакти з неосвіченим і апатичним у своїй 
масі народом, якому вона прагнула допомогти.  

Загальними рисами національної свідомості української інтелігенції 
на рубежі століть можна назвати усвідомлення нею своєї не тільки 
етнічної окремішності, але і прагнення до культивування рідної мови і 
традицій, рідної культури, нарешті, відчуття себе як частини окремого 
за національними формами соціуму. 

Саме це дає нам підстави твердити, що особливості української 
політичної думки XIX – початку XX ст. визначалися тим, що вона 
розвивалася в соціальному середовищі, в якому зникали давні 
спадково-майнові ознаки, поступово руйнувався сільський 
традиційний спосіб життя і замість аграрного поставало масове 
індустріальне суспільство. 

Крім цього, українські землі в цей період перебували майже в 
іноземній сфері впливу. Тому українська суспільно-політична думка 
згаданого періоду зазнавала щонайперше впливу інтелектуально-
політичних течій, які панували на теренах імперських метрополій. 
Серед них декабризм, панславізм, народництво і лише опосередковано 
– західноєвропейські течії, зокрема лібералізм, консерватизм, 
націоналізм тощо. 

Отже, представниками різних суспільно-політичних течій та рухів у 
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другій половині в зазначений період висунуто широкий спектр 
альтернатив майбутнього суспільного розвитку та вироблено 
різноманітні форми та методи досягнення поставленої мети. 
Український рух основний акцент робив головним чином на 
національне відродження через широке культурне і політичне 
просвітництво. 

Незважаючи на те, що гурткам і організаціям різних політичних 
напрямків були притаманні малочисельність, неорганізованість, 
нечіткість програмних установок, слабкий зв’язок з масами, вони все ж 
таки відігравали помітну роль у житті суспільства, оскільки були 
місцем концентрації інтелектуальних сил, центрами осмислення 
суспільного розвитку, осередками майбутніх масових рухів. 

Емоційна сторона національної свідомості інтелігенції (любов до 
мови, народної культури, гордість за славне минуле) доповнювалась 
прагненням обґрунтувати її глибоким і змістовним знанням про 
історію та культуру свого народу, тобто раціональними мотивами. 

Розглядаючи політико-дидактичні тенденції початку XX ст., не  
можна не згадати і про широку просвітницьку програму, яку за час 
своєї діяльності виробили представники Січового Стрілецтва. Поруч із 
самоосвітою та самовдосконаленням, Січові Стрільці приділяли 
величезну увагу й національно-усвідомлюючій і просвітницькій роботі 
серед широких кіл української громадськості у Галичині, Закарпатті, 
на Волині та Наддніпрянщині. Вже з 1914 року передова частина 
Стрілецтва вела роз’яснювальну роботу серед українців у місцях свого 
постою, залучала їх до пільних маніфестацій, допомагала у створенні 
різноманітних національних інституцій, зокрема читалень, товариств 
“Просвіти”, господарських організацій тощо. Свідченням того, що 
Українські Січові Стрільці працювали й на перспективу, було 
відкриття і підтримка ними українських шкіл. 

Важливе значення для поширення і пропаганди національно-
державницьких поглядів мала й культурно-мистецька діяльність УСС. 
Нерідко саме завдяки стрілецьким пісням, музиці, виставам тощо 
українське населення того чи іншого краю вперше ознайомлювалося з 
ідеєю української державності, дізнавалося правду про свою 
минувшину, задумувалося над майбутнім. Доступність цих жанрів 
давала змогу охопити ними якнайширші кола українства, а тематика і 
форми подачі сприяли проникненню стрілецьких ідей у глибини 
української душі. 

Підсумовуючи, слід зазначити, що вся та діяльність, яку Українські 
Січові Стрільці проводили протягом 1914-1918 років – як у 
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стрілецькому легіоні, так і поза ним, була підпорядкована єдиній меті 
– піднесенню національної свідомості українського народу, через яку 
лежав шлях до незалежної Української держави. Форми цієї діяльності 
були різноманітними, і серед них одне з чільних місць займала 
просвітницька праця Стрілецтва, яке усвідомлювало, що незалежність 
виборюється не лише карабіном, але й палким словом і наукою. Це 
підтвердила визвольна боротьба, як тоді, так і згодом. 

Спробу відродити Українську державу на початку XX ст., 
побудувати її суверенітет і незалежність на основі національної 
свідомості народу як рушія історії зробили М. Грушевський, В. 
Винниченко, С. Петлюра, В. Липинський та ін. Проте нерішучість 
окремих лідерів Української Народної Республіки, які відмовилися від 
воєнної доктрини, важкі економічні, політичні умови, роз’єднаність 
українського руху, підрив його зсередини представниками інших 
етнічних груп, привабливість гасел ліворадикальних сил про 
необхідність завоювання влади пролетарями і селянами та інші 
чинники призвели до поразки українського руху загалом. 

У перші роки радянської влади ідея виховання “майбутніх 
громадян соціалістичної республіки” була здекларована в багатьох 
тодішніх документах. Новий лад вимагав від школи “не підданих і 
обивателів, а творців, організаторів, громадян соціалістичної 
республіки” [118, с. 26]. Теоретики громадянського виховання 
висловлювали цікаві думки і пропозиції. Так, наприкінці 20-х років А. 
Макаренко поставив широко відомий соціальний експеримент, метою 
якого була практична реалізація ідеї громадянського виховання в 
комуні для безпритульних. Йому вдалося довести, що виховання в 
інтересах держави плідне лише тоді, коли його поєднувати з розвитком 
творчої індивідуальності, стимулюючи водночас як моральні почуття, 
так і правові емоції. 

Однак подальший розвиток СРСР довів, що соціалістична система 
за своєю природою не здатна формувати справжніх громадян. Як і 
монархічна Російська імперія, вона продукувала конформістів, 
відсторонених від управління справами держави, безетнічних 
вірнопідданих цій системі, в якій були відсутні, хоча й декларувалися, 
такі механізми, як демократія, законність, гласність, критика, 
соціальна справедливість та ін. Тому не дивно, що ідея громадянського 
виховання в союзний період поступово ніби сама собою усувалась із 
педагогічних трактатів і навіть із практики. Чи не єдиним винятком з 
цього правила можна назвати хіба що книгу В. Сухомлинського 
“Народження громадянина” [164]. 
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Разом з тим в зарубіжній українській суспільно-політичній думці 
новітньої доби ідеї громадянського виховання та політичної освіти 
інтенсивно і ґрунтовно розроблялися. Саме на засадах української 
національної політичної думки будував свою концепцію виховання в 
зазначений період Григорій Григорович Ващенко – видатний 
український діяч, доцент Українського Полтавського університету, 
згодом професор педагогіки Українського Вільного Університету, 
ректор Богословської Академії, духовний батько Спілки Української 
Молоді. 

Одним з “найважливіших завдань” називав Григорій Ващенко 
виховання у молоді любові до України. Глибоке релігійне 
світосприймання тісно поєднане у творах Григорія Ващенка з метою 
формування у підростаючого покоління національної самосвідомості, 
яка повинна включати виховання любові до рідної землі, свого народу, 
освоєння молоддю національних цінностей (мови, території, культури, 
традицій), формування в учнів почуття гідності й гордості за свою 
Батьківщину, вірності Україні як невід’ємної ознаки національно 
свідомого громадянина. “Перша абсолютна вартість для молоді є Бог, 
друга – Батьківщина”, – наголошує педагог. 

У своїй статті “Виховання любові до Батьківщини” він поділяє 
любов до Батьківщини на любов стихійну і свідому. “Стихійний 
патріотизм – це неусвідомлена любов до рідної природи, своїх 
земляків, рідних звичаїв, традицій, рідної мови. Людина, живучи довго 
серед певного оточення, так зживається з ним, що воно стає ніби 
частиною її” [19, с. 12]. 

Одним з важливих чинників, що впливає на фізичні й психічні 
властивості людини, вчений вважає природу: “Про великий вплив 
природи на людину перш за все свідчить різниця між народами, що 
віками й тисячоліттями жили в різних природних умовах... різні типи 
людини, чітко позначені рисами, залежними від природи, серед якої 
вони жили й живуть” [19, с. 125]. 

Ще більший вплив на людину, на думку Г. Ващенка, має 
суспільство. Людина засвоює від суспільного оточення свої релігійні 
погляди, розуміння природи, знання технічні, знання про минуле тощо. 
Те ж саме треба сказати про побут людини, звичаї, різні форми 
практичної діяльності. Культура і цивілізація – це продукти діяльності 
численних поколінь нації, які через традицію передаються від поколінь 
старших до молодших. 

Стихійна любов до рідного краю стає ґрунтом свідомої любові: 
“Свідомий патріот більш-менш чітко уявляє собі властивості свого 
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народу, знає рідну природу, історію і т.ін. Справжній патріот активно 
працює для свого народу, прагне піднести його культуру й добробут, 
переборювати його негативні риси й вдосконалювати риси позитивні. 
Для патріота дорога честь своєї Батьківщини, і він захищає її і словом, 
і ділом” [19, с. 69]. 

Спираючись на твори Г. Ващенка, сучасний український вчений 
О. Вишневський у своїй монографії “Українське національне 
виховання” [22, с. 98-102] виділяє щонайменше три етапи в розвитку 
національної свідомості людини. 

Першим етапом є етап етнічного самоусвідомлення як 
першооснови, коріння патріотизму. Етнізація дитини починається з 
раннього періоду життя в сім’ї, коли формується культ рідного дому, 
сім’ї, предків, рідного села, міста. Фундаментальне значення в 
процесі етнізації має рідна мова, якій до певного часу не повинні 
заважати інші мови. 

Другий етап – етап національно-політичного усвідомлення – 
передбачає усвідомлення себе як частини нації і припадає переважно 
на підлітковий вік. Особливо важливим на цьому етапі вважається 
формування почуття національної гідності. 

Третім етапом розвитку національної свідомості особистості 
О.  Вишневський вважає етап громадсько-державного 
самоусвідомлення. На цьому етапі формується правильне розуміння 
поняття патріотизму, виховується турботливе ставлення до 
національно-культурних цінностей інших народів, прищеплюється 
почуття національної, расової, конфесійної толерантності. 

“Патріотизм є могутньою віковою цінністю, яка в усі часи для всіх 
народів мала і має конкретно-історичний національний зміст, характер 
і шляхи та форми реалізації”, – визначається в розробленій ним 
концепції формування світогляду громадянина України [20]. 

Виховання патріотизму має розпочатися з перших років життя 
дитини. І найпершим педагогом для дитини, вважає Г. Ващенко, є її 
мати: “Любов до матері є початком усякої любові, і в тому числі 
любові до Батьківщини. Тому поведінка матері, ставлення її до малої 
дитини має велике значення у вихованні патріотизму. Навіть в 
ранньому дитинстві дитина ще не розуміє слів матері, але вона 
відчуває настрій її. Потужним джерелом приємних переживань малої 
дитини є колискова пісня матері. Змісту її теж не розуміє дитина, але 
настрій її, а особливо милий голос матері, можна сказати, на ціле 
життя залишається в душі дитини як джерело найшляхетніших 
переживань її” [19, с. 18]. 
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Велику увагу приділяв Г. Ващенко виховній ролі рідної мови. Він 
вважав, що рідною мовою дитина мислить, прилучається до 
духовності свого народу, завдяки їй стає людиною. Рідна мова єднає 
дитину з батьками, народом. 

Рідна мова має могутній дар животворчого і невичерпного джерела, з 
якого дитина черпає уявлення про навколишній світ, про свою родину і 
про весь свій край. До скарбниці рідного слова привносить одне 
покоління за одним плоди глибоких сердечних порухів, історичних подій, 
вірування та погляди. “Слово відносять до засобів вираження пошани, 
підтримки, надання людині доброго імені, застереження” [161, с. 127]. 

Г. Ващенко висловлював упевнення, що вплив слова на душу 
людини посилюється тоді, коли сполучається з музикою, себто має 
форму пісні. “Українська пісня, – пише Г. Ващенко, – змістом, 
багатством, глибиною і різноманітністю переживань, відбитих у ній, 
красою й мелодійністю посідає одне з перших місць серед пісень 
народів світу. Саме вона підтримує свідомість національної єдності 
українського народу, любов до Батьківщини й пошану до себе” [19, 
с. 120]. 

Г. Ващенку вдалося розгледіти важливі засоби формування 
політичної свідомості індивіда, які на перший погляд можуть 
сприйматися як чисто педагогічні. В дійсності абсолютно однозначно 
їх слід віднести до низки послідовних кроків системи поширення 
політичних знань. Важливо усвідомити, що поряд з казкою, 
оповіданням і піснею як чинниками виховання особистості стоїть гра: 
“Вірний добір ігор може бути використаний з метою виховання 
свідомого патріотизму. Дуже підходять для цього ігри, що пов’язані з 
нашими старовинними обрядами. Пояснюючи їх дітям у простій, 
зрозумілій і разом з тим цікавій формі, можна зацікавити дітей нашим 
минулим і прищепити їм любов до нього” [19, с. 21]. 

Таким чином в теорії Ващенка своє місце посідають і елементи 
політичної дидактики, які є для нас особливо важливими. Зокрема, він 
зазначає, що, приходячи до школи, індивід потрапляє в новий світ, 
який сповнений новими правилами, які іноді їй незрозумілі. Дуже 
важливо в цей період життя відкинути все те, що може викликати у неї 
відразу до школи і педагогів – “формалізм, бездушність, шаблон, 
ігнорування психічних властивостей дітей різного віку, а також 
індивідуальних властивостей та інтересів окремих учнів… Лише при 
цій умові дасть великі позитивні наслідки виховання свідомого 
патріотизму в нашій молоді” [19, с. 25]. 

Основним завданням школи має стати виховання, а всі навчальні 
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предмети повинні служити цій меті. Особливе значення в 
громадянському вихованні Г. Ващенко відводить історії: “Вона 
знайомить молодь з минулим нашої Батьківщини, з великими діячами 
її, що самі були зразками відданості своєму народові. Історія дає 
молодій людині розуміння себе як члена великого народу, з яким вона 
органічно пов’язана і для якого вона повинна працювати, не жаліючи 
для неї навіть свого життя, як не жаліли його наші предки...” [162, 
с. 88].  

Не менше значення, ніж історія, в громадянському вихованні має, 
на думку Г. Ващенка, географія. Якщо історія знайомить молодь з 
минулим, то географія знайомить її переважно з сучасним. Саме цей 
предмет має допомогти українській молоді чітко усвідомити ті 
конкретні завдання щодо розбудови і відбудови нашої Батьківщини, 
що стоять перед нею. 

Ще одним дуже важливим чинником формування політичної 
свідомості Григорій Ващенко вважає історію української літератури і 
народної творчості. “Кожній освіченій людині відомо, – пише педагог 
у своїй роботі “Виховання любові до Батьківщини”, – який могутній 
вплив має красне письменство на світогляд і формування психіки 
народів. Під впливом літератури часто утворювались і утворюються 
цілі течії в культурному, громадському, а іноді навіть і в політичному 
житті народів” [19, с. 27]. 

Розглядаючи питання розвитку вітчизняних історичних політико-
дидактичних парадигм, особливо слід зупинитися на тлумаченні змісту 
громадянського виховання, яке було чи не найважливішим завданням 
політичної педагогіки всіх часів. З цього приводу слід зазначити, що 
самому питанню громадянськості й громадянського виховання українські 
мислителі завжди приділяли значну увагу. При цьому, зважаючи на те, що 
українські землі тривалий час перебували в складі інших держав, це 
питання розглядалося ними з позицій утвердження незалежності, 
самостійності української державності, самобутності, етнічної 
ідентичності. Відтак громадянськість українців мала передусім 
політичний характер. 

Поняття громадянськості (тобто логічно оформлена загальна ідея) в 
українському менталітеті має давнє походження. І хоч сам термін 
“громадянськість” визрів дещо пізніше (що цілком природно, адже 
поняття завжди з’являється раніше терміна), все ж даний факт є 
свідченням одвічної жаги українців до незалежної державності. До 
речі, термін “громадянськість” з’являється в українській мові пізніше 
від появи аналогічних термінів у мовах давніх державних народів 
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(французів, англійців та ін.) – В першій половині XIX ст. 
Якщо ж розглядати поняття “громадянин” у найпростішому його 

визначенні як особу, що належить до якої-небудь держави, 
користується її правами і дотримується її законів (див. тлумачні 
словники), то можна говорити, що громадянськість українців бере 
початок принаймні від часів Київської Русі. Праматір сучасної України 
була, як на той час, високорозвинутою могутньою державою з 
економічною основою, політичною системою й ідеологією 
християнської моралі, міцною владою (князів і київської знаті), з 
демократичною системою управління (віче, збори громадян), чітким 
суспільним устроєм, управлінням, набором державних нормативних 
актів і законів, морально-етичних норм і звичаєвого права, з 
високорозвинутою культурою і чіткою системою освіти. Руський 
народ відзначався високою громадянською свідомістю, патріотичними 
почуттями, що виявлялося насамперед у захисті батьківщини. 

Із розпадом Київської Русі процес державотворення, а з ним і 
розвиток громадянськості українців набували нового змісту в 
Галицько-Волинському князівстві, що успадкувало від своєї 
попередниці ті ж принципи організації управління і державної влади. 
У Великому князівстві Литовському, де місцеві вихідці з київських 
князівств і бояр були представниками у великокняжій раді, 
управителями на місцях, литовські закони спиралися на законодавчі 
традиції Київської Русі, офіційною мовою була українська, литовські 
князі шанували й дотримувалися народних традицій та звичаїв 
українців. 

У часи Козацької держави громадянськість характеризувалася 
високим рівнем національної свідомості, патріотизму, активності 
народу, героїчної боротьби проти гніту, за свободу й незалежність. 
Держава часів Б. Хмельницького – це національно-політичне 
утворення з новими на той час демократичними принципами 
народовладдя, виборності керівних законодавчих і виконавчих органів, 
судочинства, з пріоритетом непорушності прав людини і народу, 
суверенності особистості. 

З утратою державності комплекс громадянськості, хоч і перестав 
бути домінуючим у свідомості українців, все ж зберігся і навіть 
справляв позитивний вплив на інші народи. Це засвідчив, зокрема, П. 
Куліш: “…український народ переважно склався із характерів 
самостійних, гордих усвідомленням своєї людської гідності. Він у 
своїх вдачах і поняттях зберігав і зберігає начало вищої 
громадянськості; він дав Росії безліч енергійних діячів, вплив яких 


