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ОБРАЗ ХАТИ ЯК СВІТОГЛЯДНИЙ ОРІЄНТИР  
У БУТТІ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ 

 
Оселя – це модель всесвіту, естетично-моральна за своєю формою і змістом, 

цілісна модель світу. Це світ який створений і оживлений людиною. Кожен 
елемент має символічний культуро творчий характер і природу, яка забезпечує 
умови духовного існування, гармонії зі світом земним і з надприроднім. 

В. Скуратівський у книзі «Берегиня» зазначав, що традиційна українська хата 
являла цілком оригінальний витвір народу, була самобутнім явищем в історії 
архітектури, високим зразком будівельних, мистецьких, етичних та естетичних 
конструкцій. Німецький географ Йоган Георг Коль, перебуваючи в Україні у 
1838 p., писав про те, що хати українців завжди чепурненькі, завжди немов 
усміхаються до перехожих. 

Споконвіку хата виконувала своє природне призначення родинного вогнища, 
де народжувалися й оберігалися кращі сімейні традиції, що потім переходили у 
спадок дітям: любов до батьків, природи, пісні, до праці. Хата і весь замкнений 
цикл господарських будівель (клуня, хлів, млин, вітряк, кузня, комора, криниця) 
були не тільки місцем поселення, а й носіями змістовних символічних знаків, які 
виконували як естетичну, так і символічну функцію. Вони були носіями 
інформації про соціальний стан, заможність, уподобання господаря, світоглядні 
позиції, відомості про склад сім’ї. 

Обов’язковим компонентом українського обійстя була не тільки хата, але й 
двір. За давніми віруваннями, огорожа оберігала людей від нечистої сили. Здавна 
у народі казали, що, вибираючи будинок, вибираєш долю, бо будинок – це живий 
організм, який виконує роль посередника між людьми і Всесвітом. Українська 
хата є матеріальним втіленням уявлень та вірувань українців, укладу їхнього 
життя, побуту та взірцем естетичних вподобань. Хату завжди тримали у 
бездоганній чистоті. Мальовничу красу української хати оспівували поети та 
зображували художники різних часів. 

Побутова культура – це перший пласт входження людини в світ, тому 
надзвичайно важливо розуміти природу та сутність хати як світоглядного 
орієнтиру. 
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ЕКЗИСТЕНЦІАЛЬНІ КРИЗОВІ СИТУАЦІЇ 

 
Термін «екзистенціалізм», знайомий нам з філософії, походить від латинського 

ex (s) istentia – існування. А саме поняття екзистенціалізму розкривається як 
філософія існування, що звертається до фундаментальних проблем життя людини 
– народження, смерті, свободи, сенсу життя, обов’язку, відчаю, любові. 
Спорідненим з філософією екзистенціалізму є напрям екзистенціальної психології 
або екзистенціальної психотерапії, що фокусується на проблемах людського 
існування. Екзистенціальні кризові ситуації – це ситуації, які торкаються підвалин 
існування людини, примушуючи її до вибору між «справжнім», наповненим 
сенсом, і «несправжнім» буттям. Власне, це критичні життєві ситуації, 
короткочасне, але переривання звичного потоку життя, відновлення якого вимагає 
напруженої духовної роботи особистості.  

Виникнення психологічних криз багатьма психологами пов'язується з 
порушеннями самоактуалізації особистості. Так, наприклад, криза середини життя 
(дане найменування вельми довільне, адже стосується життєвого періоду від 35 до 
45 років) також іноді називають кризою сенсу життя. Вона відбувається тому, що 
в цей період людина суб'єктивно відчуває безглуздість свого життя, звичних 
занять, цілей та переживає психологічний і емоційний дискомфорт. Вона, свідомо 
чи несвідомо, прагне змінити свій життєвий простір і життєві обставини: роботу 
або професію, друзів, сім'ю, насамкінець переконуючись в справедливості 
приказки: «Від себе не втечеш». Інший можливий шлях виникнення 
екзистенціальної кризи – це зовнішні події, які, несподівано для людини, ставлять 
її обличчям до фундаментальних питань її життя. Класичним прикладом такої 
ситуації є переживання героя роману Л. М. Толстого «Війна і мир» Андрія 
Болконського, що виникають у нього під впливом поранення: гостре бажання 
жити, спогади дитинства, відчуття байдужості, що змінюють один одного. Раптом 
народжується нове для Болконського почуття співчуття, близькості, любові до 
оточуючих, до всіх людей і нове розуміння й осмислення життя. Екзистенціальні 
переживання завжди, тією чи іншою мірою, зачіпають проблеми автентичності 
існування людини – його потреби «бути чесним із самим собою» і «жити своїм 
життям». А що це означає – «бути самим собою»? Тут позиції сучасної 
екзистенціальної психології одностайна. Людина, що «є собою» вільно реалізує 
своє «Я», створює власні «особистісні моделі»; індивідуальна та приймає свою 
індивідуальність; соціально інтегрована та здатна до адаптації, пристосовується до 
суспільства, життя в світі через взаємодію з ним. Тобто, це «вершинна», духовна 
людина, яка усвідомлює власну унікальність і унікальність кожної миті життя. 
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