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проживають в неблагодійних сім’ях, у відповідному середовищі, часто виростають розумово 

відсталими.

«Спочатку було Слово». Так розпочинається біблійна розповідь про створення Світу. 

І слово Боже, повне любові, сотворило духовний і матеріальний Світи. Разом із Богом у 

кожної людини є ще одна святість – святість Матері, вираженої в різних образах. Це Матір 

Божа; це матір, котра нас народила; це мати-земля, яка родить для нас поживу; це матір 

Батьківщина. І, вимовляючи брудні слова, ми виявляємо брутальну зневагу до найсвятіших 

материнських образів.

Як це не парадоксально звучить, можливо боротьба з ненормативною лексикою стане 

однією з перших ланок національної ідеї.

Немає сумніву, що кожна моральна особистість в Україні обере високу духовність, 

мораль, віру, надію та любов. Саме на цих засадах ми примножуємо велич своєї держави, а 

для цього кожен має постійно самовдосконалюватися духовно і морально.
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Соцреалістичні канони з’явились у радянському мистецтвознавстві в 1930-х роках. 

Вони представляли собою естетичне вираження соціалістично усвідомленої концепції світу й 

людини, зумовленою епохою боротьби за встановлення й творення  соціалістичного 

суспільства [1].



327

Соцреалістичні канони зазвичай розглядають як ідеологічний проект сталінізму, який 

панував в царині естетики та пов’язаний із модифікацією художніх практик, які були 

спрямовані на утвердження радянської ідентичності [5, с. 3].

Актуальністю цього дослідження є зумовленість потреби сконструювати цілісну 

картину світу XX століття. Тема соцреалістичних канонів є актуальною в сучасному 

літературознавстві, тому що вона орієнтована на системне прочитання та реконструювання 

мало досліджених художніх феноменів українського соцреалізму, а отже, вона робить внесок 

у формування нової концепції історії української літератури ХХ століття [5, с. 2]. Деякі 

аспекти проблеми антиномії «свій – чужий» в гуманітарному дискурсі ХХ ст. розглянуто А. 

Землянською та А. Землянським у науковій праці [3]. Тут ідеться про розуміння «свого» та 

«чужого» в гуманітарному дискурсі, що має безпосередніх вплив на використання цих 

категорій в мистецтві слова, особливо для чіткішого розкриття сутності радянської доби. 

Література і мистецтво тих часів мусили бути славословною ілюстрацією політики 

Комуністичної партії Радянського Союзу та займатися пропагандами й агітаціями. В 

українській літературі XX століття письменники були змушені прославляти  вождів та партії. 

Прикладами можуть слугувати:  «Пісня про Сталіна» Максима Рильського та «Партія веде» 

Павла Тичини.

Утвердження соцреалістичних канонів в українській літературі  супроводжувалося 

репресіями. Саме через це було ліквідовано велику кількість видатних письменників, що не 

погоджувались зі становленням соціалістичного реалізму. Також було знищено майже всі їх 

твори.

Соцреалістичні канони в українській літературі у своїх монографіях досліджувала 

Валентина Хархун. Вона говорила про те, що в період соцреалістичних канонів, первинним 

автором був не письменник, а влада, яка уособлювала в собі образ вождя, який вторинний 

автор, тобто, сам митець повинен був вдосконалювати [4, с. 76].

У кожного соцреалістичного автора були обов’язкові канонічні функції, такі як 

оспівування «прикрашеної» радянської дійсності, видавання  бажаного за дійсне. Ще одна 

дослідниця соцреалістичних канонів в українській літературі XX ст. Олена Галета 

наголошувала на взаємодію індивідуального вибору та цензурного впливу на формування 

традицій і канону. Вона говорила про те, що  наслідками такої взаємодії є перетворення 

літератури на модель для розуміння та сприйняття дійсності за способом зворотного 

міметизму.

Досліджуючи творчість Андрія Головко, можна казати про те, що закладав соцреалізм у 

творах, які були звернені до піонерства. У творчості письменника  наявні селянські теми, які 

були виражені виразною соціальною спрямованістю. У творах Головко пріоритетом є 
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принцип ідеологічної «відповідності» [5, с. 11]. Андрій Васильович у своїх надбаннях 

змальовує революцію як «проливання крові», говорячи про те, що це являється світовою 

історією.

Досліджуючи специфіку роману А. Головка «Бур’ян» можна  побачити, що  селянський 

світогляд  зливається з комуністичною ідеологією, де яскраво вираженим пріоритетом 

селянської тематики. Цей роман вирізнявся своєю жанровою специфікою. «Бур’ян» 

вважається зразком соціально-ідеологічного роману в українській літературі XX ст. 

Ще одним письменником соцреалістичного канону в українській літературі XX

століття є П.Тичина. Проаналізувавши його поезію, можна дійти висновків, що її значущість 

зумовила першорядну позицію поета в українській радянській літературі. Парадигма  його 

творчості ґрунтується  на біполярності «сонцекларнетного» й «тоталітарного» [5, с. 15]. 

Тичина знаходився у прямому зв’язку  з абсолютом, при цьому дуже наближаючись до  

комунізму в цілому.

Соцреалізм XX століття розгорнувся у формі ідеологічної  літературної практики. 

Книги  які не проходили цензуру, були вилучені з бібліотек та знищенні. З читацького обігу 

вилучалися книги емігрантів, репресованих авторів, видання релігійного змісту, а також 

книжки, в яких містилися фотографії, цитати з праць, позитивні згадки про «ворогів народу» 

[2].

Отже, соцреалістичний канон включає в себе не лише вимоги щодо наявності 

необхідної інформації , а й вимоги щодо відсутності інформації, яка б могла його 

зруйнувати. 
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Сільськогосподaрське виробництво – це специфічний вид діяльності людини, яке 

використовує і стимулює природні процеси, змінює і перетворює нaвколишнє середовище, 

споживaє природні ресурси. Діяльність людини вносить якісні і кількісні зміни в умови 

функціонувaння не тільки окремих природних компонентів, a й цілих лaндшaфтних 

комплексів (ЛК). Сільськогосподaрське природокористувaння тісно пов’язaне з 

компонентaми природи й утворює єдину природно-сільськогосподaрську систему, якa 

склaдaється із двох підсистем – природної, незaлежної від людини, і сільськогосподaрської –

сформовaної внaслідок aнтропогенної діяльності, і якa, крім того, є соціaльно- економічною 

підсистемою. 

Взaємодія природи і сільського господaрствa є бaгaтогрaнною проблемою. Стaн 

нaвколишнього природного середовищa впливaє нa ріст і розвиток сільськогосподaрських 

культур, aле для вирощувaння сільськогосподaрських культур тa їх переробки необхідно 

тaкож зaстосовувaти хімічні зaсоби, які, нa жaль, погіршують екологічний стaн лaндшaфтних 

комплексів, посилюють aнтропогенне нaвaнтaження, особливо в рaйонaх з високим рівнем 

освоєності. 

Сучaсний розвиток сільськогосподaрського природокористувaння необхідно 

засновувати нa збереженні тa примноженні природних ресурсів, особливо земельних, і 

здійснювaти не тільки нa основі сaмовідновних і сaморегулюючих процесів, aле і зa 

допомогою цілеспрямовaної діяльності людини. Необхідно створювaти оптимaльні умови 

для господaрської діяльності людей і суспільствa тa відтворення природних ресурсів. Без 

розуміння і використaння економічних зaконів тa зaконів розвитку природи неможливе 

ведення сільськогосподaрського виробництвa. 


