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МОРАЛЬНА КУЛЬТУРА ОСОБИСТОСТІ  

У ВИМІРІ ТВОРЧОЇ СПАДЩИНИ ІВАНА ОГІЄНКА 
 

 Досліджуються провідні ідеї видатного українського вченого, культурного і релігійного діяча – 
Івана Огієнка в аспекті моральної культури. Доводиться, що І. Огієнко вважав рідну мову головною 
складовою моральної культури особистості. Акцентується на з’ясуванні сутності і змісту понять «куль-
тура», «мораль», а також на їх глибинних взаємозв’язках. Обґрунтовуються положення демократичності 
й гуманності моральної культури, її місце і роль в житті окремої особистості і всього суспільства. На ос-
нові аналізу різноманітних джерел робиться висновок про те, що моральну культуру І. Огієнко розглядав 
як позитивну духовну цінність, як систему світогляду, моральних і культурологічних знань і переконань, 
почуттів і навичок, норм, принципів і відносин, інтересів і потреб, культурно-морального досвіду і без-
посередньої поведінки, спрямованої на її самовдосконалення й самореалізацію особистості. 
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The article reviews the main ideas of the outstanding Ukrainian scientist, cultural and religious figure 
Ivan Ohienko in the aspect of moral culture. It is proved that I. Ohienko considered his mother tongue to be the 
main component of the moral culture of an individual. The author reveals the essence and the content of the con-
cepts of "culture", "morality", and their deep interconnections. He substantiates the position of democracy and 
humanity of the moral culture, its place and role in the life of each individual person and the society as a whole. 
On the basis of the analysis of various sources it is concluded that I. Ohienko considered moral culture of as a 
positive spiritual value, as a system of outlook, moral and cultural knowledge and beliefs, feelings and skills, 
norms, principles and relations, interests and needs, cultural and moral experience and direct behavior aimed at 
its self-improvement and self-realization of an individual. 
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Постановка проблеми. ...Час часує із майбутнього, і висвітлює людству справді висо-

кодостойне, гідне, прекрасне. Із зміною часу змінюється ставлення до минулого. Це добре 
простежується на постаті Великого Українця, людині високої культури, енциклопедичних 
знань, незламного патріота України – Івана Огієнка (митрополита Іларіона). Тривалий час 
навіть в Україні його ім’я і спадщину знали одиниці. Адже ні в тринадцятитомній «Україн-
ській радянській енциклопедії» (1960 р.), ні в тритомному «Украинском советском энцикло-
педическом словаре» (1988 р.) знайти прізвище Івана Огієнка було марною справою. Нато-
мість у передмові до енциклопедії зазначається, що вона є «універсальним довідником з різ-
них галузей сучасної науки, техніки і культури, загальним зведенням найважливіших над-
бань вселюдської цивілізації» [1, с. 5]. 

Отже, видатний вчений, релігійний, культурно-освітній, громадський діяч – Іван Огієнко, 
який залишив нам, українцям, і всьому людству багатющий культурний спадок (понад 1000 дру-
кованих праць!), через ідеологічну заангажованість упорядників енциклопедій і словників не був 
зарахований до «вселюдської цивілізації»... Про життя і творчість Івана Огієнка не міг не знати 
головний редактор української радянської енциклопедії М. П. Бажан, який народився у 
м. Кам’янець-Подільську – місті, де так плідно працював майбутній митрополит Іларіон. 

Вочевидь, правим був мудрий Геракліт, який казав: «Усе тече, все змінюється»... На пе-
реломі ХХ-ХХІ століть відбулися надзвичайно важливі зміни не лише в Україні, а й на всьому 
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пострадянському просторі. Те, що багатьма вважалося вічним і непорушним – Радянський Союз, 
луснув, як мильна бульбашка. Україна стала незалежною, суверенною державою. Піклуючись 
про вшанування українських педагогів, діячів освіти, науки, культури, Кабінет Міністрів неза-
лежної України прийняв Постанову № 510 від 20 квітня 1998 р., в якій наголошується на необ-
хідності проведення урочистих педагогічних читань, конференцій, присвячених видатним украї-
нським педагогам; організації зустрічей фахівців, учених зі студентами, вчителями, батьками, 
щоб привернути увагу до проблеми розвитку української педагогічної думки; висвітлення в пе-
дагогічній і громадсько-політичній пресі творчої спадщини представників української педагогі-
чної думки, праці яких ще недостатньо представлені в педагогіці [17]. 

7 лютого 2007 р. видано Указ Президента «Про вшанування пам’яті Івана Огієнка» за 
№ 85/2007 р. У п. 2 Указу зазначено: «Кабінету Міністрів України, Раді міністрів автономної 
республіки Крим, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям вивчити 
питання про присвоєння окремим навчальним та науковим закладам і установам ім’я Івана 
Огієнка, а також відповідне найменування чи перейменування в установленому порядку ву-
лиць та площ у населених пунктах України». Роком пізніше ім’я Івана Огієнка було присвоє-
но вулицям міст України, а також Кам’янець-Подільському національному університету. 

Метою статті є аналіз провідних ідей Івана Огієнка стосовно сутності і змісту мораль-
ної культури особистості. 

Основний зміст викладу матеріалу. Проблемі культури Іван Огієнко присвятив значну кі-
лькість праць, але основними серед них є: «Українська культура. Коротка історія культурного 
життя українського народу» [13], «Князь Костянтин Острозький і його культурна праця. Істори-
чна монографія» [4], «Дохристиянські вірування українського народу: Історична релігійна моно-
графія» [3], «Філософські містерії» [6], «Тарас Шевченко» [12], «Українська церква» [16] та ін. 

Оскільки Іван Огієнко цілком справедливо вважав, що мова є душею нації, найяскра-
вішим виявом її культури, то праці про мову: «Наука про рідномовні обов’язки» [10], «Укра-
їнська літературна мова. Граматичні основи літературної мови» [14], «Український літерату-
рний наголос: мовознавча монографія» [15], «Навчаймо своїх дітей української мови: Пропо-
віді» [11], «Історія української літературної мови» [8] та ін., можна беззастережно віднести 
до культуротворчих надбань вченого. 

Системоутворювальним у дослідженнях Івана Огієнка, стосовно моральної культури, 
були поняття «культура» і «мораль» та розкриття глибинних взаємозв’язків між ними. 

Нам імпонує думка великого вченого, який наголошував на тому, що культура – це без-
перервний потік, рух культурних цінностей в суспільстві, який шириться між різними поколін-
нями та соціальними верствами. У цьому русі засвоюються найцінніші культурні вартості, одні 
набувають нового звучання, інші губляться, що є наслідком культурної спадкоємності. Поняттям 
«духовна культура» Іван Огієнко охоплював «...інтелектуальний стан народу, розвиток всенаро-
дного розуму: його науки, віри, переконань, звичаїв, етики тощо» [9, с. 17 ]. 

Надто важливим, на нашу думку, є те, що невтомний дослідник Іван Огієнко, акцен-
тував на демократичності української культури: «Я ще мушу зазначити, – писав науковець, 
– що українська культура завше означалась великою, справжньою демократичністю... Украї-
нці... завше були сіячами ліберальних думок, були передовими людьми, за що доводилося їм 
не раз й перетерпіти, а то й покласти життя. Все життя українське, увесь розпорядок дому, 
увесь державний наш лад, – все це повсякчас було демократичним» [13, с. 72]. 

Доскіпливо аналізуючи історію культурного життя українського народу, вчений дає їй 
об’єктивну характеристику: «Куди б ми не глянули, скрізь одразу побачимо, як багато створив 
український народ. Культура наша давня, велика, оригінальна, і серед слов’янських народів по-
сідає почесне, одне з перших місць... народ з такою культурою повинен мати такі ж самі форми і 
свого державного життя» [13, с. 74]. Незаперечно, така характеристика віддзеркалює сутнісні 
аспекти української культури. Водночас мусимо зазначити, що і до цього часу наше державне, 
суспільне й особистісне життя багато в чому не відповідає тим культурологічним підходам, як 
його розумів Іван Огієнко. Це державне життя руйнують не лише наші давні вороги, а й свої 
власні, що у кожної порядної людини викликає справедливий осуд і спротив. 
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Ніби спроектовані в сьогоднішній день, ніби звернені до нинішніх нащадків слова по-
езії «Конання України» Івана Огієнка, написані майже в кінці життя: 

 

Творців держави в нас замало 
І гине рідна наша мати: 
Усюди їй отруйне жало 
Й Москва кує підступні грати. 
 

А Україну будувати 
Тепер не всяк козак спроможен, 
Бо щоб стягнути що до хати – 
Про це лиш думає з них кожен. 
 

Ми зле Україну творили: 
Лиш вибивали гопака, – 
Коли в одне зібрати сили, 
Була б нам доля не така [7, с. 35]. 

 

Ось це «Коли в одне зібрати сили» постійно хвилювало Івана Огієнка. Часто-густо, як 
добре бачив мислитель, внутрішня боротьба, постійні чвари, бажання «вивищитися», більше 
«стягнути до власної хати», призводило до руйнації загальної української хати. А ця руйна-
ція передусім є духовною, моральною. Брак моральної культури завжди заважав згуртовано-
сті, соборності, єдності нації. «Єдність і Згода були головними точками ідеології України всі 
її віки, бо бракувало її у нас. Так і в теперішній час: народу поміж її провідниками – таки Єд-
ність і Згода, – конче потрібні нам по всіх ділянках нашого життя...» [5, с. 132]. 

Релігійний діяч і вчений доводив до свідомості кожного українця ідею про те, що «мо-
вне винародовлення приводить до морального каліцтва». У цьому пункті думка Івана Огієнка 
є практично ідентичною з думкою філософа-мовознавця О. Потебні, який писав, що там, де 
послаблюється, деформується мовна традиція, там неодмінно відбувається денаціоналізація, 
втрата національної ідентичності [18]. 

Мова, як і культура в цілому, на думку Івана Огієнка, є психічним і моральним віддзер-
каленням буття українського народу. Мислитель доводив, що моральність української нації 
завжди позначалася високим рівнем гуманності, толерантності, емпатійності. Що ж стосу-
ється самого поняття «мораль», то Іван Огієнко вважав, що воно охоплює у своїй інтегратив-
ній єдності моральну свідомість, діяльність і відносини. Головним у моралі, на думку вчено-
го, є її регулятивна й імперативна здатність. Моральна регуляція – це безперервний процес 
приведення у відповідність до діючих у суспільстві моральних норм, принципів реальної по-
ведінки особистості, груп, колективів. Мораль здійснює регуляцію поведінки з допомогою 
загальних для соціуму фундаментальних уявлень про добро і зло, про гідне і негідне, справе-
дливе і несправедливе, отже, з допомогою системи моральних цінностей, які протягом сто-
літь формувалися українським народом й узагальнювалися кращими представниками нації. 

Імперативність моралі передусім виявляється в тому, що на основі норм-заборон, норм-
зразків, норм-рамок визначається належна поведінка особистості, яка є загальною для всіх 
членів суспільства. Звичайно, наголошував Іван Огієнко, ці норми критично переосмислю-
ються, історично змінюються, наповнюються новим змістом. 

Отже, досліджуючи сутність і зміст понять «культура» і «мораль», Іван Огієнко прихо-
див до висновку, що вони є достатньо однорідними, співвідносними, інтегративними. Проте 
ця співвідносність й інтегративність потребує окремого пояснення. Передусім це пов’язано з 
тим, що мораль у культурі, як і в суспільному житті, не має свого фіксованого положення, а є 
«зрізом» і аспектом усього суспільного існування людства. Чим вищий рівень культури, 
вважав І. Огієнко, тим вищим є і рівень моралі суспільства й особистості, і – навпаки. 
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Отже, моральну культуру Іван Огієнко розглядав як позитивну духовну цінність, як си-
стему світогляду моральних і культурологічних знань і переконань, почуттів і навичок, норм, 
принципів і відносин, інтересів і потреб, культурно-морального досвіду і безпосередньої по-
ведінки, спрямованої на самовдосконалення й самореалізацію особистості. 

У своїх багаточисельних працях Іван Огієнко визначив зразки моральної культури на 
суспільному й особистісному рівнях. До особистісних він відносив: Іоникія Галятовського, 
Мелетія Смотрицького, Костянтина Острозького, Петра Сагайдачного, Петра Могилу, Ми-
колу Лисенка, Григорія Сковороду, Івана Котляревського, Михайла Драгоманова, Івана Фра-
нка, Лесю Українку, Пантелеймона Куліша, Михайла Коцюбинського, Максима Рильського, 
Павла Тичину та багатьох-багатьох інших. 

Проте найдосконалішим зразком моральної культури для кожного українця, на думку 
Івана Огієнка, є Тарас Шевченко: «Ціле своє життя Шевченко був не тільки поетом, – писав 
вчений, – він був і правдивим українським громадянином, патріотом, який завжди гаряче ві-
дгукувався на долю й недолю українського народу» [12, с. 42]. 

Звертаючись поетичними рядками до постаті Шевченка у вірші «Вставай Тарасе!», Іван 
Огієнко писав: 

 

Вставай, Тарасе, з домовини, 
Могилу темну розвали, 
Спасати долю України 
Готові всі твої орли! 
•   •   •   •   •   •   •   •   •   •    
Минула панщина жорстока, 
Нова зродилася стократ, 
І України вся широка – 
Її катує «старший брат»... 
Сумують знов Дніпро і кручі, 
Бо все навкруг в чужих руках, 
Дере враг рідне на онучі, 
І сіє зраду, сіє жах... 
Вставай, Тарасе, з домовини, 
Могилу темну розвали, 
Спасати Долю України 
Готові рицарі-орли! [12, с. 410–411]. 

 

З чистою совістю і глибоким переконанням варто сказати, що життя і діяльність самого 
Івана Огієнка є також зразком, еталоном моральної культури для кожного свідомого україн-
ця. Влучно про нього сказав ректор Житомирського державного університету імені Івана 
Франка, професор П. Саух: «...подвижницьке життя і багатогранна творчість Івана Огієнка – 
апостола духу й совісті нації, які стали для нас живильним джерелом глибоких почуттів, чис-
того сумління і неспокою думки. Невтомна праця, масштабність і нелінійність мислення цьо-
го Великого українця будила національну гордість, патріотичність почуття і нашу націона-
льну свідомість, скріплювала дух і віру у свої сили знедоленого народу» [19, с. 5]. 

Пов’язуючи взаємодоповнювальні категорії «культура» і «мораль» із справжнім пат-
ріотизмом, Іван Огієнко поетичними рядками засвідчує свою любов до Батьківщини: 

 

Я взяв своє серце малими руками 
Й віддано поклав Україні до ніг, 
І юна любов розцвілася між нами, 
І став я орати твердий переліг. 
Й нікому вже більше не дав я любові, 
Бо другого серця кохати не маю, 
І вірним зостанусь, аж дошки соснові 
Єдину любов мою спинять без краю [2, с. 1]. 
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У відомих афоризмах і сентенціях Іван Огієнко писав: «Я злився із своїм народом. Його 
рани – мої рани, його болі – мої болі». Усе це ніби перегукується з життєвим кредо 
М. Шашкевича, який писав: «...Вирвеш ми очі і душу ми вирвеш, а не візьмеш милости і віри 
не візьмеш, а не видреш любови і віри не видреш, бо руське ми серце та й віра руська» [21, 
с. 118]. Від цієї життєвої позиції ні Маркіян Шашкевич, ні Іван Огієнко ніколи не відступи-
ли, як би тяжко їм не було. 

Справжній патріотизм, як вияв духовно-моральної культури, вважав Іван Огієнко, ба-
зується на внутрішній глибокій вірі. На думку митрополита Іларіона, прикладами патріотиз-
му переповнена вся Біблія, і вона нас навчає того самого, – українського патріотизму, адже 
служба народові – це головна підвалина науки Христової. Водночас великий мислитель за-
стерігав від вузького націоналізму, шовінізму. Націоналізм, шовінізм – це не лише гріх перед 
Богом, а й брак справжньої моральної культури особистості. З цього приводу митрополит 
Іларіон писав: «... український нарід по вірі може бути ким хоче, але він завше повинен за-
лишатися українським народом». І далі релігійний діяч наголошував: «До людей іншої віри 
не стався вороже. Нехай не буде більше у нас пригноблення інших націй, що живуть у межах 
нашої держави, бо ми самі були довго пригнобленими... Хто має справжню віру Христову в 
серці своєму, той повинен до всіх народів мати щиру шану та любов» [7, с. 1]. 

Натомість народ виявляє свою моральну культуру у виборі, з ким йому бути: з народа-
ми, які мають високий, чи низький рівень культури? Думка Івана Огієнка є однозначною: 
майбутнє українського народу з європейським світом, який має високорозвинену культуру: 
«На сході нам тісно: там нема нам науки, нема нам вільного життя, нема нам розвою, тільки 
звернувшись до заходу зможемо невпинно побільшувати всю свою культуру, а також куль-
туру свого рідного слова, культуру наших творів і в формі, і в змісті. Учитися треба й варто 
тільки від культурно сильнішого, а такого вчителя на сході ми не знайдемо. Про це рішуче й 
ясно давно вже навчали кращі представники нашого народу. Тяжкі багатовікові кайдани на-
ших східних вчителів таки викували нам крицеве слово, але не дали йому вільнолюбивих ор-
линих крил – їх можна знайти тільки на заході» [8, с. 225–226]. 

Особливу увагу у структурі моральної культури особистості Іван Огієнко надавав совісті. 
Духовний провідник наголошував, що совість – це Око Боже в людині; совість – головна ознака 
християнської культури; немає совісті – немає й самої людини, особистості. Жити за совістю – 
це велика мудрість, адже совісний акт веде людину до морального добра, правди, честі і гідності. 
Совість, на думку Івана Огієнка, не потребує зовнішніх спонукань, вона має виявлятися в люди-
ні природним шляхом. Совість – це внутрішня свобода особистості, це те, що є морально-
досконалим. Совість не  знає користі, егоїзму, підступництва. Біда сучасної людини якраз і поля-
гає в тому, що вона втратила розуміння сутності совісного акту, а весь її розум вся “освіченість“ 
ніби плаває на поверхні мозку мертвим тілом. Справжня християнська совість – це дорогоцінний 
і благодатний дарунок Божий людині, вона є живим джерелом відповідальності, справедливості. 

Совість завжди пов’язана із соромом людини. Є люди. які соромляться чужих негідних 
вчинків, а є люди, – наголошував Іван Огієнко, – які не соромляться і своєї власної нікчемної 
поведінки. Якщо у першому випадку – це вияв високої моральної культури, то в другому – її 
повна відсутність. Вчений наводить приклад, коди деякі несвідомі українці соромляться рідної 
мови, звичаїв, традицій. Він пише: «соромлення рідної мови батьками – це дошкульна зрада 
свого народу та найбільший гріх супроти дітей і своєї нації. Дитина, вихована не рідною мо-
вою, ніколи не буде для свого народу національно сильною й морально сильною» [10, с. 40]. 

Розважаючи про сутність людини, її моральність, культуру, Іван Огієнко застосовує 
принцип дихотомії: з одного боку – людина гріховна, а з іншого – вона є подобою Божою, 
здатною осягнути велич створеного Богом Всесвіту та його гармонію. Мислитель бачив, що 
людська сутність суперечлива, вона щохвилини перебуває у боротьбі між добром і злом, ща-
стям і нещастям, життям і смертю. У цьому земному існуванні людина повинна шукати і 
знаходити вищий сенс життя. Воно, на думку митрополита Іларіона, в пізнанні і служінні Бо-
гові, народу і є смислом життя. Служіння є “ніщо“, коли воно нещире, фарисейське, не напо-
внене духовністю, моральною культурою особистості. 
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Найбільше щастя – жити з Богом 
Усе життя у згоді повній, – 
Щоб пахло райським нам Чертогом 
У праці відданій, любовній! 
Господь і праця для народу – 
Життя це нашого основи: 
Несімо це у рід із роду, 
І дочекаємось обнови! 

 

Рефлексії мислителя, як бачимо, знаходять поетичну форму вияву, вони виразно засвід-
чують, що щастя людини в її натхненній, творчій праці на благо інших. Людина без праці – 
це людина без духовної моральної гідності. Чесна праця – це вже наполовину саме щастя, 
саме так, наполовину: бо цілісне щастя – не лише в чесній праці, але, більше того, у любимій 
справі, у натхненній праці над співтворенням Царства Божого. Безробітність, де б не знахо-
дилося її джерело: в суспільстві, чи самій особистості, принижує людину і робить її нещас-
ливою. Вже лише одне почуття, що “я в житті незатребуваний“ або, що “я нікому не потріб-
ний у цьому житті“, що я витіснений із великого процесу праці, став соціальним пороком – 
викликає у серці морально й фізично здорової людини всілякі відчуття особистісної образи, 
розчарованості. Без праці людина втрачає моральність, культуру, вона з презирством ста-
виться до норм права, і часто-густо його порушує. Як справедливо наголошує митрополит 
Іларіон, здоровій людині праця потрібна, як повітря, як самоповага, як радість, як молитва. 

Отже, у своїх чисельних працях Іван Огієнко глибоко аналізує соціальні проблеми. Він до-
водив, що люди рівні перед Богом, але людська недосконалість, гріховність, тваринний егоїзм 
призводять до тяжкої несправедливості у відносинах між людьми. Принагідно зазначимо, що 
великий келих несправедливості цьому високому достойнику прийшлося випити сповна. Проте 
митрополит Іларіон ніколи не втрачав віри в справедливість. Більше того, справедливість він 
вважав одним із важливих складників моральної культури особистості. Справедливість не мож-
на знайти ні у вигляді загальних правил, ні у вигляді державних установ. Вона не “система“, а 
життя. Її митрополит Іларіон уявляв як потік живої і предметної любові до людей. У житті най-
важливішим є живе серце – загальна впевненість, що люди дійсно щиро прагнуть творчої спра-
ведливості і чесно шукають її. Втім Іван Огієнко підкреслював, що рівність людей перед Богом 
не означає того, що всі люди однакові. Є очевидні речі: люди народжуються різними за статтю, 
вони є різними за здібностями і схильностями, вони набувають різних духовних і моральних 
якостей тощо. І справедливість вимагає, щоб до них ставилися відповідно їх індивідуальності, 
неповторності: безвільному – більше строгості; чесному і щирому – більше довіри; герою – бі-
льше шани і т. ін. Але за будь-яких умов, справжня моральна культура особистості не дозволить 
їй ставитися до іншої зневажливо, з ненавистю. Дух смирення, взаємної поваги, шани має пану-
вати серед людей моральних, культурних. Ненависть виліковується любов’ю, і лише любов’ю. У 
стосунках часто-густо треба мати мужність визнати власну вину. Якщо Я-людина переоцінює 
саму себе, якщо внутрішньо відмовляється від того, що вона “найрозумніша”, “найкраща”, то 
вона завжди буде готовою до визнання власної вини, до відповідальності. Саме тому мабуть Іван 
Огієнко у моральній відповідальності людини вбачає потужний елемент моральної культури. 
Вчений розглядав моральну відповідальність особистості у перспективному й ретроспективному 
аспектах, надаючи перевагу першому. Його думка у цьому питанні чітка і виразна, а тому цілком 
зрозуміла: людина є відповідальною перед Богом, іншими людьми, перед самою собою. А тому 
людина, як духовна істота, повинна добре усвідомлювати свої дії, вчинки, власну поведінку. 
Отже, перше, що потрібне людині яка бажає творити моральну культуру, і культуру взагалі, пот-
рібне почуття відповідальності. Це почуття призводить до самозвільнення, до усвідомлення то-
го, що Людина покликана, зобов’язана бути образом і подобою Божою, отже людиною високої 
моральної культури. Сила нації, наголошує Іван Огієнко, – в силі її духовності і культурі. 
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Педагог, культурно-освітній, релігійний, громадський діяч Іван Огієнко усе своє життя 
віддав за силу і міць української нації і тим засвідчив свою високу моральну культуру. Він 
добре знав потреби, ідеали, прагнення українського народу. Це ніби про нього писав геніаль-
ний В. О. Сухомлинський: «Твоя моральна культура визначається тим, наскільки глибоко ти 
усвідомив спільні для всіх людей потреби, наскільки свідомо орієнтуєшся на них у своїй 
особистій діяльності». І тут же: «Те, що добре людям, повинно стати твоєю особистою схи-
льністю, твоєю потребою, прагненням, бажанням. Тільки за цієї умови ти станеш справді ві-
льною, а отже, і щасливою людиною» [20, с. 226]. 

На основі викладеного можна зробити такі висновки:  
1. Творча спадщина Івана Огієнка продовжує досліджуватися сучасними вітчизняни-

ми і зарубіжними вченими. Проте ці дослідження все ще носять фрагментарний характер, а 
життя нагально потребує цілісності, універсальності. 

2. Іван Огієнко зробив цінний внесок у царину людського Духа, моральної культури 
особистості, яку вибудовував на засадах віри, любові, добра, совісті, справедливості і відпо-
відальності. 

Потребує подальшого дослідження питання моральної культури в сім’ї, суспільстві, це-
ркві тощо. 
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