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У наш час, коли вiдбувається радикальна трансформацiя суспiльства, яка супроводжується ламанням стереотипiв, переосмисленням
iснуючих та створенням нових цiнностей та iдеалiв, з новою силою
постала проблема формування тверезого способу життя молодi. Пiддаючись впливу загальнодоступної реклами спиртних виробiв у засобах
масової iнформацiї та в мережi Iнтернет, вважаючи, що розпивання
спиртних виробiв — це «круто», значна частина сучасної української
молодi наввипередки демонструє свою «дорослiсть», не задумуючись
про широкий спектр наслiдкiв таких «перегонiв».
У «Манiфестi тверезостi» Всеукраїнського руху «Твереза Україна» слушно зазначено, що «вживання алкоголю i тютюну несумiсне
з повноцiнним життям здорової людини », адже «алкоголь i тютюн
руйнують сiм’ї, пiдривають суспiльнi стосунки i є основними причинами деградацiї нацiї » [1].
Матерiали i методи. У статтi використанi матерiали Наукового архiву iнституту мистецтвознавства, фольклористики та етнологiї
iм. М.Т. Рильського за 1920 рiк, проаналiзовано ряд збiрникiв українських народних пiсень та публiкацiї в мережi Iнтернет.
Основна частина. Стан здоров’я народу вiдображує минуле
i сучасне країни. Майбутнє нашої держави безпосередньо залежить
вiд стану морального i фiзичного здоров’я нинiшньої молодi. Українцi
усвiдомлювали це i тому споконвiчно придiляли значну увагу формуванню тверезостi як невiд’ємної якостi справжнього громадянина. На
думку науковцiв, тверезiсть була визначною рисою нашого народу, що
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передавалася вiд поколiння до поколiння через систему сiмейного й
християнського виховання разом iз iншими моральними i громадянськими якостями та цiнностями.
Вивчаючи питання iсторiї питної справи i пияцтва, дослiдник
I. Прижов зазначав, що «...пияцтва в домосковськiй Русi не було, не
було його як пороку, що роз’їдає народний органiзм » [2]. У часи козаччини за пияцтво пiд час вiйськового походу передбачалася смертна
кара, а чутки про споживання мiцних спиртних виробiв поширювали
самi козаки [3, c. 173–180] з метою дезiнформацiї ворогiв, що було свого
роду елементом вiйськової тактики.
Аналiз архiвних матерiалiв, наукових праць та науково-популярних публiкацiй показав, що український народ, який можна вважати
непитущим, завжди вiдводив важливу роль формуванню тверезого
способу життя — однiєї з невiд’ємних рис справжнього громадянина.
Проблема тверезого виховання була складовою народної педагогiки
та знаходила своє вiдображення в усiх видах українського народного мистецтва, зокрема i в музичному. Пiдтвердження цьому знайдено
в рiзножанрових творах українського народного музичного мистецтва.
Однiєю з невiд’ємних вимог до майбутнього чоловiка, якi оспiвувалися у весiльних пiснях, був саме тверезий спосiб життя, адже для
створення повноцiнної сiм’ї важливо, щоб чоловiк «не був п’яниченька,
не скривдив мого личенька » [4, с. 28].
Значну кiлькiсть творiв про ставлення українського народу до
пияцтва i пиякiв знайдено серед родинно-побутових пiсень, в яких без
прикрас i епiтетiв була вiдображена реальна дiйснiсть. Сiмейне щастя
часто було зруйноване через жорстоке ставлення чоловiка-п’яницi до
власної дружини:
Горе жити менi молоденькiй
Та й за п’яницею.
А п’яниця, гiрка недбайлиця,
Мед-горiлку п’є,
Ой як прийде з корчми додомоньку —
Мене молодую б’є [5, с. 512].

Викликали спiвчуття i спiвпереживання не лише дружина, а й
дiти. Вони постiйно страждали вiд ситуацiї, що складалася в сiм’ї, де
батько-п’яниця не лише не турбувався про своїх дiтей, а й виплiскував
на них усе своє роздратування i незадоволення:
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П’яниця в корчмi
Все п’є та гуляє,
А як прийде до домочку,
Дрiбнi дiти розганяє [6, с. 5].

Iз розумiнням українцi ставилися до жiнки, яка, доведена до
вiдчаю, тiкала вiд чоловiка-пияка:
Не бий мене, муже, не карай,
Покину дiток, дрiбних покину,
Сама пiду в найми в чужий край [7, с. 213].

Часто пияцтво призводило до матерiального розорення сiм’ї. Адже
п’яниця не зупинявся нi перед чим заради власного задоволення i виносив iз дому все цiнне, не задумуючись над тим, як далi житиме родина:
...Вiн щовечора iз корчми йде.
I щовечора, й щораночку,
Пропив коника й нагайочку.
Пропив коника вороного,
Сам до стайнi йде по другого [6, с. 48].

Український народ використовував усi можливi засоби впливу на
особистiсть з метою формування важливої громадянської якостi — тверезого способу життя молодого поколiння. У пiснi «Ой коню мiй, коню,
коню вороненький» навiть вiрний кiнь висловлював своє незадоволення
господаревi-п’яницi:
...Менi тяжкi далекi дороги
I густi коршомки —
Кожну не минаєш.
Сам п’єш та гуляєш,
Мене, вороного,
До стовпа в’язуєш [6, с. 68].

Значну роль у формуваннi тверезого способу життя вiдiгравали
жартiвливi та сатиричнi пiснi, адже гумор у життi суспiльства виконував «своєрiдну роль соцiального фiльтра, який не пропускає в рiчище
звичного, закономiрного для народу рiзних хиб та вад окремих людей ».
Критикуючи «аномалiї людської поведiнки та характеру » [8, с. 84],
до яких належало i пияцтво, народ в українських жартiвливих та
сатиричних пiснях наголошував, що його наслiдком є тяжкий грiх —
розпуста:
Кум куму напуває,
Кум куму пiдмовляє:
Прийдеш, ой прийдеш потому,
Та й як не буде муж в дому [9, с. 416].

44

Т.В. Єлагiна

Громадська думка мала вагомий виховний вплив на кожну особистiсть. Тому п’яницi, якi здебiльшого пiдсвiдомо розумiли негативнiсть
своєї шкiдливої звички i боялися суспiльного осуду, намагалися приховати вiд оточуючих пристрасть до вживання алкоголю. Пiдтвердження
цьому знайдено у пiснi «Я до тебе, кума моя»:
...Напиймося горiлочки
Собi нищечком.
Напиймося уночi
Хоч в куточку на печi,
Щоб нас люди не знали
Й п’яницями не звали [9, с. 420].

Висновок. Отже, українське народне музичне мистецтво вiдiгравало значну роль у процесi формування важливої громадянської якостi
молодого поколiння — тверезого способу життя. Не втратило воно свого
виховного потенцiалу i сьогоднi. Адже слухання i виконання пiсень з антиалкогольним змiстом впливає на формування у молодi негативного
ставлення до вживання алкоголю, допомагає зробити висновок про надзвичайну шкiдливiсть цiєї звички, наштовхує на думку про її негативнi
наслiдки як для кожної особистостi, так i для суспiльства в цiлому:
Горiлочко-шафаро,
Лихе б тебе напало!
Сама в шатах не ходиш,
Нас до втрати доводиш [5, с. 519].
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