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Л

юбі наші читачі, сьогодні ми пропонуємо вам здійснити незвичайну мандрівку — поринути у неповторний світ українських міфів та
легенд. З їхніми персонажами кожен з нас зустрічався ще в дитинстві — слухаючи казки про яйце-райце, молодильні яблука або чарівне перетворення вужа на вродливого юнака. На жаль, тоді ніхто не міг пояснити
нам походження і значення цих незвичайних сюжетів та казкових атрибутів, адже впродовж віків цілеспрямовано знищувалося все, що могло б
засвідчити наявність в українського народу багатої на глибокі символи та
яскравих персонажів міфології, яка зародилася ще у прадавні часи.

До наших днів дійшли лише сліди вірувань давніх українців —
уривки сюжетів, окремі образи у фольклорних творах. Саме на їх основі сучасні вчені роблять спроби реконструювати міфи наших пращурів.
Інколи джерела настільки суперечливі, що важко однозначно зрозуміти
роль того чи іншого персонажа. Це призводить до різного трактування
образів, як, наприклад, сталося з Колядою. Одні дослідники вважають,
що так називали бога зимового сонця, а інші — жінку, що його породила. Хоча цілком імовірно, що жодної суперечності тут немає й ім’я
Коляда Божич-Сонце успадкував саме від матері. Це цілком узгоджується з українськими традиціями творення власних назв. Зважаючи на
таку варіативність, подаємо різні версії тлумачення образів, адже природньою для більшості фольклорних творів різних жанрів є наявність
кількох варіантів.
Головне, у чому ми вбачаємо значущість цього тематичного випуску, — можливість ознайомити маленьких учнів з міфологічним світом наших
пращурів, пробудити у дітей інтерес до культури українського народу й спонукати їх до роздумів, аналізу, самостійного пошуку. А можливо, хтось із
тих малят, яким ви сьогодні розкриєте глибину і неповторний чар прадавніх міфів, стане в майбутньому відомим дослідником, що зможе повернути
українському народу його унікальну культурну спадщину в повній мірі.
Щиро дякую команді редакції журналу, науковцям і практикам,
художникам, фотографам та поетам — усім, хто підтримав ідею видавництва й долучився до створення цього випуску. А вам, дорогі читачі,
бажаю приємної мандрівки і незабутніх вражень від ознайомлення
з життєвою філософією давніх українців.
Оксана ПРОЦЕНКО,
головний редактор журналу “УПШ”
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